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ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Συνέδριο των Δημοκρατικών
στο Σικάγο το 1968, ο
Χιούμπερτ Χάμφρεϊ ανακηρύσσεται
υποψήφιος για την προεδρία με υπόκρουση
τις συγκρούσεις των διαδηλωτών
με την αστυνομία. Η ολοένα

¦ Η Καρίνα Λάμψη κάτ ο Ιακώβ
Σιμπή παρουσιάζουν αύριο στις
8.00 μ.μ. στην Ελληνοαμερικανική
Ενωση το βιβλίο τους «Η ζωή αη'
την αρχή - Η μετανάστευση των
Ελλήνων Εβραίων στην Παλαιστίνη
1945-1948»
(εκδ. «Αλεξάνδρεια»)
πλαισιωμένοι από τους Στ.
Πεσμαζόγλου, T. Βερβενιώτη και
H. Μαγκλίνη.

ΜΠΑΡΟΥΤΙ,

II Τιμητική εκδήλωση για τον
κορυφαίο συνταγματολόγο Δημήτρη
Τσάτσο πραγματοποιείται από
το Κέντρο ΕυρωπαϊκούΣυνταγματικού
Δικαίου την Τρίτη, στη Στοά
του Βιβλίου στις 7.30 μ-y., με αφορμή
το τελευταίο βιβλίο του
«Πολιτεία» (εκδ. «Γαβριηλίδης»).
Ομιλητές, οι Γ. Καμίνης, N. Κανελλοπούλου,
Π. Μάρκαρης, Αλ Παπαδόπουλος
και*Μ.Σταθόπουλος.

ΑΙΜΑ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
και αυξανόμενη δύναμη των Μαύρων
Πανθήρων πανικοβάλλει τον επικεφαλής
του FBI, Τζ. Εντγκαρ Χούβερ.
Η μαφία πουλάει τα καζίνα του Λας
Βέγκας στον παρανοϊκό εκατομμυριούχο
Χάουαρντ Χιουζ και ψάχνει για
νέα λημέρια σε χώρες της Καραϊβικής
που κυβερνώνται από δικτάτορες. Η
CIA ξαναμπαίνει στο εμπόριο ηρωίνης
για να χρηματοδοτήσει τις ομάδες
των κουβανών εξόριστων που επιθυμούν
να ανατρέψουν τον Κάστρο.

¦ M» αφορμή τα συμπλήρωση
είκοσι χρόνων από τον θάνατο του
Νίκου Καρούζου, σι εκδόσεις
«Μανδραγόρας» οργανώνουν την
Τρίτη ένα μικρό αφιέρωμα στο
@Ρουφ (Κωνσταντινουπόλεως10,
Γκάζι)*άπου την Τριτη στις 7.30 θα
προβληθεί το ομώνυμο ντοκιμαντέρ
της Δέσποινας Καρβέλα.

META TO ΣΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

φουσκασ

-ww-Ααρασκευή, στη
ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ
HELEXPO στο Μαρούσι, n 4η
Εκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ πανικόβλητος αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι έλεγε στροφής) όπως τον ονόμαζαν, επιστρέφει με άλλη μελέτη,
-ruriipsrwv
την «Οικονομία της κρίσης» (Εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση
(28-31/1), με όλη τη βιβλιοπαραγωγήτον Ιανουάριο του 2009 ότι κανείς δεν ήταν αρκετά
της χρονιάς, δεκάδες;
Τιτίνα Σπερελάκη), στην οποία συνεργάζεται με τον
διορατικός για να προβλέψει τη μεγαλύτερη οικονομική
καθηγητή οικονομικής ιστορίας Στίβεν Μιμ. Σκοπός του
παράλληλεςπολιτιστικέςεκδηλώσεις κρίση στα χρονικά μετά τη Μεγάλη Υφεση. Οηότε n κυβέρνηση
να δώσει ένα μάθημα εκτάκτου ανάγκης, όπως γράφει
και ειδική γωνιά για εκπαιδευτικούς
Μπους βρέθηκε ανέτοιμη να την αντιμετωπίσει.
στον υπότιτλο για το μέλλον του χρήματος και γενικότερα
και γονείς.
Φυσικά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει λάθος.
Απλά, ο ίδιος όπώς και σχεδόν ολόκληρη n κυβέρνηση
της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Ρουμπινί δεν είναι καθόλου
αισιόδοξος ούτε επαναστάτης. Οπότε το βιβλίο του είναι
του απερχόμενου προέδρου δεν είχαν δώσει σημασία σε
ϋ Ο Νίκος Μηίσιης παρουσιάζει
περισσότερο ένα εγχειρίδιο που διδάσκει την αστάθεια και
φωνές όπως του Νουριέλ Ρουμπινί, του οικονομολόγου
το αυτοβιογραφικό tou βιβλίο
την ευμεταβλητότητα του καπιταλισμού, παρά ένα οδηγός
που είχε διαβλέψει, δύο χρόνια πριν απ' την καττάρρευση
ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙΣΤΙΒΕΝ
«Προχωρώντας και αναθεωρώντας»
για τους φερέλπιδες σωτήρες της οικονομίας. Οσο για το
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ότι πέρα από τη
ΜΙΜ
(εκδ. «Πόλις») την Τέταρτη
μέλλον, ο Ρουμπινί ως πραγματιστής προτείνει, όπως όλοι
συρρίκνωση της ρευστότητας που ήταν ορατή, n Γουόλ
στις 7.20 μ.μ. στο Μουσείο Μπενάκη
«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
οι κεϊνσιανοί, περισσότερη ανάμειξη του κράτους στην
Στριτ θα εξαφανιζόταν «πυροδοτώντας ανακατατάξεις σε
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
(Πειραιώς), συνομιλώντας με
αγορά. Και προφητεύει ξανά ότι στη δίνη της παγκοσμιοποίησης
Εκδόσεις
κλίμακα που δεν είχαμε ξαναδεί μετά τη δεκαετία του
τους Γ. Βούλγαρη,Γ. Καμίνη, Ε. Κοτζιά.
της οικονομίας οι κρίσεις θα είναι πολύ πιο συχνές, Πατάκη
Γ Μεϊμάρογλουκαι Γ.Φλωρίδη.
1930». Λ.
A.
απ' όσο φαντάζεται κανείς.
Τώρα ο Ρουμπινί, ή Mr Doom (προφήτης της κατα¬
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ζει, πυρπολεί, στήνει και διαλύει
Ο Ελροϊ γράφει σελίδες που μυρίζουν
Ενώ ο Νίξον εκλέγεται πρόεδρος
συμμαχίες με μόνο στόχο το χρήμα
μπαρούτι, μαριχουάνα και
πανηγυρικά, ανοίγοντας ένα νέο
και την εξουσία. «Και πληρώνουν
αίμα. Σε μια περίοδο που για τις
κεφαλαιο ευκαιριών για τους τυχοδιώκτες.
για αυτήν την ζωή με αίμα» όπως
ΗΠΑ μοιάζει με προοίμιο εμφύλιου
ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣΠΑΝΑΠΩΤΗΣ
ΣΕΛΙΝΚΙΡΙΟΛ
συμπληρώνει ο συγγραφέας που
πολέμου
ανάμεσα
σε
φιλόδοξους
Μέσα στους χαοτικούς καιρούς
«αδεια εξοδου»
επαναστάτες και φύλακες της τάξης, επιθυμεί να ξαναγράψει την ιστορία
του '68, στοιχειωμένους από τα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(μετ, Σάνιρα Βρέττα,
οι ήρωες του Ελροϊ εισβάλλουντων ταραγμένων χρόνων με «τη
φαντάσματατων δολοφονηθέντων
εκδ. «Ποταμός»)
«στρελλα»
δική του ματιά». Ετσι προκύπτει ένα
πάλι άπληστοι, εμμονικοί και
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Ρόμπερτ
(εκδ. «Πολύχρωμος
«ιστορικό ρομαντικό μυθιστόρημα»
φτιαγμένοι με αλκοόλ, ναρκωτικά,
To δεύτερο βιβλίο Πλανήτης»)
Κένεντι, ο Τζέιμς Ελροϊ βυθίζεται
όπως το περιγράφει, «για
στους μύθους που γέννησε n εποχή βία και εξουσία. Κυνικοί μισθοφόροι,
της γαλλίδας
τον έρωτα και τον πόλεμο, την αναγκαιότητα
αποταγμένοι μπάτσοι,τσιράκια
Μέχρι v' αρχίσουν
και γράφει το βιβλίο «To αίμα
συγγραφέως
της
επανάστασης
και
του Χούβερ, στρατευμένοι μαύροι,
τα γυρίσματα,
δεν σταματάει ποτέ» (εκδόσεις
που μεταφράζεται
την
πολιτική
διαφθορά».
κουβανοί
αντικαθεστωτικοί
και
«Αγρα»,μετάφραση Ανδρέας Αποστολίδης).
to σενάριο
Αλλά πέρα από τις προθέσεις του
Ενα ογκώδες μυθιστόρημα,γοητευτικές,επανάστάτριες ανακατεύονται
στα ελληνικά,
της
X L Ύ*
σε μια λαβυρινθώδη πλοκή ο Ελροϊ, είναι ένας προβοκάτορας
«σαν συμφωνία.του Μπετόβεν»,
«Στρέλλας»
μετό το -εγκωμιασμένο
στυλίσταςτης νουάρ παράδοσης.Ο
που ξεκινάει με μια αιματηρή ένοπλη
που κλείνει την τριλογία
γνώρισε αρκετές
ληστεία. Ο μισοχρελαμένος
συγγραφέας που απομακρυσμένος
«Αμερικάνικοςυπόκοσμος»,με την
κι από τον Πολ Οστερ- «Φωνή
εκδοχές,
Χούβερ, ο αυταρχικός Χιουζ και ο από την σύγχρονη κουλτούρα,γράφει
οποία ο Ελροϊ ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς
αλλο εδώ παρατίθεται
χωρίς ήχο». Αλλη μία φορά, ο
διαβολικός Νίξον κατέχουν την εξουσία. μέρες ολόκληρες με μολύβι και
του με την ιστορία των
εκείνη που ανταποκρίνεται
λόγος δίνεται a' έναν ανώνυμο
χαρτί, ακούγοντας κλασική μουσική.
ΗΠΑ. Αν στο πρώτο βιβλίο, το
Αλλά τα νήματα πίσω τους
περισσότερο στην ολοκληρωμένη
ήρωα: Σ' έναν νεαρό υπάλληλο
Και γράφει για μια σκοτεινή περίοδο
«Αμερικάνικο ταμπλόιντ», ανακάτευε τα κινούν οι διπρόσωποι -και πάντα
μεγάλης, απρόσωπης επιχείρησης
μορφή της πολύκροτης
απρόβλεπτοι- ήρωες του
της αμερικανικής ιστορίας με
δράκες κουβανών εξόριστων
ταινίας του Κούτρα.
που συντάοσει περιλήψεις
αδυσώπητο κυνιομό και υήοδόριο
και μαφιόζων am δολοφονία του
Ελροϊ.
και εκθέσεις νυχθημερόν,
Στα συν της έκδοσης n εκτενής
Στην γκροτέσκα του αφήγηση, ο
σαρκασμό.Στο κάτω κάτω δεν θέλει
Τζον Κένεντι και στο δεύτερο το
εισαγωγή του πανεπιστημιακού
απόλυτα συμφιλιωμένος με το
«ΑμερικάνικοΤαξίδι Θανάτου» επινοούσε
πρώην διαρρήκτης'που έγινε συγγραφέαςνα είναι μόνο ο μεγαλύτερος
Δημήτρη Παπανικολάου nau
καφκικό, ιεραρχημένο ούμπαν
τις δολοπλοκίες πίσω από
δεν χαρίζεται σε κανένα.
συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος.που ορίζει την καθημερινότπτά
συνδέει το έργο με το διεθνές
τις δολοφονίες ιου Κινγκ και του
Ολος ο συρφετός των ακροδεξιών
Θέλει ταυτόχρονα
του. Ενα αλληγορικό μυθιστόρημα ρεύμα του queer κινηματογράφου,
Κένεντι, στο τρίτο βιβλίο ξαναγράφει και των ανατρεπτικών, των μπάτσωννα τσαλακώσει το υποκριτικό προσωπείο
για τους μηχανισμούς
αναλύει την αισθητική
την ιστορία ανάμεσα στην έκρηξη
κσι των Μαύρών Πανθήρων,
της αθωότητας που περιφέρουν
πού αποξενώνουν τον σημερινό,
του, υποκλίνεται στον ριζοαπαστιαμό
του '68 και το σκάνδαλο του
των μαφιόζων και των μισθοφόρων
οι ΗΠΑ ανά τον κόσμο.
tgv
δυτικό άνθρωπο, από
του και to συγκρίνει με
Ουότεργκεϊτ.
συνωμοτεί, δολοφονεί, εκβιά¬
A. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
διπλανό του, γραμμένο σε τόνους άλλες παρόμοιες απόπειρες
του ελληνικού σινεμά.
γκρίζους και παγερούς.
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ενασ αντρασ και
μια γυναίκα που
αγαπήθηκαν αλλά και
συγκρούστηκαν με
πάθος,χρόνια μετά
το διαζύγιο τους,
αποκρυπτογραφούν
δι' αλληλογραφίας
το «μαύρο κουτί» της
σχέσης τους.
Τι τους ένωσε και τι
τους διέλυσε; T
συνέπειες είχε το
δηλητήριο που
εκτόξευσαν ανελέητα ο
ένας στον άλλο; Και πώς
συνδέεται n ιστορία τους
με την κοινωνικοπολιτική
πραγματικότητα
του Ισραήλ; Μέσα a'
αυτό το πλαίσιο
ξεδιπλώνεται το «Μαύρο
κουτί» του Αμος Οζ, ένα
από τα δημοφιλέστερα
μυθιστορήματά του
(βραβείο Φεμινά, 1988),
που επανακυκλοφορεί
στα ελληνικά σε νέα
μετάφραση από τα
εβραϊκά του Ιακώβ
Σιμπή (εκδόσεις
Καστανιώτη).
Αφορμή για την .
επικοινωνία του
αγέρωχου,ζάπλουτου
Αλεξ και της
πανέμορφης,καθ' έξιν
μοιχού Ιλάνα,
ξαναπαντρεμένηςστο
μεταξύ μ' έναν ευγενικό
αλλά και θρησκόληπτο,
ακροδεξιών απόψεων
δασκαλάκογαλλικών,
δίνει n ολοένα και
mo προβληματική
συμπεριφοράτου γιου
τους: ενός εφήβου μ'
εριστική γλώσσα και
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ΕΡΩΤΑΣ, ΧΡΗΜΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ
ETO ΙΣΡΑΗΛ

«μην πασ ποτε στην
καζαμπλανκα»

ΟΖ

ΑΜΟΣ ΟΖ

«μαυρο

ρι είναι κάτι παραπάνω από ένας
βρετανός ηθοποιός που
διακρίθηκε στο Χόλιγουντ. M' ένα
μάστερ αρχαιολογίας από το
(μετ. M. Αγγελίδου,
Κέμπριτζκαι μέλος ρσκσυγκρστήμστος
εκδ. «Οπερα»)
(παίζει πιάνο, κιθάρα,
Di περισσότεροι τύμπανα, φυσαρμόνικα και σαξόφωνο!),
fe
τον γνωρίζουμε
έχει στο ενεργητικό
από την
του από το 1996 κι ένα θρίλερ
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ,
τηλεοπτική σειρά με σαρδόνιο χιούμορ, στο οποίο
«Ιατρικές υποθέσεις;»
πρωταγωνιστεί ένας παλιός
στρατιωτικός και παρ' ολίγον
(House
MD)
πληρωμένος
δολοφόνος,
στην οποία ενσαρκώνει
μπλεγμένος a' έναν κυκεώνα
έναν προικιομένο-οτίς συνωμοσιών κι εκβιαστών, εν
διαγνώσεις αλλά και γεμάτο κυνισμόμέσω αδίστακτων κακοποιών
γιατρό. Ομως ο Χιου Λόκαι πολύ ελκυστικών γυναικών.
ΧΙΟΥΛΟΡΙ

κουτι»

Εκδόσεις
«Καστανιώτης»

τρυφερή καρδιά, που
κάνει τώρα -στα μέσα
της δεκαετίας του 70την
επανάστασήτου. To
γράμμα της Ιλάνα, με το
οποίο ζητά οικονομική
βοήθεια, βρίσκει τον
Αλεξ στις ΗΠΑ, όπου
αυτός, ο παλιός ήρωας
του ισραηλινού στρατού,
διαπρέπει ως διεθνούς
φήμης ακαδημαϊκός,
ανατέμνοντας το
φαινόμενο της
«απελπισμένηςβίας» των
κάθε λογής φανατικών.
Και τον βρίσκει ευάλωτο,

χτυπημένο από καρκίνο
και ταλανιζόμενο όχι από
μίσος, όπως θα φανεί
σταδιακά, αλλά από καλά
κρυμμένες ενοχές...
Μέσα από τις
επιστολές του πρώην
ζεύγους αλλά κι εκείνων
που το περιστοιχίζουν,ο
Αμος Οζ δίνει φωνή ο'
όλες σχεδόν τις φυλές
του Ισραήλ,
προσφέροντας μια
σπαρταριστή εικόνα της
καθημερινότητάς τους
στη χώρα, σε μια
περίοδο έντονων

συζητήσεων περί
θρησκείας, εθνικής
ταυτότητας και κρατικής
πολιτικής απέναντι
στους αραβικούς
πληθυσμούς.Γεμάτο
ανατροπές, το βιβλίο του
μιλά για τον έρωτα, το
χρήμα, τον πόλεμο, την
ειρήνη, τη στρατιωτική
και την κοινοβιακή ζωή,
σκαλίζοντας τις
αντιφάσεις της θνητής
μας ύπαρξης κι
αποτυπώνοντας όλη την
γκάμα των ανθρώπινων
συναισθημάτων.
Ξεκινώντας το «Μαύρο
κουτί», νομίζεις πως
ξέρεις ποιοι είναι οι
«καλοί» και ποιοι οι
«κακοί» ο' αυτή την
ιστορία. Στο τέλος,
όμως, νιώθεις συμπόνια
και κατανόηση για
όλους τους.

jon kofas
«δεσμώτες
ονειρων»
(μετ. Ρ. Κόκκινου,
εκδ. «Παρασκήνιο»)

ΠΕΡΙΧΑΝΜΑΓΚΝΤΕΝ

«δυο φιλεσ»
(μετ, Ιώ Τσοκώνα,
εκδ, «Μελάνι»)

Δημοσιογράφος
που διώχτηκε
Γεννημένος
από την
στην Τρίπολη
V.
-*
i ^ν>:ψ0\
τουρκική κυβέρνηση
και
μετανάστης
επειδή
επί τέσσερις
υποστήριξε
δεκαετίες
στις ΗΠΑ,
δημόσια έναν
όπου ακολούθησε
αντιρρησία
ακαδημαϊκή συνείδησης και πολυμεταφρασμένη
καριέρα διδάσκοντας
μυθιστοριογράφος (βλ.
Ιστορία και Πολιτική Οικονομία, και ιο «Η ανάσα τους πίσω
ο Jon Kofas δοκιμάζει τις
μας»), n Μαγκντέν δίνει σάρκα
δυνάμεις του και στη λογοτεχνία, και οστά αε δύο νεαρές φιλενάδες
μ' ένα μυθιστόρημα γεμάτο
που, παρασυρμένη n μία
«αγάπη, προδοσία, πολιτικέςαπό την άλλη, ονειρεύονται να
και θρησκευτικές δολοπλοκίες»,
εγκαταλείψουν τις οικογένειες
και ήρωες πού
τους και v' αφήσουν πίσω τους
παλεύουν να ισορροπήσουν
την Κωνσταντινούπολη κι όλα
ανάμεσα «στο χριστιανικό παρόν όσα νιώθουν ότι βαραίνουν τις
τους και την παγανιστική
εφηβικές τους πλάτες. Ενα όνειρο
τους κληρονομιά».
που γίνεται εφιάλτης...

