Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΑ
Ημερομηνία: Κυριακή, 17-04-2011
Σελίδα: 8,9
(1 από 2)
Μέγεθος: 1662 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 132850
Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Toβιβλίο«Αγανακτήστε!»
του 93χρονουγάλλουαντιστασιακούΣτεφαν Εσέλ
πούλησεπάνωαπό1,5εκατ.αντίτυπα.
«ToΒήμα»
ζήτησεαπόπέντενέουςΕλληνες
νατοδιαβάσουν
καιναμαςπουνποιεςκαταστάσεις
κάνουντουςίδιουςναβγαίνουν
απόταρούχατους

Μετι αγανακτούνοι νέοι
ΣΤΕΦΑΝΕΣΕΛ
Αγανακτήστε!
ΜετάφρασηΣύπη
Τριανταφύλλου.
ΕκδόσειςΠοτάκη,
2011,
σελ.60,τιμή4 ευρω

e·-

1948,γράφειμεαπλά,καθαρά
λόγια
για«τοβασικό
ποδατηςχειρότερης
στάσηςπουκατάτονίδιο
κίνητρο
τηςαντίστασης
πουείναιn αγανάκτηση».
είναιηαδιαφορία,τοναλέμε
«δενμπορώνακάνω
ιμα/93 ετών,τοτέλος
τίποτα».
Οιαιτίεςείναιλοιπόνκαισήμερα
δενείναιμακριά.
Τούτο Στοερώτημα
όμωςμετικαιπάκ;ακριβώς
να επαρκέστατες:
n όλοκαιμεγαλύτερη
διαφορά
δωείναιίσωςτοτελευταίο
αγανακτήσουμε
σεένανκόσμοπουγίνεται
όλο μεταξύ
πλουσίων
καιφτωχών,
n περιβαλλοντική
πράγμαπου καιmoπερίπλοκος,
καθώς«δενείναιπάντα
εύκολο κρίσητουπλανήτη,
n κακομεταχείριση
των
κάν&)»γράφειογάλλος ναδιακρίνει
κανείςανάμεσα
σετόσαρεύματα
λαθρομεταναστών,
ο αχαλίνωτος
ανταγωνισμός,
πουμαςκυβερνούν
ποιοςδιοικεί
καιποιος
αντιστασιακός
Στεφαν
n κούρσατού«όλοκαιπερισσότερο»,
n
Εσέλστηναρχήτουβιβλίου
του«Αγανακτήστε!»,
αποφασίζει»,
λέειότιαρκείναστρέψουμε δικτατορία
τωνχρηματαγορών,
nεπίθεση
στην
πουπούλησε
στηΓαλλία
πάνωαπό1,5 τα βλέμματά
μαςστονπερίγυρο
καιναανοίξουμε
εργασία,
τηνασφάλιση,
τιςσυντάξεις.
εκατομμύριο
αντίτυπα
καιέγινεένααναπάντεχο
τααφτιάμας,στηχώρατουο καθένας ΟΕσέλ,πρώηνμέλοςτηςγαλλικής
διπλωματίας,
εκδοτικό
φαινόμενο.
ΟΣτεφάνΕσέλ,
οοποίος αλλά
καιOTOVKOOTio^Y^u
Διαχρονικά
«όπο/ος
διαπιστώνοντας
ότισήμερακινδυνεύει
επέζησε
απόταναζιστικά
στρατόπεδα
συγκέντρωσηςτου
ψάχνει/βρίσκει»
τιςαιτίεςτωνκακώςκειμένωνναχαθείόλοαυτότοπλέγμα
τωνκοινωνικών
Μπούχενβαλντ
καιτουΝτόρα
τηςεποχήςτου,λέειαφοπλιστικά
ο Εσέλ, κατακτήσεων,
θεωρείαπαραίτητη
την επιστροφή
Μίτελμπαου
καιήτανο νεότεροςσυντελεοττιςττιςΟικουμενικήςΔιακήρυξηςτωνΔι^
προτρέποντάς
μαςσεσυνεχή
σεβασικέςαρχέςκαιαξίεςεπικαλούμενος
πνευματική
τονΣαρτρπουέλεγεπωςπρέπειναλέμε
καιωμάτων
τουΑνθρώπου
το
ανησυχία
καιλελογισμένη
«είμαστε
υπεύθυνα άτομα».
Είναι
δεπεπεισμένος
δράση.
ότι«nβίαγυρίζειτηνπλάτηστηνελπίδα»
Ησυλλογικότητα
και
καικαλείσε μιασυλλογική
«ειρηνική
n συνεργασία,
αξίεςπου εξέγερση».
«ToΒήμα»
διάβασε
καισυζήτησε
ολοκληρώνουν
έναάτομοστοπλαίσιο
μιας μαζίμεπέντενέουςανθρώπους
το βιβλίοφιλοξενώντας
κοτνωνίαςοχ;
ενεργό
πολίτη,
βρίσκεται
στοναντί¬
τιςαπόψεις
του.
ΤΟΥΓΡΗΓΌΡΗΜΠΕΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΕΜΟΠΟΥΛΟΥ,
23ετών

με τη νοθευμένηπαιδείαπου έλαβα»
«Αγανακτώ
«Δενεκπλήσσομαι
καθόλουπουαγόρασαν
τόσοπολλοίάνθρωποι
το βιβλίο,τουλάχιστον
στηΓαλλία
Είναι
τόσοέντονηκαιβαθιάn ανάγκητωνσημερινών
ανθρώπων
ναδιοχετεύσουν
αυτήτηντεράστια
οργή
πουέχουνμέσατους.Οελληνικός
λαόςσήμεραδενμπορείνασυνειδητοποιήσει
πλήρωςανκαικατά
πόσοέχειαγανακτήσει.
Δενγνωρίζει
τιακριβώςσυμβαίνει.
Καιφυσικάσε αυτήτηνάγνοιασυμβάλλουν
καιταμέσαενημέρωσης,
πουμερικέςφορέςσυσκοτίζουν
ακόμηπερισσότερο
τηνκατάσταση.

£7εΛεριοταςΐί(7τα93
τουχρόνια...
αγανακτώντας

Αλλάπρωτίστως
σεαυτότεράστιορόλοπαίζεικαιn ανεπαρκής
παιδείαπουλαμβάνουμε.
Οταν
έναςλαόςστομεγαλύτερο
ποσοστότουδενγνωρίζει
τηνιστορίατουαλλάκαιτηνιστορίατωνάλλων
λαών,τουςαγώνεςγιατηνανεξαρτησία,
πώςείναιδυνατόνναέχειτηνεπιθυμία
νάαγανακτήσει
καινααγωνιστεί
γιαταπιστεύωτου,ατομικά
ή συλλογικά;
Οτανδενέχειωςσημείοαναφοράς
τουςπνευματικούς
ανθρώπους
τουτόπουτου,αλλάρηχούςκαιανούσιους
τηλεοπτικούς
αστέρες,πώςγίνεταινακαλλιεργηθούν
μέσατουυψηλά
ιδανικά
καιναεπιδιώξει
τοναγώνα;Ναπαραβλέψβ
το"εγώ"
τουκαινασυνεργαστεί
μετον"άλλον";
Εγώ,λοιπόν,αγανακτώγιααυτήνακριβώςτη νοθευμένη
παιδεία
πουέλαβακαιαυτήπουθαλάβουν
τα σημερινά
παιδιά,παράτιςανούσιεςαλλαγές
πουσυμβαίνουν
κατάκαιρούς.Μόνομε ουσιαστική
παιδείαθαξεκινήσει
ο αγώναςκαιn
\αντίσταση,
πουείναιn δημιουργία
- καιτο
k αντί^ροφο.Οαγώναςγιαμέναεπίτουτιαi^^^4\\W
ρόντοςείναιτοκυνήγιτηςουσιαστικής
γνώσης,n αγωνιώδηςαναζήτηση
πνευματικών
ανθρώπων
καιτωνέργων
τους,n καλλιέργεια
τουνουκαι
τηςψυχήςκαιφυσικάn παντελής
περιφρόνηση
προςαυτήτηντηλεόραση
πουδιαθέτουμε».

ΕΛΕΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
22ετών

«Αγανακτώ
με την εξαθλίωσητων μεταναστών»
οιδημοσιογράφοι, γαστούμεσε συνθήκες αναξιοπρέπειας
«Αγανακτώ
μπροστάστην σμέναξεσπάσματασυνομηλίκων οικαλλιτέχνες,
καιεμείςτο επιτρέπουμε,
εξαθλίωση
τωνμεταναστών, μουέξωαπότηΒουλή,γιατίμάθαμε όλοιόσοιφαίνονταικαιέχουνλόγο,
δενσυνηθίζουν
ναμιλούνέτσι. αφούπρώταμόνοιμαςέχουμεδέσει
όχιστη συνεργασία,αλλάστη
στο γεγονός ότι τα παιδιά
σφιχτά
ταχέριαμας.Αγανακτώ
Στην
καλύτερη
περίπτωση
θολτί>
τουςδενθαέχουνούτετιςμισέςβία.
με αυτήμαςτη στάσηγιατί,προκειμένου
ευκαιρίεςαπόαυτέςπου
Διαβάζονταςτις σελίδες του νουντα νεράμεστομφώδειςφανφάρες
να
μηνταράξουμε
τις"καλούτσικες"
ΣτεφάνΕσέλ,μιαλέξησυνόδευε
καιφαντεζίλόγους,στηχειρότερη
είχαεγώκαιανησυχώότανδηλωμένοι
ζωέςμαςκαιναδιατηρήσουμε
τηρούνσιγήνιχθύος,τακτική
τιςσκέψειςμου:Επιτέλους!
Επιτέλους
φασίστεςπαρουσιάζονται
τους
κανονικούς
ρυθμούς
τηνοποίαάλλωστεέχειενστερνιστεί
σανακίνδυνεςκαρικατούρες. κάποιοςγράφεικάτιαληθινό,
n ελληνική
κοινωνία
στο μας,επιλέγουμενα μουδιάσουμε
πράγμασπάνιο
Αγανακτώ
μετηθρασύτητα μιλάειμεειλικρίνεια,
πιακαιαγανακτώγιατίστηχώρα σύνολοτης. Αγανακτώπου μας λίγοακόμη,ωσότουέρθειn ευτυχής
του"όλοιμαζίτα φάγαμε",αλλά
καιπλήρηςακαμψία».
ναζήσουμεκαιναερ¬
μουοιάνθρωποι
τηςδιανόησης, επιβάλλεται
πιο πολύαγανακτώμε τα οργι¬

www.clipnews.gr
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30 ετών
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ,
«Αγανακτώ
με τονανεκτικόεαυτόμου»
«Αγανακτώ
μετονκόσμογύρωμου,μετηνκατάσταση,
τοκράτος,τοκατεστημένο,
την

30 ετών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΑΚΟΣ,
«Αγανακτώ
μετα πάντακαι με τίποτα»

«Αγανακτώ
μετουςπολιτικούς,
τους αγανακτείςγιατις οικονομικέςμαύρες
τρύπεςτηςχώραςκαινααγανακτείςκαι
αστυνομικούς,
τουςδημόσιους
υπαλλήλους,
ταπροφανή.Συνήθωςαπεργώ,
καμιά(ροράπάωκαιστιςπορείες.
Επειτα
απόκάμποσες
γιαόοαχρωστάς
στηντράπεζα.Δενλέω
τουςτραπεζικούς,
τουςΑμερικανούς,
φορέςταπάνταθυμίζουν
καλοσκηνοθετημένο
θεατρικό:
συνάντηση
σταΠροπύλαια,
πορεία
το ΔΝΤ,τηνκρίση,τουςπολέμους, ότι "μαζίτα φάγαμε",αλλάότι δεναγανακτούμε
ωςεκεί,ταγνωστάσυνθήματα,
απότονΛαμπράκη
ωςτουςιμπεριαλιστές.
Η Αστυνομία
πραγματικά.Γιατίαυτόπου
τηνπείνα,ταπυρηνικά
ατυχήματα..
Αγανακτώ
επιβλέπει,
κάπουθαέχουνπέσειχημικά,πάνταηπορείαθαείναι
μαςενοχλείδενείναιότιφαγώθηκαν,
αλλά
με τα πάντακαι με τίποτασυγχρόνως.
"n μαζικότερη
τωντελευταίων
ετών"καιμετά...τίποτε.
Η αγανάκτηση,
βλέπετε,οφείλει ότιδεντα φάγαμεΕμείς.Δεν μπορείς
Οκαθέναςστηθέσητουκαιοιαπρόσωπες
διεκδικήσεις
γιατίδενέχειςμάθεινα
να έχει έναν σκοπόπέρααπόένα νααγανακτήσεις,
ξανάγιαύπνο.Αντιδρούμε
στοπαραδοσιακό
κατεστημένο
πλέγμααιτίων.Είναιτόσοχαοτικόαυτό αγανακτείςμετο "εγώ"σου.Δενξέρωτί
μεπαραδοσιακά
μέσα.Είναιτοβάροςτωναγώνωντου
πρέπεινα κάνειςγια να εκφράσειςτην
το πλέγμαώστεκάπουστηνπορείαξεχνάμε
παρελθόντος
στοόνοματωνοποίων
χτίζονται
όλωντων
τί μαςενοχλείκαιαδιαφορούμε
ή, αγανάκτησησουή ό,τιέχειςτέλοςπάντων,
ειδώνοικαριέρες.Καιτο σημερινό«σύστημα»
είναι
αλλάοφείλειςνα κοιτάξεις
ακόμηχειρότερα,συνειδητοποιούμε
χτισμένοπάνωστιςκατακτήσειςτουχθες.Επαγγελματίεςτεχνοκράτες,εποιγγελματϊεςοΓ^δικαλιστές,
ότι μαςενοχλούν
έναν καθρέφτηπρώτα.Εκείθα
πράγματα
τόσοετερόκλητα
βρειςόλαόσαχρειάζεσαι,είτε
επαγγελματίες
επαναστάτες...
Ρόλοισεμιακαλοστημένηπαρά^αση.Πρέπειναανήκειςσε
γιανα αγανακτήσεις
είτε γιανα
πουθαέλεγεκανείςότικάθε
μιααπόαυτέςτιςκατηγορίες,
αγανάκτησηαναιρείτην
μηναγανακτήσεις.
Ακόμηκαι
αλλιώς
είσαιεχθρός
όλων.Μήπως
ήρθεοκαιρός
προηγούμενη.
στηδεύτερηπερίπτωση,
νααλλάξουν
οιαγώνεςΝαβάλουμε
τηφαντασία
μαςναδουλέψΒ;
Δενγίνεταινα αγανακτείς
όμως,μπορεί
ναμην
Ή μήπως
δενείμαστεακόμηεξαθλιωμένοι
αρκετά;
με το τείχοςκατάτωνμεταναστών,
αγανακτήσειςαλλά
Μήπως
φοβόμαστε
ναχάσουμε
ταλίγαπουέχουμε,αυτάτα
αλλάνα κρατάςπιο
τουλάχιστον
λιγότερααπότα ελάχιστα
πουμαςαξίζουν;
Μήπως
φοβόμαστε
σφιχτάταυπάρχοντά
σουμέσα
6α... ανακτήσειςτονεαυτόσου».
τονδιπλανό
μας,την ίδια
τη ζωή;Μάλλον
τελικάαγανακτώ
με
σεένατρόλεϊγεμάτομε
τονεαυτόμουπουανέχεταιαυτήτηνκατάσταση».
τανάστες.Δεν γίνεταινα
ιδεοληψίαπουλέγεταιοικονομικό
σύστημα,
τηνπαγκοσμιοποίηση...
Αυτάτουλάχιστον
είναι

'.' 22 ετών

<(Αγανακτώ
μετην καταπάτηση
τωνανθρωπίνων
δικαιωμάτων»
«Καταλαμβάνομαι
απόδικαιολογημένο
θυμόόταν
βλέπω
πωςπάλιτελείωσαν
ταλεφτάκαιπερισσεύει
n εβδομάδα,
οιλογαριασμοί
φουσκώνουν
μήνα
μετον μήνα,n τηλεόραση
μιλάγιανέαμέτραλιτότητας,
οι αγγελίεςγιαδουλειάλιγοστεύουν
καιτα
οικονομικάσκάνδαλαδενσταματούννα εμφανίζονται.
Αγανακτώ:δυσανασχετώ
στηνιδέαότι οι
Ευρωπαίοι
Ελληνες
δενκατάλαβανποτέτο πραγματικό
νόηματουάρθρου13τουΣυντάγματος
περί
θρησκευτικών
δικαιωμάτων
και έτσι οι αλλόθρησκοι
πραγματοποιούν
τις θρησκευτικές
τους
τελετέςυπότηνπροστασία
τωνMAT.
Αγανάκτηση:οτιδήποτεπροκαλείδυσφορία,
όπωςο φόβοςγιαμιαακόμηπυρηνική
καταστροφή.
Αγανάκτηση:
n ισχυρήδυσφορία
γιακάτιπου
θεωρείταιάδικο,όπως300μετανάστεςπουδιακινδυνεύουν
τη ζωήτουςπραγματοποιώντας
Πολυήμερη
απεργία
πείνας,γιανααποκτήσουν
τίποτε
περισσότερο
απόαυτάπουθαέπρεπενα έχουν
καιεπιπλέον
n πεποίθηση
πωςένασυρματόπλεγμα
0αδώσειτη λύσηστομεταναστευτικό.
Αγανακτισμένος,
συνώνυμο
εξοργισμένος.
Γιατί
ποτέδενθαφανταζόμουν
ότιn υπεράσπιση
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
θα μεταφραζόταν
από
τουςφερόμενους
ωςσωτήρεςτης Δύσηςσε βία,
βόμβες,όπλα.Κάθεέναςλόγοςπουμαςκάνεινα
νιώθουμεθυμό,δυσφορία
ή οργήμάςφέρνειένα
βήμαπιοκοντάστηδημιουργία,
σύμφωνα
μετοπόνημα
τουΕσέλΑςαγανακτήσουμε
λοιπόνγιαναγίνουμε
οιδημιουργοί
τουμέλλοντος
μας».
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