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θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Κοζανίτη γιατρού 

Γεωργίου Καπετάνου «Τα Άπαξ και τα Αεί»

Το βιβλίο του περιλαμβάνει μικρά ευκολοδιάβαστα «κομ-
μάτια», editorials, επιφυλλίδες κυρίως στην Κυριακάτικη Μα-
κεδονία, αλλά και άλλες μικρές παρεμβάσεις του στον ημε-
ρήσιο τύπο, που γράφτηκαν είτε με την ευκαιρία κάποιου
συγκεκριμένου γεγονότος (τα Άπαξ) είτε ως διαχρονικές σκέ-
ψεις, συναισθήματα, μνήμες (τα Αεί).

Αυτά, ομαδοποιήθηκαν, συνδέθηκαν και σχολιάσθηκαν με
το «σήμερα» και αφορούν την Ψυχοσωματική Υγεία, την ποι-
ότητα ζωής, την κρίση και τα κρίμματά μας, τους γιατρούς
και τα προβλήματά τους κτλ.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

▪ Κρατείστε όλες τις πτυχές της ζωής σας με προοπτική, ανοι-
κτές…

▪ Αναπτύξτε καλές σχέσεις με τον εαυτό σας. Μιλάτε μαζί του
και με το Θεό. Θα ξεπερασθούν πολλά έτσι…

▪ Ο χειρουργός κρίνεται όχι από αυτά που κάνει, αλλά από
αυτά που αποφασίζει να μην κάνει!

▪ Η αγάπη είναι η μόνη προσφορά που γυρίζει στον προσφέ-
ροντα πολλαπλάσια. Ίσως η σοβαρότερη επένδυση.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: 

ο κ. Θόδωρος Δαρδαβέσης, Καθηγητής Ιατρικής και Κοσμή-
τορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, 

η κ. Μιμή Παπαδέλη-Παπαναστασίου, Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης, 

ο κ. Άλκης Χαραλαμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας
της Τέχνης του ΑΠΘ και 

ο συγγραφέας, Γεώργιος Καπετάνος.

Ο κ. Καπετάνος είναι Ομότιμος Καθηγητής της Ορθοπαιδικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Ιδρυ-
τής και πρώτος Δ/ντής της Παν/κής Ορθοπαιδικής Κλινικής
του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» επί σειρά ετών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

δελτίο τύπου βιβλιοπαρουσίασης
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