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Πρώτα σε πωλήσεις 
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ι Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Ο Αννλος πρόξενος, του Πέτρου Μακρή-Στάικου (Ωκεονΐδα). 
Η πραγµατική ιστορία ενός Βρετανού πράκτορα στη διάρκεια 
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. 

Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). Είκοσι 
κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος επίλογος 
ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού προβλήµατος. 

Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία, του Σταύρου 
Λυγερού (Πατάκης). Ολα όσα θα θέλαµε να ξέρουµε 
για την ελληνική κρίση και δεν ξέρουµε ποιον να ρωτήσουµε. 

Βαϊµάρη, η ανάπηρη δηµοκρατία 1918-1933, του Heinrich A. 
Winkler, µετ. Αντζη ΣαΛταµπάση (Πόλις). To δηµοκρατικό 
πολίτευµα παίρνει τη θέοη της µοναρχίας στη Γερµανία µετά 
τον A' Παγκόσµιο Πόλεµο. Αλλά διαρκεί λίγο. 

Η πολιτική σωτηρίας ενάντια στην τρόικα, του Νίκου Κοτζιά 
(Λιβάνης). Οι αλλαγές στον σύγχρονο κόσµο και η σηµασία 
τους για τη σωτηρία της Ελλάδας. 

Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 
αλλά και τα a ιτιά της. 

Μεγαλώνοντας µέσα στην ελληνική οικογένεια, του 
Ματθαίου ΓΊωσαφάτ (Αρµός). Τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής 
ανάπτυξης του παιδιού στην ελληνική οικογένεια. 

Οι αιτίες της παρακµής της σύγχρονης Ελλάδας, 
του Παναγιώτη Κονδύλη (Θεµέλιο). Οταν η κρίση προκαλεί 
την ανάγκη της ενδοσκόπησης. 

Είµαι αριστεράχειρ ουσιαστικά, του Μανόλη Αναγνωστάκη, 
επιµέλεια Μισέλ Φάις (Πατάκης). Μια αδηµοσίευτη 
συνέντευξη του µεγάλου Ελληνα ποιητή, µας ξαναθυµίζει 
τη σκέψη του και τον λόγο του. 

Η ναζιστική τροµοκρατία στην Ελλάδα, του Θανάση Φωτίου 
(Επίκεντρο). Μια ενδελεχής έρευνα για τη δράση του Σώµατος 
Κυνηγών. 

Νέα µετάφραση, 
νέα έκδοση, 
νέο εξώφυλλο 
για ένα κλασικό 
µυθιστόρηµα, 
που αξίζει 
να διαβάσετε. 

Μια ενδελεχής 
έρευνα,µε πολλά 
νέα στοιχεία για 
τις βρετανικές 
µυστικές υπηρεσίες 
στη διάρκεια 
του Β' Παγκοσµίου 
Πολέµου. 
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Περαίωση, του Πέτρου Μάρκορη (Γαβριηλίδης). 
Ο δεύτερος τόµος της τριλογίας της κρίσης. Ενα µυθιστόρηµα 
που παρακολουθεί κατά πόδας την επικαιρότητα. 

Ρέκβιεµ, της Αννας Αχµάτοβα, µετ. Αρης Αλεξάνδρου, 
επίµετρο Γιώρνος Κοροπούλης (Aypa). Είναι τα απαγορευµένα 
ποιήµατα που αποστήθιζαν οι φίλοι της για να µην τα ξεχάσουν. 

To καλοκαίρι θα παίξει την Κλυταιµνήστρα, του Λάκη 
Παπαστάθη (Πόλις). Βιωµατικά διηγήµατα, σαν µικρά 
ντοκιµαντέρ. 

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

Συγκατοίκηση µε το παρόν, του Τίτου Πατρικίου (Κέδρος). 
Η τελευταία ποιητική συλλονή ακουµπάει στους κραδασµούς 
του σήµερα. 

To σιδερένιο τακούνι του Τζακ Λόντον, µετ. Αρης 
Αλεξάνδρου (Γκοβόστης). Ενα βιβλίο που κυκλοφόρησε 
το 1907 και περιγράφει προφητικά τις µέρες που θα 'ρθουν. 

Ο χάρτης και η επικράτεια, του Μισέλ Ουελµπέκ (Εστία). 
To πέµπτο µυθιστόρηµα του ανήσυχου Γάλλου µε κεντρικό 
πρόσωπο ένα µονήρη καλλιτέχνη, του Ζεντ Μαρτέν, που 
παρατηρεί κριτικά τον δυτικό κόσµο. 

Καιρός σκεπτικός, της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης). 
∆ιηγήµατα για ανθρώπους που τους χωρίζουν οι τόποι και τους 
ενώνει ο χρόνος. 

Ηδονή στον κρόταφο, της Ζυράννας Ζατέλη (Καστανιώτης). 
∆ιηγήµατα, µια καλειδοσκοπική αφήγηση, σε πρώτο πρόσωπο. 

Αδελφοί Καραµαζώφ, του Φιοντάρ Ντοστογιέφσκι, 
µετ. Ελένη Μπακοπούλου (Ινδικτος). To κλασικό µυθιστόρηµα 
του µεγάλου Ρώσου συγγραφέα σε νέα µετάφραση. 

Ξεκίνησε πολλά 
υποσχόµενη η νεαρή 
∆ηµοκρατία 
της Βαϊµάρης, 
αλλά τελείωσε 
σύντοµα, 
επιφυλάσσοντας 
φρικτή εξέλιξη. 

∆ιηγήµατα 
βιωµατικά, 
αυτοβιογραφικά 
εν πολλοίς, 
σε πρώτο πρόσωπο, 
σαν ασπρόµαυρη 
φωτογραφία. 

• Αυτήν την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο «Εστία» (Σόλωνος 60). 

Επιµέλεια: ολγα σελλα 
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