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Οι εκδόσεις Νεφέλη κυκλοφορούν την ποιητική συλλογή της Ελένης Κεφαλά, με τίτλο Χρονορραφία. Η
Χρονορραφία είναι μια δοκιμή στην πολυφωνία του χρόνου, αλλά και ένας φόρος τιμής στις ασθενέστερες
φωνές της ιστορίας. Η πολυδιάστατη συγχρονικότητα της ιστορίας, οι ιστορικές συμμετρίες και  Συνάντηση
εκπροσώπων του Τμ. Ψυχιατροδικαστικής του Τ.Ν.Ψ.Υ. της ΕΝΕ με το Διευθυντή της Β' Πανεπιστημιακής
κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν». 16 March 2018. Συνάντηση εκπροσώπων Τμήματος Ψυχιατροδικαστικής
Νοσηλευτικής του Επιστημονικού Τομέα Νοση Περισσότερα  Ελένη Κεφάλα, "Χρονορραφία" (Εκδόσεις
Νεφέλη) Παρουσίαση βιβλίου στον Ιανό, Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ομιλητές: Έλλη Φιλοκύπρου
αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελλ Προβολή μεγαλύτερου χάρτη. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος Βασιλίσσης
Σοφίας 47, 10676 Αθήνα 2ος όροφος. Τηλ.: 210-3648044. Fax: 210-3648049 e-mail: info@enne.gr. Πρόσφατο
Τεύχος. Πρόσφατο Τεύχος. rythmos_60. Εγγραφή στο Newsletter. * indicates required. Email Address *.
Όνομα. Επίθετο. Σε ποιο  H Ελένη Κεφάλα ταξιδεύει από τη Σκωτία και έρχεται στον Ιανό, την Παρασκευή 5
Σεπτεμβρίου 2014, για την παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο «Χρονορραφία», που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Νεφέλη. Λίγα λόγια για την εκδήλωση  The electron neutrino ( ν e) is a subatomic lepton elementary
particle which has no net electric charge. Together with the electron it forms the first generation of leptons,
hence the name electron neutrino. It was first hypothesized by Wolfgang Pauli in 1930, to account for missing
momentum and missing energy in beta decay,  …τυχαία επέλεξα στα αποτελέσματα της αναζήτησης με την
μηχανή google κι άνοιξα την παρούσα ιστιοσελίδα. Η αλήθεια είναι πως είχα βάλει στην μπάρα εισαγωγής την
λέξη ποίηση. Περιμένοντας να φωρτώσει έφτιαξα μία εικόνα διαφορετική απο αυτήν που εν τέλει αντίκρυσα.
Νομίζω πως έχω σταθεί κι διαβάζω μία ώρα τώρα  Γραμμές της Ελένης Κεφάλα. Aug 21, 2016 - 12:10 pm.
1184. Ελένη Κεφάλα ΧΡΟΝΟΡΡΑΦΙΑ Εκδόσεις Νεφέλη, 2013 (Κρατικό Βραβείο Ποιήσης) ΙΙ Όταν ήμουν 6
χρονόν θημάμε πήγενα σχολοίο όταν χτηπού- σεν η καμπάνα το πρωί ρολό- για δεν υπήρχα όταν ήταν
Περισσότερα  Γραμμές της Ελένης Κεφάλα. Aug 21, 2016 - 12:10 pm. 1063. Ελένη Κεφάλα ΧΡΟΝΟΡΡΑΦΙΑ
Εκδόσεις Νεφέλη, 2013 (Κρατικό Βραβείο Ποιήσης) ΙΙ Όταν ήμουν 6 χρονόν θημάμε πήγενα σχολοίο όταν
χτηπού- σεν η καμπάνα το πρωί ρολό- για δεν υπήρχα όταν ήταν Περισσότερα  …τυχαία επέλεξα στα
αποτελέσματα της αναζήτησης με την μηχανή google κι άνοιξα την παρούσα ιστιοσελίδα. Η αλήθεια είναι πως
είχα βάλει στην μπάρα εισαγωγής την λέξη ποίηση. Περιμένοντας να φωρτώσει έφτιαξα μία εικόνα
διαφορετική απο αυτήν που εν τέλει αντίκρυσα. Νομίζω πως έχω σταθεί κι διαβάζω μία ώρα τώρα
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