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Ατζέντα Βίβλία 

Καρδιά: Έµαθες; 
Σώθηκες! 
Βασίλειος Σπανός 

ΒΑ11ΛΗΙ ΙΠΛΝΟΙ 

ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΕΜΑΘΕΣ; 

ΣΩΘΗΚΕΣ! 

∆ιόπτρα 

Τιµή 12 € 

Ο συγγραφέας, 
µε ειδίκευση 
στην επεµβατική 

καρδιολογία, 
µας εξηγεί 

µε απλά λόγια 
τις παθήσεις 

των αρτηριών της καρδιάς και 
παρουσιάζει τις µεθόδους, 
επεµβατικές και µη, που 
εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση 

αυτών των παθήσεων. 
Παρουσιάζονται σύντοµα και 
απλά τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου 
καθώς και οι περιπτώσεις 
στις οποίες κάθε µέθοδος είναι 

καταλληλότερη. 

Η εξέλιξη του 
χρήµατος 
Νάιαλ Φέργκιουσον 
Αλεξάνδρεια 

Τιµή 34 € 

Αναγνωρίζοντας στη διάδοση του 
χρήµατος µια κινητήρια δύναµη 

της νεότερης 

Mall Ferguson 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ TOY ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
UU ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΚΟΣΜΟΥ 

ιστορίας, ο διάσηµος 
οικονοµολόγος 

ξεδιπλώνει 
µια σειρά 

συναρπαστικά 
σενάρια 

όπου οι Μέδικοι, 
οι Ρότσιλντ, 

n Τράπεζα της 
Αγγλίας, το χρηµατιστήριο 

του Παρισιού, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες και n Γουόλ 

Στριτ έχουν συµβάλει µε τον τρόπο 
τους ώστε n ιστορική σηµασία του 
ρευστού χρήµατος να απογειωθεί 
στη στρατόσφαιρα, εκεί όπου δεν 
είναι απλώς ένα χειροπιαστό κοµµάτι 

χαρτί αλλά µια καθολική αφαίρεση 
που ονοµάζεται πίστωση. 

Οικονοµικά εγκλήµατα στις 
επιχειρήσεις 
Χρίστος Τσολάκης, Μαρία ΚραµβιάΚαπαρδή 

Κριτική 

Τιµή 28 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

k ΓΠΓΕΠΤΧΈΙΡΗΓΒΓ 

3 

% 

Σε µια περίοδο οικονοµικής 
ύφεσης, n διάπραξη 
οικονοµικών 

εγκληµάτων συνήθως 
εντείνεται, µε σηµαντικό 

κόστος, άµεσο και 
έµµεσο, για τους οργανισµούς. 

To βιβλίο 
προσεγγίζει το οικονοµικό 

έγκληµα κυρί- 

Ανθρώπινος Ζωολογικός 
Κήπος WVlRf1! Ντέσµοντ Μόρρις * r 
Κέδρος 

Τιµή 16,50 € 

DESMOND MORRIS 

ανθρωπινός 
ζωολογικός 

κηποσ 

to* 

ως uno το πρισµα της ανίχνευσης και παρεµπόδισής 
του, προσφέροντας τις απαραίτητες 

δικλείδες (πολιτικές και διαδικασίες) για 
την πρόληψη της επαγγελµατικής απάτης. 

Στον Γυµνό Πίθηκο ο Ντέσµοντ 
Μόρρις τοποθέτησε 

τον άνθρωπο στην πραγµατική 
θέση του, µεταξύ των 

192 άλλων ειδών πιθήκων 
και ανθρωποειδών πιθήκων. 
Σε αυτό το βιβλίο ο Μόρρις τοποθετεί τον 
άνθρωπο στο αστικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον 

οικείο και εξωτικό, φιλόξενο και επικίνδυνο, 
καταγράφοντας τις αντιδράσεις του 

σε συνθήκες πίεσης και άγχους. Πόσο πιο 
ελεύθερος είναι ο άνθρωπος του προστατευµένου 

αστικού περιβάλλοντος από τα ζώα 
του περίκλειστου ζωολογικού κήπου; 

lupin ηλα·" ¦?yneJ,-*i 

Ano τις αυλές στα σαλόνια 
Αγγελική Μυλωνάκη 
University Studio Press 

Τιµή 38 € 

To βιβλίο εξετάζει τον αστικό χαρακτήρα 
του ελληνικού κινηµατογράφου 

την περίοδο της µεγάλης 
εµπορικής ακµής και της ευρύτατης 

δηµοφιλίας του, αλλά 
και τη συµβολή του µέσου στη διαµόρφωση 

και διάδοση συγκεκριµένων 
εικόνων για την πόλη και την κατοικία 

στην Ελλάδα του 1950 και του 1960. Με 

αφετηρία δώδεκα από τις πιο δηµοφιλείς και 
αντιπροσωπευτικές για το θέµα ελληνικές ταινίες, 

το βιβλίο περιγράφει τη στενή 
σχέση ανάµεσα στην κινηµατογραφηµένη 

και στην ιστορική 
πραγµατικότητα. Ο κινηµατογραφικός 

φακός µετατοπίζει σταδιακά 
το ενδιαφέρον του από την παλιά 
Αθήνα στο µοντέρνο διαµέρισµα, 

από τις γειτονιές και τις αλάνες 
στην αφιλόξενη Αθήνα της 

εσωτερικής µετανάστευσης, στην 
άναρχη πόλη της αντιπαροχής, 

στο µοντέρνο αλλά ασφυκτικό διαµέρισµα της 
µεταπολεµικής πολυκατοικίας. 

Ευτυχία. Μαθήµατα από 
µια νέα επιστήµη 
Ρίτσαρντ 
Λέιγιαρντ 
Κέρκυρα 

Τιµή 18 € 

Ο συγγραφέας 
εξετάζει το αίνιγµα 

της ευτυχίας 
και µας δείχνει 
πώς µπορούµε 
να εφοδιαστούµε µε εργαλεία τα οποία 
τονώνουν την ευτυχία που όλοι θέλουµε 
στην καθηµερινή ζωή µας και ως κοινωνία. 

Η ψηφιακή αφήγηση στο 
σχολείο  
Τάνια Τόζιου, Ιωάννα 
Κοτρωνίδου 

Η ψηφιακή αφήγηση 
ero σχολείο 

IWTTIE 
σπιν wAUpvtn itw nNqpMJMMMpad 

κα mc. ominvuvkhiv, ocddmioQ 

Τιµή 15,98 € 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι 
µια σχετικά νέα µορφή τέχνης, 

n οποία χρησιµοποιεί 
τη µουσική, την εικόνα, το 
βίντεο και την αφήγηση για τη δηµιουργία ιστοριών, 

οι οποίες µοιράζονται µέσω διαδικτύου, 
παρέχοντας µεγάλα οφέλη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Σε αυτό το βιβλίο γίνεται µια επισκόπηση 

των τεχνολογικών µέσων και τεχνικών 
που απαιτούνται για τη δηµιουργία ψηφιακών 
αφηγηµατικών ιστοριών στο σχολείο. 
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