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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΕΟ

Υιοθεσία. Μια πράξη, που θεωρείται υπέρτατη έκφραση αγάπης για τον άνθρωπο,
είναι δυνατό να έχει έλλειμμα ηθικής; Ποια
εκδίκηση περαίνει την κάθαρση κι αποτοξινώνει τις ψυχές; Σ’ αυτά τα ερωτήματα
καλείται να απαντήσει η ιστορία του νεαρού Άγγελου, που διαδραματίζεται σε μια
εποχή τόσο οικεία για τους παλαιότερους
και τόσο κοντινή για τους νέους.

Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Μαρία Λιόπα-Μποδιώτη
ISBN: 978-618-5450-06-9
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 112
Τιμή: 10 €

Δεκατρείς ιστορίες που εκτυλίσσονται σε
μια περίοδο εξήντα χρόνων... Όσο δηλαδή κράτησε η σταφιδική κρίση, που
μάστισε τα χωριά της ορεινής Αιγιάλειας
και τάραξε τη χώρα στις αρχές του περασμένου αιώνα, παράλληλα με σημαντικά γεγονότα, όπως το πρώτο μεγάλο
Μεταναστευτικό Κύμα, η Μικρασιατική
Εκστρατεία, ο Μεσοπόλεμος και οι δύο
Παγκόσμιοι Πόλεμοι.

ΜΑΚΙΝΑ

Ανδρέας Νικολακόπουλος
ISBN: 978-618-84099-2-7
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 168
Τιμή: 10 €
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-6-9
Έτος έκδοσης: 2018
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 164
Τιμή: 10 €
Δεκαπέντε διηγήματα όπου με σκηνικό το Αίγιο του μεσοπολέμου και με φόντο την κοινωνικοοικονομική και πολιτική κατάσταση της εποχής πλέκεται η ζωή των ηρώων, που
είναι υπαρκτά πρόσωπα της πόλης με διαφορετικά, φυσικά,
ονόματα. Κεντρικός άξονας όλων των διηγημάτων είναι η
σταφίδα, η οποία καθορίζει και διαμορφώνει τη ζωή όλων.

ΤΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
Γιώργος Τσοπανάκης
ISBN: 978-618-84099-4-1
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 44
Τιμή: 8 €
Αστεία και παράξενα πράγματα συμβαίνουν στο βιβλίο αυτό. Ο Οδυσσέας βάζει σκοπό να εξημερώσει
τον Κέρβερο, ο Πάνας μαλώνει με μια λίμνη, ο Αρχιμήδης με τον Ερατοσθένη συζητούν με επιστημονικά
επιχειρήματα για τις γυναίκες και ο Λύσιππος κινδυνεύει από ένα άγαλμα που βαράει αλύπητα. Είκοσι
δύο μικρές ιστορίες με ήρωες μυθικά και πραγματικά
πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας,

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Αναστασία Ευσταθίου
ISBN: 978-960-89955-6-7
Έτος έκδοσης: 2014
Σελίδες: 46
Τιμή: 10 €
Ένα γράμμα τρυφερό, συγκινητικό, εξομολογητικό και
λυτρωτικό στη “Μάνα της διπλανής πόρτας”. Ένα γράμμα που καθαγιάζει την αιώνια σχέση μάνας-κόρης.
Γεμάτο συναισθήματα, μνήμες, εξηγήσεις, προβληματισμούς παρουσιάζει τη Μάνα, που δεν σταματά να μας
νοιάζεται ακόμα και μετά τον θάνατό της.
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ΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος

ISBN: 978-618-5450-14-4
Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 80
Τιμή: 10 €

ISBN: 978-618-82961-9-0
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 46
Τιμή: 10 €

ΝΕΟ

ΠΕΖΟΠΟΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
Ευθύμιος Φαλτάκας

ΑΠΑΡΕΝΘΕΤΑ

Ευθύμιος Φαλτάκας
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ISBN: 978-618-5450-05-2
Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 64
Τιμή: 7€

ISBN: 978-618-82961-4-5
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 48
Τιμή: 7 €

ΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΟ

1(8)21 ΣΟΝΕΤΑ

Γιώργος Παπασταθόπουλος
ISBN: 978-618-5450-09-0
Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 136
Τιμή: 10 €

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ-ΤΑ ΣΟΝΕΤΑ
Γιώργος Παπασταθόπουλος
ISBN: 978-618-84099-5-8
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 118
Τιμή: 10 €

ΝΕΟ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Γιάννης Πράμνος

ISBN: 978-618-84099-7-2
Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 92
Τιμή: 10 €

ΜΕ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Θανάσης Τρίψας

ISBN: 978-618-84099-0-3
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 97
Τιμή: 10 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΝΕΟ

Ένα ταξίδι στα μετακατοχικά χρόνια σε
ένα χωριό της ορεινής Γορτυνίας, τη
Μυγδαλιά. Μια νοσταλγική επιστροφή
σε μια εποχή σκληρή μα και αθώα. Μια
εποχή με λαϊκούς ανθρώπους που ορθώνουν το ανάστημά τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των καιρών
με όπλο τους το γέλιο, το γλέντι και το
τραγούδι.

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Ρίτα Μακρή-Μάγκλαρη
ISBN: 978-618-5450-10-6
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 136
Τιμή: 10 €

Ζωντανή μαρτυρία σε μυθιστορηματική
μορφή ενός Έλληνα στρατιώτη, του Γεώργιου Χαΐρη, που πολέμησε στη Μικρά
Ασία από το 1919 έως και το 1922. Ένας
απλός άνθρωπος γίνεται πρωταγωνιστής
της δικής του ιστορίας, ένας τραγικός
αντιήρωας στη δίνη ενός τραγικού πολέμου. Πολεμώντας στο 5/42 σύνταγμα
Ευζώνων του Πλαστήρα έζησε όλη τη
φρίκη του πολέμου, τις μάχες στο Αφιόν
Καραχισάρ, στο Εσκί Σεχίρ, την Κιουτάχεια και το Σαγγάριο ποταμό, τον αγώνα της επιβίωσης, τις αγριότητες του
Κεμάλ, τη συμβίωση με τους ντόπιους
Τούρκους, την άδοξη υποχώρηση του
Στρατού και την περιπετειώδη επιστροφή του στην Ελλάδα.

ΟΠΛΑ ΠΑΛΑΣΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μαρία Παναγιωτακοπούλου
& Σάκης Παπαδημητρίου
ISBN: 978-960-89955-4-3
Έτος έκδοσης: 2012
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 15χ21 εκ.
Σελίδες: 96
Τιμή: 10 €
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
Ελένη ΚουτρίκηΠαναγιωτακοπούλου

ISBN: 978-960-89955-9-8
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 128
Τιμή: 10 €

ΠΡΟΣΔΟΚΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ
Μιχάλης Δημητρίου

ISBN: 978-960-89955-8-1
Έτος έκδοσης: 2015
Σελίδες: 560
Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει αφη- Τιμή: 15 €
γήσεις της συγγραφέως από ταξίδια σε τόπους που αγάπησε με ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή
της. Προσωπικές εμπειρίες και περιγραφές από τα ταξίδια της στην
Κύπρο, την Πάτμο και τους Αγίους
Τόπους εμπλέκονται με γλαφυρό
τρόπο με τα ιστορικά στοιχεία των
τόπων και με τις παραδόσεις τους.

Μια μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, με πολλά λαογραφικά στοιχεία
της περιοχής των Γρεβενών από
όπου κατάγεται ο συγγραφέας. Ο
Μιχάλης Δημητρίου, μαθηματικός στο επάγγελμα, αφηγείται τη
ζωή του, τις δύσκολες συνθήκες
που πέρασε ως παιδί στα χρόνια
της Κατοχής και του Εμφυλίου,
τον αγώνα του να μορφωθεί, τη
σχέση του με τον Θεό, τη Φύση,
τους ανθρώπους -ιδιαίτερα τον
πάππο του- αλλά και τα Μαθηματικά, αυτόν τον “Σατανά”, όπως ο
ίδιος γράφει, που είναι μόνιμα στο
μυαλό του και δύσκολα μπορεί να
αντιμετωπίσει. Ένα βιβλίο όπου η
βιογραφία του συγγραφέα εμπλέκεται με τη λαογραφία του τόπου
του και τη μαθηματική σκέψη του
μυαλού του.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ

Ελένη ΚουτρίκηΠαναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-960-89955-5-0
Έτος έκδοσης: 2014
Σελίδες: 278
Τιμή: 10 €
Ένα βιβλίο-αυτοβιογραφία μιας
δασκάλας στο οποίο παρουσιάζονται οι δυσκολίες, αλλά και οι
χαρές των απλών ανθρώπων στη
μεταπολεμικη Ελλάδα! Η συγγραφέας μάς μεταφέρει στα πρώτα
διδασκαλικά της χρόνια που συμπίπτουν φυσικά με τα χρόνια
της νιότης, του έρωτα, του γάμου,
της οικογένειας…

ΝΩΝΤΑΣ
ΦΑΡΑΖΟΥΛΗΣ:
Η ΧΟΡΩΔΙΑ Η ΖΩΗ
ΤΟΥ
Μαρία
Παναγιωτακοπούλου

ISBN: 978-960-89955-3-6
Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 220
Τιμή: 15 €
Πρόκειται για τη ζωή και το έργο
του αείμνηστου αιγιώτη μαέστρου,
Νώντα Φαραζουλή, που για 34
χρόνια υπηρέτησε με πάθος τη
Χορωδιακή Τέχνη και από το
1972-1989 υπήρξε μαέστρος της
Χορωδίας Αιγίου. Το βιβλίο, μέσα
από εικόνες, γεγονότα, διηγήσεις,
χαρακτήρες και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μεταφέρει την
ατμόσφαιρα του Αιγίου από το
1930 έως τα τέλη της δεκαετίας
του ’80 και με μυθιστορηματικό ύφος περιγράφει τη ζωή,
τον χαρακτήρα και το έργο του
σπουδαίου μαέστρου, δίνοντας
ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες
για την οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή του Αιγίου.
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ΔΟΚΙΜΙΑ
ΘΥΜΟΣ: ΓΙΝΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ!
Μιχάλης Μπατάκης
ISBN: 978-618-5450-18-2
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 198
Τιμή: 14 €

ΝΕΟ

Μέσω μιας σειράς δοκιμίων από γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Bruce
Russell, o Εddie Prevost, ο Mattin, η
Nina Power κ.α. το βιβλίο παραθέτει
προσωπικούς προβληματισμούς για
τη θέση του πειραματισμού στη μεταπολεμική εποχή σε συνάρτηση με
την καπιταλιστική διαμεσολάβηση. Τα
κείμενα κινούνται μεταξύ μιας παιχνιδιάρικης διάθεσης, κατάθεσης προσωπικών εμπειριών και της μεθοδολογικής προσέγγισης της σύγχρονης
πειραματικής μουσικής.
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Ένα βιβλίο που βοηθά στην αυτόανάλυση με σκοπό τη διαχείριση
θυμού και όχι μόνο. Ένα εισαγωγικό
βοήθημα τόσο γι’ αυτούς που σκοπεύουν να αρχίσουν Γνωσιακού Συμπεριφορικού τύπου συνεδρίες,
όσο και γι’ αυτούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα με βάση ψυχοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Γραμμένο
με φιλοσοφική διάθεση, ευκολοδιάβαστο, κατανοητό και “to the point”.
Συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet Android.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μια
συνθετική και αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας των συμβάντων της
Αγχιάλου, μιας ελληνικής πόλης του
Ευξείνου Πόντου, από τον 6ο αιώνα
π.Χ. μέχρι το διωγμό των Ελλήνων
κατοίκων της από τους Βούλγαρους
εθνικιστές το 1906. Όμως ταυτόχρονα στο βιβλίο αυτό περιέχονται
τα ιδεολογικά στοιχεία που δίνουν
το πνευματικό στίγμα κάθε ιστορικής περιόδου.

ΝΕΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Κατελής Σ. Βίγκλας
ISBN: 978-618-5450-13-7
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 240
Τιμή: 10 €

ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Anthony Iles & Mattin (επ.)
(μετάφραση: Μ.Δακουτρός |
Θ. Κακλιδάκη | Φ. Νικολακόπουλος |
Ι. Στανιμεράκη)

ISBN: 978-618-5450-01-4
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 224
Τιμή: 10 €

ΔΟΚΙΜΙΑ
Με το βιβλίο αυτό γίνεται μια απόπειρα αισιόδοξης θεώρησης της
ύπαρξης, σε αντίθεση προς τη ζοφερή θεώρηση της παραδοσιακής
φιλοσοφίας της ύπαρξης. Συνάμα, με
αφορμή τη σημερινή κοινωνικο-πολιτική κατάσταση, ασκείται κριτική
σε ιδεοληψίες και σε κάθε είδους
προκαταλήψεις που κρατούν την
ύπαρξη δέσμια αναχρονισμών. Για
το στόχο μάλιστα αυτόν, χρησιμοποιείται μια φρεσκαρισμένη υπαρξιακή εννοιολόγηση-άσκηση, ατόπημα,
απολωλός, επανεύρεση, Ευπραξία,
Τώρα, Τοπική, Άλλοση κ.α.

ΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ:
Η ΥΠΑΡΞΗ ΩΣ ΑΠΟΛΩΛΟΣ
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
ISBN: 978-618-5450-04-5
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 17χ24 εκ.
Σελίδες: 576
Τιμή: 20 €

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ
ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ
Δημήτρης Τζεβελέκας
ISBN: 978-618-5450-07-6
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 13χ18 εκ.
Σελίδες: 44

Μια ιστορική μελέτη που φωτίζει το
γεγονός της Συνέλευσης της Βοστίτσας [το σημερινό Αίγιο] στο τέλος
του Γενάρη του 1821, η οποία κλήθηκε να λάβει σοβαρές αποφάσεις για
την Επανάσταση. Βασίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στις πηγές της εποχής
και μάλιστα σε όσα αφηγούνται οι
συμμετέχοντες στη συνέλευση αυτή.

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ online.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΜΟ
Δημήτρης Τζεβελέκας
ISBN: 978-618-84099-8-9
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 164
Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ online.

Δημοσιευμένα άρθρα, σχόλια, παρατηρήσεις και
προτάσεις του συγγραφέα.
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ΘΕΑΤΡΟ
Ένας ταξιδιώτης χάνει την πτήση του.
Αυτό γίνεται αιτία να γνωρίσει έναν άστεγο ζητιάνο που έχει στέκι εκεί κοντά.
Αποφασίζει να περάσει λίγη ώρα μαζί
του μέχρι να φύγει με κάποια άλλη πτήση. Η γνωριμία του όμως αυτή πρόκειται
να του αλλάξει όλη του τη φιλοσοφία για
τη ζωή και τελικά να τον ανακατευθύνει
σε έναν νέο προορισμό.

LEMON PIE

Πάνος Νιάγκος
ISBN: 978-618-5450-02-1
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 92
Τιμή: 10 €

1ο βραβείο θεατρικού έργου για το
2018-2019 από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών

Τέσσερα διηγήματα του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη, του «άγιου των ελληνικών γραμμάτων», διαμάντια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, με ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη, συνυφασμένα με
την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων μιας εποχής, διασκευασμένα
για θέατρο: Η «Σταχομαζώχτρα», «τα
Χριστούγεννα του τεμπέλη», «ο Αμερικάνος» και «ο Σημαδιακός».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ... ΘΕΑΤΡΟ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου
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ISBN: 978-618-5450-03-8
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 72
Τιμή: 8 €

ΘΕΑΤΡΟ
Το θεατρικό έργο «Στη Βοστίτσα του ‘30»
είναι ένα ηθογραφικό έργο που αναφέρεται στο Αίγιο της εποχής του μεσοπολέμου.
Το έργο προβάλλει χαρακτήρες της εποχής του ’30 και μέσα από καθημερινά γεγονότα της ζωής των ηρώων, διαγράφεται η κοινωνική και οικονομική κατάσταση
της πόλης, τα προβλήματά της, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων
της, η κουλτούρα της, αλλά και το πολιτικό
σκηνικό της εποχής.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-7-6
Έτος έκδοσης: 2018
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 14χ21 εκ.
Σελίδες: 45
Τιμή: 10 €

ΣΤΗ ΒΟΣΤΙΤΣΑ ΤΟΥ ‘30

Μαρία Παναγωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-2-1
Έτος έκδοσης: 2017
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 17χ24 εκ.
Σελίδες: 54
Τιμή: 8 €

Πρόκειται για έναν “ποιητικό” διάλογο
ανάμεσα σε δυο γυναίκες, μιας μάνας και
μιας κόρης. Δυο μονόλογοι εμπλέκονται κι
ένας διάλογος δημιουργείται. Δυο γυναίκες μονολογούν «συνομιλώντας». Ένα είδος εξομολόγησης, μια απολογία της μιας
γενιάς στην άλλη, ένας εσωτερικός προβληματισμός, ένας επαναπροσδιορισμός
της ύπαρξής τους και της σχέσης τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΝΕΟ

ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΑΖΙ: ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Αθηνά Σκανδάμη & Μαρία Μαχτή
ISBN: 978-618-5450-12-0
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό/Σπιράλ
Μέγεθος: 21χ29 εκ.
Σελίδες: 203
Τιμή: 23 €

Ένα εκπαιδευτικό βιβλίο από τις νηπιαγωγούς Αθηνά Σκανδάμη και Μαρία
Μαχτή, το οποίο καταγράφει τη φιλοσοφία της ένταξης και της συμπερίληψης
νηπίων με οποιαδήποτε μορφή δυσκολίας, στην τυπική τάξη. Μέσα από οργανωμένα σε ενότητες φύλλα εργασίας,
δραστηριότητες και φωτογραφικό υλικό,
σκοπός του βιβλίου είναι να προτείνει
πρακτικές, όπως αυτές δύνανται να
πραγματοποιηθούν σε τάξεις που φιλοξενούν Τμήματα ένταξης ή σε Ειδικά
σχολεία που συστεγάζονται ή γειτνιάζουν με δομές Γενικής Αγωγής.

“Το βιβλίο «Στα δύσκολα μαζί» αποτελεί μια αποτύπωση της καθημερινής πραγματικότητας
μέσα στην τάξη του Νηπιαγωγείου, που φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά της γενικής τάξης και τα
παιδιά του Τμήματος ένταξης, δηλαδή προνήπια και νήπια με κάποιες διαγνωσμένες δυσκολίες.
Δημιουργήθηκε με αφορμή την παραίνεση και τη συνεργασία της καλής μου φίλης, συναδέλφου
και συνσυγγραφέα Μαρίας Μαχτή, με την οποία δουλέψαμε μαζί 5 χρόνια. Το βιβλίο είναι
δομημένο σε 9 ενότητες τις οποίες παρουσιάζουν εκ περιτροπής οι τρεις ήρωες του βιβλίου:
ο Άγγελος, η Δανάη και ο Κωνσταντίνος. Κάθε ήρωας παρουσιάζει την ενότητα που τον
δυσκολεύει και ζητά τη βοήθεια των συμμαθητών του. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: Ενδεικτικές
δραστηριότητες, φωτογραφίες μέσα από την τάξη, καθώς και φύλλα εργασίας που παρέχουν τη
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να τα διαφοροποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.”
- Αθηνά Σκανδάμη

“Το βιβλίο απευθύνεται σε Νηπιαγωγούς Γενικής και
Ειδικής Αγωγής, σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, όπως κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, σε δασκάλους των
πρώτων τάξεων του Δημοτικού, σε γονείς και σε όσους
πιστεύουν στα παιδιά και θεωρούν την εκπαίδευση τους
ως το βασικότερο στοιχείο για την καλύτερη ενήλικη ζωή
τους.”- Μαρία Μαχτή
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Μαθε κι εσύ να παίζεις και να αυτοσχεδιάζεις στην κιθάρα όπως ο Santana, o
Benson, o Ford, o Vai και ο Malmsteen!
Το βιβλίο περιλαμβάνει αναλύσεις του
τρόπου παιξίματος και της σκέψης των
σπουδαίων κιθαριστών, αλλά και μία βήμα
προς βήμα διαδικασία ενσωμάτωσης των
στυλιστικών χαρακτηριστικών τους στη
δημιουργία φράσεων, αλλά και στη διαμόρφωση του προσωπικού ύφους κάθε
κιθαρίστα.

ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ
Μιχάλης Ανδριτσόπουλος
ISBN: 978-618-82961-1-4
Έτος έκδοσης: 2017
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 21χ29 εκ.
Σελίδες: 116
Τιμή: 10 €

Η ομιλία εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της
μουσικής που αφορούν στο συναίσθημα,
την έκφραση και τη ρητορική της μουσικής. Αυτο αποδεικνύει η Γενική Μουσική
Θεωρία, δίνοντας ταυτόχρονα μια μέθοδο ελέγχου του υλικού κάθε είδους
μουσικής. Μελωδία και αρμονία για κάθε
πιθανή μουσική κατασκευή, από την
παραδοσιακή τετράφωνη αρμονία ως
πολύχορδα με μικροτόνους, από ποπ και
ροκ ως ινδική και αραβική παραδοσιακή
μουσική… η φαντασία είναι το όριο. Ένα
βιβλίο για συνθέτες, μουσικούς εκτελεστές και σπουδαστές.

Διαθέσιμο μόνο στο ηλεκτρονικό
κατάστημα της Amazon.

GENERAL MUSIC THEORY:
SPEECH-BASED MODEL
Μιχάλης Ανδριτσόπουλος
ISBN: 978-618-5450-00-7
Έτος έκδοσης: 2019
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 22χ28 εκ.
Σελίδες: 74
Τιμή: 13.39 €
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΝΕΟ

Λαϊκά παραμύθια με ήρωες που ζουν
μέσα στο νερό. Πού θα βρουν τα ψάρια
γιατρικό για τον άρρωστο δράκο στο
βυθό; Τι γυρεύει ετούτη η ψαροκεφαλή στου λιονταριού το σώμα και γιατί ο
κάβουρας δεν έχει κεφάλι; Άραγε θα
ξαναγυρίσουν στο ποτάμι οι Σολομοί
που χάθηκαν;
Μια πρόσκληση για ένα απολαυστικό
μακροβούτι στον κόσμο των παραμυθιών.

Η Λίδα, η Χρυσαλλίδα μαθαίνει την πιο
δυσάρεστη είδηση το πρωί της μεταμόρφωσής της από κάμπια σε πεταλούδα: ότι θα μείνει στην κοιλάδα της μονάχα για οχτώ ώρες κι ύστερα θα φύγει…
σε μέρη μακρινά! Στην αρχή στεναχωριέται, αλλά πολύ γρήγορα καταλαβαίνει
ότι ένα πράγμα απομένει να κάνει κανείς
όταν η ζωή δυσκολεύει: να ζήσει και να
στείλει το πιο δυνατό μήνυμα ζωής! Θα
τα καταφέρει, άραγε; Μια ιστορία που
διδάσκει την αισιοδοξία, το κουράγιο και
την αστείρευτη δύναμη της ελπίδας.

ΤΟ ΜΑΚΡΟΒΟΥΤΙ
Δημήτρης Μάλλης

Εικονογράφηση: Έλενα Λεώνη
ISBN: 978-960-92019-4-0
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 12χ18 εκ.
Σελίδες: 58
Τιμή: 8 €

ΝΕΟ

Το παραμύθι έχει διακριθεί με έπαινο
από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Μέρος των χρημάτων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στην Κιβωτό του
Κόσμου.

Η ΛΙΔΑ Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑΜΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΙΑ
ΤΟΣΟ... ΛΙΓΟ!
Γιώργος Μουτσινάς

Εικονογράφηση: Έλενα Λεώνη
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ISBN: 978-618-5450-08-3
Έτος έκδοσης: 2020
Εξώφυλλο: Μαλακό
Μέγεθος: 12χ18 εκ.
Σελίδες: 46
Τιμή: 10 €

ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ
Γιώργος Αυγέρης

Εικονογράφηση: Έλενα
Λεώνη
ISBN: 978-618-82961-8-3
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 44
Τιμή: 10 €
Υπάρχουν δράκοι; Και πού ζουν;
Ένας δράκος καταστρέφει τη Γη
με συμμάχους τους ανθρώπους.
Την κρίσιμη ώρα η πίστη δύο μικρών παιδιών θα πείσει έναν άλλο
δράκο να παλέψει για τη σωτηρία
του πλανήτη. Υπάρχει ελπίδα; Το
παραμύθι του Γιώργου Αυγέρη
μάς στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας
για τη σωτηρία του πλανήτη και
του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ
ΟΙ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΓΗΣ ΣΕ 1001 ΗΜΕΡΕΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΚΑΜΗ
Μαρία
Παναγιωτακοπούλου

Αναστασία Ευσταθίου

ISBN: 978-618-82961-0-7
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 195
ISBN: 978-960-89955-0-5 Τιμή: 10 €
Έτος έκδοσης: 2017
Πρόκειται για ένα εφηβικό μυθιΣελίδες: 62
στόρημα που αφηγείται η ΑναΤιμή: 8 €

Εικονογράφηση: Έλενα
Λεώνη

Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο
που αγγίζει με τη μορφή του παραμυθιού το μεγάλο πρόβλημα
της σχέσης του ανθρώπου με το
περιβάλλον. Η όμορφη Γη προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει
τον Δικαστή του Σύμπαντος ότι
είναι αθώα, λέγοντάς του την
ιστορία της που κρατάει ακριβώς
1000 ημέρες. Ένα ταξίδι της Γης,
που, καθώς περιπλανιέται στο
όνειρο και την πραγματικότητα,
φτάνει από την άρνηση στην
αγάπη κι από εκεί στη δικαίωση
και την ελπίδα.

στασία, μια από τις μαθήτριες του
σχολείου της Ακράτας, μέσα από
τις σελίδες του προσωπικού της
ημερολογίου, που το έχει ονομάσει «Καμή» και καλύπτει μια χρονική περίοδο 8 ετών με μεγάλα
διαλείμματα και συνταρακτικές
αλλαγές σε προσωπικό και εθνικό
επίπεδο.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑΞΟ

Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ
ΣΑΛΑΜ

Αναστασία Ευσταθίου
Εικονογράφηση: Έλενα
Λεώνη

ISBN: 978-618-84099-9-6
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 48
Τιμή: 10 €
«Με λένε Σαλάμ.
Ήρθαμε στην Ελλάδα από τη Συρία με τη μητέρα Μπαραά και την
κόρη της Αμάρ. Εγκαταλείψαμε
την πατρίδα, που αφέντης της
είναι τώρα ο πόλεμος. Είμαστε
πρόσφυγες. Η μεγάλη φυγή, οι
κίνδυνοι και η εγκατάστασή μας
στον καταυλισμό του νησιού κάπου στο Αιγαίο είναι η μικρή μας
ιστορία. Στα λασπόνερα μπορούν
και ανθίζουν φιλίες. Υπάρχουν
ακόμα άνθρωποι. Θα τα καταφέρουμε οι τρεις μας να ζήσουμε
σε έναν ειρηνικό κόσμο; Με λένε
Σαλάμ. Σαλάμ σημαίνει ειρήνη.»
Ένα διαπολιτισμικό παραμύθι για
το ταξίδι προς την ειρήνη και την
αγάπη μέσα από τα μάτια μιας
γάτας-πρόσφυγα.

Εικονογράφηση: Ειρήνη Κύλη–Μανιού
ISBN: 978-618-84099-3-4
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 62
Τιμή: 10 €
Τρεις ιστορίες εμπνευσμένες από τους ανθρώπους, τη φύση, τους ήχους, τον αέρα του
Αιγαίου, τον Ζα, τη Νάξο...
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