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Πολυχώρος του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής

 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Είναι πολυβραβευμένος Ελληνοϊταλός συγγραφέας και ζει μεταξύ Αθήνας και 
Ρώμης. Σπούδασε Νομικά, Φιλοσοφία και Θέατρο στην Ιταλία. Είναι ο δημιουργός 
του «Φιλοσοφικού Show», μιας performance, που παρουσιάζει στην Ιταλία και 
ενίοτε στην Ελλάδα. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από την Ιταλική Βουλή όπου 
παρουσίασε το βραβευμένο έργο του “Dritto al cuore della vita”, ελληνική έκδοση 
«Στην καρδιά της ζωής».
Ο Πάπας Φραγκίσκος σε μια ομιλία του έκανε μια αναφορά στον τίτλο του 
μυθιστορήματός του “Doppie Vite”, ελληνική έκδοση «Διπλές Ζωές». 
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν επτά βιβλία του. Το μυθιστόρημα «Συγγνώμη που 
αργά σ’ αγάπησα» είναι η πιο πρόσφατη συγγραφική του δημιουργία.

 Costantino Salis Author
 www.costasalis.com

Ο Costantino Salis είναι ένας ιδιοφυής συγγραφέας, ικανότατος να μεταδίδει 
την εσωτερικότητα και τα συναισθήματα των ηρώων του.

Εφημερίδα La Stampa

Ο Costantino Salis διαθέτει μια πλούσια φαντασία, περιγράφει με έξοχο τρόπο 
τις λεπτομέρειες της ζωής των ηρώων του και μας κάνει να ζούμε μαζί τους.

Εφημερίδα Corriere del Mezzogiorno

Ο Costantino Salis, εκτός από συγγραφέας, είναι καλλιτέχνης, άνθρωπος του 
θεάματος, της κουλτούρας και της ευαισθησίας. Αλλά είναι η συγγραφή που του 
παρέχει το πιο εξαιρετικό μέσο έκφρασης. 

Περιοδικό Libri News



Οι εκδόσεις Αγγελάκη 
σας προσκαλούν 

στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου

Συγγνώμη που 
αργά σ’ αγάπησα

του

Την εκδήλωση παρουσιάζει:
η Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος - ποιήτρια και διευθύντρια Λόγου και 
Τέχνης του Ομίλου για την UNESCO  Πειραιώς και Νήσων.

Θα μιλήσουν για το βιβλίο:
Βαΐτσης Αποστολάτος - π . Αντιπρόεδρος  της Βουλής των Ελλήνων
Άντζελα Γκερέκου - π . Υφυπουργός Πολιτισμού
Γιώργος Λιάνης - δημοσιογράφος
Costantino Salis - συγγραφέας του βιβλίου

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Κωνσταντίνος Καριώτης - βαρύτονος / πιάνο
Λένα Αλκαίου - τραγουδίστρια
Μπέσσυ Μάλφα - ηθοποιός

Παίζουν οι μουσικοί:
Φρίξος - Διονύσιος Μόρτζος - πιάνο
Ανδρέας Βουδούρης - πιάνο
Δημήτρης Μπρέντας - καβάλ (πνευστό παραδοσιακό)



υποστηριζουν τα γραμματα και τισ τεχνεσ

xορηγοι επικοινωνιασ

 Ανδρικά Ενδύματα.
Λεωφ. Ειρήνης 28 Ηλιούπολη 

 Τηλ. 210 9938911 Τηλ. 215-5656561
e-mail: billyjoe.fashion@yahoo.gr

ITALIA 1

τεχνικη καΛυΨη-ηχοσ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 498 ΑΛΙΜΟΣ, ΤΗΛ. 210 9938789
e-mail: info@qualisound.gr    www.qualisound.gr

ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΟΙ ΔΥΟ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λόγω των περιορισμένων θέσεων επιβεβαιώστε την παρουσία 
σας  στο τηλεφωνικό κέντρο των εκδόσεων ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Τηλ. 210 3826220.

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των βιβλίων θα δοθεί στην Πανελλήνια Ένωση
Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ - ΝΥ).

εκδοσεισ αγγεΛακη
χαρ. τρικούπη 41, αθήνα, τ.κ. 106 81
τ. :210 3826220
www.angelakis.gr

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Εκδόσεις Αγγελάκη


