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Πρώτα σε πωλήσεις 

l. 

, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

To τέκνα της Αθηνάς, του Παναγιώτη Αδάµου (Οσελάτος). 
Ενας φανταστικός διάλογος ανάµεσα στον Σωκράτη 
και ιον Θεµιστοκλή. 

To µυστικό, της Μπερν Ράντα (Λιβάνης). To Μυστικό 
εµπεριέχει τη σοφία σύγχρονων διδασκάλων - αντρών και 
γυναικών που το χρησιµοποίησαν για να αποκτήσουν υγεία, 
πλούτο και ευτυχία. 

Η αισθητική των Τρικάλων, του Κώστα Μπαρούτα 
(Αντ. Σταµούλης). Φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο, χώροι και 
µνηµεία, n εξέλιξη τπς πόλπς υπό το πρίσµα της αισθητικής. 

Τα Τρίκαλα στα χρόνια της Κατοχής, του ∆ηµήτρη 
Κωνσταντινίδη. Οταν n τοπική ιστορία αποτελεί τα µικρά 
κεφάλαια της γενικής ιστορίας. 

Γιατί το Βυζάντιο, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα σχεδόν βιωµατικό, 
από την πολύχρονη διδασκαλία της διαπρεπούς 
βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; του Φραγκούλη Φράγκου, 
(Λιβάνης). Ο συγγραφέας αναζήτησε έγγραφα, αρχεία, 
στοιχεία και βιβλιογραφία, ώστε να διεµβολίσει την ιστορική 
πραγµατικότητα της Μικράς Ασίας. 

Τρικαλινό τρίπτυχο, του Θύµιου Λώλπ (Γένεσις). 
Προσωπογραφίες ανθρώπων που άφησαν το σπµάδι τους 
στην περιοχή των Τρικάλων. 

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

Μιλώντας µε την Αλίκη για τη φιλοσοφία και το νόηµα 
της ζωής, της Σώτης Τριανταφύλλου (Πατάκης). «Λυτό το 
βιβλίο απευθύνεται στους πολύ νέους και, γιατί όχι, ο' εµάς 
τους όχι-και-τόσο νέους που συχνά νοµίζουµε όχι τα ξέρουµε 
όλα, ενώ δεν ξέρουµε τίποτα». 

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

10, 

. Λογοτεχνία 

I Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλποϋζου (Μεταίχµιο). 
• Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, ∆θήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, 

από το 1878 ώς το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. 

y 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Η απελευθέρωση, ^· 
της Ε. L. James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας 
που έγινε παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός.  τ 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής, της Αλκυόνης Παπαδάκη 
(ΚαΛέντη). Ενα επίκαιρο µυθιστόρηµα, µε σκάνδαλα, 
τράπεζες και βολεµένους ανθρώπους. 

4Η αγάπη φόβο φέρνει, της Μεταξίας Κράλλη (Ψυχογιός). 
• Με φόντο την Κρήτη τού σήµερα και τους κώδικες τιµής 

τού χθες εκτυλίσσεται µια ερωτική ιστορία, όπου το µίσος 
αναµετριέται µε το πάθος και ο φόβος µε την αγάπη. 

5Πριν το τέλος, του Κρίστοφερ Χίτσενς (Μεταίχµιο). 
• Μια συγκλονιστική µαρτυρία του δηµοσιογράφου και 

διανοούµενου για το πώς βίωσε την εµπειρία του καρκίνου, 
λίγο πριν από το τέλος. 

6Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης Θεοδωρίδου 
« (Ψυχογιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταραγµένα 

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

και στα χωριά της χώρας. 

8Κάτω από τον ήλιο του Νότου, της Λοράν Γκοντέ 
* (Μεταίχµιο). Μια εκτυφλωτική ιστορία, ανάµεσα στο παραµύθι 

και τον θρύλο, το έπος και το χρονικό, που διαδραµατίζεται 
σ' έναν τόπο χαρακωµένο από τον ήλιο. 

q Ο πότης, του Χανς Φαλάντα (Κίχλη). Η µικρογραφία µιας 
7'- κοινωνίας που βυθίζεται στη φρίκη του Ναζισµού. 

1 λ Πενήντα mo σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι, της Ε.L James 
Ί*" (Πατάκης). Ο Γκρέι προτείνει στην Αννα νέα συµφωνία, 

στην οποία δεν µπορεί v' αντισταθεί... Ο δεύτερος τόµος 
της τριλογίας. 

∆εκαέξι 
προσωπικότητες 
της περιοχής των 
Τρικάλων σε όλους 
τους τοµείς της 
δηµόσιας ζωής. 
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_ Ενας φανταστικός 
διάλογος ανάµεσα 
στον Σωκράτη και 
τον Θεµιστοκλή. 

Ενα βιβλίο 
ανάµεσα στο παραµύθι 

και στο έπος. 

¦ Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Τσιοπελάκος» (Ασκληπιού 15, Τρίκαλα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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