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Επιμέλεια: Ολγα Σελλά
Από την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου 2008.
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To μυστικό

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει

μετ. Εφη Τσιρώνη (ΛιβάνΜ)
Μιαπεριήγηση στη γοητεία του μυστικού ανά tous auovES.

(Καστανιώτηε)
Ο iSios το συστήνει us πολιτική ανασκο(λο)πηση Tns ιστοpias. Με χιούμορ και διεισδυτικότητα.

του Rhoda Byrne

To φάντασμα Tns αξόδευτηβ αγάπης

του Κώστα Παπαϊωάννου

της Μάρως Βαμβουνάκη

Χαμένοβ παράδεισο5

(Ψuxoyios)
Η συγγραφέαβ γεφυρώνει την ψυχολογία με τη λογοτεχνία
με τον δικό xns τρόπο.

μετ. Αλέξηε Καλοφωλιά5 (Mivoras)
Μια ιστορία καταστροφήΞ, ηρωισμού και εηιβίωσηε.

Μικρή ιστορία του κόσμου
τουΕ.Χ.Γκόμπριτς

μετ. Ελενα Καμπλάρη (Πατάκηε)
Η αφήγηση tns icrtopias xns ανθρωπότητα5 με τρόπο σύντομο,
περιεκτικό και πειστικό.

Η Μαρία των Μογγόλων
mcΜαριάννας
Κορομηλά

(Πατάκηβ)
Μια γραπτή εξομολόγηση για μια διαδρομή otous δρόμου5
Tns IoTopias.

N?2

Εγχειρίδιο βλακείας

του Διονύση Χαριτόπουλου
(Tonos)

του ΓκαίλςΜίλτον

me

Μαρία Βοναπάρτη, n ζωή xns
τηςΣελιάΜηερτέν

του Φρανσουά Νταγκονιέ

μετ. Μαρώ Τριανταφύλλου (Μελάνι)
Μια συγκριτική προσέγγιση 20 κορυφαίων φιλοσόφων και ο
nupnvas xns σκέψη5 tous.

Καραγάτσηβ

100χρόνια and τη γέννηση του

ΕΚΕΒΙ
Μια εργοβιογραφία του μεγάλου Ελληνα λογοτέχνη.

Η κατάρρευση του πολιτικού
συστήματος στην Ελλάδα σήμερα

του Χρήστου Γιανναρά
(lavas)
Τα άρθρα του Ελληνα φιλοσόφου στην κυριακάτικη «Κ».
μετ. Ρούλα Τσιτοϋρη (Ποταμόε)
Η ζωή και το περιβάλλον xns τελευταΐα5 απογόνου των Βοναπάρτη
και σημαντικήε ψυχαναλύτριαε.
Epsis οι Ελληνες

Εν ονόματι Tns Μακεδονίας
του Σταύρου Λυγερού

(Λιβάνι)
Μια ενδελεχή5 ανάλυση του 18ετού5 διπλωματικού πολέμου
για το όνομα.
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Μερικέβ διαπιστώσει για το πλεόνασμα βλακεία5 που συναντούμε
Η σιωπή των βιβλίων
του ΤζωρτζΣτάινερ
γύρω μα5.
μετ. Σοφία Διονυσοηούλου (Ολκόε)
Ανησυχητικέε αλήθε^ για τον κόσμο των βιβλίων και την
πορεία των πνευματικών ανθρώπων τον 21ο αιώνα.
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Οι μεγάλοι φιλόσοφοι
και n φιλοσοφία tous

συλλογικό

επιμ. Θ. Βερέμη - M. Κατσίγεραε (ΣΚΑΙ)
Ενα ανάγνωσμα πατριδογνωσία3 απθ το 1867 eosτο 1922.
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Ο Σεφέρης για νέουβ αναγνώστες
επιμέλεια T.Καγιαλής - Ευρ. Γαραντούδη

(iKapos)
Μια σύσταση ανάγνωσηε με τρόπο σύντομο, περιεκτικό και
πειστικό.

Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση
στην Παγκοσμιοποίηση
του Γιάννη Βούλγαρη

Δακρυσμένη Μικρασία

Tt είναι n Δύση
του Φιλι'πΝερό

Η πολιτική προσαρμογή cms σύγχρονε5 συνθήκεε και ανάγκεε.

(Μεταίχμιο)
Μαρτυρίε5 και φωτογραφικό υλικό που φωτίζουν μία από tis
πλέον σημαντικέ5 στιγμέ8 Tns πρόσφατα laxopias.

(Εστία)
Ο Γάλλοβ φιλόσοφοβ αναζητεί tis πολιτισμικέ3 γειτνιάσει
του δυτικού πολιτισμού.

Η ιστορία του λαού
των Ηνωμένων Πολιτειών

του Βασίλη Τζανακάρη

Εχω ένα μυστικό

(Πόλιβ)

τουΧάουαρντΖιν

μετ. Θ. Καλύβαε (Αιώρα)
Η ιστορία Tns Αμερική5 oncosτην έζησαν οι μαύροι, οι γυναίκεε, οι εργάτη, οι Ινδιάνοι, οι μετανάστε5.
επιμ. Nikos Νικολίζαβ(Λιβάνι)
μετ. Eu. Ανδριτσάνου - Γ. Ζέρβα5 (Αγρα)
Μια ενθαρρυντική προσέγγιση στο οικουμενικό ζήτημα xns Η ζωή δύο μύθων, Tns Miims Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη
Παπαμιχαήλ, oncosτην είδε ο yios tous .
θνητότηταβ.

Στον κήπο του Επίκουρου
τουΙρβινΓϊάλορ
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του Γιάννη Παπαμιχαήλ

ΝΠΟ

Ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος
του M.Χάιντεγκερ

Στιγμέ51 και II

μετ. Ιωάννα Αβραμίδου (Πλέθρον)
«...το λέγειν που ομιλεί μέσα στο στοιχείο Tns noinons».

(Εστία)
Προσωπικέ5 αναμνήσειε από μια πλούσια πολιτική διαδρομή.

Οι πόλεμοι ins μνήμης

του Λεωνίδα Κύρκου

του Χάγκεν Φλάισερ

(Νεφέλη)
Η επώδυνη μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και οι «πόλεμοι»,
οι διαμάχε5 που ακολούθησαν.
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