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Αρχική σελίδα

Προηγούμενα άρθρα

Χρήσιμα

Κοινωνικά δίκτυα

Επικοινωνία με εταιρεία

Αποστολή σχολίου

Πληροφορίες εταιρείας

Όροι χρήσης ιστότοπου

 

Μύλος...

Πήρε κεφάλι...

Λιγότεροι από 7...

Επιστροφή...

"...είμαι αηδιασμένος"

Απλά μαθηματικά για... άσχετους
με την πολιτική

Οικογενειοκρατία... όπισθεν;

Δήμαρχος ετών... 70;

Κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια

Το βοθρατζίδικο και οι... μωρές
παρθένες

Ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα
μέσα

Από τους άλλους;

Μαύρα Μεσάνυχτα...

Δημοσκοπήσεις - μούφα και ο...
εισαγγελέας

Γκρίζο έως μαύρο;

Άκομψο άδειασμα...

Ο μυστικός ευεργέτης... και τα
φυλλάδια με τις «φατσούλες»!

Ε, ρε γλέντια... (2): "Καταδίκη»
αδύναμων (αλλά και αυτών με
"βαρύ» ιστορικό) υποψήφιων
δημάρχων

Ε, ρε γλέντια... (1)

  

 

  

  

  

  

  

Συγκίνησε η παρουσίαση του βιβλίου της
Φιλαδελφειώτισας Αγγελικής Κακανιάρη
7 Απριλίου 2014, 7:39 μμ, Τοπικά νέα - ειδήσεις.

ΕΚΤΑΚΤΟ:
Πανικός από
έκρηξη

ΕΙΔΗΣΗ: Πότε
μεταφέρεται η
Λαϊκή αγορά

Καλό μήνα με...
καλές ειδήσεις:
Άρχισαν οι

Tο Σάββατο 5 Απριλίου έγινε η
παρουσίαση του βιβλίου της
Φιλαδελφειώτισας συγγραφέως
Αγγελικής Κακανιάρη «ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» στο
Πνευματικό κέντρο της Νέας
Φιλαδέλφειας. Η συγγραφέας
καταχειροκροτήθηκε από τον
κόσμο που τίμησε την εκδήλωση
και κυρίως από τους συμμαθητές
και τις συμμαθήτριές της από το
1° Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας που
παρεβρέθηκαν, μεταξύ των οποίων
η κα Χρυσάνθη
Αράπογλου (αδελφή
του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου

Αράπογλου) και η κα Σοφία Μουζακίτη (υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με το «νέο»). «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ»
αποτελεί το 2° βιβλίο της κας Αγ. Κακανιάρη, προηγήθηκαν το 1° της
μυθιστόρημα «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ» καθώς και δύο
ποιητικές συλλογές με τίτλο «ΜΟΝΟ ΝΑ ΖΟΥΣΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ» και
το «ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΛΑΡΩΝ».

Διαβάστε επίσης:
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