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Βιβλία 

∆ηµήτρης Μάρδας 
Η γοητεία µιας συντριβής 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2012 
Σελίδες 370, τιµή: 17 A ευρω 

Έχοντας µια διαδροµή 
τεχνοκράτη, από 

την Commission οτις 
Βρυξέλλες µέχρι το 
πόστο του γ.γ. Εµπορίου 

και του διευθύνοντος 
συµβούλου του 

ΟΠΕ, εν συνεχεία δε 
του πανεπιστηµιακού 
στο ΑΠΘ, ο ∆ηµήτρης 

Μάρδας επιχειρεί µε το βιβλίο αυτό 
µια περιπλάνηση στο χώρο του µυθιστορήµατος. 

Όπου συνδυάζει το πολιτικό/οικονοµικό 
θρίλερ µε την κατάδυση στη γυναικεία 

ψυχή, όµως φέρνοντας παράλληλα στην 
επιφάνεια και στις διάφορες στιγµές της 
πλοκής στιγµιότυπα αλλά και βαθύτερες ενσυναισθήσεις 

από τη ζωή στον µαγικό κόσµο 
των υπηρεσιών του Λεβιάθαν του ∆ηµοσίου. 

Που, Βρυξέλλες ή Ελλάδα, εντέλει 
ενιαίο φαινόµενο είναι. Με το πλεονέκτηµα 

της «εκ των έσω» γνώσης πραγµάτων και 
καταστάσεων, αλλά και µε µια αποδεικνυόµενη 

έµπρακτα αντίληψη του χρόνου 
και του ρυθµού της µυθιστορίας, ο Μάρδας 
είτε εγκαινιάζει µια νέα φάση στη διαδροµή 

του είτε φέρνει την πορεία (ή µάλλον: τις 
πορείες) του σε ένα ενδιαφέρον δέσιµο. 

Ερρίκος Αρώνες 
Ζακ Ηεναχέµ 
Εκδόσεις Φερενίκη, 2012 
Σελίδες 120, τιµή 12 ευρω 

X ' 

ΖΑΚ 1 
ΜΕΝΑΧΕΜ 

Στις σελίδες αυτοΰ 
του βιβλίου - φορτισµένες 

µε βιωµατικά 
στοιχεία - ο Ερρίκος 
Αρώνες περιγράφει 
τη γνωστή αλλά και 
την άγνωστη διαδροµή 

ενός ιδιαίτερου ανθρώπου: 
του µουσικού 

και ραδιοφωνικού 
παράγωγου Ζακ Μεναχέµ, που σε πολλούς 
Έλληνες των µεταπολεµικών δεκαετιών 
στάθηκε µια κοντινή παρουσία, µια συνοδευτική 

φωνή, ένα παράθυρο στον κόσµο. 
Έχοντας ζήσει τα χρόνια που φτιάχνουν 
τον άνθρωπο, την εφηβεία, στην τροµακτική 

πραγµατικότητα των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, ο Μεναχέµ όχι µόνον επιβίωσε 

αλλά και θέλησε να γυρίσει και να 
γνωρίσει τον κόσµο - µέσα από την ξενάγηση 

ζωής που αποτελεί η µουσική - και 

εν συνεχεία να τον γνωρίσει σε άλλους, σε 
πολλούς άλλους, στα χρόνια της ραδιοφωνικής 

εποχής. Η ζεστασιά της φωνής 
του λειτουργεί ακόµη σε πολλούς ως µια 
γλυκιά και ήρεµη παρουσία, οι µουσικές 
του εξερευνήσεις του ως ξενάγηση σε έναν 
κόσµο άγνωστο και οικείο συνάµα. 

J ο ha n van Overtveldt 
To τέλος του ευρω: To αβέβαιο µέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 2012 
Σελίδες 307, τιµή 15,50 ευρω 

Πολλοί έχουν γράψει 
για τη χρηµατοπιστωτική 

κρίση που εδώ και 
δυο χρόνια παρασύρει 
την Ευρώπη, πάντως 
την Ευρωζώνη - ασαφές 

το προς τα που, 
πάντως πουθενά ευχάριστα. 

Άλλοι βλέπουν 
την κρίση ως 

αφορµή (ή: ως πρόσχηµα) για εµβάθυνση 
και για δηµοσιονοµική αν µη πολιτική ολοκλήρωση 

της Ευρώπης, άλλοι ως οριακή δοκιµασία 
των θεσµών της (ή: ως τέλος της 

Ευρώπης όπως την γνωρίσαµε). Η προσέγγιση 
του J. van Overtveldt έχει το πλεονέκτηµα 
να έχει λειτουργήσει ο συγγραφέας 

ως οικονοµικός συντάκτης - ήδη γενικός 
διευθυντής - στο οικονοµικό περιοδικό 
Trends, στην καρδιά της θεσµισµένης Ευρώπης, 

να έχει συνεπώς παρακολουθήσει 
από δίπλα και την πολιτική και την οικονοµική 

συζήτηση για το ευρώ και την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, τόσο στις εποχές της ανέφελης 
πορείας όσο και στην εποχή των κυµατισµών. 

Στη χώρα του ασπρόµαυρου, που 
είναι πλέον πεισµατικά η Ελλάδα, το συµπέρασµα 

Overtveldt ότι η έξοδος από το ευρώ 
βρίσκεται κάπου στον ορίζοντα δεν θα 

αρέσει σε πολλούς: όµως η ανάλυσή του θα 
άξιζε να προσεχθεί. I 

Λάβαµε 
Χαρισµατικός Ηγέτης Ο Ελ. Βενιζέλος 
Γ. Κ. Στεφανάκης 
Κοινωφελές Ίδρυµα 
Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου 

∆εν Ήρθε και το Τέλος του Κόσµου! 
Joan Borysenko 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Μπορείς! Πώς να επιτύχεις ό,τι 
δεν κατάφερες µέχρι σήµερα 
Kerry Patterson. Joseph Grenny. 
David Maxfield. Ron McMillan. 
Al Switzler 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Οικονοµικά ευπώλητα 
1. Μπορώ και χωρίς ευρω 
Ανδρέας Ρουµελιώτης, 
εκδόσεις IANOS 

2. Παγκόσµιος Μινώταυρος 
Γιάνης Βαρουφάκης, 
εκδόσεις Λιβάνης 

3. To δόγµα του σοκ 
ΝαόµιΚλάιν, 
εκδόσεις Λιβάνης 

U. Για ενα Σύνταγµα της Ευρώπης Tio 
ύ ργκεν Χά µ π ερ µ ας, 

εκδόσεις Πατάκης 

5. GR-exit ευρώ δραχµή 
ή διπλό νόµισµα 
Πάνος Παναγιώτου, 
εκδόσεις Λιβάνης 

6. Όλη n αλήθεια για χρέος και 
ελλείµµατα και πώς θα σωθούµε 
Μαρία Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, 
εκδόσεις Ιανός 

7. Κατανοώντας την κρίση 
στην Ελλάδα 
Θοδωρής Πελαγίδης 
Μιχάλης Mητσόπουλος, 
εκδόσεις Ψυχογιός 

θ. Η αφύπνιση των δαιµόνων 
Φέρυ ΖανΠιζανί, 
εκδόσεις Πόλις 

9. Απρονοησία και νέµεση 
Μανώλης Βασιλάκης (επιµέλεια), 
έκδοση της The Athens Review of books 

ΙΟ.Ουπς 
ΤζωνΛαντσεστερ, 
εκδόσεις Anubis 

Πηγή: ΙΑΝΟΣ Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
για τη v πεµ ίοδο 14/05/2012 -14/06/2012 

Μικρή Σειρά του Μάνατζερ 
Πειστικά Επιχειρήµατα 
Μετάφραση: Ηρώ Νικολάου 
Εκδόσεις: Κριτική 

Εισαγωγή στα Παράγωγα 
Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 
Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος 
Εκδόσεις: Αθ. Σταµούλη 

Οργανωσιακή Συµπεριφορά 
Stephen Ρ. Robbins & Timothy A. Judge 
Εισαγωγή & Επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Σαχινίδης 

Μάνατζµεντ της Κρίσης 
Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 
Εκδόσεις: Αθ. Σταµούλη 
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