
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 06-06-2010
Σελίδα: 24
Μέγεθος: 947 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 10150
Επικοινωνία εντύπου: (210) 9405.888

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Βιβλιογραφίες 
Απθ τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Τζων Κέυνς, mo επίκαιρος από ποτέ! 
«ΤΖΩΝ ΜΕΥΝΑΡΝΤ 
ΚΕΫΝΣ (1883-1946)» 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ», 
σελ. 319 

«Χρωστάς στον τραπεζίτη 
σου 1.000 λίρες; Τότε 

είσαι στο έλεός του. Του 
χρωστάς 1.000.000 λίρες; 
Τότε, η κατάσταση έχει αντιστραφεί». 

Είναι μία από 
τις χαρακτηριστικές ατάκες 

του ιδιοφυούς οικονομολόγου 
Τζων Μέυναρντ 

Κέυνς. To μυαλό του, λένε, 
ήταν τόσο σύνθετο, η σκέψη 

του ήταν τόσο πολύπλοκη 
που είχε σαν αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός 

έργου όχι μόνο μεγάλης 
έκτασης, αλλά και μεγάλης ποιότητας. 

Πέρα από τα λάθη που είχε κάνει ο ίδιος στην 
προσωπική και επαγγελματική του ζωή, δεν 
μπορεί κανείς να του αρνηθεί τους τίτλους του 

«μεγάλου πνεύματος». 
Μετά το κράχτης Νέας 
Υόρκης το 1929 συνέγραψε 

το θεμελιώδες έργο 
«Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, 

του Τόκου και 
του Χρήματος», με το 
οποίο πέρασε στην αιωνιότητα 

ως ένας από 
τους μεγαλύτερους θεωρητικούς 

όλων των εποχών. 
Είναι ο άνθρωπος, 

του οποίου οι θεωρίες περί 
απασχόλησης και 

ανεργίας αποτελούν το 
κλειδί για τη v αντιμετώπιση 

των σύγχρονων οικονομικών 
κρίσεων. 

Η παρούσα βιογραφία, 
που κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις «Επικαιρότητα», γραμμένη από τον 
Λευτέρη Γιατράκη, είναι το πρώτο ολοκληρωμένο 

δημοσιευμένο έργο στην ελληνική, που 
παρουσιάζει γλαφυρά τη ζωή του μεγάλου αυ¬ 

τού άντρα. Είναι μια βιογραφία που ξεκινάει από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του Κέυνς και τελειώνει 

με το θάνατο του. Μια βιογραφία που 
εστιάζει αναλυτικά σε συγκεκριμένα ερωτήματα. 

Οπως με ποιο τρόπο ο Κέυνς προέβλεψε το 
1919 την έκρηξη είκοσι χρόνια αργότερα του B' 
Παγκοσμίου Πολέμου; Γιατί επέλεξε να παντρευτεί 

μια Ρωσίδα μπαλαρίνα, που ήταν πέρα 
για πέρα αποκρουστική στους διανοούμενους 
φίλους του; Γιατί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας 

Ντέιβιντ Λόυντ Τζωρτζ αποκαλούσε τον 
Κέυνς «ο Καλικάντζαρος των Οικονομικών»; 
Πώς έχασε δύο φορές μια πραγματικά μεγάλη 
περιουσία που είχε φτιάξει κερδοσκοπώντας 
στο Χρηματιστήριο; 

Με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, ο συγγραφέας 
κάνει κατανοητές δύσκολες οικονομικές 

έννοιες. Γράφει στον πρόλογο του ότι θα ήταν 
χρήσιμο να διαβαστεί το βιβλίο του... «γιατί ο 
Κέινς ως οικονομολόγος ήταν αυτός που έδωσε 
το αντίδοτο για τις διεθνείς οικονομικές κρίσεις, 
όπως η σημερινή, άρα όποιος και να διαβάσει 
για τη ζωή και το έργο του μόνο καλό θα αποκομίσει». 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
«TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΑΓΑΠΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» 
ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΟΟΥΛΙ 
«ΤΟΠΟΣ», σελ. 302 

Ενα συγκλονιστικό χρονικό - μυθιστόρημα, 
που εξιστορεί τον τρόπο με 

τον οποίο ένα μυθικό ποδοσφαιρικό 
παιχνίδι εξελίχτηκε σε σύμβολο μιας 
εποχής που έφθασε στο τέλος της, 

αφενός όσον αφορά 
την ιστορία 

ενός ολόκληρου 
έθνους και αφετέρου 

όσον αφορά 
την ευρωπαϊκή 
κουλτούρα. Ηταν 
26 Μαΐου 1989. 
Ενας ποδοσφαιρικός 

αγώνας 
που έγραψε ιστορία: 

Λίβερπουλ 
Αρσεναλ. Η δεύτερη χρειαζόταν νίκη 
με δύο γκολ διαφορά για να κατακτήσει 

το πρωτάθλημα που φαινόταν, 
όπως όλα έδειχναν, ότι ανήκει στην 
αντίπαλότης - και το κατέκτησε. Εκείνη 

την ημέρα παίχτηκε στο Ανφιλντ 
ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια 

στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου 
, το οποίο σφράγισε το τέλος 

μιας εξαιρετικά δραματικής και 
πολιτικά φορτισμένης περιόδου του 
αγγλικού πρωταθλήματος, μιας περιόδου 

που τα ετοιμόρροπα γήπεδα 
πλημμύριζαν χούλιγκαν τυφλωμένους 

από το μίσος και τον ρατσισμό. 

_ M .. 

ΧΐρίφΗ - 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

οι ΑΝΥΛ/ΑΚΟ"·ί>Ι 

«ΟΙ ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ» 
ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ 
«ΔΙΟΠΤΡΑ», σελ. 448 

Οι Ελληνες που μάχονται 
με αξιοπρέπεια για τα ιδανικά 
τους. Ανθρωποι ανυπάκουοι 
που αντιστέκονται στο ρεύμα 
και χαράζουν τη δική τους πορεία. 

Ενας ολόκληρος λαός 
που δεν υποκύπτει στις προσταγές των ισχυρών και 
πορεύεται για μια καλύτερη Ελλάδα. Από τις αρχές 
του Εικοστού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας ξετυλίγεται 

η ιστορία μιας οικογένειας που έζησε την καταστροφή 
της Σμύρνης, την Κατοχή, τον Εμφύλιο Πόλεμο, 

βιώνοντας ακόμη και τις πιο πρόσφατες κοινωνικές 
εξελίξεις, ενα μυθιστόρημα που μπλέκει έντεχνα 

το χθες με το σήμερα. 

¦¦¦ 
«ΕΤΣΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΠΕΡΕΙΡΑ» 
ANTONIO TABBUCCHI 
«ΑΓΡΑ», σελ. 224 

Λισσαβόνα, 1938. Η καταπιεστική 
δικτατορία του Σαλαζάρ, 

η θύελλα του επερχόμενου 
ισπανικού εμφυλίου, ο 

ιταλικός φασισμός στο βάθος. 
Ο Περέιρα είναι ένας 

πρώην δημοσιογράφος του 
αστυνομικού ρεπορτάζ στον 
όποιο έχουν εμπιστευτεί την πολιτιστική σελίδα μιας 
μέτριας απογευματινής εφημερίδας, της «Λισμπόα». 
Ο Περέιρα έχει μια θανατερή αντίληψη της κουλτούρας: 

αγαπά τα νεκρώσιμα εγκώμια των συγγραφέων 
που αποβιώνουν, τη λογοτεχνία του παρελθόντος, τις 
γραμμένες από πριν νεκρολογίες. Επανέκδοση του 
πολυβραβευμένου μυθιστορήματος. 

-T* V:r.K^:u*i"04AKV 

παΓίίμψηοτο 
του 

Αρχιμήδη 

«TO ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΜΗΔΗ» 
ΓΚΡΕΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», 
σελ. 419 

Η μυθιστορηματική πορεία 
στο χρόνο μιας χαλκέντερης 
περγαμηνής, που επικαλύφθηκε με χριστιανικά κείμενα. 

Ενα παλίμψηστο ειλητάριο με κρυμμένα μυστικά 
που έμελλε να αλλάξουν την ιστορία των Μαθηματικών. 

To βιβλίο, παρακολουθώντας τη συγκλονιστική 
πορεία της ζωής του Αρχιμήδη από τη γέννησή του 
το 287 π.Χ. μέχρι το περίφημο «Μη μου τους κύκλους 
τάραττε», που είπε πριν ξεψυχήσει, σκίζει το σκοτεινό 
πέπλο και αποκαλύπτει, στα παρασκήνια της Ιστορίας, 

τις κτηνώδεις, άγνωστες πλευρές της. 

¦¦¦ 
«ΡΩΣΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ» 
DRAGAN VELIKIC 
«ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ», σελ. 528 

Ο Ρούνπ είναι ένας άντρας 
που ζει αδιάφορα στο Βελιγράδι, 

έχοντας την επίγνωση 
πως περνά τα καλύτερά του 
χρόνια, σπαταλώντας τα χωρίς 

έρωτα. Λόγω προσωπικών 
προβλημάτων, αποφασίζει να 
φύγει για λίγο στη Βουδαπέστη. 

Τότε όμως ξεσπά ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, 
και η αυτοεξορίστου μοιάζει αναπόφευκτη: αντί v' 
αφήνει πλέον τον χρόνο να κυλά, ξεκινά το ταξίδι της 
ζωής του, κάνοντας μια περιπλάνηση στην Κεντρική 
Ευρώπη. Μέσα από την προσωπική του αφήγηση, γεμάτη 

βιώματα, αναμνήσεις, όνειρα κι επιθυμίες, ξεδιπλώνει 
το πορτρέτο της ζωής του - αυτής που ζει αλλά 

και αυτής που λαχταρά να ζήσει. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 

• «Λεμονοδάσος», Κοσμάς 
Πολίτης, «Ελληνικά 
Γράμματα». Επανέκδοση 
του γοητευτικού 
μυθιστορήματος που το 
χάρηκαν πολλές γενιές 
αναγνωστών. 

• «Μισό μήλο», Μπάμπης 
Μαυρίδης, «Επίκεντρο» 

• «To παιχνίδι με τα 
αξεσουάρ», Βίλη 
Κανελλοπούλου, 
«Μελάνι», μυθιστόρημα. • 

«Οι νεράιδες μας 
μιλάνε...», Αλίξ 
Καμπρέρα, «Μεταίχμιο». 
Παιδικό, με 
εικονογράφηση της Ρόζα 
Κούρτο και σε 
μετάφραση της Ρένας 
Ρώσση - Ζαϊρη. • 

«Νέα Εστία», μηνιαίο 
λογοτεχνικό περιοδικό. 

• «To Ζαγόρι μας», Μηνιαία 
Έκδοση της Ιστορικής 
και Λαογραφικής 
Εταιρείας Ζαγορίου • 

«Με το μωρό στην 
αγκαλιά», Αντιγόνη 
Ωραιοπούλου, «Μύρτος». 
Γονείς γινόμαστε, δεν 
γεννιόμαστε, λέει η 
συγγραφέας και μας 
εξηγεί τον τρόπο. • 

«Χαίρετε! Νενικήκαμεν!», 
Γιώργος Ψαρουλάκης, 
«Anubis». Επετειακή 
μονογραφία για τα 2.500 
χρόνια από τη Μάχη του 
Μαραθώνα. • 

«Διαβάζω», μηνιαία 
επιθεώρηση του βιβλίου, 
με αφιέρωμα στον 
σύγχρονο 
κινηματογράφο 

• «Η Οψη», Γρηγόρη 
Τεχλεμετζή, 
«Γκοβόστης», διηγήματα. 

• «Δυτικά της Εδέμ», 
Ιωάννη Κολιόπουλου, 
«Επίκεντρο». Δοκίμια της 
περιόδου 1989-2004 με 
θέμα την «ανακαίνιση του 
ελληνικού έθνους και τη 
νοσταλγία του 
«Ανατολικού 
Παρελθόντος». • 

«Φανταστικοί διάλογοι», 
Νάσρυ 
Χριστογιαννόπουλου, 
«Νέδα». Φανταστικές 
συζητήσεις ιστορικών 
προσώπων, οι οποίες 
γίνονται σε επτά πόλεις 
της Ευρώπης. 
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