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Αναγνωστήριο  
Ξενοφών A. Μπρουντζάκπς xenofonb@6meres.gr 

Οι ευρωαισιόδοξοι 
∆υο µάχιµοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, ο γνωστός µας Γαλλογφµανός ακτιβιστής Ντανιέλ Κον Μπεντίτ 

και ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Βέρχοφσταντ, συνοµιλούν έχοντας ως βασικό 
τους θέµα την τρέχουσα κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ηπειρο. Και οι δυο συµφωνούν 

ότι π ζοφερή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, ιδιαίτερα για τις αδύνατες οικονοµίες του Νότου, έχει φτάσει 
στο απροχώρητο. Επίσης, είναι επικριτικοί έναντι της πολιτικής στρατηγικής της E.E. n οποία δεν στάθηκε 

αντάξια των περιστάσεων. Η θέση της Ευρώπης θεωρούν ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη και δίχως 
διλήµµατα τα οποία τις πφίσσότερες φορές προκύπτουν από τις εσωτφικές κοµµατικές ισορροπίες 
των κυβφνήσεων των κρατών - µελών της Ενωσης. Η Ευρώπη ή θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί 

σαν µια άρρηκτα ενωµένη οµοσπονδία, ικανή να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του αιώνα της παγκοσµιοποίησης 
ή πρέπει να επιστρέψει τάχιστο στα κράτη - έθνη του παρελθόντος της. Πάντως, δεν 

µπορεί να µένει ανήµπορη και ουσιαστικά αδρανής µπροστά συς έντονες ανακατατάξεις που καλείται 
να αντιµετωπίσει. Οι δυο πολιτικοί θεωρούν ανογκοίο να προχωρήσει 

n Ευρώπη στη βάση της αναγκαιότητας, όπως αυτή προκύπτει 
µέσα από τις προκλήσεις των καιρών. Αρα πρέπει να γίνει 

συνείδηση και πεποίθηση όλων ότι το ευρωπαϊκό συµφέρον ταυτίζεται 
µε το εθνικό. Αυτή θεωρούν on αποτελο' τη βασική συνθήκη 

πάνω στην οποία n ευρωπαϊκή πολιτική θα υπερασπίζεται ένα 
κοινό συµφέρον - αυτό των κρατών - µελών της. 

Οι δυο πολιτικοί τάσσονται σαφώς υπέρ µιας Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ισχυρής που θα Βαδίσει σαν µια οµοσπονδία και αυτή 
συνιστά την καλυτφη υπόθεση n οποία εινΌποσατίθεται στη χειρότερη, 

αυτήν που υποστηρίζεται από τον εθνικισµό και την αντίληψη 
της εντός των συνόρων σωτηρίας. 
Ωστόσο, είναι n σηµφίνή Ευρώπη και ο τρόπος µε τον οποίο 

πολιτεύεται απέναντι στη γενικευµένη και πολυσχιδή κρίση, 
αντάξια των οραµατιστών της ή πρόκειται για µιαν Ευρώπη σαστισµένη, 

διχασµένη, χωρισµένη σε 27 κοµµάτια, δίχως καµιά 
συνοχή; Η Ευρώπη µοιάζει να πφίθαριοποιείται απέναντι στην 
ίδια την οντότητά της. Αυτή n ζοφφή κατάσταση, αλλά κυρίως n 
αδυναµία µιας ολοκληρωµένης και δυναµικής απάντησης της Ενωσης 

στην κρίση, αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε όλους εκείνους 
που αντιτίθενται στην ύπαρξή της χφίζοντάς τους επιχειρήµατα 
που βρίσκουν ανταπόκριση στους λαούς της. Οι δυο πολιτικοί 

στηρίζουν την αισιοδοξία τους για το ευρωπαϊκό µέλλον σε πολιτικές - ιδεολογικές προτιµήσεις - που, 
για να πούµε την αλήθεια, σπάνια αν όχι τυχαία επιβεβαιώνεται από τις εξελίξας. Η Γΐραγµατικότητα δεν 
είναι µε το µέρος κανενός ωστόσο, π Ευρώπη βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή για το µέλλον της και 
σήµερα, πφίσσότερο αδύναµη από ποτέ, αντιµετωπίζει κι ένα σηµαντικό ρεύµα ευροοσκεπτικιστών 
-κυρίως στην Αγγλία- αλλά και διάφορα εθνικιστικά κινήµατα ακραίων τάσεων που επιβουλεύονται 
ένα από τα πραγµατικά σηµαντικότερα οράµατα του νεότερου κόσµου: αυτό της Ενωµένης Ευρώπης 

Ντανιέλ 
Κον-Μττεντίτ 

Γκι Βέρχοφσταντ 

ΞΥΠΝΑ ΕΥΡΩΠΗ! 
ΈϋΟ µανιφέστο 

fM µια άλλη 
Ευρώπη 

MtTOIXMXJ Q 

Ντανιέλ Κον Μπεντίι, 
Γκι Βέρχοφσταντ 
Ξύπνα Ευρώπη 
Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 
Σελ.: 188 
Τιµή: 11,00 € 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 
Ντανιέλ Kov-Mntvrfc Γαλλογερµανός ακιώιοτής και 
ποήτακός. Γεννήθηκε το 1945 στη Νότια Γαλλία. Ηγετική 

φυσιογνωµία του Μάη του '68, εντάχθηκε στους 
Γερµανούς Πράσινους το 1984, ενώ to 1989 εξελέγη 
αντιδήµαρχος Φρανκφούρτης. To 1999 ηγείται της ευρωήκπος 

των Γάλλων Πράσινων, ενώ το 2004 επανεκλέγεται 
ως Γερµανός ευρωβουλευτής. Από το 2002 

ηγείται ως συν-πρόεδρος της ΚανοβουλευτΜής Οµάδας 
των Πράσινων / FFA στο ΕυρωκοΓνοβούλκ). 

Για Βέρχοφσταντ: Γεννήθηκε το 1953. ∆ιετέλεσε πρωθυπουργός 
του Βελγίου από το 1999 έως το 2008. Τον 

∆εκέµβριο του 2001 ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Λάσκεν που αποφάσισε τη σύγκληση 

µος Ευρωπαϊκής Συντακτοαίς Συνέλευσης, π οποία συνέταξε 
το σχέδιο Συντάγµατος για την Ευρώπη. Είναι ευρωβουλευτής 

και πρόεδρος της οµάδας Φιλελευθέρων 
και ∆ηµοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου. 

των Λαών. 

Οι οργαννµα αξκχΤόγησης πκποληΓΤϋκής 
ικανότητος υτιοβάθµισαν 

σηµσνπκά την ΕτΊλόδα στα τέλη του 
2CW µε αρχές του 2010, υηοββόφντας 

m οµολογά της στην κατηγορία 
των κερίϊοσκοακών επενδύσεων. 
Και ακρβώς σι συνµπ εκείνη, 

οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων 
της Ενωσης επέδειξαν 

έλλειψη θάρρους, για να µην πούµε 
δεΑ Αν εκαν εκφράσει trrv αλληλεγγύη 

τους στην Ελλάδα και δήλωναν 
on αναλαµβάνουν να εγγυηθούν 

για τα χρέη της, αφού n ευρωζωνη 
ε/ναι µια νοµισµατική και οικονοµική 
ένωση, n κρίση δεν θα εκε καν εκδηλωθει'... 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Κιάρα Γκαµπεράλε 
Τα φώτα στα σπίτια 
των άλλων 
Μετάφραση: 
Λούλα Καραγιαννάκη 
Εκδόσεις: Μελάνι 
Σελ.: 502 
Τιµή: 16,50 € 

Η ανεξάρτητη και χαρισµατική Μαρία, 
διαχειρίστρια σε µια φαινοµενικά 

συνηθισµένη πολυκατοικία, πεθαίνει 
ξαφνικά οε αυτοκινητικό, αφήνοντας 
πίσω της ένα εξάχρονο κοριτσάκι και 
ένα γράµµα στο οποίο αποκαλύπτει 
ότι ο πραγµατικός πατέρας της κόρης 
της δεν είναι αστροναύτης, όπως της 
είχε πει. 
Ολοι οι άνδρες της πολυκατοικίας θεωρούνται 

ύποπτοι. Επειτα από πολύωρη 
συζήτηση και µε τη συναίνεση των οικογενειών τους κατασταλάζουν 

στη συνετή (γι' αυτούς), αλλά όχι και τόσο σώφρονα (για το 
παιδί) απόφαση να µην υποβληθούν οε τεστ DNA, µα να µεγαλώσουν 

όλοι µα^το κοριτσάκι. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τζοάν Χάρις 
Γευση από ροδάκινο 
Μαόφραση: 
Βασιλική Κόκκινου 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 
Σελ.: 493 
Τιµή: 17,70 € 

Οταν n Βιάν Ροσέ παίρνει ενα γράµµα 
από τον άλλο κόσµο, δεν έχει 

άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει 
τον άνεµο που φυσά, οδηγώντας 

την πίσω στο Λανσκνέ, το 
χωριουδάκι στη Νοτιοδυτική Γαλλία 
όπου έξι χρόνια πριν είχε ανοίξει ένα 

µαγαί µε σοκολάτες. 
Η Βιάν, όµως, είναι εντελώς απροετοίµαστη 

γι' αυτό που θα συναντήσει. 
Στην όχθη του ποταµού, απέναντι 

από την εκκλησία του Σεν Ζερόµ, ορθώνεται ένας µιναρές. 
Η νέα κοινότητα έχα φέρει τα πάνω κάτω στο χωριό. Επιπλέον, ο 
εφηµφιος Ρενό, ο αιώνιος εχθρός της Βιάν, δέχεται απειλές για 
τη ζωή του. Και φαίνεται ότι εκείνη είναι n µόνη που µπόρα να τον 
σώσει... 
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εφηµφιος Ρενό, ο αιώνιος εχθρός της Βιάν, δέχεται απειλές για 
τη ζωή του. Και φαίνεται ότι εκείνη είναι n µόνη που µπόρα να τον 
σώσει... 
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κοσµοπολίτης 
της ελληνικής 

Ο Γιώργος Συµπάρδπς γράφει για ιον Νίκα Καχτίιση 

Μία περίεργη ενοχή µε είχε καταλάβει, σα να έφταιγα εγώ για όλα» 

ΟΝίκος Καχτίτσης, τον οποίο φαντάζοµαι αον έναν 
υπερευαίσθητο και συνάµα ευερέθιστο και 

δύστροπο άνθρωπο που του φταίνε οι πάντες 
και τα πάντα (ως «το ζωντανό µνηµείο του ανυπόφορου 

ανθρώπου» περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του), καταφέρνει 
ως· συγγραφέας να επωµισθεί to άχθος και 

τις ωδίνες όχι µόνο των δικών του ενοχών, αλλά και 
των ενοχών µιας εποχής και µιας γενιάς: της γενιάς που 
ανδρώνεται στη διάρκεια της Κατοχής και στιγµατίζεται 
από τον Εµφύλιο. 

Περίπτωση προσφερόµενη για σύγκριση στη µεταπολεµική 
µας πεζογραφία αποτελεί, νοµίζω, ο Αλέξανδρος 

Κοτζιάς: Ο χρόνος της γεννήσεώς τους είναι 
ο αυτός (1926) κι εποµένως οι αφετηρίες των Βιωµάτων 

τους ίδιες, οι ήρωες και των δύο είναι αρνητικοί, 
n αγάπη τους για τον Ντοστογιέφσκι δεδοµένη κι n'αναπαράσταση 

του περιβάλλοντος κόσµου µέσα: στον 
οποίο κινούνται τα πρόσωπά τους εξπρεσιονιστική. Οµως 

άλλες σηµαντικές οµοιότητες δεν υπάρχουν. 
Ο Κοτζιάς µετέρχεται τους τρόπους του µοντερνισµού 
-εσωτερικό µονόλογο, ελεύθερο πλάγιο λόγο, 

(«Οεξ(ύστης»,σελ.58) 

θρυµµατισµένη αφήγηση κ.λπ.-, ενώ ο Καχτίτσης µοιάζει, 
να είναι ένας συγγραφέας σχεδόν µετανεωτερικός 

ή, αν προτιµάτε, ένας πρώιµος µεταµοντέρνος: n αφήγηση 
του είναι αρραγής κι n εξιστόρηση των διεσταλµένων, 
αν και συχνά αναιρούµενων και ασαφών, γεγονότων 

στο έπακρο ακριβολόγος. 
To αλλόκοτο των ορατών και αοράτων συµβάντων, 
που επαναληπτικά παρατίθενται στον «Εξώστη», 

παραπέµπει όµως περισσότερο σε έναν άλλο, γεννηµένο 
το 1924, συγγραφέα, τον Ε.Χ. Γονατά. Παραπέµπει 
ακόµα περισσότερο στον Κάφκα. Την παρατήρηση 

είχε ήδη κάνει ο Ν.Γ. Πεντζίκης στον έφηβο Καχτίτση 
για ένα µικρό πεζό του, κι εκείνος είχε απαντήσει ότι 

υπήρξε καφκικός προτού διαβάσει Κάφκα. 
Την «κατηγορία» άλλωστε, που και άλλοι του 

είχαν προσάψει, τη θεωρούσε τα µέγιστα τιµητική, αλλά 
το γεγονός παραµένει. Κι ενώ υπάρχουν πράγµατι οµοιότητες 

ανάµεσα στους δύο συγγραφείς, υπάρχουν 
και διαφορές. Στον Κάφκα ο λόγος της ενοχής είναι 
απροσδιόριστος - στον Καχτι'τση είναι σχετικά προσδιορισµένος. 

Ο ήρωας στον «Εξώστη» δεν δίνει νερό 

στον διψώντα φίλο του, διώχνει άσπλαχνα από το σπίτι 
του ένα κορίτσι τη στιγµή που µαίνεται ο πόλεµος και 
µετά τον πόλεµο διατρέχει τον κίνδυνο να τον περάσουν 

από δίκη. Αν και δεν χρησιµοποιείται n λέξη, ο 
ήρωας του Καχτι'τση είναι ένας δωσίλογος, είναι δηλαδή 

πράγµατι ένοχος, σε αντίθεση µε τους ήρωες του 
Κάφκα που είναι όλοι (σχεδόν) αθώοι. 

Η ουσιαστική επικοινωνία του Καχτι'τση µε την 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία ανιχνεύεται όµως και στις περιγραφές 

του της Αφρικής, που ανακαλούν τις αντίστοιχες 
περιγραφές του Σελίν. Και όχι µόνο γιατί «έτσι είναι 

n Αφρική», αλλά γιατί παρόµοιες.είναι και οι ιδιοσυγκρασίες 
των δύο συγγραφέων. 

Η διπλή οιονεί απάρνηση της ιθαγένειας εκ µέρους 
του Καχτι'τση -του ίδιου και του ήρωά του, του Σ. 

Π., τον οποίο έχει ήδη από το 1946 επινοήσει, όταν, 
δήθεν από τη Γάνδη και στην πραγµατικότητα από την 
Πάτρα, αποστέλλει στον «Κοχλία» επιστολές, υπογράφονιάς 

τες ως stoppakius Papengus- αποτελεί µίαν 
ακόµα ένδειξη του πρώιµου και του ώριµου κοσµοπολιτισµού 

του. 

Ερωτευµένος 
Κάφκα 
Στο τέλος της ζωής του, ο Φραντς 
Κάφκα ήταν ένας άνθρωπος ευτυχισµένος! 

Οι µελετητές του το 
γνωρίζουν αρκετό καιρό τώρα, 
αλλά ο µύθος που περιβάλλει τον 
συγγραφέα της «∆ίκης» είναι τόσο 

κυρίαρχος και σκοτεινός, που 
καθιστά αδιανόητη αυτήν την αλήθεια! 

To Βιβλίο του Γερµανού συγγραφέα 
Μίχαελ Κουµφµίλερ, «To µεγαλείο 

της ζωής», βασισµένο στα 
βιογραφικά στοιχεία, στα ηµερολόγια 

του Κάφκα και στην αλληλογραφία 
του; αναφέρεται σε µυθιστορηµατική 

µορφή στον έρωτά 
του µε την Ντόρα, µια 25χρονη 
κοπέλα, την οποία γνωρίζει ο' ένα 
σανατόριο, στο Μύριτς της Βαλτικής, 

έντεκα υήνες πριν φύγει από 
τη ζωή από καλπάζουσα φυµατίωση. 

Και n Ντόρα τον ερωτεύεται 
παράφορα! Καθισµένη στα 

γόνατα του, ντυµένη µόνο µε τη 
ροµπ ντε σαµπρ του, γράφει υστερόγραφα 

και τακτοποιεί την αλληλογραφία 
του µε τον Μαξ Μπροντ 

και τον Ρόµπερτ Κλόποτοκ. Σε 
λίγο, ο Φραντς δεν θα .µπορεί πια 
να µιλήσει... «Πόσο ακόµα θα το 
αντέξεις;» της γράφει. «Και πόσον 
καιρό θα αντέξω εγώ, να το αντέχεις;». 

To 1915, ο Κάφκα έγραφε στα 
«Σηµειωµατάρια» του: «∆εν υπάρχει 

κανείς που να µε καταλαβαίνει 
καθ' ολοκληρία. To να έχω κάποιον 

που να το µπορεί -µια γυναίκα, 
για παράδειγµα- είναι σαν 

να έχω τον θεό». Στο τέλος της 
ζωής του, ο Κάφκα έζησε αυτό το 
όνειρο. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τορουγιά Σαπεβ 
Η τιµή της αγάπης 
Μετάφραση: 
Μαριάννα ΚουτάήΌυ 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Σελ.: 575 
Τιµή: 18,90 € 

Μια γυναίκα που αποφασίζει να διεκδικήσει 
εκ νέου το δικαίωµα στην 

αγάπη. Μια σύζυγος και µητέρα 
που παίρνει τη δύσκολη απόφαση 
να δώσει τέλος a' έναν γάµο που 
είναι για κείνη πια νεκρός. 
∆έκα χρόνια µετά την πρώτη τους 
συνάντηση και έναν κεραυνοβόλο 
έρωτα που κατέληξε σε γάµο, n 
τριανταεξάχρονη Ελλα αποφασίζει 

να Βόλει τέλος στη Βαλτωµένη 
σχέση της µε τον Αµνών. Αλλά όταν εκείνος, υποκύπτοντας απρόθυµα 

στην επιθυµία της, εγκαταλείπει το οικογενειακό σπίτι 
αφήνοντας τη µόνη µε το εξάχρονο αγοράκι τους, n πολυπόθητη 

ελευθερία δεν έρχεται...' 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

John Ο' Farrell 
Ο άνθρωπος 
που ξέχασε 
τη γυναίκα του 
Μετάφραση". 
Αύγουστος Κοριώ 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σεα.: 415 
Τιµή 16,50 € 

Πολλοί σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: 
ξεχνούν ότι n γυναίκα τους είχε ένα 
σηµαντικό ραντεβού to πρωί, ξεχνούν 

να πάρουν τα ρούχα αη' το 
καθαριστήριο, ορισµένοι ξεχνούν 
µέχρι και την επέτειο του γάµου 
τους. 
Αλλά ο Βον έχει ξεχάσει την ίδια 
την ύπαρξη της γυναίκας του. To όνοµά 

της, το πρόσωπο της, την κοινή 
τους ιστορία, ό,τι του είπε ποτέ, 

ό,τι της είπε ποτέ - έχουν όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε 
µια καταστροφική στιγµή απώλειας µνήµης. Και τώρα πρέπει να 
την ανακαλύψει εκ νέου - µόνο και µόνο για να µάθει ότι βρίσκονται 

στα πρόθυρα διαζυγίου. 
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