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, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

15λεπτα γεύµατα, του Τζέιµι Ολιβερ (∆ιόπτρα). Ο γνωστός 
µάγειρας δίνει συµβουλές για εύκολα και γρήγορα 
µαγειρέµατα. 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;, του Φραγκούλη Φράγκου 
(Λιβάνης). Ο συγγραφέας αναζήτησε έγγραφα και στοιχεία 
ώσιε να διεµβολίσει την ιστορική πραγµατικότητα ιπς Μικρός 
∆σίας. 

Ο Ελληνας βεζύρης, του Εστερ Ντόναλντσον Τζένκινς 
(Αιώρα). To βιβλίο αφηγείται τπ µυθιστορηµατική ζωή 
του Ιµπραήµ πασά και ανασυνθέτει µε επιστηµονική 
εγκυρότητα τπ ζωή και τα ήθη στην οθωµανική Αυλή. 

Ο εκτροχιασµός, του Κώστα Σηµίτη (Πάλις). 
Οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στο οικονοµικό αδιέξοδο. 

Ο «άλλος» του καθρέφτη, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Οι παιδιάστικες συµπεριφορές και n διαρκής αναζήτηση 
τπς «πατρικής φιγούρας» από την κοινωνία. 

To άγνωστο παρασκήνιο της προσφυγής στο ∆ΝΤ, 
του Παν. Ρουµελιώτη (Λιβάνης). Μια καταγραφή 
των γεγονότων που οδήγησαν τη χώρα στο Μνηµόνιο. 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, του Νάιτζελ Γουροµπάρτον 
(Πατάκης). Μια συναρπαστική ιστορία για αναγνώστες κάθε 
ηλικίας και µε τα σηµαντικότερα ρεύµατα και σταθµούς 
της φιλοσοφίας. 

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Η ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από την άγνοια 
ώς τπ σοφία που δεν φτάνουµε ποτέ. 

Οπλων κρίσις - Νεκρικοί διάλογοι για την Αριστερά, 
του Μίµη Ανδρουλάκη (Πατάκης). Mio διαφορετική κάθοδος 
στον Κάτω Κόσµο, και συνοµιλίες µε εµβληµατικές µορφές 
της Αριστεράς. 

To αυτοκίνητο, συλλογικό έργο (Κλειθάριθµος). 
Τα 50 µοντέλα αυτοκινήτου που άλλαξαν την ιστορία 
τπς αυτοκίνπσπς και την κίνηση µας. 

Λογοτεχνία 

i Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρη 
(Γαβριηλίδης). Στον Ιανουάριο του 2014, όταν n Ελλάδα -και ο 
αστυνόµος Χάριτος- έχει επιστρέψει στπ δραχµή... 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). Μια 
' ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένα 

οικογενειακά µυστικά. 

Ανεξαρτησία, του Χρήστου Ποπαδηµητρίου (Πατάκης). 
Αντιδικτατορικός ανώνας, πτώση του τείχους, Ροµά, Τριπολιτσά, 
Τούρκοι και εξενερµένοι Ελληνες. 

a Εκ Πειραιώς, του ∆ιονύση Χαριτόπουλου (Τόπος). Μια 
• µυθιστορηµατική ανθρωπογεωγραφία του Πειραιά, στα 

δύσκολα και δηµιουργικά µεταπολεµικά χρόνια. 

Ολοι φοβούνται τον έρωτα, της Μάρως Βαµβουνάκη 
(Αρµός). Ενας άνδρας που δεν µπορεί να κάνει ερωτικό δεσµό 
στον ψυχαναλυτή του... 

f.; Πενήντα mo σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. 
"· James (Πατάκης). Ο Γκρέι προτείνει στην Αννα νέα συµφωνία, 

στην οποία δεν µπορεί να αντισταθεί. Ο δεύτερος τόµος της 
τριλογίας. 

"1 Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
* To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε e-book, το πρώτο 

µέρος µιας τριλονίας που ένινε παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

Q Χορεύουν οι ελέφαντες, της Σοφίας Νίκολαίδου 
(Μεταίχµιο). Η δίκη Σταχτόπουλου και n επαφή της νέας 
γενιάς µε τπ σύγχρονη ιστορία. 

Q Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
' (Πόλις). Ενα βιβλίο που ταξιδεύει στην Ευρώπη του 

Μεσοπολέµου και της Αντίστασης, ένας ήρωας µε εργαλείο τον 
µαθηµατικό ορθολογισµό. 

JQ Ο άνθρωπος που έτρωγε πολλά, του Αύγουστου Κορτώ 
" (Καστανιώτης). Ενα βιβλίο µε ιστορίες καθηµερινής 

παραφροσύνης, ακρότητας και αθεράπευτου πάθους. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
«Ευριπίδης» (Χαλάνδρι, Κηφισιά). 
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Η ανθρωπογεωγραφία 
του Πειραια 

αµέσως µετά 
τον Εµφύλιο. 
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Η ιστορία 
της δολοφονίας Πολκ 
στη θεσσαλονίκη. 
Η οχέοη µας 
µετη σύγχρονη 
ιστορία. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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