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Προτάσεις βιβλίων 
Αό  ββλλί SD ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία ρς 

ββΑλέκος 

∆αφνοµήλης 
Εκδ. Μουσική Εταιρεία Β. Ελλάδος, 
To τελευταίο ποιητικό πόνηµα χου 
γνωστού λογοτέχνη της πόλης µας, 
εξαιρετικά µελοποιηµένο από το 
Θεόδωρο Μιµίκο. 

Νάταλι Μπακόπουλος, Εκδ. Πατάκη, 
Σελ. 572, Τιµή € 19,90 

Στο δεξιοτεχνικό πρώτο µυθιστόρηµά 
της που διαδραµατίζεται 

στην Αθήνα και το Παρίσι, η Νάταλι 
Μπακόπουλος µας γνωρίζει 

δύο αδελφές, την εικοσάχρονη Σοφία 
και τη δεκαεξάχρονη Άννα... 

m CREVY 
STEVENS 

TO ΣΤΙΓΜΑ 

Chevy Stevens, ∆ιόπτρα, 2012 
Σελ. 548, Τιµή € 17,90 
"To Στίγµα" καταγράφει µε 
συγκλονιστικό τρόπο τον αγώνα 
µιας γυναίκας να κατανοήσει τον 
ίδιο της τον εαυτό & τις ρίζες της. 

ΞιιοΛιιιοΐιικό 
Νεολαίας 2014 
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Παναγιώτης Φούγιας, 
Εκδόσεις Μαλλιάρης - Παιδεία 
Σελ.: 487, € 25,24 
Παχερικές διδαχές, φιλοσοφικές 
θέσεις αρχαίων και νεωτέρων... 

ΌΛα για To 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
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Η κληρονοµιά, Κρίσχοφερ Παολίνι 
Εκδόσεις Πατάκη, 
1.108 σελ., Τιµή €27,90 
'Οχι πριν από πολύ καιρό, ο 'Εραγκον 

- δεν ήταν τίποτα περισσότερο 
από ένα φτωχό χωριατόπαιδο, και ο 
δράκος του, η Σαφίρα, µια γαλάζια 
πέτρα µέσα σ' ένα δάσος. 
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™ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
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Hi Η 
Hessel, Stephane. Εκδόσεις Πατάκη, 
Σελ. 85, Τιµή € 5,50 
"Ο δρόµος της ελπίδας", που συνυπογράφουν 

οι δύο µεγάλοι Γάλλοι 
στοχαστές, ο κορυφαίος φιλόσοφος 
Ενχγκάρ Μορέν και Σχεφάν Εσσέλ, 
είναι το απόσταγµα µακράς πείρας 
στην πολιτική και στους κοινωνικούς 

αγώνες. 
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Penn, Robert, Εκδ. Μεταίχµιο, 
Σελ. 260, Τιµή € 14,40 
To βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες 

αναγνώστες, τόσο βιβλιόφιλους 
όσο και ποδηλάτες, είναι ένας 

ύµνος στην απλότητα και την αξία 
του χειροποίητου. 

Μούσας, Ξενοφών ∆ίον. Έκδοση 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 
Σελ. 199, Τιµή € 13,60 
To βιβλίο αυτό είναι ένας βασικός 
οδηγός, του µηχανισµού των 
Αντικυθήρων από έναν πρωταγωνιστή 

των νέων µελετών του 
αρχαιότερου υπολογιστή... 

Χουζούρη, Έλενα, 
Εκδόσεις Επίκεντρο, 
Σελ. 220, Τιµή € 14,00 
Επανέκδοση του βιβλίου που κυκλοφόρησε 

το 1995 για το µεγάλο 
Θεσσαλονικιό λογοτέχνη - ποιητή 
Γιώργο Ιωάννου. 

Ρούλα Σαµαϊλίδου 
Εκδ. Σιδέρη, Σελ. 461,Τιµή € 17,00 
Η "κυρία µαµά" που γίνεται µαµά, 
το ασχηµόπαπο που γίνεται κύκνος, 
η οικογένεια που διασκορπίζεται, 
µια αγάπη χωρίς µέλλον, τα χαµένα 
όνειρα και η προδοσία, πλέκουν τον 
ιστό της ζωής. 

Από τα βιβλιοπωλεία SD ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία 
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κατανοώντας ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

στην ελλαδα 

Η ΛΑΚΑΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ·<ΜΑ>Μ«1ΙΙ non*, 
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Γιάννης Σταυρακάκης, Εκδόσεις 
Σαββάλας, Σελ. 361, Τιµή € 17,70 
Τα τελευταία χρόνια η ψυχανάλυση 

-ιδίως η λακανική θεωρίααναγνωρίζεται 
όλο και περισσότερο 

ως σηµείο αναφοράς για τον 
αναπροσανατολισµό της πολιτικής 
θεωρίας... 

Φ 
Μητσόπουλος, Μιχάλης. Εκδόσεις 
Ψυχογιός, Σελ. 487. Τιµή € 16,60 
To βιβλίο αυτό µιλάει για τις 
σύγχρονες οικονοµικές προκλήσεις 

που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, 
εξετάζοντας πώς και γιατί µια 
πρότερη δυνατή οικονοµία µπορεί 
να φλερτάρει µε την ολοκληρωτική 

κατάρρευση. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΣΤΟΝ KAOPECOTH 
TOY ΤΥΠΟΥ 
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πορφυρός ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
Σακελλαρόπουλος, Μένιος 
Εκδ. Λιβάνη, Σελ. 271 Τιµή € 12,00 
Τον άγγιξε ο Ιουστινιανός, τον 
προσκύνησαν αυτοκράτορες και 
βασιλιάδες, τον σεβάστηκε ακόµα 
και ο Μωάµεθ B' ο Πορθητής. 
Άντεξε χίλια πεντακόσια χρόνια. 
Και τώρα, κρυµµένος στην ιερή γη 
της Πάτµου... 

JULIA K Η I 5 T E V A 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Χρήστος Ζαφείρης, Μανώλης Κανδυλάκης, 
Γιώργος Αναστασιάδης 

Έκδοση Μορφωτικού Ιδρύµατος 
Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. Σελ. 144, Τιµή € 30,00 
Η συµβολή των εφηµερίδων στη διαµόρφωση 

του νεότερου προσώπου 
της πόλης. 
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Julia Kristeva Εκδ. Κέδρος, 
Σελ. 507, Τιµή € 22,00 
Στο mo προσωπικό βιβλίο της, η 
διάσηµη θεωρητικός και ψυχαναλύτρια 

Τζούλια Κρίστεβα αποπειράται 
να διερευνήσει ένα από τα 

mo δύσκολα ανθρώπινα θέµατα: 
τον έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις... 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΙ∆ΗΣ 

Ο Μέσα 
Ποταµιά 

Αρκάς. Στο βάθος κήτος, 
Εκδ. Γράµµατα, Σελ. 64, Τιµή € 7,50 
Μπορεί όµως το λεπτό πνεύµα να νικήσει 

τον βάρβαρο µπρουταλισµό; 
Να, το πρόβληµα που διερευνά ο Αρκάς 

σ αυτό το δεύτερο άλµπουµ της 
σειράς "Επικίνδυνα Νερά". 

Εκδ. Σαββάλας, 
Σελ. 538, Τιµή € 18,70 
Ουσιώδες βοήθηµα για όσους 
επιθυµούν να εξερευνήσουν τις 
ιδέες και το υπόβαθρο όσων διαδραµάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του κοινωνικού και 
πολιτικού στοχασµού. 

Μαρκίδης, Κυριάκος Κ. 
Εκδ. ∆ιόπτρα, Σελ. 388, Τιµή € 17,00 
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
"Ο Μέσα Ποταµός", ακολουθούµε 
τον Κυριάκο Μαρκίδη -µελετητή, 
ερευνητή, συγγραφέα και προσκυνητή- 

σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην 
καρδιά της χριστιανικής πνευµατικότητας... 

∆ιαφηµιστείτε ιώρα στα ΗΙΙΙΙΛΙϋΟµίΚϋ Κοστίζει φτηνότερα - σας συµφέρει. 
Τιµή προσφοράς 1/4 της σελίδας µόνο 120€! 

Κυκλοφορεί σε 20.000 αντίτυπα και διανέµεται δωρεάν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε 350 σηµεία διανοµής. 
τηλ. 2310 277113, εαωι. 2, κ. Σοφία Οικονόµου 

www.clipnews.gr


