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Το βιβλίο «Η πτήση του Ικάρου» είναι ένα βιωματικό ταξίδι του συγγραφέα στη 

μεταπολεμική Ελλάδα. Τότε που η χώρα φλεγόταν από πολιτικά πάθη και επικρατούσε 

κατάσταση αναβρασμού. Τότε που το χάος του αιματηρού εμφυλίου πολέμου σκέπαζε 

τα πάντα. 

Ο συγγραφέας ήρθε στην Ελλάδα το 1947, στα 23 του χρόνια, ως απόφοιτος του 

Χάρβαρντ και με υποτροφία Fullbright. Σκοπός του ήταν να μελετήσει τα μεσαιωνικά 

κάστρα της Πελοποννήσου που είχαν χτιστεί από τους Βυζαντινούς, τους Φράγκους, 

τους Τούρκους και τους Ενετούς. 

Μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος με τους Γερμανούς και η εικόνα της Ελλάδας είναι 

απογοητευτική. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη και βυθισμένη στο χάος. Έχοντας 
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αμερικανικό διαβατήριο και με τη βοήθεια της Αμερικανικής Αρχαιολογικής σχολής, 

ο Άντριους καταφέρνει να ταξιδέψει σε περιοχές απαγορευμένες για τους πολλούς. 

Έτσι ξεκινάει τα ταξίδια του και καταγράφει τα γεγονότα σαν αποστασιοποιημένος 

παρατηρητής. Αντιλαμβάνεται το γεωπολιτικό παιχνίδι που διαδραματίζεται στην 

Ελλάδα μετά τον εμφύλιο αλλά δεν τάσσεται υπέρ του ενός ή του άλλου στρατοπέδου. 

Ωστόσο, με τον δικό του τρόπο θα πάρει θέση στα γεγονότα. 

Το μοναχικό οδοιπορικό του θα μετατραπεί σε ένα ταξίδι γεμάτο έντονα 

συναισθήματα. Ο Άντριους έρχεται σε επαφή με τους ντόπιους, συνομιλεί μαζί τους, 

δημιουργεί δεσμούς. Γίνεται Έλληνας στην ψυχή και κερδίζει την εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζει τη φιλοξενία, τη ζεστασιά των Ελλήνων, 

ακούει τις ιστορίες τους και «ζυμώνεται» μαζί τους . Όμως καταφέρνει να διατηρήσει 

την αντικειμενική του ματιά και τη σφαιρική αντίληψή του. 

Εντυπώσεις από το βιβλίο «Η πτήση του Ικάρου» 

Μέσα από το βιβλίο του «Η πτήση του Ικάρου» ο Άντριους μας δίνει μια όσο το 

δυνατόν πιο ουδέτερη απεικόνιση της πραγματικότητας της σκοτεινής εποχής του 

εμφυλίου πολέμου. Τα κείμενά του τελικά δεν έχουν να κάνουν με τα κάστρα αλλά 

ούτε και με την πολιτική. Το βιβλίο του έχει τη μορφή αφηγηματικού μυθιστορήματος 

που διαβάζεται πολύ ευχάριστα και διαφωτίζει τον αναγνώστη με τον πιο αντικειμενικό 

τρόπο! Ο συγγραφέας βιώνει την άσχημη κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελλάδα μετά 

το τέλος του Β΄Παγκοσμίου. Ωστόσο, διατηρεί την αφήγησή του ουδέτερη και μέσα 

από τη λογοτεχνική του ματιά μας δίνει ένα υπέροχο βιβλίο. 

Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε το 1959, αλλά παρουσιάζεται πρώτη φορά στα Ελληνικά το 

2018 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η μετάφραση του βιβλίου από την κα Δέσποινα 

Ρισσάκη είναι αξιοσημείωτη καθώς οι λέξεις μιλάνε στην καρδιά του αναγνώστη. Ο 

συγγραφέας και Φιλέλληνας Kevin Andrews αγάπησε πολύ τη χώρα μας. Το 1956 

εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα με τη σύζυγο και τα παιδιά του, ενώ το 1975 

απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα. 
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Καλό διάβασμα! 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/Y7gq8U  
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