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γραφήµατα. 
«CR - EXIT; EYPft, ΑΡΑΧΜΗ II ΑΜΟ IVOMKMA?. 
ΗΕλλάδα και η Ευρώπη είναι αντιµέτωπες 

µε ιστορικές προκλήσεις 
και επιλογές. Οι εξελίξεις 

των τελευταίων µηνών και 
ιδιαίτερα των τελευταίων ηµερών έχουν 
ανάγει σε κεντρικό θέµα την παραµονή ή 
όχι της Ελλάδας στο ευρω. Στο διάστηµα 
ano τις 14 Μαΐου µέχρι τις 30 Αυγούστου 
λήγουν σειρές ελληνικών οµολόγων 
ύψους πολλών δισ. ευρω και δεν είναι, 
πλέον, σε καµία περίπτωση σίγουρη η 
αποπληρωµή τους. 

Η Γερµανία προετοιµάζει ήδη ano τον Νοέµβριο 
νοµοθεσία διευκόλυνσης αποχώρησης 

χώρας από την EE, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
φαίνονται πιο έτοιµες ano ποτέ να απορροφήσουν 

τις συνέπειες µίας τέτοιας εξέλιξης. 

Παράλληλα, φήµες από τις Βρυξέλλες κάνουν 
λόγο για σχέδιο διπλού νοµίσµατος. 

Μια σειρά ερωτηµάτων µπαίνουν στο 
τραπέζι των συζητήσεων: Θα παραµείνει 
η Ελλάδα στο ευρώ, ή θα επιστρέψει στη 
δραχµή και τι θα συµβεί σε κάθε περίπτωση; 

Είναι αλήθεια πως η έξοδος απ' την 
EE είναι νοµικά αδύνατη ή µήπως υπάρχουν 

τρόποι αποβολής και εθελοντικής 
εξόδου που εξετάζονται ήδη; 

Μπορεί η EE να προχωρήσει στην υιοθέτηση 
δύο ευρώ και πώς θα επηρεαστεί τότε 

η Ελλάδα; Υπάρχει περίπτωση παράλληλης 
χρήσης ευρώ και δραχµής και τι θα συνεπάγεται 

αυτό; Και αν αµφισβητηθεί και 
απορριφθεί 'επαναστατικά' το Μνηµόνιο; Τί 
θα συµβεί αν αποτύχει µία 'επαναδιαπραγµάτευση;1 

Υπήρξε µυστική πρόταση της 

Ρωσίας για δάνειο 50 δισ. ευρώ στην Ελλάδα; 
Τι είναι πιθανότερο, τελικά, να συµβεί; 

Στο 'GR-EXIT', που είναι τιτλοφορηµένο 
από αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως ο µεγαλύτερος, 

ίσως, κίνδυνος για την Ελλάδα, 
δηλαδή µία έξοδος της απ' το ευρώ 

(GREEK - EXIT), δίνονται απαντήσεις σε 
δεκάδες καυτά και µέχρι στιγµής αναπάντητα 

ερωτήµατα για το χθες, το σήµερα 
αλλά κυρίως το αύριο της κρίσης, δηµιουργώντας 

έναν απλό, αντικειµενικό αλλά 
και απολύτως απαραίτητο οδηγό για τη 
νέα, κρυφή ελληνική πραγµατικότητα που 
διαµορφώνεται απειλητικά και µε σφοδρή 
ταχύτητα µπροστά µας αλλάζοντας ριζικά 
τις ζωές όλων µας. Πρόκειται για τη σεµιναριακή 

ύλη του έγκυρου χρηµατιστηριακού 
τεχνικού αναλυτή Πάνου Παναγιώτου. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ γουιλ λαβεντερ 
{(ΜΙΝΩΑΣ» mi 480 

Πριν από δεκαπέντε χρόνια... Η είδηση ότι ο Περίφηµος καθηγητής Λογοτεχνίας 
Ρίτσαρντ Άλνπς θα αναλάβει από το κελί του τη διδασκαλία ενός ειδικού νυχτερινού 
τµήµατος µε την ονοµασία «Εξιχνιάζοντας ένα λογοτεχνικό µυστήριο» συνταράζει 
το Κολέγιο Τζάσπερ. Σήµερα... Η καθηγήτρια στο Χάρβαρντ Αλεξ Σίπλι έκανε όνοµα 
ως φοπητριατου νυχτερινού τµήµατος του Άλνπς. Όχι µόνο αποκάλυψε την αλήθεια 
για την ταυτότητα του Πολ Φάλοουζ, αλλά βρήκε και στοιχεία που απάλλαξαν τον 
Άλνπς από τα ειδεχθή εγκλήµατα του 1982. Όταν, όµως, ένας συµφοιτητής της από 
το ίδιο τµήµα δολοφονείται... 

((ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α» 
οµηροσ αβραµιδησ «∆ΙΟΠΤΡΑ» ΟΈί). 240 

Η ∆ανάη και ο Άδωνης, ένα πολύ ευτυχισµένο µέχρι πρόσφατα 
ζευγάρι. Εκείνη µεταφράστρια σε εκδοτικό οίκο, εκείνος 

βοηθός φαρµακοποιού. Χωρίς καµιά δικαιολογία ο Άδωνης θα 
κλείσει την πόρτα της κοινής τους ζωής και θα εξαφανιστεί. Καµιά 

εξήγηση, µόνο απελπισία για την ∆ανάη που αγνοεί το παρελθόν 
του αγαπηµένου της και δεν κατανοεί πώς έγινε το πέ 

ρασµα ano την απόλυτη ευτυχία στην µοναξιά και στην εγκατά 
λειψή. Πώς τόσα όνειρα έγιναν εφιάλτης. Ο εφιάλτης όµως, ου 
σιαστικά είναι µόνο για τον Αδωνη. 

«ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ» 

«ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α» asalarsson Βόρεια Σουηδία: To χιόνι χορεύει µε το 
Βόρειο Σέλας στον νυχτερινό ουρανό. Ένας 
άντρας κείτεται άγρια δολοφονηµένος σε 
µια εκκλησία. Είναι ο χαρισµατικός ιεροκήρυκας 

Βίκτορ Στρόντγκαρντ. Τη σκοτεινή 
υπόθεση αναλαµβάνει να διαλευκάνει η 
ετοιµόγεννη αστυνοµικός Άννα-Μαρία Μέλα. 

Στην έρευνα, της θα εµπλακεί και η Ρεµπέκα 
Μάρτινσον, δικηγόρος µε έδρα τη 

Στοκχόλµη, φίλη του νεκρού 
από παλιά, η 

οποία µε αφορµή τα γεγονότα 
επιστρέφει στη 

γενέτειρά της, την κωµόπολη 
Κιρούνα. 

«ΜΑΣΚΕΣ» λεοναρδο παδουρα 
To πτώµα ενός δολοφονηµένου τραβεστί 

στην Αβάνα δεν είναι συνηθισµένο εύρηµα. 
Τα πράγµατα γίνονται πιο περίπλοκα για τον 
υπολοχαγό του Τµήµατος Ανθρωποκτονιών 
Μάριο Κόντε, που έχει αναλάβει την υπόθεση, 
όταν διαπιστώνει ότι ο νεκρός είναι γιος ενός 
ευυπόληπτου διπλωµάτη και βετεράνου της 
Επανάστασης, Η διακριτικότητα που απαιτείται 

δυσχεραίνει τις κινήσεις του Κόντε, ενώ 
ταυτόχρονα όλη η 
αστυνοµική υπηρεσία 
-και ο ίδιος- βρίσκεται 
στο στόχαστρο του 
Τµήµατος Εσωτερικών 

Υποθέσεων. 
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<(Η ΛΑΛΙΑ ΤΟΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΝ» 
γιωργοσ φυτιλησ ∆εκαεννιά χρόνια έρευνας, µελέτης και έντονης 

προσπάθειας χρειάστηκε ο συγγραφέας για 
να συγγενέψει το λόγο της σαρακατσάνικης λαλιάς 

µε το λόγο των απλών ανθρώπων της αρχαιότητας. 
Όχι για να αποδείξει το αυτονόητο, 

ότι οι Σαρακατσάνοι είναι Έλληνες, αλλά για να 
τονίσει µια αλήθεια: Η γλώσσα που µιλούσε ο λαός 

µακριά από την Αθήνα και τις σχολές των φιλοσόφων, 
σοφιστών και ποιητών, διαφυλάχτηκε 

στις µνήµες των Σαρακατσάνων. «Ήµουν τυχερός, 
που συνάντησα στην πορεία της έρευνας 

σπουδαίους δασκάλους της γλώσσας κι άκουσα 
τις συµβουλές τους», λέει. 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ I 

κη(Εκδόσ^ςΨυχογιός) ς 

νιώτη) „ΚΟΟνιάΜ της τιατρί- 

σεις Πατάκη) 

«ΣΑΛΤΟ ΜΟΡΤΑΛΕ» 
βασιλησ τσιαµπουσησ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ». αεΠ. 288 

Ένας άγγελος κατεβαίνει στη γη µε αλεξίπτωτο 
που όµως δεν ανοίγει. Μια φάλαινα 

αυτοκτονεί κι εκβράζεται στη Νέα Παναγούδα. 
Ακολουθεί µεγάλος σεισµός. Μια 

Αγγλίδα, επηρεασµένη απ' την επίσκεψή 
της σ' ένα ορθόδοξο µοναστήρι, δοκιµάζει 
την πίστη της πηδώντας από ένα πανύψηλο 

πλατάνι στα νερά 
διερχόµενου ρέµατος. 

Ένα χωρισµένο 
ζευγάρι παζαρεύει 
να πουλήσει το σπάι 
του για να γλιτώσει 
ο άντρας ano τους 
τοκογλύφους. 

σχεδιασµοσ σελιδασ 
σοφια µπιλιλη 
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