
 

ΒΙΒΛΙΟ 

Βιβλία για το καλοκαίρι του 

2019 

Ιστορία, πεζογραφία, οικονομία, ακόμη και δικαιοσύνη. Κάθε χρονιά 

οι συντάκτες του inside story επιλέγουν τα βιβλία που προτείνουν για 

την παραλία, και φέτος ψήφισαν πιο πολλούς Έλληνες συγγραφείς από 

ποτέ. 

 

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 

Επιμέλεια 

Μαργαρίτα Μιχελάκου 

Μαζί με τις προτάσεις του Esquire, των New York Times, 

της Washington Post, τα 100 του Guardian, τα 10 

του Bloomberg για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, 

τα καλύτερα του Publishers Weekly, του GQ, 

https://insidestory.gr/tagline/vivlio
https://insidestory.gr/author/michelakou_margarita
https://www.esquire.com/entertainment/books/g27633229/best-summer-books-beach-reads-2019/
https://www.nytimes.com/2019/07/10/books/review/eight-beach-books.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/entertainment/books/summer-books/?noredirect=on&utm_term=.9ec350a6c05e
https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2019/jun/29/summer-reading-100-best-holiday-books-for-2019
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/best-books-of-2019-to-read-this-summer-fiction-and-non-fiction
https://best-books.publishersweekly.com/pw/best-books/summer-reads-2019
https://www.gq.com/story/best-beach-reads


του Buzzfeed, του Vulture, του Literary Hub, του Nylon, 

του Wired, του Daily Beast, του Condé Nast Traveller, του

 Bustle, του Refinery29, τις επιλογές των συντακτών 

του The Atlantic, τα audiobooks που συστήνει η The 

Washington Post, τα καλύτερα που επέλεξε το Quartz 

σύμφωνα με τα data (πρώτο το City of Girls), της Wall 

Street Journal, των Financial Times, τα οικονομικά που 

ξεχωρίζει το Forbes και τις επιλογές του Μπιλ Γκέιτς, 

αυτά είναι τα βιβλία που επέλεξαν οι συνεργάτες του 

inside story. 

 

Για πρώτη χρονιά αυτή η λίστα έχει τόσους πολλούς 

Έλληνες συγγραφείς, και έπεσε ξύλο για το ποιος θα 

πρωτογράψει την Τελευταία Μπλόφα. 

 

Χρήστος Ιωάννου 

Ελένη Βαρβιτσιώτη, Βικτωρία Δενδρινού, Η τελευταία 

μπλόφα, Παπαδόπουλος 

https://www.buzzfeednews.com/article/ariannarebolini/best-summer-books-beach-reads-new-releases
https://www.vulture.com/2019/05/best-books-summer-2019.html
https://lithub.com/the-ultimate-summer-books-preview-of-2019/
https://nylon.com/best-books-read-summer-2019
https://www.wired.com/story/14-best-summer-books/
https://www.thedailybeast.com/the-best-summer-beach-reads-of-2019
https://www.cntraveler.com/gallery/best-summer-reads
https://www.bustle.com/p/50-new-books-of-summer-2019-to-read-by-the-pool-in-the-park-on-the-beach-17909816
https://www.refinery29.com/en-ca/best-books-2019-summer
https://www.theatlantic.com/entertainment/.../06/...books...reading-summer/592852/
https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/audiobooks-for-your-summer-travels/2019/05/23/0cbe2a7c-7afb-11e9-a5b3-34f3edf1351e_story.html?utm_term=.d6fb78654c78
https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/audiobooks-for-your-summer-travels/2019/05/23/0cbe2a7c-7afb-11e9-a5b3-34f3edf1351e_story.html?utm_term=.d6fb78654c78
https://qz.com/quartzy/1659383/the-best-summer-book-list-2019-according-to-statistics/
https://qz.com/quartzy/1659383/the-best-summer-book-list-2019-according-to-statistics/
https://www.theguardian.com/books/2019/jun/08/city-of-girls-elizabeth-gilbert-review
https://www.wsj.com/articles/summer-books-2019-beach-reading-11558703677
https://www.wsj.com/articles/summer-books-2019-beach-reading-11558703677
https://www.ft.com/content/7ba4b74a-9323-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.forbes.com/sites/johnhall/2019/.../best-business-books-for-summer-2019/
https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Summer-Books-2019
https://www.epbooks.gr/product/101876/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-2015,-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83,-%CF%84%CE%BF-plan-b
https://www.epbooks.gr/product/101876/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-2015,-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83,-%CF%84%CE%BF-plan-b


 

 

Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το βιβλίο. Και ευτυχώς που γράφτηκε από δύο 

δημοσιογράφους που έχουν και την επιστημονική γνώση να καταλάβουν τα οικονομικά 

θέματα και την επαγγελματική εμπειρία για να καταγράψουν καθαρά τα γεγονότα. 

Αποτελεί ντοκουμέντο για το πως η Ελλάδα υπέγραψε το τρίτο (αχρείαστο) μνημόνιο. 

Τακτοποιεί και βάζει στη σειρά τα γεγονότα και τη σημασία τους. Μαρτυρά τον τρόπο 

με τον οποίο οι συγκεκριμένοι πολιτικοί ενήργησαν για να υλοποιήσουν τις φρούδες 

εξαγγελίες τους. Επιχείρησαν να τζογάρουν την Ελλάδα, δίχως να έχουν κάνει την 

παραμικρή προετοιμασία για να μπορέσουν να διαπιστώσουν εάν θα μπορούσαν να 

πετύχουν τους στόχους τους. Οι εξαγγελίες μπορεί θεωρητικά να αντηχούν ευχάριστα 

στην κοινή γνώμη –εξού και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος– όμως στο βιβλίο 

καταγράφεται με τον πιο καθαρό τρόπο η απουσία προετοιμασίας, η άγνοια, η 

προχειρότητα, η ασχετοσύνη. Ενδεικτικές μόνο δύο από τις δεκάδες παρόμοιες 

αναφορές στο βιβλίο όταν παιζόταν η τύχη της χώρας στα ζάρια, δηλαδή λίγες ώρες 

πριν ανακοινωθεί το δημοψήφισμα στο τέλος Ιουνίου 2015 κι ενώ οι θεσμοί ήταν 

έτοιμοι για συμφωνία: 



«“Τι κάνεις, έχουμε συμφωνήσει ήδη στο κείμενο για τις συντάξεις”, φώναξε ο 

Χουλιαράκης στον Παππά, καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να μπει στην αίθουσα και να 

παρουσιάσει στους δανειστές μια καινούργια αναθεωρημένη πρόταση, η οποία ήταν 

αδύνατον να αποτελέσει βάση για συζήτηση. “Εσύ ασχολήσου με τα φορολογικά και 

άσε τις συντάξεις σε εμάς”, απάντησε ο Παππάς». 

Σε άλλο σημείο: «Στο γραφείο του Σελμάγιερ, οι εκπρόσωποι των θεσμών περίμεναν 

την ομάδα από την Αθήνα, η οποία έφθασε με μία ώρα καθυστέρηση. Για μια ακόμη 

φορά, ο Παππάς είχε έρθει στις Βρυξέλλες χωρίς κάποιο προσχέδιο. Όταν ρωτήθηκε τι 

ακριβώς ήρθε να συζητήσουν, ο Παππάς έφυγε από τη συνάντηση, έκανε μια σειρά 

από τηλεφωνήματα και επέστρεψε με έναν πίνακα μέτρων, ο οποίος δεν είχε σχέση με 

όσα είχαν συζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο Σελμάγιερ ζήτησε από τον Παππά να 

αποστείλει μια δεύτερη πρόταση μέχρι τις 10 εκείνο το βράδυ, αλλά αυτή τη φορά να 

βγάζει κάποιο νόημα. Αντί για προτάσεις, όμως παρέλαβε τον ίδιο πίνακα που είχε 

πάρει το απόγευμα, με μόνη διαφορά ότι στη στήλη των εσόδων είχαν εμφανιστεί 200 

εκατ. ευρώ παραπάνω». 

Μέσα από τα γεγονότα που οι δύο συγγραφείς με τέχνη παρουσιάζουν, θα χαρακτήριζα 

την ομάδα Τσίπρα-Παππά-Βαρουφάκη-Τζανακόπουλου-Δραγασάκη κομπογιαννίτες 

και σε κάθε περίπτωση αποτυχημένους, αφού ούτε προετοίμασαν το έδαφος, ούτε 

πέτυχαν κάτι καλύτερο. Φαίνεται καθαρά ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πάνε 

κόντρα σε ότι τους παρουσίαζε η άλλη πλευρά, η οποία βεβαίως δεν είχε ούτε το 

καλύτερο σχέδιο, ούτε ενδιαφερόταν όσο έλεγε για την Ελλάδα. Ειδικά η Γερμανία 

βγήκε πολλαπλώς κερδισμένη από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, αλλά είχε τη δύναμη 

να επιβάλλει πράγματα. Στην αρχή, η Γερμανία είχε την στήριξη ελαχίστων χωρών 

(Φινλανδία, Ολλανδία), αλλά στη συνέχεια, και μέσα από τις παλινωδίες της ελληνικής 

ομάδας, κατάφερε να πάρει με το μέρος της όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, ακόμα και 

τις πιο φτωχές. 

Μετά από αυτό το βιβλίο, κανονικά όλοι οι παραπάνω πολιτικοί θα έπρεπε να μείνουν 

άνεργοι. Αλλά στην Ελλάδα, ίσως και αλλού, επιβραβεύεται η αποτυχία. Γι’ αυτό 

είδαμε όλους αυτούς, και πρώτον και καλύτερο τον Βαρουφάκη, να ξαναδιεκδικούν 

την ψήφο μας. 

Διαβάστε εδώ το πρώτο κεφάλαιο. 

  

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου:  http://bit.ly/2WLZYlL  

https://www.epbooks.gr/datafiles/H%20TELEYTAIA%20BLOFA_eso(1).pdf
http://bit.ly/2WLZYlL

