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O εκδοτικός οίκος fagottobooks δραστηριοποιείται από το 1982  
στην παραγωγή βιβλίων με κύριο αντικείμενο τις μουσικές εκδόσεις. Ειδικεύεται 
στα εκπαιδευτικά βιβλία μουσικών οργάνων, στα βιβλία θεωρίας, ιστορίας και στα 
μουσικοπαιδαγωγικά, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις και καλύπτοντας τις 
μουσικές ανάγκες ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών, μαθητών και δασκάλων. 
Παράλληλα, ασχολείται με τη φιλοσοφία, την τέχνη, τα νέα μέσα και φυσικά με τα 
πανεπιστημιακά συγγράμματα που σχετίζονται με αυτούς τους κλάδους.

Το 2002 ανεβαίνει online το δίγλωσσο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  
www.fagottobooks.gr. Το κατάστημά μας μέχρι και το 2003 βρισκόταν στην πλατεία 
Αμερικής ενώ έκτοτε εδρεύει στα Εξάρχεια. Ο χώρος λειτουργεί ως εκδοτικός οίκος, 
μουσικό βιβλιοπωλείο, έκθεση κρουστών, χώρος που φιλοξενεί μουσικά δρώμενα ενώ 
εκεί υπάρχουν και τα τμήματα του ατελιέ και του λογιστηρίου μας.

Από το 2003 αναπτύχθηκε ένας ξεχωριστός κλάδος με αντικείμενο τη  
Λευκάδα με ταξιδιωτικά βιβλία, οδηγούς, χάρτες, λευκώματα, βιβλία μαγειρικής, τέχνης 
και βιογραφίες. Το 2010 ξεκινάει η προωθητική ιστοσελίδα για το νησί της Λευκάδας,  
www.lefkadaslowguide.gr όπως και το ενημερωτικό μαγκαζίνο ΛΕΥκάδα ΖΗΝ, που τον 
Δεκέμβριο του 2016 απέκτησε τη δική του ιστοσελίδα, www.lefkadazin.gr.

Το 2014, στο ισόγειο ενός αναπαλαιωμένου παραδοσιακού σπιτιού, ανοίγει 
το βιβλιοπωλείο μας στη Λευκάδα, με επιλεγμένους τίτλους βιβλίων. Η αυλή του 
βιβλιοπωλείου φιλοξενεί ανάλογες δράσεις γύρω από το βιβλίο κατά την  
καλοκαιρινή περίοδο.

Toν Αύγουστο του 2016 ανεβαίνει online η νέα και ήδη επι-
τυχημένη ιστοσελίδα www.fagottobooks.gr που περιέχει 

το πλήρες και πλέον ευκολόχρηστο ηλεκτρονικό κατάστημα 
με τις εκδόσεις μας, με τίτλους μουσικών βιβλίων, 
κρουστά μουσικά όργανα και επιλεγμένη βιβλιογραφία 
εκτός μουσικής.

Η  ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει ακόμα κατάλογο μουσικών 
εκπαιδευτηρίων που συνεχώς διορθώνεται και εμπλουτίζεται καθώς 

και το fagottobooks blog, με καθημερινή ενδιαφέρουσα θεματολογία σχετική με τη μουσική 
εκπαίδευση και τα μουσικά νέα.

Από το εκδοτικό μας έργο και τις κινήσεις της εταιρείας μας, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί 
κανείς ότι δεν «ησυχάζουμε» ποτέ, ότι ρισκάρουμε παντός καιρού και δεν φοβόμαστε τις 
νέες δραστηριότητες, πάντα με μοχλό τους ανθρώπους που είναι κοντά μας.

e-shop

Ο κατάλογος των εκδόσεών μας περιέχει όλους τους τίτλους των βιβλίων 
μας μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017 καθώς και τα υπό έκδοση βιβλία.

Σε κάθε βιβλίο θα βρείτε τα εξής στοιχεία:

•	 Tίτλο

•	 Συγγραφέα

•	 Σύντομη περιγραφή

•	 l  Γλώσσα

•	 p  Σελίδες

•	 s  Διαστάσεις

•	 ISBN/ISMN

•	 Κωδικό Ευδόξου (Κ.Ε.)

•	 Τιμή

•	 c Τιμή με cd

•	 a Δωρεάν ακουστικό online υλικό

•	 b Διαθέσιμο σε e-book

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες καθώς και 
απoσπάσματα (περιεχόμενα, εισαγωγή, κεφάλαιο), 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.fagottobooks.gr

https://fagottobooks.gr/blog/el/
https://fagottobooks.gr/el/
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Η λαογραφία της στοργής
Σμιλεύοντας το αρχέτυπο της μάνας

ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ

Παρασκευή Κοψιδά - Βρεττού

fagotto books

Λαϊκός σουρεαλισμός: Κώστας ντε 
Βαλαμόντε
Π. Κοψιδά - Βρεττού

Εκκεντρικός, πολύτροπος, εκρηκτικός, 
ένα  ιδιότυπο τέκνο του σουρεαλισμού που 
«υπήρξε πάντα ποιητής, ακόμη και στον πεζό 
λόγο», σφραγίζοντας με το ταπεραμέντο του 
τη Λευκάδα. 

lΕΛ p184 s18x21 / ISBN: 978-960-6685-05-7  
15,00 € 

Λευκάδιος Χερν: Η λαογραφία 
της στοργής
Π. Κοψιδά - Βρεττού

Η σημασία του αρχέτυπου της μάνας στο 
έργο του διακεκριμένου μελετητή του 
γιαπωνέζικου πολιτισμού Λευκάδιου Χερν, 
γεννημένου στη Λευκάδα το 1850. 

lΕΛ p80 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-31-6 
12,00 €  

Μικρές αλήθειες  Χ. Σαΐτη
Μικρές αλήθειες για την τέχνη και τη 
ζωή, για το περιβάλλον και την ιστορία. 

lΕΛ p240 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-38-5  
16,00 €

Στάμος: Μια μαρτυρία για τον 
ζωγράφο
Φ. Πιομπίνος

Μια μαρτυρία για τη ζωή και το έργο του 
μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Θεόδωρου Στάμου 
που ανήκε στην πρωτοπορία του κινήματος του 
Αφαιρετικού Εξπρεσιονισμού της Νέας Υόρκης.

lΕΛ p84 s21x26 / ISBN: 960-7075-93-5  
15,00 € 

Εικονολήπτης  Φ. Καραβοκύρης 
Το υγρό τοπίο που περιβάλλει την πόλη 
είναι το πρωταρχικό πλαίσιο απ’ όπου 
η ύπαρξη παίζει το αιώνιο παιχνίδι της 
παρουσίας και της απουσίας. 

lΕΛ p48 s14x21/ ISBN: 960-7075-91-9 
5,00 €  

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
Κ. Σάντας

Το έργο αποτελεί μια κριτική εργοβιογραφική 
μονογραφία του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, 
καλύτερα θα λέγαμε μια μοναδική, συνθετική 
«βιογραφία» του ποιητή, της εποχής και της 
ποίησής του.

lΕΛ p244 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-40-8 
18,00 €

Πάτρια ίχνη
Ν. Βαγενάς

Ένα βιωματικό, σχεδόν εξομολογητικό 
βιβλίο που μας προσκαλεί σε ένα νοερό 
ταξίδι στη Λευκάδα των δεκαετιών του 
’60 και του ’70. Μέσα στις οχτώ θεματικές 
ενότητες του βιβλίου ο Βαγενάς 
κωπηλατεί αντίστροφα στο ρεύμα αυτής 
της λήθης.

lΕΛp276 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-60-6  
16,00 €  

Η νήσος Λευκάς: Γεωγραφική 
μονογραφία
J. Partsch

Μια εξαιρετικά σπάνια μονογραφία για τη 
Λευκάδα του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά 
στην ελληνική γλώσσα.

lΕΛp72 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-29-3  
Κ.Ε.: 59360550 / 12,00 €

Το ακρωτήριον Λευκάτας και ο 
ναός του Απόλλωνος
Κ. Μαχαιράς

Η γλαφυρή περιγραφή του Λευκαδίτη 
ιστορικού Κ. Μαχαιρά για το ακρωτήρι και 
τον μύθο της Σαπφούς.

lΕΛp20 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-28-6 
8,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

https://fagottobooks.gr/el/941-34_960-6685-05-7.html
https://fagottobooks.gr/el/940-34_978-960-7075-93-2.html
https://fagottobooks.gr/el/942-34_1234.html
https://fagottobooks.gr/el/1040-34_978-960-6685-38-5.html
https://fagottobooks.gr/el/56-throisma_eikonolhpths.html
https://fagottobooks.gr/el/1142-34_967-960-6685-40-8.html
https://fagottobooks.gr/el/1477-26_978-960-6685-60-6.html
https://fagottobooks.gr/el/488-26_978-960-6685-28-6.html
https://fagottobooks.gr/el/487-26_978-960-6685-01-2.html
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Λευκαδίτικα διηγήματα
Δ. Ε. Σολδάτος 

2η εμπλουτισμένη έκδοση

Ένας τσοπάνης Λευκαδίτης νικάει τον Σπύρο 
Λούη στον Μαραθώνιο, αλλά δεν το γράφει η 
Ιστορία. Ο μεγαλύτερος Έλληνας κλαρινίστας 
είναι Νιχωρίτης, όμως έκανε καριέρα με άλλο 
όνομα, κι αφορμή γι’ αυτό στάθηκε ένα έγκλημα. 
Μια Εγγλέζα, που έγινε χωριάτισσα, δοκιμά-
ζει την πίστη της με το «κλήμα Λάζαρος». Το 
θαυμαστό Φυλαχτό, η περίφημη Φαρμακόπετρα 
του Μεγανησίου, που ρουφάει το δηλητήριο 
απ’ τα δαγκώματα των φιδιών. Η Μαρία η 
Κουτσοχέρω επινοεί την απαράμιλλη τέχνη της 
Καρσάνικης Βελονιάς. 

Αυτές και άλλες ιστορίες αποτυπώνονται στις 
σελίδες του βιβλίου, με πλωτή γέφυρα ανάμε-
σά τους την αλαφροΐσκιωτη Λευκάδα.

lΕΛ p248 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-68-2 15,00 €  «Αν τύχει να ’σαι από νησί, αν τρέχει 
αρμύρα μες στις φλέβες σου κι όχι 
αίμα, αν βάρκα ήταν η κούνια σου και 
κύμα το νανούρισμά σου, κοχύλια τα 
παιγνίδια σου και προσφορίτες κι αχι-
βάδια, πες πως ετούτες οι γραμμές 
είναι σανίδες στο καρνάγιο, που προ-
σπαθώ μ’ αυτές να φκιάξω ένα καράβι 
να σε ταξιδέψω…»

Το Οθωμανικό υδραγωγείο  
της Αγίας Μαύρας
Σπ. Δ. Τσερές

Μια λεπτομερής μελέτη, διανθισμένη με 
σκίτσα και φωτογραφίες, που αποκαλύπτει 
αδιερεύνητες μέχρι τώρα πτυχές της 
πολύχρονης ιστορίας του.

lΕΛ p96 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-70-5  
12,00 €  

Η Λευκάδα αύριο
Ν. Κονδυλάτος

Ο Ν. Κονδυλάτος ιχνηλατεί την τωρινή 
κατάσταση της Λευκάδας και μέσα 
από σκέψεις, προβληματισμούς και 
προτάσεις ανοίγει τον διάλογο για τις νέες 
προτεραιότητες του τόπου. 

 Υπό έκδοση

Νέο Νέο

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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https://fagottobooks.gr/el/2445-leykaditika-diigimata.html
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Αυθεντική ελληνική κουζίνα
Εύη Βουτσινά

«Από τον τεράστιο πλούτο συνταγών που έχω 
καταγράψει στη συστηματική έρευνα που κάνω τα 
τελευταία 14 χρόνια σε όλη τη χώρα, επέλεξα (με 
δυσκολία είναι αλήθεια) αυτές που καταχωρίζονται 
σ’ αυτόν τον τόμο, τόσο για τη γευστική τους ποιότητα 
όσο και για το ότι τις θεωρώ ενδεικτικές της ελληνικής 
διατροφικής ταυτότητας».

lΕΛ p104 s19x24 / ISBN: 978-960-6685-27-9 / 15,00 €  
lENG p104 s19x24 / ISBN: 978-960-6685-34-7 / 15,00 €

Λευκαδίτικα μαγειρέματα
Εύη Βουτσινά

Ένα βιβλίο για τη μαγειρική, 
αλλά και για τους ανθρώπους 
της Λευκάδας, γραμμένο από μια 
Λευκαδίτισσα γι’ αυτόν τον τόπο 
με το γλαυκό φως, με την ελιά και 
το κυπαρίσσι, με τη σμαραγδένια 
θάλασσα...

«Στην πόλη οι γυναίκες παίρνουν το γάλα 
από το γαλατάδικο. Η γυναίκα του χωριού 

όμως πρέπει να αρμέξει την κατσίκα η ίδια, να σουρώσει το γάλα, να το βράσει ή να το κάμει 
τυρί. Την πατάτα που βάζει στην κατσαρόλα της τη φύτεψε με τα χέρια της, μόχθησε μέχρι 
να τη φέρει στο σπίτι. Επομένως η μαγειρική της ενσωματώνει το μόχθο, το ρυθμό της 
φύσης, τους κύκλους του χρόνου, την αρμονία της συνύπαρξης. Αυτό ονομάζω ήθος του 
φαγητού».  

lΕΛ p228 s21x19 / ISBN: 978-960-6685-14-9 / 19,80 € 
lENG p208 s21x19 / ISBN: 978-960-6685-19-4 / 19,80 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Η Λευκάδα του Wilhelm Dörpfeld 
1891-1913
Ν. Θερμός

Στο λεύκωμα αυτό αναλύεται η ιδιαίτερη και 
ανθρώπινη σχέση που ανέπτυξε ο W. Dorpfeld 
με τη Λευκάδα, ενώ παρουσιάζονται όλα τα 
μέρη που είτε έκανε ανασκαφές είτε απλώς 
φωτογράφησε.

lΕΛ+ENG+GER p88 s23x22  
ISBN: 978-960-6685-11-8 / 15,00 €  

Λεύκωμα Λευκάδα
Θ. Παπαδόπουλος

Το πρώτο μεγάλο καλλιτεχνικό λεύκωμα για τη 
Λευκάδα. Μέσα από την εξαίσια φωτογραφική 
δουλειά του Θ. Παπαδόπουλου αποκαλύπτεται 
η μεταφυσική γοητεία του νησιού των ποιητών.

Διεθνές Βραβείο Σχεδιασμού στον Διαγωνισμό 
“The Great Design Show 2005”

lΕΛ+ENG p144 s22x28 / ISBN: 960-7075-95-1  
28,00 € 

Η χλωρίδα της Λευκάδας
Μπ. Λάζαρης

Ο Μπάμπης Λάζαρης μελέτησε και 
φωτογράφησε την πλούσια χλωρίδα 
της Λευκάδας.

«Αν θέλεις να δεις και να θαυμάσεις τη χλωρίδα 
της Λευκάδας πρέπει να σκύψεις, να γονατίσεις, 
να φέρεις το πρόσωπό σου κοντά στο χώμα».

lΕΛ+ENG p112 s23x17 
ISBN: 978-960-6685-56-9 / 12,00 €     

ΛΕΥΚΑΔΑ
Άνθρωποι  κα ι ÊΤοπία

LEFKADA
TheÊPeop le ÊandÊP laces

MenschenÊundÊOrte

Λευκάδα: Ένα ταξίδι στο χρόνο /  
Άνθρωποι και τοπία
Fritz Berger
Οι φωτογραφίες του Ελβετού Fritz Berger για τη 
Λευκάδα των δεκαετιών 1960-70.
«Τις αναμνήσεις από τη Λευκάδα τις κουβαλώ σαν εικόνες μέσα 
μου. Είναι εικόνες γεμάτες φως και σκιά, μορφές και χρώματα, 
γεμάτες ανθρώπους, λουλούδια, δέντρα, λόφους και θάλασσα». 

1 lΕΛ+ENG p108 s14x19 / ISBN: 960-6685-01-2 
2 lΕΛ+ENG+GER p108 s14x19 / ISBN: 978-960-6685-21-7 
12,00 €

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

b
Η Εύη Βουτσινά γεν-
νήθηκε στη Λευκάδα 
το 1950. Τριγυρνώ-
ντας σε όλη την Ελ-
λάδα έψαχνε να βρει 
αυτά που κρατούν φυ-
λαγμένα στην καρδιά 
και τα σεντούκια τους 
οι άνθρωποι που έζη-
σαν πολλούς κύκλους 
από τούτη τη ζωή. Τα 
«Λευκαδίτικα Μαγει-
ρέματα» ήταν το 15o 
βιβλίο της. Μαγει-
ρεύοντας, γράφοντας 
ή ερευνώντας, ο στό-
χος της παρέμεινε ο 
ίδιος: να βρει το αυγό 
του κόκορα, το μαύρο 
γάλα κι εκείνο το μι-
κρό ασημένιο ραβδί 
που έπεσε από τα χέ-
ρια της νεράιδας.

Εύη Βουτσινά

https://fagottobooks.gr/el/601-26_978-960-6685-27-9.html
https://fagottobooks.gr/el/602-26_978-960-6685-34-7.html
https://fagottobooks.gr/el/518-17_978-960-6685-14-9.html
https://fagottobooks.gr/el/10-17_978-960-6685-11-8-P.html
https://fagottobooks.gr/el/111-17_960-7075-95-1.html
https://fagottobooks.gr/el/1447-35_978-960-6685-56-9.html
https://fagottobooks.gr/el/263-17_960-6685-01-2.html
https://fagottobooks.gr/el/459-17_978-960-6685-21-7.html
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Λευκάδα, πλήρης οδηγός | Ν. Κατηφόρη

Ο πλήρης οδηγός της Λευκάδας με τις 180 φωτογραφίες και τους 
αναλυτικούς χάρτες, σας παρέχει το κλειδί για να ανακαλύψετε το νησί.  
Ακόμη οι off-road διαδρομές θα σας αποκαλύψουν άγνωστες τοποθεσίες 
εξαιρετικού φυσικού κάλλους.

lΕΛ p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-02-6 / 15,00 € 
lENG p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-07-1 / 15,00 € 
lGER p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-09-5 / 15,00 € 
lNED p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-37-8 / 15,00 € 
lITA p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-08-8 / 15,00 € 
lFRA p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-22-4 / 15,00 € 
lCZE p180 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-10-1 / 15,00 €

Συνοπτική ιστορία του  
κάστρου της Αγίας Μαύρας
Μ. Σφέτσας

Ο οδηγός αυτός έχει σκοπό να 
περιγράψει με αρκετά σύντομο και 
περιεκτικό τρόπο την ιστορία ενός 
από τους ελάχιστους επισκέψιμους 
αρχαιολογικούς χώρους της 
Λευκάδας αποτελώντας έναν 
εύχρηστο οδηγό για τον επισκέπτη 
του. 

Επισημαίνονται τα επισκέψιμα 
τμήματα του κάστρου και τα 
σημαντικότερα κτίρια, καθώς 
η σημερινή ερειπωμένη τους 
κατάσταση και η έλλειψη ξεναγού 
δεν δίνει τη δυνατότητα στον 
επισκέπτη να κατανοήσει τι 
ακριβώς βλέπει επισκεπτόμενος 
το χώρο. 

lΕΛ+ENG p70 s19x23 
ISBN: 978-960-6685-65-1 / 15,00 €     

Λευκάδα: Οδηγός για τα καλύτερα | Ν. Θερμός

Ένας πραγματικά σύγχρονος οδηγός για τη Λευκάδα γραμμένος από άτομα που 
ζουν στο νησί και το βιώνουν καθημερινά. Η ακριβής πληροφόρησή του, σας 
εγγυάται ότι θα αξιοποιήσετε τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών σας χωρίς να 
ταλαιπωρηθείτε καθόλου. 

lΕΛ p128 s12x16 / ISBN: 978-960-6685-25-5 / 8,00 € 
lΕNG p128 s12x16 / ISBN: 978-960-6685-26-2 / 8,00 €

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ

Πλήρης χάρτης 
της Λευκάδας 
πλαστικοποιημένος

Xάρτης της πόλης, και των 
νησιών Μεγανήσι, Κάλαμος, 
Καστός. 

lΕΛ+ENG+ITA s50x70  
ISBN: 978-960-6685-20-0 / 4,30 €   

Πλήρης οδικός χάρτης 
της Λευκάδας

Αξιόπιστος χάρτης με 
αναλυτικό ευρετήριο των 
χωριών, των αξιοθέατων 
και των παραλιών. 

lΕΛ+ENG s45x65  
ISBN: 960-6685-04-7 / 2,80 € 

Pocket map & mini 
οδηγός: Λευκάδα 

Πλαστικοποιημένος χάρτης 
δύο όψεων. 
lΕΛ+ENG s33x48 
ISΜN: 978-960-6685-39-2 / 2,80 €

Μεγανήσι, εικονογρα-
φημένος χάρτης
lΕΛ+ENG+ITA+GER s50x70 
ISBN: 978-960-6685-30-9 / 3,00 €

Διαθέσιμος
σε      γλώσσες7

https://fagottobooks.gr/el/1508-35_978-960-6685-65-1.html
https://fagottobooks.gr/el/303-35_978-960-6685-02-6.html
https://fagottobooks.gr/el/458-35_960-6685-10-1.html
https://fagottobooks.gr/el/456-35_978-960-6685-09-5.html
https://fagottobooks.gr/el/1045-35_978-960-6685-37-8.html
https://fagottobooks.gr/el/457-35_978-960-6685-08-8.html
https://fagottobooks.gr/el/305-17_978-960-6685-22-4.html
https://fagottobooks.gr/el/418-35_978-960-6685-07-1.html
https://fagottobooks.gr/el/306-pliris-xartis-tis-lefkadas.html
https://fagottobooks.gr/el/304-17_960-6685-03-9.html
https://fagottobooks.gr/el/1044-35_R.html
https://fagottobooks.gr/el/489-17_978-960-6685-30-9.html
https://fagottobooks.gr/el/489-17_978-960-6685-30-9.html
https://fagottobooks.gr/el/548-lefkada-odigos-gia-ta-kalytera.html
https://fagottobooks.gr/el/549-17_978-960-6685-26-2.html
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Ναυτικός χάρτης Ιονίου
Ν. Θερμός

Πλήρως ανανεωμένος χάρτης διπλής όψεως 
για την περιοχή του Ιονίου που υποκαθιστά την 
ανάγκη προμήθειας 3 χαρτών. 

Η έκδοση συμπληρώνεται με τα ακριβή 
σχέδια των εξής λιμανιών: Παλαιοκαστρίτσα 
Κέρκυρας, Γάιος και Λάκκα Παξών, Σύβοτα 
θεσπρωτίας, Κανάλι Λευκάδας, Σύβοτα 
Λευκάδας, Βαθύ Μεγανησίου, Κάλαμος, Καστός, 
Βαθύ και Κιόνι Ιθάκης, Φισκάρδο και Αγία 
Ευφημία Κεφαλονιά. Η διώρυγα και ο δίαυλος 
Λευκάδας αποτυπώνονται με αεροφωτογραφία 
με ένθετες τις ναυτικές πληροφορίες σε 
μεγάλη κλίμακα 1:20.000. Περιλαμβάνεται, 
επίσης, αναλυτικό απόσπασμα χάρτη από τη 
διώρυγα της Λευκάδας μέχρι την Πρέβεζα.

lENG p2 s70x100  
ISBN: 978-960-6685-47-7 / 22,00 €     

Ιόνιο - τα νησάκια της Λευκάδας: 
Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός
Ν. Θερμός - Η. Μπάρμπικας

Η πρώτη αναλυτική έκδοση για αυτά τα νησιά που 
είναι ακόμη ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό. 
Περιλαμβάνονται ακόμη: Σκορπιός, Μαδουρή, 
Άτοκος, Αρκούδι και όρμοι Λευκάδας. 
lΕΛ p144 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-43-9 / 15,00 € 
lENG p144 s17x23 / ISBN: 978-960-6685-44-6 / 15,00 €

Λευκάδα, πεζοπορικός χάρτης* 
Εκδόσεις Ανάβαση

Όλο το οδικό δίκτυο,τα χωριά, οι παραλίες,  
τα αξιοθέατα και πολλές άλλες πληροφορίες. 

Ένα εργαλείο για την εξερεύνηση της Λευκάδας 
με τις υπέροχες παραλίες και την πλούσια 
ενδοχώρα.
lΕΛ+ENG+GER+ITA+FRA p2 s69x98 
ISBN: 978-960-8195-073 / 6,00 €

*Πρακτόρευση

Λευκάδα περπατώντας
Lida Out

Αυτός ο περιπατητικός οδηγός σας προσκαλεί να 
γνωρίσετε το νησί περπατώντας, να απολαύσετε 
την υπέροχη φύση και την ορεινή ενδοχώρα, να 
θαυμάσετε την εντυπωσιακή θέα και να γνωρίσετε 
γραφικά χωριά και μοναστήρια.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 31 περίπατοι.  
Οι περίπατοι περιγράφονται διεξοδικά, και στο 
βιβλίο θα βρείτε χάρτες, φωτογραφίες και 
GPS συντεταγμένες. Επίσης, αναγράφονται οι 
αποστάσεις, οι υψομετρικές διαφορές, καθώς και 
η δυσκολία των διαδρομών.

lΕΛ p155 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-53-8 / 15,00 € 
lENG p140 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-23-1 / 15,00 € 
lNED p140 s12x22 / ISBN: 978-960-6685-24-8 / 15,00 €

διαδρομές  
με GPS

30+1

πΕζΟπΟΡΙΑ ΙΣΤΙΟπΛΟΐΑ

Νέες ανανεωμενες εκδόσεις 2017

https://fagottobooks.gr/el/1214-naftikos-xartis-ioniou.html
https://fagottobooks.gr/el/1042-meganisi-kalamos-kastos.html
https://fagottobooks.gr/el/1043-35_978-960-6685-44-6.html
https://fagottobooks.gr/el/547-17_978-960-6685-23-1.html
https://fagottobooks.gr/el/550-35_978-960-6685-24-8.html
https://fagottobooks.gr/el/1287-35_978-960-6685-53-8.html


[  13  ][  12  ]

Οδοιπορικό στο Πωγώνι
Μ. Μακρόπουλος

Ένας πανέμορφος τόπος που σιγά σιγά 
ερημώνει. Μακριά από τις τουριστικές 
«λεωφόρους», ακόμα κι απ’ τις «παρόδους»  
του τουρισμού, το Πωγώνι διατηρεί ατόφιο  
τον χαρακτήρα του.

lΕΛ p92 s14x21 / ISBN: 978-960-6685-51-4 / 10,00 €     

Κερκυραϊκό Πάσχα
Corfu Easter

Κερκυραϊκό Πάσχα
Ν. Χριστογιαννόπουλος

Μικρό λεύκωμα για το Κερκυραϊκό 
Πάσχα με αναλυτική παρουσίαση 
των εκδηλώσεων και των εθίμων 
κάθε ημέρας της Μ. Εβδομάδας.

lΕΛ+ENG p48 s19x19 
ISBN: 978-960-6685-16-3 / 6,00 €     

Η Κέρκυρα μέσα από παλιές καρτ ποστάλ 
1. Πίνακες / 2. Αχίλλειο
Γ. Πετσάλης

Παλιές καρτ ποστάλ, από την προσωπική συλλογή του  
Γ. Πετσάλη, έργα κυρίως διάσημων ζωγράφων Κερκυραίων 
και μη, των αρχών του 20ού αιώνα που αποτυπώνουν με 
ξεχωριστή αισθητική το φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας.

1 lΕΛ+ENG p162 s24x17 / ISBN: 978-960-6685-15-6 / 15,00 €    
2 lΕΛ+ENG p146 s24x17 / ISBN: 978-960-6685-17-0 / 15,00 €    
 

ΙΟΝΙΟ & ΗπΕΙΡΟΣ

Pocket map & mini οδηγός: Ήπειρος 

Πλαστικοποιημένος χάρτης δύο όψεων 

Όψη Α: Οδικός χάρτης της Ηπείρου, κλίμακας 
1:400.000, με τα σημαντικότερα αξιοθέατα και 
μέρη για δραστηριότητες. 

Όψη Β: Γνωριμία με τις γύρω περιοχές και τα 
αξιοθέατα. 
lΕΛ+ENG s33x48 / ISBN: 978-960-6685-67-5 / 2,80 €

Νικόλαος  
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος
Κ. Καρδάμης

Η συνολική παρουσίαση του μουσικού 
και εκπαιδευτικού του έργου και η 
αποκάλυψη πτυχών του «καθημερινού» 
Μάντζαρου. 

lΕΛ p448 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-62-0 
Κ.Ε.: 59359819 / 28,00 €

Παύλος Καρρέρ
Αύρα Ξεπαπαδάκου

Με γνώμονα το έργο του πρώτου 
Έλληνα συνθέτη όπερας, φωτίζονται 
άγνωστες πτυχές του  
19ου αιώνα.

lΕΛ p504 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-52-1 
Κ.Ε.: 59359850 / 28,00 €

Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα 
κατά την περίοδο της βενετικής 
κυριαρχίας
Αλ. Ξ. Νικηφόρου 

Το αστικό τελετουργικό της Κέρκυρας την 
περίοδο της Ενετικής κυριαρχίας.

lΕΛ p524 s17x24 / ISBN: 978-960-6685-54-5 
Κ.Ε.: 59360534 / 30,00 €     

b b

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑπΟ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

https://fagottobooks.gr/el/1269-26_978-960-6685-514.html
https://fagottobooks.gr/el/473-17_GHJDGH.html
https://fagottobooks.gr/el/1418-35_978-960-6685-54-5.html
https://fagottobooks.gr/el/1272-7_978-960-6685-52-1.html
https://fagottobooks.gr/el/1491-7_978-960-6685-17-7.html
https://fagottobooks.gr/el/1895-ipeiros-pocket-map-mini-odigos.html
https://fagottobooks.gr/el/461-17_978-960-6685-17-0.html
https://fagottobooks.gr/el/543-16_978-960-6685-15-6.html


[  15  ][  14  ]

Our bookstore, located on the ground 
floor of a renovated traditional Lefkadian 
house with  a patio, offers a warm, friendly, 
relaxing environment to all of its visitors. 
Besides our own editions, a wide selection 
of Greek and foreign language publications 
on Lefkada, music and art, literature and 
philosophy are available on display.

Lefkada’s specialised bookshop

Find us:

7, Zakynthou St., Lefkada, P.C 31100, Greece
Tel. & Fax +30 2645021095

Find out our complete publishing work by 
visiting our new books catalog.

Για περισσότερα βιβλία σχετικά με τη μουσική, 
την τέχνη και τη φιλοσοφία, δείτε τον πλήρη 

κατάλογο των εκδόσεών μας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ

https://fagottobooks.gr/static/docs/katalogos_ekdoseon-2017.pdf
https://goo.gl/maps/1ryh7wxBws62
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AVAILABLE LANGUAGES

eng ger ned ita fra cze

Selection of easy guitar pieces x

Guitar Hanon x

Sounds of silence x

24 Songs by Manos Hadjidakis 1,2 x

Classic melodies for young pianists x

Christmas songs x

Greek traditional melodies 1 x

Greek clarinet technique x

How to play bouzouki x

101 dexterity exercises for bouzouki x

Greek folk scales x

Politika of Armonika x

The book of music reading 1-4 x

The cookery of Lefkada x

Authentic Greek cooking x

Wilhelm Dörpfeld's Lefkada x x

Lefkada, a piece of Greece to take home x

Lefkada, a journey in time x

Lefkada, the people and places x x

The flora of Lefkada x

Lefkada Complete Guide x x x x x x

Lefkada on Foot x x

Concise history of the castle of Santa Maura x

Lefkada, a consice guide of the best x

Lefkada, Meganisi, Kalamos, Kastos roadmap x x

Lefkada's complete roadmap x

Meganisi illustrated map x x x

Pocket map, Lefkada x

Pocket map, Epirus x

Ionian the inland sea x

Ionian sea charts x

Corfu depicted in yesteryear’s postcards 1,2 x

Corfu Easter x

Books on Music

Books on Lefkada

μαράκες / shakers

από 2,00€

Ο αμεσότερος τρόπος για τη 
γνωριμία με τον ρυθμό και την 
πρώιμη κινητική δραστηριότητα.

τύμπανο ωκεανού

από 19,50€

Ένα ιδιαίτερο κρουστό που παίζο-
ντας το ο ήχος της θάλασσας ζω-
ντανεύει στα χέρια σας.

ξύλινες ξύστρες

από 7,00€

Ήχοι του δάσους αξιοποιώντας το 
παιχνίδι των ζώων που φωνάζουν.

μεταλλόφωνα

από 25,00€

Ένα μελωδικό κρουστό που γοη-
τεύει μικρούς και μεγάλους. 
Ιδανικό για τη γνωριμία με τις 
μουσικές νότες.

∆είτε περισσότερα εντός >>>

Ο κόσμος των κρουστών ζωντανεύει  στο Fagottobooks

https://fagottobooks.gr/en/9-epiloges-gia-kithara.html
https://fagottobooks.gr/en/12-guitar-hanon.html
https://fagottobooks.gr/en/540-22_979-0-801151-27-8.html
https://fagottobooks.gr/en/520-20_979-0-801151-16-2.html
https://fagottobooks.gr/en/2828-klasikes-melodies-gia-neoys-pianistes-1.html
https://fagottobooks.gr/en/1273-2_2222222.html
https://fagottobooks.gr/en/2-piano_paradosiakespiano1.html
https://fagottobooks.gr/en/51-i-texniki-tou-paradosiakou-klarinou.html
https://fagottobooks.gr/en/16-mpouzouki1.html
https://fagottobooks.gr/en/1037-4_979-0-801151-59-9.html
https://fagottobooks.gr/en/60-oi-laikoi-dromoi-kai-i-praktiki-efarmogi-tous.html
https://fagottobooks.gr/en/2825-ta-politika-tis-armonikas.html
https://fagottobooks.gr/en/2826-biblio-tis-moysikis-anagnosis-1.html
https://fagottobooks.gr/en/92-the-cookery-of-lefkada.html
https://fagottobooks.gr/en/602-26_978-960-6685-34-7.html
https://fagottobooks.gr/en/10-17_978-960-6685-11-8-P.html
https://fagottobooks.gr/en/10-17_978-960-6685-11-8-P.html
https://fagottobooks.gr/en/111-17_960-7075-95-1.html
https://fagottobooks.gr/en/263-17_960-6685-01-2.html
https://fagottobooks.gr/en/459-17_978-960-6685-21-7.html
https://fagottobooks.gr/en/459-17_978-960-6685-21-7.html
https://fagottobooks.gr/en/1447-35_978-960-6685-56-9.html
https://fagottobooks.gr/en/418-35_978-960-6685-07-1.html
https://fagottobooks.gr/en/456-35_978-960-6685-09-5.html
https://fagottobooks.gr/en/1045-35_978-960-6685-37-8.html
https://fagottobooks.gr/en/457-35_978-960-6685-08-8.html
https://fagottobooks.gr/en/305-17_978-960-6685-22-4.html
https://fagottobooks.gr/en/458-35_960-6685-10-1.html
https://fagottobooks.gr/en/547-17_978-960-6685-23-1.html
https://fagottobooks.gr/en/550-35_978-960-6685-24-8.html
https://fagottobooks.gr/en/1508-35_978-960-6685-65-1.html
https://fagottobooks.gr/en/549-17_978-960-6685-26-2.html
https://fagottobooks.gr/en/306-pliris-xartis-tis-lefkadas.html
https://fagottobooks.gr/en/306-pliris-xartis-tis-lefkadas.html
https://fagottobooks.gr/en/304-17_960-6685-03-9.html
https://fagottobooks.gr/en/489-17_978-960-6685-30-9.html
https://fagottobooks.gr/en/489-17_978-960-6685-30-9.html
https://fagottobooks.gr/en/489-17_978-960-6685-30-9.html
https://fagottobooks.gr/en/1044-35_R.html
https://fagottobooks.gr/en/1895-ipeiros-pocket-map-mini-odigos.html
https://fagottobooks.gr/en/1043-35_978-960-6685-44-6.html
https://fagottobooks.gr/en/1214-naftikos-xartis-ioniou.html
https://fagottobooks.gr/en/473-17_GHJDGH.html
https://fagottobooks.gr/en/543-16_978-960-6685-15-6.html


Κ ε ν τ ρ ι κ ό  κ α τ ά σ τ η μ α :
Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα

T: 210 3645147 / F: 210 3645149

Υ π ο κ α τ ά σ τ η μ α :
Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα 

Τ: 2645021095 / F: 2645021095

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  κ α τ ά σ τ η μ α :
Ε: info@fagottobooks.gr
www.fagottobooks.gr

https://www.facebook.com/Fagottobooks-181380935236077/

