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IOVM0P 

ΚΥΡ 
Κρίση και 13 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2012, χ.α. 

To καθιερωµένο 
ραντεβού µε τους 
φίλους του δίνει και 
εφέτος ο ΚΥΡ. To 
θέµα της κρίσης 
προσφέρεται για 
χιούµορ και δίνει 
τη δυνατότητα 
στον εξαίρετο 
σκιτσογράφο να 

i «ξύσει» µε την 
πένα του πληγές 
και να φανερώσει 

j πτυχές της κρίσης, 
αλλά µε τη δική 
του οπτική, που 
λειτουργεί άλλοτε 
παρηγορητικά και 
άλλοτε ψυχαγωγικά. 
Τα σκίτσα 
συνδιαλέγονται 
όµορφα µε τις 
πνευµατώδεις 
παρατηρήσεις του. 

f. scott miCEHALO 

Εµβληµατικό έργο 
της αµερικανικής 
µυθιστοριογραφίας. 
Ο Γκάτσµπυ ενσαρκώνει 

το αµερικανικό 
όνειρο στην 

πληρότητά του. 
Μέσα σε τρία χρόνια 

γίνεται πάµπλουτος, 
ςει µέσα στη 

χλιδή διοργανώνοντας 
θρυλικά πάρτι. 

Ο έρωτάς του για 
την όµορφη αλλά 
χαςούλα Νταίζη του 
κηλιδώνει την ευτυχία, 

καθώς είναι ένας 
έρωτας ιδεαλιστικός, 
δυναµικός, ανυποχώρητος. 

Η απεικόνιση 
και αποκάλυψη 

µιας κοινωνίας που 
έχασε το ιδεαλιστικό 
της όνειρο. 

F. SCOTT 
FITZGERALD 
Ο Μεγάλος 
Γκάτσµπυ 
Μετάφραση 
Αρης Μπέρλής. 
Εκδόσεις Αγρα, 
2012, σελ. 248, 
τιµή 16 ευρω 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ 
Οι αταίριαστοι 
Εκδόσεις Γκοβόστης, 
2012, σελ. 382, 
τιµή 20 ευρω 

ΓΗ GE i ΑΙ 

ΤΣΑΡΛΙ 
ΝΤΑΧΙΓΚ 
Η δύναµη της 
συνήθειας 
Μετάφραση 
Γιώργος Μπαρουξής. 
Εκδόσεις Ψυχογιός, 
2012, σελ. 438, 
τιµή 17,70 ευρώ 

Εξήντα δύο συνοµιλίες 
που, µε τίτλο 

«Αταίριαστοι» και 
υπότιτλο «Η πολιτική 

συναντά την 
τέχνη», δηµοσιεύθηκαν 

στην εφηµερίδα 
«Τα Νέα» τα 

τελευταία δύο χρόνια. 
Κάθε συνάντηση 

είναι ένας διάλογος 
δύο φαινοµενικά (;) 
αταίριαστων συνοµιλητών 

µε συντονιστή 
τον ποιητή Θ. 

Νιάρχο. Ο ένας είναι 
συνήθως πολιτικός, 
ο άλλος καλλιτέχνης. 
Οι απόψεις τους αλλού 

συγκλίνουν και 
αλλού αποκλίνουν, 
παρουσιάζοντας έτσι 
κυµαινόµενο ενδιαφέρον. 

βαειλησ κλτβχοηουρµσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ 
Μπαµπούσκα 
Εκδόσεις Κέδρος, 
2012, σελ. 216, 
τιµή li ευρω 

Ενα µελαγχολικό 
µυθιστόρηµα,., 
που έχει πλάκα, 
όπως σηµειώνεται 
στον υπότιτλο. 
Ενας αρχάγγελος 
και ένας άγγελος 
έρχονται στη Γη 
για να τη σώσουν 
από µία επικείµενη 
καταστροφή. 
Και ενώ ο 
αρχάγγελος προτιµά 
να τριγυρίζει 
στα µπαρ, ο 
µικρός άγγελος 
αναλαµβάνει να 
κάνει τη βρώµικη 
δουλειά: να 
σώσει τον κόσµο. 
Ανάµεσα στα άλλα 
θα πρέπει να λύσει 
και τα προβλήµατα 
δύο ερωτευµένων. 

Ο συγγραφέας, 
δηµοσιογράφος των 
«New York Times», 
µελετά τη δύναµη 
της συνήθειας στη 
ζωή µας. Αναλύει 
τις επιστηµονικές 
ανακαλύψεις που 
εξηγούν γιατί 
υπάρχουν οι 
συνήθειες. Η µελέτη 
του καταλήγει 
στο ότι υπάρχει 
δυνατότητα, 
αλλάζοντας κανείς 
τις συνήθειές του, 
να οδηγηθεί και 
σε αλλαγή του 
τρόπου ζωής του. To 
κείµενο διανθίζεται 
µε πολλά ιστορικά 
παραδείγµατα 
για τον ρόλο των 
συνηθειών. 

MILTON FRIEDMAN 
3 ο κι n t λ 4 f t a s s tt * it 

IKONOMIA 

MILTON 
FRIEDMAN 
Καπιταλισµός 
και ελευθερία 
Μετάφραση 
Γιώργος 
Καράµπελας. 
Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, 
2012, σελ. 284, 
τιµή 13 ευρώ 

Η Βίβλος του Νεοφιλελευθερισµού. 
Από 

τα πιο γνωστά βιβλία 
του Μίλτον Φρίντµαν, 
καθηγητή Οικονοµικών 

και βασικού 
εκπροσώπου της 
Σχολής του Σικάγου, 
n οποία χαρακτηριζόταν 

από ακραίο οικονοµικό 
φιλελευθερισµό. 

Η Σχολή αυτή, 
που πίστευε στην 
ικανότητα αυτορρύθµισης 

της αγοράς και 
ήταν αντίθετη σε κάθε 

µορφής κρατικό 
παρεµβατισµό, επηρέασε 

τους νεοφιλελεύθερους, 
µε επιφανείς 

εκπροσώπους τη 
Μάργκαρετ Θάτσερ 
και τον Ρόναλντ Ρίγκαν. 
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