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 «Τ
��� ��������� η σηµερινή 
ελληνική κοινωνία τούς έχει 
χεσµένους. Εν µέρει, επειδή 
πολλοί από αυτούς είναι πιο 
κοµφορµιστές απ’ ό,τι οι χειρό-

τεροι δηµόσιοι υπάλληλοι, πιο συστηµι-
κοί και απ’ ό,τι η ίδια η Αστυνοµία. Και 
εν µέρει επειδή η κοινωνία µας έχει 
αποχυµωθεί και αποχαυνωθεί, έχει χά-
σει την ψυχή της!» διαπιστώνει ατάρα-
χος πίνοντας τον εσπρέσο του ο Βαγγέ-
λης Ραπτόπουλος, ο προβοκάτορας τε-
χνίτης της γραφής που πίσω από την 
όποια φαινοµενική ηρεµία θέλει διαρ-
κώς να µας τσιµπά σαν σωκρατική αλο-
γόµυγα. Στο φρεσκοτυπωµένο βιβλίο του 
«Ο άνθρωπος που έκαψε την Ελλάδα» 
(Εκδόσεις Κέδρος) οδηγεί ανθρώπους 
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άνθρωποι µε τους οποίους δεν είχα κα-
µία σχέση αποκτούσαν δραµατική ση-
µασία στη ζωή µου. Επίσης, µε κυνηγού-
σαν. Είχα αποκτήσει στο Facebook 
εχθρούς. Με κατηγορούσαν ότι είµαι συ-
ριζαίος και τα παίρνω.
Παρότι κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε 
δηλώσει ότι θα τον ψηφίσετε πάλι. Είναι 
αντιφατικό...
Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να έκανε µια σουρεα-
λιστική κωλοτούµπα, αλλά σταµάτησε 
την κατρακύλα, ανέκοψε την πιθανότητα 
να γίνει νέος Εµφύλιος. Αν δεν ήταν ο 
ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να είχαµε άσχηµα ξε-
µπερδέµατα! Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε επί-
σης να πάρει µερικά µέτρα αστικού εκ-
συγχρονισµού, όπως το σύµφωνο συµβί-
ωσης ή η ταυτότητα φύλου, τα οποία οι 
πασοκονεοδηµοκράτες ήταν ανίκανοι 
να νοµοθετήσουν, και ας υποδύονται τά-
χα µου τους φιλοευρωπαίους. Θα τον ξα-
ναψηφίσω για να µην ξανάρθουν στα 
πράγµατα οι άθλιοι προκάτοχοί του.
Ξεπουληθήκαµε για το «Μακεδονικό», 
µε οικονοµικά ανταλλάγµατα;
Τα περί προδοσίας είναι περσινά ξινά 
σταφύλια της Ν∆, η οποία κάνει για τα 
ψηφαλάκια θέµα. Από εκεί και πέρα, 
υπάρχει η ουσία του πράγµατος: ότι αυ-
τοί οι άνθρωποι µιλάνε µια γλώσσα η 
οποία λέγεται «µακεδονική» ενώ είναι 
σκλαβοµακεδονικά. Είναι κωµικό όλο 
αυτό που συµβαίνει. Είναι τρελό να συ-
ζητάµε ότι µπορεί να κινδυνεύουµε από 
τα Σκόπια.
Στα συλλαλητήρια ποιοι πήγαν;
Ανθρωποι από το συντηρητικό κοµµάτι 
της ελληνικής κοινωνίας που έχει φοβι-
κά σύνδροµα. Και λίγοι αριστεροί. Σίγου-
ρα, όµως, τα αντανακλαστικά όσων συ-
γκεντρώθηκαν είναι εθνικοπατριωτικά. 
Από την ίδια δεξαµενή αντλεί και η Χρυ-
σή Αυγή. Από εκεί και πέρα, το µεγάλο 
πρόβληµα στην Ελλάδα είναι η αντιπολί-
τευση, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το µεγάλο πρόβλη-
µα είναι ότι η αντιπολίτευση είναι αδια-
νόητα χαµηλού επιπέδου και εντελώς 
παραδοµένη στην ακροδεξιά κλίκα, στον 
Αδωνι Γεωργιάδη και τον Σαµαρά. ∆εν 
µπορώ να πιστέψω ότι ένα 30-25% δεξι-
ών στην Ελλάδα, µεταξύ των οποίων 
υπάρχουν και «καραµανλικοί» και φιλο-
ευρωπαίοι, οι πραγµατικά «Μένουµε Ευ-
ρώπη», πιστεύουν όσα λέει η Ν∆ και πη-
γαίνουν στα συλλαλητήρια! ∆εν µπορεί 
να λέει η Ν∆ «είµαστε φιλοευρωπαϊστές» 
και να είναι κατά της ταυτότητας φύλου. 
Παρ' όλα αυτά, θα την ξαναψηφίσουν τη 
Ν∆ οι φιλοευρωπαίοι δεξιοί αστοί, ακό-
µη και αν διαφωνούν σε σηµεία.
Στο «Λίγη Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας» (εκδόσεις Γαβριηλίδης) 
γράφετε ότι εκδίδονται «τόνοι ασήµα-

ντων µυθιστορηµάτων, βουνά σαβού-
ρας». Tόσο άθλια είναι η εκδοτική µας 
παραγωγή;
Είναι της Β’ ∆ηµοτικού, τραγικά βιβλία!
Τα best seller;
Για να πουλήσουν η Μαντά και η ∆η-
µουλίδου ο Ψυχογιός έχει άλλους 55 Ελ-
ληνες που δεν πουλάνε καθόλου.
Πουλάτε εσείς;
Οχι ιδιαίτερα, νοµίζω.
Τι φταίει;
Ο κόσµος όπου κοιτάξεις κρατά ένα 
smartphone. Μόνο drone δεν κατεβαί-
νουν εδώ πέρα!
Η «Λεσβία» σας πώς τα πήγε;
Χάλια! Την ξεφορτώνονταν από τα βιβλι-
οπωλεία επειδή θεωρούσαν τη λέξη «λε-
σβία» βρισιά. Αυτό βιώνουµε στην Ελλά-
δα σήµερα!
Αλήθεια, στις δηµόσιες υπηρεσίες ποια 
υποδοχή επιφυλάσσουν σε κάποιον που 
δηλώνει συγγραφέας;
Τους λογοτέχνες η σηµερινή ελληνική 
κοινωνία τούς έχει χεσµένους. Εν µέρει 
επειδή πολλοί από αυτούς είναι πιο κοµ-
φορµιστές και από ό,τι οι χειρότεροι δη-
µόσιοι υπάλληλοι, πιο συστηµικοί και 
από ό,τι η ίδια η Αστυνοµία. Και εν µέ-
ρει επειδή η κοινωνία µας έχει αποχυ-
µωθεί και αποχαυνωθεί, έχει χάσει την 
ψυχή της, περνώντας µέσα από τη λαί-
λαπα της πλασµατικής ευδαιµονίας που 
προηγήθηκε. ∆εν είναι τυχαία η άνοδος 
του φασισµού, όχι µόνο σε εµάς, αλλά σε 
όλον τον δυτικό κόσµο. Οταν οι άνθρω-
ποι καταλήγουν σκέτοι καταναλωτές, 
όταν το χρήµα αποµένει η µοναδική 
αξία, παράγονται σωρηδόν τέρατα. Ποτέ 
άλλοτε η ελληνική κοινωνία δεν είχε σε 
τόσο µεγάλο βαθµό ανάγκη την αληθινή 
τέχνη και ποτέ άλλοτε δεν ήταν σε τόσο 
µεγάλο βαθµό διαζευγµένη µαζί της, ξέ-
νη µαζί της, εχθρική. ●

Η κοινωνική κατάρ-
ρευση µε τροµοκράτη-
σε. Το να είσαι άστεγος 
στην Ελλάδα είναι 
σκάνδαλο πολύ µεγα-
λύτερο από το να µεί-
νεις άνεργος.

στον αρπακτικό χρηµατοπιστωτικό κα-
πιταλισµό φαίνεται χαµένη από χέρι, κά-
ποιοι εξακολουθούν να επιχειρούν να 
αντιδράσουν.
Ποιοι;
Κάποιοι προβληµατικοί, άµυαλοι τύποι, 
κάποιοι γελοίοι ∆ον Κιχώτες. Ευτυχώς, 
η φλόγα δεν έχει σβήσει εντελώς σε κά-
ποιες καρδιές. Ακόµα σιγοκαίει.
Η νεύρωση της Αριστεράς µε τις λαϊκές 
εξεγέρσεις έχει περάσει;
Η Αριστερά είχε ανέκαθεν νεύρωση µε 
τις εξεγέρσεις, είχε «κόλληµα». Κάτι τέ-
τοιο, όµως, δεν σηµαίνει ότι οι εξεγέρ-
σεις χάθηκαν ή ότι δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης. Η Ιστορία δεν τελείωσε όπως 
ήθελε ο Φουκουγιάµα. Αντιθέτως συνε-
χίζεται πανηγυρικά. Αριστερά θα υπάρ-
χει πάντα, µε την έννοια της κοινωνικής 
ευαισθησίας, της έγνοιας για τους κοι-
νωνικά αδύναµους και ανίσχυρους. Σί-
γουρα, πάντως, αριστεροί δεν είναι όσοι 
αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Κατά 
τον ίδιο τρόπο που και φασίστες δεν εί-
ναι µόνο οι χρυσαυγίτες ή όσοι καλύπτο-
νται πίσω από τις ακροδεξιές ταµπέλες. 
Επίσης, ακόµα και αν νιώθουν ή δηλώ-
νουν αριστεροί, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
από τη στιγµή που υποτάσσονται σε όσα 
τους επιβάλλουν οι δανειστές και η διε-
θνής τραπεζοκρατία, µόνο αριστεροί δεν 
αποδεικνύονται. Η πολιτική τους παρα-
µένει νεοφιλελεύθερη.
Μου έχετε πει ότι, αν έβλεπε ο Αλέξης 
Τσίπρας ταινίες που θα τον ταρακουνού-
σαν, αν διάβαζε σπουδαία ποίηση, ένα 
µυθιστόρηµα που θα τον άφηνε άφωνο, 
ένα θεατρικό έργο τροµερό, θα εµπνεό-
ταν να κάνει πράγµατα πιο υψηλά, πιο 
προχωρηµένα. Τον βρίσκετε ανέµπνευ-
στο;
Ο Τσίπρας δεν είναι διαπλεκόµενος 
όπως οι πασοκονεοδηµοκράτες. Αλλά 
µέχρι εκεί. ∆εν είναι ούτε επαναστάτης, 
ούτε µεγάλος οραµατιστής, ούτε πραγ-
µατικά νεωτεριστής. Οι άλλοι, οι παλαιό-
τεροι, ήταν άθλιοι. Αυτός, δυστυχώς, εί-
ναι µετρίως µέτριος.
Στον κ. Μητσοτάκη θα προτείνατε να 
διαβάσει ή να δει ένα έργο τέχνης;
Ο Μητσοτάκης είναι χαµένη περίπτωση 
από χέρι, από την πολλή ψευτιά και την 
πολλή δηµαγωγία. Ο Τσίπρας θα έχει µια 
ευκαιρία, δεν είναι καµένος.
Για ποιον λόγο ο κεντρικός ήρωας του 
βιβλίου σας είναι δηµοσιογράφος, και δη 
της «Ελευθεροτυπίας»;
Εζησα το κλείσιµο της ιστορικής εφηµε-
ρίδας µέσω της γυναίκας µου, που ήταν 
για χρόνια δηµοσιογράφος της. Ο ήρωας 
µετά το «λουκέτο» µένει άστεγος. Αστε-
γοι υπάρχουν σε όλες τις µεγάλες πόλεις 
του κόσµου και υπήρχαν και στην Ελλά-
δα πριν από το ’12. Αλλά µετά το ’12 γέ-
µισαν οι δρόµοι.
Ηταν νεόπτωχοι, ναρκοµανείς, ψυχα-
σθενείς;
Απ’ όλα!
Ο ήρωας είναι µακρινό alter ego σας; 
Υπήρξε, όντως, κάποια στιγµή που φο-
βηθήκατε ότι µπορεί να καταλήξετε 
άστεγος;
Φοβήθηκα, παρότι δεν θα έµενα στον 
δρόµο. Η κοινωνική, όµως, κατάρρευση 
µε τροµοκράτησε. Ξέρεις κάτι; Το να εί-
σαι άστεγος στην Ελλάδα είναι σκάνδα-
λο πολύ µεγαλύτερο από το να µείνεις 
άνεργος.
Το βιβλίο αποδοµεί και τον ψηφιακό κό-
σµο στον οποίο ζούµε, εν υστερία.
Το έφαγα στη µάπα το Facebook και το 
εγκατέλειψα. Φρίκαρα! Σπαταλούσα 
ώρες για να βλέπω τις τοξικές µαλακίες 
του καθενός και τη χολή του! Ξαφνικά 

και συνθήκες στα άκρα: Η χώρα καίγεται 
και ξεσπά αληθινή εξέγερση.

Τι είναι αυτό που θέλατε να µας πείτε 
στο βιβλίο σας; Οτι… φτάνει πια; Οτι πρέ-
πει να καούν τα πάντα για να γεννηθεί το 
νέο;
Στο µυθιστόρηµά µου η Ελλάδα καίγεται 
µεν, αλλά την ίδια στιγµή δεν παθαίνει 
κάποια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Ού-
τε γεννιέται κάτι νέο. Και η Ιστορία αµέ-
σως µετά την εξέγερση του 2013 συνεχί-
ζεται σαν να µη συνέβη τίποτα το ιδιαί-
τερο. Μία από τις ερµηνείες του βιβλίου 
είναι ότι η εξέγερση κατήντησε ένα θέµα 
που απασχολεί κάποιους σαλεµένους, 
κάποιους «ψεκασµένους». Τι άλλο είναι 
όσοι πιστεύουν στην παραφυσική και 
την πυρογένεση όπως ο πρωταγωνιστής 
µου; Παρότι στην περίοδο που διανύου-
µε, στην εποχή της ΤΙΝΑ (There Is No 
Alternative - «∆εν υπάρχει εναλλακτική), 
οποιαδήποτε πιθανότητα αντίστασης 

Ο Μητσοτάκης είναι χαµένη 
περίπτωση από χέρι, από την 
πολλή ψευτιά και την πολλή 
δηµαγωγία. Ο Τσίπρας θα 
έχει µια ευκαιρία, δεν είναι 
καµένος.
 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να πά-
ρει µερικά µέτρα αστικού 
εκσυγχρονισµού, όπως το 
σύµφωνο συµβίωσης ή η 
ταυτότητα φύλου, τα οποία οι 
πασοκονεοδηµοκράτες ήταν 
ανίκανοι να νοµοθετήσουν, 
και ας υποδύονται τους φιλο-
ευρωπαίους. Θα τον 
ξαναψηφίσω για να µην ξα-
νάρθουν στα πράγµατα οι 
άθλιοι προκάτοχοί του.

Τους λογοτέχνες η σηµερι-
νή ελληνική κοινωνία τούς 
έχει χεσµένους. Εν µέρει, 
επειδή πολλοί από αυτούς εί-
ναι πιο κοµφορµιστές απ’ ό,τι 
οι χειρότεροι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι, πιο συστηµικοί και απ’ 
ό,τι η ίδια η Αστυνοµία.
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