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Πέντεθεσσαλονικείς,
παλιοίσυμμαθητές,
φεύγουνένανΙούλιοαπότιςοικογένειέςτους
καιτηνπληκτικήn επαχθήκαθημερινότητά
τουςαναζητώντας
το ταξίδι,τηνπεριπέτεια,τηνελευθερία
καιτα χαμένανιάτατουςπάνωσεέναιστιοπλοϊκό
μερόταπροςτηνΑνατολή
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i άντρες,
ότανέχουν
j ανάγκηνα
αισθανθούν
νέοι, φεύγουν.
Ταπαλιά
χρόνιαέκανανπόλεμο...»
λέειο
ΝίκοςΧάλκινης,
φιλόλογος
καιποιητής
χωρίςμούσα- ποιοςάλλωστε
έχειμούσατούτεςτις μέρες- εξηγώντας
τηνοργανωμένη
δραπέτευση
μιαςπαρέαςσαρανταπεντάρηδων
απότηβολεμένη
ζωήκαιπς ευθύνες
τουςένακαλοκαίρι,
στατέλη
τηςπρώτηςδεκαετίας
τηςνέαςχιλιετίας.
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Στον«Θερσϊτη»,
τοσκάφοςπου
μεταφέρει
τους
Στονέομυθιστόρημα
τουΙσίδωρου
ήρωεςτου
θρωπισμός
μιαςχρήσηςκαιευπρέπεια».
έναλαϊκόπαιδί,
νυνάνεργος
καιπρώην στηναυλήτωνΦαιάκων.
Ζουργού,
μετοντίτλοΑνεμώλια,
Ζουργού,
Ωςτηνοικονομική
κρίση,όταν
πέντεθεσσαλονικείς,
παλιοί
πορτιέρης
σενυχτερινά
μαγαζιά, Inmediasres,μετοντρόποτου
καταρρίφθηκαν
και ξεδιπλώνεται,
Ομήρου,ο Νίκοςαφηγείται
πώςτα οιβεβαιότητες
κοσμήτορας
τηςΠολυτεχνικής
συμμαθητές,
γέννημα-θρέμμα
του ο Νικηφόρος,
μέσααπότις
n παλιάαισιοδοξία
έγινενέακαχυποψία.
όλακιέφυγαν,πώςσαλπάρισαν
Σχολής,
καιο φιλόλογος βρόντηξαν
μεγάλουδρόμουτης ΑγίουΔημητρίου,
και
χωρίςγυναίκες,
μεκλειστά
Μεδηλώσειςμεγαλόστομες αναμνήσεις
αποφασίζουν
ένανΙούλιονα Χάλκινης.
φύγουναπότιςοικογένειές
τουςκαι
κυνηγώντας
χιμαιρικά τιςαφηγήσεις
κινητά,παρέαμετο αλκοόλκαιτις αναχωρούν
τους,η ελληνική
καύτρεςτωντσιγάρων
τους,μεπαλιέςνεανικάόνειραενόςκόσμουκαινούργιου
τηνπληκτική
ήεπαχθήκαθημερινότητά
Παιδιάτικ;Αλλαγής
τουςκαινααναζητήσουν
τοταξίδι, ΕναταξίδιμεπλοίοστοΑιγαίο,n
επιθυμίες,
κρυφάκρίματα,
αναμνήσεις καιάφθαρτου.Φεύγουν ιστορίατης
τελευταίας
καιεπιστρέφουν
ηττημένοι
τηνπεριπέτεια,
τηνελευθερία αναζήτηση
τηςωραίας
Ελένης
- ενός
καισυνένοχα
μυστικά.
Μέσακουρασμένοι
πεντηκονταετίας
απότονθάνατο.Τακαυχησιάρικα
καιτανιάτατουςπουχάθηκαν,πάνω νέανικούέρωτατουΧρήστου-ένας απότιςκουβέντες
τουπαρόντος

γέρος-μάντης
στονΑϊ-Στράτη,
αναδύονται
σταδιακά
τα συμβάντα
λόγιαταπήρεοάνεμος.
Κρατούν
σεέναιστιοπλοϊκό
μερόταπρος ανοϊκός
τηνΑνατολή:Ο χημικός
χρησμοί.
Οιπαραλληλισμοί
μετα τουπαρελθόντος:
οιατελέσφοροι
γιαπαρηγοριά
τηφιλίατουςκαι
ομηρικά
έπηείναιάφθονοικαιπολλαπλώς
έρωτες,
οιυπαρξιακές
ανησυχίες
και τηνανδρικήαλληλεγγύη.
Δημήτρης Χριστοδούλου,
ΟΖουργός
επιδίδεται
καισεαυτό
Ο«Μυκηναίος»
οικοινωνικές
ανασφάλειες,
ο ανταγωνισμός
με το παρατσούκλιδιασταυρούμενοι.
ο «άναξ
ανδρών»,
μετο άλλοφύλο,οιοικογενειακές
τομυθιστόρημα
σεεκείνοπουξέρει
«Μυκηναίος», Δημήτρης,
καιο ξανθόςΧρήστοςδιαβάζονται
τραγωδίες,οι ζωέςπου καλά:αναπτύσσει
μεδεξιοτεχνία
ένα
ο μικρότερος
αδελφόςτου ως οισύγχρονοιΑγαμέμνονας
και πλέκονται
n μιαμετηνάλλη.
πλήθοςχαρακτήρων
πουγίνονται
Χρήστος,ένας Μενέλαος.
ΟΝικηφόρος,
μετο παρατσούκλι
Είναιόλοιτουςπαιδιάτηςδεκαετίας
συμπαθείςμετις ανθρώπινες
ατέλειές
καλοβαλμένος
«Γέρος»,
είναιοσοφόςγέρονταςτου'60,νέοιτηςΑλλαγής,
μέλη
τους.Εχοντας
πλέονβρειέναν
νευρολόγοςμε
Νέστορας.
Οπανύψηλος
ευρύστερνος
τηςμεσοαστικής
τάξηςστηνκαλύτερή
σταθερότερο
βηματισμό
στηνπλοκή
σπίτιστο Πανόραμα,
Στάθης,με την πλάτη
τηςώρα,Κάποιοι
έγινανκαινεόπλουτοι.
καιέχονταςδουλέψειτην έκφρασή
ο θηριώδηςστιγματισμένη
απότατατουάζ
γιανα
Εζησαντρειςδεκαετίες
του, συναρμόζειιστορίες
Στά, τονπροφυλάσσουν
απότοκακόσαν σταδιακής
ευμάρειας,
μετις «στίλβουσες
όπουτο καθημερινό
εναλλάσσεται
θης, άλληασπίδα,παραπέμπει
στονκραταιό
αξίεςενόςκύκλουκαιμιας μετο τραγικόσε έναμυθιστόρημα
Αχιλλέα.
ΟΝίκος,ο λόγιοςτης εποχής:πολιτικόςπροοδευτισμός μελαγχολικό,
αλλάτρυφερόκαισυγκινητικό,
παρέας,παρατηρεί
καικαταγράφει καιίντριγκα,
διακριτικό
πάρε-δώσε
γιατιςμεγάλεςπροσδοκίες,
τηνιστορία
τους,τηνοποίααργότεραμεταπολιτικά
κόμματα
καιφιλοδοξίες, τιςσκληρέςματαιώσεις
καιτις
θααφηγηθεί
ωςάλλοςΟδυσσέας
συγκρατημένος
ερωτισμός,
αν¬ μικρέςχαρέςτηςζωής.

ΣαντονΟδυσσέα·.·

«Ανεμώλια»,λέξη ομηρικήπου
σημαίνει«λόγιατου ανέμου».To
βιβλίοχωρίζεταισε είκοσι
τέσσερα κεφάλαια,όσες καιοι UU
ραψωδίεςτων επών. Αριθμούνται
! με τα γράμματα του αλφαβήτου,
y μικράσαν της Οδύσσειας,και
τιτλοφορούνται«Πστρόκλεια»
ή
«Νέκυια»ή «Καλυψώ»ή
«νόστος»,αλάθητεςαναφορές
W στα έπη. Στο μότο φράσεις από
την Οδύσσειατου Ομήρου και
εκείνητου Καζαντζάκη,αλλά
ffegl και από τον Οδυσσέατου Τζέιμς
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Τζόις.Στοτέλος του βιβλίου- κατά
παραλληλισμόςμε τα έπη πέρα από
την πάγιασυνήθεια του συγγραφέα
μια έτοιμησκαλωσιάγια τη δόμηση
οι πηγές του: εκδόσειςκαιμελέτεςγια της αφήγησης; Διότιη αφήγηση έχει
τον κόσμοτων επών, η Πηνελοπιάδα
ύπαρξη καιένταση καιχωρίς αστον.
της ΜάργκαρετΑτγουντ,η Τηλεμάχου Ητανστις προθέσειςτου συγγραφέα
Οδύσσειατου Δημήτρη Μίγγα,
να υπογραμμίσειεμμέσως τη σχέση
γλωσσάριομηρικώνλέξεων και
του μυθιστορήματοςμε τον αλλοτινό
προγονότου, το έπος; 'Η μήπως να
επεξηγήσεις.Οι προφανείς
συμβολισμοίκαιοι αντιστοιχίεςμε τά
αντιπαραβάλειτην τέχνη με τη ζωή;
ομηρικάέπη στο κείμενο
«Χάλκινη,παράτατα βιβλίακιέλα μαζί
πλαισιώνονταισφιχτά από ρητές
μου. Η ζωή είναιπόλεμος!»λέει ο
διακειμενικέςαναφορές στο
«Μυκηναίος»στον φίλο του, «ό,π
παρακείμενο.Προςτι τόση έγνοια;Tt
διάβασεςδιάβασες.Θα σε κάνω
προσφέρειουσιαστικάαυτός ο
Οδυσσέαεγώ, 0a δεις..,».

