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Σελίδα: 19
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Μέση κυκλοφορία: 174860
Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΕΠΙΣΗΣ...
ελληνική λογοτεχνία
I Οι ανατροπές στη ζωή ενός δεκαεννιάχρονου στο
βιβλίο Κάπου V ανήκεις του ΦίλιππουΜανδηλαρά
(Πατάκη).I Οι χαμένες ρίζες και ο πόθος του νόστου
στο μυθιστόρημα του Κώστα Καβανόζπ Του κόσμου
ετούτου (Κέδρος),i Η ανθρώπινη ψυχή, n αξιοπρέπεια
και ο έρωτας στη συλλογή διηγημάτων του Στέλιου
Βισκαδουράκη Στη ρωγμή του χρόνου (Ταξιδευτής).
ξένη λογοτεχνία
t Εναμυστικόπου πέφτει οε λάθος χέρια στο νέο βιβλίο
του John GrishamΟ συνεργάτης(μετάφρασηΓιώργος
Μπαρουξής,Bell).I Δύοπαιδιάείναιn τελευταίαελπίδα
αυτούτου κόσμου αν καταφέρουννα λύσουντις
διαφορές τους στο μυθιστόρηματου ΝικόλαςΦλάμελΟ
Μάγος.Τα μυστικάτου Αθάνατου(μετάφρασηΤατιάνα
Σταυρουλάκη,Ψυχογιός).I Πλάσματαυπερφυσικά και
οντότητεςπου έχουν ξεπηδήσειαπό τη μυθολογίατης
Αρκτικήςστο βιβλίοτου ΝικΛέικ Παγετός (μετάφραση
ΜαίρηΓραμμένου,Ψυχογιός).
λεύκωμα
κ To προσκύνημα στο Αγιον Ορος μέσα από τον τόμο
Ταξίδι μυσταγωγικό στην Αθωνική Πολιτεία
(φωτογραφίες Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, επιλογή
κειμένων Γιώργος Μπάρλας, Αθ. Σταμούλης, εκδόσεις
Σταμούλης).
οδοιπορικό
*Η Κύπρος ως τόπος σύγκρουσης, βίας και διαίρεσης

«Τέλειακοινωνίαβίου θεωρώ εκείνη στην οποία δεν
υπάρχουν ιδιοκτήτες, οι αντιθέσεις της γνώμης έχουν
εκλείψει, κάθεταραχή και φιλονικίακαιεριστικότητα
έχουν απομακρυνθεί...»είπε ο Μέγας Βασίλειος.
Από το λεύκωμα «Ταξίδιμυσταγωγικόστην Αθωνική
Πολιτεία»από τις εκδόσεις Σταμούλης
στο βιβλίο του ελληνοκύπριου συγγραφέα Γιάννη
Παπαδάκη Η πχώτης Νεκρής Ζώνης. Οδοιπορικό στη
διαιρεμένη Κύπρο ^ripta).
μελέτη
i Ο θυμός είναιμια πολύ επικίνδυνηκατάσταση στο βιβλίο
του δρος ΠωλΧοκΗρεμήστε. Πώς να αντιμετωπίσετε
την απογοήτευσηκαιτο θυμό (μετάφρασηΚλαίρη
Παπαμιχαήλ-ΛαΊνά,
Καστανιώτης).I Ολατα γεγονότα
στη νεοελληνικήεκπαίδευσηαπό το 1821ως το 1986στο
βιβλίοτου ΘεοφάνηΔ. ΧατζηστεφανίδηΙστορία της
ΝεοελληνικήςΕκπαίδευσης 1821-1986 (Παπαδήμας).
ΒΗ θεώρηση του κινηματογράφουυπό το πρίσμα της
σημειωτικήςστο έργο των RobertStani, Robert
Burgoyne,Sandy Flitterman-LewisΝέες προσεγγίσεις
στη σημειωτικήτου κινηματογράφου(μετάφρασηΕιρήνη
Σταματοπούλου,Μεταίχμιο).I To ιδεολογικό
περιεχόμενοτου μύθου στην υπερρεαλιστικήποίηση και
τέχνη στο βιβλίοτης ΟλυμπίαςΤαχοπούλου
Μοντερνιστικοίπρωτογονισμός.Εκδοχές
υπερρεαλισμούστο ποιητικόέργο του N ίκου
Εγγονόπουλου(Κριτική).
περιοδικά
I ΙστορίαΕικονογραφημένη,τεύχος 501,Μάρτιος2010. Η
ελληνικήοικονομίακαι n κρίση του Μεσοπολέμου.I
Ελληνικά.Φιλολογικό,ιστορικόκαιλαογραφικόπεριοδικό
σύγγραμμα,τόμος 59ος, 2009, τεύχος 2.1 Ουδένnpos την
πάλιν.Αναφορέςοε πολιτικάπρόσωπα στη «Μέση
Κωμωδία»του 4ου αιώναπΧ I ΝέαΕστία,ap. 1830,
Φεβρουάριος2010.0 μεγαλοϊδεάτηςΓ.M.Βιζυηνός.
I ToΔέντρο,ap. 173-174,χειμώνας2009-2010.Χαμένοι
στη μετάφραση.Η ξένη λογοτεχνίαστα ελληνικάσήμερα.
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