
 

 
Προσφορά από την Alpha Bank των εκδόσεων  

«Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με τον Γιώργο Μανουσάκη» και «Γιώργος Μανουσάκης»  
με έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2019 

 
Η Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με τον Γιώργο 
Μανουσάκη» (δίγλωσση έκδοση) και «Γιώργος Μανουσάκης» με έκπτωση 40% καθ’ όλη τη 
διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.  
 

 

 
 

Νίκος Ζίας, Αγγελική Κόκκου 
Αθήναι 1993 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ. 
Σελίδες 144, εικόνες 75 

∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά) 
ISBN 960-7059-03-4  

 
Τιμή: Ευρώ 13,20 

 
Στην Έκδοση καταγράφεται μία πολιτιστική 
περιήγηση στην Ελλάδα με οδηγό τις συνθέσεις 
που φιλοτέχνησε για αφίσες και ταξιδιωτικά 
έντυπα ο διακεκριμένος ζωγράφος Γιώργος 
Μανουσάκης. Οι διαχρονικές αυτές δημιουργίες, 
που είτε απεικονίζουν μεμονωμένα μνημεία και 
έργα τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα 
είτε αποδίδουν την ομορφιά του ελληνικού 
τοπίου, μετατρέπονται σε σιωπηλούς διερμηνείς 
της ελληνικής ιστορίας. 

 

 
 

Αγγελική Κόκκου, Μυρτώ Κουμβακάλη 
Αθήναι 2005 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ. 
Σελίδες 408, εικόνες 505 

Ελληνικά 
ISBN 960-7059-16-6 

 
Τιμή: Ευρώ 27,00 

 
Η Έκδοση αυτή καταγράφει τη μακρόχρονη 
καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μανουσάκη 
(1914-2003), ενός από τους άξιους εκπροσώπους 
της Γενιάς του ’30. Εικόνες του ελληνικού χώρου, 
νεκρές φύσεις και λουλούδια, καθώς και 
απεικονίσεις της ανθρώπινης μορφής είναι τα 
προσφιλή θέματα του καλλιτέχνη, τα οποία 
αποδίδει χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά. 
Ιδιαίτερα αγαπούσε επίσης την τέχνη της 
χαρακτικής και τη λιθογραφία. Εκτός από τη 
ζωγραφική, ασχολήθηκε και με την τέχνη του 
βιβλίου, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, το 
θέατρο σκιών, τη βοτανολογία και τον 
αερομοντελισμό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόμενοι τον πολιτιστικό 
χώρο της Τραπέζης «ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ» (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ) ή το ηλεκτρονικό 
κατάστημα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ. 210 326 2465, 
e-mail: infopolitismos@alpha.gr).                                                                 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη της  
Alpha Bank στους αριθμούς τηλεφώνου 210 326 2440 και 210 326 2446. 

 

                                                                                                       
 
 Αθήναι, 1 Ιουλίου 2019 



 

 


