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«Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο» 

To οξύ, οργισµένο, ανατρεπτικό αλλά και σοφό, γλαφυρό, 
µε χιούµορ δοκίµιο, που εκδόθηκε µετά θάνατον ενός εκ. των 

εγολύτερων φιλοσόφων του 18ου αιώνα, αυτοσυστήνεται ως 
εγχειρίδιο επικρότησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου σε µια 
αντιπαράθεση. 

«To δώρο τ< 

Ο Φώνης δεν είχε χάσει µόνο τη δύναµη να διεκδικήσει 
τον ρόλο του στην κοινωνία, είχε χάσει την ελπίδα 

για αγάπη και την προσµονή της ανταπόδοσής 
τπς. Υπάρχουν περιθώρια να ανακτήσει κανείς ό,τι 

εχει χάσει; 
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ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ 

Ουµττ Αχµέτ 
Εκδόσεις 
«Πατάκη)* - 

ΑΧΜΕΤ 
ΟΤΜΙΤ 

∆υο νεαρό αδέλφια κατω 
ano δραµατικές συνθήκες 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τον τόπο τους. 
Τα βήµατα τους βαριά µα 
και αποφασιστικά.Τώρα 
πια µόνη τους περιουσία 
δύο φυλαχτά να µαρτυρούν 

την κοινή, µέχρι πρότινος, 
ζωή τους. Χωριστοί 

και άγνωστοι δρόµοι ανοίγονται 
µπροστά τους.Χαµένες 
πατρίδες, νέοι προορισµοί... 

Κσιένα ηµερολόγιο 
να καταγράφει τα χρόνια 
που κυλούν... 
Πόλεις που µεταµορφώνονται... 

Ανατροπές, 
φόνοι, αιµοµειξίες, αδικίες, 
πορεύονται παράλληλα µε 
τον έρωτα, την αγάπη, την 
ελπίδα. 

Ζωές που εναλλάσσονται, 
πρωταγωνιστές του 

χθες που δίνουν τη θέση 
τους στους ήρωες του σήµερα. 

Στάχυα που χάνονται 
στον χρόνο... Και n ζωή, 
ένα ατελείωτο µωσαϊκό, 
αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη 
της καθώς n ιστορία εξελίσσεται 

και διαγράφει τους δικούς 
της κύκλους. 

Αγναντεύαµε την πόλη 
on' τη θάλασσα. Η 

Ιστανµπούλ ήταν σκεπασµένη 
µε οµίχλη... Κι n 

θάλασσα το ίδιο... Σκεπασµένο 
µε οµίχλη και 

το σκάφος µας... Αυτό 
που διακρίναµε ήταν οι 
µιναρέδες του Σουλταναχµέτ, 

ο τρούλος της 
Αγιά-Σοφιάς, οι πύργοι 
τουΤοπΚαπί. 

Η πόλη έδινε την εντύπωοη 
ότι ποτέ δεν είχε 

λεηλατηθεί, ποτέ δεν είχε 
καταστραφεί, ποτέ 

δεν είχε µολυνθεί. Η φύση 
είχε σκεπάσει µε µια 

κατάλευκη οµίχλη ό,τι 
άσχηµο υπήρχε στην 
πόλη. 

Σαν ένα στιγµιαίο 
όραµα λίγο πριν ανατείλει 

ο ήλιος... Σαν µια ολοκαίνουριααρχή... 
Νέα, 

ελπιδοφόρα, όµορφη. 

∆ήµητρα 
Παπαναστασοηούλου 
Εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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Απαντήσεις κατανοητές και όχι για... ηλιθίους 

Συνθλίβοντας to 
κάσιρα της... άγνοιας 
Πρόκειται για ένα 

βιβλίο που ανατέµνει 
την παγκόσµια κρίση 

και το «ελληνικό πρόβληµα». 
Αντιπαραθέτει στην 
προπαγάνδα την πολιτική 
τεκµηρίωση. Καταρρίπτει 
τους µύθους των Μνηµονίων 
µε αδιάσειστα στοιχεία. 

Πόσοι φτωχοί απαιτούνται 
για να «παραχθεί» ένας πλούσιος; 

Ποιοι και πώς δηµιουργούν 
τα χρέη και τα ελλείµµατα; Πού 
οφείλεται n κρίση στην Ελλάδα 
και τον κόσµο; Πού µας οδηγούν 
τα Μνηµόνια και πώς φτάσαµε 
ως εδώ; Η κρίση έχει πρόσηµο 
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό; 
Την προκαλούν όλοι;Την πληρώνουν 

όλοι; Ποιοι και πώς κερδίζουν 
από την κρίση; Πώςγίνεταιτηντριετία2008-2010, 

που 
δεκάδες εκατοµµύρια άνθρωποι 

προστέθηκαν στις στρατιές 
της απόλυτης φτώχειας, της 
εξαθλίωσης και της ανεργίας, ο 
αριθµός των δισεκατοµµυριούχων 

του πλανήτη να έχει διπλασιαστεί; 

Αυτές είναι µερικές µόνο 
από τις ερωτήσεις που τίθενται 
στο βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου 

«Είναι ο καπιταλισµός 
ηλίθιε», και ο αναγνώστης δεν 
µπορεί να µην απολαύσει την 
ανάγνωση των απαντήσεων µε 
τον απλό, αλλά και τον αδιάσειστο 

τρόπο που παρατίθενται. 

«∆ροσερή» πένα 
Η υποδοχή του βιβλίου του 

Νίκου Μπογιόπουλου οφείλεται, 
εκτός των άλλων, στο γεγονός 
ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που 
σέβεται τον αναγνώστη. Γραµµένο 

από µια πένα «δροσερή», δεν 
επιδιώκει τον εντυπωσιασµό, αλλά 

επιλέγει µε γλώσσα κατανοητή 
και ανεπιτήδευτη να ενηµερώσει, 

να εξηγήσει, να αποδείξει 
και να προτείνει λύση. Πρόκειται 

για ένα βιβλίο εξαιρετικά 
επίκαιρο και ταυτόχρονα διαχρονικό. 

κικος µποποπουλος 

«Είναι 
ο Καπιταλισµός, 
ηλίθιε» 

- 

Οι ΐΑΐοϋιοι υις Κρίσης m dj «Χρέος» Ώΐς βτβαη&Ιζ ηβς 
Ha ενγενυσί onavnwo οτοβγ, βρβπωριηνοβς iuy MWHMONiQH 

- '^gpf1 - fiktfMiir 

To εξώφυλλο του βιβλίου του Νίκου Μπογιόπουλου µε τίτλο 
«Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε» 

Εξαιρετικά επίκαιρο 
και διαχρονικό, 
µε γραφή που 
δεν επιδιώκει 
τον εντυπωσιασµό 
αΠΠά την ενηµέρωση 
επί των οικονοµικών 
«γρίφων» 

To «Είναι ο καπιταλισµός, 
ηλίθιε» προχωράει στην εξαγωγή 

πολιτικών συµπερασµάτων, 
τα οποία τολµά να θέσει στην 
κρίση του ίδιου του αναγνώστη. 

Ο Νίκος Μπογιόπουλος δεν 
γράφει για τους οπαδούς της 
άποψής του, ούτε για τη δική του 
προσωπική αυτοεπιβεβαίωση. 
Γράφει για τον απλό κόοµο. Γράφει 

για όλους. 
Από τις Εκδόσεις «Λιβάνη». 

Μέσα στον έναν χρόνο κυκλοφορίας 
έχει σηµειώσει 50.000 

πωλήσεις. Αριθµός σπάνιος, ειδικά 
στις σηµερινές συνθήκες. 

l' 
Q. 
ω 
CTQ 

TO 
m •xs 

-ο 
ο" 
<= 
In» 
CS 

Γ-Ο 

i 

:' ¦•r H 

¦n 

W 

m 

www.clipnews.gr


