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ΒΙΒΛΙΑ τπε Μάριαν Καραουλάνη 

IkypiakhB hi Μ∆Ρπην 

AYTO0EPAIIEIA EE 6 AEHTA 
THE HEALING CODE 
iou Arte^avtEp Aouvt 

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Οθεραπευτικός Κώδικας είναι n επαναστατική µέθοδος που µε απλές 

ασκήσεις λίγων λεπτών θεραπεύει όλα τα συνειδητά και ασυνείδητα ζητήµατα. 

Ο Κώδικας έχει πολλούς οπαδούς στη χώρα µας, ακόµη και πριν εκδοθεί 

το βιβλίο. Ο Λόυντ έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να ξεπεράσουν 

τα προβλήµατα tous και οι µαρτυρίες τους συνηγορούν στο ότι µπορούµε να 

ξεπεράσουµε το άγχος και να κατακτήσουµε την ευτυχία. 

www.dioptra.gr 

ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 
Συλλογικό έργο 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

∆εκατέσσερις κορυφαίοι Έλληνες συγγραφείς υπογράφουν ιστορίες 
εγκληµάτων. Εγκλήµατα πάθους και συµφέροντος, έρωτα 

και φθόνου, χρήµατος και εκδίκησης. Ιστορίες που διακρίνονται 
για την ευρηµατικότητα τους. την αγωνιώδη πλοκή και την ποικιλία 
των ανθρώπινων συναισθηµάτων. Μεταξύ αυτών: το σχεδόν τέλειο 
έγκληµα από έναν ταλαίπωρο σύζυγο, ερωτικά τρίγωνα µε κακό τέλος. 

µια ληστεία τραπέζης που καταστρέφει µια φιλία. 

www.psichogios.gr 

ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ, Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΡΙΑΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1905-1920 
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ιου Μάνου Ελευθερίου 
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

'^να οδοιπορικό στα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της ζωής του Βαµβακάρη 
LdCrrn Σύρο. Η προσωπική µαρτυρία του είναι µια εξαίσια δηµοτική γλώσσα. 

Από την άλλη. στις περιγραφές των εφηµερίδων για tous χορούς, στις 

αστυνοµικές διατάξεις και στα δικαστικά έγγραφα, που φωτίζουν την περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα της συριανής κοινωνίας εκείνου του καιρού, n καθαρεύουσα 

δίνει τα φτερά αυτής της σκοτεινής κι ωστόσο λαµπρής εποχής. 

www.metaixmio.gr 

ΟΤΑΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ. 
ΤΗ ΘΕΜΙ∆Α 
ιου Χαράλαµπου M. Μουισόπουλου 

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 

Στόχος του καθηγητή Μουτσόπουλου ήταν και είναι n δηµιουργία σωστών 
γιατρών και ερευνητών. Αυτό έχει µεταφραστεί µέχρι σήµερα µε 

περισσότερες από πεντακόσιες δηµοσιεύσεις πρωτότυπης επιστηµονικής 
έρευνας σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, µε πολλές διεθνείς διακρίσεις 

και µε πλειάδα µαθητών του, γιατρών, που επανδρώνουν τα νοσοκοµεία, 

τις ιατρικές σχολές και τα ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσµο. 

Www.livanis.gr 

Χαράλαµποι M. Mouioonouflos 
lauuMoptooAafldfa 

ΟΤΑΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑ... TU ΘΕΜΙ∆Α 
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Η Λέσχη Ανάγνωσης 
VEΝΕΤΙΑ 

και οι 
Εκδόσεις Πατάκη 

µας προσκαλούν σε µία συνάντηση 
µε το νικητή του Βραβείου 

Αναγνωστών 2012, Πασχάλη 
Λαµπαρδή, για το βιβλίο 

του «Κάθκη έξοδοε». 
ΦΑΙ∆ΩΝ HOTEL & SPA 
Φλώρινα Τηλ. 6982 997030 

∆ΕΥΤΕΡΑ 
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Οι εκδόσεις Μεταίχµιο 
και ο ΙΑΝΟΣ 

σε συνεργασία µε 
το Mediterranean 
College παρουσιάζουν 

το βιβλίο 
«Πώς θα ζήσω µε το διαδίκτυο;» 

ιου Μιχάλη Βαφόπουλου. Για 
το βιβλίο θα µιλήσουν: Μυρσίνη 
Ζορµπά, πρόεδρος του ∆ικτύου 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
και πρώην ευρωβουλευτής, 
Μάνος Σερρέλης, Ειδικός Ασφάλειας 

Πληροφοριών. 

ΕΤΑΡΤΗ 

3 ΑΠΡΙΛΙΟ 
Πασχαλιά Τραυλού 

ΓΥΑΛΙΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ U 

Παρουσίαση ιου 
νέου βιβλίου της 
Πασχαλιάς Τραυλού 
«Γυάλινος χρόνος». 
Αποσπάσµατα θα 
διάβασε n ηθοποιός 

Φωτεινή Kapa- ~~"™" 
γκούνη. Η συγγραφέας θα συνοµιλήσει 

µε το κοινό και θα υπογράφε 
αντίτυπα του Βιβλίου της. 

To Βιβλίο κυκλοφορά από as εκδόσε$ 
Ψυχογιός. 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
Αστυδάµαντος Π, Παγκράτι. 
Τηλ. 6937 507131 

www.clipnews.gr


