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Το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε
λεξικά

Δείτε ακόμα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Madeleine Peyroux
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ

ΤΕΧΝΗ

Επιλογές 521
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ο
Αλέξανδρος
Δαμουλιάνος

Π

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΡΗ

ού μπορώ να βρω μεγάλη ποικιλία λεξικών, όχι μόνο στα

ΤΕΧΝΗ

αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, αλλά και σε ινδονησιακά,

Tο πρώτο βίντεο
από τον
Βυσσινόκηπο σε
σκηνοθεσία Νίκου
Καραθάνου

βιρμανικά, χίντι, ταγκαλόγκ, γιορούμπα, θιβετιανά και βασκικά; Τώρα
ξέρω – στο «Λεξικοπωλείο» (Στασινού 13, Παγκράτι) θα βρω τα πάντα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΗΚΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ
EMAIL

FACEBOOK

Πάσχα στο χωριό
και club nights
στην πόλη
A.V. TEAM
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ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο γρήγορο αεροπλάνο
NEWSROOM

ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο πιο ταιριαστό όνομα θα μπορούσε να βρει κανείς για το πρώτο
βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε λεξικά; Το
«Λεξικοπωλείο» βρίσκεται σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας, το
Βατραχονήσι όπως το αποκαλούν οι παλιοί, που συνορεύει με το
Καλλιμάρμαρο. Θα πας καταρχάς για να χαζέψεις, με τις ώρες, λεξικά

Δύο ερωτευμένοι νέοι βύθισαν τη Ρόδο
στο πένθος

επιστημονικά (ιατρικής, ψυχολογίας, πληροφορικής κλπ.), λεξικά για τις

NEWSROOM

πιο απίθανες γλώσσες του κόσμου ή με την πιο απίθανη θεματολογία
(λεξικά με αντικείμενο τη βροχή, τη ροκ, τα μάνγκα ή τα ίδια τα λεξικά), να

ΕΛΛΑΔΑ

μελετήσεις δίγλωσσες και πολύγλωσσες εκδόσεις, να ξεφυλλίσεις
μεθόδους διδασκαλίας, βιβλία εκφράσεων, παροιμιολογίας, χιούμορ,
αργκό, μεταφρασεολογίας, γλωσσολογίας και γλωσσάρια. Η χαρά του
γλωσσομαθούς, του γλωσσολάτρη και του φιλαναγνώστη, δηλαδή.
Δημοσκόπηση: Σε τι πιστεύουν οι
Έλληνες
NEWSROOM

SHOW-BIZ

Το φιλί της Madonna δεν αρέσει πια;
(video)
NEWSROOM

ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός των άλλων, μπορείς να συμβουλευτείς το προσωπικό για
οποιοδήποτε βιβλίο και να παραγγείλεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για τη φωλιά
του λεξικού, από κάθε άποψη: θα βρεις ακόμα λεξικά παλιά, δυσεύρετα,
μεταχειρισμένα, λεξικά με CD-Rom, λογισμικά βοηθητικά στη μετάφραση,
ηλεκτρονικά λεξικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα έρευνας λεξικών σε
εκδόσεις εκτός Ελλάδας. Ετοιμάσου να περάσεις ώρες ολόκληρες στα
καλαίσθητα τραπεζάκια του βιβλιοπωλείου και να ανακαλύψεις
θησαυρούς.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του
Βαγγέλη Γιακουμάκη
NEWSROOM

SHOW-BIZ

Το φιλί που ξεσήκωσε το κοινό στα
MTV Movie awards (video)
NEWSROOM

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Αλλάζει ο χάρτης της παγκόσμιας
οικονομίας
NEWSROOM

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ: «Ο Έλληνας
εκπρόσωπος ζητούσε χρήματα σαν
ταξιτζής»
NEWSROOM

Πέφτοντας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

MISC

INFO: «Λεξικοπωλείο», Στασινού 13, Παγκράτι (μετρό
«Ευαγγελισμός»), τηλ. 210 7231201, www.lexikopoleio.com
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα Τετάρτη: 09:00-18:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:00-20:00

Μικρός κηδεύει για πρώτη φορά το
χρυσόψαρό του (video)

Σάββατο: 10:00-15:00

NEWSROOM
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Πρόσφατα άρθρα από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΚΑΣ

Χρειάζεται η ποίηση στην
Ελλάδα του 2015;
Η Χριστίνα Οικονομίδου, ο Βασίλης
Αμανατίδης και ο Βασίλης
Ρούβαλης σχολιάζουν τη θέση της
ποίησης...
19/03/2015 - 18:39

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου
Ο πολυβραβευμένος ποιητής έχει
πολύ συγκεκριμένη εικόνα του τι
σημαίνει να είναι κάποιος
ποιητής...

Η Κασσάνδρα που
αναγγέλλει τον έρωτα (και
όχι τον όλεθρο)

17/03/2015 - 20:48

«Ο Ευαγγελισμός της
Κασσάνδρας» του Δημήτρη
Δημητριάδη στο ΚΕΤ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

24/02/2015 - 23:42

Τα τελευταία

Voice Choice
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