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βιβλία της κρίσης
Μπορεί n επικαιρότητα να σφυρηλατήσει νέες αναγνωστικές
οητνήθειες;Καθώς n ατζέντα των βιβλιο-παρουσιάσεων
γίνεται όλο και mo οικονοµικοπολιτικήκαι τα
ράφια γεµίζουν βιβλία που «εκλαϊκεύουν» σύνθετους
οικονοµικούς όρους, αφουγκραζόµαστε τα µηνύµατα
ΠΟυ στέλνουν τα ευπώλητα.Ano την Ιωάννα Γκοµούζα

To

«Κεφάλαιο» του
µική. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν
ήτον καν ψυλλιασµένοι γι' αυτό που
Μαρξ σε διασκευή
ερχόταν, γιατί δεν αφουγκράζονταν
µάνγκα και οι βιτρίνες
των βιβλιοπωλείων
ούτε τους συγγραφείς ούτε τους σοβαρούς
αναλυτές που ασκούσαν
γεµάτες εκλαϊκευµένες
τη δριµεία κριτική τους. Πιστεύω,
κριτικές προσεγγίσεις για
βέβαια, ότι οι αναγνώστες θα επιστρέψουν
την οικονοµία και τον καπιταλισµό;
στα βιβλία πολιτικού, κοινωνικού
Όταν το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
διενεργούσε πέρυσι την έρευνα
και οικονοµικού προβληµατισµού
διότι οφείλουµε να έχουµε
αναγνωστικής συµπεριφοράς,
το αποτέλεσµα ήταν λίγο ως πολύ
άποψη για το πώς ορθώνεται αυτό
αναµενόµενο: στην Ελλάδα πάντα
το εποικοδόµηµα που σκιάζει τα
διαβάζαµε κυρίως λογοτεχνία.
όνειρά µας, και κυρίως για το πώς
Τον τελευταίο χρόνο όµως, αν κοιτάξειςµπορεί αυτό να αλλάξει ή να ανατραπεί».
στις προβεβληµένες προθήκες
Κι αν οι εκδόσεις Καστανιώτη
των βιβλιοπωλείων, σι υπογραφές
υποστηρίζουν σταθερά τη συγκεκριµένη
που πρωταγωνιστούν µόνο σε
θεµατολογία, αυτό που έχει
µυθοπλασία δεν παραπέµπουν.
ενδιαφέρον είναι ότι σε πολιτικοοικονοµικά
Γραµµένο οε γλώσσα ανεπιτήδευτη,
«χωράφια» επιλέγουν να
αλλά διεισδυτική στην προσέγγιση µπουν κι εκδότες που δεν είχαν τέτοια
της σηµερινής κρίσης, το «Είναι
παράδοση. «Ο εκδότης παιδικών
ο καπιταλισµός, ηλίθιε» του Νίκου
βιβλίων Παπαδόπουλος έχει δηµιουργήσει
Μηογιόπουλου µετρά ήδη 25.000
τη σειρά "People need
πωλήσεις σε λιγότερους από 4 µήνες to know" µε τίτλους οι οποίοι ασχολούνται
και γίνεται θέµα συζήτησης σε
µε την κρίση και το χρηµατοπιστωτικό
παρέες που δεν έχουν απαραίτητα
σύστηµα, ενώ προσωπικά
σχέση µε τις µαρξιστικές «καταβολές» ούτε που φανταζόµουν ότι τα ιδιαίτερα
του συγγραφέα. Σταθερά στο
δηµοφιλή "Αγανακτήστε" και
βάθρο των best sellers, από διαφορετικά
"Αγωνιστείτε" του Στεφάν Εσέλ θα
µετερίζια, ακόµη πολλά
τα έβγαζε ο Πατάκης, που είναι "δυνατός"
ονόµατα, όπως n Καναδή δηµοσιογράφος
στο χώρο του εκπαιδευτικού
Ναόµι Κλάιν («To δόγµα
βιβλίου, στα δοκίµια και στη λογοτεχνία»,
του σοκ») και ο πανεπιστηµιακός
µου έλεγε ο υπεύθυνος του
Βασίλειος Μαρκεζίνης.
Παρατηρητηρίου του Βιβλίου στο
«Σε περιόδους κρίοης ο κόσµος
ΕΚΕΒΙ Σωκράτης Καµπουρόπουλος.
αναζητεί εξηγήσεις για την οικονοµική «Είναι θετικό µήνυµα ότι ο εκδοτικός
κατάσταση και ταυτόχρονα
κόσµος δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά
την ελπίδα για το µέλλον», ήρθε
και προσφέρει στο κοινό κάτι
n απάντηση από τον ∆ηµήτρη Ποσάντζη,
που αφορά την καθηµερινότητά του.
υπεύθυνο νέων εκδόσεων
Σήµερα που απαξιώνεται πάρα πολύ
του Καστανιώτη. «To "23 αλήθειες
n εφηµερίδα γιατί κολλάει στο εφήµερο
για τον καπιταλισµό" του Κορεάτη
και στην τροµολαγνεία, όταν
οικονοµολόγου Χα-Τζουν Τοανγκ
θέλεις να δεις τι έχει συµβεί σε αντίστοιχες
[σ.σ.: τελικά δεν θα έρθει απόψε
περιπτώσεις οε άλλες χώρες,
στο Μέγαρο Μουσικής, όπως µάθαµε
έχεις την ανάγκη για το mo...
επί του πιεστηρίου] παρουσίασε θεµελιακό διάβασµα που προσφέρει
αµέσως αξιοσηµείωτη δυνα¬
το βιβλίο». Ο
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