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ΒΙΒΛΙΟ

TO ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
«ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ!»
Πιο µαχητικός του περιβάλλοντος. Καθώς
κι από τα... εγγόνια του ο
συνοµιλεί µε τον 25χρονο δηµοσιογράφο
94χρονος Στεφάν Εσέλ, διεθνιστής
Ζιλ Βαντερπότεν
και ευρωπαϊστής στις πεποιθήσεις
ο γάλλος διανοούµενος αποκαλύπτει
του, επανέρχεται δριµύτερος
και την οικολογική
µετά το περσινό «Αγανακτήστε!»:
του συνείδηση -υποστηρίζει
Αυτό το µικρό βιβλιαράκι
άλλωστε το κόµµα «ΕυρώπηΟικολογία»,που ανέβηκε κατ' ευθείαν
καλώντας όλους,
στις λίστες των µπεστ-σέλερ ιδιαίτερα τους νέους, να αναλάβουν
πουλώντας ένα εκατοµµύριο
δράση.
αντίτυπα (µέχρι και στην Κίνα
«Αρνούµαστε
το απόλυτο ΣΤΕΦΑΝ ΕΣΕΛ
µεταφράστηκε) και αποτέλεσε δόγµα του κέρδους και του χρήµατος,
«Αγωνιστείτε!»
το µανιφέστο λαϊκών κινηµάτων
αγανακτούµε µε τη συνύπαρξη
µετάφραση Σώτη
σε όλη την Ευρώπη.
ακραίας φτώχειας και αλαζονικού
Τριαντάφυλλου
Γεννηµένος τις µέρες της
πλούτου, απορρίπτουµε
(εκδ. Πατάκη)
Οκτωβριανής Επανάστασης, ο
τα φεουδαρχικά κατάλοιπα
Εσέλ αντί για το δρόµο του Λένιν
της οικονοµίας -τις αµύθητες
προτίµησε το δρόµο της διπλωµατίας περιουσίες- δηλώνουµε
και των διεθνών οργανισµών.
την ανάγκη αληθινά ανεξάρτητων
Εµβληµατική µορφή
ΜΜΕ, ζητούµε κοινωνική
της γαλλικής Αντίστασης κατά
ασφάλιση και πρόνοια
των ναζί, συνετέλεσε στη σύνταξη
σε όλες τις µορφές
της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτωντης...» «Μερικές
του Ανθρώπου το
από αυτές τις αξίες
και τα κεκτηµένα που
1948.
Με το «Αγανακτήστε!» παρότρυνευπερασπιζόµασταν
τους πολιτικούς, οικονοµικούςχθες βρίσκονται σήµερα
και πνευµατικούς ιθύνοντες
σε κίνδυνο ή,
να αντισταθούν στη «διεθνή αν µη τι άλλο, αντιµετωπίζουν
δικτατορία των χρηµαταγορών».
δυσκολίες»
Τώρα, µε το «Αγωνιστείτε!»
επισηµαίνει, ενώ
(µόλις κυκλοφόρησε από τις
παροτρύνει «To
να
αντισταθούµε
εκδόσεις Πατάκη σε µετάφραση
προϋποθέτει ότι γύρω
Σώτης Τριαντάφυλλου) µας λέει
ότι δεν αρκεί µόνο να αγανακτούµε: µας συµβαίνουν
σκανδαλώδη πράγµατα
ο καθένας µας οφείλει,
στα οποία πρέπει
ανάλογα µε τις ευαισθησίες του,
να δεσµευτεί στις µάχες της εποχής να απαντήσουµε
µε σθένος. ∆εν πρέπει
µας στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
να αφεθούµε να
στην υπεράσπιση
µας παρασύρει n κατάσταση
των αδυνάτων, εναντίον των ανισοτήτων
θεωρώντας
και της καταστροφής

τη δυστυχώς "τελεσίδικη"».
Περιζήτητος σε Ευρώπη και
Αµερική, ο Στεφάν Εσέλ δέχεται
συνεχώς προσκλήσεις και µιλάει
µε θέρµη µπροστά σε πολυπληθές,
νεανικό στην πλειονότητα,
ακροατήριο. «Οταν συναντώ
µαθητές λυκείου που δεν έχουν
πάρει ακόµα αποφάσεις
για τη ζωή τους, το µήνυµα που
τους µεταδίδω είναι: «Αναρωτηθείτε
τι σας κάνει να αγανακτείτε
και τι σας σοκάρει όταν το
ανακαλύψετε αυτό, προσπαθήστε
να µάθετε πώς µπορείτε να
ενεργήσετε και να αγωνιστείτε
εναντίον του"».
Ωστόσο n αντίσταση δεν είναι
µόνο διανοητική: «Χρειάζεται
δράση. Σ' αυτό είµαι λίγο απαισιόδοξος:
Η νέα γενιά εκδηλώνει
µικρή αντίσταση, δυσανάλογη
των πραγµάτων που τη δυσαρεστούν
και που έπρεπε να τα
απορρίψει ενεργητικά. Οι νέοι
µπορούν, όπως µπορώ κι εγώ,
να αναγνωρίσουν το σκάνδαλο
της οικονοµικής και κοινωνικής
αδικίας,
το
σκάνδαλο της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης
στον πλανήτη, το σκάνδαλο
της αδιάκοπης
βίας στο Νταρφούρ,
στην Παλαιστίνη (...)
Πέρα όµως από τη
µία ή την άλλη διεκδίκηση,
υπάρχει n αίσθηση
της νεολαίας
ότι δεν την
ακούει κανείς, ότι
δεν είναι ικανοποιηµένη
από τον
τρόπο µε τον οποίο
την κυβερνούν. Ανησυχώ
για το απύθµεχάσµα
ανάµεσα στις
πολιτικές δυνάµεις και τη
γαλλική νεολαία».

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
γαστρονοµία;
πουτσίνοι πέτυχαν τη
σωστή δόση καφέ-γάλακτος,
Ισως µε την
ώστε να µοιάζει
πρώτη σκέψη να µοιάζει
δες, ριζόπιτα κ.ά.), καθηµερινά
µε σχήµα οξύµωρο, τουλάχιστον
συντηρούν για προσωπική µε το χρώµα του λιτού
τους κατανάλωση.
ράσου τους.
πιάτα (πατάτες
για όοους θεωρούν
«Και µόλις τα τελευταία
Σε εποχή αναγκαστικής
στιφάδο, ριζότο µε µαραθόριζα,
ασυµβίβαστη τη
πενήντα χρόνια τα µοναστήρια λιτότητας και ψυχολογικής
πλιγούρι µε
λιτότητα µε τη λεπτή
πίεσης n Μαίρη
καλαµαράκια κ.ά), σούπες
που πρόκοψαν
γεύση, τη νοστιµιά και
και ανέπτυξαν τρόπους
Σπυριδογιαννάκη προτείνει
«πλούσιες και φτωχικές»,
την απόλαυση. Πολλοί
να µεταφέρουµε
λαχανικά και βότανα,παραγωγής άρχισαν να
πάλι πιστεύουν on για να
τα προωθούν στο κοινό», στο σπίτι µας συµβολικά
µακαρονάδες,
χαρακτηριστεί ένα φαγητό
ένα µικρό «µοναστήρι»:
σηµειώνει.
«ψαροµαγεριές»
αλλά
γκουρµέ πρέπει να
Από τους Βενεδικτίνους να τρώµε σε τακτικές ώρες,
και «κυριακάτικα πιάτα»
περιλαµβάνει πολλά και
να καθόµαστε σε
του 12ου αιώνα
µε κρέας και άλλα αρτύσιµα.
σπάνια συστατικά.
ΜΑΙΡΗ
µάθαµε τις πουτίγκες: µε
στρωµένο τραπέζι, να
Κι όµως, n απάρνηση
ΣΠΥΡΙ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
µαγειρεύουµε λιτές τροφές,
την ψωµόσουπα που
Στην εισαγωγή n συγγραφέας,
των εγκόσµιων που απαιτεί«To τραπέζι του
περίσσευε από τη λειτουργία φυσικές και πάντα
ψυχολόγος και
n µοναστική ζωή
θεού.
εποχής, και να αφήνουµε
της Κυριακής
εκδότρια
περιοδικών
δεν περνά απαραίτητα
Μοναστηριακή
τα προβλήµατα έξω
έφτιαχναν γλυκό προσθέτοντας
µάς δίνει µια σύντοµη
από
και σε επίπεδο διατροφής, γαστρονοµία
από την κουζίνα.
αβγά, γάλα
αλλά πολύ ενδιαφέρουσα
Κρήτη, νηοιά
αντιτείνει n Μαίρη
και µέλι. Από τα µοναστήρια Οπως τονίζει: «Αν µάθουµε
ιστορία της µοναστηριακής
Σπυριδογιαννάκη, n οποία Αιγαίου
και
ότι και στο "λίγο"
της Καστίλλης n
κουζίνας. Αν οι
εδώ και χρόνια επισκέπτεται
Ιταλία»
χώροι αυτοί τον 8ο αιώνα τορτίγια της Αγίας Τερέζας και στο "απλό" υπάρχει
τα µοναστήρια(εκδ. Allegro)
χαρά και απόλαυση, θα
(φέτες µπαγιάτικου
στην Ιταλία και στην
της Κρήτης, των
απεξαρτηθούµε από το
ψωµιού µε ζάχαρη και
Ελλάδα ήταν ταυτισµένοι
Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων
"πολύ", που τελικά, µας
µε την απόλυτη στέρηση, κανέλα) έφτασε σε µας
καταγράφοντας
πέφτει και "βαρύ". Σε
ως «french toast». Οι
σταδιακά οι µοναχοί
συνταγές. Στο βιβλίο της Παναγιάς, ρολάκια
κάθε επίπεδο, όχι µόνο
µοναχοί της Νάπολης έφτιαξαν
άρχισαν να καλλιεργούν
µε λουκούµι. Συνεχίζει
της µας υποδέχεται
την πρώτη πίτσα διατροφής. Γιατί άλλο
µε «καλωσορίσµατα» όπως µε µεζεδάκια (παξιµαδάκιατα δικά τους προϊόντα
µε λίγο ζυµάρι, ντοµάτα ζωή µε λιτότητα και άλλο
και αργότερα να τα επεξεργάζονται
µε µυρωδάτο τυροάλειµµα,
ρακόµελο από τον
ζωή µε µιζέρια...».
και τυρί. Οι δε Κα¬
και να τα
φαβοκεφτέΜυλοπόταµο, σουµάδα

ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΩΡΙΟ
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ΕΙΣ
ΤΖΕΦ ΤΖΑΡΒΙΣ
«Τι θα έκανε n Google;»
(µετ. M. Ανδριωτάκης, εκδ. Μεταίχµιο)
∆ηµοσιογράφος του «Guardian» και
διαχειριστής δηµοφιλούς blog για
το Ιντερνετ «αι τα µέσα επικοινωνίας
(Buzzmachine.com), ο συγγραφέας
αποδοµεί το µηχανισµό τής
ταχύτερα αναπτυσσόµενης εταιρείας
στην Ιστορία, και ανακαλύπτει
δεκάδες σαφείς και εφαρµόσιµους
κανόνες διοίκησης και ζωής µέσα απ' αυτόν. Βιβλίο
που συστήνεται ως «προφητεία», «διανοητικό πείραµα»
και «µανιφέστο» ταυτόχρονα, γραµµένο µε
τη φιλοδοξία να φωτίσει τις προκλήσεις, τις καταστροφές
και τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα
ano µια νέα κοσµοθεωρία της γενιάς του ∆ιαδικτύου.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
«Κωνσταντινούπολη
Η πόλη των απόντων»
(εκδ. Πατάκη)

¦

Ενα οδοιπορικό στην Κωνσταντινούπουλη
των «άλλων» -των Ελλήνων,
των Λεβαντίνων, των Εβραίων,
των Αρµενίων, των Ρώσων- που έΗ
ζησαν εκεί έπί χιλιετίες, σφραγίζοB|fl|
ντας το αστικό τοπίο και την κουλή!
τούρα του, αλλά σήµερα λάµπουν
διά της απουσίας τους. ∆ηµοσιογράφος
εγκατεστηµένος στην Κωνσταντινούπολη
από το 2003, ο Μασσαβέτας αναζητά κι αναδεικνύει
τα εναποµείναντα ίχνη του πολυεθνικού και
πολύγλωσσου παρελθόντος της πόλης, χωρίς ωστόσο
να εγκλωβίζεται στην παγίδα της νοσταλγίας
και της µελαγχολίας. Αντίθετα, παραδίδεται στη
µαγεία και του σηµερινού της παλµού.

ΜΑΡΤΙΝ ΖΟΥΤΕΡ
«Ο µάγειρας
του έρωτα»
(µετ. Αλ. Παύλοϋ, εκδ. Καστανιώτη)
Πολιτικός πρόσφυγας από τη Σρι
Λάνκα, που εργάζεται ως βοηθός
µάγειρα σε εστιατόριο της Ζυρίχης,
κάνει την τύχη του ανακαλύπτοντας
τι µπορεί να προκύψει απ' τον συνδυασµό
µοριακής γαστρονοµίας και
πανάρχαιων αφροδισιακών συνταγών.
Μυθιστόρηµα
που πατάει
στους πυλώνες του εξωτισµού, του χρήµατος,
τους αισθησιασµού και της ευζωίας µε την υπογραφή
ενός ελβετού πρώην διαφηµιστή, ο οποίος
εξελίχθηκε ο' έναν από τους mo πολυδιαβασµένους
σύγχρονους γερµανόφωνους συγγραφείς.

ΑΝΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ
«Η θανάσιµη
αµαρτία του κυρίου
(µετ. Φωτ. Πίπα, εκδ. ∆ιόπτρα)

Valdez»

Ο Αντριου Νικολ, ο οποίος κέρδισε
το Βραβείο Καλύτερου Πρωτοεµφανιζόµενου
Συγγραφέα στη Σκοτία για
το πρώτο του βιβλίο «Ο καλός δήµαρχος»,
επανακάµπτει µε ένα µυθιστόρηµα
όπου πρωταγωνιστεί ένας
διάσηµος συγγραφέας. Φηµισµένος
σε όλο τον κόσµο, καθηγητής πανεπιστηµίου,
ο Τσιάνο Βαλντέζ ζει µια πολυτελή ζωή.
Ωστόσο, κάποια στιγµή στερεύει από έµπνευση.
Και τότε γνωρίζει την Κατερίνα, νέα, όµορφη, ταλαντούχα
-γράφει κι αυτή- και πιστεύει πως θα
τον βοηθήσει να ξεµπλοκάρει το µυαλό του. Ο
Βαλντέζ την ερωτεύεται µέχρι θανάτου...

αµαρτία-Hr»

