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Η αλλαγή τελείωσε νωρίς, του Παρασκευή Αυγερινού 
* (Εστία). Σηµειώσεις τριάντα χρόνων πολιτικής διαδροµής 

στη µεταπολιτευτική Ελλάδα. 

) Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, 
του Κάρλο M. Τσιπόλο (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο 
σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει 
και να εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, του Γιώργου 
Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Τα αινίγµατα του Σύµπαντος και n πορεία της Ελλάδας, 
οι κατακτήσεις της επιστήµης και π ανθρώπινη µοίρα. 

Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις, 
του Νίκου ∆ήµου (Πατάκης). Ποιαν επανάσταση χρειάζεται 
σήµερα n Ελλάδα; Μα την τεχνολογική. 

1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς Κοκοϋρη 
(Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ώς τη δολοφονία του 
Καποδίστρια, 

Κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο, της Ρέας Βιτάλη (Ποταµός). 
Κείµενα, µε χιούµορ, ευαισθησία και διορατικότητα, για πολλά 
αη' όσα συµβαίνουν γύρω µας. 

Η γελαστή ανηφόρα, του Γιάννη Αγγελάκα (All together 
now). Ενα ed σε µορφή βιβλίου, ένα βιβλίο σε µορφή ed. 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, του Nigel Warburton 
(Πατάκης). Σε σαράντα περιεκτικά κεφάλαια, 
τα σηµαντικότερα ρεύµατα και οι σταθµοί της δυτικής 
φιλοσοφίας. 

Q Προσοχή, δαγκώνει - Επικίνδυνα νερά 3, του Αρκά 
(Γράµµατα). Ενα ταξίδι γεµάτο εκπλήξεις, σπαρταριστές 
ανατροπές και κοφτερά ευφυολογήµατα. 

Μετά τον Ερντογάν, τι; Των Στ. Λυγερού - Κώστα Μελά 
(Πατάκης). To «φαινόµενο Ερντογάν» και τα σκοτεινά µέχρι 
τώρα σηµεία της νεο-οθωµανικής Τουρκίας. 

Si Λογοτεχνία 
l. Με λένε Ντάτα, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 

To ετήσιο εκδοτικό ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλητης 
συγγραφέως. 

Ο τελευταίος χορός, της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους 
και στα χωριά της χώρας. 

Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ο ντετέκτιβ 
Χάρι Χόλε έρχεται αντιµέτωπος µε τους σκοτεινότερους 
δαίµονες του. 

To µήλο βγήκε αη' τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα 
(∆ιόπτρα). Ενα αναγνωστικό αγχολυτικό, κόντρα 
στην κατάθλιψη των ηµερών. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). 
To τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και 
το όνειρο. 

To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). 
Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 

Η κυνηγός, της Πώτας Στεφάνου (Λιβάνης). Μπορεί µια 
γυναίκα να µετατραπεί σε κυνηγό του ερωτικού παιχνιδιού; 

To τραγούδι του Αχιλλέα, της Μαντλίν Μίλερ (∆ιόπτρα). 
Η ένταση και n αφοσίωση τπς εφηβικής φιλίας. 

Αρωµα βανίλιας, της Ρένας Ρώσση-Ζαίρη (Ψυχογιός). 
Ενα µυθιστόρηµα που ανακατεύει µυρωδιές και γεύσεις, 
ξυπνάει µνήµες και προσφέρει αγάπη. 

in To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο (Λιβάνης). 
* Ενα κάλεσµα νια να συλλογιστούµε τις αρχές 

και την ανθρωπιά µας. 

* Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλεία 
«Ευριπίδης» (Χαλάνδρι, Κηφισιά). 
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