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Εν µέσω αντιπαράθεσης
για ταξικές διακρίσεις
στη Βρετανία,
n συγγραφέας κυκλοφορεί
αύριο το πρώτοτης
µυθιστόρηµα για ενηλίκους
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΙΚΕΛΑΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ

Ηιδέα

της ήρθε σε ένα αεροπλάνο,
όπως n ιδέα του «Χάρι Πότερ» της
είχε έρθει σε ένα τρένο. «Αν είναι
καλή», λέει, «το καταλαβαίνεις αµέσως από
την ξαφνική έκκριση αδρεναλίνης!» Ετσι
γεννήθηκε το «The casual vacancy* που ήδη
συζητιέται στους πολιτικούς κύκλους.
Η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ τοποθετεί τη δράση του
πρώτου της µυθιστορήµατος για ενηλίκους
σε µια φανταστική αλλά χαρακτηριστική µεσοαστική
επαρχιακή πολίχνη της Βρετανίας,
στο ειδυλλιακό Πάγκφορντ, που δείχνει όλα
του τα κρυµµένα δόντια όταν πεθαίνει ξαφνικά
ο σύµβουλος της ενορίας. Αυτή n θέση
µεταξύ των φορέων της εξουσίας στη µικρή
πόλη, που από τύχη έµεινε κενή, γίνεται n
αφορµή για να αποκαλυφθούν οι ταξικές
έριδες που ταλανίζουν το Πάγκφορντ. Αλλά
κατ' επέκταση και την εθνική πολιτική της
Βρετανίας. Επειτα από επτά «ΧάριΠότερ», το
καινούργιο της έργο είναι µια έξυπνη κωµωδία
n οποία λειτουργεί ως παραβολή για να
καυτηριάσει την απόσταση που συντηρεί n
«ανώτερη» τάξη απέναντι στις «κατώτερες».
Η συγγραφέας σατιρίζει µάλιστα ευθέως τις
ελίτ «που νοµίζουν πως γνωρίζουν τι είναι
καλύτερο για όλους τους άλλους».
«Είµαστε µια κοινωνία απίστευτα σνοµπ,
κι αυτό το γεγονός είναι φλέβα χρυσού για
έναν συγγραφέα», σχολιάζει n Ρόουλινγκ.
Την ίδια ώρα όµως ο Αντριου Μίτσελ, αρχηγός
των Συντηρητικών και υπουργός της
κυβέρνησης Κάµερον, βρίσκεται γι' αυτόν
ακριβώς τον λόγο κατηγορούµενος. Αιτία
το ότι χρησιµοποίησε την υποτιµητική φράση
«άµοιροι πληβείοι» ως βρισιά προς τους
αστυνοµικούς-φρουρούς της πρωθυπουργικής
κατοικίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3%
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Ano τον «ΧάριΠότερ» στην πάλη των τάξεων
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Kovipes για µια «0VO}in κοινωνία»
Η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ ανοίγει ξανά τη συζήτπαη για τις ταξικές διακρίσεις στη Βρετανία
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στη Βρετανία πάντα «παρουσιάζονται
«Χάρι Πότερ», και αυτή n άφραγκη
ως ένας άµορφος
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to ποδήλατο
του, οπότε
αυτός
ότι το πρότυπο για την πόλη
για το καινούργιο
της βιβλίο, σαν
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τάξη, και βρίσκω ότι αυτή είναι n
την παραίτησή
του διότι µε τον
«∆εν είµαστε
σνοµπ»!
πιο ξιπασµένη
και παριστάνει
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µετά τον πρώτο από τους επτά
γίνεται
γελοία.
Είναι κάτι που το
του κόµµατος
του αλλά και της
συνειδητοποίησα
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είναι

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Πλούτη και µηνύσει»
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ο πρώτοβίόν^ρωΗοε
στην υφήλιο
κερδίσει
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που έχει
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ΒιΒλία και

έχει γίνει πολύ επιλεκτική
cms δηµόσιες εµφανίσειε

Tns. Αντίστοιχη

είναι και

n συµπεριφορά

Tns oris

µπίζνεβ, όπου οι δικηγόροι
Tns έχουν µοιράσει πάνω
ano 50 µηνύσειβ
ΘΟυµαστεε
πρόσφατη
εκείνου

την περίπτωση
που έγραψε
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Πότερ.
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«∆ιότι

µετά το 2010 παρατηρείται
µια
αποκρουστικά
οικεία αλλαγή στην
ατµόσφαιρα,
n οποία µας πάει πίσω
στις αρχές του '90, όταν είχε
δροµολογηθεί
µια αναδιανοµή
του
πλούτου που έφερε ακόµη και τις
µονογονεϊκές
οικογένειες
σε πιο
δεινή θέση».
Είναι γνωστό ότι και τα δικά της
νιάτα δεν υπήρξαν χαρούµενα,
ότι
έκανε έναν καταστροφικό
πρώτο
γάµο και ότι ήταν καταθλιπτική
µε τάσεις αυτοκτονίας
ώσπου να
αρχίσει να γράφει τον «Χάρι Πότερ».
Εκείνο που δεν είναι γνωστό
είναι ότι n ξαφνική
επιτυχία
και ο
τεράστιος
πλούτος για πολύ καιρό
της προκαλούσαν
λιγότερη
χαρά
και περισσότερο
πανικό. «∆εν µπορούσα
να ανταποκριθώ
στο τσουνάµ!
των απαιτήσεων
που είχαν οι
άλλοι από εµένα. Και δεν άντεχα
να ασχολούµαι
µε τις µπίζνες».
Την έσωσαν, λέει, n ψυχανάλυση
και ο δεύτερος
άντρας της - ένας
γιατρός τον οποίο παντρεύτηκε
το
2001. Και κυρίως την έσωσε ο λογιστής
της, που της είπε: «Πρέπει
να πάρεις µια θεµελιώδη απόφαση:
να διαλέξεις
εάν θα οργανώσεις
τα χρήµατά σου γύρω από τη ζωή
σου ή τη ζωή σου γύρω από τα
χρήµατά
σου».
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