
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, 
ΛΗ ΣΑΡΑΦΗ (επιµ.)
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΣΤΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ. ΜΙΑ 
ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
Η β’ έκδοση του τόµου «Από 
την Απελευθέρωση στα ∆εκεµ-
βριανά. Μια τοµή στην Πολιτική 
Ιστορία της Ελλάδας» παρουσι-
άζεται για πρώτη φορά. 
Πρόκειται για τα πρακτικά του 
συνεδρίου που πραγµατοποίη-
σε το πρόγραµµα µεταπτυ-
χιακών σπουδών στο Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορί-
ας του Παντείου Πανεπιστη–
µίου. Την επιµέλεια αυτής της 
έκδοσης υπογράφουν οι 
Προκοπής Παπαστράτης, Μιχά-
λης Λυµπεράτος, Λη Σαράφη. 

GIUSEPPE CATOZZELLA
«ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 
ΟΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ»
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Η Σάµια µεγαλώνει στο Μογκα-
ντίσου, την πρωτεύουσα της 
Σοµαλίας. Είναι παθιασµένη µε 
το τρέξιµο και κάθε µέρα µοιρά-
ζεται τα όνειρά της µε τον Αλί, 
τον έµπιστο φίλο που γίνεται 
προπονητής της. Ο πόλεµος, η 
φτώχεια και ο ισλαµικός εξτρε-
µισµός δεν πτοούν τη Σάµια: το 
µεγάλο της όνειρο να διακριθεί 
στους Ολυµπιακούς του Λονδί-
νου το 2012. 

ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
«ΜΠΑΡΟΚ»
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Το βιβλίο της Αµάντας Μιχαλο-
πούλου είναι ένα αναπάντεχο 
µυθιστόρηµα «ανηλικίωσης». Η 
ηρωίδα της µικραίνει αντί να 
µεγαλώνει, και µαζί της στενεύ-
ει ο τόπος. Η Ελλάδα ονειρεύ-
εται την Ευρώπη, οι συνταγµα-
τάρχες επιστρέφουν, και το 
κορίτσι µπουσουλάει σε ένα 
κτήµα που δεν δόθηκε αντιπα-
ροχή. Τι θα γίνει µετά; Και αν το 
σασπένς δεν βρίσκεται στο 
τέλος, αλλά στην αρχή; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
�������: Κέδρος
������: 344

H 
���� στο πέρα-
σµα του χρόνου 
δεν έπαψε ποτέ 
να εµπνέει τη φι-
λοσοφική σκέψη, 

τη λογοτεχνία και τη θρησκευτι-
κή παράδοση µέσα από προσλή-
ψεις που την αποθεώνουν και 
της προσδίδουν µυθικές διαστά-
σεις. 

Ο άνθρωπος παρατηρώντας 
µε δέος την καταστρεπτική φύση 
της φωτιάς, ανίκανος να αντιδρά-
σει, της απέδωσε θεϊκές ιδιότητες 
– κάτι που συναντάµε σε όλες 
σχεδόν τις µυθολογίες του κόσµου. 
Στην ελληνική µυθολογία η φωτιά 
ήταν αποκλειστικό απόκτηµα των 
θεών. Ωσπου ο Προµηθέας την 
παρέδωσε κρυφά στους ανθρώ-
πους και για τον λόγο αυτό τιµω-
ρήθηκε από τον ∆ία να παραµένει 
δεµένος στις πλαγιές του Καυκά-
σου, όπου ένας αετός του έτρωγε 
καθηµερινά το συκώτι. Σταδιακά, 
τα µυστικά της φωτιάς άρχισαν 
να αποκαλύπτονται και από µια 
αιτία καταστροφής αυτή µετατρε-
πόταν σε µέσο για την επίλυση 
ποικίλων καθηµερινών προβλη-
µάτων. Το τεράστιο φάσµα χρή-
σεων και τις εντυπωσιακές δυ-
νατότητές της είχαν από νωρίς 
εκτιµήσει και οι αρχαίοι Ελληνες 
φιλόσοφοι. 

Μάλιστα, ο Ηράκλειτος θεώ-

ρησε τη φωτιά ως την πρωτογενή 
ουσία που µετασχηµατιζόµενη 
συνέβαλε στη δηµιουργία της 
µεγάλης ποικιλίας των όντων. 
Από την άλλη, η έννοια της κά-
θαρσης στην αρχαιοελληνική 
γραµµατεία συνδέεται συχνά µε 
τη φωτιά. Στην οµηρική κοινωνία 
η φωτιά και το θειάφι θεωρούνται 
θεραπευτικά φυσικά στοιχεία που 
εξαγνίζουν την ψυχή. 

Στα χρόνια του Μεσαίωνα, 
πάλι, οι Ευρωπαίοι φοβούνταν 
ότι ο χριστιανισµός κινδύνευε 
από κάθε διαφορετική κοινωνική 
οµάδα: από τους Εβραίους, τους 
µουσουλµάνους, τους λεπρούς 
και τις µάγισσες. Το κυνήγι των 
µαγισσών (αυτή η µαζική υστερία 
του 15ου-16ου αιώνα) διαδόθηκε 
σαν µια αδυσώπητη επιδηµία: 
γυναίκες κατηγορούνταν ως µά-
γισσες και η Ιερά Εξέταση τις 
έριχνε στην πυρά για εξαγνισµό! 
Και βέβαια, δεν γίνεται να µην 
αναφέρει κανείς την πυροµανία 
του Νέρωνα που έκαψε τη Ρώµη 
ή την εµµονή των ναζί να καίνε 
τα βιβλία. 

Η φωτιά, λοιπόν, δεν έπαψε 
ποτέ να διαδραµατίζει πρωταγω-
νιστικό ρόλο – από τις θρησκευ-
τικές γιορτές και τη φιλοσοφία, 
µέχρι τη λογοτεχνία. Το 1953, για 
παράδειγµα, ο Ρέι Μπράντµπερι, 
ένας από τους επιφανέστερους 
συγγραφείς της επιστηµονικής 
φαντασίας, έγραψε ένα βιβλίο µε 
τον παράξενο τίτλο «Φαρενάιτ 
451» – αυτή  είναι η θερµοκρασία 
στην οποία καίγονται τα βιβλία. 

Η υπόθεση εξελίσσεται σε µια 
κοινωνία του µέλλοντος, στην 
οποία η µνήµη και η γνώση απο-
τελούν έγκληµα και η δουλειά των 
πυροσβεστών είναι να αναζητούν 
τα βιβλία και να τα καίνε. Σε αυ-
τήν την ιδιότυπη λογοτεχνική 
παράδοση µε πρωταγωνίστρια 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ δυνα-
τότητα να δηµι-

ουργεί ταυτοχρό-

νως πολλές εστί-

ες φωτιάς, ο 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

τη φωτιά ανήκει και το µυθιστό-
ρηµα «Ο άνθρωπος που έκαψε 
την Ελλάδα» του Βαγγέλη Ραπτό-
πουλου, µε τον κεντρικό χαρα-
κτήρα να διαθέτει µια µοναδική 
ικανότητα: την πυρογένεση, την 
οποία αντιλαµβάνεται ότι κατέχει 
κατά τη διάρκεια της κηδείας της 
µητέρας του, µόλις στα οκτώ του 
χρόνια. 

Πρόκειται για έναν δηµοσιο-
γράφο µε κοινωνικές ευαισθησί-
ες, έναν οικογενειάρχη µε δύο 
παιδιά, ο οποίος λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης χάνει τη δουλειά 
του και καταλήγει άστεγος. Παρά 
τις προσπάθειές του, δεν κατα-
φέρνει να βρει νέα δουλειά και 
έτσι περνάει στην άλλη όχθη. 
Χρησιµοποιώντας τις πυρογενε-
τικές του ικανότητες ξεκινάει τις 
Μαύρες Γιορτές, τις µαζικότερες 
διαµαρτυρίες κόντρα στα µνηµό-
νια και στα αντιλαϊκά δηµοσιο-
νοµικά µέτρα. 

Εχοντας τη δυνατότητα να 
δηµιουργεί ταυτοχρόνως πολλές 
εστίες φωτιάς, ο πρωταγωνιστής 

προκαλεί µια τεράστια κοινωνική 
και πολιτική αναστάτωση καίγο-
ντας υπουργεία, δηµόσιες υπη-
ρεσίες και τράπεζες. Ολοι προ-
σπαθούν να καταλάβουν τι ακρι-
βώς έχει συµβεί, ενώ πολλοί είναι 
εκείνοι που αναζητούν τα ίχνη 
µιας αόρατης τροµοκρατικής ορ-
γάνωσης.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Μέσα από µια πολυεστιακή αφή-
γηση, όπου το ηµιτελές χειρόγρα-
φο του πρωταγωνιστή µε τίτλο 
«Πυροδοτώντας τις Μαύρες Γιορ-
τές» εναλλάσσεται µε τις µαρτυ-
ρίες της συζύγου του, του κου-
µπάρου του, ενώ επιπλέον στα-
χυολογούνται άρθρα εφηµερίδων, 
χωρία από επιστηµονικά έργα για 
την πυροκίνηση καθώς και µη-
νύµατα των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, το συγκεκριµένο εγ-
χείρηµα συνιστά µια εξαιρετική 
αλληγορία για την Ελλάδα στα 
χρόνια της κρίσης. 

Στην περίπτωση του µυθιστο-
ρήµατος του Βαγγέλη Ραπτόπου-
λου, η φωτιά αποτελεί µια Νέµε-
ση; Μια µορφή εξαγνισµού; Μια 
κάθαρση; Μια άκριτη προσπάθεια 
για δικαιοσύνη; Μια λύτρωση; 
Λίγο απ’ όλα αυτά, αλλά κυρίως 
βρισκόµαστε µπροστά σε µια εµ-
φανή έκβαση µιας σύντοµης και 
άνισης µάχης: εκείνης ανάµεσα 
στο θυµικό και στη λογική. Οταν 
η κριτική σκέψη υποχωρεί, το 
(αρνητικό) συναίσθηµα θριαµ-
βεύει. Και είναι τότε που τα πάντα 
παίρνουν φωτιά και τίποτα δεν 
αποµένει – όλα τα κατάλοιπα εν-
δεχοµένως να γίνουν αντικείµε-
νο µελέτης των ιστορικών του 
µέλλοντος. Στο µεταξύ, εάν γλί-
τωσε κάτι από την καταστροφή, 
έχει ελάχιστη αξία και µυρίζει 
άσχηµα: είναι η µυρωδιά της 
καµµένης γης... ●

ΚΡΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ
gvailakis@ethnos.gr

Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Μια αλληγορία για 
τα χρόνια της κρίσης 
στην Ελλάδα, όταν 
το θυµικό αντιπαρατί-
θεται στη λογική.

Πολιτισµός
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