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·> To βιβλίο «Ο Ατλας επαναστάτησε» της Αον Ραντ πρωτοκυκλοφόρησε
ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
στην Αµερική το 1957 και µέχρι σήµερα προσελκύει χιλιάδες νέους αναγνώστες,
ΤΗΣ WALL STREET
αποτελώντας ένα από τα mo εµπορικά µυθιστορήµατα παγκοσµίως.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που υµνεί το φιλελευθερισµό και την αξία του
To κίνηµα «Κατάληψη στη Wall Street*
ατόµου µέσα από µια πλοκή που συνδυάζει στοιχεία επιστηµονικής φαντασίας
ξεκίνησε στις 17 Σεπτεµβρίου
µε µερικούς
και κλασικής λογοτεχνίας. Η Αϋν Ραντ µέσα από το ογκώδες έργο
διαδηλωτές,
οι οποίοι προσπάθησαν
οατ/^επαναιτατη:
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της ξεδιπλώνει m φιλοσοφία της για τον κόσµο. Ο Τζον Γκολντ αποφάσισε
να στήσουν σκηνές µπροστά από το
ότι θα σταµατήσει «τη µηχανή του κόσµου». Και µαζί µε τα mo παραγωγικά
χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Από
µέλη της κοινωνίας ξεκινούν µια απεργία και αποσύρονται στήνοντας µια
τότε µέχρι σήµερα, οι διαδηλωτές
έχουν
ανεξάρτητη οικονοµία. Στα ελληνικά κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις
εκατονταπλασιαστεί
και µαζί και οι υποστηρικτές
Ωκεανίδα και πρόσφατα βγήκε ο δεύτερος τόµος του µυθιστορήµατος µε
του κινήµατος. Συγκεκριµένα,
τίτλο «Ο Ατλας επαναστάτησε: To δίληµµα» σε µετάφραση Χρισπάννας
έχοντας ξεπεράσει τους 5.000, καθιέρωσαν
Σαµαρά. Αναµένουµε τον τρίτο τόµο για να ολοκληρωθεί το έργο.
το σύστηµα του «ανθρώπινου
µικροφώνου».
Ο οµιλητής µιλάει και οι υπόλοιποι
επαναλαµβάνουν
τα λόγια του έως
ότου
µεταδοθεί
το
µήνυµα
σε όλους. Κάπως
•e· Εχει περάσει περισσότερο από µισός
προϊον τριακονταετούς έρευνας του συγγραφέα
TimothyW Ryback
αιώνας από τότε που ο Χίτλερ αυτοκτόνησε.
έτσι µίλησε και n συγγραφέας και
γύρω από τη ναζιστική Γερµανία
Ενας άνθρωπος που, κατά τη διάρκεια
και το Ολοκαύτωµα. Στο βιβλίο «Η βιβλιοθήκη ακτιβίστρια Ναόµι Κλάιν σε µία από τις
της ζωής του αλλά και µετέπειτα,
του Χίτλερ» βλέπουµε µια άλλη
συγκεντρώσεις.
είχε την ικανότητα να προκαλεί ακραία
πτυχή της προσωπικότητας
του Χίτλερ.
Οσον αφορά τη συγγραφική κοινότητα
συναισθήµατα τόσο στους υποστηρικτές
Η προσωπική του βιβλιοθήκη αριθµούσε
γενικότερα,
περίπου 1.200 συγγραφείς
16.000 τόµους και ο ίδιος διάβαζε
έχουν εκφράσει την υποστήριξή
τους
του όσο και στους ανπµάχους του. Τόσα
µε ζήλο από την εποχή που υπηρετούσε
στους αγανακτισµένους
της Wall Street.
χρόνια µετά, n προσωπικότητά του
εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον
ως δεκανέας στα χαρακώµατα του A'
Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε
Παγκοσµίου Πολέµου έως τις τελευταίες
ερευνητών και αναγνωστών. Από τις
τους Νόαµ Τσόµσκι, Μάργκαρετ Ατγουντ,
εκδόσεις Πατάκη, ενόψει προφανώς και
Σαλµάν Ρούσντι και Νιλ Γκάιµαν.
ηµέρες πριν από την αυτοκτονία του. Ο
της 28ης Οκτωβρίου, κυκλοφόρησαν τα βιβλία
συγγραφέας, εξετάζοντας τους τόµους που διαΟι συγγραφείς υπογράφουν
µία online
«Ο Χίτλερ, οι Γερµανοί και n 'Τελική Λύση'»
σώθηκαν, παρουσιάζει τις ιδέες και τις εµµονές
αίτηση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
του καθηγητή Ιον Κέρσοου και «Η βιβλιοθήπου απασχολούσαν
τη σκέψη του δικτάτορα,
Η συµβολή τους
occupywriters.com.
κη του Χίτλερ» του Τίµοθι Ράιµπακ. To πρώτο
καθώς και τις συνέπειες που είχαν στο χαρακινείται
όµως δεν σταµατάει στην απλή υπογραφή.
κυρίως σε ιστορικό πλαίσιο, αναλύοντας
κτήρα του και στην ανθρωπότητα.
Ενα βιβλίο
Πολλοί από αυτούς προσπαθούν
την ιστορία της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία
που προσεγγίζει µε µια άλλη µατιά το δικτάτορα
να συµµετέχουν
ενεργά στο κίνηµα, να
και των στάσεων που τήρησε ο γερµανικός λαός
και µας δείχνει τη δύναµη που µπορούν να
το διαδώσουν
και να το ενισχύσουν.
κατά τη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ. To βιβλίο είναι
έχουν οι τυπωµένες λέξεις...
Πρόσφατα, στην ίδια ιστοσελίδα, κατά
το "Occupy Wall Street", εγκαινιάστηκε
το "Occupy writings".
Οι συγγραφείς
προσπαθούν
µέσα από την πένα τους
·» Ο Πέτρος Μαρτινίδης
·» Μετά τον Πέτρο Τατσόπουλο,
να ενηµερώσουν,
να παρακινήσουν
και
έγινε ευρύτερα
σειρά είχε ο Τάκης
να διαµαρτυρηθούν.
Η βραβευµένη µε
θεοδωρόπουλος.
Τη
Πούλιτζερ ποιήτρια Αλις Γουόκερ γράφει
γνωστός γράφοντας
αστυνοµική λογοτεχνία.
∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου,
το ποίηµα:
Μέλος της ΕΛΣΑΛ,
ο πρόεδρος του Εθνικού
"The World We Want Is Us": "(...) Yes,
Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
έχει αποκτήσει το δικό
we are the 99% / all of us / refusing to
Τάκης θεοδωρόπουλος
του φανατικό κοινό.
forget / each other / no matter, in our
υπέβαλε την παραίτησή
hunger, what crumbs / are dropped by
Οσοι από εσάς ανήκετε
του µε επιστολή προς τον υπουργό Πολιτισµού
στους προαναφερθέντες
/ the 1%. C.J"
αγαλλιάστε! To νέο του
Παύλο Γερουλάνο. Ο κύριος θεοδωρόπουλος
Μπορεί «τα Αµερικανάκια»
να αγανάκτησαν
βιβλίο «Χωρίς αποζηµίωση» από τις Εκδόσεις
επικαλέστηκε επαγγελµατικούς
τελευταία, όµως παρέσυραν µαζί τους
και προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, στην
µεγάλο µέρος πνευµατικών
ανθρώπων,
Νεφέλη είναι εδώ. Και πραγµατεύεται µια
πρόσφατη ελληνική πραγµατικότητα:
απειλή
επιστολή του προς τον υπουργό δεν γίνεται
διασηµοτήτων
του Χόλιγουντ, αλλά και
χρεοκοπίας και πλατείες αγανακτισµένων
το
καµία ιδιαίτερη νύξη ούτε για το ένα ούτε
αρκετών βουλευτών από την πλευρά των
σκηνικό που περιβάλλει το έγκληµα. ∆ύο οικείοι
για το άλλο. Υπενθυµίζουµε ότι ο αντιπρόεδρος
∆ηµοκρατικών.
Γεγονός που στις υπόλοιπες
του ΕΚΕΒΙ Πέτρος Τατσόπουλος
χώρες «των Αγανακτισµένων»
δεν έχει
ήρωες του συγγραφέα από προηγούµενα
πονήµατά του αναζητούν τη λύση. Ποιος από
παραιτήθηκε πέρυσι διαµαρτυρόµενος για
γίνει συλλογικά, παρά µόνο µεµονωµένα.
Λ.Β.
τις απολύσεις που είχαν γίνει.
τους δύο θα m προσδιορίσει
αρτιότερα;
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