
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / ïîíùüìë÷öõ
êñùøüñîéþð: úðøðèöùçæ, 17-05-2013
åùíþýð: 100
äãâùáüû: 551 cm ²
äãèî öçöíüàüøþð: äî ý÷ðáãè÷ñî
ÿì÷öü÷éßéþð ùéëóìüç: 210 9530320, -321

ÞãÝî öíù÷ýþ: ÿôÜÛåÿÚå ÜÚÛúïÙØ

ΒΙΒΛΙΑ Tns Mapias Καραουλάνη 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
- ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
ιου Λονιερεϊκ Πέτραµ 

Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ 

Ταξιδεύουµε στην Ολλανδία, ιον 17ο αιώνα -n χώρα σφύζει από 
οικονοµική και εµπορική δραστηριότητα. Η Εταιρεία των Ανατολικών 

Ινδιών (VOC) συγκεντρώνει το αρχικό Tns κεφάλαιο, µε δηµόσια 
εγγραφή. Κι όταν τα πλοία Tns κατακτούν tous θαλάσσιους δρόµους 

των µπαχαρικών, κι σι µετοχές Tns γίνονται ανάρπαστες, ένα 
νέο είδος εµπορίου κάνει την εµφάνισή του. 

www.aiora.gr 

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
Tns Aiipmpas Παπανασιασοπούίϊοιι 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Υπάρχει µια πόλη που υπερβαίνει όχι µόνο λαούς, ιδέες και θρησκείες 
αλλά και το χρόνο τον ίδιο. Μια πόλη που κάθε γωνιά, κάθε 

κτήριο, κάθε δρόµος Tns αποπνέουν ιστορία. Η ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου, 
παράλληλα µε τη συγκλονιστική ιστορία µιας οικογένειας, 

συνθέτει ένα µωσαϊκό των σηµαντικότερων γεγονότων που επηρέασαν 
τη θεσσαλονίκη και tous ανθρώπους Tns στη «Σκιά των Αιώνων» 

www.dioptra.gr 

ΤΑ ΗΡΑΝΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΞΑΝΑ 
Του Γιώργου Πολυράκη 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 

Οαγαπηµένος µας Γιώργος Πολυράκης καταπιάνεται µε ένα θέµα 
ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδοµένα: την Ιερά Εξέταση! Μέσα 

σε αυτή την εποχή του σκοταδισµού, ένας έρωτας θα ανθίσει και όχι 
µόνο: µαζί θα ανθίσουν και τα ηράνθεµα - τα νυχτολούλουδα.Ένα συναρπαστικό 

µυθιστόρηµα που φανερώνει ότι «αν δεν ελπίζεις, δε θα 
βρεις το ανέλπιστο, που είναι ανεξερεύνητο και απλησίαστο». 
www.psichogios.gr 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
Του Πείρου Παπακωνστανιίνου 

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 

Στο νέο του βιβλίο ο συγγραφέας ασχολείται µε το εάν µπορεί n Αριστερά 
να βγάλει την Ελλάδα από την οικονοµική καταστροφή και 

την εθνική υποβάθµιση, όπου την οδήγησαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις. 
Απορρίπτει την ορθόδοξη ερµηνεία της κρίσης, που φορτώνει 

τις ευθύνες στο «σπάταλο κράτος» και στους «τεµπέληδες Έλληνες», 
και εξηγεί, γιατί επείγει ο στρατηγικός και προγραµµατικός επανεξοπλισµός 

Tns Αριστεράς. 

www.livanis.gr 

Οι εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 
και ο IANOS παρουσιάζουν 

το βιβλίο 
«Η Βιογραφία µιας 

σκύλας» του Αύγουστου 
Κορτώ.Ένα κωµικό 
µυθιστόρηµα, µε 

έντονα στοιχεία αυτοσαρκασµού, 
θέλει να αποµυθοποιήσει ιον 
έρωτα µέχρι ιον mo οδυνηρό 
και άθλιο µυχό του. 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, Αθήνα 
Τηλ. 210 3217917 

ΠΕΜΠΤΗ 
23 ΜΑΪΟΥ I 

Ο Περικλή5 Σφυρίδης 
παρουσιάζει το 

βιβλίο του «Τα ερωτικά 
∆ιηγήµατα» που 

κυκλοφορεί από us 
εκδόσεις IANOS, θα 
µιλήσουν οι Σωτηρία 
Σταυρακοπούλου Επί 
κουρη Καθηγήτρια Φιλολογίας 

Α.Π.Θ.- πεζογράφος, 
Παναγιώτης Γούτας πεζογρά<pos 

- Kpraxos. 

ιι ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ίΑΐίΚΥΛΑί 
ΜίΟϊΠΟί ΚΟΡΙΟ 

ΙΗΕιϊΙ 
όϊ Εκδόσεις 

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
και ο Σύλλογος 

Γονέων 
Μαθητών του 
6ου ∆ηµουκού 

Σχολείου Χολαργού oas 
προσκαλούν στην παρουσίαση 
του βιβλίου Tns Παρασκευής 
Κοψιδά-Βρεπού «Φιλαναγνωσία 
και σχολικές βιβλιοθήκες - Πώς 
παράγεται το "yeyovos" om 
σχολική καθηµερινότητα». 
10 & 60 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
Περικλέους 53, Χολαργός 
Τηλ. 210 6546895 

www.clipnews.gr


