Mε αφορµή το λεύκωµα Η άλλη Ελλάδα 1950-1965
Η "Ελλάδα σε µαυρόασπρο." παρουσιάζει ένα σηµαντικό φωτογραφικό λεύκωµα που
εκδόθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Τόπος, «Η άλλη Ελλάδα 1950-1965», ένα
βιβλίο το οποίο, µέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Κωνσταντίνου
Μεγαλοκονόµου µας απεικονίζει όλη την πολιτική και πολιτισµική ζωή της χώρας
κατά τη διάρκεια µιας ταραγµένης δεκαπενταετίας. Η επιλογή των φωτογραφιών, η
εισαγωγή, τα σχόλια και το χρονολόγιο, έγιναν από τον συγγραφέα Άρη
Μαραγκόπουλο, τον οποίο έχουµε τη χαρά και την τιµή να φιλοξενούµε σε µια
σύντοµη συνέντευξη-παρουσίαση του λευκώµατος.
Κατ’ αρχήν πείτε µας πότε άρχισε η περιπέτεια της εξερεύνησης του αρχείου
Μεγαλοκονόµου. Είχατε ήδη ως θέµα την εξιστόρηση της δεκαπενταετίας 19501965 ή προέκυψε στην πορεία;
Η «περιπέτεια» όπως την ονοµάζετε, άρχισε πριν τρία χρόνια περίπου. Η
µετεµφυλιακή περίοδος µε ενδιαφέρει ανέκαθεν. Σ’ αυτή την περίοδο βρίσκονται και
οι ρίζες που εξηγούν τη διαµόρφωση της οργανωµένης τροµοκρατίας στην Ελλάδα.
Το τελευταίο µου µυθιστόρηµα, Η Μανία µε την Άνοιξη (εκδ. Ελλ. Γράµµατα 2006),
ένα µυθιστόρηµα που συνοµιλεί µε τη Χαµένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα,
αναφέρεται σε µεγάλο µέρος του στην ίδια περίοδο. Εξάλλου είναι η περίοδος στη
διάρκεια της οποίας κατάλαβα τον κόσµο. Γεννήθηκα το 1948.
Το Αρχείο Μεγαλοκονόµου µου επέτρεψε να εντοπίσω ίχνη αυτού του σκοτεινού
κόσµου και να τα αναδείξω στο κόνσεπτ της Άλλης Ελλάδας των εκδόσεων Τόπος.
Η συγκεκριµένη δεκαπενταετία είναι κατά ένα µεγάλο µέρος άγνωστη –κυρίως
στους νεότερους– και σχετικά «αφανής» στο πολύ κοινό. Αφανής µε την έννοια
ότι ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η τηλεόραση έχει κάνει τα πρώτα της δειλά
βήµατα η Ελλάδα έχει ως κυρίαρχη µέθοδο καταγραφής των γεγονότων τη
φωτογραφία. Πόσο σηµαντικό είναι να έρθουµε σε οπτική επαφή µε τα
πραγµατικά γεγονότα της εποχής εκείνης (από την οποία προβάλλονται κατά
κανόνα µόνο οι ταινίες της χρυσής περιόδου του ελληνικού κινηµατογράφου);

Η φωτογραφία αποτυπώνει, γι’ αυτόν που είναι σε θέση να τη διαβάσει σε όλο το
βάθος της, εκτός από την «ατµόσφαιρα», τις κοινωνικές στάσεις απέναντι στα
πράγµατα, τις πολιτισµικές συνήθειες, τις εντάσεις και τις µεταλλαγές του
κοινωνικού ιστού, κι οπωσδήποτε την ιδέα που έχει η εποχή για τον εαυτό της ή πιο
συγκεκριµένα, την ιδέα που έχει ένα κοµµάτι της εποχής (αυτό που αντιπροσωπεύει ο
φακός του εκάστοτε φωτογράφου) για τον εαυτό του. Ως προς την Ελλάδα, η
φωτογραφία είναι σοβαρό ντοκουµέντο του εµφύλιου σπαραγµού ακόµα κι όταν δεν
τον αποτυπώνει ευθέως (όπως το κάνει π.χ. στις δίκες) αλλά εµµέσως, όταν απλώς
καταγράφει εικόνες του καθηµερινού βίου όπου (επαναλαµβάνω εδώ: για τον
προσεκτικό αναγνώστη και µόνο) µέσα από ανύποπτες διόδους αποκαλύπτεται ο
κρυφός καηµός, ο κρυφός πόνος, η κρυφή ειρωνία, η κρυφή έγνοια για τα πράγµατα
της εποχής. Η σκοτεινή, άγνωστη Ελλάδα της δεκαπενταετίας εκείνης.
Η φωτογραφία αποτελεί µία –σχεδόν– ειλικρινή καταγραφή. Δεν αναλύει, δεν
επεξηγεί, απλώς προβάλει. Ο φωτογράφος επιλέγει µόνο το κάδρο του,
ουσιαστικά επιλέγει τi θεωρεί σηµαντικό σε ένα γεγονός που διαδραµατίζεται
µπροστά του. Τι θεωρεί σηµαντικό ο Κωνσταντίνος Μεγαλοκονόµος;
Ο Κωνσταντίνος Μεγαλοκονόµος θεωρούσε σηµαντική την απεικόνιση του κόσµου
της εποχής του ως συνόλου. Καδράριζε τον κόσµο ως µια ακέραια ενότητα
φροντίζοντας η εικόνα του να εµπεριέχει (ακόµα και σε µια τυχαία πόζα πολιτικού)
τις επί µέρους αντιθέσεις που συγκροτούν το σύνολο. Αυτό κανείς δεν το έχει
επισηµάνει. Όλοι περιορίζονται να µιλούν γι’ αυτόν ως να είναι απλώς ένας καλός
ρεπόρτερ των πολιτικών ειδήσεων. Δεν είδαν αυτή την καθαρά φωτογραφική, δηλαδή
την καλλιτεχνική του αξία, η οποία µε τη σειρά της εµπεριέχει κοινωνικό υλικό
χρήσιµο στην επιστήµη της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ο Κωνσταντίνος
Μεγαλοκονόµος ήταν πολύ πιο µπροστά από την εποχή του. Έκανε φωτογραφία
όπως αυτή που κάνουν σήµερα οι πιο προχωρηµένοι διεθνώς φωτογράφοι του
πολεµικού ρεπορτάζ.
Ο Κωνσταντίνος Μεγαλοκονόµου έκανε πολεµικό ρεπορτάζ στη σκοτεινή περίοδο
του µετεµφυλιακού κράτους αλλά είχε τον τρόπο να το συγκαλύπτει µε τον µανδύα
της είδησης. Γι’ αυτό και οι φωτογραφίες του αποτελούν εξαιρετική έµπνευση για
όποιον ενδιαφέρεται να ανιχνεύσει αυτή την περίοδο.

Πόσο δύσκολο ήταν να ξεχωρίσετε τις φωτογραφίες που αποτελούν τον
συγκεκριµένο τόµο από ένα τόσο ογκώδες υλικό; Τι κριτήρια επιλογής είχατε
στο µυαλό σας;
Διάλεγα φωτογραφίες πάνω από ενάµιση χρόνο. Είχα ένα κόνσεπτ, αυτό που ανέλυσα
πιο πάνω. Αλλά εµπρός σε τόσο πυκνό υλικό δεν είναι εύκολο να κινηθείς. Συχνά
αφέθηκα στη µαγεία φωτογραφιών που κινδύνεψαν αφενός να εκτρέψουν σε φλυαρία
την όλη φωτογραφική «αφήγηση» του βιβλίου και αφετέρου να αποδυναµώσουν την
πρόσληψη του έργου του φωτογράφου.
Χάρη στην πολύτιµη βοήθεια του Ηλία Ζέππου, συνεργάτη του Μεγαλοκονόµου στο
Αρχείο, µπόρεσα να αναζητήσω φωτογραφίες ακόµα και σε πεδία που δεν φαίνονταν
εκ πρώτης όψεως να έχουν άµεση σχέση µε το θέµα µου. Θέλησα, και νοµίζω ότι το
κατάφερα, να χωθώ µέσα στον πυρήνα του βλέµµατός του, να καταλάβω πώς έβλεπε
ο ίδιος, εκείνο που αντίκρυζε η εποχή του. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Να τον
καταλάβω, να οικειοποιηθώ το βλέµµα του. Άπαξ και κατάφερα αυτό, µετά δεν είχα
παρά να διαλέξω φωτογραφίες λιγότερο ή περισσότερο κοντά σ’ αυτό που επεδίωκα
για το θέµα µου.
Αλλά κι αυτό δεν ήταν εύκολο. Υπήρχαν φωτογραφίες λιγότερο δυνατές αλλά που
απέδιδαν µια ιστορία που µου χρησίµευε, ενώ άλλες ήταν πολύ δυνατές αυτές
καθεαυτές αλλά δεν πρόβαλαν άµεσα το θέµα. Ανάµεσα στις πρώτες και τις δεύτερες
κατά κανόνα επέλεξα τις δεύτερες, εκείνες δηλαδή που µαρτυρούσαν τη
φωτογραφική δεινότητα του Μεγαλοκονόµου.
Στο λεύκωµα βλέπουµε µεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και τους
«απλούς» ανθρώπους που εργάζονται, γιορτάζουν, αγανακτούν και επαναστατούν
στο βαθµό που µπορούν. Μία καθηµερινότητα που µας τους κάνει τόσο οικείους
και κοντινούς, παρόλο που έχει περάσει µισός αιώνας από την εποχή τους, σε
αντίθεση µε τους σηµαντικούς πρωταγωνιστές της περιόδου που τους θεωρούµε
µάλλον ξεπερασµένους. Τελικά ποιος γράφει την ιστορία: οι µεγάλες
προσωπικότητες ή ο απλός λαός;
Την ιστορία την γράφουν πρωτίστως εκείνοι που τη βιώνουν. Αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι µε τις πράξεις τους, θεσµικές, πολιτικές και άλλες, δεν επεµβαίνουν και
οι γνωστές προσωπικότητες. Οι δεύτερες καταλήγουν σε κάθε τους πράξη, ακόµα και

στα πιο στυγνά καθεστώτα, όπως ήταν αυτό της µετεµφυλιακής περιόδου, ή εκείνο
της δικτατορίας, µέσα από την αποδοχή, την πίεση, την ανοχή, την αντίδραση, των
πολλών. Κανείς δεν µπορεί και δεν µπόρεσε ποτέ να αγνοήσει τους πολλούς. Τους
κορόϊδεψαν και τους (µας) κοροϊδεύουν µονίµως αλλά δεν µπορούν να τους
αγνοήσουν. Η Ιστορία, είναι πάντα µια ιστορία πολλών που τους εξαπατούν οι λίγοι.
Σ’ αυτόν τον άθλιο γάµο που υπάρχει από υπάρξεως κοινωνίας η τέχνη κάνει πάντα
το ρεπορτάζ της, επεµβαίνει µε τον τρόπο της, τροµοκρατεί όποτε µπορεί, απειλεί
άλλοτε, καταγράφει πάντα: τη ζωή.
Πιστεύετε πως η τέχνη στις µέρες µας έχει αποµακρυνθεί από την πολιτική; Αν
και ο καλλιτέχνης ζει και εργάζεται σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτικό
πλαίσιο, φαίνεται πως σήµερα τον ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο
αποκλειστικά οι προσωπικές του φιλοδοξίες και ανησυχίες, αδιαφορώντας για τα
«κοινά».
Όλη η πραγµατικότητα βοηθάει γι’ αυτό που περιγράφετε. Ο καλλιτέχνης είναι ένας
άνθρωπος όπως όλοι. Δηλαδή εγκλωβισµένος κι αυτός όπως όλοι σ’ ένα σύστηµα
αξιών όπου τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται, όπου τα πάντα κρίνονται µε
µοναδικό κριτήριο το χρήµα κι όπου η δυνατότητά του να παρέµβει στα πράγµατα
είναι η δυνατότητα ενός ανθρώπου αποµονωµένου από τις συλλογικότητες. Η
µοναδική συλλογικότητα που κυριαρχεί σήµερα είναι εκείνη της µεντιατικής εικόνας
του µεγάλου αδελφού. Αν δεν υπάρξει µια νέα συλλογικότητα, µια νέα κοινή
υπόθεση στην οποία να πιστεύει ο κόσµος, ο καλλιτέχνης θα παραµένει απελπιστικά
µόνος και άρα απελπιστικά καταδικασµένος στην ατοµική του προσπάθεια...
Οι προσωπικές φιλοδοξίες καταλαµβάνουν τη θέση των συλλογικών όταν οι δεύτερες
είναι µηδαµινές ή ανύπαρκτες. Οπωσδήποτε ο καθένας σηκώνει τον σταυρό του.
Κάποιοι από εµάς αισθάνονται περισσότερο σταυροφόροι από άλλους. Κάποιοι
απλώς απολαµβάνουν αυτή την εποχή, απλώς βγάζουν φράγκα, για να το πω χοντρά.
Κάποιοι άλλοι επιµένουν. Ας µην το ξεχνάµε, κάθε αυθεντική τέχνη, σε κάθε εποχή,
πήγαινε αντίθετα στο ρεύµα των καιρών...
Στην εισαγωγή του λευκώµατος γράφετε πως µια φωτογραφία δεν αξίζει
απαραίτητα και χίλιες λέξεις. Στη σύγχρονη εποχή του ζάπινγκ και του
«ιντερνετικού σερφαρίσµατος» µάλλον δεν έχουµε τη διάθεση και την υποµονή

να αφιερώσουµε χρόνο για να γεννήσουµε σκέψεις και λέξεις πάνω από µερικές
ασπρόµαυρες φωτογραφίες. Είµαστε όντως επιφανειακοί ή απλώς δεν τολµάµε
να µπούµε µέσα στις φωτογραφικές «ρωγµές του χρόνου»;
Η εποχή είναι βοµβαρδισµένη από την εικόνα. Και το µεγαλύτερο µέρος αυτού του
βοµβαρδισµού εκπορεύεται από τον Δυτικό κόσµο και κυρίως από την Αµερική. Το
µεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρονικής και όποιας άλλης εικόνας φτάνει στους δέκτες
µας παράγεται, ανταλλάσσεται, πωλείται in USA. Αυτός ο φωτογραφικός πολιτισµός
δεν ενδιαφέρεται για το βάθος των πραγµάτων. Ενδιαφέρεται για την επιφάνεια, για
την εντύπωση των δευτερολέπτων, για την πληροφορία. Αυτός ο πολιτισµός
ενδιαφέρεται να κατακτήσει, να καλύψει, να επικρατήσει διασπείροντας όσο το
δυνατόν περισσότερα data. Αυτός ο πολιτισµός στηρίζεται στη φιλοσοφία του
ζάπινγκ και του fast: αλλά µε αυτά τα εργαλεία δεν κατακτάς τη γνώση του κόσµου.
Αυτός ο πολιτισµός δεν αφήνει κανέναν και τίποτε ανεπηρέαστο. Σ’ αυτόν τον
πολιτισµό κάθε ρωγµή στον χρόνο, είναι µια ρωγµή στη σκέψη, είναι µια µικρή
αντίδραση στο σύστηµα. Και σήµερα δεν είναι εύκολο να είσαι επαναστάτης ούτε
καν στον τρόπο που αντικρύζεις τα πράγµατα.
Ποια είναι τα επόµενα σχέδια των Eκδόσεων Τόπος όσον αφορά την κυκλοφορία
αντίστοιχων λευκωµάτων; Αν και η συγκεκριµένη έκδοση είναι πολύ πρόσφατη,
ποια είναι η απήχηση που είχατε έως τώρα;
Θα προχωρήσουµε και µε άλλα λευκώµατα. Oι τίτλοι δεν είναι ακόµα ανακοινώσιµοι
αλλά αυτό θα γίνει σύντοµα στον δικτυακό µας κόµβο www.toposbooks.gr. Ως προς
την απήχηση της Άλλης Ελλάδας: ναι, φαίνεται πως κάτι έγινε. Είναι µάλλον η πρώτη
φορά που εκδίδεται ένα φωτογραφικό λεύκωµα µε σαφή πολιτική άποψη και, όπως
όλα δείχνουν, ο κόσµος ανταποκρίθηκε. Δείτε τι έχουν κιόλας γράψει οι
περισσότερες εφηµερίδες (πάντα στο toposbooks.gr).
Κύριε Μαραγκόπουλε σας ευχαριστούµε πολύ για αυτή τη συνέντευξη και σας
ευχόµαστε καλή συνέχεια στις πολύ αξιόλογες προσπάθειές σας.
online εδώ: http://www.flickr.com/groups/greecebw/discuss/72157603930749589/

