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«Η 
πιο κρυφή πληγή», το τελευταίο μυθιστό-
ρημα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, (εκδ. Ι-
καρος) στην πραγματικότητα είναι οι πολ-
λές αθεράπευτες πληγές αυτού του τόπου. 
Ενα πολιτικό βιβλίο για τη σημερινή χει-

μαζόμενη χώρα, με όχημα μια ερωτική ιστορία και φόντο τα 
Δεκεμβριανά. Ο συγγραφέας συνέλαβε την ιστορία πηγαίνο-
ντας στις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων. Οι αγανακτι-
σμένοι έφυγαν από την Πλατεία, αλλά η κοινωνία συνεχίζει 
να συνθλίβεται. «Οι κραυγαλέες αντιθέσεις και η αδικία είναι 
το σκηνικό πάνω στο οποίο μπορεί να παιχτεί ένας καινούρ-
γιος εμφύλιος» μας λέει ο Β. Ραπτόπουλος. Και η Νίκη, η 
ηρωίδα του, «ο συμβολισμός μιας νίκης που τελικά δεν κα-
τορθώθηκε».

Ενας από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας λέει: η επανά-
σταση είναι ανάγκη και η ανάγκη δεν καταργείται.

Οταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να καταφύγουν στη βία, 
βγαίνουν στην επιφάνεια και τα πιο άγρια ένστικτα σε σημείο απο-

θηρίωσης. Ταυτόχρονα 
όμως τα πράγματα πάνε 
παρακάτω, εξελίσσονται. 
Τους κρατούντες δεν 
τους βολεύει να δουν ό-
τι ο λαϊκός κόσμος συν-
θλίβεται, υφιστάμενος 
όλο το μέγεθος της αδι-
κίας, αλλά ταυτόχρονα 
εξαχρειώνονται ψυχικά 
και πνευματικά. Είναι μια 

μουδιασμένη χώρα, καταθλιπτική, και σ’ αυτό τα μέσα ενημέρωσης 
έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό. Η τηλεόραση και η δήθεν κατα-
ναλωτική ευημερία τού έκανε το μυαλό πουρέ, και στο τέλος, σαν 
πρόβατο, τον έστειλε στη Χρυσή Αυγή.   

Μιλήσατε για βία. Υπάρχει όμως και μια εκστρατεία όπου α-
κόμα και η διεκδίκηση τείνει να θεωρηθεί βία κατά της έν-
νομης τάξης. 

Είναι αυταπάτη ότι δεν υπάρχει βία. Υπάρχει πρώτα απ’ όλα 
από την πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή η βία είναι κυρίως 
ψυχολογική, με τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν μεγάλο ρόλο στη 
χειραγώγηση των ανθρώπων. Η βία αυτής της χειραγώγησης εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη από τη βία για την οποία μιλάνε τα μέσα ενη-
μέρωσης. Και ακόμα περισσότερο η βία που υπέστη ένας κόσμος 

που έμαθε στον ψεύτικο ευδαιμονισμό, με είδωλα της τηλεόρασης, 
και τώρα αυτό έχει καταρρεύσει χωρίς να μπορεί να αντικατασταθεί 
από κάτι άλλο. Βλέπουμε τηλεοπτικούς αστέρες που στήριξαν τό-
σα χρόνια το τηλεοπτικό σύστημα και έχουν γίνει οι πιο φανατικοί 
αντιμνημονιακοί. Κάτι που βέβαια αποδεικνύει και την ελαστικότητα 
των εννοιών και της αντίθεσης «μνημονιακοί – αντιμνημονιακοί». 
Φυσικά, το πιο βίαιο όλων είναι η ανεργία, το φάσμα της ανέχειας. 
Από αυτό ξεκινάνε όλα. Υποτάξου, πέσε στα γόνατα, αρκεί να έχεις 
ένα μεροκάματο». 

Μήπως από τις προσδοκίες μας και τα όνειρά 
μας δεν έχει απομείνει παρά μόνο ο σκελετός 
τους, όπως λέτε και στο βιβλίο; 

Το βιβλίο σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποι-
ώντας υλικά από το παρελθόν, μιλάει για έναν 
επερχόμενο εφιάλτη. Στην ιστορική περίοδο που 
βρισκόμαστε διαθέτουμε το προνόμιο να έχουμε 
ορατότητα και προς τα πίσω και προς τα εμπρός. 
Εχουμε λιγότερες αυταπάτες από κάθε άλλη χρο-
νική στιγμή. Αλλά αυτή είναι και η τραγωδία. Είμα-
στε σε πλήρη έλλειψη ενθουσιασμού, σε πλήρη 
κατάπτωση. Ακόμα δεν έχουμε εξαθλιωθεί πλή-
ρως, αλλά η ψυχική εξουθένωση είναι τρομερή. 

-Πιστεύετε ότι η ανάγκη θα γεννήσει διανο-
ούμενους που να στέκονται απέναντι στην εξουσία;

Είναι κατάρα το γεγονός ότι έχουμε πλημμυρίσει από διανο-
ούμενους κομφορμιστές και συμβιβασμένους. Αυτό σχετίζεται με 
το πλέγμα των μίντια και τη λειτουργία τους ώστε να ελέγχεται και 
ο πληθυσμός. Κατ’ αρχάς αφαίρεσε το μικρόφωνο από τους δη-
μιουργούς που είχαν κάτι να πουν και μετά τους κατηγόρησε ότι 
δεν μιλάνε. 

Το επόμενο στάδιο ήταν να δοθεί βήμα σε αυτούς που πραγ-
ματικά δεν μιλάνε γιατί είναι συμβιβασμένοι. Στη μιντιακή έκρηξη 
που ζήσαμε, τα free press, κ.λπ., γέμισε ο τόπος συγγραφείς, μου-
σικούς, σκηνοθέτες κ.ά. Κάτι που δεν είναι υποχρεωτικά κακό, αλ-
λά έπεσε το κριτήριο της αξιολόγησης, δημιουργήθηκε σύγχυση. 
Ετσι κατασκευάστηκε και μία κυνική απολιτίκ ιδεολογία. 

Με αφορμή το νέο του 
βιβλίο ο συγγραφέας 
μιλάει για όσα  
μας καταθλίβουν

Συνέντευξη
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Τη δεκαεΤία του 1990, όταν η 

Ελλάδα ζούσε τον μύθο που 

προετοίμαζε τον εξανδραπο-

δισμό της, τα ανθηρά ΜΜΕ 

και τα νεογέννητα ιλουστρα-

σιόν περιοδικά κατασκεύα-

σαν ένα μοντέλο ανθρώπου 

της εποχής: το lifestyle απαι-

τούσε ντύσιμο με ονοματε-

πώνυμο, διασκέδαση στις 

πίστες, τζιπ, σπίτι μεταμο-

ντέρνο με μια εσάνς κουλτού-

ρας και διακοπές σε συγκε-

κριμένα νησιά. 

Το είδος ευδοκίμησε για πολ-

λά χρόνια γιατί έτσι έπρεπε… 

Ηταν απαραίτητο να αντέξει η 

«φούσκα», ώστε οι τράπεζες 

να πουλάνε δάνεια. 

Τη δεκαεΤία που διανύουμε οι 

τράπεζες δάνεια δεν δίνουν, 

1,5 εκατομμύριο Ελληνες εί-

ναι άνεργοι και 2,5 εκατομμύ-

ρια ζουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Και τώρα; 

Ποίο μονΤελο ζωής θα λαν-

σάρει η βιομηχανία της προ-

παγάνδας; Και το βρήκαν: 

γίνε κι εσύ αγρότης, μπορείς. 

Τηλεοπτικές εκπομπές πήραν 

τους δρόμους και έβγαλαν 

στο γυαλί όσους πήραν τα 

μάτια τους και πήγαν στο χω-

ριό να φυτέψουν πατάτες και 

να φτιάξουν σπιτικό γιαούρτι. 

η ολη σύλληψη πρέπει να φα-

ντάζει επίσης ολίγον «εναλλα-

κτική», αφού η πολιτική κα-

τάσταση δεν σηκώνει πλέον 

το ύφος του «συστημικού» 

λαϊφστιλίστα του ’90. 

ςε αυΤη τη χαλκευμένη εικο-

νική πραγματικότητα ο νεό-

κοπος αγρότης έχει σπίτι δι-

ακοσμημένο αγροτικά σαν 

διαφήμιση περιοδικού, ση-

κώνεται ξημερώματα ευτυχι-

σμένος και είναι σε κατάστα-

ση ζεν. 

αΠο Την εικόνα απουσιάζει το 

γεγονός ότι ακόμα κι αν δια-

θέτει τη γη, το σπίτι στο χω-

ριό και τα πρώτα λεφτά για να 

πάρει τον σπόρο, όλα αυτά 

δεν θα έχει πού να τα διαθέ-

σει… Και τότε καμία εκπομπή 

δεν θα του κάνει συνέντευξη. 

δ. μυΡίλλα 

Το lifestyle  
του αγρότη  


