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Μια που βρισκόμαστε σε αεροδρόμιο, ας μιλήσουμε για ταξί-
δια. Σας αρέσουν; Τα θυμάστε;
Μου αρέσουν συμβατικά, θα έλεγα. Δεν θα με αποκαλούσα «λά-
τρη του ταξιδιού». Περισσότερο ταξίδεψα νέος. Το πιο σημαντικό 
μου ταξίδι ήταν όταν το ’84 βρέθηκα με μια υποτροφία στη Νέα 
Υόρκη, στο International Writing Program, όπου έχουν βρεθεί και 
άλλοι έλληνες συγγραφείς, όπως ο Ταχτσής, ο Νόλας, ο Βαλτινός. 
Θυμάμαι ακόμα πόσο με είχε τότε εντυπωσιάσει και συνεπάρει 
η ατμόσφαιρα της Ν. Υόρκης: έργα, βιβλία, μουσικές - το Blues 
Brothers δεν ήταν πλέον μόνο μια ταινία, ήταν η πραγματικότητα 
που με τριγύριζε. Ήμουν κατάπληκτος. 

Μεγαλώνοντας δεν μ’ενδιαφέρει πια και τόσο να ταξιδεύω. Υπάρ-
χουν άνθρωποι που και μόνο η ιδέα του ταξιδιού τους ξεσηκώνει. 
Εγώ πάλι, δεν πετάω τη σκούφια μου.

Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο πετάτε τη σκούφια σας;
Βεβαιώς. Η ανθρώπινη επαφή. Η παρέα, οι  συζητήσεις με φίλους, 
οι τυχαίες συναντήσεις, οι συνομιλίες όπως η χθεσινή, γενικά 
πράγματα που τρέφουν και γεμίζουν την ψυχή. Δεν μπορώ να πω 
ότι είμαι στερημένος από όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν τα χορταίνω 
και δεν με κουράζουν ποτέ.

Kατά την παρουσίαση του βιβλίου σας, ανάμεσα στα άλλα, 
συζητήθηκε η εξάρτησή μας από τα μέσα μαζικής δικτύωσης. 
Πιστεύετε ότι μας φέρνουν πιο κοντά ή μας απομακρύνουν; 
Αν και δεν είμαι κατά της υψηλής τεχνολογίας, είμαι σαφώς κατά 
της εξάρτησης από αυτήν. Φυσικά δεν μπορούμε κι ούτε θέλουμε 
να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Το internet, το facebook, τα υπερ-
σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, όλα αυτά πλέον υπάρχουν. Αυτό ση-
μαίνει  εξέλιξη – κι η εξέλιξη συναντάει και την αντίρρηση. Πιθα-
νόν ακόμα κι όταν εφευρέθηκε το τηλέφωνο, κάποιοι της εποχής 
να ήσαν εναντίον, να προτιμούσαν  να συνεχίσουμε να γράφουμε 
επιστολές. Θέλω να πω ότι οι συσκευές είναι απλά αντικείμενα. Η 
χρήση που τους κάνουμε τις καθιστά χρήσιμες ή επιβλαβείς. Δεν 
πρέπει όμως να γινόμαστε σκλάβοι τους και να χάνουμε την ουσία. 

Πώς γεννήθηκε το νέο σας βιβλίο, η «Μοιρολα3»;
Όλα ξεκίνησαν από την ενθουσιώδη αντίδραση της κόρης μου 
όταν διάβασε το «Παραμύθι δίχως όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, 
στις αρχές του 2010, όταν ήταν γύρω στα δεκατέσσερα. Εκείνη την 
εποχή δέχτηκα μια πρόταση να το διασκευάσω  για την παιδική 
σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Πριν το διαβάσω, αποφάσισα να το 
δώσω πρώτα στην κόρη μου. Χάρη στην αντίδρασή της προχώρη-
σα στη θεατρική διασκευή. 

Όμως, από τη συνεργασία μου με τον σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαργιά, 
έμεινα με το απωθημένο να ολοκληρώσω τη διασκευή έτσι όπως 
την οραματίστηκα αρχικά, έτσι όπως δεν θέλησε ή δεν τόλμησε 
να την κάνει ο παλαιός συμφοιτητής μου από την Παιδαγωγική 
Ακαδημία.

Ποιες αλλαγές έχει η δική σας «Μοιρολα3»;
Αυτό που είχε αγγίξει την κόρη μου στο μυθιστόρημα της Δέλτα, 
ήταν ο αγώνας του νεαρού πρωταγωνιστή να βελτιωθούν τα πράγ-
ματα στη χώρα του, να ξεσηκώσει και τους άλλους γύρω του  για 
να καταπολεμήσουν μαζί τη διαφθορά και τη γενικευμένη παρακ-
μή. Στη «Μοιρολα3» μεταμόρφωσα το βασιλόπουλο στην πριγκί-
πισσα Έλλη, όχι μόνο επειδή οι γυναίκες βρίσκονται σε ανοδική 
πορεία στις μέρες μας, αλλά και γιατί μέσα μου αυτό το βιβλίο πα-
ραμένει ένα είδος διαλόγου με τη ρομαντική, ιδεαλιστική πλευρά 
της κόρης μου. Κανονικά, θα έπρεπε να της το έχω αφιερώσει. Αφι-
ερωμένο εξαιρετικά στην Κατερίνα, λοιπόν.

Σαν είδος πού θα το κατατάσσατε; Είναι καθαρή λογοτεχνία ή 
κάτι άλλο;
Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα έργο της λογοτεχνίας του φα-
νταστικού ότι άλλο είναι ένα παραμύθι, με παλάτια και πριγκί-
πισσες; ή έχουμε να κάνουμε με λογοτεχνία στην πιο καθαρόαι-
μη μορφή της, εφόσον εδώ δεν υπάρχει ο γνωστός ρεαλιστικός 
κόσμος, αλλά ένας κόσμος που δημιουργείται κυριολεκτικά εκ 
του μη όντος, ένας ου-τόπος, αφού μιλάμε για δυστοπία. Αυτή η 
συνθήκη με επηρέασε καταλυτικά, και συχνά γράφοντας είχα την 
αίσθηση ότι απαιτούνταν όλο και μεγαλύτερες δόσεις «λογοτεχνι-
κού γραψίματος», ότι κι αν σημαίνει κάτι τέτοιο. Και όχι προσφυγή 
στα λιτά μέσα ενός ρεαλιστικού αφηγήματος, που καθρεφτίζει πι-
στά την καθημερινότητα.

Ταυτόχρονα όμως είναι και τόσο πολύ μη-λογοτεχνικό. Κανένα 
από τα υπόλοιπα βιβλία μου δεν αποτελεί σε τέτοιο βαθμό μια 
έκκληση για κινητοποίηση, για συμμετοχή στα κοινά, για δραστη-
ριοποίηση στο όνομα μιας συλλογικότητας. Εάν το διεθαρμένο και 
χρεοκοπημένο βασίλειο της Μοιρολατρίας δεν είναι παρά μια αλ-
ληγορική Ελλάδα, τότε οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για 
να καλυτερεύσουν τα πράγματα, να αγωνιστούμε για να μεταβά-
λουμε τη μοίρα μας ή εδώ και τώρα, αφού όπως γράφω και στην 
ακροτελεύτια φράση του βιβλίου: «το μέλλον είναι τώρα».

Με αυτή την έννοια, η «Μοιρολα3» είναι ένα είδος ακτιβίστι-
κης μπροσούρας, κάτι «τόσο πολύ μη-λογοτεχνικό», πιο «μη-
λογοτεχνικό» πεθαίνεις! Αφότου ολοκλήρωσα το γραπτό, έτσι μού 
’ρχεται να βγω στο δρόμο και να πιάσω τους περαστικούς από το 
μανίκι: «Διάβασε αυτό το βιβλίο, σε αφορά προσωπικά, σε αφορά 
άμεσα!»

Γιατί;
Σου θυμίζει την Ελλάδα του σήμερα όσο και ένα νυχτερινό τηλε-
οπτικό δελτίο ειδήσεων. Να παλεύεις για να καλυτερεύσουν τα 
πράγματα, ακόμα κι όταν η μοιρολατρία κυριαρχεί. Να προσπα-
θείς να υλοποιείς το μέλλον από τώρα, και όχι να τα μεταθέτεις όλα 
σ’ ένα άπιαστο επέκεινα. Υπό το μανδύα του παραμυθιού, παρά 
τους βασιλιάδες και τις πριγκίπισσες, είναι ότι πιο πολιτικοποιημέ-
νο έχω γράψει. 

Τέχνη με μήνυμα, δηλαδή;
Κοιτάξτε, πάνω από πέντε χρόνια τώρα διολισθαίνουμε όλο και 
βαθύτερα στην οικονομική κρίση. Κάθε μέρα που περνάει η Ελ-
λάδα μεταμορφώνεται όλο και περισσότερο σε έρημη χώρα, με 
σπαρμένα στο έδαφός της τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης: 
αυτόχειρες, άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι κ.ά. Σε μια τέτοια επο-
χή, νιώθω ότι μειώνονται τα περιθώρια για ένα γράψιμο του τύπου 
«η τέχνη για την τέχνη», νιώθω να μεγαλώνει η ανάγκη για μια τέ-
χνη-κραυγή.

Με τόση αθλιότητα γύρω μας, κι όμως το ηθικό του κόσμου παρα-
μένει πεσμένο, οι πολίτες είναι φοβισμένοι και παραιτημένοι. Αν 
δεν αλλάξει το ψυχολογικό κλίμα, αν δεν σημειωθεί μια ανάταση, 
τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. 

Η «Μοιρολα3» είναι μια κραυγή που καλεί όλους απελπισμένα να 
βγουν από την αδράνεια, να κάνουν επιτέλους κάτι!

Τη  «Μοιρολα3» (εκδ. Τόπος) παρουσίασαν στο Rock & Roll στις 12 
Δεκεμβρίου 2015 οι Αναστασία Ζέππου και Πόλυ Χατζημάρκου. 
Διοργάνωση: ραδιοφωνικός σταθμός «Στο κόκκινο».

Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε στα είκοσί του χρόνια. Έγινε γνωστός κυρίως 
από τη “Λούλα” και τον “Εργένη”. Έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, 
νουβέλες, σπονδυλωτά έργα (Η αυτοκρατορική μνήμη του αίματος, Λού-
λα, Mαύρος γάμος, Χάσαμε τον Μπαμπά, Φίλοι, Η Μεγάλη Άμμος, Η πιο 
κρυφή πληγή, Μοιρολα3, Έμμονες ιδέες, Η γενιά μου, Ιστορίες της Λίμνης) 
έργα μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας (Ακούει ο Σημίτης Μητροπάνο;, Η 
δική μου Αμερική, Λίγη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Η υψη-
λή τέχνη της αποτυχίας) και μεταφρασμένα αποσπάσματα από αρχαίους 
έλληνες συγγραφείς. Τα τζιτζίκια εκδόθηκαν στα αγγλικά, Η απίστευτη 
ιστορία της πάπισσας Ιωάννας στα ιταλικά. 

Ο εργένης μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, τα Διόδια στην τηλεόραση, 
ενώ Η επινόηση της πραγματικότητας διασκευάστηκε για το θέατρο. 
Συνολικά έχουν τυπωθεί περισσότερα από 250.000 αντίτυπα των βιβλίων 
του. Το προσωπικό αρχείο του βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

“Ιδίως όταν το γράφω με κεφαλαία, πολύ μ’ αρέσει τ’ όνομά μου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας 
καθρέφτης στη μέση ακριβώς, που διπλασιάζει το λάμδα. Μ’ αρέσει και που έμαθα να γράφω, έστω και 
τόσο αργά: στα είκοσί μου. Χάρη στον δάσκαλο, αλλά προπαντός χάρη στο πείσμα μου, που πιθανότατα 
είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμά μου.

Eίμαι η κόρη του βασιλιά Επιπόλαιου, όπως τον έλεγαν τις τελευταίες μέρες της βασιλείας του, η πρι-
γκίπισσα Έλλη. Κι αυτή είναι η ιστορία η δική μου και του τόπου μου, της Μοιρολατρίας. Ή μάλλον τα 
σημεία όπου οι δύο χωριστές ιστορίες τέμνονται. Ο δε λόγος που γράφω την κοινή αυτή ιστορία τώρα, 
μετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια, είναι επειδή ίσως ήρθε η στιγμή να διασταυρωθούν οι τροχιές τους 
για μία ακόμη φορά. Αν όχι τώρα, στο άμεσο μέλλον.

Μέλλον. Άλλη μια λέξη με τον καθρέφτη που διπλασιάζει το λάμδα στη μέση της.

Η γλώσσα είναι πατρίδα”

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Να παλεύεις για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, 

ακόμα κι όταν κυριαρχεί η μοιρολατρία».
Mια συνέντευξη στον αέρα. Συνεπιβάτες σε μία πτήση μετ’ εμποδίων, πε-
ριμένοντας στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Διαγόρας, 
εκμεταλλευθήκαμε την ευκαιρία για μια συντομή αλλά ουσιαστική συζήτηση 
με τον συγγραφέα Βαγγέλη Ραπτόπουλο. 

Συνέντευξη στην Ευρυδίκη Κοβάνη
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