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Βιβλιοπροτάσεις 

Την ιστορία λίγο πολύ όλοι την 
ξέρουµε µε βάση τα προσωπικά 
µας βιώµατα. Για παράδειγµα, αν 
κάποιος επισκέφτηκε τη Σοβιετική 
Ένωση τη δεκαετία του '80 έχει 
να διηγηθεί δεκάδες παράξενες 
ιστορίες από την επαφή του µε 
τους ανθρώπους και συνήθως εξάγει 

µερικά συµπεράσµατα για τον 
υπαρκτό σοσιαλισµό. Η πρόσδεσή 
του στο άρµα του ΚΚΕ θα καθορίσει 

το αν αυτά θα είναι θετικά ή 
αρνητικά. Άλλοι πάλι γνωρίζουν 
την ιστορία µε βάση τι άκουσαν 
από φίλους. Τι να κάνουµε όµως, 
υπάρχουν και σι ιστορικοί που, αν 
και στη γλώσσα θυµίζουν κάπως 
τα τρακτέρ των σοσιαλιστικών κολχόζ, 

έχουν να πουν την ιστορία µε 
τρόπο αφοπλιστικά σαφή. 

Τοπ Παναγιώτη Πασπαλιάρη 

Ιστορία της Σοβιετικής 
Ένωσης (1917-1991) 
Συγγραφέας: 
Γιάννα Κατσόβσκα - Μαλιγκούδη 
Εκδότης: Gutenberg 

ISBN: 978-960-011-561-1 
Σελ. 3461 Τιµή: 22,00 € 

Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη 

Ιστορία της Σοβιετικής 
Ένωσης (1917-1991) 

Μία ano αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες την λέει n καθηγήτρια του 
Αριστοτέλειου Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη: 

Επιχειρείτε τη συνοπτική 
εξιστόρηση της πορείας της 
Σοβιετικής Ένωσης από το 1917 
έως το 1991, όταν κατέρρευσε. 
Τι σας ώθησε περισσότερο από 
όλα σε αυτό το εγχείρηµα; 
To βιβλίο «Η ιστορία της Σοβιετικής 
'Ένωσης» αποτελεί, προς το παρόν, 
την τελευταία ano µια σειρά µονογραφιών 

που έχω εκπονήσει σχετικά µε την 
ιστορία των Σλάβων της Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι µελέτες 

αυτές σκοπεύουν να αναπληρώσουν 
το κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

για την ιστορία της Ρωσίας και των 
σλαβικών λαών γενικά, την οποία διαπίστωσα, 

ως καθηγήτρια Ιστορίας και 
Πολιτισµού Σλαβικών Λαών στο ΑΠΘ. 

Πιστεύετε ότι οι δοµές της Σοβιετικής 
Ένωσης τελικά έχουν 

να κάνουν περισσότερο µε την 
παράδοση της τσαρικής Ρωσίας 
η µε τα διδάγµατα του µαρξισµού-λενινισµού; 

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δοµές της ΣΕ 
και γενικά ο τρόπος της εφαρµογής στην 
πράξη της θεωρίας του µαρξισµού από 
το ΚΚ στην πρώην ΣΕ ελάχιστα κοινά 
έχουν µε την αρχική θεωρία των Μαρξ 
και 'Ενγκελς. Οι δυο αυτοί στοχαστές 
διατύπωσαν τη θεωρία τους στις αρχές 
του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα και 
βάσει των δεδοµένων της τότε δυτικής 
Ευρώπης, ιδιαίτερα της βιοµηχανικά 
ανεπτυγµένης Αγγλίας. Στη Ρωσία όµως 
η µεταφορά της κα. η εο-ρµογή της 
στην αυτούσια µορφή της αποδείχθηκε 
µη πραγµατοποιήσιµη, λόγω των τελείως 
διαφορετικών στην Αγγλία και στη 
δυτική Ευρώπη οικονοµικών, πολιτικών 
και κοινωνικών δεδοµένων. Αρα οι µπολσεβίκοι 

αναγκάστηκαν, στην προσπάθεια 

τους να την εφαρµόσουν οτη Ρωσία, σε 
προσαρµογή (βλ. λενινισµό). Μια προσαρµογή 

που εξελίχτηκε τελικά σε µια 
παραµόρφωση, που ελάχιστη σχέση είχε 
µε την αρχική µαρξιστική θεωρία. 

Τι είδους δυνάµεις άσκησε η 
Σοβιετική Ένωση στους λαούς 
που επισκίαζε; 
Η ΣΕ εµπόδισε τη φυσιολογική εξέλιξη 
των λαών και κρατών εκείνων που µετά 
τον B' Παγκόσµιο πόλεµο έγιναν κοµµουνιστικές. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
τις µικρές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, 
όπως την Τσεχοσλοβακία ή την Ουγγαρία, 
που κατά τον Μεσοπόλεµο ήταν αστικές 
δηµοκρατίες, οικονοµικά ανεπτυγµένες 
και µε δυτικοευρωπαϊκό προσανατολισµό. 

Η υποταγή τους στη ΣΕ σήµαινε 
γι'αυτούς στασιµότητα ή ακόµη και οπισθοδρόµηση 

σε τοµείς όπως η οικονοµία 
ή ο πολιτισµός. 

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είχε 
χαρακτηρίσει το σύστηµα της 
Σοβιετικής Ένωσης «γραφειοκρατικό 

καπιταλισµό». Συµµερίζεστε 
την άποψη αυτή; Έχει 

ιστορική βαρύτητα; 
Ο όρος του Κ. Καστοριάδη ανταποκρίνεται 

εν µέρει στην κατάσταση των 
περίπου δυο τελευταίων δεκαετιών της 
ΣΕ πριν την πτώοη της. Η χρήση του για 
την προηγούµενη περίοδο είναι µάλλον 

ακατάλληλη, δεδοµένου ότι δεν 
υπήρχε διαµορφωµένη ακόµη εκείνη η 
προνοµιούχος τάξη της νοµενκλατούρας, 

που ωστόσο αποτελούσε ελάχιστο 
ποσοστό του πληθυσµού. Για τη συντριπτική 

πλειονότητα του λαού δεν µπορεί 
να γίνει λόγ'ος για συµµετοχή του στον 
όποιου είδους καπιταλισµού. HO 
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Ο άνθρωπος 
που ξέχασε 
τη γυναίκα του 
Συγγραφέας: Τζον Ο'Φάρελ 
Εκδότης: ∆ιόπτρα 
ISBN: 978-960-364-540-5 
Σελ. 4161 Τιµή: 16,50€ 

Ο Βον ξαφνικά χάνει τη µνήµη 
του. ∆εν ξέρει ποιος είναι, αν είναι 
παντρεµένος, τι δουλειά κάνει. 
Στην προσπάθεια να µάθει ξανά για 
τη ζωή του, ανακαλύπτει πως µε τη 
γυναίκα του βρίσκεται στα πρόθυρα 
διαζυγίου. Όταν την συναντά, την 
ερωτεύεται ξανά και προσπαθεί 
να σταµατήσει αυτό τον χωρισµό, 
έστω και αν δεν θυµάται την αιτία 
του. Ένα απολαυστικό µυθιστόρηµα 
γεµάτο βιτριολικό χιούµορ, 
αυτοσαρκασµό και αµεσότητα. Ο 
ήρωας κάνει κάτι που όλοι έχουµε 
ονειρευτεί, µηδενίζει και ξεκινάει 
από την αρχή. Βλέπει τη ζωή 
του σαν τρίτος και προσπαθεί να 
διορθώσει τα λάθη και να σώσει 
ό,τι όµορφο υπήρχε. Ο αναγνώστης 
δεν µπορεί παρά να ταυτιστεί µαζί 
του. Πολύ καλή µετάφραση από τον 
ταλαντούχο Αύγουστο Κορτώ. 

i fur* 

¦ j«- προσφυγής γτο λµτ 

To άγνωστο 
παρασκήνιο της 
προσφυγής στο ∆ΝΤ 
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ρουµελιώτης 
Εκδότης: Λιβάνης 
ISBN: 978-960-14-2558-0 
Σελ. 384 I Τιµή: 16,50 € 

Ο Παναγιώτης Ρουµελιώτης, 
πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας 
στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, έζησε προσωπικά 
την προσχώρηση της Ελλάδας 
στο ∆ΝΤ. Στο βιβλίο του 
καταθέτει τα γεγονότα της 
κρίσιµης περιόδου, καθώς 
και τις απόψεις του για τους 
πολιτικούς χειρισµούς, τη 
στάση της κυβέρνησης, που 
χαρακτηρίζει φοβική, και την 
πίεση που δέχτηκε η Ελλάδα 
από τους δανειστές της 
προκειµένου να αποφύγει την 
πτώχευση και να παραµείνει 
στην ευρωζώνη. Θεωρεί πως 
η αποτυχία του µνηµονίου 
ήταν προδιαγεγραµµένη και 
περιγράφει πως η χώρα κατέληξε 
«αποικία» των δανειστών της, 
που της επέβαλλαν να αποδεχτεί 
ιδιαίτερα σκληρούς όρους και 
ανέφικτους στόχους. To βιβλίο 
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις 
και συζητήσεις. 

Η ρωγµή 
Συγγραφέας: Γιώργος Κακούρος 
Εκδότης: Καστανιώτης 
ISBN: 978-960-03-5340-2 
Σελ. 494 I Τιµή: 20,24 € 

Η ελληνική λογοτεχνία τα 
τελευταία χρόνια εµπνέεται 
όλο και περισσότερο από την 
πολιτική και την ιστορία. «Η 
ρωγµή» δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Οι ήρωες κινούνται στην Ελλάδα 
της τελευταίας δεκαετίας 
του προηγούµενου αιώνα, 
συγκεκριµένα στο 1991, κάνοντας 
όµως αναφορές σε σηµαντικά 
γεγονότα του 20ου αιώνα που 
σηµάδεψαν τη χώρα. Η εξέγερση 
των αγροτών του '2o, ο εµφύλιος, 
τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 
και η κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης, φορτία που επηρέασαν τη 
ζωή του ήρωα και των προγόνων 
του, όπως και όλων των Ελλήνων, 
και τα κουβαλά µέχρι σήµερα. 
Παρά τα δύσκολα γεγονότα που 
περιγράφει, το βιβλίο διακρίνει η 
αισιοδοξία και η ιδέα πως κανένας 
αγώνας δεν πάει χαµένος τελικά. 
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