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Η ζωή είναιβιβλίο
ΕΞΠΡΕΣ

Μάθημα εκτάκτου ανάγκης για το μέλλον του χρήματος

«Η επινόηση
της ετερότητας»

θρογράφο5 των «New York Times» Στίβενντλώντας στοιχεία από ανάλογα φαινόμενα
σε διάφορες χώρε5 και αιώνες, αποδεικνύουν

ΝουριέϋΡουμπινίκαι ΣτίβενΜψ
Μιμ.
(ΜετάφρασηΤιιίναΣπεραΙάχη)
όπως ισχυρίζονται on οι
Τα τελευταία είκοσι χρόνια oXos ο
Εκδόσζκ«Πατάκη» πλανήτης
έχει γίνει μάρτυρας παρόμοιων «χρηματοοικονομικοίκατακλυσμοίείναι

Κωνσταντίνος
Toomaftds
Εκδοσεις«Κβστανιώπι»

ME υπότιτλοιου νέου του βιβλίου «Ταυτότητεςκαι διάφορές*
κρίσεων σε χώρες τόσο διαφορετικές τόσοπαλιοί και πανταχού παρόντεςόσο
ΟΙ οικονομικέςKpioas δεν είναι σπάνιο
και ο ίδιος ο καπιταλισμός».
σιην εηρχή ms παγκοσμιοποίησης, ο καθηγητής Κοινωνιολογίας
όσο και τα αίτιά τους.
φαινόμενο,όπακ σημειώνουνοι συγγραφεί5
Καταλήγοντας
πως
όλες
αυτές
οι
κρίσεις
Η γεωγραφία της κρίσης λοιπόν δεν
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπογραμμίζει πως
ιου βιβλίου «Η οικονομία ms
-για να μην αναφέρουμε πιο σαρωτικούςόλες οι θεμελιώδας αξιακέςπροδιαγραφές ms νεωτερικότηtas
κάνει
διακρίσεις
και
έχει
«χτύπησα»
τα
Kpions. Μάθημα εκιάκιου ανάγκα για
κατακλυσμούς,όπως n Μεγάλη
βρίσκονται
σε συνεχή και εκρηκηκή μετατόπιση,tovfeovras
τελευταία
χρόνια
το
Μεξικό,
την
Ταϊλάνδη,
to μέλλονιου χρήματα» ο διάσημο5 οικονομολόγο5
Υφεση- έχουν πολλάκοινά με m σημερινή.
πως «θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και
m Βραζιλία, το Πονστάν και την
Νουριέλ Ρουμπινί και ο
για
μετάλλαξη».
Ολες οι μεγάλες
Αργεντινή. Στο βιβλίο οι συγγραφείς α¬
καθηγηπίςΟικονομικήςIoxopiasκαι αρλέξεις και έννοιες αλλάζουν, ιιροσθέτει
ο συγγραφέας και συνεχίζει:
«Μεταμορφώνονται και auto"
J «To αίμα δεν σταματάει ποτέ» διά χειρός Τζέιμς Ελρόυ
δεν γίνεται καθόλου ιυχίιία, n ελευθερία
γίνεται δικαίωμα στην αυιοδιαφοροποίηση.
n ισότητα, ισότητα
ατοιΜών ευκαιριών, n πρόοδος
οικονομική μεγιστοποίηση-.
Οσο για :ην αλληλεγγύη και την αδελφότητα,
αυτέςπαρα§ένουν στα αζήτητα.
Και οι μεταλλαγέςδεν είναι
ποτέ αθώες. Ετσι, n αιφνίδια«ασβολήτου «δικαιώματοςmn
διαφορά» και του «πολυπολιπσμού* στο προοκήνιο δεν
ΜετάφρασηΑνδρέας Μάρην Λούθερ Κινγκκαι του του Ελλρόυυπήρξε ioas n mo Χούβερ σε φοβερά εγκλήματα.
μπόρεί να αυτονομηθεί Αό τα κοινωνικά και ιδεολογικά
εμβριθή5
Καθώς
n
δύναμη
του
Χούβερ
πολιτική
ανάλυση
της συμφραζόμενα. Τα νέα αιιήματα βρίσκονται σε ευθεία
Ammoiii6ns Μπομπ Κένεντι.Με το «Αίμα
εξασθενεί, n μοίρα του
δεν οταματάα ποτέ»,που κρίθηκεms Αμερικής του '50 με τον
συνάρτηση με us παρενέργειες της ιιαγκόάμιοποίησης. hiv
Εκδόσεις«Αγρα»
«Βιβλίοτης Χρονιάς»για μακαρθισμό, έτσι και το «Αίμα τον σπρώχνει στον Ρίτσαρντ
κατάρρευσητων κλειστώνπολιτικών οντοτήτων,my αποδυνάμωση
το"2009 σης ΗΠΑ, ολοκληρώνεταιδεν σταματάειποτέ» αποτελεί
Νίξον και στην αυτοεξόνιωση.
των σταθερών εθνικών ιαυιοτήτων και την αποσάθρωση
ΓΙΑΤΟΥΣλάτρεις της νουάρ
ένα βαθύτατοκοινωνικό Ο Ντον Κρατσφίλντ,ένας πιToipnms
n σύγχρονη εποποιία
του ΚράτουςΠρόνοιας.
λογοτεχνίας ο Τζέιμς
ιδιωτικός αστυνομικός,
της Αμερικής αυτών των και πολιτικό σχόλιο για τα
To γεγονός on το «δικαίωμαστη διαφορά» φαίνεται να αποσυνδέεται
Ελρόυ είναι ένας από τους χρόνων.
χρόνια 1968-1972
ένας ασήμαντος, ένας ηδονοβλεψίας
από την κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα
συγγραφείς που τους χάρισε
μέσα από την ξέφρενη
γυναικάς, ανακαλύπτει στην άμεση επιβίωση δεν είναι λοιπόν τυχαίο. Για όσο
To μυθιστόρημα
μοναδικές στιγμές. Ο 62χροvos πραγματεύααιτην εποχή
αφήγηση και
τυχαία μια ανίερη
καιρό n καταξίωσητης ελεύθερης επιλογής αποδεσμεύεται
συγγραφέας με την «Τετραλογία των κοινωνικών
m γοητευτική μαεστρία
συνωμοσία που μπορεί να αποδειχτεί
από tuv υλικότηιάτων επιβιωιικών αναγκών όλων, δίχως εξαίρεση
του Λος Αντζελες»
του συγγραφέα.
ολέθρια για τον ίδιο
και πολιτικώναναστατώσεων
των αδικημένων, ιο όνειρο για έναν καλύτεροκόσμο
-Η Μαύρη Ντάλια,To Μεγάλο
και
για
τη
χώρα.
ΚαΓοι
του
παραμένει ανοιχτό και ανολοκλήρωτο.
Κρίθηκε
Πουθενά, Λος Αντζελες 1968-1972, μαά τις
Οι σελίδεςτου βιβλίου
τρας άνδρες γοητεύονταιαπό
«Βι/Μίο
ms
Εμπιστευτικό, Λευκή Τζαζ, δολοφονίες
μάς μεταφέρουν
του
γυναίκα που ανήκουν στο ανιίθαο
καθιερώθηκε σε όλο τον κόσμοΜάρτινΛούθερ Κινγκ Χρονιάς»
στο 1968. Ο
άκρο του πολιτικούκαι
ως ένας από τους κορυφαίουςκαι του Ρόμπερτ
Μπόμπι Κένεντικαι ηθικού φάσματος και οι Tpas
για το 2009
στο νουάρ μυθιστόρημα.
ο Μάρτιν Λούθερ έχουν χάσει την ακεραιότητά
Κέννεντυ,το κίνημα
TnsΜάντεϋΧίϋαριΕκδόσεις*Πάηνρος»
am ΗΠΑ
Ολα του τα βιβλία εγκωμιάστηκαν
Κινγκ είναι νεκροί. tous και στέκονταιστο xdkos
για τα δικαιώματα
(ΜετάφρασηΑθανάσιο ΖάβαΑος)
και διακρίθηκαν των Μαύρων, tous
Η Μαφία, ο Χάουαρνττου γκρεμού.
όταν κυκλοφόρησαν.
Μαύροι Πάνθηρε$και άλλε5
Χιουζ και ο ΤΖ. Εντγκαρ
Καθοίκόλοι οι αρσενικοίήρωεβ
TO "ΓουλφΧολ"είναι n ιστορία ms ανόδου ιόυ Κρόμγουελ
Η τελευταία ιου τριλογία οργανώσει, τα ακροδεξιά ανπκομμουνισπκά
Χούβερ αγωνίζονιαι να κατακτήσουν του Ελρόυ βγαίνουν εκτεθαμένοι
σε μια εποχή που n Αγγλία των Τιδόρ βρίσκεταιστα πρόθυρα
του «Αμερικανικού υποκόσμου»
την ψυχή της Αμερικής,
τρομοκρατικά
και λαβωμένοι,οι
του χάους. Ο συγγραφέας με απόλυτοΐλε^χο των πηγών,
επιλέχθηκε από το περιοδικό σχήματα, τον Χάουαρντ
εμπλέκοντα5 ons δολοφονία
μόνε5 που δικαιώνονταικαι εξιδανικεύονται
προσήλωση Pmv ιστορική αλήθεια, γλαφυρή ανασύσταση
eos
tous συνωμοσίεςreus
Time
το «Μυθιστόρημα
Χιουζ και m Μαφία, τα Παιδιά
είναι οι δύο
μιά,ςπολυτάραχηςlotopncnsπεριόδου, πολυπρόσωπη
της Χρονιάς»για το
των Λουλουδιών, ns ουνωμοσίε5
κολασμένουςκαι εκείνουςπου «κοκκαλ» ηρωίδες του, n Κάρεν
αφήγηση και ψυχολογικήεμβάθυνση, χτίζει αυτό το ιστορικό
1995- To μυθιστόρημα αυτό
του Εφ Μπι Αι και πρόκειται σύντομα να κολαστούν. Σιφάκη5, μια κοκκινομάλλα
μυθιστόρημα.
διαδραματιζόταν στα χρόνια του Τζ. E Χούβερ, την ανπκομμουνιστική
Ο Ουέιν Τέντροου
Ελληνοαμερικανίδακαθηγήτρια Ο αναγνώστης δεν έχει μπροστά ιου απλώς ψυχρές περιγραφές
1958-1963, τελειώνοντας με
Τζούνιορ είναι ivas πατροκτόνος,
υστερία,τα πολιτικά
πανεπιστημίου,που
γεγονότων, πραγμάτων και προσώπων, ούτε
m δολοφονία ιου Τζον Κένενπ.
εκτελεστής,μάγειρα5 δεν μοιάζει με Ελληνίδα, και
και ra οικονομικά παιχνίδια
κάποιαεβδδίξη λόγιας πολυμάθει_
Ακολούθησε το δεύτερο
με την Κούβα, την Αϊτή ms πρέζα5, φερέφωνο για όλου5,
n Τζόαν Κλάιν, n οποία έχει
as εκ .ιερούs gas συγγραφέως,αλλά j
μέρος της τριλογίας, το «Αμερικανικό
πιστός σε κανέναν. To πάρει μέρο5στα σημαντικότερα
και τον Αγιο Δομίνικο, την
ξετυλίγεταιστα μάτια τουivas κόσμος
ταξίδι θανάτου» το άνοδο του Νίξον στην εξουσία ταξίδι του θα τον βυθίσει σε
επαναστατικάκινήματα
που πάλλεταιαπό ζωή, ένα σύμπαν
2001, που διαδραματιζόταν
και m δρομολόγηση του ολοένα βαθύτερο σκοτάδι. Ο του πλανήτη. Είναι και τα mo
που ξαναζωντανεύα σε κάθε
σκανδάλου Γουότεργκεϊτ. ΝτουάιτΧόλια'ναι όργανο και ερωτικά πρόσωπα του βιβλίου.
στα χρόνια 1963-1968, τελειώνοντας
πτυχή tou. To 1520 ο Ερρίκος!Η' Θέλα
με us δολοφονίεςτου Ona)s το «ΜεγάλοΠουθενά» διαβολικός συνωμότης του.
πάση θυσία να αποκτήσειγιο, ώστε
να διασφάλισα m διαδοχή ο. οv
j* y .θρόνο και να αποφευχθεί n πιθανότητα
του εμφύλιου πολέμου. Η Αικατερίνη
tns Αραγώνας,σύζυγος ιου ε3
πί δύο δεκααίες, δεν του γέννησε διάδοχο,
Εκδόσεις«Πατάκη» που δεν διέκρινε τα κίνητρα των μεταναστώνντεύξεις, αναζητά το mo προσεκτικά φυλαγμένο
Θέλανα ακυρώσα τον γάμο του καινα παντρευ!®την
αλλά έβλεπε παντού προδότες, με συνέπεια
αρχείο της σύγχρονης ιστορίας για
ερωμένη ιου Αννα Μπολέιν.Οι επιθυμίες του προσκρούουν
ΜΙΑ άγνωστηιστορία που έκρυψανοι πολιτικές
πολλές φορές την ίδια m ζωή των να ανασυνθέσειτην ιστορία των μααναστών.
στην άρνηηκή στάση του πάπα ms Ρώμης, στάση για την οποία
ιδεολογίες φανερώνεται στο βιβλίο μεταναστών.Αρκαοί θέλησαν να γυρίσουν Παρουσιάζοντας όπως σημειώνεται μια ιστορία
το τίμημα θα το πληρώσει αρχικά ο καγκελάριος του
του Τιμ Τζουλιάδης «Οι εγκαταλαμμένοι». στην πατρίδα τους. Ομακ συνάντησαν ένα
τιμιότητας,ζωντάνιαςκαι ιδεαλισμού,
Ερρίκου,ο περίφημος αρχιεπίσκοποςΓρύλοι.Τον γόρδιο δεσμό
Πρόκαται για tous Αμερικανούςπολίτες που τείχος που είχαν στήσει απέναντι τους οι που προβάλλεται έναντι ιου βάρβαρου μηχανισμού
καλείταινα λύσει ο ΤόμαςΚρόμγουελ,δεξί χέρι του Γούλσι.
εγκατέλειψαν us ΗΠΑ την εποχή ms ύφεσης,Αμερικανοί διπλωμάτες.
καταστολής.Η αφήγηση του μάς
Ο Κρόμγουελ, ο γιος ενός ταπεινού σιδερά, θα δραπετεύσει
με προορισμό m νεαρά τότε Σοβιαική
Ο συγγραφέας ακολούθα αυτούς τους χιλιάδες
οδηγα' από ης «εξέδρες μιας ορχήστρας και
από τη σκοτεινήζωή ιης αγγλικήςεπαρχίας, θα πολεμήσει
Ενωση. Οσοι αποφάσισαν να φύγουν είχαν
ανθρώπους -ανθρακωρύχους και ra παιχνίδια μπέιζμπολ στις νυχτερινές εκιελέσας
ως μισθοφόρος στη Γαλλία,0a ταξιδέψειστην Ιταλία,
αισθανθεί cm ο καπιταλισμέ^ είχε απότυχα,
μουσικούς, αγρότες και μηχανικούς- από το
την εποχή της τρομοκρατίας του
θα μάθει γλώσσες, θα διαπρέψει στο εμπόριο και θα εηιστρέψα
ενώ ο κομμουνισμός υποσχόταν αξιοπρέπαα
Πίτσμπουργκ, το Ντιτρόιτ και το Aos Αντζελες,Στάλιν και στους τόπους των φόνων του
στο Λονδίνο με την ιδιότητατου νομικού, έχονταςαποκτήσει
για τον εργάτη, φυλαική ισότητα
σε ένα επικό και τρομακτικό ταξίδι από Αρκτικού Κύκλου. Αποκαλύπτει την ιδιοτέλεια
τα φήμη ιου ανθρώπου που κανείς δεν θα τον ήθελε
και τίμια εργασία.
το οποίο απέμαναν ελάχιστοι.
Αμερικανών διπλωματών,ο: οποίοι αρνήθηκαν εχθρό του.
Ομως παρά us ευλογίες που είχαν από
Με μια αξιοσημείωτη ιστορική έρευνα n
το άσυλο σε συμπατριώτες rous,
To μυθιστόρημα απέσπασε to βραβείο Man Booker, την
το κομμουνιστικό καθεστώςπου χαριζόταν
οποία εκτείνεται σε εβδομήντα χρόνια πολιτικών
καθοκ και tous (povixousπράκτορε5του φανατισμού.
κορυφαία διάκριση στον χώρο της αγγλόφωνηςλογοτεχνίας
ο Στάλιν, γρήγορα διαπίστωσαν σύμφωνα
αλλαγών, ο Τιμ Τζουλιάδης μέσα από
Αναλύει διεθνείς σχέσας και οικονομικά
ενώ
το 2010 τιμήθηκεμε το βραβείοWalter Scott για το καλύτερο
με ιον συγγραφέα, on τα σοβιέτ δεν ήταν
επίσημα αρχεία, απομνημονεύματα, ανταποκρίσεις αίτια και διασώζει προσωπικές
ιστορικόμυθιστόρημα.
παράδασος. Η καχυποψία των Σοβιατκών

«Ταξίδι»στη νουάρλογοτεχνία
από έναν κορυφαίοστο είδος του

«ΓουλφΧολ»

ιόυλφ

«Οι εγκαταλειμμένοι» από την πένα του Τιμ Τζουλιάδης

από εφημερίδες και συνε¬
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πράξει καλοσύνης και αυτοθυσίας».

