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Πρώτα σε πωλήσεις1 
Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
Η αφήγηση tuv αιτίων που οδήγησαν αε κρίση όΛον 
ιον πλανήτη. 

2 Ano την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία, του Σταύρου 
" Λυγερού (Πατάκης). Ολα όσα θα θέλαµε να ξέρουµε για 

την ελληνική κρίση και δεν ξέρουµε ποιον να ρωτήσουµε. 

"2 Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου ^ 
Ρωµαίου (Πατάκης). Ενα οδοιπορικό στο ιστορικό 
των οικονοµικών κρίσεων τπς χώρας. 

λ To γράµµα της ελπίδας, του ∆ηµήτρη Μπουραντά (Λιβάνης). 
Μπορούµε να µετατρέψουµε τον φόβο και την οργή 
σε δηµιουργικές ιδέες; 

C Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 
Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, που αυτοσυστήνεται 
ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

A Ο Νίτσε από το άλφα ώς το ωµέγα, επιµέλεια, µετάφραση, 
ανθολόγηση Κατερίνα Σχινά (Μεταίχµιο). Ενα βιβλίο τσέπης 
για τη φιλοσοφία του µεγάλου Γερµανού φιλοσόφου. 

"J To ηµερολόγιο της κρίσης, του Παύλου Τσίµα (Μεταίχµιο). 
• To ηµερολόγιο ενός ταξιδιού, ο γύρος του κόσµου τπς κρίσης 

µέσα σε τρία χρόνια. 

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

Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
* Είκοσι κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 

επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

Ελληνική Ποµπηία, του ∆ηµήτρη Καζάκη (To Ποντίκι). 
Κείµενα του οικονοµολόγου που δηµοσιεύτηκαν 
στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα από τον Μάρτιο ιου '10 ώς 
τον Νοέµβριο του li. 

10, 

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

2β Ano αγάπη, της Φανής Πανταζή (Ψυχογιός). 
∆υο γυναίκες βρίσκονται σε τραγικά αδιέξοδα και αντιµέτωπες 
µε αµείλικτα διλήµµατα. 

3β Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς µετ. Οωµάς 
Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 
για τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόγχες τπς µνήµπς. 

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

Ε Η γυναίκα που ήξερε µόνο να αγαπάει, της Μαρίας Τζιρίτα 
(φυχογιός). Μια αληθινή ιστορία, ένα παιδί χωρίς επώνυµο 
που µεγάλωσε σε παιδόπολη. 

∆όρατος δεσµός, της Αννας Νικόλ Μανιάτη (Ψυχογιός). 
Μια αλλόκοτη σχέσπ αγάπης και µίσους ανάµεσα σε µάνα και 
γιο µε ολέθρια αποτελέσµατα. 

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

Ο Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων, του Ζαν Μισέλ 
* Γκενασιά (Πόλις). Η εποχή του ροκ εν ρολ, ιου πολέµου 

της Αλγερίας και της εκρηκτικής γαλλικής νεολαίας του '60. 

η Ο κόσµος στα µέτρα του, του Χρήστου Χωµενίδη (Πατάκης). 
Ενας Ελληνας στα χρόνια του '80 που πίστεψε ότι µπορεί 
να φέρει τον κόσµο στα µέτρα tou. 

10. Οταν όλα καταρρέουν, της Νικόλα Κράους (Μεταίχµιο). 
Μια συναρπαστική ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και 
in δύναµη να επιβιώνεις όταν όλα καταρρέουν. 

¦ Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«ΤσιοπεΛάκος» (Αοκληπιού 15, Τρίκαλα). 

Η εκρηκτική 
νεολαία της Γαλλίας 
της δεκαετίας 
του '60 την εποχή 
του ροκ εν ρολ 
και του πολέµου 
της Αλγερίας. 

Οι σηµερινοί 
αναγνώστες είναι 
φανερό ότι βρίσκουν 
πολλές αλήθειες 
στον Σοπενχάουερ. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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