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Βιβλία οτην οθόνη

ζενοφών Μπρουντζάκης

Βιβλίαπου µεταφέρθηκαν µε ξεχωριστή επιτυχία στη µεγάλη οθόνη, γοητεύοντας ταυτόχρονα αναγνωστικό και κινηµατογραφόφιλο κοινό.
Πίσω από κάθε ενέργεια, πίσω από κάθε απονενοηµένη προσπάθεια,
πίσω από κάθε εσωτερική ένταση, κρύβεταιτο Αµερικάνικο
Όνειρο σεπαρακµή,όπωςτοενσαρκώνουνοιτρεκλίζοντες

που κατόπιν αποτέλεσαν βασικό µοτίβο

από το

σε κάθε αξιοπρεπή κατασκοπευτική περιπέτεια,

οινόπνευµα και την εσωτερική τους ανισορροπία, ήρωεςτου µυθιστορήµατοςτου

ήταν αυτό του διπλούπράκτορα.Την υπόθεση

Hunter S.Thompson. Αυτό το παθολογικό κυνήγι
τηςκαλής και εΰκοληςζωήςκαιτηςνοοτροπίαςπου

ενός διπλού πράκτορα αναλαµβάνει να φέρει σε

επιζητά να πιάσει

πέραςοΤζορτζΣµάιλι, έναςπρώην υπάλληλος

µετη µια την «καλή»,προσφέροντας ευτυχή καιπανηγυρική διέξοδο

της υπηρεσίαςπληροφοριών. Καθώςόλα δείχνουν

από τα απεχθή προβλήµατα του βίου, τοποθετείται στο υγρό κι αφιλόξενο

ότι πουθενά δεν µπορεί κανείς να αισθάνεται

Σαν Χουάν, πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο.∆εκαετία του '50,

ασφαλής, ακόµα κι όταν µιλάµε για υπηρεσίες

και στο Σαν Χουάν ο τουρισµός έχει αφήσει έντονα τα σηµάδια του,

w

non
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όπως και η έκρυθµη πολπική κατάσταση... Εκείσυρρέει κάθε καρυδιάς
καρύδι - και µαζί τους και ο Νεοϋορκέζος δηµοσιογράφος Πολ
Κεµπ,που βαρέθηκε την ίδια τούτη ζωή στη θορυβώδη µεγαλούπολη
της Νέας Υόρκης, κι από τουςπολυσΰχναστουςδρόµουςτηςαµερικανικής

Κιοκλήρος
έπεσε
στονΣµάιλι

σε µια από τις µεγαλύτερες εφηµερίδεςτηςπρωτεύουσας! Ωστόσο,

Μεθυσµένο
ηµερολόγιο
όταν έρχεται αντιµέτωπος µε την εκεί καθηµερινότητα και τις ιδιαίτερες
Hunter S.Thompson
Μετάφραση: Αλέξης
Καλοφωλιάς
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βρετανικήςαντικατασκοπίας.Εκείακριβώςπου
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει αµοιβαία
εµπιστοσύνη, εκεί ακριβώς υπάρχει αµοιβαία
καχυποψία...Μέσα σε αυτό τον αδιαφανή και

µεγαλούπολης βρίσκεται µετανάστης στο Πουέρτο Ρίκο
αναζητώντας µια δουλειά δηµοσιογράφου, την οποία και βρίσκει

που συγκροτούνται στα πιο κλειστά θυλάκια της

σκοτεινό κόσµοτων Μυστικών Υπηρεσιών,ο
Σµάιλι έχει αναλάβειτην αποστολή να ξεσκεπάσει
τονπροδότη που φωλιάζει στιςτάξειςτης βρετανικής

ΤζονΛεΚαρέ

αντικατασκοπίας και πουλά µυστικά στους

Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

Σοβιετικούς.To βιβλίο περιγράφει µε µοναδικό

κόσµο, ξένο προς αυτόν, και καταφεύγει στο ποτό, προκειµένου να

Εκδόσεις: Καστανιώτη

τρόπο την αλήστου µνήµηςπερίοδοτου Ψυχρού

τον καταστήσει πιο φιλικό.Σε αυτό θα τον συνδράµει µια ιθαγενής

Σελ.: 464

Πολέµου κι ο παλιός αναγνώστης βυθίζεται σχεδόν

συνθήκεςτου τόπου, αντιλαµβάνεται πως ζει σε έναν άλλο

καλλονή, η πληθωρική Σενό.Το µυθιστόρηµα auroTOuThompson
έχει ήδη µεταφερθεί στη µεγάλη οθόνη καιτον ρόλοτού πρωταγωνιστή
υποδύεται ο προσωπικός φίλοςτου συγγραφέα Johnny Depp.To
έργο θαπροβληθεί στις ελληνικές αίθουσες τον Μάρτιο.

νοσταλγικά µέσα στην παράξενη γοητεία της
Πρόκειται για το πρώτο µέρος µιας άτυπηςτριλογίας, εποχής κατά την οποία δυο κόσµοι µεδιαφορετικές
γς, ηρς
στην οποία ο κεντρικός ήρςδετικός
ήρωας είναι ο συνδετικός

ιδεολογίες πολεµούσαν µµτα
µεταξύ τους µε όλα

ταυµέσα. Η αντιπαράθεση αυτή βρίσκει την προβολή
κρίκος όλων των ιστοριών. Η προσωπική σορία
ιστορία του συγγραφέα και η θητεία του στη βρετανική
βρεstatus
διπλωµατία - προκάλυµµα στον σκοτεινό

της στη διαµάχη µεταξύ του Σµάιλη και του

σοβιετικού οµολόγου του. Η κινηµατογραφική

και παγερό πόλεµο µεταξύ των Μυστικών Υπηρεσιώνδιασκευή του βιβλίου από τον σκηνοθέτη Τόµας
στη διάρκειατου Ψυχρού Πολέµου στα µέσα

Αλφρεντσονπροβάλλεται ήδη στις ελληνικές

του '60 - είναι γνωστές. Ένα από τα συνηθέστερα ς γς µ
κινη µατογραφικές αίθουσες.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ανάγνωσµα, ένα ανάγνωσµα
που δεν πρέπεινα λείψει από τη βιβλιοθήκη κανενός Έλληνα
ο οποίος θέλει να γνωρίζει ο ίδιος και δίχως διαστρεβλωτικές
διαµεσολαβήσειςτι πραγµατικά στράβωσε οριστικά κι αµετάκλητα
από γενέσεωςτου νεοελληνικού κρατιδίου στη χώρα µας
ώς καιτις µέρες µας. Και ενώ έχουµε να κάνουµε µε ένα ιστορικό
-πολιτικό, εξαντλητικάτεκµηριωµένο, ανάγνωσµα,το βιβλίο
του Ηλιαδάκη διαβάζεται σαν µυθιστόρηµα.Το συγκλονιστικό
µυθιστόρηµα ενός λαού, ενός κράτους ενός αµετανόητου πολιτικού
συστήµατος. Ξεφυλλίζονταςτη µυθιστορηµατική ιστορία
του τόπου, ενόςτόπου εξαρτώµενου από γενέσεώςτου απόλυτα
από τον ξένο παράγοντα, λόγω των ληστρικών δανείων που του
παραχωρούσαν αλλά καιτηςπλέον άπληστης αλόγιστης σπάταλης
ανερµάτιστηςδιαχείρισηςτωνυπολοίπωνπου

έµεναν

από το κοµµατικό εν Ελλάδι σύστηµα που αποµυζούσετον λαό
κατά ειδεχθέστερο τρόπο και από τους έξωθεν δανειστές - δυνάστες
Πρόκειται για ένα βιβλίο που µιλά για τη δανειακή πολιτική
του νεοελληνικού κρατιδίου καιτη διαχείριση του από το πλέον
εξαµβλωµατικό και διεφθαρµένο πολιτικό συστηµάτων δυτικών
δηµοκρατιών. Στο βιβλίο δεν παρατίθενται ούτε οι απόψεις
ούτε τα συµπεράσµατα του συγγραφέα, παρά µόνο συντριπτικά
ιστορικά ντοκουµέντα, ενώ στοιχειοθετούνται αναµφισβήτητα
ιστορικά γεγονότα που οδηγούν αβίαστα σε αδιαµφισβήτητα

Μπράιαν Σέλζνικ

συµπεράσµατα. Κυρίως δε ξεσκεπάζεται ο ρόλος όχι µόνο των

Μετάφραση: Αργυρώ Πιπίνη

ξένων δυνάµεων στην Ελλάδα αλλά και του ελληνικού πολιτικού

Εκδόσεις: Πατάκη

συστήµατος και των τεράστιων και εγκληµατικώντου ευθυνών,
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όπωςαυτό συγκροτήθηκε, θέριεψε και κάταπιε ολόκληρο τον
ελληνικό λαό. Μέσα από την ανάγνωση αυτού του συντριπτικού
κειµένου, ο κάθε αναγνώστης είναι σε θέση να αποκαλύψει στον
εαυτό του την εθνική του αλήθεια, αυτήν που διαστρεβλώνει
σήµερα το πολιτικό σύστηµα καιτο κατεστηµένο πουτα συντηρεί
καιτα στηρίζει.
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