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Ο σταρ θεωρητικός
της Σοσιαλδημοκρατίας
και του Τρίτου Δρόμου
σε ένα ενδιαφέρον
δοκίμιο για τις κλιματικές
αλλαγές δεν αρκείται
σε διαπιστώσειςαλλά
προτείνειλύσεις
έναν χρόνο πριναπό
τη Φουκουσίμα

Navos Βαλαωρίτηβ
Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ
TO ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Εκδ. Ελληνοαμερικανική
Ενωση

Ο, όπωε
Ομηροβ

Του
Δημήτρη N. Μανιάτη

Τελικά

ε νωπη την καταστροφή
στη Φουκουσίμα, με επίκαιρη
τη νίκη των Πρασίνων
στη Βάδη-ΒυρτεμΒέργη
τηε
Γερμανίαε, n πολιτική των κλιματικών
αλλαγών και το οικολογικό
πρόσημο έχουν για τα καλά τεθεί
«Είμαστε οδηγοί οχημάτων SUV, αφού πολύ λίγοι από μας
καθημερινότητας και ενός αφηρημένου μέλλοντος σχετικού
στο επίκεντρο τηε ατζένταβ σε
αντιλαμβάνονται το μέγεθος των απειλών που αντιμετωπίζουμε. με κλιματικό χάος», σχολιάζει ο Αντονι f κίντενς στο δοκίμιο
πολιτική και καθημερινότητα
ωε
Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των οικείων ενασχολήσεων της
του «Η πολιτική των κλιματικών αλλαγών»
σταυρόλεξο για δυνατούε λύτεε.
Σήμερα, λοιπόν, πουτα αιτήματα
μα. Προχωράει ακόμη πιο Βαθιά,
Επίσηε, ο συγγραφέαε παρουσιάζει ;λαϊκή των κλΊματικώ\λ;αλλαγών
ins πολιτικήε οικολογίαε μοιάζουν
στην κριτική των ιδεών του πράσινου
την ενδιαφέρουσα
ιδέα «To
δεν ταυτίζεται με την αντίληψη
ακόμη πιο επιβεβλημένα από τη
κινήματοε, ενώ αναπτύσσει
Παράδοξο του Γκίντενε» που δεν
«επιστροφή στη φύση» του πράσινου
δεκαετία του 70, που πρωτοδιατυπώθηκαν
m δική του θεωρία για το διασφαλίζον είναι άλλη από την εξήε: Αφού οι
κινήματοε, αλλά - με τολμηρό
με συστηματικό τρόπο,
κράτοε που δεν είναι άλλο
κίνδυνοι από tis κλιματικέε αλλαγέε
τρόπο - διατυπώνει m θέση
πωε
κάτι
τέτοιο θα επιτευχθεί στο
έχει αξία να δούμε τη μελέτη
απότονφορέα-διευκολυντή
κλιματικών
δεν
είναι
ορατοί
στην
καθημερινότητα,
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών»
πολιτικών αλλά και μεταπράτη
πολλοί αδρανούν
πλαίσιο του συστήματοε
και με
ΤΩΝΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ
του Αντονι Γκίντενε, του
(αν όχι ιθύνοντα νου) ενόε περιβαλλοντικού
και δεν πρόκειται να κάνουν τίποτε ταυτόχρονη πολιτική και οικονομική
ΑΛΛΑΓΩΝ
διάσημου θεωρητικού του Τρίτου
προσανατολισμού.
συγκεκριμένο για να τουε αντιμετωπίσουν.
σύγκλιση των κρατών και
Εδώ, Βέβαια, ο Γκίντενε επιμένει
Δρόμου (τηεΣοσιαλδημοκρατίαε)
των κυβερνήσεων
που θα προωθήσουν
Με αυτόν τον τρόπο τονίζει την
την ατζέντα των κλιματικών
ms δεκαετίαε του '90, πρώην διευθυντή
nos n λογική του going green θα
πριμοδοτηθεί, θα ιεραρχηθεί στο
ατομική ευθύνη για tis περιΒαλλοντικέε
αλλαγών.
του London School of
πλαίσιο μιαε οικονομι^
ms αγοράε
επιΒαρύνσειε, θέτονταε
ΒεΒαίωε, σύμφωνα με τον Γκίντενε,
Economics και σήμερα μέλουε
μάλιστα το παράδειγμα τηε χρήσηε
ms Βουλήε των Λόρδων.
και αποσπά τη νέα ατζέντα
n ενεργόε παρουσία και n
Αντονι Γκίντενβ
από την πολιτική Βούληση αλλά και
ανάληψη ηγετικού ρόλου σε όλα
Ο Γκίντενε δεν συνδέει απλώε
των αυτοκινήτων τύπου SUV
Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
και
συνδέοντάε
το
με
την
ανάγκη
τα
παραπάνω
θα έλθει από επιχειρήσειε,
από tis δομέε του υπάρχοντοε κοινωνικοοικονομικού
tis κλιματικέε αλλαγέε και την
ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ
συστήματοε
για μια μακρόπνοη στρατηγική από
πολίτεε και ΜΚΟ οτο πλαίσιο
υπερθέρμανση
του πλανήτη με
ΑΛΛΑΓΩΝ
(ναι, για τον καπιταλισμό μιλώ και
κράτη και υπερεθνικούε θεσμούε.
των σημερινών κρατών και των
την ενεργειακή ασφάλεια και την
Εκδ. Μεταίχμιο
μεταξύ τουε σχέσεων.
Επίσηε, ξεκαθαρίζει
πωε n ποεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιτη νεοφιλελεύθερη
εκδοχή του).

M

AvaznTaVras μια σκιά

Antonio Tabucchi
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ
ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Μτφ. Avraios
Χροσοστομίδηί
Εκδ. Αγρα
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Μια νουβέλα για την αναζήτηση
μιαε ταυτότηταε που έχει θαφτεί
στο μακρινό παρελθόν ή για την
αναζήτηση ενοβ ανθρώπου που
μπορεί και να μην είναι παρά μια
σκιά. Ταυτόχρονα, ένα Βιβλίο που
βυθίζεται στην υγρή και ασαφή
ατμόσφαιρα τηε Ινδίαε μέσα από
ασυνήθιστεε διαδρομέε στη Βομβάη,
οτο Μαντράε και στην Γκόα.
Μελετητήε του Πορτογάλου Φερνάντο Νόρμαν Μάνεα
Πεσόα - συγγραφέα
με
ΟΚΤΩΒΡΗΣ,
πολλαπλέε ταυτότητεε -, φίλοε
ΟΧΤΩ TO ΠΡΩΙ
τηε Ελλάδαε, διάσημοε για το μυθιστόρημα
Μτφ.Ισμήνη
του «Ετσι ισχυρίζεται
Καπάνταη
ο Περέιρα», ο Αντόνιο Ταμπούκι
είναι ο πιο Ευρωπαίοε από tous
ιταλούε λογοτέχνεε. Εδώ, με το
πρόσχημα ms αϋπνίαε του και
με το υλικό από μια επεισοδιακή
επίσκεψη στην Ινδία, γράφει μια
ιστορία αποσπασματική που πάλλεται
από υπόγεια ένταση και κινείται
μεταξύ πραγματικότηταε,
ονείρου και εφιάλτη.

www.clipnews.gr

-

Εκδ. Καστανιώτη

Στον πλανήτη των εφήβων

Ο Ρουμάνοε Νόρμαν Μάνεα διδάσκει
σήμερα στο ελιτίστικο κολέγιο
Μπαρντ κοντά ογπΝέα Υόρκη,
αλλά έχει χαραγμένεε στο πετσί
του τραυματικέε αναμνήσειε
από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσηε
καθώε και πολιτικέε
εμπειρίεε από το καθεστώε του
Τσαουσέσκου. Γράφει με ένα απαράμιλλο
στυλ ποτισμένο στην ειρωνεία
και το μαύρο χιούμορ. Σε
Ελένη Κατσαρά
τούτο το Βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε
ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
το 1992 (πριν από την αυτοβιογραφική
Εκδ. Πατάκια
«Επιστροφή του χούλιγκαν»)
συγκεντρώνει 15 διηγήματα
που μεταδίδουν την αίσθηση
ότι ο ολοκληρωτισμόε
«δεν αποτελεί
μονάχα μια ακραία έκφραση
Βίαε, αλλά και μια καθημερινή
διαστροφή», όπωε σχολιάζει και ο
Μάγκριε. Στο διήγημα του τίτλου,
δυο παλιοί εραοτέε προσπαθούν
να χωρίσουν ενώ σφιχταγκαλιάζονται
για να αμυνθούν και να αντιμετωπίσουν
τον φόβο και το κενό.

Η Ελένη Κατσαμά στη συλλογή
διηγημάτων «Κοσμοδρόμιο» αξιοποίησε
m γνωστή ιδέα «παρουσίαση
ms ζωήε των παιδιών και των
εφήβων σε διαφορετικέε περιοχέε
του πλανήτη» και πέτυχε να μαβ
ταρακουνήσει, γράφονταε με οξύ
νεανικό λόγο για ζητήματα αιχμήε
που αφορούν m θέση των νέων
στον σημερινό κόσμο. Είναι εμπειρίεε
που ξεφεύγουν από τον γνωστό
μικρόκοσμο των προστατευμένων
νεαρών τηε πατρίδαε μαε.
Παιδιά πολεμιστέε στην Αφρική,
έφηβοι πειρατέε στα στενά του
Αντεν, θύματα και θύτεε άγριαε
σχολικήε Bias, παιδιά εγκαταλελειμμένα
που ζουν σε υπονόμουε
και μέλη συμμοριών, ιστορίεε που
βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία
και οι οποίεε μεταγράφουν λογοτεχνικά
τιε εκθέσειε τηε UNESCO
και κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών
σχετικά με τα προβλήματα
ms νεολαίαε.

ο Ομηροε ήταν εγγράμματοε
ή αγράμματοε;
Τα ομηρικά έπη συνετέθησαν
προφορικά, όπωε υποστηρίζει
n Σχολή τηε Προφορικότηταε,
n n σύνθεσή
τουε προϋποθέτει m συνδρομή
τηε γραφήε, άποψη
που ασπάζονται οι Νεοαναλυτικοί;
Η δομή τουε,
24 ραψωδίεε, καθεμία από
τιε οποίεε τιτλοφορείται με
ένα από τα 24 γράμματα του
ελληνικού αλφαβήτου,.είναι
τυχαία ή κάπου αποσκοπεί;
Ποιητήε, πεζογράφοε, δοκιμιογράφοε
αλλά και συγκριτικολόγοε,
ομότιμοε καθηγητήε
Συγκριτικήε Φιλολογίαε
και Δημιουργικήε
Γραφήε
στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο
του Σαν Φρανσίσκο, ο
Νάνοε Βαλαωρίτηε στο τελευταίο
του ΒιΒλίο καταπιάνεται
με τον Ομηρο και απαντά
με τον δικό του προσωπικό
τρόπο, ιδιότυπο και ποιητικό,
στα παραπάνω ερωτήματα.
Επιχειρηματολογεί υπέρ
ενόε εγγράμματου Ομήρου,
αναπτύσσονταε μια θεωρία
σύμφωνα με την οποία n σύνθεση
και n δομή των ομηρικών
ποιημάτων μπορεί να
γίνουν κατανοητέε
Βάσει
του αλφαβήτου. Υποστηρίζει
την ύπαρξη μιαε θεματικήε
ακροφωνίαε
μεταξύ
των 24 γραμμάτων του αλφαβήτου,
τα οποία τιτλοφορούν
τιε 24 ραψωδίεε των
δύο έργων, και του περιεχόμενου
αυτών. Στη ραψωδία
A τηε Ιλιάδαε κυριαρχεί
το ανδρικό στοιχείο και το
Βασικό θέμα είναι n «αγορή
(συγκέντρωση) των Αχαιών»,
στη ραψωδία Γ κυρίαρχο
στοιχείο είναι το γυναικείο
και το κεντρικό θέμα είναι n
«μάχη περί Γυναικόε», στην
E κεντρική αναδεικνύεται n
αντιμαχία μεταξύ «Εριδαε
και Ερωτα», ενώ n ραψωδία
Ω «συνδέεται ολοφάνερα»,
σύμφωνα με τον ποιητή, «με
την ιδέα του Ωκεανού, του
τέλουβ τηε ζωήε» αλλά και
του αλφαβήτου.
Σ.M.

