Άρης Μαραγκόπουλος: Η επανάσταση, σήµερα, ή θα είναι µια γενικευµένη
πολιτική ανυπακοή ή, δεν θα υπάρξει.

Συνέντευξη στην Ελένη Γκίκα, µε αφορµή τη νουβέλα
Τα Δεδοµένα της Ζωής µας,
περ. Fractal, 16.12.15

1. Κύριε Μαραγκόπουλε, σήµερα, µεσούσης κρίσης, «Τα δεδοµένα της ζωής
µας» παραµένουν ίδια;
Κοιτάξτε: σήµερα, σε παγκόσµια κλίµακα, το χρηµατιστηριακό κεφάλαιο ξεπερνάει
σε αγριότητα κάθε φαντασία· µαριονέτες τύπου Βρυξελλών έχουν παντού
µεταµορφωθεί σε λυκανθρώπους· η Aριστερά κατάντησε σοσιαλδηµοκρατία, η
σοσιαλδηµοκρατία δεξιά, και η δεξιά µετακυλίεται σταθερά στον φασισµό, όλα αυτά
υπό τον θεσµικό µανδύα της δηµοκρατίας· σήµερα, ένας εφεδρικός στρατός ανέργων
παγιώνει, µέσα από τον υπαρκτό φόβο της επιβίωσης, τη συναίνεση σε κάθε κρατική
αυθαιρεσία. Σήµερα, ένας κόσµος ολόκληρος εγκαταλείπει τη γη του για να βρει τη
σωτηρία, ως πρόσφυγας, στη γη των δυνάµει και θέσει εχθρών του. Δυστυχώς, όλα τα
παραπάνω αποτελούν φυσιολογικό επακόλουθο των δεδοµένων που η µυθοπλασία
των «Δεδοµένων της Ζωής µας» επιχειρεί να αναδείξει για πρώτη φορά το 2002.

2. Ποια άλλαξαν και ποια παραµένουν όµοια κι απαράλλαχτα;
Αν άλλαξε κάτι ανάµεσα στο 2002 (πρώτη γραφή της νουβέλας) και το 2015 είναι
αυτό: τις επιπτώσεις των δεδοµένων της ζωής µας σήµερα τις αισθάνεται στο πετσί
του και ο τελευταίος πολίτης σε όλον τον κόσµο. Δείτε στην Ελλάδα: ο πολίτης
γίνεται σοφότερος, η κρίση τον ωριµάζει διά της βίας. Όχι τόσο, όµως, ώστε να
εναντιώνεται αποφασιστικά στις πραγµατικές αδυναµίες της κατάστασής του, δηλαδή
στα δεδοµένα που ανιχνεύει η ιστορία των «τροµοκρατών» συνταξιούχων του
βιβλίου και των «θυµάτων» τους: στην κουλτούρα της κοµπίνας, της συναλλαγής, της
πελατειακής σχέσης µε το κράτος, του ωχαδερφισµού, του λαϊφσταϊλισµού και της
νοµιµοποιηµένης σε κάθε επίπεδο αµορφωσιάς.

3. Διαβάζοντας εκ των υστέρων το βιβλίο είναι σα να συνειδητοποιούµε τελικά
την ρίζα του κακού. Το τι προηγήθηκε δηλαδή. Γράφοντας µια ιστορία ήδη
ξέρουµε;
Όταν γράφεις µια ιστορία που επιχειρεί να διαβάσει το παρόν υπάρχουν δύο επιλογές:
η πρώτη, περιορίζεσαι σ' ένα επιφανειακό ρεπορτάζ της ζωής επιλέγοντας να
αναπαράγεις ασχολίαστα σκάνδαλα, διαφθορές κλπ. Η δεύτερη: σκαλίζεις τις πληγές,
τις ντροπές, το κρυµµένο, το θαµµένο, το απωθηµένο, ακόµα και το γελοίο. Στη
δεύτερη περίπτωση κάτι µαθαίνεις· τόσο εσύ, όσο και οι αναγνώστες σου.
4. Ποιες οι ιδιαιτερότητες της επιστολικής νουβέλας; Τι µπορούµε να πούµε µε
τις επιστολές που δεν µπορούµε να πούµε µε τίποτε άλλο;
Ο επιστολογράφος δεν απευθύνεται µόνον στον παραλήπτη. Απευθύνεται
ταυτοχρόνως στον ίδιο του τον εαυτό. Εξ ορισµού, εποµένως, η επιστολή, περιέχει
επαρκέστερη εικόνα των πραγµάτων, οµολογεί αλήθειες, ακόµα κι αν δεν θέλει να τις
οµολογήσει.
5. Σήµερα δεν γράφουµε πια, ή µάλλον γράφουµε, τα τόσο εύκολα µηνύµατα στο
κινητό και e-mail στον υπολογιστή. Ο καινούργιος τρόπος της επικοινωνίας
κάνει αλλιώς την επικοινωνία;
Η νέα επικοινωνία σήµερα, αντίθετα µε ό,τι πιστεύεται, δεν περιορίζει τον γραπτό
λόγο. Ακόµα και τα κωδικοποιηµένα µηνύµατα στην ιδιόλεκτο των µαθητών
αποτελούν ενδιαφέρουσες εκδοχές της γραφής. Δεν εµποδίζει τον γραπτό λόγο η
τεχνολογική εξέλιξη, η έλλειψη παιδείας τον εµποδίζει.
6. Στην εποχή µας καλό- καλό, ήττα- νίκη, θύµα- θύτης µπερδεύονται κάπως,
όροι όπως αγάπη, δηµοκρατία, ελευθερία έχουν πολυχρησιµοποιηθεί και φθαρεί,
κύριε Μαραγκόπουλε, τί πιστεύετε ότι πρέπει να ξαναπάρουµε απ’ την αρχή;
Οι όροι µπερδεύονται, όχι οι έννοιες που εκφράζουν. Οι έννοιες, ως αξίες,
παραµένουν σταθερές. Αυτό που έχει διασαλευτεί απελπιστικά είναι το πεδίο δράσης
αυτών των εννοιών. Το πεδίο δράσης της ελευθερίας, για παράδειγµα, έχει
συρρικνωθεί σε αισχρό βαθµό. Ο µέσος πολίτης καθορίζει το όριο των ελευθεριών
του αφενός µε κριτήριο τα συστηµικά ΜΜΕ και αφετέρου µε το άλλο, το πιο επώδυνο
κριτήριο: την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωσή του. Ειδικά

στη δεύτερη περίπτωση, το «να έχω σπίτι, φαΐ, έστω και µε λιγότερα δικαιώµατα»
συρρικνώνει καταλυτικά το πεδίο δράσης της ελευθερίας. Ανάµεσα σ' αυτές τις δύο
συµπληγάδες που, στη νουβέλα µας, διευθύνουν πιστοί εκτελεστές του συστήµατος,
όπως η Κα Σαλταπήδα και ο «µανικετοκουµπάκιας» βουλευτής του «Λοιπού
Αττικής», µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού, παγκοσµίως, περιθωριοποιούνται ως
προς αυτές τις αξίες, σχεδόν τις αγνοούν. Πώς πολεµάς αυτόν τον εχθρό; Με τη
µόρφωση, µε τη µόρφωση, µε τη µόρφωση.
7. Γιατί «Τα δεδοµένα της ζωής µας» τώρα, σήµερα; Φαντάζοµαι ότι τίποτε δεν
κάνετε τυχαία…
Μα, επειδή ακριβώς αυτή η νουβέλα τοποθετεί στο 2000 αυτό που τότε φάνταζε
τροµακτικό ως προοπτική, αλλά σήµερα συµβαίνει σε όλο του το µεγαλείο: την
εκτεταµένη υποβάθµιση της ιδιωτικής και της δηµόσιας ζωής.
8. Μπορεί η λογοτεχνία να είναι εκτός ιστορίας, εκτός εποχής;
Ποτέ. Κάθε µορφή τέχνης συνειδητά ή ασυνείδητα, καθρεφτίζει την εποχή της,
ακόµα κι αν αυτό συµβαίνει µέσα από παραµορφωτικό φακό. Κάτι ακόµα (που
αφορά άµεσα και τα «Δεδοµένα της Ζωής µας»): δεν είναι καµία µυθοπλασία
προφητική· η πραγµατικότητα που επακολουθεί αναδεικνύει προφητική ή όχι
ορισµένη µυθοπλασία. Διαφορετικά: δεν είναι προφητικό το 2000 των «Δεδοµένων»,
το 2015 το καθιστά, δυστυχώς, προφητικό.
9. Τι θεωρείτε γενναίο σήµερα και τι επαναστατικό;
Σε κάθε εποχή που καταστρατηγούνται ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα
γενναιότητα είναι η πολιτική ανυπακοή (π.χ. αυτή που επιχειρούν στον µικρό τους
κόσµο οι ήρωες των «Δεδοµένων»). Η επανάσταση, σήµερα, ή θα είναι µια
γενικευµένη πολιτική ανυπακοή ή, δεν θα υπάρξει.
10. Στον εκδοτικό χώρο; Η κρίση µας ωφέλησε τελικά ή µας διέλυσε;
Η ερώτησή σας πονάει. Όσοι κυβερνούν (σ)την κρίση αντιµετωπίζουν ως εχθρό τον
εκδοτικό χώρο. Τα βιβλιοπωλεία κλείνουν, τη θέση τους παίρνουν οι αλυσσίδες. Οι
αλυσσίδες ΔΕΝ είναι βιβλιοπωλεία είναι δωρατζίδικα, διασκεδαστήρια, καφενεία,
περατζάδες. Οι αλυσσίδες δεν δίνουν πεντάρα για τα βιβλία, ό,τι κι αν διατείνονται.
Ενδιαφέρονται για βιβλία-δώρα, βιβλία µιας χρήσης, βιβλία-γκάτζετ, βιβλία που

ακυρώνουν την έννοια του βιβλίου. Να γιατί χάνεται η γνώση, να γιατί νικάει η
άγνοια, να γιατί συγχέονται οι έννοιες, οι αξίες, να γιατί συναινεί ο κόσµος στη βία.
11. Ποια πεδία µάχης παραµένουν αφύλακτα, κύριε Μαραγκόπουλε;
Το πεδίο του σχολείου, του πανεπιστήµιου, της βιβλιοθήκης, του µικρού
βιβλιοπωλείου. Το πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Για µένα το πιο ενθαρρυντικό
γεγονός στην Ελλάδα του 2015 είναι ότι παρά κι ενάντια στις σειρήνες του φασισµού
και του ρατσισµού, παρά κι ενάντια στις ευρωπαϊκές και τις κυβερνητικές σειρήνες,
ένας κόσµος σε ΟΛΗ την Ελλάδα ανασκουµπώθηκε να βοηθήσει µε κάθε τρόπο τους
πρόσφυγες. Ο κόσµος δεν υποτάχθηκε πέρα για πέρα. Κάνει αυτό που η εντός του
δικαιοσύνη του λέει ότι είναι σωστό. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το κατεξοχήν
αφύλακτο πεδίο µάχης σήµερα.
12. Πώς βλέπετε να διαµορφώνεται το κλίµα στην Ευρώπη µετά από αυτά που
συνέβησαν στο Παρίσι στις 13 Νοεµβρίου;*

Η απάντηση στον φόβο και στον πανικό που δηµιουργεί ο τυφλωµένος
φονταµενταλισµός της φασιστικής βίας δεν είναι κι άλλος φόβος, κι άλλος πανικός. Η
απάντηση είναι σθεναρή αντίσταση στους ηγέτες του Δυτικού κόσµου που
επέτρεψαν, αν δεν ενθάρρυναν κιόλας, µε τις πολιτικές τους αυτά τα δεδοµένα της
ζωής µας. Συλλογική απαίτηση να σταµατήσουν εδώ και τώρα τη συνδροµή τους, το
καλοπληρωµένο µερτικό τους στο αιµατοκύλισµα της Συρίας, αυτή είναι η απάντηση.
Οι ευρωπαϊκοί λαοί οφείλουν στις µιντιακές ανοησίες του Je suis Parisien και του
Pray for Paris κλπ. να αναλογιστούν τα τρέχοντα Δεδοµένα της Ζωής µας και να
αντιτάξουν το «Είµαι άνθρωπος» και, σ' αυτή την αποφασιστική δήλωση, να
περιλάβουν όχι µόνον τα άτυχα θύµατα στο Παρίσι αλλά και τα θύµατα των χιλιάδων
πνιγµένων και βασανισµένων προσφύγων. Διαφορετικά, αν δεν συµβεί αυτό, θα
επικρατήσει ο φτηνός λαϊκισµός (ανακατεµένος µε κροκοδείλια δάκρυα και µιντιακά
κεράκια) και η οδυνηρή επιστροφή στα τέρατα του παρελθόντος.

* Σημ.: Οι προηγούμενες απαντήσεις δόθηκαν στο Fractal πριν τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι
της 13ης Νοεμβρίου 2015.

