
εν μπορείς μ’ ευκολία να κατηγοριοποιήσεις το 
καινούριο βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλου. Στα 
σίγουρα, το νέο εγχείρημα του συγγραφέα που κα-
θιερώθηκε με το «Ο Εργένης» (1993) και το «Λού-
λα» (1997), δεν είναι μυθιστόρημα. Αποτελούμενο 
από 163 συνολικά σχολιαστικά κείμενα, που γρά-
φτηκαν και δημοσιεύτηκαν τα περισσότερα σε εφη-
μερίδες κι έντυπα, στέκει περισσότερο ως ένα 
χρονικό της δεκαετίας που μας πέρασε. Την ίδια 
στιγμή όμως που στις 700 σελίδες του αναλύεται η 
προβληματική πραγματικότητα της πλασματικής 
ευδαιμονίας που οδήγησε την Ελλάδα στην κατάρ-
ρευση, το ύφος των κειμένων του, προσωπικό και 
άμεσο, μετατρέπει το βιβλίο σ’ ένα εξομολογητικό 
δοκίμιο, σ’ ένα είδος αυτοπροσωπογραφίας, την 
οποία ο Ραπτόπουλος αποκαλεί «πνευματική». Κι 
αυτό επειδή πολλά από τα κομμάτια που επέλεξε να 
συμπεριλάβει ξαναδουλεύοντάς τα, ανοίγουν ένα 
μικρό παραθυράκι με θέα όλ’ αυτά που τον ορίζουν 
ως συγγραφέα και σκεπτόμενο άνθρωπο που ζει και 
δημιουργεί σε μια πραγματικότητα μεταιχμιακή. 
Μιλά για την οικογένειά του και τους φίλους του, 
τις ευαισθησίες του, τα ενδιαφέροντά του, για το 
στάτους της λογοτεχνίας στην Ελλάδα, εντρυφεί σε 
βιβλία και εγχειρήματα συναδέλφων του, νεαρότε-
ρων και παλαιότερων, όπως του Ταχτσή και του Σα-
μαράκη, κι αναρωτιέται για τη δική του συγγραφική 
πορεία. Αυτό όμως που λειτουργεί ως συνδετικός 
κρίκος μεταξύ όλων αυτών των κειμένων που γρά-
φτηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι 
ο προβληματισμός του γύρω απ’ την έννοια της 
αποτυχίας, όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε 
συλλογικό επίπεδο, για να καταλήξει -όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει στην κατακλείδα 
πρόταση του κειμένου που χάρισε στο βιβλίο 
τον τίτλο του- πως τελικά στο βάθος, κάθε 
είδους αποτυχία είναι καθαρή ποίηση. 

- Είστε απ’ τους λογοτέχνες που πάντα είχαν στα-
θερή παρουσία στον Τύπο, δεν είναι; 
Πάντα αρθρογραφούσα, αν και δεν υπήρξα ποτέ 

στο μισθολόγιο κανενός εντύπου. Το έκανα όμως 
σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω δώσει 
άρθρα γνώμης στην Καθημερινή, στα Νέα, στην 
Athens Voice. Μου άρεσε να παίζω με τη δημοσιο-
γραφική γραφή, όπως μου αρέσει να πειραματίζομαι 
με διάφορες μορφές λόγου. 
- Είστε, δηλαδή, απ’ αυτούς που θεωρούν θεμιτό 

να δημοσιογραφούν οι λογοτέχνες, άσχετο αν 
η λογοτεχνική κάστα το κατακρίνει πολλές 
φορές; 
Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Τον δρόμο στην Ελ-

λάδα τον πρωτοάνοιξε ο Βασίλης Βασιλικός τη δε-
καετία του ’60 με το «Εκτός των Τειχών», ο οποίος 
υπέστη τα πάνδεινα αρχικά. Τον κατέκρινε άσχημα η 
λογοτεχνική πιάτσα που το θεωρούσε ευτέλεια να 
δημοσιογραφείς. Εμένα πάντα με ενδιέφερε. Με 
ενδιαφέρει ο ρεαλισμός, είναι στη φύση μου. Υπάρ-
χουν συγγραφείς όμως που δεν τους πολυ-ταιριάζει, 
που γοητεύονται απ’ το φανταστικό. Απ’ αυτούς δεν 
αναμένει κανείς να ασχοληθούν με τα δημόσια. Θα 
ήθελα όμως εδώ να στηλιτεύσουμε διάφορους που, 
από καθαρό κομφορμισμό, κάνουν την πάπια και δεν 

μιλάνε, επειδή τους βολεύει να μην εκτεθούν. Στην 
«εποχή της φούσκας», και μιλάω για την εποχή της 
ψεύτικης ευδαιμονίας, κυριάρχησαν δημιουργοί που 
ήταν απολύτως κομφορμιστές. Φρόντιζαν να μην τα 
βάζουν με κανέναν ισχυρό. Υπήρχαν, δηλαδή, άν-
θρωποι που συνειδητά βουβαίνονταν για να μην 
ενοχλήσουν. 
- Κι αυτό το θεωρείτε απαράδεχτο; Πιστεύετε, 

δηλαδή, πως είναι αναγκαίο για ένα σκεπτό-
μενο άνθρωπο να καταθέτει την άποψή του; 
Και πάλι θ’ απαντήσω, είναι θέμα ιδιοσυγκρασί-

ας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, στην τέχνη επικρα-
τούσε «η Βίσση και η Βανδή της λογοτεχνίας». Η 
διακοσμητική τέχνη-θέαμα που δεν έλεγε πολλά. 
Δεν μιλάω για τη Μαντά, που είναι ο πάντα ο εύκολος 
στόχος, αλλά για λογοτέχνες αξίας, οι οποίοι φρό-
ντιζαν να γράφουν με τρόπο που να μην ενοχλεί 
πολύ, που να μη συγκρούεται με κάτι. 
- Είναι η σύγκρουση στόχος της λογοτεχνίας; 

Όχι όλης, και τώρα μιλάω περισσότερο ως παρα-
τηρητής. Είμαστε μια χώρα που κάποτε διαβάζονταν 
μαζικά συγγραφείς όπως ο Καζαντζάκης που τον 
κυνήγησε η Εκκλησία, που δημιούργησε παγκόσμιες 
αντιδράσεις, και ποιητές σαν τον Ρίτσο που είχε 
πάει εξορία. Την περίοδο της φούσκας, ο κόσμος 
διάβαζε Θέμελη, το δεξί χέρι του Σημίτη. Δηλαδή, 
μόνο και μόνο ο κομφορμισμός ν’ αποθεώνεται ένας 
συγγραφέας που συναναστρέφεται με την εξουσία, 
κάτι λέει και για αυτόν και για τη χώρα ολόκληρη. 
- Το ότι συχνά μιλάτε έξω απ’ τα δόντια, έχει το 

κόστος του; 
Βεβαίως και το έχει. Το «Ακούει ο Σημίτης Μη-

τροπάνο;» ακόμα το πληρώνω. Δεν θέλω όμως, 
τώρα, να κάνω τον ήρωα, αν και το ότι παίρνω 
θέση απέναντι στα πράγματα, μου έχει κοστίσει 
κατά καιρούς. 
- Η ιδέα για αυτό το βιβλίο πώς προέκυψε; 
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«Δεν ξέρω γιατί γράφω. 
Όσο το έχω ψάξει, δεν βρίσκω μια 

απάντηση απολύτως πειστική. Γράφεις για 
να εκφραστείς; Για να ικανοποιήσεις μια ματαιο-

δοξία και φιλοδοξία; Γράφεις επειδή σε πληγώνει η 
πραγματικότητα και θέλεις να επινοήσεις μια δική σου; 

Όλα είναι πιθανά. Κι έχουν περισσότερο ενδιαφέρον ως 
ερωτήματα παρά ως απαντήσεις».
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Ο Έλληνας συγγραφέας σκέφτεται πως για να επιτύχεις πραγματικά, συνήθως πρέπει πρώτα ν’ αποτύχεις. 

Η υψηλή τέχνη της  αποτυχίας 

ΔΔ

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 24 ]


