Άρης Μαραγκόπουλος:
“Η ιστορία τιµωρεί τους αδιάβαστους µαθητές της”

Χαστουκόδεντρο: Ένα χαστούκι, λαϊκό διάβηµα
“Η λάιτ Ελλάδα δεν ήξερε ότι στα σπλάχνα της έτρεφε τον φασισµό”
Συνέντευξη για το Book Bar, Ελπίδα Πασαµιχάλη, 08.11.2012

Περιγράφετε το Χαστουκόδεντρο ως
δικαιολογούν αυτό το χαρακτηρισµό;

“µυθιστόρηµα-ντοκιµαντέρ”

Ποια

στοιχεία

του

Το Χαστουκόδεντρο, ως αφήγηση, παρεισφρύει στη σκιώδη περιοχή ανάµεσα στο ιστορικό γεγονός και
στη µυθολογία που το περιβάλλει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο αναγνώστης να υποψιάζεται τη
δοσµένη Ιστορία. Ξαναδιαβάζω λοιπόν την Ιστορία µέσα από υλικά εν πολλοίς «ακατέργαστα»,
«αχρησιµοποίητα», ντοκουµέντα δηλαδή και γεγονότα που η επίσηµη Ιστορία αφήνει για χίλιους
λόγους στο περιθώριο – είτε ακόµα επινοώ γεγονότα συγγενή προς τα φερόµενα ως πραγµατικά, ώστε
να δηµιουργήσω για µένα και τον αναγνώστη συνθήκες πειραµατικού εργαστηρίου. Δεν αναπλάθω τα
γεγονότα όπως κατά κανόνα κάνουν όσοι γράφουν ιστορικό µυθιστόρηµα. Δεν µε ενδιαφέρει να
«ζωντανέψω» γενικώς και αορίστως γνωστά γεγονότα. Με ενδιαφέρει κάπως να τα «καταλάβω» και
µαζί µου ο αναγνώστης. Να ανακαλύψω, στο µέτρο του δυνατού, τις µικρές αλήθειες που κρύβονται
πίσω από πειστικά ψέµατα.
Προκειµένου να πετύχω κάτι τέτοιο, κάνω ό,τι και οι φυσικοί: δηµιουργώ συνθήκες εργαστηρίου, πολύ
κοντά στις πραγµατικές. Τοποθετώ πρόσωπα, πράγµατα, σε καταστάσεις που δεν συνέβησαν έτσι
ΑΚΡΙΒΩΣ όπως τα παραδίδει η Ιστορία ή η µυθολογία τους. Ένα παράδειγµα: πολλοί σήµερα βρίσκουν
αντιστοιχίες µε τη σηµερινή κατάσταση, στις τραγικές διαπιστώσεις στην περίφηµη έκθεση Πόρτερ
(1947) προς τον Τρούµαν, για τις πολιτικές συνθήκες στην µεταπολεµική Ελλάδα. Στο µυθιστόρηµά
µου ο Πόρτερ, ήρωας µε σάρκα, φωνή και συγκεκριµένες αγωνίες, συναντιέται κάποια ανύποπτη
στιγµή µε την πρωταγωνίστρια Μπέτι και τις δικές της αγωνίες… Μέσα από αυτό το «ψέµα» διάβασα
κάτι αρκετά ενδιαφέρον, πιστεύω, για την εποχή… (Ο αναγνώστης θα κρίνει την επιτυχία του
«πειράµατος».) Κάπως έτσι «πειράζω» γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις (µερικές φορές σε
βασανιστικό βαθµό) και περιµένω ως φυσικός επιστήµονας ή, πιο σωστά, ως πειραµατικός ψυχολόγος,
να «διαβάσω» το τελικό αποτέλεσµα. Να µε ποιο τρόπο ντοκουµέντο και µυθοπλασία
αλληλοϋποστηρίζονται στο Χαστουκόδεντρο.
Ο απόηχος από το θρυλικό χαστούκι της Μπέτι Αµπατιέλου στη βασίλισσα Φρειδερίκη εν έτει
1963 “ακουγόταν” για πολλά χρόνια στην πολιτική κουλτούρα των Ελλήνων, ύστερα όµως
λησµονήθηκε. Ποια ήταν η αφορµή και ποιοι οι λόγοι που σας έκαναν να επιστρέψετε σε αυτό
σήµερα;
Το χαστούκι της Μπέτι στη Φρειδερίκη ήταν µια συµβολική κίνηση πολιτικής ανυπακοής απέναντι
στη διεφθαρµένη και ξεπουληµένη πολιτική ηγεσία µιας χώρας, που όπως σήµερα, αντιµετωπίζει µε
την καταστολή τα πολιτικά προβλήµατα. Κι ακόµα, όπως ορίζεται στο µυθιστόρηµα, αυτό το χαστούκι

υπήρξε περισσότερο ένα «λαϊκό διάβηµα» και λιγότερο ένας µεµονωµένος ακτιβισµός µιας τολµηρής
γυναίκας. Έκφραζε µια συλλογική ανάγκη, µια συλλογική αγανάκτηση, έναν συλλογικό θυµό για την
κατάντια της χώρας που είχε παραδοθεί αµαχητί, διά του Παλατιού τότε, στους Αµερικάνους, όπως
τώρα, διά της παρούσας πολιτικής ηγεσίας, στην Τρόικα.
Το Χαστουκόδεντρο άρχισα να το γράφω λίγο καιρό αφού εκδόθηκε η Μανία µε την Άνοιξη. Τότε
ακόµα κανείς δεν µιλούσε για κρίση και κανείς δεν έδειχνε τόσο ενδιαφέρον για την πολιτική όπως
σήµερα. Ωστόσο κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίναµε από τότε τη σηµασία µιας συλλογικής πολιτικής
στάσης που, απέναντι σ' ένα όλο και πιο διεφθαρµένο και κατασταλτικό κράτος, επιλέγει ως όπλο την
πολιτική ανυπακοή, την απείθεια, το non serviam. Άλλωστε τόσο η επιστολική νουβέλα, Τα δεδοµένα
της ζωής µας (2002) όσο και η Μανία µε την Άνοιξη (2006) έθιγαν πολύ καθαρά αυτά τα ζητήµατα. Η
κρίση, δυστυχώς, επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους µας και το Χαστουκόδεντρο, που
ολοκληρώθηκε µέσα σ' αυτήν, καθώς το δούλευα διαπίστωνα ότι ερχόταν να απαντήσει, µε τον τρόπο
του και στο µέτρο του δυνατού, στις απαιτήσεις των καιρών.
Το χαστούκι στη Φρειδερίκη είχε συνδεθεί µε αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα της
εποχής, ακόµη και µε τη δολοφονία Λαµπράκη. Πώς θα το χαρακτηρίζατε σήµερα: Ήταν η
παρορµητική ενέργεια µιας ερωτευµένης γυναίκας ή µια κίνηση µε βαθύτερα πολιτικά µηνύµατα
και σηµασία;
Όπως εξήγησα, απαντώντας στο προηγούµενο ερώτηµά σας, η κίνηση της Μπέτι, πιο σωστά η κίνηση
της «δικής µου», της µυθιστορηµατικής Μπέτι, δεν έκφραζε µια ατοµική ενέργεια, είχε συλλογική
υποστήριξη, υπήρξε αποτέλεσµα ενός συλλογικού αιτήµατος που δεν περιοριζόταν µόνον στο θέµα της
απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουµένων αλλά απέβλεπε σε µια γενικότερη ανατροπή των άθλιων
πολιτικών συνθηκών της χώρας. Σ' αυτό το πλαίσιο οφείλουµε να «διαβάσουµε» και τη δολοφονία του
Λαµπράκη. Κάποια στιγµή στο Χαστουκόδεντρο η Μπέτι λέει: I've been accidentally heroic. Kατά τύχη
ηρωίδα. Είναι αλήθεια. Διεκδικούσε µε κάθε τρόπο τον έγκλειστο εδώ και 16 χρόνια άντρα της, ήταν
κοµµουνίστρια, ήταν ανοιχτή σε νέους τρόπους πολιτικής διεκδίκησης, ήταν Αγγλίδα µε διαφορετική
πολιτική κουλτούρα απ' ότι οι Έλληνες (γραφειοκράτες) σύντροφοί της στην ηγεσία του ΚΚΕ, ήταν
δασκάλα, που σηµαίνει µορφωµένη γυναίκα, ζούσε τις αλλαγές της δεκαετίας του εξήντα από πρώτο
χέρι, όλα αυτά µαζί, ως κρίκοι µιας αλυσσίδας, εξηγούν την τολµηρή της πολιτική πράξη. Και κάτι
τελευταίο: ο έρωτας εµπεριέχει πάντα εν σπέρµατι την επανάσταση, την ανατροπή, την αλλαγή…
Πολύ περισσότερο όταν οι εµπλεκόµενοι έχουν οξυµµένη πολιτική συνείδηση.
Τι ήταν εκείνο που σας συγκίνησε στην ιστορία του Αντώνη και της Μπέτι Αµπατιέλου: Η
ερωτική ιστορία ή η πολιτική ατµόσφαιρα εκείνης της χρονικής περιόδου;
Ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτηµα: πώς γίνεται να είσαι τριαντατριών ετών, η γυναίκα σου λίγο
µικρότερη, να κλείνεσαι φυλακή, να ξαναβγαίνεις ύστερα από 17 χρόνια, δηλαδή στα πενήντα σου,
εκείνη όχι απλώς να περιµένει σαν Πηνελόπη, αλλά να αγωνίζεται ακατάπαυστα όλα αυτά τα χρόνια
να σε ελευθερώσει, ο κόσµος στο µεταξύ να αλλάζει ραγδαία και η ζωή να συνεχίζεται κανονικότατα
λες και όλη αυτή η απαράδεκτη, η απάνθρωπη συνθήκη να είναι κάτι φυσιολογικό… Ήταν χιλιάδες οι
Έλληνες που πέρασαν τα βάσανα του Αντώνη και της Μπέτι στις δεκαετίες του πενήντα και του
εξήντα. Χιλιάδες. Πώς ζούσαν; Πώς άντεχαν; Πώς άντεχαν αυτή τη δυστυχία οι άλλοι; Αυτοί που δεν
έπαθαν τίποτε, αυτοί που δεν πρόδωσαν την αγανάκτηση, τον θυµό, αυτοί που έσκυψαν ταπεινωτικά
το σβέρκο στις στυγνές συνθήκες της εποχής; Πώς είναι τελικά να αντιστέκεσαι; Αλλά και πώς

είναι να µην αντιστέκεσαι στη βαρβαρότητα; Σύντοµα τα ερωτήµατα αυτά θα µας απασχολήσουν
ξανά…
Στην εξέλιξη του βιβλίου µαθαίνουµε για ...πολλά χαστούκια. Ποιό από όλα εκείνα τα χαστούκια
ήταν κατά τη γνώµη σας το πιο οδυνηρό;
Στο Χαστουκόδεντρο δίνονται και …εισπράττονται καµιά πενηνταριά χαστούκια πάνω κάτω. Όπως
γράφεται κάπου, τα χαστούκια πέφτουν όπως και η βροχή: «επί δικαίων και αδίκων». Το χαστούκι
σηµαίνει βία, η συγκυρία καθορίζει τη µικρότερη ή µεγαλύτερη σηµασία του. Το µεγαλύτερο χαστούκι
πάντως, για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, ήταν εκείνο της αµερικανικής ξενοκρατίας στην
Ελλάδα όπως το σηµατοδότησε η έλευση των Βαν Φλιτ, Πόρτερ, Πιουριφόι, Καραµεσίνη κ.ά. αφενός
και το λόµπι των Ελλήνων εφοπλιστών και του Πάπας αφετέρου.
Στο πολιτικό κλίµα της µετεµφυλιακής Ελλάδας του '50 και '60 κυριαρχεί η απροκάλυπτη
επέµβαση των ξένων δυνάµεων στα εσωτερικά της χώρας: Παλάτι γερµανικής καταγωγής και
ισχυρή αµερικανική διπλωµατία. Υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα σε εκείνο το τοπίο µε αυτό που
βλέπουµε σήµερα;
Νοµίζω ότι οι οµοιότητες αφορούν λιγότερο τελικά τον ξένο παράγοντα που, όπως τόνισα
προηγουµένως είναι έτσι κι αλλιώς εµφανής τότε και τώρα, όσο την εσωτερική πολιτική ζωή που
χαρακτηρίζει πάντα η διαφθορά, το ξεπούληµα, η απόσταση από τον κόσµο, ο ραγιαδισµός. Υπάρχουν
δύο πράγµατα που δεν άλλαξαν ποτέ στην Ελλάδα: πρώτον, οι πολιτικοί χρησιµεύουν σταθερά ως
εργαλεία διχόνοιας και διάσπασης των δηµοκρατικών Ελλήνων προς όφελος των ξένων,
δεύτερον, οι φυλακές ποτέ µα ποτέ δεν έπαψαν να φιλοξενούν πολιτικούς κρατουµένους. Αυτή η
ιστορική συνθήκη απαντάει πλήρως στο ερώτηµα.
Στα χρόνια της µεταπολίτευσης πιστέψαµε ότι η Ελλάδα είχε γίνει πια µια ανεξάρτητη χώρα, και
ισότιµος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα το σχολιάζατε;
Έγραψα ένα ολόκληρο µυθιστόρηµα, τη Μανία µε την Άνοιξη, για να απαντήσω σ' αυτό. Θυµίζω ότι
εκείνο το βιβλίο περιγράφει διεξοδικά το αίσθηµα συλλογικής απογοήτευσης που κατέχει την
πλειονότητα των Ελλήνων µετά τη µεταπολίτευση, ένα αίσθηµα που κάποτε παίρνει την έκφραση ενός
συλλογικού θυµού κάνοντας ανεκτή ακόµα και την ύπαρξη τροµοκρατίας στη χώρα µε τη µορφή
οργανώσεων τύπου 17ης Νοέµβρη… Η χώρα ποτέ δεν υπήρξε πραγµατικά ανεξάρτητη, επειδή
ποτέ δεν διέθετε ανεξάρτητη πολιτική ηγεσία αντάξια των προσδοκιών του λαού της, πολύ
περισσότερο σήµερα, στα χρόνια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και της κυριαρχίας του
βάρβαρου χρηµατιστηριακού κεφαλαίου. Ξαναδείτε παρακαλώ και την απάντηση στο προηγούµενο
ερώτηµά σας. Συµπληρώνει, νοµίζω, όσα λέγονται εδώ.
Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης είχε σχέση µε την Ελλάδα της Αµπατιέλου;
Η Ελλάδα της Αµπατιέλου και του Χαστουκόδεντρου, είχε δύο συγκρουόµενες όψεις: ήταν µια Ελλάδα

µαταιωµένων ελπίδων και προσδοκιών για ένα καλύτερο αύριο, καψαλισµένων κοινωνικών οραµάτων,
άγριας καταστολής, κρατικής τροµοκρατίας κ.λπ. Από την άλλη όµως ήταν και µια Ελλάδα µε
παρακαταθήκη δυνατών αρχών και αξιών, τεράστιων ψυχικών αποθεµάτων διαµορφωµένων στην
διάρκεια της Αντίστασης και του Εµφύλιου, µια Ελλάδα όπου η λέξη «φιλότιµο» και η λέξη
«σύντροφος» διατηρούσε ακόµα κάποιο νόηµα κι όπου τα πιο απλά πράγµατα της καθηµερινότητας
ένα χαµόγελο, µια ρακή, µια καληµέρα, συµπύκνωναν ζωτικές αξίες για την οµαλή ψυχική ζωή της
κοινότητας… Ωστόσο το τελικό αποτέλεσµα από όλα αυτά κατέληξε, στη διάρκεια της βάρβαρης
καραµανλικής οκταετίας και προς την εποχή της Χούντας, σε µια Ελλάδα όπου κυριάρχησε ο
µικροαστισµός, το µικροσυµφέρον της ιδιωτείας, η µικροκοµπίνα, το µικροξεπούληµα, η
µικροπολιτική, το µικρό ανάστηµα, µε εξαίρεση φυσικά εκείνους που συνέχισαν να αντιστέκονται σ'
όλα αυτά (και που δεν ήταν λίγοι).
Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης υπήρξε η πιο λάιτ εκδοχή αυτής της µικροπρεπούς, µικροαστικής,
µισοαστικής / µισοαγροτικής, µισοτίποτε Ελλάδας. Το χειρότερο: η Ελλάδα της µεταπολίτευσης
ξέχασε ποια ήταν και που πήγαινε. Αφέθηκε στο (ελληνο)αµερικάνικο όνειρό της που την ηµέρα
αποενοχοποιούσε τη συνείδησή της φωνάζοντας «Έξω οι Αµερικάνοι» σε διαδηλώσεις / δεξιώσεις
(ενώ ταυτόχρονα ξεπουλούσε τα πάντα για µετοχές στο χρηµατιστήριο και εύκολο χρήµα) και το
βράδυ τα έσπαγε στα µπουζούκια και στις …βουλγάρες. Αυτή η λάιτ Ελλάδα του ΚΛΙΚ, του Λαλιώτη,
της λαµογιάς, της trash τηλεόρασης, της trash υπερπαραγωγής βιβλίων κοµµωτηρίου, δεν ήξερε ότι
στα σπλάγχνα της έτρεφε τον φασισµό και µόλις αντίκρυσε, πριν λίγο καιρό, το βάναυσο, απολίτιστο
πρόσωπό του, τρόµαξε: επειδή ξαφνικά υποχρεώθηκε να κοιτάξει κατάµατα τον ίδιο τον διεφθαρµένο
εαυτό της στον καθρέφτη.
Ποιό πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο παρεπόµενο της σηµερινής βαθειάς κρίσης: Η οικονοµική
εξάντληση και απειλούµενη πτώχευση του µεγαλύτερου µέρους των Ελλήνων ή εν τέλει η
αφαίρεση της αξιοπρέπειας τους µέσα σε ένα κλίµα πρωτοφανούς διεθνούς απαξίωσης;
Η αναξιοπρέπεια έχει θεσµοθετηθεί ως αρετή σ' αυτή τη χώρα. Βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση
ολόκληρη η µεταπολίτευση (δες απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα), πατώντας στα θεµέλια ενός
σαθρού κρατικού οικοδοµήµατος που έχει κτιστεί προσεκτικά στα µεταπολεµικά χρόνια, αυτό
προσπαθεί να δείξει και το Χαστουκόδεντρο. Η φτώχεια δεν συγκρίνεται µε την αναξιοπρέπεια.
Μπορείς να ζήσεις µε τα απολύτως αναγκαία, δεν µπορείς να ζήσεις ηττηµένος, ντροπιασµένος,
γυµνός από συντρόφους, από αλληλεγγύη, από αγάπη. Ακόµα και στη µεγάλη πείνα της Κατοχής,
ελάχιστοι ήταν αυτοί που κοιµόντουσαν στον δρόµο, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει σήµερα… Δεν
µπορείς να ζήσεις ως παρίας λαός της Ευρώπης, επειδή πολύ απλά δεν είσαι. Αλλά κινδυνεύεις να
γίνεις. Επειδή ως Έλληνας έχεις χάσει κάθε εµπιστοσύνη στον εαυτό σου. Πάλι και πάλι και πάλι το
πρόβληµα της ελληνικής ταυτότητας το βρίσκουµε µπροστά µας. Δεν είναι τυχαίο.
Τώρα όµως δεν έχει να κάνει µε την αρχαιοπληξία ή τον βυζαντινισµό παππαδαριού και χρυσαυγιτών,
έχει περισσότερο να κάνει µε την αφαίµαξη κάθε εµπιστοσύνης στον εαυτό µας. Κανείς πια δεν
εµπιστεύεται κανέναν. Ο κλέφτης και ο απατεώνας κοιµάται στο ίδιο κρεβάτι µε σένα. Το λαµόγιο
που σου έδωσε την άδεια για το αυθαίρετο είναι «κολλητός» σου. Ο υπάλληλος που σου χορήγησε
ψεύτικη σύνταξη σου κλείνει το µάτι στον δρόµο. Αλλά µε µικροσυµφέροντα και κοµπίνες δεν
κτίζονται σχέσεις αλληλεγγύης. Μόνο συµµορίες κτίζονται έτσι. Οπότε, τώρα που όλος αυτός ο
«δηµοκρατικός παράδεισος» γκρεµίζεται εκ θεµελίων, κανείς δεν αγαπάει κανέναν πια. Εύκολα
µισούµε ο ένας τον άλλον. Και ακόµα πιο εύκολα, όπως επιµένει και το Χαστουκόδεντρο, γινόµαστε
guinea pigs για χάρη συµφερόντων που δεν µας αφορούν – αλλά ακόµα πολλοί τα πιστεύουµε, ακόµα
ύστερα από τόσες ήττες, τόσες άσκοπες θυσίες, τόσα ξεπουλήµατα, πολλοί τα πιστεύουµε ότι είναι

δικά µας.
Θα µπορούσατε να φαντασθείτε την “επόµενη µέρα” της κρίσης; Θα είναι µια “µέρα” αφύπνισης
ή µια “µέρα” ενός νέου διχασµού;
O διχασµός είναι κιόλας εδώ. Σχετίζεται µε το ζήτηµα της εµπιστοσύνης που µόλις σας ανέφερα. Ο
διχασµός, κι αυτό προσπαθώ να εξηγήσω µε το Χαστουκόδεντρο, αφορά όλη τη µεταπολεµική µας
Ιστορία. Σχεδόν δεν ζούµε χωρίς αυτή την πανούκλα, δεν αναπνέουµε διαφορετικά ως λαός. Αλλά
είναι λογικό. Από τη στιγµή που µια κυρίαρχη οµάδα δεν ανήκει σ' αυτή τη χώρα, από τη στιγµή που
µια κυρίαρχη οικονοµικά και πολιτικά ελίτ ζει µονίµως ως ξένη σ' αυτή τη χώρα και στηρίζεται
γενναία και σε σταθερή βάση από τον ξένο παράγοντα, οι υπόλοιποι εξ ανάγκης στρέφονται εναντίον
της. Σήµερα όµως έχει συµβεί το εξής τραγελαφικό: απέναντι στην κυρίαρχη ελίτ συνασπίζονται τα
πιο ετερόκλητα στρώµατα του πληθυσµού. Ετερόκλητα όχι απο ταξική άποψη, αλλά από πολιτική:
άδειασε τόσο τραγικά πολύ το πολιτικό µυαλό του µέσου Έλληνα, ελάφρυνε τόσο απελπιστικά πολύ η
µεταπολίτευση την πολιτική σκέψη του µέσου Έλληνα, που τώρα, περισσότερο από ποτέ κάτω από τη
βία της κρίσης λειτουργεί σαν τρελαµένο χάµστερ που το έβαλαν σε καινούργιο πείραµα (από το
κλουβί του απολίτικου ωχαδερφισµού στο κλουβί του συνειδητού πολίτη) και δεν ξέρει τι ακριβώς να
κάνει για να ξαναβρεί την ηρεµία του, το φαγάκι του, το σπιτάκι του κ.λπ. Ναι, τώρα, η αδειοσύνη µιας
λάιτ εποχής παραχωρεί τη θέση της στην απόγνωση, αυτή µε τη σειρά της στην τρέλα κι αυτή πάλι,
στην παράλογη βία.
Ναι, ο διχασµός είναι ήδη εδώ, ναι, η βία είναι ήδη εδώ. Και τίποτε δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ. Η
Ιστορία τιµωρεί πολύ σκληρά τους αδιάβαστους µαθητές της. Και η βία, πανάρχαια µαµµή της
Ιστορίας, καλώς ή κακώς, έχει εδώ τον ύστατο λόγο. Η «αφύπνιση», η όποια αφύπνιση, πάντα
καταφθάνει µε αξιοσηµείωτη καθυστέρηση…

