ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Bαγγέλης Pαπτόπουλος γεννήθηκε το 1959 στην Aθήνα, όπου σπούδασε παιδαγωγικά και
δηµοσιογραφία. Πρωτοεµφανίστηκε µε τη σταδιακά δηµοσιευµένη τριλογία «Kοµµατάκια» (1979),
«Διόδια» (1982), «Tα τζιτζίκια» (1985), που κυκλοφόρησε σε έναν τόµο το 2003, µε τον γενικό τίτλο
«H γενιά µου». Kαι ακολούθησαν: «H αυτοκρατορική µνήµη του αίµατος» (1992), «O
εργένης» (1993), «Έµµονες ιδέες» (1995), «Λούλα» (1997), «Tο παιχνίδι» (1998), «Bαθύς και
λυπηµένος, όπως κι εσύ» (1999), «H απίστευτη ιστορία της Πάπισσας Ιωάννας» (2000), «Mαύρος
γάµος» (2001), «Aκούει ο Σηµίτης Μητροπάνο;» (2001), «H δική µου Αµερική» (2002), «H επινόηση
της πραγµατικότητας» (2003), «Xάσαµε τον Μπαµπά» (2005), «Λίγη Ιστορία της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας» (2005), «Φίλοι» (2006), «Aρχαία συνταγή: Hρόδοτος, Ηράκλειτος, Λουκιανός»(2006),
«H Mεγάλη Άµµος» (2007), «Aπέραντα άδειο σπίτι» (2009), «Ιστορίες της Λίµνης: Το παιχνίδι,
Βαθύς και λυπηµένος όπως κι εσύ, Απέραντα άδειο σπίτι» (2011), «Η υψηλή τέχνη της
αποτυχίας» (2012), «Η πιο κρυφή πληγή» (2012), «Μοιρολα3» (2014), «Λεσβία» (2016), «Ο
άνθρωπος που έκαψε την Ελλάδα» (2018). Επίκειται η έκδοση της αλληλογραφίας του µε τον Μένη
Κουµανταρέα. Συνολικά έχουν τυπωθεί περισσότερα από 250.000 αντίτυπα των βιβλίων του.
«Tα τζιτζίκια» µεταφράστηκαν στα αγγλικά, «H απίστευτη ιστορία της Πάπισσας Ιωάννας» στα
ιταλικά, αποσπάσµατα από άλλα του βιβλία και µεµονωµένα διηγήµατά του στα αγγλικά, γαλλικά,
γερµανικά, σουηδικά, τσέχικα, σερβικά. «O εργένης» µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο (σε
σκηνοθεσία Νίκου Παναγιωτόπουλου), τα «Διόδια» και διηγήµατα από τα «Kοµµατάκια» και τις
«Έµµονες ιδέες» στην τηλεόραση - ορισµένα από αυτά σε δικά του σενάρια. Σε θεατρικά έργα
διασκευάστηκαν: µία από τις «Ιστορίες της Λίµνης» («Μυρµήγκια»), «Η επινόηση της
πραγµατικότητας», ο «Μαύρος γάµος» και η «Λούλα». Έχει ακόµη γράψει το σενάριο της ταινίας «H
φανέλα µε το εννιά» και της τηλεταινίας «O µικρός ηλεκτρολόγος», και έχει διασκευάσει για το
Εθνικό Θέατρο το «Παραµύθι χωρίς όνοµα» της Πηνελόπης Δέλτα. To 2011 συµµετείχε στο 9ο
Φεστιβάλ Μεσογειακής Λογοτεχνίας στην Ιταλία.
Kατά καιρούς έχει κάνει διάφορες δουλειές, λίγο πολύ σχετικές µε τη λογοτεχνία και το γράψιµο:
σύµβουλος ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας σε εκδοτικούς οίκους («Kέδρος», «Λιβάνης»), τακτικός
συνεργάτης εφηµερίδων και περιοδικών («Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία - Επτά», «Η Καθηµερινή της
Κυριακής», «Tα Nέα», «Athens Voice», «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία - Έψιλον», «Kλικ»),
σύµβουλος σεναρίων στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (ΕΚΚ) και σε τηλεοπτικά κανάλια
(ET1, ET2), παραγωγός και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκποµπών (στο «Πρώτο», «Δεύτερο»,
«Tρίτο Πρόγραµµα» της EPA, στον «Eν Λευκώ», στο «Kανάλι 1», «Στο Κόκκινο» και στο
«Ραδιόφωνο 24/7»). Από το 2005 ως το 2007 υπήρξε µέλος του Δ.Σ. της Eταιρείας Συγγραφέων. Το
προσωπικό αρχείο του βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Το 1984 υπήρξε υπότροφος του International Writing Program, στο Πανεπιστήµιο της Iowa, ΗΠΑ.
Από το 2006 µέχρι σήµερα, δίδαξε σε
Βιβλίου-ΕΚΕΒΙ, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Αθηνών, ΚΕΘΕΑ, Φουγάρο/Ναύπλιο,
2017 διδάσκει το ίδιο αντικείµενο
Πανεπιστηµίου.

πληθώρα σεµιναρίων δηµιουργικής γραφής (Eθνικό Κέντρο
Μετάφρασης-ΕΚΕΜΕΛ, Μουσείο Ηρακλειδών, Κολλέγιο
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς/ΠΙΟΠ), ενώ από το
στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ελληνικού Ανοικτού
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Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα: https://vangelisraptopoulos.wordpress.com/βιογραφικό-σηµειωµα/
Προσωπική ιστοσελίδα: https://vangelisraptopoulos.wordpress.com
Εmail: vangelisraptopoulos@gmail.com και raptopoulos.vangelis@ac.eap.gr
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