
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 01-04-2010
Σελίδα: 35
Μέγεθος: 789 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210-6993130

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ TO ΣΧΟΛΕΙΟ, 0A ΛΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΙΡΒΙΝ ΓΟΥΕΛΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥ S MAD 

368 ΣΕΛΙΔΕΣ, 09,90 

Ο συγγραφέας του «Trainspotting» επιστρέφει, με το γνωστό βιτριολικό χιούμορ του, με μια συλλογή διηγημάτων. Στους «Κροταλίες» τρεις νεαροί Αμερικανοί είναι χαμένοι 
στην έρημο και πέφτουν πάνω οε δύο ένοπλους Μεξικανούς. Στα «Σκυλιά του Λίνκολν Παρκ» ένας κορεάτης σεφ και μια κοσμική νεαρά συναντιούνται με αφορμή την 

εξαφάνιση ενός σκυλιού. Στην ομώνυμη ιστορία του τίτλου ένας ιδιοκτήτης αγγλικής παμπ στα Κανάρια νησιά προσπαθεί να διατηρήσει το βάρος της Σίνθια στο μάξιμουμ 
σεξουαλικό επίπεδο, να προσέχει τη μικρή του κόρη και ταυτόχρονα να ξεφύγει από την πρώην γυναίκα του και δύο ισπανούς γκάνγκστερ. Στο «Μις Αριζόνα» μια σειρά 
από γεγονότα οδηγεί τον Ρέιμοντ Γουίλσον Μπάτλερ, ο οποίος γράφει τη βιογραφία ενός θρυλικού αμερικανού σκηνοθέτη, να καταλήξει αναμνηστικό ταινίας. Τέλος, 
στο «Βασίλειο του Φάιφ» ένας πρώην μαθητευόμενος αναβάτης και νυν σταρ του Subbuteo προσπαθεί να επιβιώσει ο' έναν κόσμο γεμάτο μικροαστές αμαζόνες καινά 
κερδίσει τον έρωτα της καλής του. 

Αν διαβάσετε 
το βιβλίο 
«Ανοουάρεοε 
τοοχολείο, 
θα λατρέψεις 
τη δουλειά», 
γράψτε μας 
τη γνώμη οας 
οτο faqg) 
faqpress.gr 
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LOGICOMIX 
ΑΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ & ΧΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΕΚΑ. ΙΚΑΡΟΣ 

Ο ΦΡΟΙΝΤ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ 
ΛΥΚ ΜΠΟΣΙ, ΕΚΑ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ 

ΓΙΑΤΙ TO ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΕΛΕΝΗΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ, 
ΕΚΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΧΙΛ 
ΧΡΥΣΗΙΔΑΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ, ΕΚΑ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ 'ΜΑΘΑ, ΜΑ ΞΕΧΑΣΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, ΕΚΑ. ΠΑΤΑΚΗ 

ΙΜΑΡΕΤ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ, ΕΚΑ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
ΓΟΥΟΡΙΣ ΝΤΙΡΙ, ΕΚΑ. ΩΚΕΑΝΙΔΑ 

01 χΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΗΡΑΝ 
ΣΤΙΒΕΝ ΓΟΥΕΪΡ, ΕΚΑ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2010 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΕΚΑ. ΜΕΛΑΣ 

TO ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΠΟΛΧΟΦΜΑΝ, ΕΚΑ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

www.papasotiriou.gr 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ 
To φθινόπωρο του 1943 ένα μικρό 

αγόρι αποφασίζει να δραπετεύσει 
από το γκέτο της Μισραχή. 

Η φυγή του και της οικογένειας 
του από τη γενέθλια πόλη θα αλλάξει 

τη μοίρα τους, η οποία δεν 
θα ταυτιστεί με εκείνη των περίπου 

50.000 εβραίωντης πόλης 
που βρήκαν τον θάνατο στα ναζιστικά 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Ο Ανδρέας Σεφιχά, λίγο πριν 

φύγει από τη ζωή, τον Νοέμβριο 
του 2007, αποφασίζει να ξεδιπλώσει 

τις αναμνήσεις μιας εποχής 
που είχε γεύση από το λικέρ 

δαμάσκηνο της μητέρας του, παιχνίδια 
στις αλάνες, βόλτες στο 

«Μπεχτσινάρ»... 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ IANOS 
184 ΣΕΛΙΔΕΣ, C13 

TO ΤΙΜΗΜΑ 
ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ 
Η μικρή Μαργαρίτα από τα δώδεκα 

της μεγάλωνε μαθαίνοντας να 
μισεί τον παιδικό της φίλο και τη 
μάνα του. Ο πατέρας της τροφοδοτούσε 

την παιδική της ψυχή με 
το συναίσθημα αυτό, σταλάζοντας 

σταγόνα σταγόνα το δηλητήριο 
του, βασισμένος στην αγάπη 

που του έτρεφε η κόρη του. 
Και η Μαργαρίτα θυσίαζε τα όνειρα 

και το μέλλον της, ενώ γιγαντωνόταν 
μέσα της η δίψα για εκδίκηση. 

Με ολέθριες συνέπειες 
για την οικογένεια του παιδικού 
της φίλου/Οταν μαθαίνει την 
αλήθεια, είκοσι χρόνια μετά, θα 
προσπαθήσει να επανορθώσει 
για ό,τι προκάλεσε... θα αντέξει 
το τίμημα της εξιλέωσης; 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΩΚΕΑΝΙΔΑ 
488 ΣΕΛΙΔΕΣ, C20 

TO ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 
(1700-1820) 
ΕΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ-ΣΥΡΕΤ 
Η φύση και η οργάνωση 
των εμπορικών και εμποροπιστωτικών 

σχέσεων της Σμύρνης 
με τη Δυτική Ευρώπη από το 

1700 έως το 1820, οι οικονομικές 
δραστηριότητες των δυτικοευρωπαϊκών 

εμπορικών κοινοτήτων 
και ειδικότερα της γαλλικής, της 
βρετανικής και της ολλανδικής, 
καθώς επίσης και η οικονομική 
δραστηριότητα τωνοθωμανών 
εμπόρων: Αρμενίων, Ελλήνων, 
Εβραίων, αλλά και Τούρκων. Μια 
υπέροχη μονογραφία της Σμύρνης, 

που ανασυνθέτειγια τον 
αναγνώστη το οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ν.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
473 ΣΕΛΙΔΕΣ, C33 

A CENTURY OF GREEK 
POETRY 
PETER ΒΙΕΝ, PETER CONSTANTINE, 

EDMUND KEELEY, 
KAREN VAN DYCK 
Πρόκειταιγια μια μοναδική δίγλωσση 

ανθολογία που παρουσιάζει 
τα επιτεύγματα της ελληνικής 
ποίησης του 20ού αιώνα. Ανθολογούνται 

109 ποιητές και 456 
ποιήματα με το ελληνικό πρωτότυπο 

στην αριστερή σελίδα και 
την αγγλική μετάφραση στη δεξιά. 

Στο βιβλίο εμπεριέχονται ποιήματα 
των Καβάφη, Ελύτη, Μελισσάνθης, 

Εγγονόπουλου, Πολυδούρη, 
Καρυωτάκη, Εμπειρίκου, 

Ρίτσου, Σεφέρη και Σαραντάρη, 
καθώς επίσης βιβλιογραφικά 
στοιχεία και ευρετήριο των ποιημάτων 

οε ελληνικά και αγγλικά. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 
1.024 ΣΕΛΙΔΕΣ, C49 

ΟΛΟΙ ΕΛΕΥΟΕΡΟΙ ΚΑΙ 
ΙΣΟΙ! ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΟΡΙΝΚΡΕΜΙΕ 
Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και πόσο εφαρμόζονται σήμερα; 
Η Ορίν Κρεμιέ θέτει ερωτήματα 
και δίνει απαντήσεις, κυρίως 
όμως προβληματίζει... Με νηφαλιότητα 

και χιουμοριστικές εικονογραφήσεις 
υιοθετεί μια κριτική 

σκέψη στην κυρίαρχη αντίληψη 
περί δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Η ελληνική έκδοση έγινε οε συνεργασία 

με το ελληνικό τμήμα 
της Διεθνούς Αμνηστίας, ii από 
την πώληση κάθε αντιτύπου θα 
διατίθεται για το έργο της. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 
112 ΣΕΛΙΔΕΣ, C12 
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ΤΟΕΠΑΟΛΟ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΛΗ 
«Κορυφαίος ο έρωτας, που η δύναμη 

του ξεσηκώνει για έναν 
αγώνα όπου δεν υπάρχουν προγνωστικά. 

Κι εκείνες σι ανθρώπινες 
σχέσεις έχουν πρωταρχικό 

λόγο ύπαρξης». «To πάθος για το 
αποτέλεσμα αψηφά εμπόδια και 
όρια»... Ο συγγραφέας Διονύσης 
Γαρμπής ετοιμάζει την ομιλία για 
την ημέρα που θα του απονεμηθεί 

το βραβείο Νόμπελ Η Βάσια, 
η γραμματέας στην οποία υπαγορεύει 

το κείμενο του, γνωρίζει 
πολύ καλά τα σημερινά του προβλήματα 

καθώς βρίσκεται πολύ 
κοντά του. Ώσπου οι γνώσεις της 
γύρω από το άτομο του θα βαθύνουν 

περισσότερο όταν ανακαλύψει 
τα ημερολόγια του... 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 
334 ΣΕΛΙΔΕΣ, C15.82 

ΦΛΟΡΕΝΣ ΝΑΙΤΙΝΓΚΕΙΛ. Η 
ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΖΙΛΜΠΕΡΣΙΝΟΥΕ 
Σε μια κοινωνία όπου η δουλειά 
της νοσοκόμας προοριζόταν μόνο 
για τις τιποτένιες, η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, 

μόλις στα δεκάξι της, 
τόλμησε να αντιτεθεί στην οικογένεια 

της και να ανατρέψει τα 
κοινωνικά ήθη και έθιμα. Τον 
Οκτώβριο του 1854 συνόδεψε μια 
ομάδα εθελοντριώννοσοκόμων 
στα πεδία της μάχης του Κριμαϊκού 

πολέμου. To 1860 ίδρυσε στο 
Λονδίνο την πρώτη σχολή αδελφών 

νοσοκόμων και τα κατορθώματα 
της έγιναν γνωστά οε όλο 

τον κόσμο. Ανάπηρη από το 1857 
και εντελώς τυφλή από το 1901, 
πέθανε το 1910, αφού αφιέρωσε 
τις ημέρες της οε πρωτοποριακές 
μεθόδους εξυγίανσης στον τομέα 
της νοσηλευτικής. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
344 ΣΕΛΙΔΕΣ, 05,50 
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