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Bαγγέλης Ραπτόπουλος*

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** 

* Γεννήθηκε στην Αθήνα (1969) όπου σπούδασε παιδαγωγικά και δημοσιογραφία.
Εργάστηκε ως σύμβουλος εκδόσεων σε περιοδικά, εφημερίδες εκδοτικούς οίκους, στο
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και στην κρατική τηλεόραση. Για ένα διάστημα εργά-
σθηκε ως παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει πλούσιο πεζογραφικό έργο, δια-
σκευές για το θέατρο και την τηλεόραση. Πεζογραφήματά του έχουν δημοσιευθεί σε
πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

** Απόσπασμα (Δημήτρη Αποστολάκη, Πυροδοτώντας τις Μαύρες Γιορτές, σ. 89-94)
από το ομώνυμο μυθιστόρημα, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος την άνοι-
ξη του 2018.

Ένας άστεγος Αθηναίος πυροδοτεί μια πολύνεκρη λαϊκή εξέγερση στην
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για έναν άνεργο δημοσιογράφο,
με μια ικανότητα μεταξύ παραφυσικής και ψυχοπάθειας, γνωστή ως πυρο-
γένεση. Με τη γραπτή μαρτυρία του αναμειγνύονται οι λάγνες φαντασιώ-
σεις της χήρας του, που πολιορκείται από τον καλύτερό τους φίλο.
Μια αφήγηση χτισμένη με τα υλικά του ψηφιακού κόσμου που καταδυ-

ναστεύει σήμερα τις ζωές μας μεταβάλλοντάς τες σε μαύρη κωμωδία. Μια
πολιτική και ερωτική σάτιρα που ζωντανεύει μέσα από αντικρουόμενες
οπτικές γωνίες, θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα: πού ζούμε;

«Στο βάθος, θα έλεγε κανείς ότι αυτό το μυθιστόρημα υπήρξε προϊόν
του φόβου που βίωσα το 2012 ότι, εάν μείνει άστεγη η μεσαία τάξη, τότε
θα καεί η Ελλάδα. Έμπνευσή μου υπήρξαν, επίσης, η νεύρωση της Αρι-
στεράς με τις λαϊκές εξεγέρσεις, αλλά και το απωθημένο σχεδόν όλων των
Νεοελλήνων να καούν όλα. Ή, όπως θα το έθεταν οι αρχαίοι ημών πρό-
γονοι, “γαία πυρί μειχθήτω”.

»Είναι προφανές ότι ο κόσμος της ψηφιακής ενημέρωσης και επικοινω-
νίας αποτελεί εξίσου πηγή έμπνευσης του μυθιστορήματός μου. Ένας
κόσμος όπου το πρωτοσέλιδο μιας παραδοσιακής εφημερίδας και η ανάρ-
τηση σε ένα τυχάρπαστο μπλογκ, το βίντεο ενός ενημερωτικού ρεπορτάζ
και ένα post στο Facebook εξισώνονται επικίνδυνα. Όπως ακριβώς εξι-
σώνoνται και μια πολύνεκρη λαϊκή εξέγερση με την πυρογένεση. Ω, τι
κόσμος, μπαμπά!»

Από το «Σημείωμα του συγγραφέα»


