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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Περιοδικό στέκι

Η Οδός Πανός κυκλοφορεί 4
φορές το χρόνο. Το τεύχος
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007
είναι αφιέρωμα στον
Οδυσσέα Ελύτη (1911-1996)
με 22 συνεργασίες γνωστών
και μη συγγραφέων και
ποιητών που φωτίζουν το
βίο, το έργο και την πολιτεία
του νομπελίστα μας (1979)
ποιητή. Ακόμα, συνεργασίες
των Μαρίας Μήτσορα, Βασίλη Ζηλάκου, Φώτη
Θαλασσινού, Γκούσταφ Μάιρινκ και άλλων. 10 ευρώ το
τεύχος. 4 τεύχη 30 ευρώ. Τηλ. 210.361.6782

Ο Πόρφυρας κυκλοφορεί 4
φορές το χρόνο από την
Κέρκυρα. Το τεύχος 122 αφιέρωμα στον Ευγένιο
Αρανίτση, με 28 δαιμόνια
των γραμμάτων να αναλύουν τη σύνθετη προσωπικότητα ενός σημαντικού
ποιητή, συγγραφέα, δοκιμιογράφου, ενός πνεύματος
οξυδερκούς που ξέρει πώς να ταράζει τα λογοτεχνικά προσχήματα. 8 ευρώ το τεύχος. 4 τεύχη 32 ευρώ.
E-mail: dimkonidaris@yahoo.gr.

Το highlights, #28, ΜάιοςΙούνιος 2007, περιέχει πολλές
ευχάριστες εκπλήξεις,
εικαστικές, λογοτεχνικές,
θεατρικές. Ανοιχτό στα
διεθνή ρεύματα του
πολιτισμού, κάθε του τεύχος
είναι και μια όαση στην
απεραντοσύνη της
ασχετοσύνης που κυκλοφορεί.
Δεν υπάρχει ούτε μια σελίδα
που να μη διαβάζεται. 10 ευρώ. Τηλ. 210.382.8300.
E-mail: info@highlights.gr.

Η μηνιαία επιθεώρηση του
βιβλίου Διαβάζω, τεύχος 474,
Μάιος 2007, με αρκετές
σελίδες για τα Λογοτεχνικά
Βραβεία του περιοδικού και
αφιέρωμα στους μεγάλους
φιλοσόφους για το
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.
Ένας άλλος λόγος για να μην
το χάσετε: η συνέντευξη του
Δημοσθένη Κούρτοβικ στον
Κώστα Κατσουλάρη. 6 ευρώ. Τηλ. 210.338.8008.
E-mail: diavazo@otenet.gr.

Στo manifesto, τεύχος 9,
Χειμώνας 2007, ξεχωρίζουν
το αφιέρωμα στον Μιχάλη
Γκανά και η συνέντευξη του
Νίκου Ξυδάκη. Σημαντικά
άρθρα για την τρέχουσα
πολιτική, τη μουσική, τον
κινηματογράφο, το θέατρο.
Εκδίδεται στη Χαλκίδα,
κυκλοφορεί 4 φορές το
χρόνο και δεν επιθυμεί να
επιδοτηθεί. 6.5 ευρώ το
τεύχος. Διεύθυνση Λυκόφρονος 6, 34100 Χαλκίδα.
E-mail: manifestostampa@yahoo.gr.

Φρέσκο, δροσερό, κάπως
αμήχανο ακόμα, το 7ο
τεύχος, Απρίλιος-Ιούνιος
2007, του Ένεκεν από τον
Κόλπο του Θερμαϊκού.
Αξιοπρόσεκτες συνεργασίες
γνωστών και αγνώστων, ξένων
και Ελλήνων, με αρκετή
ποίηση και άρωμα βαλκανικού
κοσμοπολιτισμού.
Ενδιαφέρουσα η οργισμένη
παρουσίαση της ποιητικής
συλλογής του Ανδρέα Παγουλάτου. 7 ευρώ. Τηλ.
2310.833665. Ε-mail: eneken@hotmail.com.
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