
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / ÿî÷íìëêñû
éêùøüêñðþï: èùçìæøï, 01-10-2012
åùäþýï: 93
òæãùâüû: 530 cm ²
òæíñ öçöäüáüøþï: 17230
ÿî÷öü÷ðàðþï ùðìóîüç: 210 6688000

ßæÞñ öäù÷ýþ: ÿôèÝåÿÜå èÜÝúÛÚÙ

Ατζέντα βιβλία 

Η βίβλος του 
άθεου 
Κρίστοφερ Χίτσενς 

Τιµή 27,50 € 

Ο συγγραφέας µας 
ΒΙΒΛΟΣ οδηγεί µέσα από 
ΑΘΕΟΥ Την αγνωστικιστική 
'„'_^2^^ και αντιθρησκευτική 

σκέψη πολλών αιώνων. 
Ο τόµος περιλαµβάνει 

45 κείµενα 
γραµµένα από 

παλιούς και σύγχρονους µαχητικούς 
συνήγορους του αθεϊσµού. 
Τα διαφωτιστικά κείµενα 

της ανθολογίας, εµπλουτισµένα 
µε τα εξαιρετικά σχόλια 

του Κρίστοφερ Χίτσενς, ενδιαφέρουν 
όχι µόνο τον άθεο, 

αλλά διενείρουν την περιέργεια 
ακόµη και του µονοθεϊστή 
αναγνώστη. 

Ο κόσµος το 2050 
Συλλογικό 

Μίνωας 

Τιµή 20 € 

To µέγεθος των αλλαγών που συµβαίνουν 
γύρω µας ενδεχοµένως 

µας προκαλεί σύγχυση και φόβο. 
Η καθαρή µατιά που προσφέρει 

το βιβλίο αυτό 
γεννά την ελπίδα. 

Πράγµατι, 
σύµφωνα µε 

τους συντάκτες 
του Economist, 
υπάρχει πολύ µεγάλη 

πιθανότητα 
ο κόσµος µας 

το 2050 να είναι 
πλουσιότερος, υγιέστερος, περισσότερο 

ενωµένος διαδικτυακά, περισσότερο 
βιώσιµος, πιο παραγωγικός, 

πιο καινοτόµος και µορφωµένος, 
ενώ n ανισότητα µεταξύ εύπορων 
και φτωχών, όπως και µεταξύ 

αντρών και γυναικών πολύ πιθανόν 
να είναι µικρότερη από ό,τι 

σήµερα. 

2050 

Η επανάσταση της νεότητας 
Άννα Μαρία Παπίρη 

Μίνωας 

Τιµή 20 € 

Η Επανάσταση της 

Νεότητας 
To βιβλίο αποτελεί έναν 
µοναδικό οδηγό αντιγήρανσης, 

που κάνει τον χρόνο 
από εχθρό σύµµαχο σας. 
Περιέχει ένα ολιστικό πλάνο, µε φροντίδες και 
θεραπείες που θα σας χαρίσουν οµορφιά, υγεία 
και µακροζωία. Οι πληροφορίες και οι συµβουλές 

που περιλαµβάνει δίνονται από κορυφαίους 
γιατρούς, φαρµακοποιούς, βιολόγους, διατροφολόγους, 

γυµναστές και ψυχολόγους. Με πολύ µικρές 
αλλαγές στην καθηµερινή ζωή σας, µπορείτε 
να διατηρήσετε άφθαρτη την εικόνα σας, 

να ελέγξετε το βάρος σας, να εντάξετε τις ευεργετικές 
για τον οργανισµό τροφές στη διατροφή 

σας, να βάλετε την τακτική άσκηση στο πρόγραµµά 
σας και να διασφαλίσετε την ψυχική ισορροπία 
σας. 

Κράτα τα µάτια σου 
κλειστά 
Τζον Βέρντον 

∆ιόπτρα 

Τιµή 19,50 € 

Ένα αστυνοµικό θρίλερ 
µε συνεχείς 

ανατροπές, που 
προκαλούν δέος και 
καθιερώνουν τον 
Βέρντον ως µετρ 
του είδους. Η Τζίλιαν 

Πέρι, ένα κακοµαθηµένο πλουσιοκόριτσο, 
παντρεύεται τον διάσηµο ψυχίατρο 

Σκοτ Άστον. Μπροστά της ανοίγεται 
ένας ευτυχισµένος δρόµος όµως κατά 
τη διάρκεια της γαµήλιας δεξίωσης βρίσκεται 

άγρια δολοφονηµένη. Τα στοιχεία 
οδηγούν σε αδιέξοδο... 

Προλεγόµενα στην ιστορία 
της ελληνικής αγροτικής 
οικονοµίας του 
µεσοπολέµου 
Σωκράτης ∆. Πετµεζάς 

Αλεξάνδρεια 

Τιµή 27,69 € 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TOY ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

Στις αρχές του 20ού αιώνα n ελληνική 
αγροτική οικονοµία σε βορρά και 

νότο εισήλθε σε µια σταθερή πορεία οικολογικής 
ενδέλιξης, εισοδηµατικής κρίσης, οικονοµικής 

στασιµότητας και διαρθρωτικού κοινωνικού 
αδιεξόδου. Η µελέτη καλύπτει 

την ευρύτερη δηµογραφική και 
οικονοµική µετάβαση που περικλείεται 

από δύο κύµατα εξωτερικής µετανάστευσης 
και συµπυκνώνει σε µία 

µόνο γενεά την εµπειρία δύο «αγροτικών 
επαναστάσεων» και το πέρασµα 

στη σύγχρονη, πλήρως καπιταλιστική 
γεωργία. 

Ψάρια και οργανισµοί 
εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας 
Συλλογικό 

Τιµή 50 € 

Ψάρια και οργανισµοί 

To βιβλίο καλύπτει µια µακροχρόνια 
απουσία ενός 

οδηγού για την πλειονότητα 
των ζωικών υδρόβιων 

οργανισµών που απαντούν 
στις λίµνες, τα ποτάµια και 
τις πηγές της χώρας µας. 
Συµβάλλει στη σύνδεση και ανάδειξη της σηµαντικής 

διαχρονικά επιστηµονικής γνώσης που έχει παραχθεί, 
µε τις σύγχρονες και επίκαιρες ανάγκες για 

δράσεις προστασίας των βιολογικών πόρων. Η έκδοση 
αποτελείται από 500 σελίδες και περιλαµβάνει 

πάνω από 180 είδη ψαριών, καρκινοειδών και 
µαλακίων, µε περισσότερες από 1.200 έγχρωµες 
φωτογραφίες. 

Όλα κραυγάζουν χάος 
Λίοναρντ Ρόζεν 

Τιµή 16 € 

Μια τροµακτική έκρηξη κλονίζει συθέµελα 
ένα κεντρικό ξενοδοχείο στο 

Άµστερνταµ. Η βόµβα κάνει κυριολεκτικά 
σκόνη το δωµάτιο 
του τελευταίου 

ορόφου, εξαφανίζοντας 
κάθε ίχνος 

του 30χρονου µαθηµατικού 
από το 

Χάρβαρντ. «Η αεροφωτογραφία 
µιας 

πόλης, n κορυφογραµµή 
µιας οροσειράς, 
ένας κεραυνός, 

το κυκλοφορικό σύστηµα των αρτηριών... 
όλα έχουν δοµή φράκταλ», 

τινάχτηκε ξαφνιασµένος ο ντετέκτιβ 
Ανρί Πουανκαρέ. 
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