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It’s the economy stupid!
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ΜΙΜΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
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Αρκεί µια µατιά στο εξώφυλλο του βιβλίου του Μίµη Ανδρουλάκη «Λευκό
κοτσύφι, blue tree, µαύρο καράβι» για
να καταλάβεις τον συµβολισµό: ένας
άνθρωπος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα σε δύο καρέκλες -µε άλλα λόγια σε δύο πόλους- έχοντας κάτω από τα πόδια του την άβυσσο. Για
τον Μίµη Ανδρουλάκη οι δύο πόλοι
συµβολίζουν τις παλιές αξίες σε σχέση µε την πολυπρισµατική, πολύπλοκη σύγχρονη πραγµατικότητα και
τα αντίστοιχα ψευτοδιλήµµατα: Ευρώπη ή Αµερική, Κέινς ή Φρίντµαν,
σταθερό κράτος ή ελεύθερη αγορά;
Ξεπερνώντας τη διπολική πραγµατικότητα ο συγγραφέας Ανδρουλάκης
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣEΛI∆A
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπός του Ανδρουλάκη δεν είναι να
προτείνει λύση, ούτε να γράψει ένα ακόµη
οικονοµικό βιβλίο: απλώς προσπαθεί
να ψυχαναλύσει τον καπιταλισµό

Οικονοµία και χιούµορ
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΙΑΝH ΣΠΥΡΙΟYΝΗ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

«Οικονοµία και θεσµοί την
εποχή της παγκοσµιοποίησης»
τιτλοφορείται το βιβλίο των δύο
επιστηµόνων, το οποίο έρχεται
να ρίξει φως στο πεδίο των
διεθνών σχέσεων. Ανάµεσα στις
προθέσεις του είναι να
αποσαφηνίσει τις θεωρητικές
συνιστώσες, να αναλύσει ποιοι
ακριβώς είναι οι υπερεθνικοί
δρώντες και ποιος ο ρόλος τους
(όπως οι πολυεθνικές, οι διεθνείς
οικονοµικοί οργανισµοί κ.λπ.),
αλλά και ποια είναι η σχέση ανάµεσα στην οικονοµική
θεωρία και στην πράξη. Από το διεθνές εµπόριο έως τις
νοµισµατικές σχέσεις το φάσµα ανάλυσης είναι τεράστιο
και καλύπτεται µε τον καλύτερο τρόπο από το
επιστηµονικό έργο του Ηλία Νικολόπουλου και της
Σταυριανής Σπυριούνη.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
WIN-WIN SELLING
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

Πόσο καλός πωλητής µπορείς να
είσαι; Και τι ρόλο παίζει η
πώληση σε µια επιχείρηση; Το
βιβλίο που χρησιµεύει ως
οδηγός για πωλητέςναυτιλλοµένους µάς διδάσκει ότι
καλός πωλητής είναι αυτός που
χτίζει µια σχέση αµοιβαίας
κατανόησης µε τους πελάτες
του, αλλά κυρίως καλύπτει τις
επιχειρηµατικές τους ανάγκες
προτείνοντας λύσεις για τα
προβλήµατά τους. Ετσι ανάµεσα
στα άλλα θα βρείτε πρακτικές οδηγίες, χρήσιµες
συµβουλές και επωφελείς αναλύσεις που βοηθούν τον
καθέναν που θέλει να κινηθεί σε έναν χώρο δύσκολο και
ανταγωνιστικό.

πρεσβεύει ότι η σηµερινή
ο Μίµης δεν δείχνει να εγκαοικονοµική κρίση αποδειταλείπει τον Μαρξ του τον
κνύει όσο τίποτε άλλο τον
οποίο µελετά µε απόλυτη
σηµερινό απρόσµενο, ποπροσοχή καταλαβαίνοντας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
λυδιάστατο, άνισο, αντιτην ουσιαστικά µοντέρνα ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
φατικό και αβέβαιο κόσµο
έως µεταµοντέρνα- σκέψη
ΣΕΛΙ∆Α
και τις αντίστοιχες απρότου. Και επαναλαµβάνει πολβλεπτες πτυχές του καπιλές από τις θεωρίες του -ειταλισµού. Μελετάει συδικά στα επιµέρους σχόλιά
γκριτικά τα διαφορετικά
του- οι οποίες επιβεβαιώνοµοντέλα -µαζί µε κρητικές
νται πανηγυρικά σήµερα.
συνταγές και πολιτικοϊστοΣυµφωνεί, λοιπόν, µε τους
ρικά δεδοµένα- επιστραΜαρξ και Ενγκελς στο ότι «ο
–Tης
Τίνας
τεύει επιχειρήµατα, ποιήκαπιταλιστικός τρόπος παΜανδηλαρά
µατα, χρησιµοποιεί τις πιο
ραγωγής δεν µπορεί να
tinam@protothema.gr
«κουλές» µεταφορές, γίυπάρχει αν δεν επαναστανεται αριστοφανικός, ιστοτικοποιεί αδιάκοπα τις παρικός, ποιητής, ένας αποραγωγικές δυνάµεις και πασυνάγωγος µελετητής του
ραγωγικές σχέσεις, αν δεν
κόσµου (χωροχρονικά και
ανατρέπει διαρκώς τις βάοικονοµικά). Και φυσικά
σεις παραγωγής, σε µια αέβουτά στο παρελθόν προναη αβεβαιότητα και κίνηκειµένου να µελετήσει τη
ση, αν δεν οργώνει κοσµο«µετατόπιση της οικονοµιπολιτικά την παραγωγή και
κής κυριαρχίας», όπως χατην κατανάλωση, υποχρεωρακτηριστικά τονίζει «του
µένος να φωλιάζει παντού,
καθιερωµένου κέντρου του
να προωθεί την ολόπλευρη
Μ. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
καπιταλισµού από την παανταλλαγή και αλληλεξάρΛΕΥΚΟ ΚΟΤΣΥΦΙ,
ραγωγή στον χρηµατοπιτηση των εθνών». Ο
BLUE TREE, ΜΑΥΡΟ ΚΑΡΑΒΙ
στωτικό τοµέα» που οδήΑνδρουλάκης παραµένει ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
γησε στην κρίση και έγινε,
ακολουθώντας και πάλι τον
κατά τον ίδιο, η µαµή του ανερχόµενου νέΜαρξ- βαθύτατα κοσµοπολίτης και ξαφου κόσµου και το σηµείο καµπής που εξηνιάζεται µε τον τρόπο που ο καπιταλισµός
γεί τις σηµερινές εξελίξεις. Στην ουσία, όµως,
ανατρέπει τα σταθερά και µαθηµατικά µο-
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ντέλα στέλνοντάς τα στον κάλαθο των αχρήστων. Απέναντι δε στον εαυτό του -συγγραφέα που θαυµάζει την Κίνα και παρασύρεται από τις απρόσµενες εξελίξεις- ενίοτε αντιπαραθέτει το alter ego του, αυτόν
που αγαπάει την Αµερική, τους εµπειριστές
και τα µαθηµατικά µοντέλα, τον οποίο στο
βιβλίο βαφτίζει, λογοτεχνική αδεία, Νικολά. Μαζί πραγµατοποιούν ένα µεγάλο λογοτεχνικό ταξίδι που αποδεικνύει ότι σκοπός του Ανδρουλάκη δεν είναι να προτείνει
λύση ούτε να γράψει ένα ακόµη οικονοµικό βιβλίο: απλώς προσπαθεί να ψυχαναλύσει τον καπιταλισµό -τον βάζει στο ντιβάνι- αναζητώντας να δει τα άδυτα της ψυχής, αυτά τα σκοτεινά κοµµάτια που τον
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΟΣ
MAXIMUS AΝΘΡΩΠΑCIUS ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ

Ο συγγραφέας έχει σπουδάσει
επικοινωνία από πρώτο χέρι (και
όχι µόνο θεωρητικά). Πέρασε
από πολλά «κανάλια» και έµαθε
τον χώρο από την καλή και από
την ανάποδη. Μοναδικό του
όπλο όλα αυτά τα χρόνια ήταν
το χιούµορ, το οποίο
επιστράτευσε για να
αντιπαρέλθει τους Λαιστρυγόνες
και τους Κύκλωπες της
δηµοσιογραφίας. Γι’ αυτό και
έχει γράψει πάνω από 600
ευθυµογραφήµατα µε τελευταίο δείγµα το εν λόγω
βιβλίο. Σαράντα οκτώ ιστορίες αντιστοιχούν σε σαράντα
οκτώ κατά φαντασίαν ήρωες, ανθρώπους που νοµίζουν
πως είναι αυτοί που θα ήθελαν να είναι: οραµατιστές,
εφευρέτες, ευεργέτες, εραστές και πάει λέγοντας. Ο
συγγραφέας περνάει από όλο το φάσµα του χιούµορ
-από το ελαφρά αστείο µέχρι το γελοίο-, προκειµένου να
αναπαραστήσει µια ούτως ή άλλως γελοία
πραγµατικότητα.
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ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΕΥΧΆΡΙΣΤΟ, λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα, εκεί που παίρνεις δωράκια µε δέντρα και στολίδια, να πέφτει στα χέρια σου, ένα «επαναστατικό» λεύκωµα γεµάτο φωτογραφίες, δηλώσεις, κείµενα και γράµµατα του Τσε Γκεβάρα. Και καταλαβαίνεις ότι όσο χιλιοπαιγµένο και αν είναι το θέµα «Τσε», πάντα θα υπάρχει µια σπίθα που θα ανάβει κάθε
φορά που τον βλέπεις να καπνίζει
στοχαστικά το πούρο του, να γράφει
το ηµερολόγιό του µε τη γνήσια
φλόγα του ροµαντικού επαναστάτη,
να γυρνάει τη Λατινική Αµερική µε
ένα σακίδιο στην πλάτη. Το λεύκωµα
«Ο Τσε από τον Γκεβάρα» από τις

εκδόσεις Τόπος (µτφ. Στράτος Ιωαννίδης) είναι µια εξαιρετική δουλειά,
µια πολυτελής έκδοση που περιλαµβάνει του κόσµου τα επαναστατικά
καλούδια: τα πρώτα ηµερολόγια του
Τσε, δύο αδηµοσίευτα διηγήµατα
και αδηµοσίευτα ποιήµατα, αδηµοσίευτες επιστολές, αδηµοσίευτες λογοτεχνικές κριτικές του, σηµειώµατά
του στον Τύπο κ.λπ. Τέλος, να θυµίσουµε ότι στο πολύτιµο αυτό αρχειακό υλικό το οποίο περιλαµβάνεται
στο βιβλίο στηρίχτηκε ο Σόντερµπεργκ για να γυρίσει την πολυσυζητηµένη ταινία «Τσε», µε πρωταγωνιστή τον Μπενίτσιο Ντελ Τόρο.
Τίνα Μανδηλαρά
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