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ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Σε αυτή τη στήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα d καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν οε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

Ηδονή στον κρόταφο 
τησ ζυραννασ ζατελη 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Φακός στο στόµα. 
toy χρηστου χρυσοπουλου 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Για την αγάπη 
της γεωµετρίας 

τησ σο.τησ τριανταφυλλου 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο γύρος του θανάτου 
toy θωµα κοροβινη 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Τα µαραµένα µάτια 
toy ναπολεοντα λαπαοιοτη 
(Εκδόσεις Ερατώ) 

Για µια χούφτα βινύλια 
τησ χιλντασ παπαδηµητριου 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Περαίωση 
toy πετρου mapkaph 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδη) 

Η κάθοδος των εννιά 
toy θαναση βαλτινου 
(Εκδόσεις'Εστία) . 

Ο αναγνώστης 
του Σαββατοκύριακου 

TOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΤΕΙΑ 
(Εκδόσεις Εστία) 

Σιωπή 
των αντρεα καµιλλερι 
και καρλο λουκ αρελι 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Παγκόσµιος Μινώταυρος 
toy πανη βαρουφακη 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Οικογενειακά µυστικά 
τησ καµιλα λεκµπεργ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Η Ελλάδα των δανείων 
και των χρεοκοπιών 

toy πωργου ρωµαιου 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ενα κάποιο τέλος 
τουτζουλιαν µπαρνσ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

2666 
toy ροµπερτο µπθλανιο 
(Εκδόσεις Αγρα) 

To πρόβληµα Σπινόζα 
TOY ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

To νήµα 
ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

To κοιµητήριο 
της Πράγας 

toy ουµπιρτο eko 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

ΕιςγηνΧαναάν 
toy σβµπαγπαν µπαρι 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Να σου πω µια ιστορία 
τονχορχε ΜΠΟΥΚ Αϊ 
(Εκδόσεις Opera) 

Η απατηλή σαγήνη 
και η διαβρωτική βία του Κακού 

toy θανου λιποβατσ 
(Εκδόσεις Πόλις) 

To ταγκό των αγορών 
και το µεγάλο κόλπο 

toy πανου παναπωτου 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

To αδύνατο πένθος και η κρύπτη 
της κατερινας µάτσα 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Πούτσα και ξύλο 
toy antonen αρτο 
(Εκδόσεις Ουαπίτι) 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
toy αρτουρ σοπενχαουερ 
(Εκδόσεις Πατακη) 

Βία: Ναι ή όχι, µια αναγκαία συζήτηση 
toy γκυντερ αντερσ 
(Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα) 

Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε 
toy νικου µποποπουλου 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 
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