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ΒΙΒΛΙΑ Από tnv Αγγελική ΠαναγοπούΛου 

MARC ROCHE 

Ανοίξτε τις σεβίδες της καρδιάς και 
τον μναβον οας σε έναν ΑΠΡΙΛΙΟ 
γεμάτο σκωπτική διάθεση, νοσταβγική 
αναπόβηση, περιπέτεια κι αστείρευτη 
ανάγκη για επιστημονική διερεύνηση. 

ΤΙΜΗ: €16,60 

1 GOLDMAN SACHS 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΩΣ 
Η GOLDMAN SACHS 

ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
(M. Roche) 

Η Goldman Sachs σε ρόβους 
δοβοφόνου και... βαμπίρ, 

πάνω στο αδικοσκοτωμένο και 
σκυβεμένο σώμα της οικονομικής 

ανεξαρτησίας των κρατών... 
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Έχοντας μια αιματοβαμμένη πορεία δεκαετιών, n 
Goldman Sachs, n μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, 

σύμφωνα με τον Μαρκ Pos έχει να «περηφανεύεται» 
για πολλά: πολιτικές συμφωνίες κάτω από 

to τραπέζι, στρατηγικές εξουδετέρωσης εθνικών οικονομιών, 
επιτηδευμένες χρεοκοπίες, αδιαφανή πολιτικά 

παιχνίδια. Όλα από έναν οικονομικό Κολοσσό, 
όπου στήριξε την ευρωστία του σε διαπλεκόμενες 
με την εκάστοτε πολιτική εξουσία σχέσεις, ανίερες 
συμμαχίες και «περίεργες» συγχωνεύσεις, κατορθώνοντας 

να βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο ρόλο 
του «σωτήρα» για εκείνους τους ίδιους που υπονόμευε. 

Στο δρόμο αυτό στάθηκε αμείλικτος ακόμα 
και προς τα δικά του «παιδιά», όπως την ασφαλιστική 

AIG, ενώ δεν δίστασε να προσφέρει την πολύτιμη 
«συμβουλή» του, προκειμένου να μπει n χώρα 

μας στη ζώνη του ευρώ, για να αποκρυφθεί n έκταση 
των τεράστιων ελλειμμάτων. Τα υψηλόβαθμα 

στελέχη της Τράπεζας αποτέλεσαν τα ιδανικότερα 
προκαλύμματα ενός βαμπιρικού οικονομικού επεκτατισμού, 

όπου έκανε σημαία όλων των κρατών τα 
ςρΓβεάς και βύθισε τον κόσμο στην απέραντη θλίψη 
της τεχνητής Κρίσης. (Μεταίχμιο) 
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ΤΙΜΗ: €14,13 

ΤΙΜΗ: €9 

fun, γλωυυυνυγ-ίΐ 

ΤΙΜΗ: €14 

ΤΙΜΗ: €17 

ΓΐΟΊ i 
το Βυζάντιο 

ΤΙΜΗ: €21 

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΑΣ ΜΑΣ 
ΒΑΛΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΑ-Χ.Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ 
(Πατάκη) 
Σκωπτικές ιστορίες που αποκαλύπτουν την 
πεζότητα της καθημερινής ζωής. Σύγχρονοι 
αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες στη δοκό ισορροπίας 

μεταξύ αληθινού και φανταστικού. Στην 
πρώτη γραμμή της κοινωνικής σάτιρας, το νοσηρό 

που υγιαίνει και το υγιές που ασθενεί... 

ΣΠΑΝΙΟΛΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ-Α. ΖΕΗ 
(Kaoiavicbms) 
Δώδεκα ιστορίες με έντονο αυτοβιογραφικό 

χρώμα φέρνουν στο προσκήνιο, εν είδει 
ημερολογίου, τις αναμνήσεις ενός κοριτσιού, 

μιας γυναίκας, μιας γιαγιάς. Σαν σε 
καθρέφτη, πάνω τους αντανακλώνται οι 
κοινωνικές-πολιτικές συνθήκες της Κατοχής, 
του Εμφυλίου και του σήμερα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-Δ. 
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & Γ. 

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (Καστανιώτη^ 
Δύο σύγχρονοι διανοητές προσπαθούν να 
βρουν τις αλληλουχίες, που διέπουν την προσπάθεια 

του ανθρώπου να ερμηνεύσει ως 
προέκταση του εαυτού του τα φυσικά φαινόμενα 

του κόσμου και να αποδώσει στο γλωσσικό 
προϊόν την εξέλιξη της οντότητάς του. 

ΛΙΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΕΣΜ. 
ΜΑΝΔΑΛΗ (Διόπτρα) 

Tpeis iaxopi£s ανθρώπων, με κοινό άξονα 
το πορτρέτο της γυναίκας με τα κόκκινα 
μαλλιά. Στο βάθθ5 της σκηνής ματαιωμένε5 
φιλοδοξίες κι ανεκπλήρωτα όνειρα, που 

στροβιλίζονται με δύναμη στον κυκεώνα 
των διαψευσμένων πόθων. 

ΓΙΑΤΙ TO ΒΥΖΑΝΤΙΟ-Ε. ΓΛΥΚΑΤΖΗΑΡΒΕΛΕΡ 
(ΕΑβηνικά Γράμματα) 

Μετά από πολυετείς διαλέξεις στη Σορβόννη, 
n ασύγκριτη πνευματική διαύγεια της Ε. Γλυκατζή-Άρβελερ 

καταπιάνεται με τα «γιατί» και 
τα «πώς» ο βυζαντινισμός ακτινοβολεί ως τις 
μέρες μας. Στόχος να καταδειχθεί n εθνική συνέχεια 

τής, από πολλούς... φαλμεραϋερικούς, 
αμφισβητούμενης επληνικής ταυτότητας. 
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