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Πρώτα σε πωλήσεις 
Μελέτες, Λευκώµατα, βιογραφίες 
Η δυνατότητα µιας αυτόνοµης κοινωνίας, του Κορνηλίου 
Καστοριάδη (Στάαει Εκπϊπτοντες). Μια διάλεξη και δύο 
συνεντεύξεις, που πρώτη φορά παρουσιάζονται στα ελληνικά. 

Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, του Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά (Θεµέλιο). Ano in µακρά εφηβεία, στη βίαιη 
ενηλικίωση µιας χώρας. Μια άλλη εκτίµηση των αιτίων 
που οδήγησαν στη σηµερινή Ελλάδα. 

3, Βρώµικα κόµικς, συλλογικό (Αγρα). 

Ερωτικά και χιουµοριστικά κόµικς που εµφανίστηκαν 
στις Ηνωµένες Πολιτείες στην κρίση του 1929. 

Η κρίση της κουλτούρας και άλλα κείµενα, της Χάνα Αρεντ 
(Στάσει Εκπίπτοντες). Η κρίση της κουλτούρας και 
της παιδείας, όταν ξεκινούσε n κατάκτπσπ του ∆ιαστήµατος. 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, του Νάιτζελ Γουορµπάρτον 
(Πατάκης). Σε σαράντα περιεκτικά κεφάλαια, ο συγγραφέας 
παρακολουθεί τους µεγαλύτερους φιλοσόφους και στοχαστές. 

Θρησκεία για άθεους, του Αλαίν ντε Μποττόν (Πατάκης). 
Μια προσπάθεια να συνκεραστούν τα θετικά της θρησκείας 
µε τον φανατισµό όσων δεν πιστεύουν. ¦y 

Πολιτισµός, του Νάιαλ Φέργκιουσον (Παπαδόπουλος). 
* · Ερωτήµατα που ανιχνεύουν το ερώτηµα γιατί επικράτησε 

ο δυτικός πολιτισµός. 

ge Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο, του Τέρι Ιγκλετον (Πατάκης). 

Μια µαχητική επίθεση στην άποψη ότι ο µαρξισµός 
είνοι νεκρός. 

Q Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
• (Πόλις). Πώς n Ελλάδα, που περηφανευόταν 

για την παραδοσιακή της φιλοξενία, κατέληξε στην κατώτερη 
βαθµίδα των πιο ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών; 

JQ 22 πράγµατα που µας λένε για την ελληνική κρίση και 
δεν είναι έτσι, του Χρήστου Λάσκου (ΚΨΜ). 
Ενα βιβλίο που αντικρούει τον κυρίαρχο λόγο στα επιχειρήµατα 
για την κρίση. 

, Λογοτεχνία 

L 

3. 

4. 

Εκ Πειραιώς, του ∆ιονύση Χοριτόπουλου (Τόπος). 
Η µυθιστορηµατική ανθρωπογεωγραφία του µεταπολεµικού 
Πειραιά. 

Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
(Πόλις). Ενα µυθιστόρηµα όπου µπλέκονται 
σι µυθιστορηµατικοί ήρωες καπα ιστορικά πρόσωπα και 
αφηγούνται ένα διαφορετικό χρονικό του 20ού αιώνα. 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρη 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα 
και ο αστυνόµος Χάριτος έχουν επιστρέψει οτη δραχµή. 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένο 
οικογενειακά µυστικά. 

Πατρική κληρονοµιά, του Φίλιπ Ροθ (Πόλις). Ενα µεστό 
και βαθιά συγκινητικό πορτρέτο πατέρα και γιου. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Απελευθέρωση, της Ε. L. 
James (Πατάκης). Ο τελευταίος τόµος της τριλογίας, 
που ξεπέρασε κάθε προηγούµενο πωλήσεων διεθνώς. 

Τα χαϊµαλιά του έρωτα και των αρµάτων, του Ανδρέα 
Εµπειρίκου (Αγρα). 50 χρόνια µετά, επανακυκλοφορεί 
n ερωτική τριλονία του υπερρεαλιστή ποιητή. 

Αιµινθος, του Μιχάλη Γκανά (Μελάνι). Η νέα ποιητική 
συλλογή του λυρικού όσο και δωρικού ποιητή. 

Χορεύουν οι ελέφαντες, της Σοφίας Νίκολαίδου 
(Μεταίχµιο). Η πρόσφατη ιστορία δίπλα οτη σύγχρονη παιδεία 
καιτη σύγχρονη κοινωνία. 

10· Η κυΡ'α τηζ νυχΈαϊ'10υ Γιάννη Μαρή (Αγρα). To µυστικό 
µιας γοητευτικής και αινιγµατικής γυναίκας που σκορπίζει 
στο πέρασµά της την καταστροφή. 

Μια συλλογή 

από κόµικς 

που δηµιουργήθηκαν 
στη διάρκεια 

του Κραχ του 1929. 
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Μια έγκυρη 

«ξενάγηση» 

στη σκέψη 

των µεγάλων 
στοχαστών 

της ανθρωπότητας. 

f Ο τρίτος τόµος 

της τριλογίας 
της κρίσης 

από τον Πέτρο 

Μάρκαρη. 

Η επανέκδοση 

της ερωτικής 

τριλογίας 
του Ανδρέα 

Εµπειρίκου. 

• Αυτήν την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης» (Πυρσινέλλα li, Ιωάννινα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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