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ΑνεµώΑια
To βιβΑίο
ολόκληρο
επιθυµείνα
είναι µια
συνοµιλία µε
ιον οµηρικό
κόσµο

Ανεµώλια, λόγια του αέρα.
Μόνο που τα δικά oas Ανεµώλια
µόνο τέτοια δεν είναι.
Αλήθειε5 που καίνε ήταν
γεµάτα.
Τα Ανεµώλια επιθυµούν να
κάνουν τοµέε στη χώρα και
oris σχέσειε των ανθρώπων
ins καιά us τελευταίεε
δεκαετίεε. Αν οι εικόνεε αυτών
των τοµών είναι, onous
λέτε. αλήθειεΞ που καίνε,
ιόιε

amo ιο µυθιστόρηµα

n µυθοπλασία είναι κυρίαρχη.

φαίνειαι nous πραγµαιώνει

Οι πραγµατικοί

φίλοι

υπάρχουν αθέατα oris κρύrrcss

ένα µέρο5 αυιών που θέλει

υπήρξαν µόνο n αφορµή.
ins av0pt0mvns συνεί6nons.
να επιτύχει, δηλαδή κρατώνταε
Φοβερή κουβέντα: "Οι άντρεε.
ανεξαριήιω5 φύλου
τον µεγεθυντικό
όταν έχουν ανάγκη
και enoxns. Μην ξεχνάτε άλλωστε
φακό ins λογοιεχνιισβ αφήγησηε
να νιώσουν νέοι, φεύγουν.
nous n οµηρική παράδοση,
να µιλήσει για πολλά. Τα παλιά χρόνια κάναν πόλεµο...".
την οποία διατρέχει
ΟµηρικέΞ αναφορέε, οµηρικέε
το δίπολο φυγή-νόσιοε αποιελεί
Τα Ανεµώλια είναι ένα βιβλίο για την αντρική
φιλία και τη φυγή. Μια παρέα φίλων από παιδιά

εκφράσει

χρησιµοποιείτε
Είναι κάτι πουιο έχω σκεφιεί

ιην πιο γοηιευιική δέσµη

σε όλο το έργο oas.
Ακόµα και ious 5 φίλου5

εδώ και καιρό και εξακολουθώ αφηγήσεων ιου δυιικού
να πιστεύω nous κόσµου.

του καλοκαιριού αφήνοντα5 πίσω για πάντα

εταίρουε τούε ονοµάζετε.

ισχύει καιά ένα µεγάλο µέpos. Η ζωή είναι πόλεµο5. φωνάζει

όλη την προηγούµενη ζωή raus. Μέσα από us

To βιβλίο ολόκληρο επιθυµεί

δραπετεύουν µ' ένα ιστιοπλοϊκό στην αρχή

περιπέτειεε ιου ταξιδιού, το πικρό χιούµορ, τα
απρόοπτα και την παλινδροµική µνήµη του
αφηγητή αναδύεται ο πρόσφατο5 νεοελληvikos
µηδενισµ05 και n δίνη στην οποία έχει πέσει
n χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια.
"Ανεµώλια" ογπ γλώσσα του Οµήρου είναι τα
λόγια του ανέµου, τα µάταια, τα ανώφελα. Σ'
αυτό το µυθιστόρηµα, που το διατρέχει µια συνεχήε
συνοµιλία µε τον οµηρικό κόσµο, ανεµώλια
είναι n διαφυγή από τον κόσµο τπ5 αρσενική5
απελπισίαε. n απόδραση από την
ασφυκτική καθηµφινότητα αλλά και n δίψα για
την αναζήτηση ins νεότηταβ κι εκείνηε ins
οµορφιά5 που καταλύει τον χρόνο.
Ο loiSujpos Zoupvos γεννήθηκε στη θεσσαλονίκη
το 1964. Σχιούδοσεπαιδαγωγικά και από
το 1988 εργάζεται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
cos δάσκαλθ5. To 1995 κυκλοφόρησε
από as εκδόσειε Νέα Σύνορα-Α. A. Λιβάνη το
µυθιστόρηµά του Φράουστ. Ακολούθησαν τα
µαθισιορήµατα:Αποστάοµατααπό το βιβλίο του
Ωκεανού, Η ψίχα εκείνου του καλοκαιριού.
Στη σκιά της πεταλούδας, Ηαηδονόπιτα.
Εκδόσε^
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τελικά να είναι µια συνοµιλία

Εύχοµαι n συγκεκριµένη
διαιύπωση που αναφέραιε

ο αρχηγόε Tns παρέas.
Πόσο επίκαιρη

είναι

µε ιον οµηρικό κόσµο,
ένα κλείσιµο ιου µατιού στο
σύµπαντων οµηρικών επών
κι tvas ipopos xipns σιον

µέσα από ιο βιβλίο να
αυτή n διαπίστωση eras µέpzs
έχει τη δυναµική και την απήχηση pas;
που θα ήθελα.
∆εν είναι απλώ5 επίκαιρη,
Έχω την αίσθηση ότι από αλλά και διαχρονική, µόνο
ious 5 φίλουε πιο πολύ
σηµερινό οδυσσειακό άνθρωπο
που n ανθρωπιστική µα5 παιδεία
που παραδέρνειµέσα
εσείε αγαπήσατε τον Μυκηναίο και n σηµερινή αίσθηση
σε λογή5 τρικυµίεε.
και λιγότερο τον
ins πολιιικήε ορθόιηιαε
αφηγητή...
Φιλία ζηλευτή που δηµιουργήθηκε
νιώθουν κάπωΞ άβολα µε
από στέρεα υλικά Νοµίζω nous είναι διακριτή
αυιήν in διαπίσιωση. Η
αυτή των πρωταγωνιστών µια ιδιαίτερη αδυναµία του
πραγµάτωσηβέβαια ins κοιvujvims
oas. Στη ζωή όµω$
συγγραφέα npos αυτόν τον
αλλά και διαπροσωπική5
υπάρχουν τόσο ζεστέε σχέοειε-,ήρωα του µυθιστορήµατο5.
ειρήνηε αποιελεί
ioujs απλώε να είναι µια
µόνιµο ζηιούµενο.
έλξη από τον τρυφερό αµοραλισµό
Μετά τα Ανεµώλια ετοιµάζετε
Euiuxcos και είναι, onousκαταλαβαίνετε,
πολύτιµεε. Άλλωστε
και την τραγικότητα
κάτι καινούργιο;
που auras αντιπροσωπεύει.
Υπάρχουν ιδέεε. σχέδια και
δείτε σε noious είναι
αφιερωµένο το βιβλίο, n
Αυτή n φυγή των φίλων
προετοιµασία µε ανάγνωση
και µελέτη συγκεκριµένα
αφιέρωση µαρτυρεί ιου λόγου από µια ισοπεδωτική καθηµερινότητα
δεν νοµίζετε ότι
βιβλιογραφίαΞ. θέλω να πιστεύω
το αληθέΞ. Πριν οι εταίροι
πακ σε λίγο καιρό θα
είναι ο Kpuipos no9os όλων
γίνουν ήρωεε ιου µυθισιορήµαιθ5.
µπορέσω να ξεκινήσω. Συχνά
έχουν υπάρξει
των µεσήλικων
συµπατριωτών
n κυοφορία εν05 µυθιοτορήµαιοε
\ias-,Ασχέτου τέnoos,
κάποιοι άλλοι εταίροι πρόσωπα
θυµίζει εκείνη
υπαρκιά. Κάθε µυθιστόρηµα ασχέτωε τιµήµατο5;
του ελέφαντα και κρατάει
Η ορµή και ο noeos για απόδραση
βέβαια επινοεί και
καιρό, θα δούµε...
και περιπλάνηση
δεν καταγράφει, έισι και εδώ

