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Πολιτική μήτηρ πάντων

Βασικόςάξοναςπουσυνδέεικαιτα τρία εντελώςδιαφορετικάαυτά βιβλίαείναιη πολιτική.ΣτονΦουέντεςως
αποτέλεσματης επανάστασηςτου Μεξικού,στον Καραγάτσηωςπρόβλημαστηνοργάνωσητου κράτουςκαι
στουςΡουμπινίκαιΜιμ ωςαπαραίτητηπρονοητικότηταγιατην αντιμετώπισηοικονομικώνκρίσεων.

ΚΑΡΛΟΣ
ΦΟΥΕΝΤΕΣ

Η ΗΣΥΧΗ
ΣϊΝΕΙΛΗΣΗ

Μεξικανός ωστόσοκοσμοπολίτηςο ΚάρλοςΦουέντες
γόνοςαστικής οικογένειαςμε πατέραδιπλωμάτη,είχε
την ευκαιρίακαι τη δυνατότητα να μορφωθείεπαρκώς
και να γνωρίσειάλλουςτόπουςκαιπολιτισμούς
έτσι πουτο έργο του να διαπνέεταιαπόμιαν
οικουμενικότητα,ακόμα κι αν επικεντρώνεταισε εθνικά
ζητήματα,όπωςσυμβαίνειμε την «Ησυχησυνείδηση».
Πρόκειταιγια το δεύτερο μέρος μιαςτριλογίας,η οποία
έχεισαν θέματηςτην εξέλιξη του Μεξικού στη νεότερη
ιστορίατου.Στηντριλογίατου Φουέντες η μεγάλη

-ενοφώνΜπρ

πλάιστην άρχουσατάξη αναπτύσσεταιμια ισχυρή

Ηήσυχη
συνείδηση
Κάρλος Φουέντες
Μετάφραση - Σημειώσεις: Αμαλία Ρούβαλη
Εκδόσεις: Τυπωθήτω,Σελ.: 264
πουέπαιξανρόλοστον ξεσηκωμό.Ο συγγραφέας
επικεντρώνειτο ενδιαφέροντου στα χρόνιακαιτις
εξελίξειςπουακολούθησαντην επανάσταση.Ο

περιπέτειατης ΕπανάστασηςτουΜεξικού έχει ξεκινήσει
ήδη απότο πρώτομυθιστόρημάτου «Οθάνατοςτου

τόποςστον οποίοδιαδραματίζονταιτα γεγονότατης
ιστορίαςείναιτο Γουαναχουάτο,πουαποτελείέναν
Αρτέμιο Κρους».Σ'αυτόνεδώτοντόμοπαρουσιάζονταΓ τόποεπαγγελίαςμιας και υπήρξεο σιτοβολώναςτης
σανσε παρέλασητα σημαντικότερα πρόσωπα
χώραςμε μεταλλεία χρυσούκαιαργύρου. Εκεί,λοιπόν,

Ένας Καραγάτσης είναι πάντα ευπρόσδεκτος με
ενθουσιασμό και μάλιστα όταν πρόκειται για ένα
έργο του σχετικά άγνωστο, μιας και ανασύρθηκε
απότο αρχείο της εφημερίδας «Η Βραδυνή» και
κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου το 1999 από τις
εκδόσεις «Εστία».Στον πρόλογο της νέας έκδοσης
του βιβλίου, ο Θ. Νιάρχος παίρνει το ρίσκο να
απαντήσει σε μια υπόθεση: Αν ο Καραγάτσης
θα τύπωνε αυτές τις ιστορίες no υ έγραφε για
λογαριασμό της εφημερίδας το 1952.Στην
ουσία είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει
απάντηση. Έναείναι ωστόσο βέβαιο, ότι κάθε
κείμενο με την υπογραφή του κορυφαίου αυτού
Έλληνα πεζογράφου έχει ενδιαφέρον.To κείμενο

ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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Ογνωστόςοικονομολόγοςείναι σαφής «όποια
τράπεζαχρειάζεταιχρήματατης κυβέρνησηςγια να
επιβιώσει,δηλαδήχρήματα των φορολογουμένων,
δεν πρέπεινα συνεχίσεινα λεπ:ουργε(».Τον
Νουριέλ
Ρουμπινίτον έκανεδιάσημο η κρίση, και πιο
συγκεκριμένα η επιτυχήςπρόβλεψήτου το 2006για
την κατάρρευσητου χρηματοπιστωτικούσυστήματος
πουακολούθησεδυο χρόνιααργότερα. Πρόκειταιγια
έναν οικονομολόγοπουαντιτίθεταιστην άποψηπου
θέλειτις μεγάλεςοικονομικέςκαταστροφέςνα είναι
απρόβλεπτες...σαντους σεισμούς!Ο ίδιοςυποστηρίζει
ασμένωςτο αντίθετο.Αυτό στην ουσία σημαίνειότι
το σύστημα είναιυπεύθυνογια τις καταστροφέςκαι
ότι αυτές δεν οφείλονταισε απρόσμενες«αόρατες»

Οιλησταί
σταπρόθυρα
τωνΑθηνών
M.Καραγάτσης
Πρόλογος: Θανάσης Νιάρχος
Επίμετρο: N.Ε.Κοπιδάκης
Εκδόσεις: Εστία, Σελ.: 221
λάμπει, παρά το γεγονός ότι μεταφέρεται από
τις φωτοτυπίες της εφημερίδας, και άρα δεν έχει
διαβαστεί δεύτερη φορά από τον συγγραφέα για
τις ανάγκες μιας έκδοσης σε βιβλίο. Πρόκειται
περισσότερο για ένα πολιτικό κείμενο στο οποίο

Ηοικονομίατης
κρίσης
Νουριέλ Ρουμπινί & Στίβεν Μιμ
Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη
Εκδόσεις: Πατάκη, Σελ.: 614
εξελίξεις αλλάσε πραγματικάγεγονότα αυθαιρεσίας
κακοδιαχείρισηςαπληστίαςτουσυστήματος κ.τλ.
Προκειμένουνα στοιχειοθετήσειτην άποψήτου,
ογνωστόςοικονομολόγοςκαι ο συνεργάτηςτου,
οικονομικόςκαι ιστορικόςαρθρογράφοςτου «New
YorkTimesMagazine»,Στίβεν Μιμ,ανατρέχουν στα
ιστορικάαντίστοιχαοικονομικώνκαταστροφών,

μιαιρανική
Ερωτική
Λογοκρίνοντας
ιστορία

ΕκδόσειςΚαστάνιώτη,Σελ,:235

Σαχριάρ Μαντανιπρύρ
Μετάφραση:ΧίλνταΠαπάδημητρίου
Εκδόσεις:Πατύκη,Σελ.:528

ΈναςΠερουβιανόςεπισκέπτετβΑμιαέκδεσηφωτογραφιώντου

Πρόκειταιγια έναεντυπωσιακάπρωτότυπο
βιβλίο

Μάριο ΒάρνκαςΛιόσα
ΜετάφρασηϊΤατιάναΡατιακούλια

μεσαίατάξη, μέροςτης οποίαςεπωφελείταιαπότην
επανάστασηγια να πλουτίσειαπότην τοκογλυφία
καιτο εμπόριο. Κληρονομώνταςαπότους Ισπανούς
τον καθολικισμό,οι Μεξικάνοι φαίνεται να έχουν
επηρεαστεί βαθύτατα απότα αντίστοιχα θρησκευτικά
ήθη τα οποίαστηλιτεύει ο Φουέντες στα πρόσωπα
της μεσοαστικής τάξης του Γουαναχουάτο.Έτσιη
«Ηήσυχη συνείδηση» μπορείνα διαβαστεί και σαν
ένα δριμύ κατηγορώτουσυγγραφέα ενάντια στον
καθολικισμόκαιτην υποκρισίατου, αλλά και ενάντια
στο θρησκευτικό πνεύμα,πουτο επικρίνειορμώμενος
από μια κοσμοπολίτικηαντίληψη της κοινωνίαςκαι
των δομών της.

εκφράζει τις απόψεις του για τη λειτουργία του
κράτους για την άσκηση πολιτικής από τους
πολιτικούς για τη διαχρονική «μικροπολιτική».
Μέσα από μια έξοχη δραματοποίηση της
πραγματικότητας, ο Καραγάτσης αμφισβητεί το
ελληνικό μετεμφυλιακό κράτος, το οποίο δεν είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει τους ληστές των Αθηνών.
Έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό και κατ'
επέκταση πολιτικό πρόβλημα της εποχής, που όπως
πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Ν.Ε.Κοπιδάκης στο
επίμετρο της έκδοσης «... μετατρέπει το αφήγημά
του περισσότερο σε ένα δοκίμιο πολιτικής κριτικής
και λιγότερο σε ένα δοκίμιο ιστορικής ερμηνείας
όπωςέκανε σε άλλα του έργα».

καταρρεύσεωνκαι κρίσεων.Η μελέτη αντίστοιχων
περιπτώσεωναποτελείασφαλή οδό για κάποιαβασικά
συμπεράσματα,όπωςότι οι χρηματοοικονομικοί
κατακλυσμοίείναι τόσο παλιοίκαι πανταχούπαρόντες
όσο και ο ίδιοςο καπιταλισμόςΟι κρίσειςπου
καταγράφονταιστιςοικονομικές ιστορίες,παράτο
γεγονόςότι έχουνσυμβεί σε χώρεςδιαμετρικά αντίθετες
μεταξύ τους παρουσιάζουνκοινάχαρακτηριστικά
με τη σημερινή κρίση του παγκόσμιουσυστήματος
οικονομικήςδιαχείρισης.Βασικόσυμπέρασμαπου
εξάγεται είναιότι σι κρίσειςδενεπιδέχονταιγια
κανέναv λόγο... μεταφυσικέςερμηνείες αλλά είναι και
προβλέψιμεςκαι αντιμετωπίζονταιή αποτρέπονταιμε
τις κατάλληλεςπολιτικές

SavoirVivreYia
καλλιτέχνες
ΓιώργοςΓίωργακόπουλος
Εκδόσεις:Μελάνι,Σελ: 230

Τοβιβλίοδιεισδύεικαιπαρατηρείτονκόσμοτων
καλλιτεχνώνμε μια ματιάκαθαρήχωρίςυποκρισίες
γιατοτι σημαίνεινα ζεις να ερωτεύεσαικαιναείσαικαλλπέχνηςςττοσημεφνό καιτονψεύτικομύθοπουτου περιβάλλε^
Αμαζονίουσε μια κάπωςμυστήριαγκαλερίτηςΦλωρεντίας.Ηφωτογραφιάενός«ιοτορητή»απότηφυλήΜςπσιγκένγκαθατςυ
Πρόθεσηδενείναινα υποκαταστήσειτα ϋπάρχοντα
Ιράν/ΕναςσυγγραφέαςονόματιΣαχρίάρπαλεύει
βιβλία,αλλάναιασυμιιληρώσει.
εδώκαιχρόνιαμετονπανίσχυρολογοκριτήτου
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