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

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Ευριπίδης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία 
TOY ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδης) ". 

Ο γιος του δάσκαλου 
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Εκ Πειραιώς 
TOY ∆ΙΟΝΥΣΗ ΧΑΡΠΌΠΟΥΛΟΥ 
(Εκδόσεις Τόπος) 

Ολοι φοβούνται 
τον έρωτα 

ΤΗΣ ΜΑΡίΙΣ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ 
(Εκδόσεις Αρµός) 

Σε βρίσκει η ποίηση 
TOY ΤΙΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 
(Εκδόσεις Κίχλη) 

Ο µέτοικος 
και η συµµετρία 

TOY ΤΕΥΚΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 
(Εκδόσεις Πάλι ς) 

Ανεµώλια 
TOY ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ ΖΟΥΡΓΟΥ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ασκητική 
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
(Εκδόσεις Καζαντζάκη) 

To κουµπί και το φόρεµα 
TOY ΣΩΤΗΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι: Απελευθέρωση 

ΤΗΣ Ε. Λ.ΤΖΕΪΜΣ 

I (Εκδόσεις Πατάκη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

Η αδερφή µου 
toy σταυρου ζουµπουλακη 
(Εκδόσεις _ά·λζ) 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 
ΤΗΣ Ε. Λ.ΤΖΕΪΜΣ 
(Εκδόσεις Πατάκη) I Πενήντα πιο σκοτεινές 

I αποχρώσεις του γκρι 
ΤΗΣ Ε. Λ.ΤΖΕΪΜΣ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο µύθος της θεάς Τύχης 
ΤΟΥΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΛΪ 
(Εκδόσεις Opera) 

EΕνας ξαφνικός θάνατος 
ΤΗΣΤΖΟΑΝ K. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Η ζωή του Πι 
toy παν µαρτελ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

I Χουρέµ 
τησ ντε m ετ αλτινγελεκλιογλου 

£ (Εκδόσεις Λιβάνη) 

. Ο χιονάνθρωπος 
toy τζο νεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Να σου πω µια ιστορία 
toy χορχε µπουκαϊ 
(Εκδόσεις Opera) 

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

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; 
toy φραγκουλη σ. φραγκου 
(Εκδόσεις *:G.T'.-n) 

Αθήνα - Ιχνηλατώντας την πόλη µε 
οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία 

των θαναση ποχαλα και τονιασ καφετζακη 
(Εκδόσεις Εστία) 

Ο «άλλος» του καθρέφτη 
toy στελιου ραµφου 
(Εκδόσεις 

Ο έλληνας βεζίρης - Εργα και ηµέρες 
του Ιµπραήµ Πασά 

τησ εστερ ντοναλ ντσον τζενκινσ 
(Εκδόσεις Α,ώοα) 

Ενας αστρολάβος του ουρανού 
και της γης 

Κ»Ι toy ποργου γραµµατικακη ¦j 
(Πανεπια-η^ιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

15λεπτα γεύµατα 
τουτζεϊµιολιβερ 
(Εκδόσεις ∆ιοπτρα) 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας 
toy ναγτζελ γουορµπαρτον 
(Εκδόσεις ~3'3.<"] 
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