
              ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΦΤΕΡΗΣ ΜΥΓΑΣ 

                                          ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Συγγραφέας: Στέφανος Λέπουρας 

Εξώφυλλο: Αλέκος Φασιανός 

Εκδόσεις: ΑΤΡΑΠΟΣ 

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο “ΣΤΕΓΑΔΙ” Κορησία Κέα 

Τιμή: 15,75 € Μείον έκπτωση 20% = 12,60 € 

Ένα βιβλίο που βασίζεται στο απόφθεγμα του σοφού Κείου ποιητή ΣΙΜΩΝΙΔΗ: 

«Όντας άνθρωπος, μη ποτέ πεις τι θα γίνει αύριο, ούτε ποτέ , βλέποντας άνθρωπο 

ευτυχισμένο, καθορίσεις πόσον χρόνο ακόμα θα είναι, γιατί η μοίρα του ανθρώπου 

μεταβάλλεται γρηγορότερα κι από το πέταγμα της γοργόφτερης μύγας»  

 

Το βιβλίο αποστέλλεται με αντικαταβολή κατόπιν παραγγελίας στο τηλέφωνο: 6972839595 

ή στο e-mail: stefanoslepoura@yahoo.com 

mailto:stefanoslepoura@yahoo.com


 

Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ 

Μυθιστόρημα 

Συγγραφέας: Στέφανος Λέπουρας 

Εκδόσεις: Πολιτιστική Εταιρία «ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο «ΣΤΕΓΑΔΙ» Κορησία -Κέα 

Τιμή: 12,60 € (Μείον έκτωση 20%)= 10,08 € 

Ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα με πλοκή, δράση, έρωτα και προπαντός ιστορική 

ακρίβεια. Η μετάβαση από το παντοπωλείο της γειτονιάς στο Super Market έγινε μετά από 

μια κρίση, οικονομική και κοινωνική, σ’ ένα θολό και δύσκολο περιβάλλον.   

 
 Το βιβλίο αποστέλλεται με αντικαταβολή κατόπιν παραγγελίας στο τηλέφωνο: 

6972839595 ή στο e-mail: stefanoslepoura@yahoo.com 

mailto:stefanoslepoura@yahoo.com


 Οι Περιπέτειες του Γκαρό 

Συγγραφέας: Στέφανος Λέπουρας 

Εξώφυλλο: Αλέκος Φασιανός 

Εκδόσεις: Πολιτιστική Εταιρία «ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο «ΣΤΕΓΑΔΙ» Κορησία -Κέα 

 Τιμή: 15,75 € Μείον έκπτωση 20% = 12,60 € 

 Ένα παραμύθι για όλες τις ηλικίες. Ένα ιστορικό ανάγνωσμα, που μας μεταφέρει σε 

χρόνους και τόπους μακρινούς, με απίστευτες περιπέτειες και ανατροπές. Η γαλήνεια 

μορφή της γιαγιάς Κατίγκως με το αφηγηματικό ταλέντο και την ευρυμάθειά της, μας 

ταξιδεύει ευχάριστα σ’ ένα μαγικό και συγχρόνως πραγματικό κόσμο.  

  

Το βιβλίο αποστέλλεται με αντικαταβολή κατόπιν παραγγελίας στο τηλέφωνο: 6972839595 

ή στο e-mail: stefanoslepoura@yahoo.com  

 

mailto:stefanoslepoura@yahoo.com


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ (ΤΖΙΑΣ) 

Συγγραφέας: Στέφανος Λέπουρας 

Εξώφυλλο: Αλέκος Φασιανός 

Εκδόσεις: Πολιτιστική Εταιρία «ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο «ΣΤΕΓΑΔΙ» Κορησία -Κέα 

 Τιμή: 15,75 € Μείον έκπτωση 20% = 12,60 € 

Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη, του βιβλίου Η ΛΑΜΠΡΗ ΤΟΥ ΜΑΓΚΟΥΦΗ. Περιλαμβάνει 41 

χαρακτηριστικά διηγήματα της Τζιας σε τοπική διάλεκτο με γλωσσάρι και παλιές 

φωτογραφίες. Είναι ένα αφιέρωμα στο λαϊκό πολιτισμό και τις παραδόσεις του νησιού 

της Τζιας,  που λόγω εκμοντερνισμού κινδυνεύουν να ξεχαστούν και να χαθούν.   

Το βιβλίο αποστέλλεται με αντικαταβολή κατόπιν παραγγελίας στο τηλέφωνο: 6972839595 

ή στο e-mail: stefanoslepoura@yahoo.com 

mailto:stefanoslepoura@yahoo.com


ΤΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Συγγραφέας: Στέφανος Λέπουρας 

Εκδόσεις: Πολιτιστική Εταιρία «ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο «ΣΤΕΓΑΔΙ» Κορησία -Κέα 

Τιμή: 12,60 € (Μείον έκτωση 20%)= 10,08 € 

Η μαρτυρία ενός μικρού ιεροσπουδαστή που αναγκάζεται σε ηλικία 12 ετών να 

εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία και να κλειστεί στο οικοτροφείο της Πατμιάδος 

Εκκλησιαστικής Σχολής. Η περιπέτειά του αυτή θα δυσκολέψει την παιδική του ηλικία, 

αλλά θα τον δυναμώσει και θα του δώσει εφόδια ψυχικά, ηθικά και πνευματικά για την 

υπόλοιπη ζωή του. 

Το βιβλίο αποστέλλεται με αντικαταβολή κατόπιν παραγγελίας στο τηλέφωνο: 6972839595 

ή στο e-mail: stefanoslepoura@yahoo.com  
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