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Η κρίση έχει τη δική της βιβλιογραφία
Ελληνες και ξένοι αναλυτές, οικονοµολόγοι, φιλόσοφοι γράφουν για τα αίτια και τις προοπτικές εξόδου
ΤΑΣΗ
Γης ΟΛΓΑΣ

ρού «Από την κλεπτοκρατία στη
χρεοκοπία» (Πατάκη) µέσα σε δέκα
µέρες πούλησε 7.000 αντίτυπα.
Και ξαφνικά,
πριν από περίπου δύο
Αναµφισβήτητα οι εκδόσεις «Λιβάνη»
χρόνια, οι Ναόµι Κλάιν και Μαρκ Pos
έχουν να παρουσιάσουν τα
(αρχικά) έγιναν γνωστοί λόγω δύο βιβλίων
περισσότερα βιβλία µε θέµα την κρίση
που έγραψαν και πουλούσαν
και τις οπτικές της. Εκτός από «To
σαν τρελά: «To δόγµα του σοκ» n πρώτη,
δόγµα του σοκ», τον θεµατολογικό
κατάλογο της κρίσης συµπληρώνουν
«Η τράπεζα - Πώς n Golman
τα βιβλία του Βασιλείου Μαρκεζίνη,
Sachs κυβερνά τον κόσµο» ο δεύτεpos.
του Κώστα Μπέη (Η Ελλάδα
Και τα δύο έµειναν για πολλές
εβδοµάδες στις λίστες των µπεστ σέλερ
που αγάπησα, n Ελλάδα της χρεοκοπίας),
του Νίκου Μπογιόπουλου (Είναι
και σίγουρα διεκδικούν την πρωο καπιταλισµός, ηλίθιε!). Ο καθηγητής
Γιάννης Βαρουφάκης µε το
Οι εκδότες
«Kpions λεξιλόγιο (Ποταµός) άγγιξε
το ενδιαφέρον ευρύτερου κοινού, ενώ
αναλαµβάνουν το
µπεστ σέλερ έγινε και το βιβλίο
εκδοτικό ρίσκο, καθώς
του πρώην υπουργού Νίκου Χριστοδουλά
Οι δρόµοι γύρω ano τη Wall Street ήταν τον τελευταίο καιρό όχι το κέντρο του εµπορίου αλλά το κέντρο του ακτιβισµού.
«Σώζεται ο TvtaviK0s»
είναι τα µόνα βιβλία που
(Πόλις). Ο φιλόσοφος Στέλιος Ράµcpos
πουλάνε αυτό τον καιρό.
εκδόσεις «Μεταίχµιο» «Η τράπεζα»
µε τη «Λογική της παράνοιας»
του Μαρκ Pos έχει πουλήσει µέχρι τώρα (Αρµό5) επιχειρεί να ερµηνεύσει
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ
18 χιλ. αντίτυπα, το «Μετά την κρίση»κοινωνιολογικά m νεοελληνικές
τιά ms τάσης που ξεκίνησε όταν άρχισε
(Μεταίχµιο) του Αλαίν Τουρέν
v' αχνοφαίνεται n οικονοµική
συµπεριφορές, ενώ n κρίση έκανε
κρίση. Μια τάση που συνεχίζεται µε
3.000 αντίτυπα, ενώ το νέο βιβλίο του µπεστ σέλερ κι ένα κείµενο του Πλούταρχου
αµείωτο ρυθµό. Ελληνες και ξένοι αναλυτές,
Μαρκ Pos «Καπιταλισµό5 εκτός νόµου
του Ιου αι. µ.Χ. «Οι συµφορές
του δανεισµού» (Νεφέλη).
οικονοµολόγοι, φιλόσοφοι,
- Η οικονοµία του παρασκηνίου»
πολιτικοί, δηµοσιογράφοι διαρκώς
και το βιβλίο του δηµοσιογράφου
Μια τάση που φαίνεται ότι n κρίση
την ωφελεί. Με πολλού s τίτλου s
γράφουν βιβλία που απαντούν στην
Παύλου Τσίµα «To ηµερολόγιο Tns
κρίσης» τυπώθηκαν σε 10 χιλ. αντίτυπαπου είτε χαϊδεύουν το θυµικό των αναγνωστώ
κρίση, στα αίτιά της, στις προοπτικές
tous
εξόδου. Κι όσο για
εκδότες,
για την πρώτη έκδοση. Ens εκδόσεις
είτε επιδιώκουν v' απαντήσου
ευχαρίστα» αναλαµβάνουν το κόστος
«Πατάκη» το «Αγανακτήστε»
µε σοβαρότητα, ψυχραιµία
του Στ. Εσσέλ (Πατάκης) µέχρι
και το εκδοτικό ρίσκο, αφού είναι τα
και αµεροληψία στα πολύπλοκα
µόνα βιβλία που πουλάνε πολύ αυτό Τρεις από τους πρόσφατους τίτλους µε βιβλία που ερµηνεύουν ή εξηγούν τις σκαι στιγµής διαβάστηκε από 15.123 αναγνώστες, και πρωτόγνωρα προβλήµατα
νατροπές
που
ζούµε
στην
οικονοµία
στη
ζωή
µας.
nis
κοινωνίας
και ins εποχής µας.
τον καιρό. Μερικά παραδείγµατα: cns
ενώ του Σταύρου Λυγε¬
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