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Βιβλιο-γραφίες 
Ano τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Προτάσεις για φδο ano την κρίοη 
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ, 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
«l. ΣΙ∆ΕΡΗΣ» 

Ο δηµοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής 
της Ν.∆. στη Θεσσαλονίκη Κώστας Μαργαρίτης, 

µέσα από το βιβλίο του «Αλλάζουµε, 
Νέοι ηγέτες, Πατριωτικές πολιπκές» (Σιδέρης) 
προτείνει τρόπους εξόδου από την κρίση. Χρησιµοποιώντας 

µεστό λόγο και απτά επιχειρήµατα, 
ο συγγραφέας επιχειρεί να περάσει το 

µήνυµα πώς η κατάσταση στη χώρα µας µπορεί 
να αλλάξει από εµάς τους ίδιους. 

χαρακτηριστική η αναφορά του στην ανάγκη 
ανακήρυξης της ελληνικής ΑΟΖ: «Η Αποκλειστική 

Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) παραµένει 
στο αρχείο. Η εκµετάλλευση χρυσού, που 
υπολογίζεται στα22,5δισ. δολάρια, βρίσκεται 
στο υπέδαφος και οι συναρµόδιοι 
υπουργοί αδυνατούν να προχωρήσουν 

στην κατάρτιση περιβαλλοντικών 
όρων και στην ταχύτατη 

παροχή αδειοδοτήσεων στις ενδιαφερόµενες 
εταιρείες εξόρυξης 

χρυσού. Η χώρο µας οφείλει 
να εστιάσει στον τουρισµό και 
στον πολιτισµό. Να ανακτήσει τη 
χαµένη φήµη, να προσελκύσει νέους 

επισκέπτες και να λειτουργήσει 
µε σύγχρονο ύφος, έξω από 

συνδικαλιστικές λογικές» ! 
Η λύση, για να αποκτήσει η πατρίδα 

µας άµεσα αναπτυξιακό προφίλ, κατά 
τον Κώστα Μαργαρίτη, είναι να µετατραπεί σε 
ένα απέραντο εργοτάξιο. Να δοθούν στους 
επιχειρηµατίες, µε 10ετή παραχώρηση, κρατικά 

ακίνητα µε µοναδική τους υποχρέωση να 
κάνουν επενδύσεις, να προσλάβουν ανθρώπινο 

δυναµικό και να πληρώνουν τους φόρους 
στο ελληνικό κράτος. Έτσι, θα αρχίσει να µειώνεται 

η ανεργία, το κράτος θα εισπράττει 
ΦΠΑ και τα ασφαλιστικά ταµεία θα µπορούν 
να πληρώνουν συντάξεις. «Κάθε άλλη συζήτηση, 

που θα τραβά σε µάκρος χρόνου και θα 
συντηρεί πολυδάπανα κρατικά σχήµατα, είναι 
απορριπτέα και επικίνδυνη. Μπορούµε να πετύχουµε, 

αρκεί να εργαστούµε συντονισµένα 
και αποτελεσµατικά», σηµειώνει. 

Ano το στόχαστρο του δεν ξε-  
φεύγουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι 
µας, καθώς καίοι Έλληνες που 
ζητούν επιστροφή στη δραχµή. Η 
Ευρώπη, υπογραµµίζει, «σκληραίνει 

τη στάση της και δεν προχωρά, 
µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, στην κοπή ευρώ. 

Οι ηγέτες της, Μέρκελ - Σαρκοζί, 
δεν διαισθάνονται την κρισιµότητα 

της στιγµής στην E.E. Η συµπεριφορά 
και η στάση τους δείχνουν 

την πρόθεσή τους για µελλοντικό 
διαχωρισµό Βορρά - Νότου 

στην Ευρώπη. Έρευνες αποδεικνύουν 
ότι σε βάθος πενταετίας 

οι χώρες του Νότου θα φτωχύνουν 
κατά 30%, η Ελλάδα κατά 

50% και οι χώρες του Βορράκοντά 
στο 15%. Φτώχεια παντού! Έλλειψη 

στρατηγικής και κοινού 

συντονισµού σ' όλα τα επίπεδα. 
Από την άλλη µεριά, βρήκαν ευκαιρία 

οι λάίκιστές και ανεύθυνοι 
προπαγανδιστές στην Ελλάδα να 
µιλούν για επιστροφή στη δραχµή 

I Θα είναι το µοιραίο λάθος και 
η καταστροφή της πατρίδας 
µας». Οξεία είναι η κριτική του 
Κώστα Μαργαρίτη και προς τις 
τράπεζες: «Επιβάλλεται η κρατικοποίηση 

των τραπεζών µέχρι να 
εξυγιανθούν και µετά να πωληθούν, όπως έκανε 

η Αγγλία, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν υπεραξίες 
για το κράτος. Η Ελλάδα των 11 εκατ. 

πολιτών δεν έχει ανάγκη πάνω ano 3 µεγάλες 
τράπεζες! Η κυβέρνηση οφείλει να οδηγήσει 
τις εξελίξεις µε οµαλό τρόπο, ώστε να δηµιουργηθούν 

ισχυροί όµιλοι που θα επενδύσουν 
στην καινοτοµία, στην έρευνα, στην τεχνολογία. 

Πώς θα ανακάµψει η χώρο, όταν χάνονται 
«οι έξυπνες ιδέες» και το ανθρώπινο δυναµικό 
µεταναστεύει στο εξωτερικό; Πότε θα εφαρµόσουµε 

τον οδικό χάρτη για τη νέα γενιά; Σήµερα 
οι τράπεζες και οι µεγαλοµέτοχοι τους 

χρεοκοπούν τη χώρα. Ζητούν συνέχεια εγγυήσεις 
- χρήµατα για την επιβίωσή τους και έχουν 

«στεγνώσει» τηγ αγορά από ρευστότητα. Η 

ΤΑ ΕΥΠΠΛΗΤΛ 
1 To νήµα», Victoria Hislop, 

«∆ιόπτρα» 
2. «Η γυναίκα που ήξερε µόνο 

να αγαπάει», Τζιρίτα 
Μαρία, «Ψυχογιός» 

3. «Η τέχνη να έχεις πάντα 
δίκιο», Αρτουρ Σοπενχάουερ, 

«Πατάκης» 
4. «Οικογενειακά µυστικά», 

Camila Lackberg, «Μεταίχµιο» 

5. «Νίτσε: 99 µαθήµατα καθηµερινής 
φιλοσοφίας», 

Αλαν Πέρσι, «Πατάκης» 
6. «Αγγελοι: Ερωτας», Λόρεν 

Κέιτ, «Ψυχογιός» 

7. «Μια φορά κι ένα καλοκαί¬ 
ρι», Μετάξια Κράλλη, 
«Ψυχογιός» 

8. «To αριστερό χέρι του Θε¬ 
ού II-Τα τέσσερα», Paul 
Hoffman, «∆ιόπτρα» 

9. «Ο λύκος της µοναξιάς», 
Χρυσηΐδα ∆ηµουλίδου, 
«Ψυχογιός» 

10. «Στην καρδιά της αυτοκρατορίας», 
Σπύρος Γόγρλος, 

«∆ωδώνη» 

Από τα καταστήµατα «Public» 
για το διάστηµα 27 Φεβρουαρίου 

έως 3 Μαρτίου 

ff Ευρώπη 
σκληραίνει τη 
στάθη της και δεν 
προχωρά, µέσω 
της EKT στην 
κοπή ευρω. 
Οι ηγέτες της, 
Μέρκελ - Σαρκοζί, 
δεν διαισθάνονται 
την κρισιµότητα 
τηςσπνµής 
στην E.E. 
Η συµπεριφορά 
και η στάση τους 
δείχνουν την 
πρόθεση τους για 
µελλοντικό 
διαχωρισµό Βορρά ¦ 

Νότου στην 
Ευρώπη. 

αγανάκτησή µας έχει ξεπεράσει κάθε όριο και 
απαιτούµε εδώ και τώρα από το χρεοκοπηµένο 

πολιτικό σύστηµα να αναλάβει τις ευθύνες 
του και να οδηγήσει τις τράπεζες σε άµεσες 
συγχωνεύσεις. Πατριωτικές λογικές για να σωθεί 

η χώρο. ∆ικαιοσύνη-και αξιοκρατία σε όλα 
τα επίπεδα». 

Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτησή του για 
την Παιδεία µας: «Τα ελληνικά πανεπιστήµια 
αφήνονται στην τύχη τους, οι έρευνες σταµάτησαν 

και η νέα γενιά διεκδικεί γνώση, επαγγελµατική 
αποκατάσταση και καινοτοµία από 

τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που εµπιστεύθηκε 
για τη µόρφωσή της. Βρισκόµαστε στη πιο κρίσιµη 

καµπή της µεταπολιτευτικής περιόδου. Η 
µικρή Ελλάδα µας, για να επιβιώσει, οφείλει να 
επενδύσει στην Παιδεία. Να δώσει στα ελληνικά 

πανεπιστήµια την παλιά τους αίγλη. Οι καθηγητές 
οφείλουν από την πλευρά τους να επιδοθούν 
στην έρευνα, να αναζητήσουν συνεργασίες 

µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων και 
να ασχοληθούν πιο ενεργά µε την πανεπιστηµιακή 

τους καριέρα. Η νέα γενιά περιµένει πολλά 
απ' αυτούς. Η πνευµατική ηγεσία του τόπου 

οφείλει να είναι πςιρούσσκαιάχΐαπούσα. Τα 
πολιτικά κόµµατα να αφήσουν στοτιεριθώριο 
τις τεχνητές διαφωνίες τους και να συνεννοηθούν 

γιατο µέλλοντουτόπου. Να δοθεί 
βάρος στην έρευνα, στην καινοτοµία, 

οτις νέεςτεχνολογίες και στην 
επαγγελµατική αποκατάσταση των 
νέων παιδιών. Να κλείσουν τµήµατα 
πανεπιστηµίων σε περιοχές της χώρας 

που µας κοστίζουν ακριβά και 
δεν ανταποκρίνονται στον ρόλο τους. 
Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, οι πολίτες 
έστειλαν το µήνυµα και τα πολιτικά 
κόµµατα οφείλουν να αναδείξουν 
σύγχρονους πολιτικούς µε τεχνοκρατικές 

αντιλήψεις. Ίσως το ∆ΝΤ µάς 
δώσει την ευκαιρία να γίνουµε χώρα 
αξιόπιστη, σοβαρή και δηµιουργική. 
Τα πάντα ξεκινάνε από την Παιδεία». 

To βιβλίο θα παρουσιαστεί την ερχόµενη 
Παρασκευή 30 Μαρτίου και 

ώρα 19.00 στη ΛΑΦΘ (αίθουσα Αλέξανδρος) 
στη Θεσσαλονίκη. Θα µιλήσουν 

ο Μάκης Βορίδης και η Λούκα 
Κατσέλη. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ» 
ΛΟΡΕΝ ΟΛΙΒΕΡ 
«ΨΥΧΟΠΟΣ», 
σελ. 433 
«Λένε ότι η θεραπεία για 
τον έρωτα θα µε κάνει 
ευτυχισµένη και ασφαλή 
για πάντα. Κι εγώ τους 
πίστευα. Μέχρι τώρα. 
Τώρα τα πάντα έχουν αλλάξει. Τώρα θα 
προτιµούσα να µολυνθώ µε τον έρωτα για 
ένα κλάσµα του δευτερολέπτου παρά να 
ζήσω εκατό χρόνια µέσα στο ψέµα». Σε µια 
αφιλόξενη Αµερική, όπου κάθε πόλη περιχαρακώνεται 

µε σύνορα προκειµένου να 
διαφυλαχθεί η υγεία του πληθυσµού, µια 
φριχτή και ολέθρια νόσος απειλεί να αφανίσει 

ολόκληρη την ήπειρο. Η χειρότερη 
επιδηµία όλων των εποχών: ο έρωτας, Η 
Λένα µετράει τις µέρες ανπστροφα µέχρι 
την ηµεροµηνία όπου θα υποβληθεί στη 
χειρουργική διαδικασία, η οποία θα την καταστήσει 

απρόσβλητη στη νόσο. Ώσπου 
ένα τυχαίο γεγονός θα αλλάξει τη ζωή της 
για πάντα. 

¦¦¦ 
«TO ΜΩΡΟ ΤΗΣ 
ΡΟΖΜΑΡΙ» 
IRA LEVIN 
«ANUBIS», σελ. 253 
Ο βραβευµένος συγγραφέας 

Αϊρα Λέβιν αφηγείται 
µε απαράµιλλη δεξιοτεχνία 

µια ιστορία σύγχρονου 
αστικού τρόµου, 

που αποτελεί ορόσηµο στο είδος και ενέπνευσε 
την οµότπλη κινηµατογραφική ταινία 

του Ροµάν Πολάνσκι µε πρωταγωνιστές 
τη Μία Φάροου και τον Τζον Κασσαβέτης. 
Η Ρόζµαρι και ο Γκάι Γούντχαους µετακοµίζουν 

στο Μπράµφορντ, ένα παλιό κτίριο 
µε λαβυρινθώδη διαρρύθµιση και σκοτεινή 
ιστορία, χτισµένο σε µια πανέµορφη συνοικία 

της Νέας Υόρκης. Από τις πρώτες κιόλας 
µέρες, οι Κάοτεβετ, ένα ζευγάρι εκκεντρικών 

ηλικιωµένων που µένουν στο διπλανό 
διαµέρισµα, προσπαθούν επίµονα να 

τους προσεγγίσουν. Παρά τους δισταγµούς 
της Ρόζµαρι, ο σύζυγος της, που κάνει 

τα πρώτα του βήµατα ως ηθοποιός, αρχίζει 
να επιζητά τη συντροφιά του ηλικιωµένου 

ζεύγους. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
«ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ 
ΚΕΦΑΛΟΤΎΡΙΑ... 
ΚΕΡ∆ΙΣΑ ΕΝΑ 
ΠΟΝΤΙΚΟΛΟΤΤΟ!» 
ΤΣΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ 
«ΚΕ∆ΡΟΣ», σελ. 117 
«Ποιος κέρδισε ένα δισεκατοµµύριο 

στη λαχειοφόρο 
αγορά του Ποντικόλόττο; Ποιος; 

Ποιος; Μυστήριο. Γεγονός είναι ότι ο Τράπολα 
γίνεται ξαφνικά πάµπλουτος: υπερπολυτελές 

αυτοκίνητο, κάστρο, ελικόπτερο... 
Η επιτυχία του παίρνει τα µυαλά, αλλά δεν 
ξέρει τι τον περιµένει, σκουίτ!». Η σειρά «Ξεκαρδιστικές 

Ιστορίες» του Τζερόνιµο Στίλτον 
απευθύνεται σε παιδιά από 7 ώς 12 ετών 

και είναι µοναδική! Είναι η σειρά που απολαµβάνουν 
τα παιδιά γιατί έχει χιούµορ, 

δράση, και πολλές ανατροπές. Είναι η σειρά 
που εµπιστεύονται γονείς και εκπαιδευτικοί 
γιατί µεταδίδει διαχρονικές ηθικές αξίες. Ο 
αναγνώστης ταυτίζεται µε τον συγγραφέα, 
που αντιµετωπίζει τις δυσκολίες της καθηµερινής 

ζωής µε χιούµορ και αισιοδοξία. 
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