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ARNALDURINDRIDASON 

«Η σιωπή του τάφου» 
Μεταίχµιο, σελ. 331 

Η σειρά αστυνοµικών µυθιστορηµάτων του Arnaldur 
Indridason µε ήρωα τον µελαγχολικό πενηντάρη επιθεωρητή 

Ετλεντουρ ήδη γνωρίζει διεθνή επιτυχία και 
εκδίδεται σε 26 χώρες, ενώ έχει µεταφερθεί και στη 
µεγάλη οθόνη. To «Η σιωπή του τάφου» (εκδ. µεταίχµιο) 

αποτελεί ένα από τα πιο ατµοσφαιρικά και µυστηριώδη 
µυθιστορήµατα της καριέρας του Ισλανδού 

συγγραφέα Εδώ, κάποιες οικοδοµικές εργασίες στο 
Ρέικιαβικ αποκαλύπτουν έναν γυναικείο σκελετό που 
βρίσκεται θαµµένος εκεί για σαράντα χρόνια. 

ΠΑΟΥΛ ΓΚΡΟΤΕ 

«To κρασί της KGB» 
Καστανιώτης, σελ. 492 

Εδώ και πέντε χρόνια ο Μάρτιν Μπόνγκερς εργάζεται 
ως αµπελουργός στο Μπορντό. Στη Μαύρη θάλασσα 
ανακαλύπτει ένα εξαιρετικό κρασί και αποφασίζει να 
αναζητήσει τα ίχνη της προέλευσής του, όταν η Σοφία 
η υπάλληλος του υπουργείου Γεωργίας που είχε προθυµοποιηθεί 

να τον βοηθήσει, σκοτώνεται σε αυτοκινητικό 
δυστύχηµα ∆ολοφονία, όπως υποστηρίζει ο 

αδελφός της, ο Λουσιάν. To γεγονός ότι και άλλες 
µυστικές υπηρεσίες είναι µπλεγµένες ο' αυτό το παιχνίδι 

ο Μάρτιν Μπόνγκερς το αντιλαµβάνεται όταν 
είναι πια πολύ αργά για να κάνει πίσω... 

I jo Nesbo 

iιτττττ 

TIO ΝΕΣΜΠΟ 

«Ο κοκκινολαίµης» 
Μεταίχµιο, σελ. 642 

1999:0 Χάρι Χόλε πυροβολεί λόγω παρεξήγησης έναν 
αµερικανό µυστικό πράκτορα στη διάρκεια της επίσκεψης 

του προέδρου Κλίντον στη Νορβηγία. Ενώ περιµένει 
την ταπεινωτική αποποµπή του από το αστυνοµικό 

σώµα, ο Χόλε µετατίθεται στην αντιτροµοκρατική 
και παίρνει προαγωγή - γίνεται επιθεωρητής. Σταδιακά, 

ο Χάρι θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τον κόσµο του 
λαθρεµπορίου όπλων, των νορβηγών Νεοναζί, αλλά 
και µε τη ζοφερότερη πτυχή της νορβηγικής ιστορίας 
- τη συνεργασία των Νορβηγών µε τον Χίτλερ. Παράλληλα 

ένας δολοφόνος αποφασισµένος να αποδώσει 
«δικαιοσύνη», σκορπάει τον θάνατο... 

Η βιβλιοθήκη 
της 

Ενα συναρπαστικό... οδοιπορικό 

Εκεί που φυτρώνουν... 
offshore, το απόλυτο µέσο 
φορολογικής απόδρασης 

To ιστορικό της µεγάλης κρίσης» είναι ο 
τίτλος της νέας προσφοράς της «Ηµερησίας 

του Σαββάτου» που ανταποκρίνεται 
απολύτως στο επιτακτικό αίτηµα της εποχής µας: Να 

Οι δυο σπουδαιότεροι 
φορολογικοι παραδεισοι βρίΟΚΟνΊΟΙ οντωσ σε νησια 

σε ένα νησίπογοΝΟΜΑζπΑΐ Μανχάταν, 
στη nea υορκη, και οτο Σίτι του Λονδίνου, 
στο. νησι τησ µεγαλησ βρεταµασ 

κατανοήσουµε, δηλαδή, τα αίτια που οδήγησαν στις 
τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσµια και ελληνική οικονοµία 

και κατ' επέκτασιν στις ζωές µας. Και όλα 
αυτά, µέσα ππ6 µία µοναδική σειρά επιλεγµένων βιβλίων 

διακεκριµένων οικονοµολόγων και αρθρογράφων 
που µε τις ειδικευµένες γνώσεις τους και τη διεισδυτική 

µατιά τους, αναδεικνύουν τις παθογένειες του 

παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και προτείνουν 
ενδεχόµενες λύσεις. 

Ενα τέτοιο βιβλίο είναι το συναρπαστικό "Offshore: 
Τα νησιά των θησαυρών- Πώς οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι, ενώ οι υπόλοιποι πληρώνουν όλους τους 
φόρους» του Nicholas Shaxson (εκδ. Παπαδόπουλος) 
που θα δοθεί δωρεάν, στις 6 Απριλίου, µε την Ηµερησία 

του Σαββάτου. 
Οπως και να τα αποκαλέσεις, τα εξωτικά µέρη που 

φιλοξενούν τις διαβόητες «offshore εταιρείες» αποτελούν 
το απόλυτο µέσο φορολογικής απόδρασης για τις 

ελίτ των πλουσίων και ισχυρών της Γης. Στην Ελλάδα, 
αλλά και διεθνώς, οι πλούσιοι -ιδιώτες ή πολυεθνικές 
επιχειρήσεις- χάρη στις offshore δεν πληρώνουν σχεδόν 

καθόλου φόρους. Υπάρχουν πάνω από 60 φορολογικοί 
παράδεισοι στον κόσµο: Βερµούδες, Νησιά 

Καϊµάν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι... Οι mo σηµαντικοί, 
ωστόσο, δεν βρίσκονται σε τροπικά νησιά µε κοκοφοίνικες 

ούτε σε άγνωστες αφρικανικές χώρες, 
αλλά στα κέντρα των πιο ισχυρών χωρών του πλανήτη! 
Για την ακρίβεια οι δυο σπουδαιότεροι βρίσκονται όντως 

σε νησιά: σε ένα νησί που ονοµάζεται Μανχάταν, 
στη Νέα Υόρκη, και στο Σίτι του Λονδίνου, στο... νησί 
της Μεγάλης Βρετανίας. Οσο για τους τρόπους «φοροαποφυγής» 

είναι πολλοί, µε τον πιο γνωστό να είναι 
οι µεταβιβάσεις εντός των οµίλων. 

Μια πολυεθνική, για παράδειγµα µπορεί να µεταφέρει 
τα κέρδη της σε έναν φορολογικό παράδεισο µε 

χαµηλό συντελεστή και το κόστος σε χώρες µε υψηλό 
συντελεστή φορολογίας, όπου µπορεί να εκπέσει από 
το φορολογητέο εισόδηµα. Ετσι, ένα τσαµπί µπανάνες 
που παράγεται στην Ονδούρα και το οποίο αγοράζεται 
και συσκευάζεται από µια πολυεθνική που τις εξάγει 
στη Βρετανία, µπορεί να αποφέρει κέρδος δυσανάλογα 

υψηλό. Και αυτό γιατί, η συγκεκριµένη πολυεθνική 
έχει το δίκτυο αγορών στα Νησιά Κεϊµάν, τις χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες οτο Λουξεµβούργο, την έδρα 
της επιχείρησης µε το brand στην Ιρλανδία και το εξαγωγικό 

σκέλος στη Νήσο του Μον, ενώ το διοικητικό 
δυναµικό της βρίσκεται στο Τζέρσεϊ και η ασφαλιστική 

της θυγατρική στη Βερµούδα. Οπως και να 'χει, 
οι φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται στο επίκεντρο 
της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Πάνω από το 50% των παγκόσµιων εµπορικών 
συναλλαγών και το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς 
δανεισµού διεκπεραιώνονται πλέον µέσω αυτών. Και, 
βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι οι φορολογικοί παράδεισοι 
έχουν διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο σε κάθε σηµαντικό 

οικονοµικό γεγονός, σε κάθε µεγάλο οικονοµικό 
σκάνδαλο και σε κάθε κρίση τα τελευταία χρόνια -συµπεριλαµβανοµένης 

και της πρόσφατης παγκόσµιας 
ύφεσης. Αυτό το εκπληκτικό -από κάθε άποψη- βιβλίο 
όχι µόνο εξηγεί το πώς συνέβησαν όλα αυτά, αλλά και 
αποκαλύπτει όλα όσα δεν πρόκειται να σας πουν τα 
βιβλία της οικονοµικής θεωρίας. 

www.clipnews.gr
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Ενα ποΑντψο εγχειρίδιο για to νόηµα inc; θρησκείας 

Πιστεύοντας στην ύλη 
και τη λογική 
>Ειδικά σε περιόδους που ο άνθρωπος 

διαπιστώνει ότι δοκιµάζεται 

φριχτά, η ανάγκη για πίστη σε 

µία άνωθεν βοήθεια που θα τον 

ανασύρει από την αθλιότητα γίνεται 

σπαρακτικά επιτακτική 

TOY ΓΙΏΡΓΟΥ ΒΑΪΛΑΚΗ 

Ησυνειδητοποίηση ενός κόσµου 
σκληρού, απάνθρωπου, άγριου. 
και εφιαλτικού, ο οποίος συχνά 

ξεπερνά τις δυνατότητες του κοινού 
ανθρώπου που αισθάνεται ελάχιστος 
µπροστά στο ασύλληπτο της αφιλόξενης 

φύσης και του χάους πουτον περιβάλλει, 
δεν άργησε να δηµιουργήσει 

-από τα προϊστορικά χρόνια- την ιδέα 
του υπέρτατου όντος. 

Ενός όντος, δηλαδή, µε υπερφυσικές 
δυνάµεις, ικανού να τον λυτρώσει 

και να τον απαλλάξει ano τις κάθε λογής 
δυσκολίες, τα βάσανα και τα δεινά 

µιας καθηµερινότητας ενίοτε αδυσώπητης, 
δυσβάστακτης στις φυσικές 

συνθήκες, επιθετικής και καταστροφικής. 
Ειδικά σε περιόδους που ο άνθρωπος 

διαπιστώνει ότι δοκιµάζεται φριχτά, 
ότι υποβιβάζεται και εξευτελίζεται, ότι 
χάνει την υπόστασή του και περιέρχεται 

σε αδιέξοδο, αυτή η ανάγκη για 
πίστη σε µία άνωθεν βοήθεια που θα 
τον ανασύρει από την αθλιότητα, γίνεται 

σπαρακτικά επιτακτική. 
Και είναι τότε, µπροστά στο αδύνατο 

και το αξεπέραστο, που συλλαµβάνεται 
η έννοια ενός τέτοιου όντος 

που έχει πάντα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 
∆ιαθέτει µία έµφυτη αγγελικότητα, 
κατανόηση, καλοσύνη, ευγένεια, 

καθώς και µια οικουµενική αγάπη 
για όλα τα πλάσµατα. 

Αλλωστε, ο θεός θεωρείται ότι 
είναι µία οντότητα που ξεπερνά τα όρια 
όχι µόνο του ανθρώπου αλλά και κάθε 
εγκόσµιου όντος, ενώ διαθέτει -στον 
υπέρτατο βαθµό- όλες τις θετικής σηµασίας 

ιδιότητες- όπως η γνώση, η 
καλοσύνη και η δύναµη. Σε κάθε περίπτωση, 

µια τέτοια σύλληψη προσιδιάζει 
µε µία µυθολογική προβολή εκείνου 
που θα θέλαµε να υπάρχει. ∆εν είναι, 
λοιπόν, σύµπτωση το γεγονός ότι όλες 
οι µυθολογίες του κόσµου βρίθουν από 
τέτοια πλάσµατα, µε την έννοια του 
θεού να αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση 

της κάθε θρησκείας: Χωρίς 
αυτήν τα θρησκευτικά δόγµατα θα έχαναν 

το νόηµά τους. Πάντως, το βασικό 
ερώτηµα σχετικά µε τον θεό -και 

ανεξάρτητα από τη θρησκεία της οποίας 
αποτελεί συστατική έννοια- αφορά 

στην ύπαρξή του, αν δηλαδή πραγµα- 

0 Θεός θεωρείται ότι είναι µία 
οντότητα που ξεπερνά τα όρια 
όχι µόνο του ανθρώπου αλλά 
και κάθε εγκόσµιου όντος 
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τικά υφίσταται. Και είναι κρίµα που τα 
λογικά, κοσµολογικά, τελολογικά και 
ηθικά επιχειρήµατα που διατυπώθηκαν 
-στο πέρασµα των αιώνων- για την ύπαρξη 

του θεού, έµελλε ένα προς ένα 
να καταρρεύσουν. 

Οι πιστοί, φυσικά, θα παρέµεναν 
στις θέσεις τους, αφού ούτως ή άλλως 
πίστη είναι η πεποίθηση η οποία -σε 
αντίθεση µε τη γνώση που έχει αντικειµενικό 

χαρακτήρα- βασίζεται σε υποκειµενικούς 
παράγοντες. Εξάλλου, 

ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας η 
πίστη γινόταν αντιληπτή µε έναν ιδιαίτερο 

τρόπο: ∆εν είναι τυχαίο ότι κατά 
τον Πλάτωνα η πίστη µαζί µε την εικασία 

συγκροτούν τη δόξα- την υποκειµενική 
έκφανση της γνώσης. 

Οσο για την αντικειµενική µορφή 
της γνώσης είναι αυτή ακριβώς που 
προέρχεται από την επιστήµη. Η µοντέρνα 

µυθολογία, πάλι, επιδιώκοντας 
να αποµακρυνθεί από την ιδέα του 
θεού, θέλησε αυτή να προέρχεται από 
τον ίδιο τον άνθρωπο: Ο 18ος και ο 
19ος αιώνας θα σκότωνε την έννοια 
του θεού στήνοντας πάνω στο πτώµα 
του έναν νέο γήινο θεό: Την επιστήµη 
και την τεχνολογία. Ο «Φρανκενστάιν» 
(1818) της Μαίρης Σέλεϊ -για παράδειγµα- 

έδειξε το δρόµο, αν και θα αποδεικνυόταν 
δύσβατος και ολισθηρός. 

Οπως και να 'χει, η ιστορία της αθεΐας, 
της αντίληψης ότι δεν υπάρχει θεός, 
είναι -µε τη σειρά της- συνοµήλικη µε 
την ανθρώπινη σκέψη: Από τις απαρχές 

της ανθρωπότητας αποτελεί µία 
ιδιαίτερα σηµαντική κοσµοθεώρηση, 
σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος 
είναι ολοµόναχος απέναντι στον εαυτό 
του και τους αµείλικτους νόµους της 
φύσης. Να 'µαστε πάλι στην αρχή του 
προβλήµατος! Αη' την άλλη, ωστόσο, 
η αθεΐα δεν αποτελεί απλώς µία στάση 
άρνησης, απόρριψης ή αδιαφορίας, που 
προσδιορίζεται µόνο σε σχέση µε τις 

θρησκείες. Μπορεί να είναι και µία 
στάση θετική, δηµιουργική και αυτόνοµη. 

Ο άθεος δεν είναι απλώς αυτός που 
δεν πιστεύει. Ο άθεος πιστεύει, όχι στον 
θεό, αλλά στον άνθρωπο, στην ύλη και 
κυρίως στη λογική, θα µπορούσε, όµως, 
να υπάρξει ένας συγκερασµός ανάµεσα 

στα θετικά στοιχεία των θρησκειών 
και την αδέσµευτη φύση της αθεΐας; 
Αυτό επιχειρεί ο Αλαίν ντε Μποττόν 
µε το «θρησκεία για άθεους- Ενα πολύτιµο 

εγχειρίδιο για τη σηµασία και το 
νόηµα της θρησκείας στον 21ο αιώνα» 
(εκδ. Πατάκη). Ο συγγραφέας εξετάζει 
τις βασικές θρησκείες- κυρίως τον χριστιανισµό 

και δευτερευόντως τον βουδισµό 
και τον ιουδαϊσµό και µέσα από 

αυτές εστιάζει σε θετικές ιδιότητες και 
αξίες όπως η καλοσύνη, η κοινωνική 
αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η τρυφερότητα, 

η αισιοδοξία, η εγκαρτέριση, η 
προοπτική. 

Παράλληλα, ασχολείται µε τη σχέση 
των θρησκειών µε την τέχνη: Και 

µόνο για τη δυτική εκκλησιαστική µουσική, 
θα µπορούσε κάποιος αγνωστικιστής 
η άθεος να... πιστέψει. To ίδιο ισχύει 
για την Αγία Γραφή ως λογοτεχνία: 
µέσα ano την ιστορία των Πρωτόπλαστων 

και τη θυσία του Αβραάµ, 
µέσα από τα Πάθη ή τις Επιστολές του 
Παύλου, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε 
το δέος που αναδύει το υπερβατικό. 
Εδώ, η δύναµη του λόγου δεν είναι 
µόνον αισθητική, αλλά αποτελεί και µια 
ανυπέρβλητη έκφραση των σηµαντικότερων 

ηθικών και υπαρξιακών αγωνιών 
του ανθρώπου. 

To ζητούµενο, καταλήγει ο συγγραφέας, 
είναι να παραµένει κανείς άθεος 

και αδέσµευτος από τους περιορισµούς 
των θρησκευτικών δογµάτων. Αλλά 
-παράλληλα- να µην διστάζει να θεωρεί 
τις θρησκείες περιστασιακά χρήσιµες, 
ενδιαφέρουσες και -πάνω αη' όλα- παρηγορητικές... 

km 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

«Λευκή ρεβάνς» 
Ψυχογιός, σελ. 408 

Ενα ανατρεπτικό µυθιστόρηµα µε σασπένς και 
φόντο τον Εσταυρωµένο ∆ροµέα των Αθηνών, 

απέναντι από το Χίλτον, το Μάτι του Λονδίνου και 
τον γαλλικό Νότο: Μια παλιά ιστορία εκδίκησης εφάπτεται 

µε µια σύγχρονη ιστορία µυστηρίου, καθηµερινές 
ακρότητες και παραδοξότητες πυροδοτούν τα 

πρόσωπα που εισβάλλουν στις λεωφόρους των µητροπόλεων 
σαν να ορµούν σε πίστες θανάτου. Με 

µότο «ζω από τύχη, αγαπώ αποΈΠίλογή, µεταµορφώνοµαι 
από επάγγελµα», το µυθιστόρηµα επαναδιαπραγµατεύεταιτη 

φύση του κακού, την εκδίκηση και 
τη συντριβή των ψευδαισθήσεων. 

JOHN Ο" FARRELL 

«Ο άνθρωπος που ξέχασε 
τη γυναίκα του» 
∆ιόπτρα, σελ. 415 

Πολλοί σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: Ξεχνούν ότι n 
γυναίκα τους είχε ένα σηµαντικό ραντεβού το 

πρωί, ξεχνούν να πάρουν τα ρούχα αη' το καθαριστήριο, 
ορισµένοι ξεχνούν µέχρι και την επέτειο του γάµου 
τους. Αλλά ο Βον έχει ξεχάσει την ίδια την ύπαρξη της 
γυναίκαςτου. To όνοµά της, το πρόσωπο της, τηνκοινή 
τους ιστορία, ό,η του είπε ποτέ, ό,τι της είπε ποτέ- έχουν 
όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε µια καταστροφική 

στιγµή απώλειας µνήµης. 

PENELOPE DEUTSCHE!* 

«Ντερριντά» 
Πατάκη, σελ. 195 

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης εισάγεται σης βασικότερες 
έννοιες της σκέψης του Ζακ Ντερριντά 

µέσα από επιλεγµένα αποσπάσµατα βασικών έργων 
του. Ο Ντερριντά, ήδη nptv από to θάνατό too to 2004, 
αναγνωριζόταν παγκοσµίως ως ο mo σηµαντικός Γάλλος 

φιλόσοφος στα τέλη του 20ού αιώνα, ενώ επηρέασε 
σηµαντικά πλήθος επτοτηµών και ερευνητικών κλάδων. 
Ο όρος «αποδοµηση», τον οποίο ο ίδιος εισήγαγε, συµπεριλαµβάνεται 

στα γαλλικά και αγγλοαµερικαντκά 
λεξικά, έγινε τίτλος ταινίας του Γούντι Αλεν και non 
τραγουδιού, αρχιτεκτονικό ύφος και τάση στη µόδα 
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