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12 βιβλία για την άνοιξη 
Οι καλύτερες νέες εκδόοεις και επανεκδόσεις που εµφανίστηκαν στα ράφια των 
βιβλιοπωλείων. Από τη Μαρία ∆ρουκοπούΚου. 

γιωργοσ n. πολιτησ 
to δικαιωµα 
τησ πολιτικησ 
ανυπακοής 
Σελ. :32ο, τιµή: 15.00 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Στους ταραγµένους καιρούς 
που ζούµε σήµερα, οι πολίτες 

ταλαντεύονται ανάµεσα 
στην υποταγή σε άδικους 

νόµους και στη δυναµική απόπειρα να τους ανατρέψουν. 
Η ανυπακοή είναι ηθικό και πολιτικό 

δικαίωµα. ∆εν είναι καθήκον επιβεβληµένο από 
την Ιστορία. Άραγε, δικαιολογείται η ανυπακοή 
στο σταυροδρόµι της ελληνικής κρίσης; 

καρνε ροσ 
επανασταση χωρισ 
ηγετεσ 
Μτφρ.: Μαρία Μυρώνη 
Σελ.: 384. τιµή: 15.50 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Τα πράγµατα δεν πηγαίνουν 
έτσι όπως τα είχαµε σχεδιάσει. 

To σύστηµα καρκινοβατεί. 
Χρειαζόµαστε κάτι άλλο, 

κάτι νέο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι 
εµείς, οι λαοί, µπορούµε να «επαναστατήσουµε» 
και να απαιτήσουµε όσα µας είχαν υποσχεθεί. 
Κι αυτή η επανάσταση θα πετύχει µόνο αν γίνει 
χωρίς ηγέτες... 

µα ρω βαµβουνακη 
κυριακη απογευµα 
στη βιεννη 
Σελ.: 336. τιµή: 14.4° 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Να προσέχεις το βλέµµα περισσότερο 
από τα λόγια, της 

έλεγε. Μην κρίνεις από τις 
πράξεις αυτές καθαυτές. Να 
γυρεύεις την κρυµµένη πρόθεση, 

εκεί είναι η καθαρότητα ή όχι της καρδιάς. 
Ένας εγωπαθής διαλέγει και ρόλο αγίου, µοιράζει 
περιουσίες στην ελεηµοσύνη. Όµως σκοπός του 
δεν είναι το έλεος, είναι ο αυτοθαυµασµός, η 
επίδειξη, ένας θρίαµβος στους γύρω. 

νικοσ καζαντζακησ 
οι αδερφοφαδεσ 
Σελ.: 296. τιµή: 23.43 
Εκδόσεις Καζαντζάκη 

Η παρούσα έκδοση του 
βιβλίου περιέχει, για 
πρώτη φορά, επίµετρο (του 
εκδότη-επιµελητή δρος 
Πατρόκλου Σταύρου), µε 
πραγµατολογικά σχόλιο 

και ιστορικές πληροφορίες για τα δραµατικά 
γεγονότα που ενέπνευσαν το έργο, το οποίο 
υπερβαίνει τα τοπικά δεδοµένα του και προσλαµβάνει 

οικουµενικούς συµβολισµούς επώδυνων 
και καταστροφικών ανθρώπινων παθών. 
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chevy stevens 
to στιγµα 
Μτφρ.: Φωτεινή Πίπη 
Σελ.:548.τιµή:ΐ7.9θ 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Κάποιες φορές είναι καλύτερο 
κάποια µυστικά να µην 

αποκαλύπτονται ποτέ... 
Ένα βιβλίο που καταγράφει 
µε συγκλονιστικό τρόπο τον 

πολύπλοκο αγώνα µιας γυναίκας να γνωρίσει και 
να κατανοήσει τον ίδιο της τον εαυτό, τις ρίζες 
της και την οικογένεια της.Όλα αυτά, όµως, 
µόνο αν καταφέρει να επιζήσει... 

sven bottcher 
απροβλεπτη απειλη 
Μτφρ.: Ρουµπίνη Ζαρκάδη 
Σελ.: 582, τιµή: ι8.8ο 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Με καταιγιστική δράση, 
απρόβλεπτες ανατροπές 
αλλά και άρτια επιστηµονική 
βάση, αυτό το απόλυτα 
σύγχρονο και επίκαιρο οικολογικό 

θρίλερ αναδεικνύει τόσο την πραγµατική 
διάσταση της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
καιρού µας όσο και τις οικονοµικοπολιτικές 
σκοπιµότητες που συχνά τη σφετερίζονται ή τη 
διαστρεβλώνουν για αλλότριες επιδιώξεις. 

δηµητρησ νολλασ 
στον τοπο 
Σελ.; 88. τιµή: g.oo 
Εκδόσεις Ικαρος 

Ιστορίες γι' αυτό που λείπει 
κι αυτό που χάνεται, γι' 
αυτό που µένει κι αυτό που 
περισσεύει, µε αίµα που 
σταµατά µε τον καπνό, 
λάσπη που απλώνεται γύρω 

από τις ψυχές και µε χρήµα που δεν γεννάει. Ολα 
αυτά µε γνώση της αδυναµίας του ανθρώπου και 
τρυφεράδα µαζί, µε λεπτό χιούµορ, µε λόγο καίριο 

και ολοζώντανο, επειδή ακριβώς δεν δέχεται 
το χαλινάρι. 

µιχαλησ 
µητσοπουλοσθοδωρησ 

πελαπδησ 
κατανοωντασ την 
κριση στην ελλαδα 
Σελ.:496.τιµή:ι6.6ο 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Τα τελευταία χρόνια η 
ελληνική οικονοµία αποτελεί 
κεντρικό θέµα συζήτησης 

στα διεθνή οικονοµικά φόρουµ. To βιβλίο αυτό 
αναλύει τις σύγχρονες οικονοµικές προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. εξετάζοντας πώς µια 
πρότερη δυνατή οικονοµία µπορεί να φλερτάρει 
σήµερα µε την ολοκληρωτική κατάρρευση. 

γρηγορησ ζαρωτταδησ 
νεοφιλελευθερισµός: 

χυδαια απλοσ 
ή απλα χυδαιοσ 
Σελ.:23θ.τιµή:ΐ5,οο 
Εκδόσεις Gutenberg 

Έχοντας βασικό στόχο την 
κατανόηση του νεοφιλελευθερισµού. 

ο συγγραφέας, 
συνδυάζοντας την επιστηµονική 

ανάλυση µε την τόλµη της πολιτικής 
θέσης, καταλήγει πως ο φιλελευθερισµός ε iva i 
απλώς χυδαίος! Όχι µε την έννοια της ύβρεως ή 
του χλευασµού, αλλά µε αυτήν της απροκάλυπτης, 

προκλητικής υποκειµενικότητάς του. 

νικοσ καζαντζακησ 
ληµµατα στο εγκυκλοπαιδικον 

λεξικο 
n ελευθερουδακη 

Σελ.:34Ττιµή: 27.69 
Εκδόσεις Καζαντζάκη 

«Ευελπιστούµε να φωτιστεί 
µια από τις πιο "ειδικές" 
πτυχές τής πνευµατικής 
δραοτηριότητάς του, η επιστηµονική. 

(...) ο Καζαντζάκης συνέταξε άρθρα 
για ποιητές, λογοτέχνες, ιστορικούς και επιστήµονες, 

για φιλολογίες, θρησκείες και χώρες, που 
περιελήφθησαν ως λήµµατα στο ΕγκυκλοπαιδικόνΛεξικόν 

Ελευθερουδάκη...». 

αλεξησ γερασ ησ 
συλλυπητηρια, 
προσλαµβανεστε! 
Σελ.: 396. τιµή: 14.70 
Εκδόσεις Σαββάλας 

<*&5&ΐρ Η αποτυχία στο interview 

AS -"*3lB ειναι τ0 τελ°ζ- Σκληρό, ^8^2"» 
άδικο και άκαρδο. Κι όµως 

"""«ί, µπορούµε να κερδίσουµε 
τις εντυπώσεις. Μπορούµε 

να καταπλήξουµε αυτό τον άνθρωπο που µας 
κρίνει. Μπορούµε να παρουσιάσουµε τον εαυτό 
µας στην πιο λαµπερή του έκδοση. Μπορούµε να 
κερδίσουµε µια θέση σε µια εταιρεία. Με κόλπα, 
θέληση, παρατήρηση, θυσίες. 

αλεξησ γερασησ 
ο διαφηµιστής, η 
αυτου µεγαλειοτησ, 
η µετριοτησ 
Σελ: 4θθ, τιµή: 14,70 
Εκδόσεις Σαββάλας 

To µυθιστόρηµα αυτό 
µιλάει, πάνω on' όλα, γι' 
αυτήν τη µετριότητα. Πόσο 
επιτακτική είναι η ανάγκη να 

παραµένεις µέτριος, για να επιβιώσεις τόσο στον 
χώρο της δουλειάς σου όσο και στις προσωπικές 
σου σχέσεις. Πόσο αναδεικνύεται η µετριότητα 
ως τρόπος σκέψης, ως τρόπος συµπεριφοράς, 
ως τρόπος ζωής. 
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