Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : CULTURE
Ημερομηνία: Σάββατο, 19-02-2011
Σελίδα: 36,37
(1 από 2)
Μέγεθος: 703 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 68740
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3721.100
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Η σοφία των ειδικών
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συγγραφείς: Νουριέλ
Ρουμπινί & Στίβεν Μιμ
Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη
Εκδόσεις: Πατάκη

Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο
ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
Συγγραφέας: Nick Rennison
Μετάφραση: Σμαράγδα Σοφού
Εκδόσεις: Κέδρος

Ποιοςήταν ο πραγματικόςΣέρλοκΧολμς;Πώς συνδέθηκεμε τον
Αντίθετα με τους περισσότερους
δόκτορα Γουάτσον;Ποιο ήταν το πολιτικόκαι κοινωνικόπλαίσιο
οικονομικούςαναλυτές,ο Ρουμπινί
της εποχήςκατά την οποίαέδρασε; Ποιαήταν n σχέσητου ήρωα
δεν αντιμετωπίζειτις οικονομικές
με τον δημιουργότου, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ; Η ανεπίσημη,όσο
καταστροφέςσαναπρόβλεπτα
και πρωτότυπη,αυτή βιογραφία αμφισβητεί τα κλισέ γύρω από
γεγονότα που συμβαίνουνχωρίς
τον σπουδαίοντετέκτιβ. Παρουσιάζειένα ολοκληρωμένοπορτρέτο
ξεκάθαρηαιτία. Δεκαετίες προσεκτικής
του ανθρώπουπίσωαπότον μεγεθυντικό φακό. Συνδυάζειτα
έρευναςτου επέτρεψαννα έως τώρα γνωστά στοιχείαμε κοινωνικάντοκουμέντατης εποχήςκαι προσπαθείνα απαντήσει
συνειδητοποιήσειπως και πιθανέςείναι και προβλέψιμες.
σε ερωτήματα πουεπίχρόνια προβληματίζουντους θαυμαστέςτου. Εξετάζεται και
Άλλωστε,αυτός ήταν πουείχε προειδοποιήσει
για την τρέχουσα
n επίδρασηπου άσκησεο ΣέρλοκΧολμςστα πολιτικάδρώμενατου τελευταίου τρίτου του
κατάρρευσητου χρηματοπιστωτικού
συστήματοςήδη 19ου αιώνα και αποκαλύπτονταιοι μυστηριώδειςδιασυνδέσειςτου με τον βρετανικόυπόκοσμο.
απότο 2006! Με τον αντισυμβατικό,πληναποτελεσματικό,
Μια βιογραφίααντάξια της φήμης του θρυλικού κυνηγού του εγκλήματος.
τρόπο σκέψης του ανάγκασε τους παγκοσμίωςιθύνοντες
να αντιμετωπίσουνμια λησμονημένηαλήθεια:τα χρηματοοικονομικά
συστήματαείναι εγγενώς εύθραυστα και επιρρεπή
στην κατάρρευση...
Ο καθηγητήςΟικονομικώνΝουριέλΡουμπινίκαι ο συνάδελφός
ΗΓΕΣΙΑ, ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
του της ΙστορίαςΣτίβενΜιμ συνυπογράφουνένα
TO ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
νηφάλιοκαι εμπεριστατωμένο
βιβλίο,με αξιοθαύμαστοαναλυτικό-επεξηγηματικό
Συγγραφέας: Νίκος Ε. Σκουλάς
λόγο και, το σπουδαιότερο,με προτάσεις
Εκδόσεις:Μοντέρνοι Καιροί
για το πώςμπορούμενα ξεφύγουμε απότον φαύλο
κύκλο του προβλήματος.Πραγματικά,πολύενδιαφέρον.
Στο βιβλίο «Ηγεσία,μάνατζμεντ, ομαδικότητα - To τρίπτυχοτης
επιτυχίας»ο ΝίκοςΣκουλάς καταθέτει τις πλούσιεςεμπειρίεςμιας
ολόκληρης ζωής ως δημόσιος λειτουργός και ως ανώτερο και
ανώτατο επιχειρηματικόστέλεχος.Προσαρμόζειτην κατασταλαγμένη
επιστημονικήκατάρτισήτου στην πρακτικήδιαχείρισηςτων
ανθρώπινωνσχέσεωνστο πλαίσιοτης διοίκησης,αλλά και στην
επίτευξη συλλογικώνστόχων με πνεύμασυνεργασίαςκαι ομαδικότητας.
Είναιένα χρήσιμοέργο για στελέχη επιχειρήσεωνκαι δημόσιαςδιοίκησης,αλλά
και για σπουδαστέςτης ηγετικής τέχνης και του εφαρμοσμένουμάνατζμεντ.
Μαθαίνουμε:Πώς χτίζεται μια αποτελεσματικήηγετική ομάδα. Πώςλαμβάνονταισωστές,
ΖΑΝΝΙΑ ΚΟΤΣΙΚΑ
πραγματοποιήσιμεςαποφάσεις.Πώς n επικοινωνίαβελτιώνει τη συνεργασία.Πώς
ΕΙΝΑΙ T ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
παροτρύνεταιτο προσωπικόνα εργαστεί παραγωγικότερα.Πώς τίθενται φιλόδοξοι αλλά
Συγγραφέας: Μαρία
ταυτοχρόνωςεπιτεύξιμοιστόχοι.Πώςαξιοποιούνταιτα στελέχη στις κατάλληλες θέσεις.
Σαμπατακάκη

Οδηγός επιτυχίας

Με λόγια σταράτα

«3

Εκδόσεις:Τόπος

Αχαϊκό μυστήριο

Τον Μεσοπόλεμο,κατά τη διάρκεια
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
της δεύτερης οταφιδικήςκρίσης,n
Συγγραφέας: Ελένη Κ. Τσαμαδού
Ζαννιά Κότσικα άφησε το χωριό
--,.'
της στην ορεινή Αρκαδίακαι εγκαταστάθηκε
Εκδόσεις: Ψυχογιός
με τον άντρα της στην
Αθήνα. Τα χρόνια δύσκολα:μεταξική
Στην Πάτρατου Μεσοπολέμου,σε μια κοινωνίαπεριχαρακωμένη
δικτατορία,μετά Κατοχή,Εμφύλιος,μετεμφυλιάκή μισαλλοδοξία.
στα μικρά προβλήματάτης, n απρόσμενηάφιξη ενός νεαρού ξένου
Η Ζαννιά για να επιβιώσειαναγκάστηκε να
ταράζει τη ζωή τριών γυναικών:μιας Πατρινήςαρχόντισσας,
σκληρύνει,ωστόσοκράτησεαλώβητητην αξιοηρέπειάτης
μιας καταπιεσμένηςαπό την επαρχιώτικηνοοτροπίαΕυρωπαίας
και ένα γλωσσικόαισθητήριοσαφές, κοφτερό, δωρικό.Με
πουνοσταλγείτην πατρίδατης, την Τεργέστη,και μιας πληθωρικής
αυτή τη θαυμαστήγλώσσαδιηγήθηκε έξι μόλις μήνες πριν
Σμυρνιάς.Και ot τρεις έχουν κάτι να κρύψουν.Ο νεοφερμένος
απότον θάνατό της τον πολυτάραχοβίο της στην ερευνήτρια
λειτουργεί σαν καταλύτης στη ζωή τους. Καθεμιάβλέπειστο
ΙστορίαςΜαρίαΣαμπατακάκη,n οποίαελάχισταεπενέβη
πρόσωπότου να ζωντανεύει ένα ξεχασμένο όνειρο, θα επιτρέψουν
(σετεχνικέςλεπτομέρειες),αφήνονταςτον λόγο ξέχειλο
στο απωθημένοπαρελθόννα καθορίσειτο μέλλον τους;
απότην πλούσιαποιητικότητατης αφηγήτριας.
Σε μια περίοδοπολιτικοκοινωνικώνανατροπώνκαι οικονομικήςκρίσης,ένας φλογερός
Η Ζαννιά Κότσικαείναι n γυναικεία φωνή μιας ολόκληρης
έρωτας και μια περίεργηδολοφονία ενός σημαντικού προσώπουαναστατώνουντη
εποχής.Διαθέτει υψηλή πολιτικήδιαίσθησηκαι διεκδικεί,μικρή κοινωνία. Ποιος είναι ο ξένος; Είναι αυτός που λέει; Κρύβεισκοτεινά, αφανέρωτα
μεταξύ άλλων,τη χειραφέτησήτης.
μυστικά;Κι αν ναι, ποια;Και n δολοφονία;
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : CULTURE
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Σελίδα: 36,37
(2 από 2)
Μέγεθος: 703 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 68740
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3721.100
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ωδή στα μαύρα πρόβατα

αέρος

ΘΕΡΟΣ
Συγγραφέας: Τζ. M. Κουτοί
Μετάφραση: Αθηνά Δημητριάδου
Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Τα βιβλίατου βραβευμένουμε ΝόμπελΛογοτεχνίας
το 2003 J. M. Coetzeeείναι πάντα
από τουλάχιστον ενδιαφέροντα έως
αριστουργηματικά.Και, φυσικά, του κανόνος
δεν ξεφεύγει ούτε το «θέρος»,όπου ο
Νοτιοαφρικανόςτην καταγωγή συγγραφέας
ξεπερνάει εαυτόν γράφοντας για... τον
εαυτό του υποδυόμενοςτον ρόλο ενός επίδοξου
νεαρού βιογράφουο οποίος,μη έχοντας
ποτέ γνωρίσει τον Κουτσί, προσπαθεί
να συλλέξει πληροφορίεςγια το «αντικείμενο»του έργου του μέσα από
συνεντεύξειςκαι μαρτυρίες ανθρώπωνπουτον γνώρισαν.
Χρησιμοποιώντας
αυτή τη φόρμα ο οξυδερκέστατοςκαι χιουμορίστας
Κουτσίκαταγράφειπικρέςαλήθειες,μεταξύ των οποίωντην κυρίαρχηότι
οι γυναίκες που απέρριψανστα νιάτα τους τούς «μεγάλουςάνδρες»το
έκαναν όχι διότι αγνοούσαντην προοπτικήτους, αλλά ακριβώςδιότι πολύ
καλά εννόησαν!
Σπαρακτικόςκαι απρόβλεπτααστείος,ο σπουδαίοςαυτός συγγραφέας
μάς προσφέρειένα ακόμη απολαυστικότου έργο.

Ζουν ανάμεσά μας (;)
ΒΑΜΠΙΡ
Συγγραφέας: Charlotte Montague
Μετάφραση: Ευγενία Κολυδά
Εκδόσεις: Μοντέρνοι Καιροί
Στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτονταιτα πάντα
για τους βρικόλακες, τα αινιγματικά αυτά
πλάσματατης νύχτας που άλλοτε σκορπάνε
τον τρόμο και άλλοτε σαγηνεύουν,εξάπτοντας
τη φαντασία με το μυστήριο που
περιβάλλειτον μύθο τους. Διαβάζουμεπώς
γεννήθηκαντα βαμπίρ,γνωρίζουμεκάποιους
απότους mo διάσημουςβρικόλακεςτης λογοτεχνίας
και της'ΕβδομηςΤέχνης,και παρακολουθούμε
την ανά τους αιώνες σταδιακή
μεταμόρφωσητους απόφρικτά μεσαιωνικάτέρατα σε γοητευτικούς αριστοκράτες.
Ο πλούσιαεικονογραφημένοςτόμος επιμερίζεταισε 4 κεφάλαια: «Η
γέννησητου βαμπιρικούμύθου»,«Απόχωρικόςευγενής»,«Μύθοικαι θρύλοι»,
«Βρικόλακεςτης φαντασίας».Με διεξοδικότρόποεξετάζονταιθέματα
όπως«Βρικόλακεςκαι επιδημίες»,«Πώςζουν οι βρικόλακες»,«Βρικόλακες
και αθανασία»,«Βλαντ(Τσέπες-Ντράκουλα)
ο ανασκολοπιστής»,
«Οι
θηλυκοί δαίμονες»,«Σύγχρονηβαμπιρικήλογοτεχνία»,«Βρικόλακεςστη
μεγάλη οθόνη»,«Βρικόλακεςτης non» και πολλάακόμη.
Ένα έργο πουρίχνει φως και στις mo απόκρυφεςγωνιές του δαιμονικού
κόσμουτων βαμπίρ,όμως όχι αποδυναμώνονταςτον μύθο·απεναντίας,
καθιστώνταςτον προκλητικότερο.
ΣΑΒΒΑΣ
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ΣΕΡΕΤΗΣ

