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«Ηταναπλό να 6d(eis 6op6es»
Πιο δύσκολη και mo
σύνθετη θεωρεί σήµερα
ο γάλλος συγγραφέας
την αναγκαία αντίσταση
σε όσα συµβαίνουν ano
την αντίσταση κατά των
Ναζί. Τότε ήταν µάλλον
εύκολο, λέει. Τώρα είναι
τα δύσκολα...

ΓέφυρεΞ

Nkos Π. Μουζέληβ

Του Μανώλη Πιµπλή
'εννήθηκε
tis µέρεε τπε
Οκτωβριανήε Εηανάοτσons
- 20 Οκτωβρίου του;
1917! - αλλά n δική του πρόσκληρη
για διαρκή αγώνα είναί αρκετά
διαφορετική ano αυτήν του.
Λένιν. Ο Στεφαν Εσέλ, ο γάλλοε
συγγραφέαε που έκανε τον κόσµο
να µιλάει γι' αυτόν στα 93
του χρόνια, δεν είναι καθόλου
κοµµουνιστήε, είναι µάλλον έναε
σοσιαλδηµοκράτηε έγινε µέλοε
του Σοσιαλιστικού Κόµµατοε στα
Q9 του! - που πρόσφατα στράφηκε
ιδιαίτερα npos την οικολογία.
To βιβλίο που δηµοσίευσε
πέρσι µε Τίτλο «Αγανακτήστε!»
δεν ήταν παρά ένα κείµενο 30
σελίδων που κόστιζε 3 ευρώ. Η
Στεφαν Εσέλ
ανταπόκριση των αναγνωστών
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ!
ήταν όµωε εκπληκτική: 2,1 εκατ.
Μτφ. ΣώτηΤριαντάφυλλο»
αντίτυπα πουλήθηκαν µόνο στη
Γαλλία, πάνω από 3 εκατ. αντίτυπαΕκδ. Πατάκη

Το 30 σελίδων
πόνηµα του
94χρονου
Στεφαν Εσέλ
µε τίτλο
«Αγανακτήστε!»
πούλησε
περισσότερα
ano τρία εκατ.
αντίτυπα
παγκοσµίως

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Μτφ. BaoiXnsΚαπετανίδηβ
Εκδ. θεµέλιο

Κοινωνικέε
προσεγγίσει

Μια συµφιλιωτική παρέµβαση,
στη διαµάχη µεταξύ
νεωτερικήε και µετανεωτερικήε
κοινωνικήε θεωρίαε,
Η επιτυχία του ίσωε και να
κόε οπαδόε οργανισµών όπωε. στε, να γράφουµε, να συµµετέχουµε
επιχειρεί στο παρόν Βιβλίο
οφείλεται ακριβώε στο γεγονόε
ο ΟΗΕ, έχει αγωνιστεί κατά τπε
δηµοκρατικά στην εκλογή
του ο οµότιµοε καθηγητήε
ότι δεν κινείται στο πλαίσιο παραδοσιακών
φτώχ£|άε κρι του υποσιτισµού,
των κυβερνώντων. Με λίγα
Κοινωνιολογίαε στο London
ιδεολογικών σχηµάτων,
για τα δικαιωµατα των µεταναστώνλόγια, n δράση έχει µακροπρό:
School of Economics Νίκοε
λέει όµωε καθαρά ότι βρισκόµαστε
και των αστέγων. Είναι µε
θεσµό αποτελέσµατα...». Καλεί
Π. Μουζέληε. Οι ολισπκέεπροσεγγίσειε
σε ένα µεταίχµιο όπου πρέπει λίγα λόγια έναε αστόε που προ,οπαθεί
δε τον κόσµο να συµµετέχει σε
τπε νεωτερικήε
να ξαναδιεκδικήσουµέ δικαιώµατα
να προωθήσει κλασικέε
δράσειε οργανώσεων µε κοινωνικό
θεωρίαε απορρίπτονται
αξίεε ανθρωπισµού, χωρίε να Βάζει
περιεχόµενο.
που κατακτήθηκαν στον
eos οικονοµιστικέε
20ό αιώνα - που τον έζησε περίπου κοµµατικέε ή άλλεε ταµπέλεε
Ο Στεφάν Εσέλ, που έζησε
και ούΡιοκρατικέε και κατ'
ολόκληρο - αλλά και ότι
στιε διεκδικήσειε του.
δύο φορέε τη φρίκη των στρατοπέδων επέκταση ωε αυταρχικέε
Στο δεύτερο Βιβλίο του, που
πρέπει να αγανακτήσουµε για τη
συγκέντρωσηε και επέζησε
προόεγγίσειε ενώ οι µετανεωτερ'ικέε
συνεχή αύξηση των ανισοτήτων
µόλιε κυκλοφόρησε και έχει τον
από τύχη, δεν είναι µηδενιστήε.
θεωρήσειε κατηγορούνται
ανάµεσα σε πλούσιουε και φτωχούε.τίτλο «Αγωνιστείτε!», λέει ότι n οικολογία Λέει ότι n διακήρυξη του
από τουε νεωτεριστέε
Tis ανισότητεε αυτέε tis θεωρεί
είναι πρωταρχική πρόκληση
1948 ήταν πολύ σηµαντική γιατί
για την απόρριψη
n έκφραση «δικαιώµατα του ανθρώπου»
το µεγαλύτερο σκάνδαλο
τον 21ο αιώνα και κάνει
των «ολιστικών εννοιολογικών
εµφανιζόταν για πρώτη
τπε εποχήε µαε και επισηµαίνει
έκκληση για τη δηµιουργία ενόε
πλαισίων» που
ότι δεν παρατηρείται πλέον µόνο
διεθνούε οργανισµού για το περιβάλλον.
φορά και ήταν επίσηε «n πρώτη
διευκολύνουν την αντίληψη
φορά που φανταζόµασταν τον
πουλήθηκαν συνολικά σε
ανάµεσα σε χώρεε αλλά και ανάµεσα
Οε προε την ανισότητα
του τρόπου σύστασηε,
κόσµο σαν κάτι ενιαίο». Σήµερα,
όλο τον κόσµο. Ο 94xpovos σήµερα
και σε κοινωνικέε τάξειε τπε
πλούτου χρειάζεται αντίσταση,
αναπαραγωγήε και εξέλιξηε
προσθέτει, χρειάζεται επιπλέον
λέει, «αλλά n αντίσταση σε τέτοια
Εσέλ, ταξιδεύει πολύ γιατί
ίδιαε χώραε.
των κοινωνικών ολοτήτων.
νέο µοντέλο ανάπτυξηε και δηµιουργία
Η καριέρα του είναι µια καριέρααδικία είναι πολύ πιο σύνθετη από
τον καλούν παντού.
Ο Μουζέληε εστιάζει
παγκόσµιαε οικολογικήε
Μόνο τον Σεπτέµβριο ταξίδεψε
διπλωµάτη που εργάστηκε την αντίσταση εναντίον τπε γερµανικήε
κυρίωε στην προβληµατική
συνείδησηε. «Οι κατακτήσειε
κατοχήε. Την εποχή εκείνη,
σε Ισπανία, Σλοβενία, Σκανδιναβία
κυρίωε σε µεγάλουε διεθνείε
σύστηµα/φορέαε δράσηε.
και Νέα Υόρκη, µε χιλιάδεε
οργανισµούε. Συµµετείχε στη σύνταξη
γινόµασταν µέλη µιαε αντιστασιακήε µαε», καταλήγει, «είναι ασύλληπτεε...
Με αφετηρία και διαρκέε
οµάδαε, Βάζαµε ΒόµΒα σ'
Αυτά που µένουν να κατακτηθούν σηµείο αναφοράε το έργο
τπε Οικουµενικήε ∆ιακήρυξηε
κόσµο να θέλει να τον δει - ένα,
µάλιστα, πολύ νεανικό ακροατήριο.
είναι επίσηε ασύλληπτα...». του Τάλκοτ Πάρσονε (θεωρείται
ένα τρένο... Ηταν σχετικά απλό!
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Σήµερα απαιτείται να σκεφτόµατο 1948, είναι φανατιο πατέραε Tns σύγχρονηε
κοινωνιολογικήε θεωρίαε)
αλλά και τιε κριτικέε
που δέχτηκε για την εµµονή
του µε τη συστηµική λογική,
και ύστερα από µια κριτική
Τιε διατοπικέε σχέσειε και τουε
Η «Μήδεια» πρωτοπαρουσιάστηκε
Ο Ολυµποε είναι µια αλάνα µεταξύ
ruma tivma
παρουσίαση σηµαντικών νεωτερικών
διαχρονικούε δεσµούε µεταξύ
την άνοιξη του 431 π.Χ. όταν
µιαε χωµατερήε και τπε θάλασσαε
' 'λ i 'inn : . -.t it ι.
LO
m.:
twMunvet.
και µεταµοντέρ-'
Κύπρου
και
Ηλείαε
ανά
τουε
αιώνεε
ο Ευριπίδηε ήταν 56 χρονών. Είναι
ενώ οι απόκληροι είναι
KYHPCUΗΛΕΙΑ
νων κοινωνικών θεωριών
εξετάζει το πρόσφατο Βιβλίο
µια τραγωδία για τον έρωτα,
ο Αε ο Μονόφθαλµοε, ο Τζούνιορ
(Γκίντενε, Μπουρντιέ, Χάµπερµαε,
του κύπριου πανεπιστηµιακού,
την προδοσία και την εκδίκηση,
ο χαζούληε, ο Πασάε και
Λόκγουντ κ.ά.),
πρώην πρεσβευτή τπε Κύπρου
n οποία θίγει σηµαντικά επίκαιρα
οι µέθυσοι αυλικοί του. Ζώνταε
ο έλληναε κοινωνιολόγοε
στην Ελλάδα και επί χρόνια
ζητήµατα όπωε ο ρόλοε τπε γυναίκαε,
στο περιθώριο και επιΒιώνονταε
διευθυντή του «Σπιτιού τπε Κύπρου», επεξεργάζεται µια ενδιάµεση
n σύγκρουση των φύλων
από τ' αποµεινάρια τπε παρακείµενηε
θέση µεταξύ των ολιστικών/θετικιστικών
Γιώργου Γεωργή. Ξεκινώνταε
και n αποδοχή τπε διαφορετικότηταε.
πόληε και του σύγχρονου
και µετανεωτερικών/σχετικιστικών
από τουε αρχαίουε χρόνουε
Η µετάφραση τπε από τον
τρόπου ζωήε, οι άνθρωποι αυτοί
Γιώργος
Ευριπίδης
Γιασµίνα Χάντρα
και µε ενδιάµεσεε στάσειε στον
N. Χουρµουζιάδη επιτρέπει στον
(νοµίζουν πωε) καταφέρνουν να
µεθόδων κοινωνικήε ανάλυσηε.
βυζαντινό Μεσαίωνα, στην περίοδο
σηµερινό αναγνώστη να τη διαβάσει Γεωργικ
ζουν ελεύθεροι µεε στην εξαθλίωση ΜΗ∆ΕΙΑ
Ο ΟΛΥΜΠΟΣ
Αυτό που προτείνει
τπε
Φραγκοκρατίαε
και
στην
σαν
µυθιστόρηµα.
To
µυθιστόρηµα
∆ΙΑΤΟΠΙΚΕΣ
τουε.
Μέχρι
τη
στιγµή
που
ΤΩΝ
Μτφ. Nkos X.
ο Μουζέληε είναι έναε «µηουσιοκρατικόε
Τουρκοκρατία, ο Γιώργοε Γεωργήε
µιαε ερωτευµένηε ξένηε ΣΧΕΣΕΙΣ
Χουρµοοζιάδηδ
θα βρεθεί ανάµεσα τουε ο Μπεν
ΑΠΟΚΛΗΡΩΝ
ολισµόε»,
φτάνει eos tis µέρεε µαε, εοτιάζονταε
Εκδ.Στιγµή
που θα ακολουθήσει τον Ιάσονο ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
Αντάµ, ο «αιώνιοε άνθρωποε» ο
Μτφ.Dawns
ικανόε να φέρει mo κοντά
στα, σηµαντικότατα για
ρπό την Κολχίδα στην Κόρινθο. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:
onoios θα ταράξει συθέµελα tis
Στρίγκοβ
τον κυρίαρχο, µετανεωτερικό
την Κύπρο, γεγονότα του 20ού
Εκεί, µητέρα δύο παιδιών
ζωέε τουε. ∆ιερωτώµενοε πώε
Εκδ.Καστανιώτη
ΚΥΠΡΟΣ
και αντι-ουσιοκρατικό
αιώνα: την εξέγερση του 1931,
ήδη, θα γνωρίσει την προδοσία
µπορούµε και οφείλουµε να ζούµε,
ΗΛΕΙΑ
προσανατολισµό από τη µία
την αντίσταση εναντίον τπε αγγλικήε
αλλά και θα εκδικηθεί: θανατώνονταε
ο διάσηµοε για τα αστυνοµικά
Εκδ.Αίπεια
µεριά, και συγκεκριµένα ολιστικά
κατοχήε και τον αγώνα τπε
κατ' αρχήν τη Γλαύκη,
και πολιτικά του µυθιστορήµατα
[Σπίυ Tns Κύπρου
εννοιολογικά εργαλεία
ΕΟΚΑ, τον απόηχο των Συµφωνιών
κόρη του Βασιλιά Κρέοντα και
και IlcinDpos]
Γιασµίνα Χάντρα (ψευδώνυµο
τπε κλασικήε κοινωνιολογικήε
Ζυρίχηε - Λονδίνου, το πραξικόπηµα
νέα γυναίκα του Ιάσονα, και στη
του Μοχάµεντ Μουλεσεχούλ)
ανάλυσηε από
κατά του Μακαρίου και
συνέχεια σκοτώνονταε τα ίδια τα
µαε προσκαλεί σε ένα ιδιότυπο
την άλλη.
την τουρκική εισβολή.
παιδιά τπε.
υπαρξιακό ταξίδι.
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