ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 2010. Γι’ αυτό τον λόγο
το κατέβασα από τα downloads της σελίδας μου.
Δεν θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, παρά μόνον από εμένα.
Δεν το δίνω εκεί, επειδή θα σας το χρεώσουν αδίκως στα 40 ευρώ.
Η Ελληνοπώληση ΤΕΛΟΣ.
Για παραγγελίες εσωτερικού κι εξωτερικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
fragoulis@hellasforever.gr
Παρακαλώ να γράφετε και το τηλέφωνό σας στην παραγγελία.
Τιμή βιβλίου 30 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής.
Σελίδες 372, μέγεθος 17Χ24 cm.
Το βιβλίο περιέχει μέσα νέα κείμενα, έχουν αφαιρεθεί κάπου 180
σελίδες από τα παλιά. Προσπάθησα όσο μπορούσα να μειώσω την τιμή αλλά
το κόστος εκτύπωσης είναι τεράστιο, μα πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του,
αν σκεφτείτε ότι το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από τα κοινά Α5 βιβλία. Σε
Α5 μέγεθος θα ήταν 490 σελίδες.
Αυτό σημαίνει ότι η ύλη που περιέχεται μέσα στο βιβλίο είναι πολύ
μεγάλη. Αυτό το «μεγαλείο» πλήρωσα κι εγώ τσουχτερά από την τσέπη μου
για την αυτο- έκδοση, μιάς και το βιβλίο είναι μπλοκαρισμένο από
το παπαδαριό (και κάποιο κόμμα) εδώ και 3 χρόνια. Κανείς εκδότης
δεν δέχεται να το εκδώσει, επειδή φοβόνται τις χριστιανικές συνέπειες,
φωτιές, σπασίματα βιτρινών, κλπ.
Ενώ εμένα, δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να μου
σπάσουν τα δόντια, αλλά εδώ που τα λέμε, ούτε κι αυτό μπορούν
να κάνουν. Γιατί; Επειδή μου τα έσπασαν ήδη και δεν γίνεται να σπάσεις
ένα σπασμένο για 2 φορές. Τώρα, είναι η σειρά μου.
Ευχαριστώ.
Γιάννης Φραγκούλης.

ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ:
Κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2010. Κι αυτά, όπως και το δικό μου, δεν
θα τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Γραμμένα με άπειρο μεράκι, από έναν
απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, έναν αγνό Έλληνα,
οικογενειάρχη, με Ελληνική παιδεία και άριστο ήθος που θα μπορούσε
ΑΝΕΤΑ να πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας σε ΟΛΑ του τα βιβλία. Τον συγγραφέα των
Blues ιστοριών, Δημήτρη Επικούρη. Το ύφος της προσωπικής του γραφής δεν το
έχω συναντήσει πουθενά, ούτε σε Έλληνες ούτε σε ξένους συγγραφείς.
Είναι κάτι που σε συναρπάζει με την πρώτη ματιά. Ορισμένοι νεο-έλληνες
νεο-ποιητές της ψευτοκουλτούρας και του ψευτοτσαμπουκά δεν
μπορούν να πιάσουν ακόμη και στο ελάχιστο την «ποίηση» που παράγει ο
καυτός γραπτός λόγος του Δημήτρη Επικούρη. Κάποιοι νομπελίστες ωχριούν
μπροστά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ γραφή του.
Η μηδαμινή τιμή των βιβλίων, δεν απεικονίζει την τεράστια λογοτεχνική τους
αξία. Η τιμή που θα τα αγοράσετε είναι «ακριβώς αυτή που στοίχισαν
στην εκτύπωση τα βιβλία», συν ΤΡΙΑ μόνο ευρώ δήθεν κέρδος του
συγγραφέα, που μέσα από αυτό υπάρχουν και τα έξοδα συσκευασίας.
Δηλαδή, κέρδος «τίποτα». Όπως προανέφερα και για το δικό μου βιβλίο,
κυρίες και κύριοι, «η ΕΛΛΗΝΟΠΩΛΗΣΗ έλαβε τέλος». Μπορείτε να τα
παραγγείλετε είτε γράφοντας στο δικό μου e-mail, είτε απευθείας στου
συγγραφέα:
epikouris@yahoo.gr
Παρακάτω, σας παραθέτω εξώφυλλο από τα 2 βιβλία εκ των τεσσάρων που
έχει κυκλοφορήσει ο Δημήτρης Επικούρης. Το μέγεθος είναι σε Α5. (μισή
Α4)

ΕΞΩΦΥΛΛΟ Σελίδες 71, μέγεθος Α5,

ΕΞΩΦΥΛΛΟ Σελίδες 198, μέγεθος Α5

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ.

Καλό διάβασμα.
Και μην ευγνωμονείτε εμένα που σας τα σύστησα,
αλλά τους γονείς του για την παιδεία που του έδωσαν.

