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Ατζέντα Βιβλία 

Μπορείς! 
Συλλογικό 
∆ιόπτρα 

Τιµή 16 € 

Αναρωτηθήκατε γιατί οι υποσχέσεις 
που δίνου- 

MnnPFiTi υεστονεαυτόµα(; 
IVI 11U r CIL. κάθε πρωτοχρονιά 

¦ πως να δεν τηρούνται; Για¬ 
τί το 95% των ανθρώπων 

που ξεµέχρι 
σήµερα κινούν µια δίαιτα 

αποτυγχάνουν; Η 
δύναµη της θέλησης 

δεν είναι n µόνη που εξασφαλίζει 
την επιτυχία. Η ανθρώπινη 
συµπεριφορά καθορίζεται 

και από άλλες πηγές 
επιρροής. To βιβλίο παρουσιάζει 

τις αρχές της αλλαγής και 
διδάσκει πώς να τις προσαρµόσετε 

στις ανάγκες σας. 

Αστρολογία των 13 
ζωδίων 
Βασίλης A. Κανάτας 

BSH 
Τιµή 16 € 

Η µετάπτωση των ισηµεριών, δηλαδή 
n µετακίνηση του σηµείου τοµής 

του ουράνιου ισηµερινού µε 
την εκλειπτική, κατά 50,2 δευτερόλεπτα 

της µοίρας 
ετησίως, µετακινεί 
τις προβλέψεις της 
αστρολογίας µακριά 
από την πραγµατικότητα 

κάθε έτος. Από 
το 100 µ.X., όταν ο 
Κλαύδιος Πτολεµαίος 

έγραψε την Τετράβιβλο, 
τα ζώδια 

έχουν µετακινηθεί περίπου 29,2 
µοίρες στον ουράνιο θόλο, αρκετά 
ώστε όλες οι προβλέψεις της δυτικής 

αστρολογίας να είναι 100% 
λάθος. Η αστρολογία των 13ων 
Ζωδίων λαµβάνει υπόψη όλα τα 
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα 

βάσει των πραγµατικών θέσεων 
των 13 ζωδιακών αστερισµών. 

tqn13 
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Ιστορία της αρχαίας 
ελληνικής κοινωνίας 
Φριτς Γκσνίτσερ 
Μορφωτικό Ιδρυµα Εθνικής Τραπέζης 

Τιµή 30 € 

To βιβλίο αυτό, παρά 
τις τρεις δεκαετίες 

που µεσολάβησαν 
από τη συγγραφή 

του, παραµένει 
ένα µοναδικό εισαγωγικό 

εγχειρίδιο για 
την κοινωνική ιστορία 
της αρχαίας Ελλάδας 
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To σύµπαν των εγκεφάλων 
Γ. Παπαδόπουλος, Ηλ. Κούβελας 
University Studio Press 

Τιµή 15 € 

των εγκεφάλων 

µε αφετηρία τους µυκηναϊκούς χρόνους. Τα 
άπειρα στοιχεία για την οργάνωση της µυκηναϊκής 

κοινωνίας που προέκυψαν από την 
αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής B επιτρέπουν 

να αρχίσει n εξέταση της ελληνικής 
κοινωνικής ιστορίας περίπου µισή χιλιετία 
πριν από τα οµηρικά έπη. 

Με την πεποίθηση ότι n βιολογία 
µάς περιέχει, προϋποθέτει 

και καθορίζει 
τον κόσµο µας, αλλά και 
ότι οι επιστήµες του εγκέφαλου 

-οφείλουν να- είναι 
ένα πεδίο άσκησης κοινωνικής, 

φιλοσοφικής και 
υπαρξιακής ευαισθησίας και οξυδέρκειας, οι 
δυο γνωστοί "Ελληνες νευροεπιστήµονες αναζητούν 

και περιγράφουν τις σχέσεις του νου 
και του εγκεφάλου µας µε τον κόσµο. Αναλύουν 

και αναδεικνύουν αυτό που είµαστε τοποθετώντας 
το στο διαχρονικό πλαίσιο δηµιουργίας 

του: το πλαίσιο κοινωνίας. 

το σύµπαν 

Ουπς! Πώς φτάσαµε να 
χρωστούν όλοι σε όλους 
και κανείς να µην µπορεί 
να πληρώσει... 
Τζον Λάντσεοτερ 
Anubis 

Τιµή 12,90 € 

Ο βραβευµένος Βρετανός συγγραφέας 
και δηµοσιογράφος βάζει το µαχαίρι στο 

κόκαλο και εξηγεί µε τρόπο 
σαφή και κατανοητό τις αιτίες 

που µας έφεραν ως εδώ. 
Με χιούµορ, απλή γλώσσα 
και ενίοτε καυστική διάθεση, 

µας ξεναγεί στον υπέροχο 
όσο και µυστηριώδη κόσµο 

του χρήµατος και αποδεικνύει 
ότι n κοινή λογική 

παραµένει πάντοτε το καλύτερο 
εργαλείο για την αντιµετώπιση 

κάθε δυσκολίας. 
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Παιδαγωγική και χιούµορ 
Νίκος Ι. Χανιωτάκης 

Τιµή 17,90 € 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται και 
αναλύονται ερευνητικά δεδοµένα 

όχι µόνο για τις επιδράσεις 
του χιούµορ στη διδασκαλία, 
αλλά και για τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την πρόκληση και την αποδοχή του στην τάξη, 

καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 
και βιώνουν το χιούµορ οι εκπαιδευτικοί 

και οι µαθητές. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται 
στα όρια και τους κινδύνους του χιούµορ, ογπ 

διάκριση του σε θετικό (κοινωνικό) και αρνητικό 
(επιθετικό), καθώς και στα προβλήµατα που προκύπτουν 

από συγκεκριµένες χιουµοριστικές εκδηλώσεις 
εκπαιδευτικού και µαθητών στην τάξη. 

To παζλ της µετάφρασης 
Ανθή Βηδενµάιερ 
Ένεκεν 

Τιµή 16 € 

To βιβλίο απευθύνεται 
σε όσους, 

παρ' ότι χρήστες 
των µεταφράσεων 

σε όλη τους τη 
ζωή, δεν φαντάζονται 

πόσα κρύβονται 
πίσω από τις 

φαινοµενικά ανώδυνες 
λέξεις «µετάφραση», 

«διερµηνεία» 
και «υποτιτλισµός» 

ή «µεταγλώττιση», 
ούτε τον ανυπολόγιστο 

αριθµό σελίδων που έχουν γραφεί γι' 
αυτές. 

Ανθι Βη&νµαιερ 
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