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Πρώτα σε πωλήσεις 
Si Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
Η αφιίνηοη των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλο 
τον πλανήτη. 

2 Ρήξη; ∆ιέξοδος από την κρίση της Ευρωζώνης, του Κ. 
Λαβαβίτσα (Λιβάνης). Ενα βιβλίο που επανεξετάζει τη θέση 
της χώρας στην Ευρωζώνη. 

To αδύνατο πένθος και n κρύπτη, της Κατερίνας Μάτσα 
(Αγρα). Ενα βιβλίο που εξετάζει ψυχαναλυτικά τι οδηγεί 
τους νέους στα ναρκωτικά, µε 14 κλινικές περιπτώσεις. 

A Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου 
Ρωµαίου (Πατάκης). Ενα οδοιπορικό στο ιστορικό 
των οικονοµικών κρίσεων της χώρας. 

C Λαϊκή ιστορία του κόσµου, του Κρις Χάρµαν (Τόπος). 
Η ιστορία του πλανήτη, µέσα από την ιστορία των λαών, 
από την προϊστορία έως σήµερα. 

f. Αναρχισµός, µια µαρξιστική κριτική, του Τζον Μολίνε, 
" µετ. Αντώνης Αλφιέρης (Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο). 

Ο συγνραφέας επισηµαίνει τα αδιέξοδα του αναρχισµού 
και προτείνει ως λύση τη σκέψη του Μαρξ. 

"7 Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές νια την καταπολέµηση 
του σύγχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 

Q Ποιος είναι Ελληνας πολίτης, του ∆ηµήτρη Χριστοδούλου 
(Βίβλιόραµα). Οι περιπέτειες του καθεστώτος ιθαγένειας, 
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ώς την αυγή του 21ου 
αιώνα. 

Q Επικούρεια φιλοσοφία, συλλογικό (Θύραθεν). 
' Μια προσπάθεια να κατακτήσει n φιλοσοφία του Επίκουρου 

in θέση που της αξίζει. 

10· ^ Ν'τσΕ απο το άλφα ως το ωµέγα, µετάφραση, 
ανθολόγηση, επιµέλεια Κατερίνα Σχινά (Μεταίχµιο). 
Ενα αλφαβητάρι, ένα βιβλίο τσέπης για τον κορυφαίο Γερµανό 
φιλόσοφο. 

τ Λογοτεχνία 
•e Ο κόσµος στα µέτρα του, του Χρήστου Χωµενίδη (Πατάκης). 

Ενας µέσος άνθρωπος της παπανδρεϊκής περιόδου, που 
πίστεψε ότι µπορεί να φέρει τον κόσµο στα µέτρα του. 

To νήµα της Βικτώρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά, 
n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 
της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

J Φακός στο στόµα, του Χρήστου Χρυσόπουλου (Πόλις). 
Μια καταγραφή για το παρόν της Αθήνας, την πραγµατικότητα 
και την εικόνα της. 

4 To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν n έλξη που άσκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνατο του και γιατί οι ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

c Σιωπή, των Ανδρέα Καµιλέρι-Κάρλο Λουκαρέλι, µετ. 
Φωτεινή Ζερβού (Πατάκης). Ενα πρωτότυπο παιχνίδι, 
ένα πείραµα από δύο κορυφαίους του αστυνοµικού 
µυθιστορήµατος. 

fe Γιατί εµένα n ψυχή µου, τπς Μάρως ∆ούκα (Πατάκης). 
∆εκαεπτά πεζογραφήµατα για την κρίση που ερχόταν, 
αλλά και για την αλληλεγγύη, τη µνήµη, την τέχνπ. 

~]λ To σιδερένιο τακούνι, του Τζακ Λόντον, µετ. Αρης 
Αλεξάνδρου (Γκοβόστης). Αυτό το όνοµα είχε δώσει ο Τζακ 
Λόντον στην πλουτοκρατία. 

Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς, µετ. Θωµάς 
" Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 

για τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόγχες της µνήµης. 

Οικογενειακά µυστικά, της Camilla Lackberg, µετ. Γρηγόρης 
Κονδύλης (Μεταίχµιο). To πτώµα ενός µικρού κοριτσιού 
στα δίχτυα ενός ψαρά συγκλονίζει την τοπική κοινωνία... 

10, 2666, του Ροµπέρτο Μπολάνο (Αγρα). To µεταθανάτιο 
«θηρίο» των 1.055 σελίδων του Χιλιανού συγγραφέα. 

•Τα οτοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 3, Αθήνα). 

Ενα 
καταχωνιασµένο 
πένθος, κρυµµένο 
σε µια κρύπτη 
της ψυχής, 
και τα ναρκωτικά. 

Η επικαιρότητα 
του Νίτσε είναι 
διαχρονική. 
Ενα αλφαβητάρι 
της σκέψης του. 

Ενας άνθρωπος 
τπς σύγχρονης 
Ελλάδας που ήθελε 
να φέρει τον κόσµο 
στα µέτρα του. 

Μια ιστορία 
του κόσµου 
που δεν ακολουθεί 
τις συνήθεις 
διαδροµές 
τπς ιστοριογραφίας, 
αλλά την ιστορία 
των λαών. 
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