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ΣΕαυτήτηοτήληπ(Μυυοιάςο\™ 
που σηµειώθηκαν αε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέραοε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης (Χαλάνδρι και Κηφισιά) 
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Ζωή από την αρχή 
tu! µαριασ τζι ρπα 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής 
της Αλκυόνης παπαδακη 
(Εκδόσεις Καλέντης) 

Αγγελος ή δαίµονας: 
ο αµφιλεγόµενος 
πατέρας µου 

τησ iζαµπελλασ παλασκα 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Εκ Πειραιώς 
toy διονυση χαρπόπουλου 
(ΕκδόσειςΤόπος) 

Σε βρίσκει η ποίηση 
toy τγγου πατρικιου 
(Εκδόσεις Κίχλη) 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία 
toy πετρου mapkaph 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδης) 
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TOY ΘΩΜΑ KOPOBINH 
(Εκδόσεις Αγρα) 

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

Γυάλινος χρόνος 
τησ ΠΑΣΧΑΛΙΑΐ ΤΡΑΥΛΟΥ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι: Η απελευθέρωση 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

To χειρόγραφο της Ακρα 
toy παουλο κοελιο 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 

the ε. λ. τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Σερενάτα 
toy ζουλφ1λιβανελι 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Πατρική κληρονοµιά 
toy φιλιπ ροθ 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Ο µεγάλος Γκάτσµπυ 
toy φ. ε. φιτζεραλντ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Ο µύθος της θεάς τύχης 
τουχορχεµπουκαϊ 
(Εκδόσεις Opera) 

1Q84 (Βιβλίο 1) 
toy xapoyki moypakami 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Χιουρρέµ 
τησ κατριν κλεµαν 
(Εκδόσεις Νεφέλη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και 
της ζωής 

toy πορτου γραµµαπκακη 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης)  

Ο έλληνας βεζίρης - Εργα και ηµέρες 
του Ιµπραήµ Πασά 

τησ εστέρ ντοναλντγοντζενκινσ 
(Εκδόσεις Αιύ pg)  

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης 
ηλιθιότητας 

toy καρλο µ.τσιπολα 
(Εκδόσεις Κέδρος)  

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

τον θαναση ποχαλα και τονιασ καφετζακη 
(Εκδόσεις Εστία)  

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

Ο «άλλος» του καθρέφτη 
toy στελιου ραµφου 
(Εκδόσεις Αρµός)  

To τέρας ra εγώ 
toy σταµατη µαλελη 
(Εκδόσεις Λιβάνη)  

Η αδερφή µου 
toy σταυρου ζουµπουλακη 
(Εκδόσεις Πόλις)  

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; 
toy φραγκουλη σ. φραγκου 
(Εκδόσεις Λιβάνη)  
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