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Ιράκ: I δίοΜή, n οικονομία, ια βασανιστήρια 
«TO ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ» 
NAOMI ΚΛΑΙΝ 
«ΛΙ ΒΑΝ ΗΣ», σελ. 718 

Ιράκ, 2004. Η δημοσιογράφος 
Ναόμι Κλάιν κάλυπτε τα γεγονότα 

για το αμερικανικό περιοδικό 
Harper's και παρακολουθούσε 
τον επικεφαλής των αμερικανικών 

δυνάμεων στις επαρχίες 
του Ιράκ, Πολ Μπρέμερ να επιβάλλει 

ανοιχτά την οικονομική 
θεραπεία-σοκ στη χώρα. 'Ηταν 
πολύ ξεκάθαρο ότι η στρατηγική 

ήταν "να χρησιμοποιηθεί το 
σοκ του πολέμου" προκειμένου 
να "μαλακώσει" η χώρο, να δημιουργηθεί 

το κατάλληλο έδαφος και να 
μετασχηματιστεί οικονομικά. Αυτό προσπάθησαν 

να κάνουν, αλλά απέτυχαν από 
πολλές απόψεις, επειδή υπήρξε τόση πολλή 

αντίσταση. Και τότε ήταν που ένα άλλο 
είδος σοκ αναδύθηκε: Τα βασανιστήρια. 

Έτσι, της δόθηκε η ιδέα για τη συγγραφή 
του παρόντος βιβλίου, που σήμερα είναι 
πιο επίκαιρο από ποτέ. Ιδέα που προήλθε 
από τα τρία είδη του σοκ: To σοκ της εισβολής, 

το οικονομικό σοκ και έπειτα το σοκ 
των βασανιστηρίων. Όλα ξεδιπλώνονται 

l. i luff 

στον"καμβά"του Ιράκ και 
έπειτα, όταν αναγνώρισε 
το σχήμα αυτώντωντριών 
ειδών σοκ, τα είδε να αποτελούν 

πανομοιότυπο 
πρότυπο που μεταφερόταν 

και σε άλλες χώρες. 
Γνωστή για τις θέσεις 

της εναντίον των αμερικανικών 
πολυεθνικών, η 

Κλάιν υποστηρίζει πως οι 
σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, 

που προωθούνται 
λίγες ημέρες μετά 

ano μια φυσική καταστροφή 
ή το τέλος ενός 

πολέμου, δεν είναι τυχαίες, αλλά μέρος 
ενός καλά οργανωμένου σχεδίου. Βασικός 
στόχος του βιβλίου είναι να αποκαλύψει 
την πραγματικότητα πίσω από το "προσωπείο" 

της θεωρίας του ελεύθερου εμπορίου, 
που έχει εξυμνηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, 

και να δείξει ότι τα ακραία οικονομικά 
μέτρα δεν επιβλήθηκαν με δημοκρατικό 
τρόπο. 

To "Δόγμα του Σοκ" είναι ένα από τα λίγα 
βιβλία που μας βοηθούν να καταλάβουμε 
το παρόν, καθώς αποτελεί την πιο ολοκλη¬ 

ρωμένη ανάλυση της συγκαλυμμένης ιστορίας 
της εποχής μας. Μια συναρπαστική 

περιγραφή της νέας παγκόσμιας τάξης, 
που βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Η ανάλυση 

του καπιταλισμού της καταστροφής 
επιχειρείται από την Κλάιν με τέλεια διυλισμένη 

οργή, που διοχετεύεται μέσα από 
αδιάσειστα δεδομένα. 

Σε αυτή την πρωτοποριακή εναλλακτική 
ιστορία της πλέον κυρίαρχης ιδεολογίας 
της εποχής μας, της οικονομικής επανάστασης 

των ελεύθερων αγορών του Μίλτον 
Φρίντμαν, η συγγραφέας αμφισβητεί το 
διαδεδομένο μύθο ότι η παγκόσμια νίκη 
του νεοφιλελεύθερου κινήματος υπήρξε ειρηνική. 

Καταδεικνύει ότΐι από τη Χιλή του 
1973 μέχρι το σημερινό Ιράκ, ο Φρίντμαν 
και οι υποστηρικτές του εκμεταλλεύτηκαν 
επανειλημμένα τη βία και μια σειρά από 
τρομακτικά σοκ για να επιβάλουν τις ακραίες 

πολιτικές τους. 
Αποκαλύπτει την εντυπωσιακή ομοιότητα 

ανάμεσα στις ανακριτικές τεχνικές 
της CI A και στις εκβιαστικές τεχνικές της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, στην 
προσπάθειά τους να επιβάλουν τον καπιταλισμό 

της καταστροφής σε ολόκληρο 
τον κόσμο. 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

«ΠΙΚΡΕΣ ΕΛΙΕΣ» 
ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΑΛΛΙΝΣΟΝ 
«ΕΣΤΙΑ», σελ. 272 

Ο ρόλος της Βρετανίας στην 
ιστορία της Κύπρου δεν υπήρξε 
έντιμος, υποστηρίζει μέσα ano 
το βιβλίο αυτό ο ιστορικός και 
θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, 

Ουίλλιαμ Μάλλινσον. Συνδυάζοντας 
την πρακτική εμπειρία 

της διεθνούς διπλωματίας 
με την ακαδημαϊκή έρευνα, επιχειρεί 

να εφαρμόσει τη διεθνή 
θεωρία με την ενδελεχή του 
ανάλυση αποκαλυπτικών ντοκουμέντων 

-την κινητήριο δύναμη 
της διπλωματικής ιστορίας-, 

αποδεικνύοντας ότι η ιστορική 
έρευνα αποτελεί την ουσιαστική 
βάση για τη θεωρία των διεθνών 
σχέσεων. To σύγγραμμα αυτό 
είναι αναμφιβόλως αμφιλεγόμενο. 

Ουδείς, όμως, ano όσους 
ασχολούνται με την Κύπρο ή με 
την διεθνή της ιστορία δεν μπορεί 

να το αγνοήσει. 
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«TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΤΙΓΡΗ» 
JAMES PATTERSON 
«BELL», σελ. 368 

Ο ντετέκτιβ Άλεξ Κρος καλείται 
στον τόπο ενός εγκλήματος 
που είναι ό,τι πιο φρικτό 

έχει αντικρίσει στην καριέρα 
του. Καθώς σκαλίζει την υπόθεση 

μαζί με την κοπέλα του, 
ντετέκτιβ Μπριάνα Στόουν, μπαίνουν βαθιά στον θανάσιμο 

αφρικανικό υπόκοσμο της Ουάσινγκτον, 
όπου ανακαλύπτουν κάτι απίστευτα σοκαριστικό: 
Μια συμμορία εφήβων κακοποιών με σιδερένια πειθαρχία 

κι έναν διαβολικό αρχηγό που είναι γνωστός 
μόνο ως Τίγρης. Κι όταντα ίχνη αυτού του άπιαστου 
φονιά οδηγούν στην Αφρική, ο Κρος ξέρει πως πρέπει 

να τον ακολουθήσει ως εκεί. Μόνος... 

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ» 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚ0ΛΑ0Υ 
«ΔΙΟΠΤΡΑ», σελ. 328 

Ένα ερωτικό, χιουμοριστικό 
ταξίδι των τριών γυναικών 

στην Αίγυπτο του 
2009. Ένα ρομαντικό, 
ατμοσφαιρικό "ταξίδι" της 
γιαγιάς στην Αλεξάνδρεια του 1943. Όταν αυτές 
οι δύο περιπλανήσεις καταλήξουν στον ίδιο προορισμό, 

ίσως μια δεύτερη ευκαιρία αλλάξει την 
πορεία της ζωής για πάντα. Κάποιες φορές πριν 
να είναι πολύ αργά... Μια ιστορία εμπνευσμένη 
από αληθινά γεγονότα. 

«ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ 
ΣΚΙΕΣ» 
ΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ 
«ΩΚΕΑΝΙΔΑ», σελ. 360 

Βρισκόμαστε στο 1922 και 
στη Μικρασιατική καταστροφή. 

Η Άννα με τις δύο θείες 
της, τη μικρή Ελεονόρα κι ένα 
αγέννητο μωρό στην κοιλιά 
της θα προσπαθήσουν να επιβιβαστούν 

σε κάποιο συμμαχικό 
καράβι για να περάσουν στην Ελλάδα. Όμως η μοίρα 

δεν το 'θελε να φτάσουν όλες σώες στη μητέρα-πατρίδα. 
Μέσα στον πανικό της επιβίβασης, η μικρή Ελεονόρα γλιστρά, 

πέφτει στη θάλασσα και χάνεται. Η Άννα, πληγωμένη, 
φτάνει στην Ελλάδα, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια 
της ζωής της και να συνεχίσει να ζει. 

«ΜΑΥΡΗ ΜΠΙΡΑ» 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ 
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», 
σελ. 288 

Η ιστορία του Αντρέα, 
ενός πλανόδιου 

μουσικού που αποφασίζει 
να βρει χρήματα 

για να θάψει τον Λάζαρο, 
καλλιτέχνη του 

δρόμου, ο οποίος δολοφονήθηκε. 
Στην πορεία 

όμως ο θάνατος του Λάζαρου γίνεται η αφορμή 
για την "ανάσταση" του Αντρέα. Ένα αστυνομικό 

μυθιστόρημα χωρίς αστυνομικούς, διανθισμένο με 
μικρές, αληθινές ιστορίες, που περνούν στα ψιλά 
των εφημερίδων και φανερώνουν το νουάρ πρόσωπο 

της Αθήνας. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
«ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ, 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ» 
CLIFFORD A. PICKOVER 
«ΚΕΔΡΟΣ», σελ. 266 

=ενάγηση σ' έναν κόσμο 
γοητευτικό όσο και παράδοξο. 
Ξεκινώντας το κάθε κεφάλαιο 
μ' ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ 

δύο εξερευνητών που πειραματίζονται 
με μία μαύρη τρύπα χαμένη κάπου 

στο διάστημα, ο συγγραφέας παρουσιάζει με τρόπο 
εύληπτο και απολαυστικό ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: 

Απάτη δομή μιας μαύρης τρύπας και τις παλιρροϊκές 
της δυνάμεις, τον κβαντικό αφρό και τις 

σκουληκότρυπες στο χωροχρόνο μέχρι τις μαθηματικές 
"μαύρεςτρύπες" καιταφράκταλ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
«Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΑΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ» 
ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

«ΜΙΝΩΑΣ», σελ. 311 
Ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σης Βρυξέλλες 
και με ενεργή συμμετοχή 

στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη μας στην 
ΕΟΚ, ο συγγραφέας παρουσιάζει ποια ήταν η Ελλάδα 

το 1950, όταν ο Ρομπέρ Σουμάν έκανε την 
ιστορική διακήρυξη η οποία κατέληξε στη δημιουργία 

της ΕΟΚ, και πώς η Ελλάδα επέλεξε την ΕΟΚ 
ανπ'της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) 

την οποία προωθούσε η Αγγλία. Παράλληλα, 
εξιστορεί την πορεία των διαπραγματεύσεων, 

επισημαίνοντας τα πιο οημανπκά προβλήματα που 
προέκυψαν, καθώς καιτοντρόπο μετον οποίο αυτά 
ανπμετωπίοτηκαν. 

Έχει δίκιο 
ιι 
ιιατρίδα 

μου; 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
«ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ;» 
IVAN ILCHEV 
«ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ», σελ. 624 

Ο Βούλγαρος ιστορικός περιγράφει 
τους προπαγανδιστικούς 

μηχανισμούς που δημιούργησαντα 
βαλκανικά κράτη, 

από τη σύστασή.τους έως και 
το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου, προκειμένου να επηρεάσουν την 
παγκόσμια κοινή γνώμη -και ιδιαίτερατην ευρωπαϊκή- 

για το δίκαιο των επιχειρημάτων και των αγώνων 
τους. Ο Ίλτσεφ χρησιμοποιεί ποικίλο αρχειακό υλικό 

και μια ογκώδη βιβλιογραφία, προκειμένου να 
ανασυνθέσει και να αναλύσει τους μηχανισμούς της 
προπαγανδιστικής τακτικής. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
«ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 
ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
«ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», σελ. 432 

Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
συνθέτει το ψυχογράφημα 

της τελευταίας μοιρασμένης 
πρωτεύουσας 

της Ευρώπης, όπως συχνά 
αποκαλείται η Λευκωσία, 
και αναπλάθειτις διάφορες εποχές του βίου της μέσα 

ano στιγμιότυπα που αποτυπώθηκαν σε κείμενα 
λογοτεχνών, ιστορικών, περιηγητών. Ή Λευκωσία", 
λέει, "μαζί με όλες τις διακλαδώσεις των γενετικών 
της στοιχείων, δεν αρκεί να ιδωθεί μονάχα οπτικά, 
επιβάλλεται να νοηθεί και απτικά. Να τη νιώσεις δηλαδή 

με την αφή, να την αγγίσεις και να την ανασάνεις 
σαν ρεύμα της ζωής και σαν "γνώση που δεκαπλασιάζει 

τη θλίψη". 
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