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 Πρώια σε πωλήσεις  Πρώια σε πωλήσεις i Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες i Τα κακοµαθηµένα παιδιά inc ιστορίας του Κώστα Κωστή " (Πόλιϋ. Μια συνοπτική εξιστόρηση της διαµόρφωσης του νεοελληνικού κράτους από τις απαρχές του ώς σήµερα. 
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Ποια δηµοκρατία για την Ελλάδα µετά την κρίση, ιου Νίκου Κ. Αλιβιζάτου (Πόλΐς). Για την αποκατάσταση των λέξεων και ιου νοήµατος τους. Η αλλαγή τελείωσε νωρίς, ιου Παρασκευά Αυγερινού i Βιβλίο πιυΑειον της Εστίας). Τρεις ιστορίες από την πολιτική ζωή του Παρασκευά Αυγερινού. Ο επαναστατηµένος άνθρωπος, του Αλµπέρ Καµύ (Πατάκης), ο ∆λµηέρ καµύ εξετάζει το µεγάλο στάδιο του επαναστατικού πνεύµατος, απά in Γαλλική ώς τη Ρωσική Επανάσταση, οπό τον Σαντ µέχρι τους σουρεαλιστές, περνώντας µέοα οηό τους αναρχικούς, τους µηδενιστές, τον Μαρξκαιτον Νίτσε. Γιάννα, της Γιάννας Αγγελοπούλου ∆ασκαλάκη (Λιβάνη^. Η ηρωτοηρόσωπη αφήγηση τπς πρωταγωνίστριας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Σκέψεις γύρω από τον Μαρξισµό, του Μισέλ Φουκό (Hutura}. Αδηµοσίευτη συνέντευξη του Μισέλ Φουκό στους κόλινο Γκόρνιο και Πολ Πότον (3 Απριλίου 1978). Ο εθνικισµός και n άνοδος της ακροδεξιάς, της Αννας Φραγκουδάκη (Αλεξάνδρεια), πώς και γιατί σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο στεγάζει την mo ανοιχτά ψιλοναζιστική ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Η Ελλάδα στην κρίσπ, του Τόσου Γιαννίση (Πόλις). Ο συγγραφέας αναζητάει ένα νέο αφήγηµα για την Ελλάδα. Μιλώντας στη παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή, του ∆ηµήτρη Κ. Μπουραντά (Πατάκης). Μια «βίβλος· για την πραγµατικά επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή. 

Τα µεγάλα στάδιο του επαναστατικού πνεύµατος, απάτη Γαλλική ώς m Ρωσική L f _ι v _ι l; - - -. 
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Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοήµαιός τους. 

1Q Εγκώµιο για τον έρωτα, ιου Αλεν Μηαντιού (Πατάκης). * Ο έρωτας µέοα από το φιλοσοφικό πρίσµα. 
'.::· . • Martin Λογοτεχνία l. 
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Τα χέρια της Αφροδίτης, του Γιάννη Μαρή ΙΛνρη). Ενα ακόµη «χαµένο» µυθιστόρηµα του Μαρή, µε εικονογράφηση M. Γαλλία. Με λένε Ντάτα, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). To ετήσιο εκδοτικό ραντεβού τπς δηµοφιλούς και ευπώλητπς ουγγροφέως. To µήλο βγήκε αηά τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα (∆ιοπτρα) Η αλήθεια πίσω από το γεγονότα της βίβλου. Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Wf τπϊκριο). Ο διάσηµος πρωταγωνιστής Χάρι Χόλε αντιµέτωπος µε τους χειρότερους δαίµονες του. Αηά την αυτοεκτίµπσπ οτον εγωισµό, του Χόρχε Μηουκάι (Opera). Ενα παιχνίδι µε ας αφηρηµένες έννοιες του φόβου, της εκτίµησης, της ουιοεκτίµησης, του τρόµου, mc αξίας, του εγωκεντρισµού. To σπίτι των σκιών, inc Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. ο µικρός Ελληνας, του Βασίλη Αλεξάκη (Εξάντας) To τελευταίο συγκινητικό βιβλίο του διαπρέποντας στη Γαλλία συγγραφέα. Η καρδιά θυµάται, ιης Κοίτης οικονόµου (Ψυχογιός). Ενα αιύχπµα που προκαλεί αµνησία και αναστάτωση. Αλλά n καρδιά θυµάται. Ουρανάηετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). Περιπέτειες, δυνατοί έρωτες, αναπάντεχες ανατροπές, άγνωστες εποχές, άγνωστη καθηµερίνότητο. n οιώνιο πάλη του κολού και του κακού. 

To τελευταίο συγκινητικά &3λ c του διαπρέποντας στη Γαλλία συγγραφέα. 

Jo Nesbo Η ΰεοποΜ 

in 1Q84. του χαρούκι Μουροκάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). To * τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και το όνειρο. 

Ο διάσηµος πρωτογωνκππς χάριχόλε αντιµέτωπος µε τους χειρότερους δαίµονές του. • 

Αυιή την εβδοµάδα '.ο o:cl*f le προέρχονιοί από 1O βιβλιοπωλείο «πολιτεία» (Ασκληπιού 1-3, Αθήνα). Εηψέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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