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Σε αυτή τη στήλη παρουοτάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
nou σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Ιανός (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ουρανόπετρα: 
Η δωδέκατη γενιά 

toy γιαννη καλπουζου 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής 
της αλκυονης παπαδακη 
(Εκδόσεις Καλέντη) 

'55 
toy θωµα kopobinh 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Γυάλινος χρόνος 
τησ παιχαλιασ τραυλου 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία 
toy πετρου µαρκαρη 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδης) 

Ο µέτοικος 
και η συµµετρία 

toy τευκρου µιχαηλιδη 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Η χορεύτρια του ∆ιαβόλου 
toy στεφανου δανδολου 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Σε βρίσκει η ποίηση 
toy τιτου πατρικιου 
(Εκδόσεις Κίχλη) 

Ο γιος του δάσκαλου 
toy γιαννη ξανθουλη 
(Εκδόσεις∆ιόπτρα) 

To χειρόγραφο της Ακρα 
toy παουλο κοελιο 
(ΕκδόσειςΛιβάνη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
tou γκρί τησ ε. λ. τζεϊµσ 

(Εκδόσεις Πατάκη) 

To παιδί από τη Γερµανία 
τησ καµιλα λεκµπεργ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι - Απελευθέρωση 

τησ ε. λ. τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Πενήντα mo σκοτεινές 
αποχρώσεις του γκρι 

τησ ε. λ. τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο κοκκινολαίµης 
toytzo νεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Χουρέµ 
τησ ntemet αλπνγέλεκλιογλου 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Ανθολογία ερωτικής 
ποίησης συλλογικό έργο 

(επιµελεια χαρησ βλαβιανοσ) 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο ουρουγουανός εραστής 
toy σανπαγο ρονκαλιολο 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

Ενας αστρολάβος του ουρανού 
και της γης 

toy πωργου τραµµαπκακη 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

Μπροστά από την εποχή της: Η κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας 1990-1993 

συλλογικο εργο 
(επιµελεια ιωαννησ παλαιοκρασσασ) 
(Εκδόσεις Εστία) 

Η βία συλλογικο εργο 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης 
ηλιθιότητας τουκαρλοµ.τοπολα 

(Εκδόσεις Κέδρος) 

To τέρας κι εγώ toy ςταµατη µαλελη 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Η δίαιτα των ειδικών συλλογικό εργο 
(Alpha Editions AE) 

Ο έλληνας βεζίρης - Εργα 
και ηµέρες του Ιµπραήµ Πασά 

της εςτερ ντοναλντσον τζενκ1νσ 
(Εκδόσεις Αιώρα) 

Γιατί το Βυζάντιο 
τησ ελενησ γλυκατζη-αρβελερ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

To Αουσβιτς όπως το εξήγησα 
στην κόρη µου 

τησ ανετ βιβιορκα 
(Εκδόσεις Πόλις) 
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