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 ΣΤΑ PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Τα Public καλωσορίζουν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα τον βιρτουόζο της αστυνοµικής 
λογοτεχνίας John Verdon, µε το βιβλίο του 
«Άσε το διάβολο ήσυχο» από τις εκδόσεις 
∆ιόπτρα. Ο John Verdon θα είναι την Τρίτη 
14 Μαΐου στις 19.00 στο Public Συντάγ-
µατος και την Πέµπτη 16 Μαΐου στις 19.00 
στο Public Τσιµισκή στη Θεσσαλονίκη.

Σ’ αυτό το τελευταίο του µυθιστόρηµα, ο 
ιδιοφυής αστυνοµικός Ντέιβ Γκάρνεϊ εξετά-
ζει µε κάθε λεπτοµέρεια και σε βάθος όλα τα 
στοιχεία µιας υπόθεσης που έχει ως επίκεντρο 
τη δράση ενός διαβόητου ψυχοπαθούς δολο-
φόνου. Και ανακαλύπτει ότι όλες οι έως τώρα 
εξηγήσεις ήταν ένα ολέθριο λάθος. Ο δηµι-
ουργός του βιβλίου, που µετρά στο ενεργητικό 
του αρκετές εκδοτικές επιτυχίες, έχει εργαστεί 

ως στέλεχος σε διαφηµιστικές του Μανχάταν, 
αλλά πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην ύπαι-
θρο. Το θρίλερ «Σκέψου έναν αριθµό» ήταν 
το πρώτο του µυθιστόρηµα, κυκλοφόρησε 
σε 27 χώρες και βρέθηκε στις λίστες των ευ-
πώλητων βιβλίων και στη χώρα µας. Ακο-
λούθησε το αστυνοµικό µυθιστόρηµα «Κρά-
τα τα µάτια σου κλειστά» και τώρα έρχεται το 
«Άσε το διάβολο ήσυχο», πάντα µε πρωτα-

γωνιστή τον αστυ-
νοµικό της Νέας 
Υόρκης, Ντέιβ 
Γκάρνεϊ.

Ο John Verdon θα βρίσκεται στο Public 
Συντάγµατος στη νέα αίθουσα εκδηλώσε-
ων την Τρίτη 14 Μαΐου στις 19.00 και στο 
Public Τσιµισκή στη Θεσσαλονίκη την Πέ-
µπτη 16 Μαΐου στις 19.00. Save the date!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ PUBLIC

O John Verdon για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο
χυµός καρότων µάς παρέχει βήτα-καροτίνη, που χρειάζεται 
καθηµερινά ο οργανισµός µας, βιταµίνη C, η οποία θεωρείται 
πολύ σηµαντική για την άµυνά του. Επιπλέον, είναι γεµάτος 

θρεπτικά συστατικά καθώς και πολύτιµα ιχνοστοιχεία. Ο χυµός πορτο-
καλιού έχει εξαίρετη γεύση και είναι επίσης πολύ πλούσιος σε βιταµί-
νες και άλλα θρεπτικά στοιχεία, όπως µαγνήσιο, που είναι σηµαντικό 
για την υγεία των οστών. Ένα ποτήρι χυµού πορτοκαλιού περιέχει δύο 
φορές την ποσότητα βιταµίνης C που χρειάζεται καθηµερινά ο αν-

θρώπινος οργανισµός. Ο συνδυασµός αυτών των δύο µάς δί-
νει µια τονική ένεση για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε 

στους εξαντλητικούς ρυθµούς της καθηµερινότητάς µας. 
Μπορείτε να δοκιµάσετε τον χυµό στα Public café 

Συντάγµατος (Καραγεώργη Σερβίας 1, 5ος 
όροφος) και Πειραιά (Γρ. Λαµπράκη 

152-154).

 ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

Φρέσκος 
χυμός καρότο-

πορτοκάλι

 CDs

«Old Sock»

Ε
ίναι µια από τις εκπλήξεις της φετινής δισκο-
γραφίας. Και φέρει την υπογραφή ενός σηµα-
ντικού της κιθάρας, του Άγγλου τραγουδιστή 

Eric Clapton. Το «Old Sock» είναι το 21ο άλµπουµ 
του και κυκλοφορεί από τη Universal Music. ∆ηµι-
ουργήθηκε αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τε-
λευταίας περιοδείας του Clapton και χρωστά το όνο-
µά του σε µια ιδέα του David Bowie. Περιέχει δύο 
νέες συνθέσεις, το «Gotta get over» και το «Every 
little thing», καθώς και κάποια από τα αγαπηµένα 
τραγούδια του καλλιτέχνη από την παιδική του ηλι-
κία µέχρι σήµερα. Στο πλευρό του «θεού» της κιθά-
ρας βρίσκεται πάντα ο Doyle Bramhall II, ενώ δεν 
λείπουν και εκλεκτοί καλεσµένοι, όπως ο J.J. Cale, 
ο Steve Winwood και ο sir Paul McCartney. Ήχοι 
reggae και δόσεις old school ροκ και blues από έναν 
από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Τ
ο νέο βιβλίο του Νί-
κου Χριστοδουλάκη, 
µε τίτλο «Άγος απλή-

ρωτον» (εκδ. Gutenberg), αγ-
γίζει ένα λεπτό όσο και φλέ-
γον ζήτηµα, που τα τελευταία 
χρόνια αιωρείται στην πολιτι-
κή ζωή, χωρίς, όµως, να έχει 
βρει ακόµη τη λύση του. Πρό-
κειται για τις γερµανικές οφει-
λές προς την Ελλάδα από την 
περίοδο της Κατοχής. 

Και, συγκεκριµένα, το δά-
νειο που απέσπασαν οι γερµα-
νικές δυνάµεις κατοχής την πε-
ρίοδο 1942-1944 από τη χώρα 
µας και που παραµένει ακό-
µη απλήρωτο, παρά τις κατά 
καιρούς ενέργειες και την πί-
εση της κοινής γνώµης. Ενώ, 
όµως, πολλοί, ακόµα και στη 
Γερµανία, υπερασπίζονται την 

ελληνική διεκδίκηση, οι εκτι-
µήσεις της αξίας του κατοχικού 
δανείου κυµαίνονται από χα-
µηλά επίπεδα έως αστρονοµι-
κά ποσά. Εκτός από σύγχυση, 
η έλλειψη µιας έγκυρης απο-
τίµησης διευκολύνει την τακτι-
κή παρέλκυσης που ακολουθεί 
η Γερµανία, µε συνέπεια, όσο 
φουντώνουν οι προσδοκίες, 
τόσο να αποµακρύνεται η δι-
καίωση. Στο βιβλίο του πρώ-
ην υπουργού η αποτίµηση γί-
νεται µε όρους αγοράς και θα 
ενισχύσει τα επιχειρήµατα για 
την τακτοποίηση του κατοχικού 
δανείου, ώστε να κλείσει µια 
σοβαρή οικονοµική διαφορά 
Ελλάδας και Γερµανίας. Για πα-
ράδειγµα, µόνο το ποσόν του 
δανείου που έχει καταγράψει 
η Τράπεζα της Ελλάδος φτάνει 

για να ξεχρεώσει το µερίδιο της 
δανειακής βοήθειας της Γερµα-
νίας προς την Ελλάδα. 

Τα οφειλόµενα ποσά γίνο-
νται πολύ µεγαλύτερα, αν προ-
στεθούν οι αποζηµιώσεις θυ-
µάτων, και φτάνουν τριψήφια 
δισεκατοµµύρια, αν αποτιµη-
θούν οι κάθε λογής λεηλασίες 
του Γ' Ράιχ. Μια αµοιβαία διευ-
θέτηση θα βοηθήσει να ξεπε-
ραστούν τα αρνητικά στερεότυ-
πα της µιας χώρας σε βάρος της 
άλλης και, έτσι, να υπάρξει πε-
ρισσότερη αλληλεγγύη στη δι-
αχείριση της σηµερινής κρίσης. 

Η πρόσφατη ειδησεογραφία 
που αναφέρεται και στις λεηλα-
σίες των αρχαιοτήτων από τις 
ναζιστικές δυνάµεις κατοχής δί-
νει πάντως έµφαση στην εξεύ-
ρεση µιας λύσης.

     ΒΙΒΛΙΑ

Άγος απλήρωτον


ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Τις γερµανικές 
αποζηµιώσεις 
αναλύει µε την 
πένα του ο 
πρώην υπουργός 
Οικονοµικών. 

 Το 2012 
σε 330 λήψεις
Κάθε χρονιά διαθέτει τα δικά της 
σηµαντικά και εντυπωσιακά γε-
γονότα και ο έκτος τόµος «Our 
World Now» της σειράς Reuters 
αποτυπώνει το 2012 σε 330 
δυνατές φωτογραφίες. Αποτε-
λείται από 4 φωτογραφικά τµή-
µατα που καλύπτουν τα τέσσε-
ρα µέρη του έτους. Εικόνες που 
απαθανατίζουν όλα τα γεγονό-
τα που καθόρισαν το περασµένο 
έτος, καλύπτοντας όλο το φά-
σµα της ζωής του ανθρώπου: 
πολιτική, διαµάχες, το εµπόριο, 
φυσικές καταστροφές, περιβάλ-
λον, θρησκεία, lifestyle. Καθη-
λωτικές φωτογραφίες από όλο 
τον κόσµο µε επεξηγηµατικά κεί-
µενα και στατιστικά στοιχεία που 
υπογραµµίζουν την ουσία πίσω 
από κάθε εικόνα. Εκδόσεις 
Thames and Hudson.

Παλιά αγαπηµένα 
κοµµάτια αλλά 
και δύο νέα στο 
21ο άλµπουµ 
του Eric Clapton.
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