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Τη συνέντευξη πήρε ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

ο βιβλίο θίγει το δύσκολο θέμα της μετακίνησης των σύγ-
χρονων προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη και
της παράνομης διακίνησής τους μέσω θαλάσσης. Από το
1999 που γράψατε το βιβλίο, τι βλέπετε να έχει αλλάξει;
Όταν έγραψα το βιβλίο το 1999, λίγοι άνθρωποι είχαν

συνειδητοποιήσει την έκταση του δράματος. Μαζί με το
νερό, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του
αιώνα. Έπρεπε να φτάσουμε να δούμε την τραγωδία των
boat-people για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του φαι-
νομένου. Η Μεσόγειος έγινε νεκροταφείο για τους νέους
κολασμένους της γης. Εκείνη την εποχή μιλούσαμε για τρεις
νεκρούς τη μέρα, σήμερα δεν τους μετράμε πια.

Η απόσταση Μαρόκο - Γιβραλτάρ είναι μόλις 17 χι-
λιόμετρα. Και η απόσταση Λέσβος - Τουρκία είναι μι-
κρότερη από 10 χιλιόμετρα. Ωστόσο αυτή η μικρή από-
σταση μοιάζει σαν αδιάβατο πέρασμα ή σαν να εν-
σαρκώνει για πολλούς την ελπίδα να περάσουν από την
κόλαση στον παράδεισο. Ταυτόχρονα, οι νεκροί της Με-
σογείου σε άλλους ευρωπαίους προκαλούν πόνο και
διάθεση αλληλεγγύης, για άλλους όμως – ίσως τους πε-
ρισσότερους – αντιμετωπίζονται με μια απλή ενόχλη-
ση ή και αδιαφορία… Τι αισθήματα σας προκαλούν όλα
αυτά;
Υπάρχει μεγάλη υποκρισία σε σχέση με την παράνομη

μετανάστευση. Η Ευρώπη γερνάει και έχει ζωτική ανάγ-
κη νέου αίματος ώστε να πληρώνονται οι συντάξεις και κά-
ποιοι να κάνουν τις άχαρες εργασίες... Η Γερμανία το κα-
τάλαβε και άνοιξε τα σύνορά της στους πρόσφυγες, είτε
πολιτικούς, είτε οικονομικούς. Αλλά η κυρία Μέρκελ το
πληρώνει αυτό πολύ ακριβά. Σε μια πλούσια Ευρώπη στην
οποία ανθίζει ο λαϊκισμός, είναι δύσκολο να υπερασπιστεί
κανείς τέτοιες απόψεις. Υπάρχουν βέβαια και υπέροχοι άν-
θρωποι που, κατά περίπτωση, φτάνουν μέχρι την πολιτι-
κή ανυπακοή, φιλοξενούν και βοηθούν μετανάστες χωρίς
χαρτιά. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ενώ δεν μπορούν
να λένε όχι σε αυτά τα πειθήνια και φτηνά εργατικά χέ-
ρια για τη συγκομιδή... την ίδια στιγμή τους κυνηγούν...

Έχει νόημα η Ευρώπη να χτίζει φρούρια στην εποχή μας;
∆εν μπορείς να βάλεις συρματοπλέγματα γύρω από την

Ευρώπη. Είναι μια ουτοπία. Οι άνθρωποι είναι σαν τα που-
λιά, πηγαίνουν όπου η ζωή είναι πιο γλυκιά. Θα μπουν στα

αμπάρια των πλοίων, στα φορτηγά με τα εμπορεύματα,
σε αυτοσχέδια πλεούμενα...

Είναι ωστόσο αλήθεια ότι το προσφυγικό έχει βγάλει
στην επιφάνεια ακροδεξιά αντανακλαστικά και έχει κλο-
νίσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα
λάθη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επ’ αυτού ή πώς
πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δράσουν;
Οι αφορμές δεν λείπουν αν θες να βγάλεις το φίδι από

το αυγό του. Έχεις οικονομία που δεν πάει καλά και δεί-
χνεις με το δάχτυλο τον ξένο... Έχεις κορωνοϊό και κακο-
μεταχειρίζεσαι τους σχιστομάτηδες.

Υπάρχει μια συζήτηση στην Ελλάδα, από ορισμένες
πλευρές, άλλοτε ευθέως και άλλοτε κεκαλυμμένα, για
το αν οι αιτούντες άσυλο είναι πραγματικοί πρόσφυ-
γες ή μετανάστες. Και για το αν πρέπει να κρατούν-
ται μόνο όσοι ονομάζονται πρόσφυγες και οι άλλοι να
απελαύνονται. Πιστεύετε ότι θα έμπαινε ποτέ μια οι-
κογένεια ή ακόμα και ένας άντρας μόνος, σε επικίνδυνες
βάρκες, αν δεν βρισκόταν σε απόλυτη απελπισία για
οποιοδήποτε λόγο; Υπάρχουν άλλες αιτίες, όπως λ.χ. ότι
στη σύγχρονη εποχή μπορεί κανείς να δει από παντού
πώς ζουν οι άλλοι μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης
και του διαδικτύου; Με άλλα λόγια: υπήρχαν και σε άλ-
λες εποχές καταστάσεις πολέμων και πείνας. Τα προ-
σφυγικά κύματα όμως σήμερα έχουν πάρει πρωτοφα-
νείς διαστάσεις. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι’
αυτό;
Όλες οι αιτίες στις οποίες αναφέρεστε είναι υπαρκτές.

∆εν πρέπει να μας εκπλήσσει όταν βλέπουμε τους πρό-
σφυγες να καταφτάνουν αφού η ∆ύση τους αποσταθερο-

∆εν μπορείς να βάλεις
συρματοπλέγματα γύρω από
την Ευρώπη. Είναι μια
ουτοπία. Οι άνθρωποι είναι
σαν τα πουλιά, πηγαίνουν
όπου η ζωή είναι πιο γλυκιά.
Θα μπουν στα αμπάρια των
πλοίων, στα φορτηγά με τα
εμπορεύματα, σε αυτοσχέδια
πλεούμενα...

Συνέντευξη του Μαροκινού πολυβραβευμένου

και πολυμεταφρασμένου συγγραφέα Μαχί Μπινμπίν

Μετά το βιβλίο «Τα αστέρια του Σίντι Μουμέν» οι εκδόσεις Άγρα
κυκλοφόρησαν ένα δεύτερο μυθιστόρημα του Μαροκινού
πολυβραβευμένου και πολυμεταφρασμένου συγγραφέα Μαχί Μπινμπίν, το
«Χαρράγκα - Αυτοί που καίνε τα χαρτιά τους» (περισσότερα γι’ αυτό
στην επόμενη σελίδα), που έχει θέμα το πέρασμα μεταναστών και
προσφύγων από το στενό του Γιβραλτάρ. Με την ευκαιρία αυτή, ο
συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στην «Εποχή» – και στην «Εποχή
των βιβλίων» – όπου μιλάει για τη δική του κραυγή κατά της φρίκης.

«Οι νέοι δεν κάνουν όνειρα
πια στη χώρα τους»
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Στις ακτές
της ελπίδας
και της θλίψης
Μαχί Μπινμπίν «Χαρράγκα -

Αυτοί που καίνε τα χαρτιά

τους» (μτφ. Έλγκα

Καββαδία, εκδ. Άγρα, 2019)

Ο
τίτλος και μόνο του νέου βιβλίου του Μαροκινού
συγγραφέα (και ζωγράφου και γλύπτη) μάς βά-
ζει στο κλίμα. Χαρράγκα: μια αραβική λέξη για

τους πρόσφυγες και μετανάστες που, περιμένοντας στις
ακτές των αραβικών χωρών καθώς πασχίζουν να βρουν
μια βάρκα για να φτάσουν στην Ευρώπη, καταστρέφουν
τα χαρτιά τους. «Όλα σας τα έγγραφα. ∆ιαβατήρια, ταυ-
τότητες, χαρτιά γεννήσεως, διευθύνσεις. Κάθε τεκμήριο
που θα μπορούσε να σας κάνει να αναγνωριστείτε. Θα
πρέπει να είστε σχεδόν γυμνοί στην άλλη πλευρά. […]
Ο διακινητής έσκαψε μια τρύπα μέσα στην άμμο, έβα-
λε μέσα όλα τα έγγραφα, τα έθαψε και επάνω έχωσε
ένα ξύλο. Θα τα έκαιγε σίγουρα την επόμενη μέρα στο
γυρισμό του».
Το Χαρράγκα είναι το δεύτερο βιβλίο του Μαχί Μπινμ-

πίν που κυκλοφορεί στα ελληνικά, είχαν προηγηθεί τα
Αστέρια του Σίντι Μουμέν, το 2016, από τον ίδιο εκ-
δοτικό οίκο και την ίδια μεταφράστρια. Σε αυτό, ο

Μπινμπίν αποτυπώ-
νει τη σκληρή, χωρίς
καμία προοπτική,
ζωή στην παραγκού-
πολη Σίντι Μουμέν
της Καζαμπλάνκα,
μέσα από τα μάτια
του Γιασίν, ενός αγο-
ριού που αποφασίζει
να γίνει βομβιστής
αυτοκτονίας.
Στο Χαρράγκα,

βλέπουμε μια ομάδα
ανθρώπων από διά-
φορα σημεία της
Αφρικής που περι-
μένουν στην ακτή
της Ταγγέρης την
κατάλληλη στιγμή
που ο διακινητής θα
τους δώσει το πρά-
σινο φως για να
μπουν στη βάρκα με
την οποία θα απο-
πειραθούν να δια-
σχίσουν το στενό και
να φτάσουν στο Γι-

βραλτάρ. Μέσα στην ολοσκότεινη νύχτα, με το άγχος της
αναμονής να τους πλακώνει, σκέφτονται, ελπίζουν
(«ήμασταν έτοιμοι να πιστέψουμε οτιδήποτε, φθάνει να
καταφέρναμε να φύγουμε»), κρυώνουν, φοβούνται, θυ-
μούνται. Μια νέα γυναίκα με το μωρό της, δύο άντρες
από το Μάλι, δύο Μαροκινοί («ένας άνθρωπος από τον
Νότο, ταπεινωμένος όπως ήμουνα, είναι ένα άτομο απρό-
βλεπτο, ικανό για κάθε είδους τρέλα»), ένας Αλγερινός
πρόσφυγας, ξαγρυπνούν μαζί με άλλους, κοιτάζουν τα
μαύρα νερά και τη σάπια βάρκα και ψάχνουν μέσα στο
σκοτάδι μήπως καταφέρουν κάπου να διακρίνουν την
«απαγορευμένη ακτή». Στην πρώτη τους προσπάθεια
κάποιοι, έχοντας ήδη απελαθεί κάμποσες φορές από την
Ευρώπη κάποιοι άλλοι, περιμένουν την κρίσιμη στιγμή
που θα δουν το σινιάλο για να ξεκινήσουν για εκείνη την
καλύτερη ζωή για την οποία έχουν αποφασίσει να ρι-
σκάρουν τη ζωή τους, το σήμα για να ριχτούν σε μια πε-
ριπέτεια που μόνο ως εξαίρεση έχει χάπι εντ.
Λιτός όπως και στα Αστέρια…, ο Μπινμπίν γράφει ένα

δυνατο μυθιστόρημα που, μέσα από τις προσωπικές ιστο-
ρίες των απελπισμένων που ψάχνουν για λίγη ελπίδα,
κατορθώνει να συμπυκνώσει και να αποτυπώσει όλο το
δράμα εκείνων που, θέλοντας να ζήσουν, ρίχνονται σε
μια απεγνωσμένη περιπέτεια που πολύ συχνά καταλή-
γει στον θάνατο.
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ποιεί στη χώρα τους. Αφού, για το πετρέλαιο, με το πρόσχη-
μα της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής, βάζει φωτιά
σε μια ήδη ασταθή Μέση Ανατολή. Ναι, υπάρχουν προσφυγι-
κά κύματα που τα προκαλεί η ίδια η ∆ύση. Ναι, βυθίζουν την
Αφρική σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια λεηλατώντας την, έχον-
τας υπό τον έλεγχό τους τους δικτάτορές της, κρατώντας της
το κεφάλι κάτω από το νερό με τα φράγκα CFA ή με τα δά-
νεια του ∆ΝΤ. Ναι, τα δορυφορικά κανάλια μάς πουλάνε ένα
καλύτερο κόσμο στις χώρες σας. Όπως πουλάνε και παράδει-
σο στα κηρύγματα των ισλαμιστών, ισλαμιστών από τους οποί-
ους πληττόμαστε περισσότερο εμείς από όσο πλήττεστε
εσείς...

Το Μαρόκο, σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
απλών πολιτών, πώς βλέπει αυτό το ζήτημα; Ποια είναι η
αντίδραση στο θέαμα των πλοιαρίων που φεύγουν και από
τις δικές τους ακτές; Πώς μεταχειρίζεται τους ξένους που
περνούν από τη χώρα για να πάνε στην Ευρώπη;
Μια χώρα που χάνει τη νεολαία της, είναι μια χώρα που έχει

υποστεί αφαίμαξη. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τα παιδιά του
να παρασύρονται από κανίβαλους κεκράχτες και λαθρεμπόρους,
να τα καταπίνει μια θάλασσα-κανίβαλος ούτε, αν σταθούν τυ-
χεροί και καταφέρουν να διασχίσουν το στενό ζωντανοί, να τα
καταβροχθίζουν κανίβαλοι εργοδότες.

Όταν ξεκινήσατε να γράφετε το βιβλίο, σκεφτήκατε πολύ
πάνω στη δομή και πώς θα γράφατε για ένα τόσο ευαίσθητο
ζήτημα; Ποια ήταν η συγγραφική διαδικασία στη συγκε-
κριμένη περίπτωση;
Όχι, δεν υπάρχει κάτι δομημένο. Όλα μου τα βιβλία έχουν ως

σημείο εκκίνησης μια κραυγή θυμού. Ήμουν στη Νέα Υόρκη όταν
διάβασα σε μια εφημερίδα ότι υπήρχαν τρεις νεκροί την ημέ-
ρα στο στενό του Γιβραλτάρ. Τρεις νεκροί κάθε μέρα που ξη-
μερώνει ο Θεός. Ήμασταν στα 1997. Το θέμα δεν είχε προκα-
λέσει ακόμα αίσθηση. Ταξίδεψα στην Ταγγέρη για να καταλάβω
τι μας συνέβαινε. Μίλησα πολύ με τους υποψήφιους προς ανα-
χώρηση. Πέρα από την αεργία και την περιφρόνηση απέναντι
σε μια κοινωνία που τους αφήνει στου δρόμου την άκρη, αυ-
τοί οι νέοι δεν κάνουν όνειρα πια στη χώρα τους. Θέλουν να
φύγουν απλώς για να φύγουν. Να φύγουν για να μη μείνουν.

Μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να ζωγραφίσετε τη φρίκη; Και
αν ναι, με ποιο τρόπο το κάνατε;
Επιβάλλω στον εαυτό μου στρατιωτική πειθαρχία ώστε να

μπορώ να φέρνω εις πέρας τις διάφορες καλλιτεχνικές μου κα-
ριέρες. Γράφω το πρωί και ασχολούμαι με τη ζωγραφική και
τη γλυπτική το απόγευμα. Όταν όλο το πρωί μπαίνω στο πε-
τσί ενός παράνομου μετανάστη, το απόγευμα αναπόφευκτα ζω-
γραφίζω μια αυτοσχέδια σχεδία τίγκα στους μελλοθάνατους

Τι έχει μείνει κατά τη γνώμη σας από την «Αραβική
Άνοιξη;». Και πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα στο
Μαγκρέμπ, στο κοινωνικό και το πολιτικό πεδίο;

Στο Μαρόκο υπάρχει μια αληθινή κοινωνία των
πολιτών που δεν περιμένει πια τίποτα από το
κράτος. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να πάρουν τη
ζωή τους στα χέρια τους. Με τον σκηνοθέτη Na-
bil Ayouch δημιουργήσαμε πολιτιστικά κέντρα
στις παραγκουπόλεις. Κάθε κέντρο απασχολεί

χίλια παιδιά. Τους διδάσκουμε τον πο-
λιτισμό της ζωής...

Οι αφορ-
μές δεν
λείπουν
αν θες να
βγάλεις
το φίδι
από το
αυγό του.
Έχεις οι-
κονομία
που δεν
πάει καλά
και δεί-
χνεις με
το δάχτυ-
λο τον
ξένο...
Έχεις κο-
ρωνοϊό
και κακο-
μεταχει-
ρίζεσαι
τους σχι-
στομάτη-
δες.
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ην ίδια στιγμή, η φωτογραφία του εξωφύλλου περιγράφει τις τρεις
κύριες συνισταμένες της αφήγησης του Αντώνη Λιάκου.

Η πρώτη αφορά τον ίδιο τον τρόπο γραφής. Πρόκειται για μια γρα-
φή ανάλαφρη – όπως φαντάζει το σώμα του πιτσιρικά στον σύντο-
μο μετεωρισμό του. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική κατάκτηση ότι τα
τελευταία χρόνια η ελληνική ιστοριογραφία δείχνει μια έγνοια για
τη συγγραφή και παραγωγή βιβλίων που δεν απευθύνονται μόνο
στους κύκλους της ακαδημαϊκής αναπαραγωγής. Με τον τρόπο αυτό
η επιστημονική γραφή επανακτά έναν χώρο, τον χώρο της δημόσιας
ιστορίας, ο οποίος για πολύ καιρό ήταν ταυτόσημος με κάθε λογής
αφηγήσεις στις οποίες περίσσευε η απλούστευση και απουσίαζε η
επιστημονική τεκμηρίωση. Ο ελληνικός 20ός αιώνας δείχνει τη δυ-
νατότητα της συναρπαστικής γραφής και της επιστημονικής γνώσης.
Ο Αντώνης Λιάκος έγραψε ένα βιβλίο που θέλει να διαβαστεί. Για
τον λόγο αυτό είναι ένα βιβλίο που συνομιλεί: με την ιστοριογρα-
φική παραγωγή, με τις ανησυχίες των δυνάμει αναγνωστών, με στί-
χους και εικόνες του 21ου αιώνα που μπολιάζουν τις αναφορές στο

παρελθόν. Ανάλαφρη γραφή που όμως δεν χάνει
την επιστημονική της βαρύτητα.

Μια μοναδική
αλλά όχι εξαιρετική περίπτωση

Η δεύτερη αφορά την οπτική του κειμένου. Ο
ελληνικός 20ός αιώνας κοιτάει προς τον ουρανό.
Συχνά οι ιστορικές επισκοπήσεις κινδυνεύουν από
την ατέλειωτη παράθεση πληροφοριών, από τη
σχολαστική ανασυγκρότηση της διαδοχής των γε-
γονότων, από τον περιορισμό της οπτικής σε ερω-
τήματα που έχουν φθαρεί μέσα στον χρόνο. Εδώ
έχουμε κάτι διαφορετικό. Η ελληνική περίπτωση
εγγράφεται σε παγκόσμιες και περιφερειακές ορί-
ζουσες που καταλύουν με τη σειρά τους την αί-
σθηση ότι η εθνική ιστορία είναι περίκλειστη στα
στενά όρια του έθνους-κράτους. Η Ελλάδα δεν εί-
ναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά είναι –όπως
και κάθε κοινωνικός σχηματισμός– μία μοναδι-
κή περίπτωση. Στο έδαφος αυτό ο Αντώνης Λιά-
κος επιμένει συστηματικά στην ιχνηλάτηση των

νημάτων που συνδέουν την ελληνική με την παγκόσμια ιστορία, εγ-
γράφοντάς την στους μεγάλους μετασχηματισμούς του 20ού αιώνα.
Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγάλες αρετές του βιβλίου. Πιάνει
αυτό που συνήθως περνάει απαρατήρητο – αυτό που συνηθίζουμε
τόσο την παρουσία του που δεν το θεωρούμε άξιο λόγου. Για να το
πω απλά, θεωρώ σπουδαία υπόθεση ότι σε μια ιστορία του ελλη-
νικού 20ού αιώνα έχουμε ένα σύντομο υποκεφάλαιο για το κινητό
τηλέφωνο. ∆εν θα βρει κανείς εκεί κάτι το φοβερά ρηξικέλευθο. Το
ρηξικέλευθο έγκειται στην επισήμανση του ίδιου του θέματος· στο
να σκεφτούμε πέρα από τα πεδία μέσα από τα οποία έχει δια-
μορφωθεί η ιστορική μας συνείδηση.

Εγνοια για τους ανώνυμους πρωταγωνιστές

Το τρίτο αφορά τους πρωταγωνιστές της αφήγησης. Είναι η πα-
ρέα των πιτσιρικάδων του εξωφύλλου, οι άνθρωποι και τα βιώμα-
τά τους μέσα στον χώρο και στον χρόνο, εκείνοι και εκείνες που εν-
δεχομένως δεν αφήσαν εμβληματικά ίχνη και η μορφή τους φτάνει
σε εμάς μέσα από θρυμματισμένες πληροφορίες. Ο Λιάκος κάνει κάτι
δύσκολο και ταυτόχρονα εξαιρετικά παραγωγικό: στα κεφάλαια που
πραγματεύονται μεγάλους μετασχηματισμούς τοποθετεί εμβόλιμα

χαμηλόφωνες μαρτυρίες, μικροϊστορίες, εμπειρικά παραδείγματα που
φωτίζουν τις συγκεκριμένες τους διαστάσεις. Η ισορροπία λειτουργεί
– τόσο αφηγηματικά, όσο και στο να μας επιτρέψει να διακρίνου-
με τη συνάρθρωση των γεγονότων με τις εμπειρίες των ανθρώπων.
Και αυτή η έγνοια για τους ανώνυμους πρωταγωνιστές της ιστορι-
κής εξέλιξης συνδέεται με μια συνολική αντίληψη για τον τρόπο εξέ-
λιξης των κοινωνιών. Εδώ η παρέα του εξωφύλλου και ο αιωρού-
μενος πιτσιρικάς παραπέμπουν σε μια ανάγνωση του κόσμου όπου
η συλλογική προσπάθεια των πολλών είναι αυτή που καθιστά δυ-
νατή κάθε εκτίναξη που ανατρέπει –συγκυριακά ή μόνιμα– τις πε-
ριοριστικές συνθήκες του παρόντος. Στο σχήμα αυτό, είναι ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσα η στιγμή που η αφήγηση του 20ού αιώνα δια-
πλέκεται με τις ίδιες τις εμπειρίες του ιστορικού. Υπό την οπτική
αυτή, οι σελίδες για τη μεταπολίτευση συνιστούν ένα πεδίο αποτί-
μησης της ατομικής και συλλογικής δράσης στην οποία συμμετείχε
–και κατά στιγμές πρωταγωνίστησε– ο Αντώνης Λιάκος για ένα νέο
ξεκίνημα της ελληνικής κοινωνίας. Η ψύχραιμη αποτίμηση μιας πε-
ριόδου που έχει υποφέρει από μεθύστερες ηρωοποιήσεις και ανι-
στορικές δαιμονοποιήσεις συνιστά την πιο ουσιαστική υπεράσπιση
της βασικής, και επαναστατικής της, παρακαταθήκης: του κοινωνι-
κού και πολιτικού εκδημοκρατισμού.

Τέλος, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τον τόπο της φωτογραφίας, το
Καρπενήσι, τον ακολουθεί –εντός αγκύλης– ένα ερωτηματικό. ∆εν
ξέρουμε με σιγουριά που ακριβώς και σε ποια στιγμή μια παρέα
από πιτσιρικάδες χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για το δικό τους
άλμα στον ουρανό. Υπάρχουν σημεία μέσα στον Ελληνικό 20ό αι-
ώνα που κάπου η ακρίβεια της πληροφορίας χάνεται, ενώ ο κάθε
αναγνώστης μπορεί να σταθεί στα δικά του ενδιαφέροντα και να
πει «μα αυτό δεν έγινε ακριβώς έτσι». Αυτό σκεφτόμουν όταν για
παράδειγμα έφτασα στο σημείο που η Βούλα Πατουλίδου εμφανί-
ζεται να κατέκτησε το χρυσό στην Ατλάντα το 1996 αντί της Βαρ-
κελώνης το 1992! ∆εν έχει όμως και τόση μεγάλη σημασία, όσο και
αν θα ήταν χρήσιμο να διορθωθούν τέτοιες αβλεψίες σε επόμενη έκ-
δοση. Γιατί τελικά σημασία δεν έχει εκείνη η αφήγηση που θα εξαντ-
λήσει τη δύναμή της στο να προσδιορίσει το επακριβές σημείο και
την επακριβή χρονικότητα του ιστορικού γεγονότος, αλλά εκείνη που
θα επιμείνει στη χειραφετητική κίνηση, τη δύναμη της στιγμής, την
προοπτική των σωμάτων και των βλεμμάτων. Ο Αντώνης Λιάκος δεν
έγραψε απλώς ένα καλό βιβλίο ιστορίας. Έγραψε ένα βιβλίο για την
ιστορία που έχει σημασία να ειπωθεί.

ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

Ο Κ. Καρπόζηλος είναι ιστορικός και διευθυντής των ΑΣΚΙ.

Μια ιστορία
που αξίζει να γραφτεί

Για το βιβλίο του Αντώνη Λιάκου «Ο ελληνικός 20ός αιώνας»

Μια ανάγνωση του κόσμου όπου η

συλλογική προσπάθεια των πολλών

είναι αυτή που καθιστά δυνατή κάθε

εκτίναξη που ανατρέπει –συγκυ-

ριακά ή μόνιμα– τις περιοριστικές

συνθήκες του παρόντος.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου του Αντώνη Λιάκου «Ο ελληνικός 20ός αιώνας»
(εκδόσεις Πόλις, 2019) υπάρχει μια εμβληματική φωτογραφία της Βούλας
Παπαϊωάννου. Σε μια κατασκήνωση στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, μια
παρέα παιδιών, χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα, εκτοξεύει έναν πιτσιρικά
στον αέρα. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει τη στιγμή της μέγιστης
αιώρησης· στο επόμενο δευτερόλεπτο καταλαβαίνουμε ότι θα αρχίσει να
πέφτει. Η φωτογραφία αυτή συμπυκνώνει το απολογιστικό βλέμμα του
Αντώνη Λιάκου: το ανέμελο παιχνίδι την επομένη του πολέμου μάς βοηθά να
σκεφτούμε το ελληνικό παρελθόν όχι ως μια μονοσήμαντη ιστορία
τραυμάτων, αλλά ως μια δυναμική διαδικασία όπου η στιγμή της
καταστροφής συνυφαίνεται με τη στιγμή της αναδημιουργίας, ως μια ανοιχτή
υπόσχεση για το μέλλον, ως μια υπόθεση που εμπλέκει τους ανθρώπους, και
την κοινωνία στο σύνολό της, σε μια διαρκή εμπειρία μεταβολής.
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ο καλύτερο μυθιστόρημα της Μόρισον είναι αναμφισβήτητα η Αγα-
πημένη που εκδόθηκε το 1987. Το 1988 η Αγαπημένη κέρδισε το βρα-
βείο Πούλιτζερ και εξακολουθεί να διαβάζεται πολύ. Μόνον ο Σέξ-
πιρ την ξεπερνάει σε αριθμό μελετών στα πανεπιστήμια. Μετα-
φέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη το 1998, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Ντιμ,
με πρωταγωνίστρια την Όπρα Γουίνφρι. Στα ελληνικά η πρώτη έκ-
δοση ήταν στη Νεφέλη το 1989, σε μετάφραση Έφης Καλλιφατίδη.
Πρόκειται για ένα έργο που συγκεντρώνει αριστοτεχνικά όλα τα

στοιχεία των προηγούμενων βιβλίων της: προφορική παράδοση, μα-
γικό ρεαλισμό, μοντερνισμό, αλληγορία, ιστορικές αναφορές, προ-
γονική λατρεία, ανάγκη ελευθερίας και αυτοκαθορισμού. Πιο απλά
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αγαπημένη είναι μια ιστορία φαν-
τασμάτων που εξερευνά τις ψυχολογικές συνέπειες του φόνου, της
οδύνης, της μοναξιάς. Μόνον που τα φαντάσματα ελλοχεύουν μέσα
στο είναι των ηρώων.

***
Η Αγαπημένη στηρίζεται στην αληθινή ιστορία της Μάργκαρετ

Κάρνετ που είχε δραπετεύσει από το Κεντάκι και προσπάθησε να
σκοτώσει τα παιδιά της όταν την πρόλαβαν οι φρουροί, στο Οχάιο
του 1850, γιατί δεν ήθελε να καταντήσουν κι εκείνα σκλάβοι. «Στην
αρχή σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να γραφτεί μια τέτοια ιστο-
ρία αλλά με ενοχλούσε να μην μετουσιωθεί σε τέχνη», έγραψε η συγ-
γραφέας. Γιατί, όπως το Ολοκαύτωμα έτσι και η ∆ουλεία είναι μια
πολύ σοβαρή Ιστορία για να μετατραπεί σε μυθοπλασία και χρει-
άζεται μια διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά.

***
Στο νούμερο 124 στην οδό Μπλοθστόουν, απ’ όπου ξεκινάει η αφή-

γηση, βρίσκεται το στοιχειωμένο σπίτι: «Γεμάτο με το δηλητήριο ενός
μωρού».
Βρισκόμαστε στο 1873, μόλις έχει τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος

και, μολονότι η σκλαβιά έχει τερματιστεί, εξακολουθεί να βασανί-
ζει την ψυχή των Αφροαμερικανών μαύρων. Η γιαγιά Μπέιμπι Σαγκς,
η πεθερά της Σιθ, έχει πεθάνει πριν από οκτώ χρόνια, τα δύο εγ-
γόνια της και παιδιά της Σιθ έχουν φύγει μην αντέχοντας την ατμό-
σφαιρα στο 124. Η Σιθ και η κόρη της, Ντένβερ, μόνες πια και απο-
φασισμένες, πρέπει να αναμετρηθούν με το φάντασμα που τις βα-
σανίζει, γιατί το στοιχειωμένο σπίτι κατατρύχεται από την οπτασία
της σκοτωμένης κόρης της. Ποτέ δεν μαθαίνουμε το όνομα του κο-
ριτσιού, η Σιθ ζήτησε να χαράξουν στον τάφο της μια απλή λέξη,
«Αγαπημένη», κι αυτό το έκανε δίνοντας το κορμί της στον χαρά-
κτη ανάμεσα στους τάφους.
Το μυθιστόρημα ξεκινάει την ημέρα που εμφανίζεται ο Πωλ Ντη,

τον οποίο γνώριζε η Σιθ όταν δούλευαν στο κτήμα του κυρίου Γκάρ-
νερ, στο Κεντάκι. Ο Πωλ Ντη, ο τελευταίος άντρας από το «Φιλό-
ξενο σπιτικό», αναζητά την Σιθ δεκαοκτώ χρόνια μετά. Η Σιθ τον
καλεί μέσα. Αυτός λοιπόν εξορκίζει το φάντασμα του σπιτιού.
Από αυτό το σημείο και μετά η ιστορία ξετυλίγεται σε παράλ-

ληλα επίπεδα: αφ’ ενός στο παρόν, στο 124, και αφ’ ετέρου σε ό,τι
συνέβη στο «Φιλόξενο σπιτικό» στο παρελθόν. Το κομμάτι του πα-
ρελθόντος περιγράφεται μέσα από αναδρομές όπου ξεπηδάει στα-
διακά η ιστορία της Σιθ. Γεννήθηκε στο Νότο από μητέρα Αφρικά-
να που δεν γνώρισε ποτέ, στα δεκατρία της πουλήθηκε στους Γκάρ-
νερ, στο «Φιλόξενο Σπιτικό». Η Σιθ ζήτησε να παντρευτεί τον Χαλ
επειδή εκτίμησε το γεγονός ότι, για να εξαγοράσει την ελευθερία
της μητέρας του, νοίκιαζε τον εαυτό του τα Σαββατοκύριακα. Έτσι
η Σιθ και ο Χαλ απόκτησαν δύο αγόρια και ένα κορίτσι που δεν μα-
θαίνουμε το όνομά του.
Όμως, όταν πέθανε ο κύριος Γκάρνερ, ανέλαβε το κτήμα ο γαμ-

πρός του, ο επονομαζόμενος
δάσκαλος που, μαζί με τους
ανιψιούς του, γίνονται πιο
σκληροί και καταπιεστικοί
και συλλαμβάνουν τον Πωλ
Ντη που ήθελε να δραπε-
τεύσει. Στο μεταξύ η Σιθ
σκόπευε να το σκάσει και
έχει ήδη στείλει τα παιδιά
της, με ένα καραβάνι νέγρων,
στην πεθερά της την Μπέιμ-
πι Σαγκς, στο Σινσινάτι.
Ύστερα από τη σύλληψη

των σκλάβων, φυλακίζουν την Σιθ μέσα στην αποθήκη και την κα-
κοποιούν ενώ ο Χαλ, κρυμμένος, παρατηρεί την αποτρόπαιη σκηνή
και τρελαίνεται. Ο Πωλ Ντη είναι αναγκασμένος να φοράει ένα σι-
δερένιο φίμωτρο. Η Σιθ μαστιγώνεται παρά το γεγονός ότι είναι έγ-
κυος. Πληγωμένη και σημαδεμένη δραπετεύει έχοντας ένα «δέντρο»
στην πλάτη της από το μαστίγωμα. Και όταν θα έρθει η ώρα να επι-
λέξει αν πρέπει το μωρό της να ζήσει σκλαβωμένο, δεν θα το επι-
τρέψει.
Όλα αυτά τα μαθαίνουμε σαν να ξεφλουδίζουμε ένα κρεμμύδι. Οι

μνήμες ανασύρονται και θάβονται, όπως το μυαλό της Σιθ που εί-
ναι φυλακισμένο αλλά απελευθερώνεται μέσα από την πράξη της
αφήγησης. Το φάντασμα του νεκρού μωρού και η επιστροφή της Αγα-
πημένης στο 124 είναι η αφορμή για την επανεκκίνηση της μνήμης,
συμφιλιωτικής και στενάχωρης, ιαματικής και τραυματικής.

***
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στα μυθιστορήματα της Μόρισον εί-

ναι οι δυνατές φιλίες γυναικών. Μπορεί η σχέση ανδρός και γυναι-
κός να είναι μια πρωτεύουσα σχέση αλλά οι γυναίκες πάντα έχουν
στο πλευρό τους φίλες, ειδικά όταν λείπουν οι άντρες και δεν κυ-
ριαρχούνται από την έλλειψη του άλλου φύλου όπως στα μυθιστο-
ρήματα του Χένρι Τζέιμς ή της Τζέιν Ώστιν. Μπορεί σήμερα να έχου-
με δεκάδες αφηγήσεις με φιλίες γυναικών αλλά όταν ξεκίνησε να
τις περιγράφει η Μόρισον, ειδικά με το Σούλα (1971), ήταν κάτι εν-
τελώς ριζοσπαστικό.
Η Αγαπημένη, μια ιστορία βίαιη, σωματική, λυρική, απόκοσμη αλλά

και γήινη, διαβάζεται σαν ένα τραγούδι των Μαύρων που ξεκινά-
ει από τις φυτείες των σκλάβων, περνάει στους αγώνες τους να απο-
τινάξουν τις αλυσίδες και τα φίμωτρα και φτάνει στις μέρες μας,
στους ίδιους αγώνες που δίνει κάθε μεγάλη ή μικρή κοινότητα για
να διεκδικήσει δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση. Η Αγαπημένη
είναι ένα γκόσπελ που μετατρέπεται σε τζαζ και απλώνεται με σό-
ουλ και χιπ χοπ ρυθμούς στις γειτονιές του κόσμου.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ

Ο Θ. Γρηγοριάδης είναι συγγραφέας.

Μια ιστορία φαντασμάτων που εξε-
ρευνά τις ψυχολογικές συνέπειες
του φόνου, της οδύνης, της μονα-
ξιάς. Μόνον που τα φαντάσματα ελ-
λοχεύουν μέσα στο είναι των ηρώων.

Αγαπημένη
και πολυδιαβασμένη

Τόνι Μόρισον «Αγαπημένη» (μετάφραση Κατερίνα Σχινά,

εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2019)

η εποχή των βιβλίων4

Σε κάθε της γραπτό –από τα έντεκα μυθιστορήματα, διηγήματα ή κριτικά
δοκίμιά της– η Τόνι Μόρισον (1931, Λορέιν, Οχάιο – 2019, Νέα Υόρκη)
αγωνίζεται να αποκαλύψει τις πτυχές του ρατσισμού και του σεξισμού
από την αρχή της δουλείας στις ΗΠΑ ως σήμερα. Όπως λέει η ίδια,
«λογοτεχνία χωρίς πολιτική σημαίνει ότι το περιεχόμενο δεν έχει καμιά
σημασία, ότι ο γυναικείος λόγος δεν είναι σημαντικός και ότι οι γυναίκες
δεν έχουν να πουν τίποτε το αξιόλογο».
Το 1993, η Τόνι Μόρισον ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα συγγραφέας
που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τα βιβλία της τής
χάρισαν πολλά βραβεία, διεθνή αναγνώριση και πουλήθηκαν πολύ γιατί
αναφέρονται στο κοινό παρελθόν των Αμερικανών, είτε αυτοί ανήκουν σε
φυλετική μειονότητα είτε στη λευκή άρχουσα τάξη. Επιπλέον, η γυναικεία
οπτική που υιοθετεί στην προσπάθειά της να αποτυπώσει ιστορικά την
εμπειρία των Αφροαμερικανίδων στη λευκοκρατούμενη και
ανδροκρατούμενη κοινωνία των ΗΠΑ χαρίζουν στα μυθιστορήματά της
πρωτοτυπία και γνησιότητα.τ
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