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Υπαρξιακές 
Ψυχοθεραπείες
Mick Cooper

Συγγραφέας: Mick Cooper

Μετάφραση: Μεσένια Δημοπούλου

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Αντωνία 
Κιλεσσοπούλου

Επιστημονική επιμέλεια: “γίγνεσθαι” Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 330

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-40-9

Έτος έκδοσης: Οκτώβριος 2020

Τιμή: 28€

Τι σημαίνει μια ψυχοθεραπευτική πρακτική με 
υπαρξιακό τρόπο; Ποιες είναι οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι 
περιορισμοί της;

Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του Existential 
Therapies (Υπαρξιακές Ψυχοθεραπείες)* πραγμα-
τεύεται αυτά τα βασικά ερωτήματα και πολλά άλλα, 
παρέχοντας στους φοιτητές και τους επαγγελματί-
ες του κλάδου μια πολύτιμη επισκόπηση του διαφο-
ρετικού κόσμου της υπαρξιακής ψυχοθεραπευτι-
κής πρακτικής. Η νέα έκδοση, που αναθεωρήθηκε 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συνδιαλέγεται με τα 
τρέχοντα ζητήματα και τις τάσεις σ’ αυτόν τον το-
μέα, περιλαμβάνει:

Αναφορές στους βασικούς πρωταγωνιστές και 
στη συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων των 
Yalom, van Deurzen, Spinelli, Frankl και Laing.

Κεφάλαια όπου παρουσιάζονται ερευνητικά δε-
δομένα κάθε προσέγγισης.

Μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης που διατρέ-
χει όλο το βιβλίο, δείχνοντας πώς διαφορετικές θε-
ραπείες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν την ίδια 
περίπτωση.

Επισκόπηση κεφαλαίων, προβληματισμούς και 
πρόσθετες μελέτες περιπτώσεων πάνω στην υπαρ-
ξιακή πρακτική.

Γραμμένο με μια δομή που επικεντρώνεται στην 
πρακτική άσκηση, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ου-
σιαστική εισαγωγή σε έναν τομέα ψυχοθεραπείας 
πλούσιο και ελπιδοφόρο.
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Η διαδικασία της 
ψυχοθεραπείας
Ευγενία Γεωργαντά 

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της με αντικείμενο την 
Ψυχοθεραπεία. Στο πρώτο της βιβλίο, “Τι είναι Ψυ-
χοθεραπεία”, η συγγραφέας προσπάθησε να δια-
λευκάνει τους μύθους και τις προκαταλήψεις που 
επικρατούσαν, και ως ένα βαθμό εξακολουθούν να 
υπάρχουν, για το τι είναι η ψυχοθεραπεία.

Το βιβλίο της αυτό αναφέρεται στην “Διαδικασία 
της Ψυχοθεραπείας”. Μερικά από τα θέματα που 
πραγματεύεται είναι:

• Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που βοηθούν 
την αλλαγή και εξέλιξη;

• Τι σημαίνει αλλαγή;
• Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή στην δια-

δικασία αυτή;
• Πως δημιουργείται η θεραπευτική σχέση και

ποιοι είναι οι παράγοντες που την προάγουν;
• Πως δημιουργείται το κλίμα στην θεραπευτι-

κή σχέση;
• Πως δημιουργείται το πλαισίου της θεραπευ-

τικής σχέσης;
• Πως εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας;
• Τι σημαίνει η σχέση “Εγώ- Εσύ» ;

Συγγραφέας: Ευγενία Γεωργαντά

Επιμέλεια κειμένων: Δημήτρης Κοντέσης

Επιστημονική επιμέλεια: γίγνεσθαι, Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 126

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-41-6

Έτος έκδοσης: Οκτώβριος 2020

Τιμή:15€

Ψυχολογία 7

Μη Βίαιη 
Επικοινωνία
Η γλώσσα της καρδιάς
Marshall Rosenberg, PhD

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία του Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ 
αποτελεί μια νέα γλώσσα και έναν διαφορετικό τρό-
πο σκέψης που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε 
αρμονικές σχέσεις και να απελευθερωθούμε συ-
ναισθηματικά. Με μία απλή, πρακτική και συγκεκρι-
μένη μμέθοδο, μας δείχνει πώς να επικοινωνούμε 
ουσιαστικά με τους γύρω μας, ενώ παράλληλα μας 
υποστηρίζει να εκβαθύνουνε στη σχέση μας με τον 
εαυτό μας και να αναπτύξουμε το προσωπικό μας 
δυναμικό.

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία υιοθετείται εδώ και τέσσε-
ρις δεκαετίες από εκπαιδευτικούς, γονείς, ζευγά-
ρια, επιχειρήσεις, φυλακές, ακτιβιστές και πολλούς 
άλλους σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον 
κόσμο.

Συγγραφέας: Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ

Μετάφραση: Γιώργος Τσιτσιρίγκος

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Αντωνία Κιλεσ-
σοπούλου

Επιστημονική επιμέλεια: Αγλαΐα Μαστρόκαλου, 
Λουσιρένα Τσατσά, Πατρίσια Φόστερ

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Διαστάσεις: 16 X 23,5 εκ

Σελίδες: 264

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-23-2

Έτος έκδοσης: 2016

Τιμή: 24,90€
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Το σφυρί και ο 
καθρέφτης
Σπάζοντας τα ψυχοθεραπευτικά 
είδωλα
Ernesto Spinelli

Η ψυχοθεραπεία στις μέρες μας μοιάζει να έχει 
διεισδύσει στα πάντα. Αλλά σε ποιoν βαθμό εκτεί-
νεται η επιρροή της; H κύρια αποστολή της είναι 
πράγματι να βοηθήσει τους ανθρώπους; Σ’ αυτό το 
βιβλίο ο Ernesto Spinelli θέτει το καίριο ερώτημα 
αν η ψυχοθεραπεία έχει υπαναχωρήσει από την 
αρχική της υπόσχεση να αποτελέσει μια κρίσιμη 
συνιστώσα των προσπαθειών μας να ανακαλύ-
ψουμε τι σημαίνει να είναι κανείς «άνθρωπος», 
έχοντας αντ’ αυτού υιοθετήσει τον καθησυχαστικό 
ρόλο του «ειρηνευτή» των προσωπικών και κοινω-
νικών αναταράξεων. Μέσα από τις σελίδες αυτού 
του ελκυστικού και προκλητικού βιβλίου ο Spinelli 
εξερευνά εναλλακτικές προσεγγίσεις, αμφισβητώ-
ντας τις ψυχοθεραπευτικές ορθoδοξίες πάνω σε 
ζωτικά ζητήματα, όπως η σεξουαλικότητα, η παιδι-
κή ηλικία, ο εαυτός, το ασυνείδητο, το ανεξήγητο, η 
δημιουργικότητα και το ερώτημα του κακού.

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Ernesto Spinelli 
που κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Συγγραφέας: Ernesto Spinelli

Μετάφραση: Μάρω Κακαβέλα

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Επιστημονική επιμέλεια: γίγνεσθαι, Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 176

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN:978-960-9661-14-0

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 25,00€

Υπαρξιακή-
Ανθρωπιστική 
Ψυχοθεραπεία
Kirk J. Schneider και Orah T. Krug

Το βιβλίο των Kirk J. Schneider και Orah T. Krug 
Υπαρξιακή-Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία παρέχει 
μία σε βάθος επισκόπηση της σύγχρονης υπαρ-
ξιακής-ανθρωπιστικής (Υ-Α) θεωρίας, πρακτικής 
και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η αμερικα-
νική εκδοχή της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας, που 
σήμερα βιώνει μια αναγέννηση, υπογραμμίζει την 
ιστορική της εξέλιξη, τα θεωρητικά της θεμέλια, 
καθώς και πρακτικές εφαρμογές της, μαζί με τα 
πιο πρόσφατα ευρήματα στην έρευνα. Η Υ-Α ψυ-
χοθεραπεία έρχεται να συνδυάσει την ευρωπαϊκή 
υπαρξιακή φιλοσοφία των θεματικών της ευθύνης 
και της αγωνίας με την αμερικανική παράδοση της 
αισιοδοξίας, του αυθορμητισμού και της πρακτικό-
τητας. Παρόλο που συχνά πιστεύτε ότι η υπαρξιακή 
ψυχοθεραπεία είναι μια καθαρά διανοητική μέθο-
δος δουλειάς, το βιβλίο αυτό μας δείχνει πως κάθε 
άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει τελικά.

Συγγραφείς: Kirk J. Schneider και Orah T. Krug

Μετάφραση: Μάρω Κακαβέλα

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Ελένη 
Γεωργοστάθη

Επιστημονική επιμέλεια: γίγνεσθαι, Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 174

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-18-8

Έτος έκδοσης: 2014

Τιμή: 24,00€

Ψυχολογία 8
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Αναπτύσσοντας 
δεξιότητες στην 
Υπαρξιακή 
Συμβουλευτική & 
Ψυχοθεραπεία
Emmy van Deurzen & Martin Adams

«Επιτέλους, μια διαυγής και προσιτή σε όλους σύ-
νοψη του “βρετανικού μοντέλου” της υπαρξιακής 
ψυχοθεραπείας. Με ξεκάθαρη γλώσσα και καλοζυ-
γισμένα παραδείγματα από την πρακτική, το βιβλίο 
αυτό αποτελεί βασική πηγή γνώσεων τόσο για τους 
εκπαιδευόμενους όσο και για τους ψυχοθεραπευ-
τές». – Simon du Plock, καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Metanoia και στο Πανεπιστήμιο του Middlesex

«Μια κριτική που συνήθως γίνεται στην υπαρ-
ξιακή προσέγγιση είναι ότι, ενώ περιλαμβάνει πο-
λύτιμες ιδέες, οι πρακτικές εφαρμογές της είναι 
ασαφείς. Ως απάντηση, αυτό το μάλλον μοναδικό 
βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο πρακτικών προσεγ-
γίσεων, χαρακτηριστικών της ενδιαφέρουσας δου-
λειάς που γίνεται μέσα στο υπαρξιακό παράδειγμα. 
Θα αποτελέσει απαραίτητο ανάγνωσμα όσων ενδι-
αφέρονται για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και θα 
έχει σημαντική αξία για τους επαγγελματίες όλων 
των θεραπευτικών προσεγγίσεων».

Συγγραφέας: Emmy van Deurzen

Μετάφραση: Μανώλης Τραχιώτης

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Επιστημονική επιμέλεια: γίγνεσθαι, Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 232

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-06-5

Έτος έκδοσης: 2012

Τιμή: 28,00€

Η Ψυχοθεραπεία 
και η Αναζήτηση 
της Ευτυχίας
Emmy Van Deurzen

Η κρυφή λαχτάρα που φέρνει τους ανθρώπους 
στην ψυχοθεραπεία συχνά πηγάζει από την απελ-
πισμένη επιθυμία τους για ευτυχία. Τι πρέπει, επο-
μένως, να κάνουν οι ψυχοθεραπευτές; Να παρα-
βλέπουν, να ερμηνεύουν ή να αμφισβητούν αυτή 
την επιθυμία; Και τι μας δείχνει η εμμονή μας για 
ευτυχία σχετικά με τη σύγχρονη κουλτούρα και το 
ρόλο του ψυχοθεραπευτή;

Στο βιβλίο αυτό, η Emmy van Deurzen καταπιάνε-
ται με το θέμα-ταμπού του ηθικού ρόλου των ψυ-
χοθεραπευτών και των συμβούλων. Διερευνώντας 
το πότε και το γιατί θέσαμε ως στόχο της ζωής μας 
να είμαστε ευτυχισμένοι, διερωτάται σχετικά με το 
νόημα της ζωής. Στο βιβλίο Η ψυχοθεραπεία και η 
αναζήτηση της ευτυχίας επιχειρεί να προσδιορίσει 
σε τι συνίσταται το «ευ ζην» και πώς οι ψυχοθερα-
πευτές μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους 
να ζήσουν καλά και όχι απλώς να κυνηγούν την 
ευτυχία.

Συγγραφέας: Emmy van Deurzen

Μετάφραση: Σοφία Τρυπαναγνωστοπούλου

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Επιστημονική επιμέλεια: γίγνεσθαι, Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας

Διαστάσεις: 16 Χ 23,5 εκ

Σελίδες: 238

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-5-4

Έτος έκδοσης: 2011

Τιμή: 28,00€

Ψυχολογία 9
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Παιδιά – 
Πτυσσόμενα 
Τηλεσκόπια
Αφροδίτη Παπαδογεωργοπούλου

Από τη βικτοριανή Αλίκη του Lewis Carrol ή τη Γουέ-
ντι, σύντροφο του Πίτερ Παν στο μυθιστόρημα του 
James Mathew Barrie, μέχρι τη σύγχρονη «άψογη 
Ισαβέλλα» του Tony Ross, το μοντέλο του παιδιού 
που μεγάλωσε νωρίς φαίνεται να επαναλαμβάνεται 
στην παγκόσμια λογοτεχνία. Τόσο κλασικοί ήρωες, 
που συντρόφεψαν εκατομμύρια ανθρώπους στο 
δικό τους ταξίδι προς την ενηλικίωση κι έρχονται να 
εκδραματίσουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, 
το τόσο συχνό παιχνίδι ακροβασίας ανάμεσα στο 
μικρό και το μεγάλο… Από τη χώρα των Λιλιπούτει-
ων στη χώρα των Γιγάντων· και πίσω ξανά… Σα να 
πρόκειται για ανθρώπους — πτυσσόμενα τηλεσκό-
πια», όπως χαρακτηριστικά λέει η Αλίκη!

Το βιβλίο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, και 
γενικότερα σε εργαζόμενους σε φορείς ψυχικής 
υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και σε όποιον 
αισθάνεται ότι ο ίδιος παρασύρθηκε πρόωρα στην 
ενηλικίωση…

Συγγραφέας: Αφροδίτη Παπαδογεωργοπούλου

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Επιστημονική επιμέλεια: Αφροδίτη 
Παπαδογεωργοπούλου

Διαστάσεις: 12 Χ 18,5 εκ

Σελίδες: 168

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-2-3

Έτος έκδοσης: 2010

Τιμή: 19,50€

Βραχεία 
συμβουλευτική 
στην εκπαίδευση 
που φέρνει 
αποτελέσματα
Gerald B. Sklare

Περιορίστε τα προβλήματα πειθαρχίας, βελτιώστε 
τις σχέσεις και βοηθήστε τους μαθητές να πετύ-
χουν τους στόχους τους!

Καθώς οι περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν 
συμβουλευτικής παρέμβασης διαρκώς αυξάνο-
νται, οι σύμβουλοι δεν έχουν την πολυτέλεια να 
σπαταλούν αμέτρητες ώρες σε παραδοσιακές 
προσεγγίσεις. Η εστιασμένη σε λύσεις βραχεία 
συμβουλευτική (solution-focused brief counseling 
– ΕΛΒΣ) αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγι-
ση, η οποία επιφέρει άμεσες και ορατές αλλαγές 
στους μαθητές.

Το βιβλίο Βραχεία Συμβουλευτική στην Εκπαί-
δευση που Φέρνει Αποτελέσματα συνδυάζει βήμα 
προς βήμα οδηγίες με ζωντανά παραδείγματα, 
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, πρακτική σύ-
νοψη των βασικών αρχών της ΕΛΒΣ.

Συγγραφέας: Gerald B. Sklare

Μετάφραση: Διονυσία Ρέγκλη, Ιωάννα 
Κουτσοπούλου, Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Στέφανος Βασι-
λόπουλος

Επιστημονική επιμέλεια: Στέφανος Βασιλόπουλος 

Διαστάσεις: 12 Χ 18,5 εκ

Σελίδες: 267

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-02-7

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 19,00€

Ψυχολογία 10
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Η Άπω Μέθοδος
Οι αρχές της επιτηδειότητας
Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου MSc

Η Άπω Μέθοδος (www.distalmethod.com) είναι το 
αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας σε ζητήματα κι-
νητικής μάθησης – και όχι μόνο. Σκοπός της μεθό-
δου είναι η παγκοσμίου επιπέδου ειδίκευση σε δε-
ξιότητες που εμπλέκουν τόσο σωματικές, όσο και 
νοητικές ικανότητες μέσω της αξιοποίησης όλων 
των διαθέσιμων πόρων του ανθρωπίνου σώματος.

Τι είδους μάθηση; Οι νευροφυσιολογικοί μηχα-
νισμοί που εμπλέκονται τόσο σε νοητικές όσο και 
σε κινητικές-σωματικές διεργασίες εκμάθησης εί-
ναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κοινοί. Με λίγα λόγια, 
δεν μπορεί να μελετηθεί η κινητική μάθη-ση καθ’ 
ολοκληρίαν αν δεν υπερβούμε το σύνορο προς 
το χώρο των νοητικών ικανοτήτων. Στην πορεία, 
η ανάγκη συνυπολογισμού κοινωνιολογικών, εκ-
παι-δευτικών ή φιλοσοφικών παραμέτρων προβάλ-
λει ως αναγκαία. Έτσι, η μεθοδο-λογία ανάπτυξης 
των ικανοτήτων που χρειάζονται π.χ. οι πιανίστες, 
οι τενίστες και οι οδηγοί αγώνων, είναι σε όλα τα 
σημαντικά σημεία η ίδια με τη μεθοδολο-γία που 
θα ακολουθήσουν π.χ. οι μαθηματικοί, οι ακτινολό-
γοι και οι δοκιμιογ-ράφοι για να γίνουν οι καλύτεροι 
στο χώρο τους.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου MSc

Γλωσσική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γ. 
Παπαγεωργίου

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Μέγεθος: 14Χ20 εκ

Σελίδες: 162

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-27-0

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 18,50€

Θεραπεία ως 
προτεραιότητα. 
Προτεραιότητα ως 
θεραπεία
Ψυχολογική μελέτη
Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου Msc

Ένα σπινθηροβόλο κείμενο, με λόγο που ρέει και 
είναι χυμώδης χάρη στην προφορικότητά του και 
επιπλέον ένα «σύστημα» συνειδητοποίησης του 
εαυτού αρκετά στέρεο και αποτελεσματικό. Γι’ 
αυτό και, διαβάζοντας τις θεραπευτικές προτάσεις 
του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου αναγνωρίζει 
κανείς τη λειτουργία του ψυχοσωματικού μηχανι-
σμού, την βασική προϋπόθεση και αρχή της σοφί-
ας, που συνιστά η αυτογνωσία. Η βασική αρχή της 
αυτοπαρατήρησης και αυτοσυνειδησίας προτείνε-
ται ως στάση ζωής και συμπεριφοράς και από του 
σοφούς της Ανατολής. Στη Δύση όμως -και αυτή 
είναι μια προτεραιότητα του οικείου πολιτισμού 
που έχει εγγραφεί στον ψυχισμό του δυτικού αν-
θρώπου- οι προτεραιότητες ορίζονται βασικά από 
την κοινότητα και πρότυπο είναι είτε ο ήρωας, όπως 
συμβαίνει στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, είτε ο 
μάρτυρας όπως συμβαίνει στον χριστιανισμό.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου MSc

Γλωσσική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γ. 
Παπαγεωργίου

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Μέγεθος: 14 Χ 20 εκ

Σελίδες: 108

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN:978-960-9661-26-3

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 15,90€

Ψυχολογία 11
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Επέκεινα
Το βιβλίο για τη ζωή μετά το 
θάνατο και την αιωνιότητα
Bô Yin Râ

Το Επέκεινα Το βιβλίο για τη ζωή μετά το θάνατο και 
την αιωνιότητα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα τα 
οποία θέτει κάθε άνθρωπος: Συνεχίζει να υπάρχει 
η συνείδησή μου μετά την αποσύνθεση του φυσι-
κού μου σώματος; Πρέπει να συνεχίσω να παρα-
μένω στη γη, ζώντας σε κάποιο άλλο ανθρώπινο 
σώμα ή σε κάποιο σώμα ζώου; Έχει ο Θεός χρόνο 
να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκατοντάδες χιλιά-
δες ανθρώπων που εγκαταλείπουν καθημερινά 
τη γη; Λαμβάνει χώρα το μεγάλο δικαστήριο της 
κρίσεως; Υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση; Τι 
συμβαίνει κατά τη διαδικασία του θανάτου;

Οι μαρτυρίες που αποκαλύπτονται στο Βιβλίο 
για το Επέκεινα και την Αιώνια Ζωή, συνάδουν 
απόλυτα με τις τόσο επίκαιρες αφηγήσεις κλινικά 
νεκρών οι οποίοι επανήλθαν στη ζωή. Θα έπρεπε 
εδώ να αναφερθεί ότι ενώ το βιβλίο αυτό γράφτη-
κε πενήντα χρόνια πριν από την E.Kubler-Ross και 
τον R.A. Moody, παρέχει μία ασύγκριτη σε βάθος 
πληροφόρηση για το Επέκεινα. Κανένα βιβλίο μέ-
χρι τώρα δεν έχει περιγράψει με τόση λεπτομέρεια 
τον ζωντανό κόσμο του Πνεύματος, στον οποίο θα 
βρεθούμε μετά το σωματικό θάνατο.

Συγγραφέας: Bô Yin Râ

Μετάφραση: Ρούσσος Κυραννός

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 104

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-38-6

Έτος έκδοσης: 2020

14,60 €

Περιηγητές του 
19ου αιώνα στο 
μοναστήρι του 
Αγίου Γερασίμου
Βρεττός Π. Ιωάννης

Πως σχολίασαν τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 
κατοίκων. / Τι έγραψαν για άλλες μονές και εκκλη-
σίες της Κεφαλλονιάς.

• Πως ήταν τα μοναστήρια του Αγίου Γερασίμου 
και των Αγίων Φανέντων πριν 150-200 χρόνια;

• Πως μπορούσε κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί;
• Πως γινόταν η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι 

του Αγίου;
• Τι συνέβαινε στο πανηγύρι του;

Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα οι απα-
ντήσεις δίνονται μέσα από τις περιγραφές των 
περιηγητών που βρέθηκαν τότε στην Κεφαλλονιά. 
Παρότι η κρίση τους είναι συχνά αυστηρή και υπο-
κειμενική, η ζωντάνια των περιγραφών τους μας 
βοηθά να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να βρεθούμε 
στην Κεφαλλονιά του 19 ου αιώνα..

Συγγραφέας: Ιωάννης Π. Bρεττός

Επιμέλεια: Αντωνία Κιλεσοπούλου

Σχεδιασμός εξωφύλλου & Σελιδοποίηση: 
Θεοδώρα Τουτζιαράκη

Διαστάσεις:  16 Χ 23,4 εκ

Σελίδες: 248

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-36-2

Έτος έκδοσης: 2019

Τιμή: 18,00 €

Μελέτες - Δοκίμια - Φιλοσοφία 12
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Ναι, Εσύ κύριε, 
θα διορθώσεις 
το Ρωμέικο στον 
Χώρο και στον 
Τομέα όπου 
βρίσκεσαι
Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Τα κείμενα, που παρουσιάζονται, καλύπτουν μια 
πολύχρονη περίοδο από το Δεκέμβριο 1985 μέ-
χρι τον Οκτώβριο του 2013, και αναφέρονται σε 
άρθρα, υπομνήματα, ομιλίες, δημοσιεύσεις, και 
διαλέξεις ώστε να φανεί η προσπάθεια επηρεα-
σμού της ροής των πραγμάτων στον «χώρο και τον 
τομέα» του συγγραφέα που υπηρέτησε ως διευθυ-
ντής σε δύο Αγγειοχειρουργικά Τμήματα του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, στα Νοσοκομεία Ελπίς και 
Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα από το 1985 μέχρι 
τα μέσα του 2006.
Τα βιώματα και οι διαπιστώσεις του συγγραφέα που 
αναδύονται δεν διαφέρουν από τις διαπιστώσεις 
και τα βιώματα που άλλοι, πριν τον συγγραφέα, 
έχουν ζήσει και περιγράψει σε άλλους «χώρους 
και τομείς».

Συγγραφέας: Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Επιμέλεια κειμένου: Ρένα Καρακατσάνη

Επιμέλεια Εξωφύλλου: Λένα Κουλοχέρη- Μωραϊτη

Διαστάσεις: 17Χ25 εκ

Σελίδες: 412

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-34-8

Έτος έκδοσης: 2019

15,00 €

Μελέτες - Δοκίμια - Φιλοσοφία 13

Προσοχή… 
Προσοχή… 
Εδώ σας ομιλέι το 
Χωνί… 1956-1967
Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Το βιβλίο Προσοχή…Προσοχή…Εδώ σας ομιλεί 
το Χωνί… 1956-1967 αποτελεί συνέχεια του βιβλί-
ου Οδός Λουίζης Ριανκούρ 6 Αμπελόκηποι 1940-
1956, του αγγειοχειρούργου Δημήτρη-Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλου που υπηρέτησε 40 χρόνια σε τρία 
νοσοκομεία της Γερμανίας και πέντε της Αθήνας 
(ΕΣΥ).Προκείται για διηγήσεις από την γειτονιά του 
συγγραφέα και ανακαλούν στη μνήμη τα καθημερι-
νά γεγονότα της περιόδου 1956-1967 ώστε να ξα-
ναθυμηθούν οι παλαιότεροι και να πληφορηθούν 
οι νεότεροι.

Φανερώνονται ή συμπεραίνονται συμπερι-
φορές και νοοτροπίες ώστε να καταδείχει ποιοί 
πραγματικά είμαστε. Αυτοί είμαστε, εσύ, εγώ και οι 
άλλοι. Έμμεσα καλείται ο αναγνώστης να ξαναθυ-
μηθεί από που ξεκινήσαμε το 1834, και την επακο-
λουθήσα προόδο μας, ενώ στην πραγματικότητα 
είμαστε ακόμη σε κατάσταση εξέλιξης. Και επειδή 
ξεπεράσαμε την Υβρη ήρθε η Νέμεσης. 

Συγγραφέας: Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Επιμέλεια κειμένου: Ρένα Καρακατσάνη

Επιμέλεια Εξωφύλλου: Λένα Κουλοχέρη- Μωραϊτη

Διαστάσεις 14X20,5  εκ

Σελίδες: 328

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-30-0

Έτος έκδοσης: 

15,00 €



.

Κοντύλι / Εκδόσεις

Χούλιο Κορτάσαρ 
- Η βιογραφία
Μάριο Γκολοβόφ

Αν οι Αρλτ και Μπόρχες χάρισαν μια καινούργια 
πνοή ζωής στη λογοτεχνία της Αργεντινής, ο Κορ-
τάσαρ τής έδωσε χαρά, ελευθερία και αυτοπεποί-
θηση προκειμένου να διερευνήσει τη βαθύτατα 
μυστηριώδη ανθρώπινη φύση. (…) Θα τον κληρο-
νομήσουν εκατομμύρια αναγνώστες και μια χώρα 
–η Αργεντινή– που ποτέ δεν τον αποδέχτηκε, επει-
δή της έπεφτε πολύς. – Οσβάλντο Σοριάνο

Τον αγαπάμε επειδή είναι καλοκάγαθος. Είναι 
καλοκάγαθος άνθρωπος και πολύ καλός συγ-
γραφέας. Έχει τόσο μεγάλη καρδιά που ο Θεός 
αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα εξίσου μεγάλο 
σώμα για να χωρέσει άνετα. Έπειτα συνδύασε τα 
συναισθήματα με το πνεύμα του Χούλιο. Γι’ αυτό 
τον λόγο, ο Χούλιο δεν ήταν μόνο καλός αλλά και 
δίκαιος άνθρωπος. Όλοι ξέρουμε πόσες θυσίες 
έχει κάνει για τη δικαιοσύνη. Για τους δίκαιους σκο-
πούς και για να υπάρχει ομόνοια μεταξύ όλων των 
ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, ο Χούλιο είναι τρεις φορές 
καλός. Γι’ αυτό τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε οι φίλοι, 
οι θαυμαστές και οι αδελφοί του. Στην πραγματι-
κότητα, αυτός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας. 
– Χουάν Ρούλφο.

Συγγραφέας: Μάριο Γκολοβόφ

Μετάφραση: Marta Silvia Dios Sanz

Γλωσσική επιμέλεια- Διόρθωση: Ηρώ Πογκόη

Εξώφυλλο- σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Διαστάσεις 16,1Χ23,4 εκ

Διαστάσεις: 

Σελίδες 268

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-29-4

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 25,50 €

Μελέτες - Δοκίμια - Φιλοσοφία 14

Τόπος / Lugar 
Juan Josι Saer

Τι είναι ένας τόπος; Πού βρίσκεται ο τόπος του κα-
θενός από εμάς; Πόσους τόπους πιστεύουμε ότι 
διασχίζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας; Απο-
τελούν τόπους τα άκρα των δακτύλων ή το άρωμα 
ενός ανθισμένου λουλουδιού; Τι είδους τόπο επι-
λέγει η ανάμνηση, η γραφή, η χαρά ή η αποκάλυψη; 
Μια καρέκλα από λευκό ξύλο στο βάθος της αυ-
λής, ο θόρυβος των χρωμάτων στην αγορά της Βι-
έννης ένα σαββατιάτικο πρωινό, η αναγέννηση της 
φιλοσοφίας στο τραπέζι μιας ελληνικής ταβέρνας, 
ένα αεροδρόμιο στο Ντακάρ ή στην Ακτή του Ελε-
φαντοστού, το αίνιγμα του σύμπαντος στη φωνή 
ενός τροβαδούρου, μια προνομιακή και ταυτόχρο-
να τρομακτική οπτική: η μοίρα που συνωμοτεί στο 
μοναδικό αντίγραφο ενός πορνογραφικού βίντεο, 
η επίμονη καταμέτρηση μιας διαδοχής σφαγια-
σμών, μια ακτίνα φωτός που διαπερνά την Ελένη 
της Τροίας και τη μεταμορφώνει σε φως.

Εάν «πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι σχεδόν 
κάθε μεγάλη διαφώτιση, έξαρση, ανατροπή ή απο-
κάλυψη προέρχεται από την ανάγνωση», όπως λέει 
ένας από τους ήρωες του Τόπου, αυτές οι σελίδες 
δείχνουν τούτη την αλήθεια με τρόπο πειστικό.

Συγγραφέας: Χουάν Χοσέ Σάερ

Μετάφραση: Marta Silvia Dios Sanz

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Μαρίνα 
Παπαθεοδώρου

Εξώφυλλο: Studio G

Εικαστικό εξωφύλλου: Άρτεμις Αλκαλάη

Διαστάσεις: 12 Χ 18,5 εκ

Σελίδες: 256

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-01-0

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 12,50 €
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Η Μεγάλη κραυγή
Ιστόρημα πέρα και από 
μυθιστόρημα
Γιάνης Δημολιάτης

Δήλωση του συγγραφέα: “Αυτό το βιβλίο οι αφη-
γητές μου το έγραψαν, δικά τους λόγια είναι. Εγώ 
απλά πήγα και τους βρήκα και τους ζήτησα να μου 
τα πουν και τα έβαλα στο χαρτί με τρόπο”.

Θα ‘θελα να βγάλω μια μεγάλη κραυγή που να 
φτάσει μέχρι τον ουρανό ψηλά, μέχρι τον ουρανό 
ψηλά να φτάσει. Τέτοια μεγάλη κραυγή. / Είμαι η 
δυστυχία που σπέρνει η Ιατρική. Ακριβώς αυτό. / 
Για μένα η ζωή μου ήτανε το πιο φτηνό πράγμα. […] 
Δεν τη σεβόμουνα τη ζωή μου. / Όταν εκείνος βγή-
κε απ’ το νοσοκομείο, εγώ δεν είχα πια περίοδο. / 
Νομίζω ότι δε θα είχα δικαίωμα να μην της δώσω 
τη δυνατότητα, αφού η επιστήμη την έδινε […] για 
μένα δε θα το ήθελα ποτέ! 

δεν είναι μύθος
είναι ιστόρημα πέρα κι από το μυθιστόρημα
είναι πραγματικότητα
προκλητικό για την ιατρική κοινότητα – ανακουφι-
στικό για τους ανθρώπους
εύχομαι να ανακουφίσει την ιατρική κοινότητα και 
να προκαλέσει τους ανθρώπους

Συγγραφέας:Γιάνης Δημολιάτης

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Ελένη 
Γεωργοστάθη

Επιστημονική επιμέλεια: Γιάνης Δημολιάτης

Διαστάσεις: 16 Χ 23,5 εκ

Σελίδες: 265

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-20-1

Έτος έκδοσης: 2014

Τιμή: €4,00€

Μπαϊντίρι 1922 
Μια Ιστορία απώλειας από τη Μ. 
Ασία
 Ίρις Τζαχίλη

Τα 23 κεφάλαια του μικρού τόμου φωτίζουν πλευ-
ρές της ζωής δραματικές ή αστείες, σκοτεινές 
(διώξεις, οικονομικές καταστροφές, το δράμα της 
Εξόδου) ή ευτυχισμένες (γιορτές, εκδρομές, επι-
τυχείς συμφωνίες, θερινές εργασίες και θεατρικές 
παραστάσεις). Το βιβλίο ισορροπεί ανάμεσα στο 
ιστορικό δοκίμιο, τις προσωπικές αναμνήσεις, την 
προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης των γεγο-
νότων και την αφήγηση ενός συλλογικού τραύμα-
τος που όμως ο καθένας τους το βίωσε προσωπι-
κά. Αφηγείται έναν τρόπο ζωής ανάμεσα στα 1900 
και 1922, στα κρίσιμα χρόνια των καταιγιστικών αλ-
λαγών για τους πληθυσμούς της Μικρασίας, στην 
αιχμή των διώξεων, των πολέμων και των καταστρο-
φών. Τα σύννεφα μαζεύονταν απειλητικά, ωστόσο 
οι διηγήσεις αποπνέουν μία ζωή ήρεμη, χαρούμε-
νη, φαιδρή σχεδόν, όπως αργότερα οι πρόσφυγες 
ήθελαν να τη θυμούνται. Καθώς κανείς διαβάζει τις 
σελίδες του βιβλίου ανακαλύπτει μαζί με την συγ-
γραφέα, τα παιχνίδια της μνήμης και της λήθης, 
τον παράδεισο που θυμούνταν και την κόλαση που 
προσπάθησαν να ξεχάσουν μαζί με το βαθύ ανέκ-
φραστο τραύμα που πέρασαν

Συγγραφέας: Ίρις Τζαχίλη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Διαστάσεις: 15 Χ 20.5 εκ

Σελίδες: 188

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 9789609661072

Έτος έκδοσης: 2012

Τιμή: 25,00 €
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Greece ma Greece
George Meunier

Parmi les convictions que j’ai acquises au fil du 
temps, quelques-unes demeurent. Celle-ci, en 
particulier: il est rare qu’on ne naisse qu’une seule 
fois. Si la chance et l’obstination le veulent bien, 
plusieurs naissances nous sont offertes. Les 
voyages, les lectures, les rencontres, les épreuves 
aussi, peuvent en être l’occasion. Ainsi, pour 
n’évoquer que la découverte de nouveaux lieux, ne 
vous est-il pas arrivé, parvenant dans un endroit 
inconnu, saisi d’une émotion indéfinissable, de 
vous demander si vos pas ne vous avaient pas 
ramené vers d’autres racines, oubliées et pourtant 
indispensables?

La Grèce, et spécialement la région du Pélion 
où je me suis installé, m’ont accordé cette «re-
naissance». Je l’ai illustrée il y a des années par 
mon poème dédié à Skopélos, «L’Î le», qui se 
conclut ainsi: C’est ici que je veux chaque matin 
renaître. / Reconstruire ma hutte et mes frêles 
esquifs. / Nouer le fil du temps qui me porte aux 
récifs. / Encore, par mes yeux, mes mains, tous 
mes sens: être. / Ce livre, «Grèce, ma Grèce», 
est l’entrée secrète d’un chemin; je ne l’aurais 
sans doute pas découverte si un ami ne me l’avait 
montrée. S’il vous plaît de le suivre à votre tour…

Georges Meunier

Συγγραφέας: Georges Meunier

Διαστάσεις: 15 Χ 21 εκ

Σελίδες: 244

Γλώσσα:   Γαλλικά

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-31-7

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 15,90 €

Λογοτεχνία 16

Διηγήματα Ψ
Γιάννης Βαϊτσαράς

Τι συμβαίνει σε μια ψυχαναλυτική συνεδρία;
Ποιος είναι ο μυστηριώδης άνθρωπος που ακούει 
πίσω από το ντιβάνι; Τι είδους σχέση αναπτύσσεται 
ανάμεσα στον ψυχαναλυτή και τον ψυχαναλυόμε-
νο; Τα 21 διηγήματα Ψ προσπαθούν να δώσουν 
απαντήσεις. Σε όλες τις ιστορίες περίπου το ίδιο 
σκηνικό: το γραφείο του Νικηφόρου Φωκά. Ένα 
ντιβάνι, πίσω του η πολυθρόνα, ένα παράθυρο με 
φιλτραρισμένο φως. 

Όλα τα πρόσωπα των ιστοριών έχουν να διη-
γηθούν ένα στιγμιότυπο, μια σκηνή, δραματική, 
συγκινητική ή αστεία, από την εμπειρία τους πλάι 
σ’ αυτόν τον άνθρωπο με το τόσο ιδιαίτερο επάγ-
γελμα: είναι ψυχαναλυτής. Οι αναλυόμενοι μιλούν 
στον Φωκά προσπαθώντας να βάλουν τάξη στην 
ψυχή και στα αισθήματά τους. Οι ιστορίες μπλέκο-
νται μεταξύ τους, καθώς έχουν τον ίδιο συνομιλητή 
και τον ίδιο παρονομαστή: τη δίψα για τη ζωή και 
τον έρωτα. Η ερωτευμένη Έλλη δίνει τη δική της κα-
τάθεση για τον ψυχαναλυτή-σύντροφό της. Εκείνη 
δεν ξέρει από ψυχανάλυση. 

Ξέρει όμως ότι ο Φωκάς πριν, μετά και πέρα από 
ψυχαναλυτής είναι ένας ευαίσθητος και γενναιό-
δωρος άνθρωπος, φορτωμένος κι εκείνος με τις 
αδυναμίες και τα πάθη της ανθρώπινης διάστασης 

Συγγραφέας: Γιάννης Βαϊτσαράς

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Γιάννης 
Γαλανόπουλος

Διαστάσεις: 12 Χ 18,5 εκ

Σελίδες: 186

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-8-5

Έτος έκδοσης: 2011

Τιμή: 16,80 €
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Ο κόσμος 
ανάμεσα
Άννα Βαρσάμου

Συγγραφέας: Άννα Βαρσάμου

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Χρύσα Ευαγγέλου

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 244

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-43-0

Έτος έκδοσης: 2021

Τιμή: 13,50 €

Άνθρωποι που ζουν καθημερινά σε έναν κόσμο 
ανάμεσα σε όσα επιθυμούν κι όσα συμβαίνουν. Άν-
θρωποι που πασχίζουν να κάνουν πραγματικότητα 
όσα ονειρεύονται. Κι άλλοι που κυρίως αποφεύ-
γουν τα όνειρα, γιατί μπορεί να πραγματοποιηθούν 
σε λάθος στιγμή, και το άκαιρο λυπηρό. 

Άνθρωποι που αναζητούν το φως κι άλλοι που χρει-
άζονται το σκοτάδι. Άνθρωποι που δε μεγαλώνουν 
ποτέ, περιφέρονται αιωνίως ανώριμοι κι επιφανει-
ακοί. Κι άλλοι που μεγαλώνουν πριν την ώρα τους, 
σοβαρεύουν πριν χαρούν την παιδικότητα τους. 

Άνθρωποι γεμάτοι τρυφερές ιδιαιτερότητες ή απο-
κρουστικές συνήθειες, βαρετές ζωές ή βαρετό 
εαυτό. Άλλοι υπερφίαλοι, κομπλεξικοί, εγωιστές, 
άλλοι υποταγμένοι, μπερδεμένοι, πεσιμιστές. 

Άνθρωποι που ζουν σε έναν κόσμο ανάμεσα στον 
πραγματικό κι αυτόν που επιθυμούν. Έναν κόσμο 
ανάμεσα κι εκεί που χωρούν. Κι άλλοτε απλώνο-
νται, κι άλλοτε ασφυκτιούν. Αλλά τουλάχιστον, 
χωρούν.
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Τα Καλά Παιδιά 
δεν έχουν πέραση
Ασήμης Αλεξίου

Μόνο ένα πράγμα δεν κατάφερα ν’ αποτινάξω από 
πάνω μου, και αυτό ήταν η ρετσινιά του «καλού 
παιδιού», που με ακολουθούσε παντού. Δεν ξέρω 
πώς τα κατάφερα έτσι, αλλά όποιος αναφερόταν 
στ’ όνομά μου το κόλλαγε κι αυτό δίπλα. Ήταν κάτι 
σαν τίτλος ευγενείας…

…Είτε το ήθελα είτε όχι λοιπόν, αυτός ο τίτλος, 
ή παρατσούκλι, «καλό παιδί», είχε χαραχτεί στο 
μέτωπό μου.

Εκεί βέβαια που αποδείχτηκε καταστροφικός 
ήταν στις ερωτικές μου σχέσεις. Το χειρότερο 
όμως ήταν ότι άργησα πολύ να το καταλάβω.

Συγγραφέας: Ασήμης Αλεξίου

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ελένη 
Γεωργοστάθη

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 240

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-0-9

Έτος έκδοσης: 2010

Τιμή: 10,00 €

Λογοτεχνία 18

Νοβοκαϊνη
Άννα Βαρσάμου

Δεν το περίμεναν ποτέ αυτό από τη Σάρα. Δεν πί-
στευαν ότι τον άνθρωπο που τόσα χρόνια χλεύα-
ζαν εκείνη θα τον ερωτευόταν. Και πάνε οι φίλοι, 
πάει η παλιά ζωή. Αρκεί λίγη χρυσόσκονη για να τα 
θάψει όλα;

Καλή η επιφάνεια και τα ρηχά ζεστά νερά, χαρά 
να κολυμπάς — το ήξερε ο Ντέιβιντ, γι’ αυτό είχε 
ανοίξει ένα μπαρ, το Bus. Μα όσα χρόνια έμειναν 
μαζί αυτοί οι τρεις βουτούσαν πάντοτε βαθιά: εκεί 
συναντούσαν πλάσματα και μέρη μαγικά. Μα τώρα 
τι; Τώρα παλινδρομούν ανάμεσα σε επιφάνεια και 
βυθό. Με χαλασμένη την πυξίδα της επικοινωνίας 
τους, γυρνούν αποπροσανατολισμένοι μέσα στη 
μεγαλούπολη, χτυπούν στους ύφαλους της μόδας, 
πιάνονται από τα μίντια για να σωθούν. Μα το ψέμα 
και η αλήθεια μπλέκονται σαν φύκια, θολώνουν το 
τοπίο, μπερδεύονται στα πόδια τους, τους παγιδεύ-
ουν εκεί.

Ασφυκτιούν κι είναι η μουσική που τους κρατάει 
στη ζωή· τη ζωή που ζούσαν. Σαν φυσαλίδες τα τρα-
γούδια που είχαν μοιραστεί δείχνουν την έξοδο.

Συγγραφέας: Άννα Βαρσάμου

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Γιάννης 
Γαλανόπουλος

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 226

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-1-6

Έτος έκδοσης: 2010

Τιμή: 10,00 €



.

Κοντύλι / Εκδόσεις

Φιλί σαν 
προσευχή
Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Εικαστικά: Νίκη Γιαννίτσιου

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 60

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-46-1

Έτος έκδοσης: Νοέμβριος 2021

Τιμή: 8,00 €

Συνομιλίες
Μαρία Αλμπανίδου

Η Μαρία Αλμπανίδου γεννήθηκε στο Βόλο όπου 
και κατοικεί. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις Με-
ταπτυχιακές της Σπουδές στον κλάδο του Ποινικού 
δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε στο 
Βόλο ως δικηγόρος. Με την ποίηση ασχολείται από 
τα δώδεκα της χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη της ποι-
ητική συλλογή.

Συγγραφέας: Μαρία Αλμπανίδου

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γιώργος Δημητριάδης

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-xx-xx

Έτος έκδοσης: 

Τιμή: xx,xx €

Ποίηση 19

Η νέα ποιητική συλλογή του Ιωάννη Ν. 
Γιαννίτσιου,  Φιλί σαν προσευχή. Το βιβλίο 
αυτό αναφέρεατι στον  Έρωτα. Είναι στιγμές 
που τα όρια μεταξύ τους χάνονται και δεν 
γνωρίζεις αν στον έρωτα ή στον θάνατο 
μιλάς. Ποιον απ’ τους δυο κουβαλάς στην 
πλάτη. Σε ποιον προσεύχεσαι.
Κι αν 
Θυμάται το κύμα σαν αγριεύει
το μύρο από το γυμνό κορμί σου
ψίθυρος να τον βαστάς μαζί σου
τους ίσκιους μας να γαληνεύει.
Δεν παύει 
με σάλτους έρχεται καταπάνω μας η νύχτα
αδυσώπητη
ραγίζοντας τον καθρέφτη του ηλίου.
Έτσι λοιπόν προσώρας προχωράμε.
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Χνάρια αΧάραγα
Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Σαν η μοναξιά να βρίσκει παρέα…
Σαν ο πόνος να ανοίγει δρόμους και το τραύμα
να γεννάει τον αυτοσεβασμό!
Αλήθεια πόση παρηγοριά δεν κρύβεται στο
πληγωμένο «εγώ»;
Λουλούδια ολάνθιστα οι λέξεις σε διαλέγουν
πριν το υποψιαστείς.
Αναδύεται πρώτα στα μάτια σου, το
απύθμενο βάθος, διψασμένο για τη λάβα
της αγάπης που δεν γνώρισες.
Το κενό σού μιλάει ζωγραφίζοντας νοήματα
μοναδικά.
Τα άχρωμα ακούσματα γίνονται ύμνοι που
τραγουδούν τον ερχομό: η ΑΓΑΠΗ είναι εδώ!
Παρούσα!
Ε.

Ζωή σε τροχιά ελλειπτική
απ΄ το χωριουδάκι της Αρκαδίας
στην δίνη των μεγαλουπόλεων.
Αργοπορημένη σπίθα που σιγόκαιγε
γεννημένη βίαια από την απώλεια.
Και τα θραύσματα της μετριούνται με λέξεις.
Πορεία ανηφορική ;

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 76

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-37-9

Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2019

Τιμή: 12,00 €

Στους ουρανούς 
καλάμιζα
Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

Εικαστικά: Νίκη Γιαννίτσιου

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 40

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-47-8

Έτος έκδοσης: Νοέμβριος 2021

Τιμή: 8,00 €
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Ίασις
Μαρία Αλμπανίδου

Μια στάλα αγάπης
Όλοι δικαιούνται μια στάλα αγάπης και μια στα-
γόνα βροχής.

Η Μαρία Αλμπανίδου γεννήθηκε στο Βόλο όπου 
και κατοικεί. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις Με-
ταπτυχιακές της Σπουδές στον κλάδο του Ποινικού 
δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε στο 
Βόλο ως δικηγόρος. Με την ποίηση ασχολείται από 
τα δώδεκα της χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη της ποι-
ητική συλλογή.

Συγγραφέας: Μαρία Αλμπανίδου

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 32

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-21-8

Έτος έκδοσης: 2015

Τιμή: 10,00 €

Λήψεις
Σπύρος Παπαχαρίσης

Η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, δεν είναι τίποτ’ 
άλλο παρά “ΛΗΨΕΙΣ”, όπως τιτλοφορείται. Λήψεις, 
συναισθημάτων, ιδεών, αντιλήψεων, εικόνων… λή-
ψεις, μιας ζωής γεμάτης από τυχαία γεγονότα και 
συνειδητές επιλογές. Μέσα σε αυτές τις συνειδη-
τές επιλογές βρίσκονται και οι εκδόσεις Κοντύλι 
και ο εκδότης Δημήτρης Παντελής, οι οποίοι συ-
νειδητά επιλέχθηκαν ως εκφραστές αυτών των 
“ΛΗΨΕΩΝ” της ζωής.

Κατερίνα. Δ.Βεργετάκη
Πτυχιούχος του τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου του Montpellier Paul Valery
και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ιδίου τμήματος

Συγγραφέας: Σπύρος Παπαχαρίσης

Διαστάσεις: 14Χ20,5 εκ

Σελίδες: 64

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-22-5

Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2018

Τιμή: 13,00 €

Ποίηση 21
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Τα τάνγκο των 
Horacio Ferrer & 
Astor Piazzola 
Η γέννηση μιας αστικής 
μυθολογίας
Συγγραφέας: Horacio Ferrer

Ένας σπουδαίος ποιητής και ένας διάσημος και 
σπουδαίος μουσικός ένωσαν τις δυνάμεις τους 
και δημιούργησαν ένα νέο ρεύμα στην ιστορία του 
ταγκό.

Το βιβλίο αυτό δημοσιεύεται στην Ισπανική 
γλώσσα με μετάφραση στα ελληνικά. Ένα βιβλίο 
τόσο για τους λάτρεις του ταγκό όσο και για όσους 
μελετούν την Ισπανική γλώσσα.

Ισπανικά – Ελληνικά

Συγγραφέας: Παναγιώτης – Θεοτόκης Λάκκας

Μετάφραση: Marta Silvia Dios Sanz

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Βάλλια 
Λειβαδίτου

Διαστάσεις: 14X20,5 εκ

Σελίδες: 159

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-08-9

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 10,00 €

Ταξίδι + Φώς
Ειρήνη Αθηνιώτη – Παπαδάκη 
Κατερίνα Αθηνιώτη – Παπαδάκη

Ταξίδι + Φώς
Σχήματα φεγγαριού
ελευθερίες φορτωμένες σέ καράβια χάρτινα
Τό ταξίδι δεν είναι περιήγηση
αλλά κλήση της ύπαρξης στο φως
Μέ τό σκαρί της ποίησης προσπαθώ
νά καλαρμενίσω για την αγάπη σου τη χάρη
τό μύθο πού μας πορθμεύει αέναα

Στο βιβλίο αυτό η ποιητική γραφή εστιάζει στην 
ανάκτηση της αντίληψης εκείνης πού φέρνει τά 
τοπία του κόσμου στά τοπία της ύπαρξης Δεν φω-
τογραφίζει. καρδιογραφεί καί σιγά σιγά στις φωλιές 
των ματιώνεπιστρέφει μια όραση εσωτερική, μια 
αύρα μεθεκτική πού σά διάσταση Θεού ξεδιψά τό 
μυστήριο και μετουσιώνει τό χρόνο σέ υπόσχεση 
επιστροφής στο φως, ώστε νά μπορέσει ο κόσμος 
και ο άνθρωπος νά ξαναβρεί την αλήθεια του.

Συγγραφέας: Ειρήνη Αθηνιώτη – Παπαδάκη, 
Κατερίνα Αθηνιώτη – Παπαδάκη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Αθανάσιος 
Μάργαρης

Διαστάσεις: 14x20,5 εκ

Σελίδες: 72

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-05-8

Έτος έκδοσης: 2012

Τιμή: 9,50 €
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Φλεγόμενη Βαβέλ
Παναγιώτης Θεοτόκης Λάκκας

Η αγάπη. Δεν είναι τυχαία επιλογή του κειμένου από 
τον νεαρό ποιητή για το οπισθόφυλλο του βιβλίου: 
Ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, από 
την Επιστολή προς Κορινθίους. Γιατί είναι η αγάπη, 
για τον νεαρό ποιητή η αυτονόητη επανάσταση για 
τη σωτηρία του Ανθρώπου και των ονείρων του.

Δι’ ευχών των στιγμών, του χρόνου που ταράζει 
τις ζωές, Κύριε της γνώσης και το φως της αλη-
θείας, ελέησον και σώσον το όνειρο. Αμήν.

Φλεγόμενη Βαβέλ. Ή όταν η φλόγα για έμπνευση 
και δημιουργία γίνεται ποιητική συλλογή. Ένα οδοι-
πορικό στην πολυφωνία του κόσμου, όπου σκέ-
ψεις, ψίθυροι, σιωπές, αγωνίες αλλά και κραυγές 
της ανθρωπότητας καταγράφονται σε 40 ποιήματα.

«Οι λέξεις που συνθέτουν τη Φλεγόμενη Βαβέλ 
αγκαλιάστηκαν με την αλήθεια, δεν φοβήθηκαν να 
απομακρυνθούν από τα χέρια μου και τις αγάπησα 
για την ταυτότητα τους, την οποία ανέπτυξαν» περι-
γράφει ο Παναγιώτης Θεοτόκης Λάκκας. «Μία ταυ-
τότητα που θέλει να ζυγίζει ηθική και αγάπη» τονίζει 
και ήδη αντιλαμβάνεται κανείς τι θα κρατήσει από 
όλες τις παραβολές – όσο τολμηρές και αν είναι.

Συγγραφέας: Παναγιώτης – Θεοτόκης Λάκκας

Διαστάσεις: 14 X 20 εκ

Σελίδες: 72

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-21-8

Έτος έκδοσης: 2015

Τιμή: 9,90 €

Memorial 
Immortalis
Ελισάβετ Πρεβεζιάνου

Το Memoria immortalis είναι η προσωπική κιβωτός 
μέσα στην οποία διασώθηκαν και φυλάσσονται οι 
σπαρακτικές κραυγές και οι τρυφεροί ψίθυροι που 
γέννησε η απουσία και η θλίψη, το όνειρο και η μα-
ταίωση, η επιθυμία και το ανεκπλήρωτο, το πάθος 
και η απόγνωση.
Μια περιπλάνηση στα δρομάκια παρελθόντων 
χρόνων, φωτισμένα απ το δαυλό των αισθήσεων, 
που κρατά πάντα στο χέρι της, σύντροφος πιστή, 
η μνημοσύνη.

Συγγραφέας: Ελισάβετ Πρεβεζιάνου

Διαστάσεις: 14x20,5 εκ

Σελίδες: 48

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-12-6

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 9,50 €
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Το θεατρικό 
παιχνίδι ως 
εργαλείο 
βελτίωσης των 
σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών
Ηλίας Μαρούδας

Στις μέρες μας η κοινωνία των ενηλίκων επιβάλ-
λεται να ενθαρρύνει τα νεαρά μέλη της να ανα-
πτύσσουν δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους, ως 
αντιστάθμισμα στη διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης 
και την κοινωνική απομόνωση. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση η παρούσα μελέτη αποτελεί πρόταση για 
την πρόσφορη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού ως 
παιδαγωγικής μεθόδου και καλλιτεχνικής διαδικα-
σίας.
Σίμος Παπαδόπουλος
Επίκουρος καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συγγραφέας: Ηλίας Μαρούδας

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ηλίας 
Μαρούδας

Επιστημονική επιμέλεια: Ηλίας Μαρούδας

Διαστάσεις: 17 χ 23 εκ

Σελίδες: 232

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-25-6

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 24,90 €

Παιδαγωγική 
Θεάτρου
Σίμος Παπαδόπουλος

Η μελέτη του Σίμου Παπαδόπουλου «Παιδαγωγι-
κή του Θεάτρου» αποτελεί μια εμπεριστατωμένη 
και τεκμηριωμένη ανάλυση και εμβάθυνση των 
εννοιών που σχετίζονται με τον παιδαγωγικό ρόλο 
του Θεάτρου και συναπαρτίζουν τις παραμέτρους 
μέσα στις οποίες αναπτύσσεται το Θέατρο στο Σχο-
λείο: θεατρικό παιχνίδι και ψυχοκινητική ανάπτυξη 
του παιδιού, παιχνίδι ρόλων και κοινωνικοποίηση, 
διερευνητική δραματοποίηση και κατανόηση του 
θεατρικού φαινομένου σε σχολικό περιβάλλον, 
θεατρική εμψύχωση και ρόλος του εκπαιδευτικού, 
αυτοσχέδια έκφραση και επικοινωνία. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της συμβολής του 
θεάτρου ως διδακτικής μεθοδολογίας στη σχολική 
τάξη και προτείνονται βασικές θεατρο-παιδαγωγι-
κές μέθοδοι προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτι-
κό, ενώ εξίσου σχολιάζεται η ένταξη της θεατρικής 
αγωγής στο ευρύτερο curriculum της Α/θμιας εκ-
παίδευσης.

Συγγραφέας: Σίμος Παπαδόπουλος

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ελένη 
Σκοτεινιώτη

Διαστάσεις: 17Χ24 εκ

Σελίδες: 688

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-93-2014-6

Έτος έκδοσης: 2010

45,00 €
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Η Συμβολή της 
Θεατρο-
παιδαγωγικής 
Στην εκπαίδευση Ατόμων με 
Ειδικές (Εκπαιδευτικές) Ανάγκες
Μαίρη Μαργαρώνη

Συζητούνται οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, που 
θέτει το κάθε ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για καθεμιά ξεχω-
ριστά από τις προαναφερθείσες κατηγοριοποιη-
μένες ομάδες αναπηρίας, και πώς οι στόχοι αυτοί 
δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσω θεατροπαι-
δαγωγικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ειδοποιά γνωρίσματα του θεάτρου, τις πηγές της 
δυναμικής του και τα ευεργετικά του αποτελέσμα-
τα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πέραν των 
γενικότερων και των ειδικότερων πλεονεκτημάτων 
της εφαρμογής της Θεατροπαιδαγωγικής στις εν 
λόγω πληθυσμιακές ομάδες μμαθητών, συζητού-
νται οι απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται 
κάθε φορά, οι περιορισμοί που υφίστανται, όπως 
και οι ποιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ένας 
εκπαιδευτικός, προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικά τη Θεατροπαιδαγωγική στην ΕΑΕ.

Συγγραφέας: Μαίρη Μαργαρώνη

Επιστημονική επιμέλεια: Μαίρη Μαργαρώνη

Γλωσσική Επιμέλεια- Διόρθωση Μαίρη 
Μαργαρώνη

Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Δέσποινα Βαφείδου

Διαστάσεις: 16 χ 23,5 εκ

Σελίδες: 104

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-19-5

Έτος έκδοσης: 2014

Τιμή: 16,00 €

Παιδαγωγικά 25

Η κοινωνική 
ανάπτυξη 
των μαθητών 
στο σχολικό 
περιβάλλον
Γιώτα Αντωνοπούλου, Γιώτα Στεφανή, 
Κάλλια Ανδρικοπούλου, Ντιντή Άννα, 
Σπυριδούλα Χαραλαμπίδη – Κατσιφή

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι να καλ-
λιεργήσει βασικές κοινωνικές δεξιότητες και να 
συμβάλει στην ομαλότερη συμβίωση στο σχολικό 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του προγράμματος 
στηρίχθηκε στη διεπιστημονική προσέγγιση της 
κοινωνικής ανάπτυξης, επιστρατεύοντας την Παι-
γνιοθεραπεία, τη Βιοσύνθεση, τη Φιλοσοφία για 
παιδιά, την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Κοινωνική 
Ψυχολογία, τις έρευνες για την ανάπτυξη της Συ-
ναισθηματικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης, για τη 
Διαχείριση των συγκρούσεων, για τον Εκφοβισμό 
κ.α. Οι συγγραφείς ευελπιστούν να συνδράμουν 
στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας όσον αφορά την κοινωνική νοημοσύνη και 
εκπαίδευση των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Συγγραφείς: Γιώτα Αντωνοπούλου, Γιώτα Στεφανή, 
Κάλλια Ανδρικοπούλου, Ντιντή Άννα, Σπυριδούλα 
Χαραλαμπίδη – Κατσιφή

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Άννα Ντιντή, 
Σπυριδούλα (Λούλα) Χαραλαμπίδη – Κατσιφή

Μέγεθος: 21Χ29,7 εκ.

Σελίδες: 148

Εκδόσεις: Άθυρμα & Κοντύλι

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-35-5

Έτος έκδοσης: 2019

Τιμή:28€
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Το ταξίδι μιας 
τόσης δα 
μουντζούρας
Γιαννούλα Φραγκουλίδου

Ένα παραμύθι που απευθύνεται σε μεγαλύτερα 
παιδιά, εμπνευσμένο από το αέναο ταξίδι προς 
την αλλαγή, μέσα από την ψυχοθεραπευτική δια-
δικασία.
Από τη μοναξιά στην ομαδικότητα… από το έξω 
προς το μέσα!

«Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω αυτούς εκεί τους 
σπουδαίους ανθρώπους και να τους έχω συνοδοι-
πόρους μου για πολλά χρόνια…» (Γιαννούλα Φρα-
γκουλίδου )

«Τα παραμύθια είναι κάτι περισσότερο από αλη-
θινά, όχι επειδή μας λένε ότι υ-πάρχουν δράκοι 
αλλά επειδή μας λένε ότι οι δράκοι μπορούν να 
ηττηθούν…» (G.K. Cherteston, 1909).

Σε αυτήν εδώ την ιστορία, για μικρά και μεγάλα 
παιδιά, ο «δράκος» μεταμφιέζεται σε μουντζούρα 
και φωλιάζει μέσα μας… γίνεται κομμάτι της προ-
σωπικής μας ιστορίας… ψάχνει να αγαπηθεί…και 
μόνο όταν συνδεθεί με συναισθήματα αληθινά, 
αποκαλύπτεται και μεταμορφώνεται σε ό,τι κανείς 
τολμά να ονειρευτεί! (Αθηνά Παπαδοπούλου «συ-
νταξιδιώτης», Ψυχολόγος- Δραματοθεραπεύτρια)

Συγγραφέας: Γιαννούλα Φραγκουλίδου 

Διαστάσεις: 18 χ 20 εκ

Σελίδες: 48

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-17-1

Έτος έκδοσης: 2018

Τιμή: 15,00 €

Αντάμα 
Φτερουγίζουνε 
Χαίρονται την 
Αγάπη
Σταυρίνα Λαμπαδάρη

Επτά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους μας τα-
ξιδεύουν στο μαγικό, εκεί ό-που όλα είναι δυνατά 
και πραγματοποιήσιμα υπό έναν και μόνον όρο: την 
απόδοση του δικαίου, την νίκη του καλού, τον θρί-
αμβο του φωτός απέναντι στο σκοτάδι.

Λεύτερη θέλει η ψυχή, στο Φως να γαληνέψει
να λουλουδίσει, να χαρεί στο δίκιο στην αλήθεια
Ερωτεύεται του παραμυθιού ο λόγος με τον 
στίχο της ελληνικής μας παράδοσης, τον δε-
καπεντασύλλαβο. Ερωτεύεται και παιχνιδίζει το 
παραμύθι με την ποίηση και απλώνεται ο νους 
στο όνειρο και φωτίζεται η ψυχή με χρώματα και 
εικόνες.
Το δίχως άλλο, μόνον ετούτο αποζητούν οι άν-
θρωποι στη Γης ολάκερη:
«… να χαίρονται, καρδούλα μου, παρέα την αγάπη
να φτερουγίζουν λεύτερα, χιονάτα γλαροπούλια
στα βράχια, στ’ άπατα νερά και στις κρυφές σπη-
λίτσες»

Συγγραφέας: Σταυρίνα Λαμπαδάρη 

Εικονογράφηση: Αθηνά Μαρία Μιχοπούλου

Εξωφυλλο σελιδοποίηση Δέσποινα Βαφείδου 

Διαστάσεις 22* 30,5

Σελίδες: 28

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-24-9

Έτος έκδοσης: 2016

Τιμή: 14,50 €
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Μια καινούρια 
μέρα αρχίζει
Σταυρίνα Λαμπαδάρη

Το βιβλίο αυτό είναι το αντίδωρο προς τους μαθη-
τές μου της ΣΤ΄ τάξης της χρονιάς 2001-2002 στο 
Δημοτικό Σχολείο Κρυ ονερίου Ανατολικής Αττικής. 
Η αγάπη και η προσπάθεια αυτο βελτίωσης που 
σφράγισαν την επαφή μας τη χρονιά εκείνη μας 
έφεραν πιο κοντά στις αλήθειες μας, μας έκαναν 
σοφότερους, μας έδωσαν την ευκαιρία να νιώσου-
με πώς είναι να βαδίζουμε μαζί, να αναζητούμε και 
να δοκιμαζόμαστε.

Με την καθαρότητα του συναισθήματός του και 
τη διαύγεια του μυαλού του, ένας έφηβος μας τα-
ξιδεύει με τη βάρκα της αγάπης του στην Αλήθεια, 
την Αρμονία, την Απλότητα.

Η φωνή του ακούγεται λαμπερή στ’ αυτιά μας, 
όλο φρεσκάδα:

Ζω τη ζωή μου
σαν δοκιμασία και όνειρο,
σαν μάθημα και θείο δώρο,
σαν επιλογή και ευκαιρία.
Αυτή είναι η σοφία μου,
αυτή κι η δύναμή μου.

Συγγραφέας: Σταυρίνα Λαμπαδάρη 

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Διαστάσεις: 14 χ 20 εκ

Σελίδες: 180

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-13-3

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 13,50 €

Αχ αυτοί οι 
καλικάντζαροι
Αγνή Στρουμπούλη

Ο παππούς μου ο Αργύρης, όταν ήτανε 
μικρός…. Βέβαια αυτό μου φαίνεται 
περίεργο, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι μεγάλοι 
γεννηθήκανε μεγάλοι. Για τον παππού 
μου, όμως, μπορώ να κάνω μια εξαίρεση 
γιατί, όταν με κοιτάζει, νομίζω πως όλος ο 
ουρανός σκύβει και με αγκαλιάζει. Αυτός 
λοιπόν ο παππούς μου είπε πως όταν ήτανε 
μικρός είχε δει καλικάντζαρους! 

-Ναι, παππού; Και πως είναι; Και τι σου
κάνανε; Και δεν φοβόσουνα;… Κι ένα
σωρό ερωτήσεις που βγήκαν απ’ το στόμα
μου σαν βιαστικά σπουργιτάκια, πριν
προλάβω να τις σκεφτώ καλά καλά.

-Α! Αργυρούλα, λέει ο παππούς, στάσου,
ένα ένα, θα στα πω όλα! Μην τρέχεις…

Συγγραφέας: Αγνή Στρουμπούλη 

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: xxxxx

 Εξώφυλλό, σελιδοποίηση: Eleven

Διαστάσεις: 14,3 χ 20,5 εκ

Σελίδες: 56

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-xx-xx

Έτος έκδοσης: 2009

Τιμή: 10 €
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Tennis - Η Άπω 
Μέθοδος
Εφαρμοσμένες αρχές Τεχνικής, 
Κινητικής & Σωματικής Ανάπτυξης 
Υψηκλής Απόδοσης
Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου Msc

Νέο βιβλίο για το τένις στο οποίο παρουσιάζεται 
το πρωτοποριακό σύστημα εκ-μάθησης της «Άπω 
Μεθόδου», προσαρμοσμένης στο συγκεκριμένο 
άθλημα, με σκοπό την εις βάθος κατάκτηση όλων 
των παραμέτρων που συνθέτουν και δομούν έναν 
επιτυχημένο παίκτη (επαγγελματία ή όχι), με σκο-
πό την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κορυφαίων 
αθλητών. Το βιβλίο αποτελεί και πανεπιστημιακό 
σύγγραμμα, αφού διανέμεται από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στους φοιτητές ειδι-
κότητας αντισφαίρισης.

Η Άπω Μέθοδος (Distal Method – www.
distalmethod.com) είναι το αποτέλεσμα πολλών 
ετών έρευνας του συγγραφέα σε ζητήματα κινητι-
κής μάθησης και απόδοσης. Σκοπός της μεθόδου 
είναι η παγκοσμίου επιπέδου ειδίκευση σε δεξιότη-
τες που εμπλέκουν τόσο σωματικές, όσο και νοη-
τικές ικανότητες μέσω της αξιοποίησης όλων των 
διαθέσιμων πόρων του ανθρωπίνου σώματος οι 
οποίοι οδηγούν σε μάθηση, και μόνο αυτών.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου 
MSc

Διαστάσεις: 17 χ 23 εκ

Σελίδες: 338

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-28-7

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή: 24,90 €

Αθλητικά /Πολεμικές τέχνες 28

Walking on the 
roads of the eagle
Panagiotis Derventis

Ying Shou Quan (eagle hand), otherwise known 
as Ying Zhao Quan (eagle claw), is one of the 
most well-known styles of traditional wushu. The 
fundamental element of the style is a combination 
of strikes with grabs and locks of the joints. Their 
application is characterized by their coexistence, 
as well as their alternating qualities, such as hard 
and soft, quick and light, steady and compact.

This book gives an in-depth analysis of the 
fundamental elements of the system, the basic 
methods of training, a series of characteristic 
combat techniques and the famous “Ten Roads 
Xing Quan” (Shi Lu Xing Quan / 十路行拳) form, 
which was created by the “King of the Eagle” Chen 
Zi Zheng and is one of the most important parts of 
the Ying Shou Quan curriculum.

Shifu Panagiotis Derventis is an internal disciple 
of the Grandmaster of the “eagle” Guo Xian He, 
one of the last great teachers of the old generation 
of this magnificent traditional system.

Συγγραφέας: Panagiotis Derventis

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Γεωργία 
Σολδάτου

Γλώσσα: Αγγλικά

Διαστάσεις: 16 χ 24 εκ

Σελίδες: 205

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-04-1

Έτος έκδοσης: 2013

Τιμή: 22,50 €
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Η Φύση δίνει 
απλόχερα 
και λειτουργεί 
θεραπευτικά
Σκέψεις & Συναισθήματα / 
Ημερολόγιο 2021
Αταλάντη Απέργη, Δημήτρης Παντελής

Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, γεμά-
τους από ξαφνικές αλλαγές και συχνά άσχημες 
εκπλήξεις, η ανασφάλεια, η αγωνία, ο φόβος της 
ανατροπής και της απώλειαςείναι κομμάτι της κα-
θημερινότητας.Η ανάγκη να νιώσουμεθαλπωρή, 
ασφάλεια καινα νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μάς 
οδηγεί στηναναζήτηση ενός ασφαλούς τόπου 
όπου η ψυχή μας μπορεί να ξαποστάσει και να γα-
ληνέψει. . Η ζωή σε επαφή με τη Φύση μπορεί να 
αποτελέσει το τελευταίο υγιές καταφύγιο σε έναν 
ανασφαλή και περίπλοκο κόσμο. Ανεξάντλητη και 
σε απόλυτη ισορροπία όπως είναι, δίνει απλόχερα 
και λειτουργεί θεραπευτικά, θυμίζοντας σε όλους 
μας την αξία της αρμονίας στη ζωή μας.

Συγγραφείς: Αταλάντη Απέργη, Δημήτρης 
Παντελής

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Αντωνία 
Κιλεσσοπούλου

Εξώφυλλο – σελιδοποίηση: Ιωάννα Κωστίκα

Διαστάσεις: 13 x 18 εκ

Σελίδες: 160

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-42-3

Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2020

Τιμή: 18,00 €

Η Φύση δίνει 
απλόχερα 
και λειτουργεί 
θεραπευτικά
Σκέψεις & Συναισθήματα / 
Ημερολόγιο 2022
Αταλάντη Απέργη, Δημήτρης Παντελής

Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, γεμά-
τους από ξαφνικές αλλαγές και συχνά άσχημες 
εκπλήξεις, η ανασφάλεια, η αγωνία, ο φόβος της 
ανατροπής και της απώλειαςείναι κομμάτι της κα-
θημερινότητας.Η ανάγκη να νιώσουμεθαλπωρή, 
ασφάλεια καινα νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μάς 
οδηγεί στηναναζήτηση ενός ασφαλούς τόπου 
όπου η ψυχή μας μπορεί να ξαποστάσει και να γα-
ληνέψει. . Η ζωή σε επαφή με τη Φύση μπορεί να 
αποτελέσει το τελευταίο υγιές καταφύγιο σε έναν 
ανασφαλή και περίπλοκο κόσμο. Ανεξάντλητη και 
σε απόλυτη ισορροπία όπως είναι, δίνει απλόχερα 
και λειτουργεί θεραπευτικά, θυμίζοντας σε όλους 
μας την αξία της αρμονίας στη ζωή μας.

Συγγραφείς: Αταλάντη Απέργη, Δημήτρης 
Παντελής

Επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Μπλάτσου

Εξώφυλλο – σελιδοποίηση: Ιωάννα Κωστίκα

Διαστάσεις: 14 x 18 εκ

Σελίδες: 160

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-48-5

Έτος έκδοσης: 2013

Έτος έκδοσης: Νοέμβριος 2021

Τιμή: 18,00 €

Τέχνη /Ημερολόγια 29
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Κοντύλι / Εκδόσεις

Το τάνγκο – Η 
ιστορία και η 
εξέλιξή του
Horacio A. Ferrer

Το βιβλίο αυτό είναι το αντίδωρο προς τους μαθη-
τές μου της ΣΤ΄ τάξης της χρονιάς 2001-2002 στο 
Δημοτικό Σχολείο Κρυ ονερίου Ανατολικής Αττικής. 
Η αγάπη και η προσπάθεια αυτο βελτίωσης που 
σφράγισαν την επαφή μας τη χρονιά εκείνη μας 
έφεραν πιο κοντά στις αλήθειες μας, μας έκαναν 
σοφότερους, μας έδωσαν την ευκαιρία να νιώσου-
με πώς είναι να βαδίζουμε μαζί, να αναζητούμε και 
να δοκιμαζόμαστε.

Με την καθαρότητα του συναισθήματός του και 
τη διαύγεια του μυαλού του, ένας έφηβος μας τα-
ξιδεύει με τη βάρκα της αγάπης του στην Αλήθεια, 
την Αρμονία, την Απλότητα.

Η φωνή του ακούγεται λαμπερή στ’ αυτιά μας, 
όλο φρεσκάδα:

Συγγραφέας: Horacio A. Ferrer 

Μετάφραση: Marta Silvia Dios Sanz

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ελένη 
Γεωργοστάθη

Εικαστικο έργο εξωφύλλου: Άρτεμις Αλκαλάη

Σελιδοποίηση; Δέσποινα Βαφείδου

Διαστάσεις: 14 χ 20 εκ

Σελίδες: 118

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-96611-6-4

Έτος έκδοσης: 2014

Τιμή: 15,00 €

Ζωγραφική: 
Τέχνη & Ειστήμη
Ελένη Ντίνια-Μπουτάλη

Συγγραφέας: Ελένη Ντίνια-Μπουτάλη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: 

Διαστάσεις: 15 χ 21 εκ

Σελίδες: 112

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-99264-7-8

Έτος έκδοσης: 

Τιμή: 20,00 € 

Τέχνη /Ημερολόγια 30
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Κοντύλι / Εκδόσεις

Greece The Land 
of Gods
7 Travel Guides in one book
Όλγα Μπρέγιαννη

Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το πρώτο 
μας βιβλίο το οποίο απευθύνεται στους επισκέπτες 
της χώρας μας. Στόχος του είναι να τους ενημερώ-
σει για τις επτά βασικές περιοχές με ιδιαίτερο αρ-
χαιολογικό ενδιαφέρον από τη Στερεά Ελλάδακαι 
την Πελοπόννησο. Μέσα από την εμπειρία σαρά-
ντα (40) χρόνων της Όλγας Μπρέγιαννη, ηοποία 
αφιέρωσε τη ζωής φιλοξενώντας και ξεναγώντας 
εκατομμύρια επισκεπτών από όλο τον κόσμοη Αθή-
να – Κόρινθος – Επίδαυρος & Μυκήνες – Ολυμπία 
– Δελφοί -Μαραθώνας & Σούνιο «ζωντανεύουν» 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο.Η διαφορά σε σχέση με 
τους υπόλοιπους οδηγούς βρίσκεται στην εστίαση 
σε λεπτομέρειες που ο επισκέπτης μπορεί να μάθει 
μόνο παρακολουθώντας ένα έμπειρο ξεναγό. Στην 
ουσία πρόκειται για 7 ταξιδιωτικούς οδηγούς σε 
έναν. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, 
γαλλικά και ισπανικά.

Συγγραφέας: Όλγα Μπρέγιαννη

Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Μπρέγιαννη

Μέγεθος:12 Χ 18,5 εκ.

Σελίδες: 152

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-09-6

Έτος έκδοσης: 2012

Τιμή: 15,00 € 

Αρχαιόπολη- 
ΒΟΛΟΣ ΠΗΛΙΟ
Μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από 
την αρχαιότητα
Παναγιώτα Πάντου 

Ο Βόλος δεν είναι ένα συνηθισμένο λιμάνι. Είναι 
ένα λιμάνι που είδε να έρχονται και να φεύγουν 
ήρωες, θεοί, βασιλιάδες, έμποροι, μάγισσες. Ούτε 
το Πήλιο είναι απλά ένα όμορφο βουνό. Είναι ένα 
βουνό φορτωμένο ιστορίες. Αυτές τις ιστορίες 
ζωντανεύουν οι μικροί ήρωες στην «Αρχαιόπολη: 
Βόλος-Πήλιο. Μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από 
την αρχαιότητα».

Με ποιον τρόπο θα σφραγίσει η Αρπίνα τη συμ-
φωνία φιλίας του Λίνου με τον Πελασγό; Ποιος 
έκλεψε τις πορφύρες που μάζευαν όλο το πρωινό 
η Λέσχα και η Ιθαία; Γιατί ο ουρανός γέμισε ξαφνικά 
μαύρο καπνό και πού να βρίσκονται τώρα η Τάρα-
σα και ο Λύκιος; ... 

Δέκα αυτοτελείς ιστορίες που διαδραματίζονται 
από τα νεολιθικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια στον 
Βόλο και το Πήλιο και έχουν ως ήρωες κυρίως παι-
διά. Στο Παράρτημα επεξηγούνται σύντομα και με 
απλό τρόπο κάποια από τα αρχαιολογικά στοιχεία 

της κάθε ιστορίας.
Συγγραφέας: Παναγιώτα Πάντου 

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Σοφία Πολίτου-
Βερβέρη

Μέγεθος:εκ.

Σελίδες: Σελίδες: 100

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Παντελής

ISBN: 978-960-9661-39-3

Έτος έκδοσης: 2012

Τιμή: 28,00€

Ταξιδιωτικοί οδηγοί 31
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Κοντύλι / Πρακτόρευση

Συγγραφέας: Campbell Purton

Μετάφραση: Γιώργος Μπανιώκος

Επιστημονική επιμέλεια: Άννα Καραλή, Παύλος 
Ζαρογιάννης

Γλωσσική επιμέλεια – διόρθωση: Αντωνία 
Κιλεσσοπούλου

Μέγεθος:16 Χ 23,5. εκ.

Σελίδες: 332

Εκδόσεις: Ελληνικό Κέντρο Focusing

SBN: 978-618-82556-0-9

Έτος έκδοσης: 2016

Τιμή:15€

Προσωποκεντρική 
θεραπεία
Η Focusing-βιωματική προσέγγιση
Campbell Purton

«To βιβλίο είναι ένα “κατόρθωμα“. Ο Campbell 
Purton ξεδιπλώνει τη μεγάλη εμπειρία του ως θερα-
πευτή, φιλοσόφου και εκπαιδευτή προσφέροντας 
μια τεκμηριωμένη και ελαφρά ριζοσπαστική μελέτη 
της εξέλιξης της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπεί-
ας μέσα από την οπτική του Eugene Gendlin, δημι-
ουργού του Focusing, που από όλους τους πρώτους 
συνεργάτες του Carl Rogers είναι εκείνος του οποίου 
το έργο άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή και αποτέ-
λεσε πρόκληση. Ο Gendlin αναδύεται μέσα από 
αυτές τις σελίδες ως μια προσωπικότητα τεράστιου 
αναστήματος, του οποίου η συνεισφορά μπορεί να 
εμπλουτίσει την πρακτική όλων των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξίσου 
πνευματική και πρακτική ενθάρρυνση σε όλους αυ-
τούς που αναζητούν να καλλιεργήσουν τις δημιουρ-
γικές και πνευματικές αναζητήσεις αντρών και γυναι-
κών της σύγχρονης εποχής. Το βιβλίο έχει ένα ακόμα 
πλεονέκτημα: ότι είναι πολύ όμορφα γραμμένο».
Brian Thorne, Επίτιμος Καθηγητής Συμβουλευτικής,

Πανεπιστήμιο East Anglia και συνιδρυτής του 
Norwich Center.

Από το ξεκίνημά της, στη δεκαετία του ’50, η προ-
σωποκεντρική προσέγγιση της ψυχοθε-ραπείας 

υπήρξε αντικείμενο μεγάλης εξέλιξης και μεγάλης 
αντιπαράθεσης. Η προσωποκεντρική ψυχοθερα-
πεία παρουσιάζει τη δουλειά του Eugene Gendlin, 
στενού συνεργάτη του Carl Rogers. Είναι το πρώτο 
βιβλίο που δείχνει πως ο Gendlin, κυρίως γνωστός 
για τα γραπτά του σχετικά με το Focusing, έχει τα 
τελευταία σαράντα χρόνια α-ναπτύξει μια πρωτό-
τυπη και συναρπαστική οπτική πάνω στην προσω-
ποκεντρική θεωρία. Ο Campbell Purton μάς δεί-
χνει με λεπτομερή τρόπο πώς το έργο του Gendlin 
σχετίζεται με τους πιο συνήθεις τρόπους σκέψης 
για την προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και πώς 
διαφωτίζει αρκετές από τις τρέχουσες αντιπαρα-
θέσεις στον χώρο αυτό. Συζητά τόσο τους θεω-
ρητικούς νεωτερισμούς, όσο και τις διαφορές που 
μπορούν να επιφέρουν στην κλινική πρακτική.

Ψυχολογία 34
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Focusing με 
Παιδιά
Η τέχνη της επικοινωνίας με παιδιά 
στο σχολείο και στο σπίτι
Marta Stapert – Erik Verliefde

Το να ακούει κανείς τα παιδιά είναι μια δεξιότητα 
την οποία γονείς, δάσκαλοι, φροντιστές και σχολι-
κοί σύμβουλοι χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάθε 
μέρα. Μέσα από το βαθύ σεβασμό τους για την ήδη 
υπάρχουσα στάση αυτών των ενηλίκων, οι συγγρα-
φείς προσφέρουν μια επιπρόσθετη διάσταση στην 
τέχνη της επικοινωνίας με παιδιά.

Η Marta Stapert και ο Erik Verliefde ανέπτυξαν 
σαφή και εύκολα βήματα για δασκάλους, εργαζό-
μενους με παιδιά και γονείς, με σκοπό να βοηθούν 
παιδιά να παραμένουν σε επαφή με αυτή τη φυσική 
σωματικά-βιωμένη διαδικασία. Το Focusing υπο-
στηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών, ενδυναμώνει 
την αίσθηση της μοναδικότητάς τους και βοηθά 
στην ανακούφιση από τον πόνο παιδιών που έχουν 
κατακλυσθεί από τα συναισθήματά τους ή έχουν 
αποσυνδεθεί από αυτά. Το Focusing με παιδιά 
εξασκείται τώρα και διδάσκεται σε πολλές χώρες, 
καθώς και σε πολλά πλαίσια σε όλο τον κόσμο.

Συγγραφέας: Marta Stapert

Μετάφραση: Ζωή Βουλγαράκη, Παύλος 
Ζαρογιάννης (Πρόλογος)

Επιστημονική – Γλωσσική επιμέλεια: Άννα 
Καραλή, Παύλος Ζαρογιάννης

Μέγεθος:16 Χ 23,5

Σελίδες: 220

Εκδόσεις: Ελληνικό Κέντρο Focusing

ISBN: 978-618-82556-1-6

Έτος έκδοσης: 2017

Τιμή:18€

Τι είναι η 
ψυχοθεραπεία
Ευγενία Γεωργαντά

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι ένας μικρός οδη-
γός τόσο για όσους ασχολούνται επαγγελματικά 
με τον τομέα αυτό, όσο και για το ευρύτερο κοινό. 
Η συγγραφέας προσπαθεί να διαλευκάνει τους 
μύθους και τις προκαταλήψεις που επικρατούν σε 
σχέση με το «τι είναι ψυχοθεραπεία» και να μας 
ευαισθητοποιήσει για την αξία της ενασχόλησης με 
τον εσωτερικό μας κόσμο.

Ο απώτερος στόχος της ανέλιξης του δυναμικού 
μας είναι η κατάκτηση της κορυφής της πυραμί-
δας του Maslow. Φτάνοντας στο υψηλότερο σκαλί 
μπορούμε να αναπτύξουμε τόσο τις ψυχικές όσο 
και τις πνευματικές και ηθικές μας δυνατότητες. 
Η κατάκτηση της κορυφής του δικού μας προσω-
πικού στόχου, που συνήθως νοηματοδοτεί τη ζωή 
μας, μας επιτρέπει να αποδεχτούμε το θάνατο και 
να περάσουμε την τελευταία διαδικασία αποχωρι-
σμού από τη ζωή με αίσθηση πληρότητας και ικα-
νοποίησης.

Συγγραφέας: Ευγενία Γεωργαντά

Επιστημονική επιμέλεια: Ευγενία Γεωργαντά

Διαστάσεις: 16.5 X 24 εκ

Σελίδες: 164

Εκδόσεις: Ιδεότοπος

ISBN: 960-7582-44-6

Έτος έκδοσης: 2003

30,00€
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Το Βιβλίο για την 
Ευτυχία
Bo Yin Ra

Συγγραφέας: Bo Yin Ra

Μετάφραση: Ρούσσος Κυραννός

Διαστάσεις: 12 Χ 18,5 εκ

Σελίδες: 

ISBN-10: 960-7977-46-7, ISBN-13:9789607977465

Εκδόσεις: Θέσις

Έτος έκδοσης: 

Τιμή: 7,00 €

Το Βιβλίο για τον 
ζώντα θεό
Bô Yin Râ

Το Επέκεινα Το βιβλίο για τη ζωή μετά το θάνατο και 
την αιωνιότητα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα τα 
οποία θέτει κάθε άνθρωπος: Συνεχίζει να υπάρχει 
η συνείδησή μου μετά την αποσύνθεση του φυσι-
κού μου σώματος; Πρέπει να συνεχίσω να παρα-
μένω στη γη, ζώντας σε κάποιο άλλο ανθρώπινο 
σώμα ή σε κάποιο σώμα ζώου; Έχει ο Θεός χρόνο 
να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκατοντάδες χιλιά-
δες ανθρώπων που εγκαταλείπουν καθημερινά 
τη γη; Λαμβάνει χώρα το μεγάλο δικαστήριο της 
κρίσεως; Υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση; Τι 
συμβαίνει κατά τη διαδικασία του θανάτου;

Οι μαρτυρίες που αποκαλύπτονται στο Βιβλίο 
για το Επέκεινα και την Αιώνια Ζωή, συνάδουν 
απόλυτα με τις τόσο επίκαιρες αφηγήσεις κλινικά 
νεκρών οι οποίοι επανήλθαν στη ζωή. Θα έπρεπε 
εδώ να αναφερθεί ότι ενώ το βιβλίο αυτό γράφτη-
κε πενήντα χρόνια πριν από την E.Kubler-Ross και 
τον R.A. Moody, παρέχει μία ασύγκριτη σε βάθος 
πληροφόρηση για το Επέκεινα. Κανένα βιβλίο μέ-
χρι τώρα δεν έχει περιγράψει με τόση λεπτομέρεια 
τον ζωντανό κόσμο του Πνεύματος, στον οποίο θα 
βρεθούμε μετά το σωματικό θάνατο.

Συγγραφέας: Bô Yin Râ

Μετάφραση: Ρούσσος Κυραννός

Διαστάσεις:  εκ

Σελίδες: 

Εκδόσεις: Αιωνιος Ηνιοχος

ISBN: 978-960-8448-20-9

Έτος έκδοσης: 

10,00 €

Μελέτες - Δοκίμια - Φιλοσοφία 36
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Οδός Λουίζης 
Ριανκούρ 6 
Αμπελόκηποι 
1940-1956
Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Συγγραφέας: Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Διαστάσεις: 

Σελίδες: 

ISBN: 979-960-527-887-8

Εκδόσεις: ΑΡΜΟΣ

Έτος έκδοσης: 

Τιμή:15,90 €

Ε.Σ.Υ Εγώ & οι 
Άλλοι 
Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Συγγραφέας: Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Διαστάσεις: 

Σελίδες: 

ISBN: 978-960-490-109-8

Εκδόσεις: Ε.Σ.Υ Εγώ και οι άλλοι

Έτος έκδοσης: 

€10,00
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Κοντύλι / Πρακτόρευση

Πώς να 
αντιμετωπίσετε τον 
γιατρό σα για να 
γίνετε καλά
Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Συγγραφέας: Δημήτρης -Σόλων Γ. Γεωργόπουλος

Διαστάσεις: 

Σελίδες: 

ISBN: 978-960-490-127-2

Εκδόσεις: LIBRO

Έτος έκδοσης: 

€12,00

Το Νερό και το 
Όνειρο
Ευγενεία Γεωργαντά

Η σύνθεση των αντίθετων και αντιφατικών στοιχεί-
ων που βρίσκονται στενά συνδεδεμένα στην ψυχή 
μας, αλλά και στην ζωή, είναι πάντα μια πρόκληση. 
Στις στιγμές της συνεύρεσης, της ταραχής και της 
γαλήνης, της κίνησης και της ακινησίας, της ευφο-
ρίας και της δυσθυμίας, όλα γίνονται ένα. Ο χρό-
νος σταματά. Το «κλικ» της μηχανής προσπαθεί να 
αποτυπώσει την μοναδική αυτή στιγμή κορύφωσης 
που περνάκαι χάνεται.

Η έκθεση αυτή είναι μια τέτοια προσπάθεια. 
Αποτελείται από δύο ενότητες: (i) Τις στιγμές της 
έντασης και της έπαρσης όπου «τα πάντα ρει και 
ουδέν μένει» (ii)Τις στιγμές της γαλήνης όταν η 
μέρα φεύγει και μας αφήνει με ένα γλυκό και με-
λαγχολικό συναίσθημα.

Η επίτευξη της ισορροπίας και της αρμονίας των 
εσωτερικών μας αντιθέσεων οδηγεί σε μια δυναμι-
κή γαλήνη. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναδείξει 
το πραγματικό του δυναμικό και να ονειρευτεί την 
ολοκλήρωση του. Με τον τρόπο αυτό θα πορεύεται 
με αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης για τα 
μικρά αλλά σημαντικά επιτεύγματα της καθημερι-
νότητάς του.

Συγγραφέας: Ευγενεία Γεωργαντά

Διαστάσεις: 19 χ 19 εκ

Σελίδες: 48

ISBN: 960-88584-2-9

Εκδόσεις: 

Έτος έκδοσης: 2005

15,00 € 
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Κοντύλι / Πρακτόρευση

Αποτυπώνοντας τη 
στιγμή
Ευγενεία Γεωργαντά

Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, γεμά-
τους από ξαφνικές αλλαγές και συχνά άσχημες 
εκπλήξεις, η ανασφάλεια, η αγωνία, ο φόβος της 
ανατροπής και της απώλειαςείναι κομμάτι της κα-
θημερινότητας.Η ανάγκη να νιώσουμεθαλπωρή, 
ασφάλεια καινα νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μάς 
οδηγεί στηναναζήτηση ενός ασφαλούς τόπου 
όπου η ψυχή μας μπορεί να ξαποστάσει και να γα-
ληνέψει. . Η ζωή σε επαφή με τη Φύση μπορεί να 
αποτελέσει το τελευταίο υγιές καταφύγιο σε έναν 
ανασφαλή και περίπλοκο κόσμο. Ανεξάντλητη και 
σε απόλυτη ισορροπία όπως είναι, δίνει απλόχερα 
και λειτουργεί θεραπευτικά, θυμίζοντας σε όλους 
μας την αξία της αρμονίας στη ζωή μας.

Συγγραφέας: Ευγενεία Γεωργαντά

Μέγεθος: εκ.

Σελίδες: 

ISBN: 978-960-89393-6-3

Εκδόσεις: Άσπρη Λέξη

Έτος έκδοσης: 

Τιμή: 15,00 € 

Μινωικά 
εικαστικά τοπία - 
Βρύσινας Ι
Ίρις Τζαχίλη

Τα Μινωικά εικαστικά τοπία είναι ο πρώτος της σει-
ράς των δημοσιεύσεων του αρχαιολογικού υλικού 
από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Ο επόμενος 
τόμος που βρίσκεται σε στάδιο τελικής προετοιμα-
σίας είναι η “Κεραμεική της ανασκαφής Δαβάρα 
1973”. Θα ακολουθήσουν τόμοι για τα ανθρωπό-
μορφα και ζωόμορφα ειδώλια, και την ανασκαφή 
που διεξάγεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ΚΕ’ Εφο-
ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το θέμα του παρόντος τόμου είναι μία σειρά 
αγγείων με επίθετα πλαστικά στοιχεία που παρι-
στάνουν βράχους και ζώα και καταλαμβάνουν όλη 
την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. Πρόκειται 
για μία λιτή και περιληπτική παράσταση τοπίων που 
συναντάται και σε αυτοτελή ομοιώματα βράχων και 
δένδρων. Αναλύονται τα ευρήματα, οι τρόποι εικα-
στικής απόδοσης και τα άλλα αντίστοιχα μινωικά 
τεχνουργήματα. Κατόπιν γίνεται ένα άνοιγμα προς 
άλλες κατηγορίες μινωικών έργων με παραστάσεις 
τοπίων. Σε μεγάλη έκταση συζητείται η έννοια της 
προοπτικής, η αναζήτηση του βάθους και η μορφή 
που παίρνει αυτή η αναζήτηση σε μινωικά πλαίσια.

Συγγραφέας: Ίρις Τζαχίλη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ματίνα 
Βασιλείου

Διαστάσεις: 17 χ 20,5 εκ.

Σελίδες: 387

ISBN: 978-960-98261-1-2

Εκδόσεις: Τα Πράγματα Εκδόσεις

Έτος έκδοσης: 2011

Τιμή: 22,50 € 
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.

Κοντύλι / Πρακτόρευση

Aegean Metallurgy 
in the Bronze Age 
(English)
Ίρις Τζαχίλη i

Proccedings of an International Symposium held 
at the Univercity of Crete, Rethymnon, Greece, on 
November 19-21, 2004

Συγγραφέας: Ίρις Τζαχίλη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: Ίρις Τζαχίλη

Γλώσσα: 

Διαστάσεις: 21 χ 28  εκ.

Σελίδες: 345

ISBN: 978-960-98261-0-5

Εκδόσεις: Τα Πράγματα Εκδόσεις

Έτος έκδοσης: 2008

Τιμή: 25,00 € 

Textiles and Dress 
in Greece and the 
Roman East: A 
Technological and 
Social Approach
Ίρις Τζαχίλη

Συγγραφέας: Ίρις Τζαχίλη

Γλωσσική επιμέλεια – Διόρθωση: 

Γλώσσα:

Διαστάσεις: 21 χ 28 εκ.

Σελίδες: 345

ISBN: 978-960-98261-2-9

Εκδόσεις: Τα Πράγματα Εκδόσεις

Έτος έκδοσης: 

Τιμή: 25,00 € 
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Κοντύλι / Εκδόσεις

Πίνακας Βιβλίων

ISBN ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
978-960-9661-40-9 Υπαρξιακές Ψυχοθεραπείες (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ) 28,00 € MICK COOPER

978-960-9661-41-6 Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας  (ΝΕΑ 
ΕΚΔΟΣΗ)

15,00 € Ευγενία Γεωργαντά

978-960-9661-35-5 Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών στο 
σχολικό περιβάλλον (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ)

28,00 € Ανδρικοπούλου Κάλια 
- Αντωνοπούλου / 
Στεφανή Γιώτα - Κατσιφή/
Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα 
- Ντίνη Άννα

978-618-82556-1-6 Focusing με παιδιά / Η τέχνη της επικοινωνίας 
με παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι 

18,00 € Marta Stapert -  Erik 
Verliefde

978-960-9661-27-0 Η Άπω Μέθοδος - Οι αρχές της Επιτηδειότητας 
-Ο σίγουρος δρόμος ανάπτυξης κινητικών & 
Νοητικών Δεξιοτήτων

18,50 € Κωνσταντίνος 
Γ.Παπαγεωργίου

978-960-9661-26-3 Θεραπεία ως Προτεραιότητα -Προτεραιότητα 
ως Θεραπεία

15,90 € Κωνσταντίνος 
Γ.Παπαγεωργίου

978-618-82556-0-9 Προσωποκεντρική Θεραπεία - Η Focusing - 
βιωματική προσέγγιση 

24,90 € Campbell Purton

978-960-9661-23-2 Μη βίαιη επικοινωνία / Η γλώσσα της καρδιάς 24,90 € Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, 
PhD

978-960-9661-20-1 Η μεγάλη κραυγή - Ιστόρημα πέρα από 
μυθιστόρημα 

24,00 € Γιάνης Δημολιάτης

978-960-9661-18-8 Υπαρξιακή - Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεια 24,00 € Kirk j. Schneider - Orah 
T. Krug

978-960-9661-14-0 Το σφυρί και ο καθρέφτης:Σπάζοντας τα 
ψυχοθεραπευτικά είδωλα

25,00 € ERNESTO SPINELLI

978-960-9661-02-7 Βραχεία συμβουλευτική στην εκπαίδευση που 
φέρνει αποτελέσματα

19,00 € Gerald B. Sklare

978-960-9661-06-5 Αναπτύσσοντας Δεξιότητες στην Υπαρξιακή 
Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία 

28,00 € EMMY VAN 
DEURZEN&MARTIN 
ADAMS

978-960-99264-5-4 Η Ψυχοθεραπεία & η Αναζήτηση της Ευτυχίας 28,00 € EMMY VAN DEURZEN

978-960-99264-2-3 Παιδιά Πτυσσόμενα Τηλεσκόπια 19,50 € ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

960-7582-44-6 Τι είναι Ψυχοθεραπεία / ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ * 20,00 € Ευγενία Γεωργαντά

ΜΕΛΕΤΕΣ /ΔΟΚΙΜΙΑ / 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

978-960-9661-38-6 Επέκεινα / Το βιβλίο για τη ζωή μετά το θάνατο 
και την αιωνιότητα.

14,60 € Bô Yin Râ / Μετάφραση: 
Ρούσσος Κυραννός

960-7977-46-7  &  
9789607977465

Το Βιβλίο για την Ευτυχία – Bo Yin Ra / 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ*

7,00 € Bô Yin Râ / Μετάφραση: 
Ρούσσος Κυραννός

978-960-8448-20-9 Το Βιβλίο για τον ζώντα θεό  – Bo Yin Ra / 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ*

10,00 € Bô Yin Râ / Μετάφραση: 
Ρούσσος Κυραννός

Περιηγητές του 19ου αιώνα στο μοναστήρι του 
Αγίου Γερασίμου 

18,00 € Βρεττός Π. Ιωάννης

978-960-9661-34-8 Ναι, Εσύ κύριε, θα διορθώσεις το Ρωμέικο 
στον Χώρο και στον Τομέα όπου βρίσκεσαι

15,00 € Δημήτρης -Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλος



.

Κοντύλι / Εκδόσεις

978-618-00-0287-4 Η περιοχή της Σάμης Κεφαλονιάς τον 18ο- 19ο 
αιώνα

18,00 € Βρεττός Π. Ιωάννης

978-960-9661-30-0 Προσοχή … Προσοχή… Εδώ σας ομιλέι το Χωνί 
… 1956-1967  

15,00 € Δημήτρης -Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλος

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
978-960-9661-29-4 Χούλιο Κορτάσαρ - Η βιογραφία (ΝΕΑ 

ΕΚΔΟΣΗ)
25,50 € Μάριο Γκολοβόφ

978-960-9661-31-7 Greece ma Greece 15,90 € George Meunier

979-960-527-887-8 Οδός Λουίζης Ριανκούρ 6 Αμπελόκηποι 1940-
1956 /ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ *

15,00 € Δημήτρης -Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλος

978-960-490-109-8 Ε.Σ.Υ Εγώ & οι Άλλοι / ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ * 10,00 € Δημήτρης -Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλος

978-960-490-127-2 Πώς να αντιμετωπίσετε τον γιατρό σα για να 
γίνετε καλά / ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ *

10,00 € Δημήτρης -Σόλων Γ. 
Γεωργόπουλος

978-960-9661-11-9 Ακούω όπως Αγαπάω 16,80 € ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑ'Ι'ΤΣΑΡΑΣ

978-960-96610-7-2 Μπαϊντίρι 1922 - Μια Ιστορία απώλειας από τη 
Μ. Ασία

25,00 € ΙΡΙΣ ΤΖΑΧΙΚΗ

978-960-9661-01-0 Τόπος /Lugar 12,50 € Juan José Saer

978-960-99264-8-5 Διηγήματα Ψ 10,00 € ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑ'Ι'ΤΣΑΡΑΣ

978-960-99264-1-6 Νοβοκαϊνη 10,00 € ΑΝΝΑ ΒΑΡΣΑΜΟΥ

978-960-99264-0-9 Τα Καλά Παιδιά δεν έχουν πέραση 10,00 € ΑΣΗΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΟΙΗΣΗ
978-960-9661-37-9 Χνάρια αΧάραγα (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ) 12,00 € Ιωάννης Ν. Γιαννίτσιος

978-960-9661-33-1 Λήψεις 13,00 € Σπύρος Παπαχαρίσης

978-960-9661-22-5 Ίασις 10,00 € ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ

978-960-9661-21-8 Φλεγόμενη Βαβέλ 9,90 € ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΛΑΚΚΑΣ

978-960-9661-12-6 Memorial Immortalis 9,50 € ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ

978-960-9661-08-9 Τα τάνγκο των Horacio Ferrer & Astor Piazzola 
/ Η γέννηση μιας αστικής μυθολογίας 

10,00 € HORACIO FERRER

978-960-9661-05-8 Ταξίδι + Φώς 9,50 € ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΙΩΤΗ 
-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
978-960-9661-25-6 Το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο βελτίωσης 

των σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
24,90 €  Ηλίας Μαρούδας 

978-960-93-2014-6 Παιδαγωγική Θεάτρου /ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ * 45,00 € ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

978-960-9661-19-5 Η Συμβολή της Θεατροπαιδαγωγικής  - Στην 
εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές (Εκπαιδευτικές) 
Ανάγκες 

16,00 €  Μαίρη Μαργαρώνη 

ΠΑΙΔΙΚΑ
978-960-9661-17-1 Το ταξίδι μιας τόσης δα μουντζούρας 15,00 € Γιαννούλα Φραγκουλίδου

978-960-9661-24-9 Αντάμα Φτερουγίζουνε Χαίρονται την Αγάπη 14,50 € ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ

978-960-9661-13-3 Μια καινούρια μέρα αρχίζει 13,50 € ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ / ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ

978-960-9661-04-1 WALKING ON THE ROADS OF THE EAGLE 22,50 € PANAGIOTIS DERVENTIS
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Κοντύλι / Εκδόσεις

978-960-9661-27-7 Tennis - Η Άπω Μέθοδος - Εφαρμοσμένες 
αρχές Τεχνικής, Κινητικής & Σωματικής 
Ανάπτυξης Υψηκλής Απόδοσης 

24,90 € Κωνσταντίνος 
Γ.Παπαγεωργίου

ΤΕΧΝΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
978-960-96611-6-4 Το Τάνγκο - Η ιστορία και η εξέλιξη του 15,00 € Horacio A. Ferrer

978-960-99264-7-8 Ζωγραφική: Τέχνη & Ειστήμη 20,00 € ΕΛΕΝΗ ΝΤΙΝΙΑ-
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ

960-88584-2-9 Το Νερό και το Όνειρο (Πρακτόρευση) * 15,00 € Ευγενεία Γεωργαντά

978-960-89393-6-3 Αποτυπώνοντας τη στιγμή (Πρακτόρευση) * 15,00 € Ευγενεία Γεωργαντά

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
978-960-9661-09-6 GREECE THE LAND OF GODS 15,00 € ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
978-960-9661-39-3 Αρχαιόπολη- ΒΟΛΟΣ ΠΗΛΙΟ- Μικρές ιστορίες 

εμπνευσμένες από την αρχαιότητα
15,00 €  Παναγιώτα Πάντου 

978-960-98261-1-2 Μινωικά εικαστικά τοπία - Βρύσινας Ι./ 
ΠΡΑΚΤΡΟΡΕΥΣΗ      

22,50 €  ΙΡΙΣ ΤΖΑΧΙΛΗ 

978-960-98261-0-5 Aegean Metallurgy in the Bronze Age (English) 
/ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ *

25,00 € ΙΡΙΣ ΤΖΑΧΙΛΗ

978-960-98261-2-9 Textiles and Dress in Greece and the Roman 
East: A Technological and Social Approach / 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ *

25,00 € ΙΡΙΣ ΤΖΑΧΙΛΗ
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