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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ

ME!

Κάθε μήνα διαλέξτε ένα βιβλίο, δείτε τι διαβάζεται
και συνομιλήστε με έναν συγγραφέα.

περισσότερο, καταγράψτετην

Toπρώτοβιβλίο του δημοσιογράφου
Στέφανου Τσιτσόπουλουχρωστάτον
του στον "Flaneur" του Μπωντλέρ.
Ο"περιπατητής",κατά τον μεγάλο
Γάλλο ποιητή και στοχαστή,διασχίζει
την πόλη με απώτεροστόχο
να τη βιώσει, να την καταλάβει,
να τη διερευνήσει και να την εξηγήσει.
XPHITi 01 T £10 AKAI
Τα40 κείμενα αυτού του βιβλίου
υπακούουν σε αυτόν τον ορισμό,
όπωςάλλωστε και οι εβδομαδιαίεΞ
ανταποκρίσειςτου Στέφανου
Τσιτσόπουλουαπάτη θεσσαλονίκη
για την Athens Voice. Παράλληλα
με τη θεσσαλονίκη, στο "Flaneur" θα
διαβάσετε και μια συλλογή άρθρωνεμπειριών
απότα ταξίδια του στιε
μητροπόλεις του πλανήτη. To βιβλίο
υποστηρίζεται απόμια σειρά ασπρόμαυρων
φωτογραφιών του Πέτρου
Νικόλτσου, που αποτυπώνουνπυρετώδηΧρήστος Τοιόλκας
και παροξυσμικάτον ίλιγγο iris
To χαστούκι
vita moderna.
εκδόσεις Ωκεανίδα
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ατζέντα εκδηλώσεων

Σε μια οικογενειακή γιορτή ένας
ΠροσεχεΓε εκδηλώσεις
στον ΙΑΝΟ, Αριστοτέλους
7
άντρας χαστουκίζει ένα ξένο παιδί.
Toγεγονός αυτό διχάζει τους παρευρισκόμενους,
που άλλοι βρίσκουν
03/02, ώρα 19.00
Μιχάϋηε Γκανάς
ελαφρυντικά κι άλλοι απαιτούντην
"Γυναικών μικρές και πολύ μικρές ιστορίες"
παραδειγματική τιμωρία του ενόχου.
Οσυγγραφέας σ' αυτό το συνταρακτικό
εκδόσεις μελανι
μυθιστόρημα ανατέμνει με διεισδυτική
ματιά και κοφτερή γλώσσα
κάτι που pas αφορά όλους: τη μορφή
04/02, ώρα 19.00
και το ρόλο τηε οικογένειας στον 21ο
Θωμάς Κοροβίνης
αιώνα. Η ιστορία ξεδιπλώνεται από
"Ο γύρος του θανάτου"
την οπτική γωνία οκτώ πρωταγωνιστών.
Οσυγγραφέας σκιαγραφεί με
εκδόσεις αγρα
χειρουργική ακρίβεια το πορτρέτο
της σύγχρονης μεσαίας τάξης, υφαίνοντας
ένα προκλητικό, εκρηκτικό
μυθιστόρημα γύρω απότη φύση της
08/02, ώρα 19.00
Στέφανος ΤσιτσόπουηΌς
πίστης και την ευτυχία, τους καθημερινούς
"Flaneur"
συμβιβασμούς μας και την
αναζήτηση της αλήθειας.
εκδόσεις IAN0S
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Στέφανος Tortoonouflos
Flaneur

εκδόσεις IAN0S

Ισίδωροε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ζουργόε

Η εμπειρία τηε ανάγνωσηε αράζει
κληση παραστάσεων,συναισθηματική Νομίζω πωςο ρόλος του συγγραφέα
συμμετοχή κ.λπ.) παραμένει n
με την ανάδυση του iPod και ά/Μων
δε θ' αλλάξει, θα σαρωθούν όμως
συσκευών ηϋεκτρονικήε ανάγνωσηε. ίδια. Ας μην τρομάζουμε λοιπόν ενθυμούμενοι
- εύχομαι να αργήσει πολύ αυτό
Πόσο αϋϋάζει τη βουήειά του
κυρίως πωςο ανθρώπινος εκείνα τα επαγγέλματα που σχετίζονται
συγγραφέα η εξέϋιξη αυτή;
πολιτισμός γνώρισε διαφορετικούς με την παραγωγήκαι διακίνηση
Κάποιααπ'τα βιώματα της ανάγνωσης
τρόπους παραγωγήςκαι
του έντυπου βιβλίου κι αυτό είναι
θ' αλλάξουν αναπόφευκτα,
χρήσης των κειμένων, απότην κεραμίδαπολύ θλιβερό!
όπωςοι εμπειρίες της όσφρησης και
της γραφής στην ηλεκτρονική
αφής που προσφέρει το τυπωμένο
αποτύπωσηκαι απότην μεγαλόφωνη
Επιμέλεια: Μ.Γ.
βιβλίο. Η ουσία όμως αυτής της σύνθετης
ανάγνωση της αρχαιότητας
διαδικασίας που είναι n ανάγνωσηκαι του μεσαίωνα στην σιωπηρή των
(οπτική αναγνώριση, ανά¬
νέων χρόνων.
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1. σερβετασ γιαννησ: πρ0σππικ0 ημερολογιο
ανεκδοτολοπο 2011,ιανοσ
2. ΠΡΙ0Β0Λ0Υ ελενη: οπωσηθελα να ζησω, καστανιωτησ
3. θεμελησ νικοσ: η συμφωνια των ονειρων, μεταιχμιο
4. καρυστιανη ioanna: τα σακια, καστανιωτησ
5. ΜΠ0ΥΡΑΝΤΑΣ δημητρησ: επι σκηνησ χωρισ προβα,
πατακησ
ξανθ0υλησ
γιαννησ: δεσποινισ πελαγια, τοποσ
κλαιν naomi: to δογμα του σοκ, λιβανησ
χισλοπ βικτορια: to νησι, διοπτρα
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βασιλειας: μια nea εξωτερική πολιτική
για την ελλαδα, λιβανησ
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