Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Έβρου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 22-04-2011
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 459 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (25510) 20260
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Κυριακή
αλεξησ σταματησ
EKA:ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Έτος έκδοσης:2011
Σελίδες: 336
ISBN:978-960-03-5253-5
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Θοδωρής ΠαπαοεοΔήΡΟΥ

EKA·.ΨΥΧΟΠΟΣ
Έτος έκδοσης:2011
Σελίδες: 410
ISBN:978-960-453-896-6
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To δίχτυ της σκέψης
Jidpu Krishnamurti
EKA:ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Έτος έκδοσης:2011
Σελίδες: 102
ISBN:978-960-03-5268-9
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Αγανακιήσιε!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Stephane Hesselγεννήθηκε στο Βερολίνο το 1917,
σπούδασε στη Γαλλία όπου και έλαβε την γαλλική
ιθαγένεια πριν παρουσιαστεί στον στρατό. Συνελήφθη
από τη Γκεστάπο, μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο
Για τον Στεφαν Εσσέλ, το «βασικό κίνητρο της Αντίστασης ήταν n αγανάκτηση». Σίγουρα οι αιτίες
Μπούχενβαλντ, από το οποίο δραπέτευσε.
που προκαλούν αγανάκτηση στον περίπλοκο σημερινό κόσμο φαίνονται λιγότερο σαφείς
Συνελήφθη ξανά και εγκλείστηκε στο στρατόπεδο
από ό,τι τον καιρό του ναζισμού. Αλλά «όποιος ψάχνει βρίσκει»: n όλο και μεγαλύτερη διαφορά
Ντόρα, από το οποίο προσπάθησεχωρίς επιτυχία να
μεταξύ πλουσίων και φτωχών, n περιβαλλοντική κρίση του πλανήτη, n κακομεταχείριση των
δραπετεύσει. Τα κατάφερε λίγο αργότερα να δραπετεύσει
λαθρομεταναστών αλλά και των νόμιμων μεταναστών και των τσιγγάνων. Ακόμα, n κούρσα
καθώς μεταφερόταν στο Μπέγκεν Μπέλσεν.
του «όλο και περισσότερο», ο ανταγωνισμός, n δικτατορία των χρηματαγορών, n επίθεση στα
Μετά τον πόλεμο ασχολήθηκε με την Οικουμενική
δικαιώματα που εξασφάλισε n Αντίσταση, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση κ.ά. Όμως, για να
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει, όπως παλιά, να δικτυωθούμε και να δράσουμε συλλογικά.
ίδρυσε ένα Σύνδεσμο βοήθειας προς την Αφρική και την Μαδαγασκάρη,
Ας ακούσουμε λοιπόν τον Στεφαν Εσσέλ, που μας καλεί σε μια «ειρηνική εξέγερση».
ενεργοποιήθηκε στο «Συνασπισμό για τη Δεκαετία, για έναν πολιτισμό
με ειρήνη και χωρίς βία», όπως και σε άλλους οργανισμούς.Έχει τιμηθεί
πολλές φορές για τη δράση του. Είναι Πρέσβης της Γαλλίας και αξιωματούχος
Συγγραφέας: Stephane Hessel/ Μετάφραση και επιμέλεια σειράς: Σώτη Τριανταφύλλου / Εκδόσεις Πατάκη / Ημερομηνία
της Λεγεώνας της Τιμής!
έκδοσης 2011 / Σελίδες 60 / ISBN 978-960-16-4148-5

Για ιον Σιεφάν Εσσέλ,το «βασικόκίνητρο της Αντίστασηςήταν n αγανάκτηση»
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