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Τη συνέντευξη πήρε ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

έμα του νέου βιβλίου σας είναι οι περίφημοι επενδυ-
τές από το εξωτερικό. Τους ακούμε δεκαετίες τώρα,
σπάνια έρχονται. Τι είδους επενδύσεις γίνονται σε αυτή
τη χώρα;

Το θέμα είναι διπλό. Έχει μυθοποιηθεί η έννοια επέν-
δυση σε τρομερό σημείο και έχει φτάσει να είναι το μόνο
που μετράει σε όλη την οικονομία πια. Είναι άμεσα συν-
δεδεμένο με τη μείωση ή και εξαφάνιση της κρατικής πα-
ρέμβασης στην οικονομία και με το γεγονός ότι η επένδυση
έχει αναχθεί σε ένα είδος σωτήρα χωρίς όμως κανείς να
ενδιαφέρεται για την κατανομή του πλούτου. Αυτό έχει με-
γάλη σημασία. Εξού και αναπτύσσω παράλληλα το θέμα
της φτώχειας. Η παράλληλη αφήγηση με δύο αφηγητές που
κάνω για πρώτη φορά (σ.σ. τον Χαρίτο και τον Ζήση) αυτό
το νόημα έχει. Στο τέλος οι δύο αφηγητές ενοποιούνται και
κατασταλάζουν μέσα στην ίδια την οικογένεια. Κι αυτό
επειδή η οικογένεια παίζει κομβικό ρόλο στην Ελλάδα.

Βλέπουμε στο βιβλίο ότι φτωχοί και φτωχοποιημένη με-
σαία τάξη ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ο παλιός κο-
μουνιστής Ζήσης λέει ότι «το προλεταριάτο πήγε στα
αζήτητα και τη θέση του πήραν οι μεσοαστοί, που εμείς
τους λέγαμε αντιδραστικούς και νεροκουβαλητές του
αστικού συστήματος».

Έχει ανατραπεί το πράγμα, εξού και παρεμβάλλεται και
συμμετέχει στα δρώμενα και ένας Ιταλός. Είναι γενικό το
φαινόμενο. Πρόκειται για μια ανατροπή που έχει να κά-
νει με τις τεράστιες ανισότητες και μ’ ένα σύστημα που
εκθειάζει την επένδυση χωρίς να θέλει να δει ποιοι επω-
φελούνται. Και με τον κορονοϊό, όταν βγούμε από τον εγ-
κλεισμό θα το καταλάβουμε αυτό ακόμα πιο έντονα. Ο ιός
μπορεί να μετατραπεί σε μια πάρα πολύ ωραία δικαιο-

λογία, ας μη γελιόμαστε.

Τι θα έπρεπε να κάνουμε σε συνθήκες επικράτησης
άκρατου οικονομισμού και διαρκών κρίσεων;

Το πρόβλημα με αυτή την κρίση είναι ότι είναι παγκό-
σμια. ∆εν υπάρχει εδώ ο νότος ή η Ελλάδα που δεν τα έκα-
νε σωστά κ.λπ. Τους χτυπάει όλους. Υπό αυτή την έννοια
απαιτείται ενιαία και αλληλέγγυα συνεννόηση. Αν δεν
υπάρξει, τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Βλέπω συζητή-
σεις, όχι αποφασιστικότητα. Εξακολουθούν να σκέφτον-
ται όπως στην προηγούμενη κρίση, όμως αυτή είναι δια-
φορετική.

Φοβάστε νέα μνημόνια;
∆εν θα πήγαινα στα νέα μνημόνια. Την έννοια των μνη-

μονίων δεν την βλέπω ως έναν άμεσο κίνδυνο. Αν συνε-
χιστεί βέβαια η επιδημία για πολύ καιρό ποιος ξέρει. Ακό-
μα όμως κι αν λειτουργήσει το κοινό ταμείο, οι όροι θα
είναι οπωσδήποτε σκληροί. Κάτι που θα πλήξει περισσό-
τερο τις λιγότερο ισχυρές χώρες. Μπορεί να μην πάρου-
με μνημόνια αλλά θα περάσουμε δύσκολα. Φαίνεται ήδη
αυτό στη χώρα. Όταν οι άνθρωποι για έξι εβδομάδες δεν
δουλεύουν και η προοπτική να δουλέψουν είναι με όρους,
αυτό δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Πρέπει πάντως να πω ότι η ελληνική κοινωνία με έχει
αφήσει άναυδο. Για το πόσο ψύχραιμα και συγκροτημέ-
να αντιμετώπισε την κατάσταση αυτές τις έξι εβδομάδες.
Υπάρχουν βέβαια αιτίες. Ύστερα από την κρίση και τις συ-
νέπειές της έγιναν όλοι πιο προσεκτικοί και πειθαρχημέ-
νοι. Χάρη σε ομάδα επιστημόνων, κυρίως, που έπεισε τον
πληθυσμό. ∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι μια σειρά πετυχη-
μένα μέτρα τους έπεισαν, ακόμα και μέσα στο Πάσχα να
είναι πειθαρχημένοι. Ήταν έκπληξη για μένα. Και αυτή η
έκπληξη μου δίνει προοπτική και αισιοδοξία για το αύ-
ριο. Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για το μέσο πολί-
τη. ∆εν χρυσώνει κανείς το χάπι λέγοντάς το. Έχει μάθει
ο πολίτης να διαχειρίζεται πιο σωστά τις αντοχές του.

Θα βλέπατε ως λύση μια διαγραφή χρεών;
Μακάρι να γινόταν μια τέτοια συζήτηση. Θα έλεγα μά-

λιστα ότι σε επίπεδο τραπεζικό μάς αλλάξανε τα φώτα
το 2008 για να ενισχύσουν τις τράπεζες. Και ότι τώρα εί-
ναι η ώρα να βρουν λύσεις και αυτές με τη σειρά τους. Μια
λύση είναι λοιπόν η μερική διαγραφή. Μοιραία θα πάμε
εκεί, το ζήτημα είναι για ποιους θα ισχύσει. Μια γερμα-
νική εφημερίδα έγραψε ότι η Lufthansa ζητάει βοήθεια για-
τί έχει ζημιά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα. Μπορεί κανείς να
θεωρήσει ότι αν της δοθούν δάνεια θα μπορέσει αύριο να
τα αποπληρώσει; Θα μπει στο τραπέζι η ρεαλιστική προ-
οπτική του τι από αυτά μπορούμε να διαγράψουμε. Η Γαλ-
λία έδωσε 10 δισ. στην Air France. Θα επιστραφούν αυτά
ποτέ; Αλλά θα διαγραφούν αυτά και θα μείνουν απ’ έξω
τα χρέη των χωρών; Κάποια στιγμή τελειώνουν τα απο-
θέματα της χώρας. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό; Στην Ιτα-

Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλάμε για θέ-
σεις εργασίας και ταυτόχρονα για μι-
σθούς που δεν εξασφαλίζουν επιβίω-
ση. Άρα όχι μόνο οι φτωχοί με την έν-
νοια των παλιών μεροκαματιάρηδων,
αλλά και τα μεσαία στρώματα έχουν
πρόβλημα να επιβιώσουν.

Συνέντευξη με τον συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη
με αφορμή το νέο υπό έκδοση βιβλίο του,
«Ο φόνος είναι χρήμα» (εκδόσεις Κείμενα)

Με αφορμή το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη που
αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό και το οποίο διαβάσαμε και
παρουσιάζουμε, ο συγγραφέας δίνει μια πρώτη και αποκλειστική
συνέντευξη στην «Εποχή», μιλώντας για το ιδιαίτερα πολιτικό αυτό βιβλίο
αλλά και για τα καυτά θέματα που απασχολούν τον κόσμο μας αυτή την
περίοδο.

«Ο ιός μπορεί
να γίνει δικαιολογία»
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λία ή εδώ το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Θα
πρέπει να βρεθεί τρόπος όλες οι χώρες να βοη-
θηθούν να σταθούν στα πόδια τους.

Ο Λάμπρος, άλλοτε ενεργό μέλος του ΚΚΕ,
φίλος του Χαρίτου, είναι τώρα απογοητευ-
μένος από το κόμμα αλλά και από την Αρι-
στερά γενικότερα, με το επιχείρημα ότι δεν
μπορεί να κινητοποιήσει πια τα κινήματα.
Και αντί άλλων κομματικών διαχωρισμών, θε-
ωρεί ότι ο μόνος διαχωρισμός πια είναι πλού-
σιοι-φτωχοί και ότι οι φτωχοί πρέπει να αυ-
τοοργανωθούν. ∆ύο ερωτήσεις: Πιστεύετε ότι
οι φτωχοί δέχονται επίθεση αυτή την ιστορική
περίοδο; Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να έχει και
πολιτική ή κομματική έκφραση ο αγώνας
τους;

Όντως όλες οι τάξεις από τα μεσαία στρώματα
και κάτω δέχονται τρομακτική επίθεση. Στην
«Εποχή της υποκρισίας» το είπα επίσης. Λέτε
στον κόσμο θέσεις εργασίας αλλά οι θέσεις ερ-
γασίας δεν του φτάνουν ούτε για το νοίκι. Σε
πολλές χώρες συμβαίνει αυτό. Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλάμε για θέ-
σεις εργασίας και ταυτόχρονα για μισθούς που
δεν εξασφαλίζουν επιβίωση. Άρα όχι μόνο οι
φτωχοί με την έννοια των παλιών μεροκαμα-
τιάρηδων αλλά και τα μεσαία στρώματα έχουν
πρόβλημα να επιβιώσουν. Πιέζονται προς τα
κάτω. Αιτία είναι όχι μόνο η εργασία και οι θέ-
σεις εργασίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο
αναπτύσσεται η ιδιωτική «ανεξάρτητη» εργα-
σία. Η ανάπτυξη, η παραγωγή πλούτου, αντί να
μειώσει τις ανισότητες, τις μεγαλώνει. Οι λίγοι
κερδίζουν πολλά, οι πολλοί αγωνίζονται για την

επιβίωση.
Ως προς το δεύτερο:

πράγματι, αυτή τη
στιγμή, παγκοσμίως, η
Αριστερά έχει αποτύ-
χει. Αυτό που βλέπω,
ιδιαίτερα στην Ευρώ-
πη, είναι μια Αριστερά
που δεν μπορεί να κι-
νητοποιήσει κανέναν.
Βλέπω γύρω μου μια
αδυναμία τρομερή.
Ενώ άλλοτε ήταν το
σωσίβιο των μεροκα-
ματιάρηδων, των αδύ-
ναμων, σήμερα δεν
υπάρχει πια, εξαφανί-
στηκε. Αυτό αποδυ-
ναμώνει τα βαλλόμενα
στρώματα ακόμα πε-

ρισσότερο. Το βλέπεις με τα κίτρινα γιλέκα, με
τις σαρδέλες. Παλιά το γενικότερο κίνημα της
Αριστεράς τα ενσωμάτωνε αυτά και βοηθούσε
όχι μόνο να ακουστεί η φωνή τους αλλά και να
διεκδικήσουν. Ας πούμε στην Ιταλία: πού είναι
το K.K. Ιταλίας σήμερα; Η Γαλλία είχε τρομε-
ρό αριστερό κίνημα. Πού ’ντο; ∆εν υπάρχει.

Έχουμε μια ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς
με την εξής έννοια: η ακροδεξιά είτε σε σοφτ
είτε σε λιγότερο σοφτ εκδοχή συμμετέχει διε-
θνώς σε πολλά κυβερνητικά σχήματα. Ταυ-
τόχρονα υπάρχει επικράτηση της ακροδεξιάς
ατζέντας σε πολλές χώρες.

Όπου λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια. Και
η γάτα είναι η Αριστερά. Έδωσε έδαφος στην
άκρα δεξιά να αναπτυχθεί όχι για να αναδείξει
διεκδικήσεις αλλά κατά την προσφιλή της μέ-
θοδο για να πει ότι φταίνε οι ξένοι. Με την ταυ-
τόχρονη σύμπραξη της απογοήτευσης από ένα
σύστημα δημοκρατικό μεν αλλά αναπαραγόμε-

νο με τον ίδιο τρόπο, αυτό οδήγησε στην ανά-
πτυξη του εθνικισμού που ωφέλησε την ακρο-
δεξιά. Το βλέπουμε αυτό σε Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία. Είναι τρομερός ο κίνδυνος, ειδικά σή-
μερα. Ουσιαστικά όμως, ταυτόχρονα, εκεί που
υπάρχουν εναλλακτικά κόμματα η κατάσταση
έχει και μια άλλη προοπτική. Εκεί λ.χ. που βλέ-
πεις την κόπωση Γερμανών από τη σοσιαλδη-
μοκρατία βλέπεις την ανάπτυξη των Πράσινων.
Είναι ένα πρόβλημα άμεσα συνυφασμένο με το
πρόβλημα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων.
Στη Γαλλία το ίδιο. Πού είναι τα συνήθη κόμ-
ματα; Φτάσαμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η
Λεπέν. Η κατάρρευση του συστήματος στην Ιτα-
λία οδήγησε στην άνοδο της ακροδεξιάς Λέγκας
και στην ανάδειξη του λαϊκιστικού κόμματος
Πέντε Αστέρια. Το ότι είχαν την τύχη ή την εξυ-
πνάδα να βρουν ένα πρωθυπουργό που έχει
μυαλό πολιτικό δεν σημαίνει ότι τα Πέντε Αστέ-
ρια ξεκίνησαν έτσι. Το Partido Democratico δεν
μπορεί να ανέβει. Έχασε ο κόσμος την εμπι-
στοσύνη του στα συστηματικά κόμματα που
αναπαράγονται από την ίδρυση της ΕΕ και μετά.

Πώς βλέπετε το εκδοτικό τοπίο μετά τον κο-
ρονοϊό;

Έχει ενδιαφέρον ότι θα ανοίξουν πάλι τα μι-
κρά βιβλιοπωλεία. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, βε-
βαίως όμως υπάρχουν δύο πράγματα: πρώτον
θα αργήσει ο κόσμος να μπει στα βιβλιοπωλεία.
∆εύτερον καλό θα είναι οι εκδότες και οι βι-
βλιοπώλες να αναπτύξουν διαδικτυακές πλατ-
φόρμες. Χρειάζεται και μια άλλη λύση. Αν εί-
σαι βιβλιοπώλης και περιμένεις στο βιβλιοπω-
λείο δεν ξέρω πόσο θα περιμένεις. Αν μπορέσουν
να οργανώσουν πληρωμή και παράδοση κατ’ οί-
κον μπορεί τα πράγματα να μην εξελιχθούν και
τόσο άσχημα. Χρειάζονται, ειδικά στο βιβλίο,
νέες διέξοδοι. Λύσεις πωλήσεων και τροφοδο-
σίας.

Υπήρξατε πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βι-
βλίου. Σήμερα ΕΚΕΒΙ δεν υπάρχει. Τι πι-
στεύετε σήμερα για την έλλειψή του;

Ειδικά σήμερα, όπως είναι η κατάσταση, η
συμβολή ενός ΕΚΕΒΙ μπορεί να είναι πολύ ση-
μαντική. Να ενισχύσει τους βιβλιοπώλες και τους
εκδότες. Όχι για να ενισχύσει τις πωλήσεις αλλά
για να δημιουργήσει ένα δίκτυο βιβλιοθηκών που
θα ενισχύει το χώρο αγοράζοντας βιβλία. Είμαι
υπέρ αυτού που προέβλεπε το σχέδιο της
Μυρσίνης Ζορμπά, ένα ΕΚΕΒΙ με επιμέρους
γραφεία και εγκαταστάσεις σε πολλές περιοχές
της χώρας. Όπως είναι το μοντέλο των σπιτιών
λογοτεχνίας στη Γερμανία. Σε κάθε πόλη να
υπάρχει ένας χώρος, μια Βιβλιοθήκη. Θα έδινε
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μεγάλη βοήθεια. Με
την εποπτεία ενός ΕΚΕΒΙ και σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς. Βλέπω πόσο μεγάλη είναι η
προσφορά αυτού του συστήματος στη Γερμανία
και σε όλο το γερμανόφωνο χώρο. Το βιβλίο έχει
ανάγκη βοήθειας Αν περιμένουμε πάλι με
σταυρωμένα χέρια δεν θα τα βγάλει πέρα.

<<<

Ειδικά σήμερα, όπως είναι η κατάσταση, η συμβολή
ενός ΕΚΕΒΙ μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Όχι
για να ενισχύσει τις πωλήσεις, αλλά για να
δημιουργήσει ένα δίκτυο βιβλιοθηκών που θα
ενισχύει το χώρο αγοράζοντας βιβλία.
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«Τα διαφημιστικά σποτ της κόλασης»

Τ
ο νέο μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη – το 13ο με ήρωα τον Αστυνόμο Κώστα Χα-
ρίτο – που, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο στάδιο της διόρθωσης από τον εκδοτικό οίκο,
έχει, για πρώτη φορά, δύο αφηγητές. Τον Χαρίτο, φυσικά, και τον Λάμπρο Ζήση. Ο

Ζήσης, παλιός κομουνιστής που έχει υποστεί πολλές διώξεις, συνδέεται με παράδοξη φιλία
με τον Αστυνόμο Χαρίτο, που κάποτε τον φρουρούσε στα κρατητήρια της ασφάλειας, και
συνήθως αποτελεί τον από μηχανής θεό του στα μυθιστορήματα του Μάρκαρη, δίνοντάς του
εκ πείρας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Τούτη τη φορά ο Ζήσης, από αποτραβηγμέ-
νος φίλος και ευκαιριακός συμβουλάτορας σε άλλα βιβλία, γίνεται πραγματικός πρωταγω-
νιστής του μυθιστορήματος.
Ο αναγνώστης παρακολουθεί στενά δύο ιστορίες. Τις περίεργες δολοφονίες με μαχαίρι ξέ-
νων επενδυτών – η αρχή γίνεται με Σαουδάραβα και ακολουθεί Κινέζος – από τη μια και
την προσπάθεια του Λάμπρου Ζήση να οργανώσει κίνημα από την άλλη. Πρόκειται για «κί-
νημα των φτωχών» όπου βρισκόμαστε στην παράξενη θέση να παρακολουθούμε τον μεν Ζήση
να οργανώνει δημόσιες συγκεντρώσεις σε πλατείες της Αθήνας και με σκοπό την αυτοορ-
γάνωση των φτωχών (παραδοσιακά φτωχών, φτωχοποιημένων της κρίσης, ξένων μεταναστών),
τον δε Χαρίτο να προσπαθεί, όσο το δυνατόν πιο διακριτικά, να βάλει την Αστυνομία να
περιφρουρήσει τις συγκεντρώσεις αυτές ώστε να μην παρεισφρήσουν ξένα προς αυτές τα-
ραχοποιά στοιχεία και τις αμαυρώσουν! ∆ύο είναι οι βασικές θέσεις του μυθιστορήματος:
πρώτον ότι στο υπάρχον πολιτικοοικονομικό πλαίσιο εξουσίας, στην Ελλάδα και διεθνώς,
οι ανισότητες ολοένα και μεγαλώνουν (με τα μεσαία στρώματα να πιέζονται όλο και πε-
ρισσότερο και οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι) και, δεύτερον, ότι η Αριστερά αδυνα-
τεί να δημιουργήσει κινήματα, οπότε οι φτωχοί πρέπει να αυτοοργανωθούν. Όσο για την ακρο-
δεξιά, δεν είναι παρά το «διαφημιστικό σποτ της κόλασης», όπως λέει κάπου ένας Ιταλός
διαδηλωτής (μέλος του κινήματος «σαρδέλες», στην Ιταλία). Κατά τα άλλα παρακολουθούμε,
όπως πάντα, την επαγγελματική και οικογενειακή καθημερινότητα του Χαρίτου που περι-
λαμβάνει, ήδη από το προηγούμενο μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη, την «Εποχή της υπο-
κρισίας», και ένα εγγόνι το οποίο η οικογένεια Χαρίτου ονόμασε Λάμπρο προς τιμήν του
Ζήση!
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι την αξία της οικογένειας δεν τιμά μόνο ο Κώστας Χα-
ρίτος αλλά και ο ίδιος ο Πέτρος Μάρκαρης. Έχοντας παραμείνει πιστός μέχρι τέλους στον
εκδότη του Σάμη Γαβριηλίδη που πέθανε πρόσφατα, εκδίδει τώρα το νέο του μυθιστόρη-
μα στον εκδοτικό οίκο «Κείμενα», τον οποίο αναβίωσε ο Φοίβος Βλάχος, στενός συνεργά-
της και μέλος της οικογένειας του θανόντος.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ
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Άρεντ αναφέρει αυτή τη φράση για πρώτη φορά το 1949 στο άρθρο
της «»The Rights of Man»: What Are They?» (που δημοσίευσε το πε-
ριοδικό Modern Review), χωρίς ιδιαίτερη έμφαση, με έναν τρόπο που
θα μπορούσε να περάσει κειμενικά απαρατήρητος. Η φράση επανήλθε,
και πάλι κάπως αδιόρατα, το 1958 στην αναθεωρημένη έκδοση του
βιβλίου της Οι Απαρχές του Ολοκληρωτισμού, στο κεφάλαιο με τίτ-
λο «Η παρακμή του έθνους-κράτους και το τέλος των δικαιωμάτων
του ανθρώπου». Ήταν σαν η φράση να διέλαθε της προσοχής της ίδιας
της συγγραφέα της. Για αρκετές δεκαετίες είτε παραγνωρίστηκε και
προσπεράστηκε είτε χρησιμοποιήθηκε χωρίς αναγνώριση της συγ-
γραφικής της κυριότητας.

Από τη θέση της εξόριστης Εβραίας που έχει στερηθεί την υπη-
κοότητά της, διατυπώνει αυτή την ιδέα, χωρίς καμιά οίηση θεωρίας,
καθώς αποδομεί την ιδέα των οικουμενικών «αναπαλλοτρίωτων» δι-
καιωμάτων του ανθρώπου. Η Άρεντ υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα
δεν μας ανήκουν απλώς, δεν τα έχουμε. Η δυνατότητά μας να τα επι-
καλεστούμε και να τα ασκήσουμε με νομικά επιδραστικό τρόπο υπό-
κειται σε όρους, και πάνω απ’ όλα στον όρο της εθνικής πολιτειότη-
τας, που εξασφαλίζει ότι οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων είναι πολιτι-
κά σημαίνουσες και αναγνωρίσιμες. Αυτή είναι η ειρωνεία στην καρ-
διά του λόγου των δικαιωμάτων: η διασφάλιση των δικαιωμάτων μας
εξαρτάται από τις πολιτικές κοινότητες που ενδέχεται να μας στερούν
τα δικαιώματα αυτά. Πώς να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ανήκουμε
σε μια πολιτική κοινότητα όταν είναι αυτή η κοινότητα που θέτει τους
όρους αναγνώρισης των δικαιωμάτων αλλά και του ίδιου του «αν-
θρώπινου»; Πώς διεκδικείται ένα δικαίωμα ένταξης όταν η ένταξη εί-
ναι η προϋπόθεσή του;

Μειονότητες υπό πολιτική απαλλοτρίωση

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποδίδονται στους ανθρώπους, αλλά
ορίζουν την εμβέλεια πολιτικής αναγνωρισιμότητας του «ανθρώπινου»,
υπό όρους – εθνικούς, ταξικούς, έμφυλους, φυλετικούς. Η Οικουμε-
νική ∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωμάτων (1948) προϋποθέτει τα
έθνη-κράτη να διασφαλίζουν τα «οικουμενικά» και «αναπαλλοτρίω-
τα» δικαιώματα όλων των ανθρώπων, αλλά τα νεωτερικά έθνη-κρά-
τη συγκροτούνται στη βάση της εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας. Ως
κριτική απόκριση στο παράδοξο των οικουμενικών ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, η διατύπωση «δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα» αρθρώνει
ένα κάλεσμα για μια διαφορετική, συμπεριληπτική πολιτειότητα, για
μια πολιτική κοινότητα βασισμένη στην προϋπόθεση της πολλότητας
[plurality] – κεντρικής έννοιας στο έργο της Άρεντ. Πρόκειται για ένα
διαρκές αίτημα που επιζητεί εγγύηση δικαιωμάτων έξω από τους όρους
της εθνικοεδαφικής κυριαρχίας. Όπως έχει δείξει η εμπειρία των μει-
ονοτήτων και των απάτριδων του εικοστού αιώνα, τα λεγόμενα δι-
καιώματα του ανθρώπου αναγνωρίζονται μόνο ως δικαιώματα εθνι-
κών πολιτών. Χωρίς την προϋπόθεση της πολιτικής υποκειμενικότη-
τας που εξασφαλίζει το ανήκειν στην εθνική κοινότητα, το δικαίωμα
παραμένει μια πολιτικά κενή νομιμοποιητική αφαίρεση.

Έτσι, η ιδέα του «δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα» αναδύεται
στη σκέψη της Άρεντ μέσα από την κριτική στην αναντιστοιχία ανά-
μεσα σε μια αφαιρετική ορθοδοξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και

τις εμπειρίες εκείνων που έχουν αναχθεί σε γυμνή ανθρωπ(ιν)ότητα
– δηλαδή, σε ανθρώπινη ύλη απογυμνωμένη από πολιτική υποκειμε-
νικότητα και αποκλεισμένη από πολιτική κοινότητα. Αποκτήσαμε την
επίγνωση του «δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα» μόνον όταν εκα-
τομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βρέθηκαν σε μια κατάσταση απώ-
λειας και αδυναμίας ανάκτησης αυτών των δικαιωμάτων στις δεκαετίες
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάνοντας την υπηκοότητά τους, οι
«εθνικές μειονότητες» και οι «ανιθαγενείς» περιήλθαν σε μια κατά-
σταση πολιτικής απαλλοτρίωσης: ήταν «άνθρωποι και τίποτε άλλο
παρά μόνο άνθρωποι». ∆υνάμει αυτής της απαλλοτρίωσης, και ως
«απλώς άνθρωποι», εκτέθηκαν στις πιο ακραίες μορφές βίας. Όπως
υπογραμμίζει η Άρεντ, ήταν μέσω της αποστέρησης κάθε νομικο-πο-
λιτικού στάτους που οι Ναζί αφαίρεσαν από τους Εβραίους το θε-
μελιώδες δικαίωμα να ζουν. Γράφει: «Ο κόσμος δεν βρήκε τίποτε ιερό
στην αφηρημένη γύμνια του να είσαι άνθρωπος».

Ένα σύνολο ευχάριστων κανονιστικών αξιώσεων

Με άλλα λόγια, η ίδια ή επίγνωση και πολιτική αναγνώριση του «δι-
καιώματος να έχουμε δικαιώματα» πηγάζει από τη βιωμένη εμπει-
ρία της απαλλοτρίωσης του δικαιώματος στην πολιτική συμπερίλη-
ψη. Σε τελική ανάλυση, όπως υπενθυμίζει η Stephanie DeGooyer, εί-
ναι η παραβίαση, η απώλεια, η στέρηση ή η ματαίωση του δικαιώματος
να έχουμε δικαιώματα που μας κάνει να σκεφτούμε εκ των υστέρων
και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα. Σύμφωνα με την ιδιαίτερη αυτή
πολιτική χρονικότητα που διέπει την ιδέα-πείραμα της Άρεντ, το «δι-
καίωμα να έχουμε δικαιώματα» είναι ένα δικαίωμα που έχει χαθεί.
Μπορεί όμως άραγε να ανακτηθεί; Και σε ποιο άλλο πολιτικό παρόν
ή μέλλον κατατείνει αυτή η ανάκτηση; Ποιους άλλους κόσμους προ-
ϋποθέτει και επιτελεί η διεκδίκηση ενός «ανεδαφικού» και «απαλ-
λοτριωμένου» δικαιώματος που δεν εισακούγεται και δεν αναγνω-
ρίζεται από την νομικοπολιτική τάξη πραγμάτων του (εκάστοτε) πα-
ρόντος;

Ο σκεπτικισμός της Άρεντ για την ανθρωπιστική βιοπολιτική φαν-
τασίωση των «ανθρώπινων δικαιωμάτων» συνδέεται με την κριτική
της στην ανισότητα ανάμεσα σε πολίτες που μπορούν να απολαμβά-
νουν τα δικαιώματά τους και εκείνους τους «απλώς ανθρώπους» που
στερούνται δικαιωμάτων. Πριν και πέρα από τα «ανθρώπινα δι-
καιώματα», λοιπόν, υπάρχει μια αναγκαία πολιτική συνθήκη: το δι-
καίωμα να έχεις δικαιώματα. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, τα δι-
καιώματα παραμένουν, για κάποιες/κάποιους, απαλλοτριώσιμα. Και,
όπως γράφει ο Samuel Moyn, εγχειρήματα όπως η Οικουμενική ∆ια-
κήρυξη δεν είναι «τίποτα παραπάνω από ένα σύνολο ευχάριστων κα-
νονιστικών αξιώσεων» (σ. 87).

Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη σύγχρονη κριτική θε-
ωρία των δικαιωμάτων. Πέντε στοχάστριες/στοχαστές ξεδιπλώνουν τις
δυνατότητες της ριζοσπαστικής δημοκρατικής πολιτικής σήμερα, προ-
τείνοντας κριτικές αναγνώσεις της σκέψης της Χάνα Άρεντ. Η πολύ
προσεκτική και εννοιολογικά επεξεργασμένη μετάφραση του Βαγγέ-
λη Πούλιου αποδίδει απολύτως το θεωρητικοπολιτικό βάθος του εγ-
χειρήματος. ∆ιαβάζοντας (με και πέρα από) την ανάλυση της Άρεντ,
το επίμετρο της Ειρήνης Αβραμοπούλου είναι μια εμπνευσμένη συμ-
βολή στο βιβλίο, που φωτίζει τις πιο σύνθετες και λεπτές αποχρώσεις
της κριτικής θεωρίας και πολιτικής των δικαιωμάτων – δημόσιο αί-
τημα, αναγνώριση, απώλεια, επιθυμία, τρωτότητα, υποκειμενοποίηση.
[…]

Ακολουθώντας το δρόμο της ίδιας της Άρεντ, το βιβλίο δεν επιζη-
τεί να «επιλύσει» την αντίφαση των δικαιωμάτων, αλλά να εγγρά-
ψει μια ανήσυχη, μελαγχολική επαγρύπνηση ως προς τις ηθικοπολι-
τικές συνδηλώσεις αυτής της αντίφασης, «αφήνοντας ορθάνοιχτο το
ερώτημα του υποκειμένου της πολιτικής» (όπως το διατυπώνει ο Ala-
stair Hunt, σ. 108). Κι αυτό το κάνει από θέση: από την πλευρά όσων
δεν έχουν δικαιώματα – εκείνων των οποίων οι ζωές παραμένουν απο-
γυμνωμένες, πέρα από τα σύνορα της βιοπολιτικής θαλπωρής ενός ανή-
κειν που είναι φτιαγμένο από αποκλεισμούς και προνόμια. Στη δυ-
νατότητα αυτής της ανισχυρότητας έγκειται η επιτελεστική ισχύς του
«δικαιώματος να έχουμε δικαιώματα», ενός δικαιώματος προς το πα-
ρόν χαμένου, ανεδαφικού, μη εξασφαλισμένου – ενός δικαιώματος που
ασκείται παρ’ όλα αυτά.

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ολόκληρο το κείμενο στην ιστοσελίδα της Εποχής (www.epohi.gr).

Μελαγχολική κριτική στην ανθρωπιστική
ορθοδοξία των «ανθρώπινων δικαιωμάτων»

Stephanie DeGooyer, Alastair Hunt, Lida Maxwell, Samuel Moyn, «Το δικαίωμα
να έχουμε δικαιώματα», επίλογος: Astra Taylor, μετάφραση: Βαγγέλης Πούλιος,
επίμετρο: Ειρήνη Αβραμοπούλου, εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου (2019)

Αυτή η απλή και ταυτόχρονα διαπεραστικά
σύνθετη φράση, το «δικαίωμα να έχουμε
δικαιώματα», συμπυκνώνει μια
ανατρεπτική πολιτική ιδέα που εμπνέει, και
εμπνέεται από, το συλλογικό φαντασιακό
της κριτικής, της αντίστασης και της
κοινωνικής χειραφέτησης. Ταυτόχρονα, αυτή
η κριτική-αποδομητική φράση υπαινίσσεται
πώς «κάνουμε θεωρία» ως «γνώση από
θέση», μέσα από τη συλλογική επεξεργασία
της βιωμένης εμπειρίας. Η Χάνα Άρεντ ήταν
ανιθαγενής πρόσφυγας για 18 χρόνια, από
τότε που, στα 27 της, απέδρασε από τη
ναζιστική Γερμανία και οι νόμοι της
Νυρεμβέργης της αφαίρεσαν την
πολιτειότητα, μέχρι που της αποδόθηκε
πολιτικό άσυλο και κατόπιν
πολιτογραφήθηκε στις ΗΠΑ το 1951. Το
«δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα»
μετατρέπει σε κριτικό εγχείρημα την
εμπειρία του να μένεις χωρίς πατρίδα στον
απόηχο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
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Το 1889 ένας άνεργος Πολωνός ναυτικός, μη μπορώντας να βρει δου-
λειά στο Λονδίνο, πήγε στις Βρυξέλλες όπου υπέγραψε με μια βελ-
γική ναυτιλιακή εταιρεία. Στο Κονγκό, αποικία του Βασιλιά Λεο-
πόλδου ΙΙ, υπήρχε μια θέση γι’ αυτόν μιας και ο προηγούμενος δι-
ευθύνων είχε δολοφονηθεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Έτσι
ο πλοίαρχος Τζόζεφ Τέοντορ Κόνραντ Κορζενιόφσκι, γεννημένος στην
Ουκρανία το 1857, γιος διανοουμένου, ο οποίος εξορίστηκε λόγω της
συμμετοχής του στους αγώνες για την πολωνική ανεξαρτησία, ξε-
κίνησε το ταξίδι του για την Αφρική.

ι Βέλγοι διεκδικούσαν τεράστια τμήματα της κεντρικής Αφρικής. Αυτό
που ξεκίνησε σαν μια κίνηση ανθρωπιστικής βοήθειας για την αποτροπή
του εμπορίου σκλάβων και για «να φέρουν πρόοδο στη χώρα», κατέ-
ληξε σε μια από τις βιαιότερες σφαγές λαού σε ολόκληρη την ιστορία
της ανθρωπότητας. Ο Κόνραντ, πρώτος, έφερε στο φως αυτή τη συν-
ταρακτική γενοκτονία των 10 με 15 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια του πλου και μέσα από πορείες στη ζούγκλα ανά-
μεσα στην Κινσάσα και το Κισανγκάνι, κατάφερε να αντέξει λίγους
μήνες με όσα είδε. Παραιτήθηκε, γύρισε πίσω ράκος στα πρόθυρα της
ψυχικής κατάρρευσης. Μέσα από τις σημειώσεις του προέκυψε το πρώ-
το του βιβλίο, «Η τρέλα του Αλμάγιερ», ακολούθησε το σύντομο «Ένα
προκεχωρημένο φυλάκιο της προόδου» και τελικά, το 1902, εκδόθη-
κε το πιο διάσημο έργο του «Η Καρδιά του Σκότους» («Heart of Dar-
kness»).

Η ιστορία αρχίζει στο Λονδίνο πάνω σε ένα δικάταρτο ιστιοπλοϊκό,
αραγμένο στον Τάμεση. Μια παρέα και ανάμεσά τους ο ανώνυμος αφη-
γητής. Αυτός μιλάει για τον Μάρλοου, τον έμπειρο ναυτικό με την ασκη-
τική μορφή και, μέσα από τη αφήγηση του Μάρλοου, θα μας αποκα-
λυφθεί το ταξίδι του. Έτσι από τον μουντό Τάμεση, που «υπήρξε κά-
ποτε ένας από τους σκοτεινούς τόπους της γης», ξεκινάει το ταξίδι στην
Αφρική.

Ταξιδιώτες σε μια γη προϊστορική

Ο Μάρλοου πηγαίνει πρώτα στις Βρυξέλλες, στα σκοτεινά γραφεία
μιας Εταιρίας για να υπογράψει ως πλοίαρχος σε μια αποστολή στην
Αφρική. Ο προηγούμενος καπετάνιος είχε σκοτωθεί σε μια συμπλοκή.
Ο Μάρλοου κοπανιέται στον ωκεανό με ένα γαλλικό ατμόπλοιο και φτά-
νει, ύστερα από τριάντα μέρες, στην εκβολή του μεγάλου ποταμού. Στη
συνέχεια ταξιδεύει με ένα μικρό ποντοπόρο ατμόπλοιο μέχρι τον Σταθ-
μό της Εταιρείας.

Εκεί βλέπει για πρώτη φορά την κακοποίηση των ιθαγενών και ακούει
για τον Κουρτς, ένα στέλεχος της Εταιρίας, που «είχε αναλάβει ένα
εμπορικό φυλάκιο, ένα πολύ σημαντικό φυλάκιο, στην πραγματική πηγή
του ελεφαντόδοντου, στο απώτερο τέρμα εκεί πέρα…»

Αφήνει τον σταθμό, με ένα καραβάνι εξήντα ανδρών, για διακόσια
μίλια πορεία σε ένα έρημο και δύσβατο τόπο. Η επόμενη στάση του
είναι ο Κεντρικός Σταθμός. Αλλά το ατμόπλοιο, που θα αναλάμβανε,
έχει κολλήσει στον πάτο του ποταμού. Αρχίζουν οι προσπάθειες επι-
σκευών. Εδώ οι πληροφορίες για τον Κουρτς πληθαίνουν. Είναι επι-
κεφαλής του Ενδότερου Σταθμού, θεωρείται μια διάνοια, ένα πλάσμα
εξαιρετικό…

Αρχίζει το ταξίδι στο ποτάμι για να συναντήσουν τον Κουρτς και
να τον επαναφέρουν στον πολιτισμό. Αδιαπέραστα δάση, σκοτεινές φι-
γούρες στις όχθες. «Εισχωρούσαμε όλο και πιο βαθιά στην καρδιά του
σκότους… Είμαστε ταξιδιώτες σε μια γη προϊστορική, μια γη που είχε
την όψη άγνωστου πλανήτη… ταξιδεύαμε μέσα στην νύχτα των πρώ-
των αιώνων, των αιώνων που πέρασαν αφήνοντας πίσω τους ελάχιστα
ίχνη-και καμιά ανάμνηση».

Όσο πλησιάζουν στον σταθμό του Κουρτς τόσο μεγαλώνει η αγω-
νία του Μάρλοου να συναντήσει αυτόν τον τρομερό άνθρωπο που λέ-
γεται ότι είναι, εκτός από φοβερός έμπορος, και μια επιβλητική προ-
σωπικότητα αφού κατόρθωσε να κυριαρχήσει ανάμεσα στους ιθαγε-
νείς.

Θα δεχθούν την επίθεση ιθαγενών και ο τιμονιέρης σωριάζεται νε-
κρός. Τίποτε δεν πτοεί όμως την αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι
ο Κουρτς είναι σοβαρά άρρωστος και πρέπει να μεταφερθεί πίσω στον
πολιτισμένο κόσμο. Όμως δεν είναι μόνον αυτό. Είναι και το τεράστιο
φορτίο ελεφαντόδοντου που διαχειρίζεται ο Κουρτς.

Το ταξίδι του Μάρλοου συγκρίνεται με την κατάδυση στον άλλο κό-
σμο, με τους κύκλους της Κόλασης, που εδώ είναι το πέρασμα από τον

ένα σταθμό στον άλλο, μέχρι την τελική συνάντηση με τον Κουρτς, τη
μετεμψύχωση του διαβόλου.

Η συνάντηση του Μάρλοου με τον Κουρτς παραμένει μοναδική στη
λογοτεχνική ιστορία. Η φράση «Η φρίκη! Η φρίκη!» εξακολουθεί να
προβληματίζει. Ποια φρίκη; Τι έχει δει ο Κουρτς; Τη φρίκη των πρά-
ξεών του ή μήπως πράγματι είδε τον ίδιο τον θάνατο που θα τον απαλ-
λάξει από τους θριάμβους και τις βαναυσότητες της πρόσκαιρης ζωής;

Ο Μάρλοου θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες, την «ταφούπολη», κλο-
νισμένος ψυχικά και σωματικά από την καρδιά του σκότους που τε-
λικά επικράτησε. Ένα χρόνο αργότερα θα συναντήσει την μνηστή του
Κουρτς. Εκείνη περιγράφει έναν άνθρωπο με ευγενική καρδιά και ο
Μάρλοου ψεύδεται ότι ο Κουρτς πρόφερε το όνομά της πεθαίνοντας.

Φως στην υπόσταση της τέχνης

«Το αριστούργημα Η καρδιά του σκότους», όπως γράφει ο C.B. Cox,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, «ανήκει σε εκείνα τα
σύγχρονα μυθιστορήματα που, όπως ο Θάνατος στη Βενετία του Τό-
μας Μαν ή η ∆ίκη του Κάφκα, ρίχνουν φως στην υπόσταση της τέχνης
του εικοστού αιώνα, στα προβλήματα και στα επιτεύγματά της». Έχει
ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους μέσα στον εικοστό αιώνα. Οι αντι-ιμ-
περιαλιστές δίνουν έμφαση στο βασανισμό και στην εκμετάλλευση των
ιθαγενών της Αφρικής. Από τη μαρξιστική πλευρά ο Κούρτς ενσαρκώνει
όλα τα κακά που παράγει ένα αλόγιστο καπιταλιστικό σύστημα. Οι
οπαδοί του ψυχολόγου Γιουγκ ανακάλυψαν ένα ταξίδι μέσα στη νύ-
χτα του ασυνείδητου, μια συνάντηση με τις μυστικές εγκληματικές δυ-
νάμεις που ο πολιτισμός διατηρεί σε ύφεση. Το ταξίδι μέσα στο Κονγ-
κό έχει αναλυθεί επίσης σαν ένα φροϊδικό ταξίδι στην αγριότητα του
σεξ, στην αποκάλυψη του κρυμμένου Εγώ. Αρχής γενομένης του Έν-
τουαρντ Σαΐντ άρχισε η αποδόμηση του βιβλίου ενώ οι μετααποικια-
κές σπουδές το ξαναδιαβάζουν σε σχέση με τον όρο «Africanism», δη-
λαδή τον τρόπο που οι μαύροι Αφρικανοί εκπροσωπούν τον «Άλλο»
και η ∆ύση αναπαριστά την Αφρική, έναν όρο που καθιέρωσε η Τόνι
Μόρισον.

Πολλές οι προσεγγίσεις που καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την απο-
κάλυψη του μυστικού αυτού του μικρού μυθιστορήματος. Το σκοτει-
νό μοτίβο επανέρχεται σε όλο το μυθιστόρημα αφήνοντας ανοιχτή κάθε
πιθανή ερμηνεία. Ο Μάρλοου και ο Κουρτς, οι ντόπιοι και η άγρια ερη-
μιά, παραμένουν αινίγματα στα οποία η αφήγηση κατά καιρούς ρίχνει
κάποιο φως. Όμως η σκοτεινότητα δεν θα φανερώσει ποτέ τα μυστι-
κά της.

Ο μοντερνιστής Τζόζεφ Κόνραντ συνετέλεσε στην πρώιμη σύλληψη
της παγκοσμιοποίησης και του αποικιοκρατισμού μέσα από τις προ-
σωπικές και μυθοπλαστικές του ιστορίες που ξεκινάνε από την Πολωνία,
το Λονδίνο και φτάνουν στη Μασσαλία, στην Αφρική, στην νοτιοανα-
τολική Ασία. Στο πλούσιο έργο του αναπτύσσονται θέματα όπως η τρο-
μοκρατία, η μετανάστευση, η επιβολή της εξουσίας σε ηπείρους και φυ-
λές.

Ελάχιστοι συγγραφείς έχουν διεισδύσει τόσο βαθιά στην καρδιά της
ανθρωπότητας και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που άφησε πίσω μια
πατρίδα και, υιοθετώντας μιαν άλλην, έγραψε σε μια καινούργια του
γλώσσα, την αγγλική, ένα από τα πιο υποδειγματικά μυθιστορήματα
της αγγλικής και την παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Πέθανε ξαφνικά στον κήπο του σπιτιού του στο Κεντ της Αγγλίας
το 1924.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ, συγγραφέας

Ο μοντερνιστής Τζόζεφ Κόνραντ συ-
νετέλεσε στην πρώιμη σύλληψη της
παγκοσμιοποίησης και του αποικιο-
κρατισμού μέσα από τις προσωπικές
και μυθοπλαστικές του ιστορίες.

Τζόζεφ Κόνραντ «Η καρδιά του σκότους»,
μετάφραση: Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου,
εκδόσεις Πατάκη, σελ. 136
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