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ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΛΕΟΝΑΡ∆Ο ΠΑ∆ΟΥΡΑ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΟΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. 2011. 
ΣΕΛ. 688, ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΟ 

Η ουτοπία µιας 
δικαιότερης κοινωνίας 

Κούβα, 1977.0 ΙΒάν παλεύει να βγάλει τα 
προς το ζην και όποτε βρίσκει ευκαιρία 
περιπλανιέται στην αγαπηµένη του παραλία, 

έξω από την Αβάνα. Εκεί γνωρίζει 
έναν παράξενο άνθρωπο που του διηγείται 

µια ιστορία: Την ιστορία του Ραµόν 
Μερκαντέρ, του δολοφόνου του Τρότσκι, 
από τότε που, νεαρός κοµµουνιστής, 

αγωνιζόταν στον Ισπανικό Εµφύλιο µέχρι 
την εποχή που βγαίνει από τις φυλακές 
του Μεξικού και καταφεύγει στη Μόσχα. 
Πώς όµως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 

να γνωρίζει πράγµατα που µόνο κάποιος 
που ήταν παρών στα γεγονότα µπορεί 

να γνωρίζει; 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ 

TO 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΟΛΠΟ 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ 
TO ΤΑΓΚΟ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ TO 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ. 2012. 
ΣΕΛ 416. ΤΙΜΗ 15 ΕΥΡΩ 

Πώς κόβεται ο «γόρδιος 
δεσµός» της κρίσης 

Ο κόσµος ζει στη σκιά του χρέους. Οι οικονοµίες 
και οι κοινωνίες µεταβάλλονται 

καθώς πλήπονται ano έναν οικονοµικό πόλεµο. 
Μέσα σε λίγα χρόνια έχει διαµορφωθεί 

το διεθνές πολιτικοοικονοµικό σκηνικό 
των επόµενων δεκαετιών. Με αφορµή το 
ξέσπασµα της ελληνικής κρίσης µεταδίδεται 

το µήνυµα ότι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι 
για την οικονοµική τραγωδία είναι οι «άσωτοι 

λαοί». Εξ ου και πρέπει να υποµείνουν 
σκληρή λιτότητα Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

εδώ, φανερώνουν µια πολύ διαφορετική 
εικόνα, αποκαλύπτουν το παρελθόν, 

αναλύουν το παρόν και προϊδεάζουν 
για το µέλλον της κρίσης. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΑΝ∆ΡΕ0Π0ΥΛ0Υ 
ΜΑΜΑ ΦΟΒΑΜΑΙ... 
ΚΙ ΕΓΩ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
ΣΕΛ. 392. ΤΙΜΗ 16 ΕΥΡΠ 

Ενθαρρύνοντας 
τους γονείς 

Πώς µπορούµε να κατανοήσουµε και να 
αξιοποιήσουµε τους φόβους τους δικούς 
µας και των παιδιών µας για να ζήσουµε 

καλύτερα; 
Μια µητέρα ψυχολόγος δίνει λύσεις και ιδέες 

απενοχοποιώντας τον σύγχρονο γονιό 
που πιέζεται από την καθηµερινότητα και 
του παρέχει ένα εργαλείο που θα κάνει τη 
ζωή τη δική του και των παιδιών του πιο 
εύκολη. Μέσα από το Βιβλίο ο γονιός θα 
διαπιστώσει ότι ο καλύτερος τρόπος για νααντιδράσει 

κανείς στους κινδύνους και να 
αξιοποιήσει τους φόβους του είναι να τους 
δει ενεργητικά. Να πάρει τα πράγµατα στα 
χέρια του, να πεί: «θα το παλέψω». 
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