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ΕΣΟΘΜΑΖΕΣΑΘ ΣΟ "ΦΑΓΕΘΟ
ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ" ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΑΝΟ
ΔΡΑΓΟΤΜΗ
Σπλέληεπμε ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην "Σθαγείν
Θεζζαινλίθεο"

Μεηά ηο
ΣθαγείοΣαλονίκερ»http://nextok.blogspot.com/2011/05/blogpost_3388.html ο ζςγγπαθέαρ Θάνορ Δπαγούμερ εηοιμάδει ηο
«Σθαγείο Σςνηάγμαηορ».
Σηο μεηαξύ δελώνει ζηο nextok: Τα πεπί «ζύγσπονερ καηοσήρ» πος
ακούγονηαι κςπίωρ από απιζηεπά, είναι ανιζηόπεηερ ςπεπβολέρ για να
μεν πω καηαθανείρ ανοεζίερ".
Γιαηί ηο λέει αςηό; Διαβάζηε ηε ζςνένηεςξε πος ο εξαίπεηορ
ζςγγπαθέαρ παπασώπεζε αποκλειζηικά για ηο nextok.blogspot.com
Nextok: Ιύξηε Δξαγνύκε, ζα ζέιαηε λα καο κηιήζεηε ιίγν γηα ηε δσή
ζαο; Σα παηδηθά ζαο ρξόληα, ηε δσή ζαο ζήκεξα;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Η δσή κνπ δελ έρεη θάηη ην μερσξηζηό ώζηε λα ρξήδεη
ηδηαίηεξεο αλαθνξάο θαη κλείαο. Δίλαη κηα δσή ζε επνρή θξίζεο. Κξίζεο
νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, αιιά θπξίσο ζπιινγηθώλ αμηώλ. Σπλεπώο είλαη κηα δσή
πνπ βξίζθεηαη «ππό αλαδηαπξαγκάηεπζε». Σαλ ηηο απηάξεζθεο,
ππεξθαηαλαισηηθέο, κεηαπνιηηεπηηθέο δσέο όισλ καο.
Nextok: Πσο γελλήζεθε ε ηδέα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «θαγείν

αινλίθεο»;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Όπσο γελληνύληαη όιεο νη ηδέεο. Αλαπάληερα. Σε κία από
ηηο Γηεζλείο Δθζέζεηο Βηβιίνπ πξν εηώλ, είρα επηζθεθζεί ην Δβξατθό Μνπζείν
Θεζζαινλίθεο θαη είρα εληππσζηαζηεί, αθελόο από ηελ επκάξεηα ηεο
Ιζξαειηηηθήο Κνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο πξηλ από ηελ θαηνρή ε νπνία αξηζκνύζε
πάλσ από 50.000 αλζξώπνπο θαη αθεηέξνπ από ηελ πιήξε εμνιόζξεπζή ηεο ην
1943 εθόζνλ κεηά ηνλ πόιεκν απέκεηλαλ δσληαλνί κόιηο 2.000 άλζξσπνη. Τόηε
ινηπόλ άξρηζα λα εξεπλώ ην ζέκα ηεο θαηνρηθήο ζπκπξσηεύνπζαο θαη
πξνέθπςαλ ηα Δο Δο, νη ηαγκαηαζθαιίηεο, νη ραθηέδεο, νη εθηειεζηέο ηνπ ΚΚΔ, νη
καπξαγνξίηεο, ηα πιηάηζηθα, θαη νη θαηαπαηήζεηο πεξηνπζηώλ, δειαδή κηα πόιε
θαλνληθό Σθαγείν.
Nextok: Θα έιεγα όηη ην «καύξν ρηνύκνξ» θαη ν ζαξθαζκόο θπξηαξρνύλ
ζηηο ζειίδεο ζαο κε κηα πνιύ «ιηκαλίζηα»; λα ηελ πσ γιώζζα; Απηό πσο
πξνέθπςε;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Δμ αλάγθεο. Όινη νη παξαπάλσ «θεξέιπηδεο» δελ ήηαλ
απόθνηηνη ηνπ Αξζαθείνπ. Ήηαλ θαηαθάζηα, καραηξνβγάιηεο, πόξλεο θαη
θνπηζαβάθεδεο νη πεξηζζόηεξνη. Όζνλ αλαθνξά ζηνπο Έιιελεο. Οη Γεξκαλνί
ήηαλ ζαθώο ρεηξόηεξνη. Γηαηί δελ ήηαλ εξαζηηέρλεο εθηειεζηέο ζαλ ηνπο
καραηξνβγάιηεο ηνπ ιηκαληνύ, ήηαλ επηζηήκνλεο νη «άλζξσπνη».
Nextok: Είραηε θάπνηεο αλαθνξέο-καξηπξίεο πάλσ ζηελ εξσηηθή
ηζηνξία ηνπ πξσηαγσληζηή ζαο ή πξόθεηηαη απνθιεηζηηθά κπζνπιαζία;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Ναη είρα. Αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα κε ζαο αλαθέξσ
νλόκαηα. Φπζηθά έγηλαλ δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη εκβόιηκεο εθηξνπέο πάλσ
ζηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θαη πινθήο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο.
Nextok: Ιη αλ ζήκεξα δνύκε ζ’ έλα ξεκαγκέλν θόζκν, ην βηβιίν ζαο
δίλεη κηα πξόηαζε γηα ζπλέρηζε ηνπ αγώλα. Απηό είλαη ην κήλπκά ζαο;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Γε κνπ αξέζεη γεληθά λα δίλσ κελύκαηα θαη δηδαρέο, αιιά
ν επνλνκαδόκελνο «ξεκαγκέλνο» δηθόο καο θόζκνο είλαη παξάδεηζνο κπξνζηά
ζηνλ πξαγκαηηθά ξεκαγκέλν θόζκν πνπ έδεζαλ νη παππνύδεο καο θαηά ηε
γεξκαληθή θαηνρηθή πεξίνδν. Γηαηί είλαη άιιν λα δπζθνιεύεζαη λα ηα βγάιεηο
πέξα νηθνλνκηθά θη άιιν λα αλνίγεη ε πόξηα ηα κεζάλπρηα, λα ζε βνπηάλε, λα ζε
ζέξλνπλ ζην πεδνδξόκην θαη λα ζνπ θπηεύνπλ κηα ζθαίξα ζην θεθάιη ρσξίο λα
δίλνπλ ινγαξηαζκό ζε θαλέλαλ. Τα πεξί «ζύγρξνλεο θαηνρήο» πνπ αθνύγνληαη
δεμηά αξηζηεξά, θπξίσο αξηζηεξά, είλαη αληζηόξεηεο ππεξβνιέο γηα λα κελ πσ
θαηαθαλείο αλνεζίεο.
Εδώ πρέπει να ζημειώζοσμε όηι ο κ. Δραγούμης έτει γράυει μέτρι ζήμερα εννιά
μσθιζηορήμαηα ενηλίκφν και ηρία παιδικά. Αζτολείηαι επίζης με ηη ζσγγραθή
ζεναρίφν και θεαηρικών έργφν ενώ ηελεσηαία θηηεύει και φς κειμενογράθος ζε
εθημερίδες και διαθημιζηικές εηαιρίες.
Nextok: Όηαλ δελ γξάθεηε, κε ηη αζρνιείζηε;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Πξσηίζησο κε ην δηάβαζκα, κε ηνπο θίινπο θαη ηελ
νηθνγέλεηά κνπ.

Nextok: Πσο ιεηηνπξγείηε σο ζπγγξαθέαο; Δειαδή πσο εξγάδεζηε γηα
ηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ; Έρεηε ζην κπαιό ζαο δηαξθώο θαη όιεο ηηο
ώξεο ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ, θξαηάηε ζεκεηώζεηο δηαξθώο;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Αθξηβώο. Γελ κπνξώ λα βγσ από ηελ αηκόζθαηξα γηα ηνλ
απινύζηαην ιόγν όηη δελ κπνξώ εύθνια κεηά λα μαλακπώ θαη λα ηε κεηαθέξσ
όπσο ζέισ ζηα βηβιία κνπ. Καη ε αηκόζθαηξα, ε ππνβνιή ηνπ θιίκαηνο ζηνλ
αλαγλώζηε, είλαη ζεκαληηθόηεξε αθόκε θη από ηελ πινθή. Σηελ κηα πεξίπησζε ν
αλαγλώζηεο δηαβάδεη, ζηελ άιιε δεη. Μ’ ελδηαθέξεη, όζν κπνξώ, λα πεηπραίλσ ην
δεύηεξν.
Nextok: Ιύξηε Δξαγνύκε, ζα γξάθαηε έλα κπζηζηόξεκα κε βάζε ηελ
Ειιάδα ηνπ 2011; Σελ Ειιάδα ηνπ κλεκνλίνπ, ησλ ππεξρξεσκέλσλ
λνηθνθπξηώλ θιπ ή πξνηηκάηε όηη έρεη πεξάζεη ζηελ ηζηνξία;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Αζθαιώο θαη ζα ην έγξαθα θαη κπνξεί λα ην θάλσ θηόιαο,
ζηε ζθέςε κνπ είλαη. Απιώο ζέισ ιίγν λα θαηαθαζίζεη ε νξγή κέζα κνπ γηα λα
κπνξώ λα ζθεθηώ πην ήξεκα θαη ζσζηά.
Σεκεηώλεηαη όηη ν θ. Γξαγνύκεο, γελλήζεθε ην 1965. Όπσο γλσξίδνπκε
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εθδόζεηο ΧΥΦΟΓΙΟΣ από ηηο νπνίεο εθδόζεθε ην εμαηξεηηθό
κπζηζηόξεκά ηνπ "Σθαγή Θεζζαινλίθεο" ελώ ν ίδηνο δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ
Αζήλα.
Nextok: Πνίνη ζπγγξαθείο ζαο έρνπλ επεξεάζεη;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Από ηνπο Έιιελεο είλαη νη Καξαγάηζεο, Τζηθόξνο,
Σθακπαξδώλεο, Καξπζηηάλε. Από ηνπο μέλνπο, είλαη νη ζπγγξαθείο Κόνπ,
Αιιηέληε, Τζαβαξία, Αηηηά, Μάλθει.
Nextok: ήκεξα γξάθεηε λέν βηβιίν; Πνην είλαη ην ζηίγκα ηνπ;
Θάλνο Δξαγνύκεο: Γξάθσ ην «θαγείν πληάγκαηνο». Δίλαη ε ζπλέρεηα
ηνπ «θαγείνπ αινλίθεο», δηαδξακαηίδεηαη ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλώλ
ζπγθξνύζεσλ ζηελ Αζήλα ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Γεξκαλνύο
θη έρεη γηα πξσηαγσληζηή θαη πάιη ηνλ Αζηπλόκν Αζιάλνγινπ.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
* Η παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ "θαγείν αινλίθεο" θαη ε άπνςε ηνπ
nextok γηα ην έξγν απηό βξίζθεηαη εδώ:
http://nextok.blogspot.com/2011/05/blog-post_3388.html
* Εάλ επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ζπγγξαθέα απεπζπλζείηε:
thanosdragoumis@yahoo.com

