
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / ïîíùüìë÷öõ
êñùøüñîéþð: èçòòðëü, 27-04-2013
èùíþýð: 75
æåäùãüû: 179 cm ²
æåâî öáöíüàüøþð: 41500
ÿì÷öü÷éßéþð ùéëóìüá: 210 6858190, 210 2812798-1

ÞåÝî öíù÷ýþ: ÿôÜÛèÿÚè ÜÚÛúïÙØ

ΒΙΒΛΙΟ I 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Εκδόσεις: 4ιό/πραΛελίδες: 560 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο 
Ηλίας Αλεξόπουλος τελειώνει 

την Ιατρική Σχολή Αθηνών 
και κάνει µεγάλα όνειρα για το 
µέλλον. Οµως ένας απαγορευµένος 

έρωτας και ένα κοινωνικό 
σκάνδαλο τον αναγκάζουν 

να αναζητήσει καταφύγιο στην 
τουρκοκρατούµενη θεσσαλονίκη, 

µια πόλη εξωτική και παράξενη, 
µια πολύχρωµη τοιχογραφία εθνών και πολιτισµών. 

Ο Ηλίας Αλεξόπουλος µεγαλουργεί στη νέα του πόλη, αφιερώνει 
τη ζωή του σε φιλανθρωπίες και δηµιουργεί οικογένεια. 
Καθώς τα χρόνια κυλούν και τα σύνορα αλλάζουν, 

n ιστορία της θεσσαλονίκης αφήνει σηµάδια στα άψυχο 
κτίρια και σε όσους τη λογίζουν για πατρίδα τους. 

ζωη και θανατοσ 
toy κωνσταντινου παλαιολογου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
Εκδόσεις: Wuxoyios/l&fots: 384 

To βιβλίο αυτό πραγµατεύεται 
το βίο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

Πρόκειται γιο το 
σκιαγρόφηµα µιας ηρωικής 
και συνάµα τραγικής µορφής 
της ανθρωπότητας. Ο Κωνσταντίνος 

από τη στιγµή που στέφτηκε 
αυτοκράτορας στο Μυστρά 

προκάλεσε τη µοίρα του. 
Ηταν ένας καταραµένος, ένας 
maudit. Ατυχος σε όλα, ακόµα 

στο γάµο, µα και στον έρωτα, έµεινε δύο φορές χήρος 
και n τελευταία γυναίκα της ζωής του, n Αννα Νοταρά, 
κόρη του Λουκά Νοταρά, τον εγκατέλειψε λίγο πριν 

από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και διέφυγε στη 
∆ύση... 

αγεφύρωτες σιωπές 
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ 

Εκδόσεις: Α.Α. Λιβάνη/Σελίδα: 388 

Ενα µυστικό που το ξέρουν δύο 
παύει να είναι µυστικό... 
Πόοο βαρύ είναι για ένα πληγωµένο 

παιδί το δικό του µυστικό; 

Πόοο απάνθρωπο είναι το µυστικό 
ενός εγκληµατία; 

Πόση αγάπη κρύβει το µυστικό 
ενός ερωτευµένου; 
Πόσο αιώνια είναι τα σκοτεινά 

µυστικά που κρύβονται στην 
καρδιά µιας γέφυρας; Μια τραγική ιστορία του 17ου αιώνα 

ξετυλίγεται δίπλα στις όχθες του ποταµού Αραχθου και 
αφήνει µέσα από τους ήρωές της να ζωντανέψει ο θρύλος 

του γεφυριού της Αρτας. Παράλληλα, µια ιστορία του 
σήµερα, µε ήρωες που δεν φαίνεται να διαφέρουν, αντίθετα, 

µοιάζουν να κουβαλούν µαζί τους τον ίδιο πόνο... 

,[.[ \lllliiu 

CO 

¦ 

HTM 

TV24I 75 

www.clipnews.gr


