
1 

Δρ Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

συγγραφέας 

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση: Ο ουρανός του Οδυσσέα, μυθιστόρημα, του Γ. Πριμεράκη, 

εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 352 

 

   Το μυθιστόρημα του Γιώργου Πριμεράκη είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία 

καλογραμμένη, χωρίς κουραστικές λεπτομέρειες, σε προσεγμένη γλώσσα και με 

πλοκή που κρατά σε εγρήγορση τον αναγνώστη. Υπάρχει η έκπληξη από το 

απρόοπτο δραματικό στοιχείο στη ζωή των κειμενικών ηρώων, οι επινοημένες 

ιστορίες δίνονται με αληθοφάνεια και ο συγγραφέας από το πρώτο του έργο 

αποδεικνύεται ένας καλός αφηγητής.  Παιδικά βιώματα, ήθη και έθιμα, παιδικές και 

εφηβικές φιλίες, ο έρωτας, η εξαφάνιση και η επανεμφάνιση, η παράσταση- όπερα 

του Δον Κιχώτη, όλα καταδεικνύουν μια πολύ καλά δομημένη γραφή.  

  Πιο αναλυτικά, το βιβλίο εκκινεί από ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα που οδηγεί 

στην ανάμνηση των παιδικών χρόνων και στην παροντική δράση της αφηγούμενης 

ιστορίας. Ο Οδυσσέας, ο βασικός ήρωας του έργου βρίσκεται στο τρένο για την 

Αθήνα, καθώς η παιδική φίλη του, η Άννα, του τηλεφώνησε, μετά από πολλά χρόνια 

αφάνειας- απουσίας, να δουν μαζί την όπερα του Jules Massenet Δον Κιχώτης, μια 

αμοιβαία παιδική υπόσχεση και των δύο, καθώς υπεραγαπούσαν τον Δον Κιχώτη που 

είχαν διαβάσει τότε, δανειζόμενοι το βιβλίο από την κοινοτική βιβλιοθήκη του 

χωριού τους. Η ανάμνηση εκείνων των βιωμάτων με την Άννα έβγαλαν τον Οδυσσέα 

στον δρόμο της αναζήτησής της  μετά από πολλές δεκαετίες.  Δίνονται τα κύρια 

πρόσωπα και ο χρόνος του ταξιδιού (2004). Ο ήρωας αυτοπαρουσιάζεται σε 

τριτοπρόσωπη αφήγηση, όπου ο παντογνώστης αφηγητής βλέπει και παρουσιάζει τα 

πάντα. Ο αναγνώστης παίρνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Οδυσσέα 

(παρουσιαστικό, σπουδές, ενδιαφέροντα, καταγραφές από στιγμιότυπα που του 

προκαλούσαν ενδιαφέρον, ακόμα και ο τρόπος γραφής αυτού του βιβλίου κ.ά.) και 

για την πρόταση της Άννας. Ακολουθεί ένας διάλογος με τη σύζυγο του Οδυσσέα, 

στην οποία αποκαλύπτει το τηλεφώνημα από την Άννα και τη δυσάρεστη θέση της να 

ρωτάει για το πώς και το γιατί αυτού του ταξιδιού, αφού πρώτη φορά ακούει για τη 

φίλη του συζύγου της.  Ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά και το πορτρέτο της 

συζύγου του.  

    Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την Άννα, που είχε γεννηθεί και 

μεγαλώσει στο ίδιο χωριό με τον Οδυσσέα, για τη μητέρα της και την αδελφή της, 

για τις φίλες της, οπότε εισχωρούν δευτερεύουσες μικροϊστορίες που αναπλάθουν 

παραστατικά την κοινωνία του χωριού τους εκείνη την εποχή, με τα πανηγύρια, με το 
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θέρο στα χωράφια, με τη δύσκολη ζωή, όπου το λυρικό στοιχείο διαπλέκεται με το 

ρεαλιστικό. Με φυσικό τρόπο η γραφή φτάνει και στην παρουσίαση της οικογένειας 

του Οδυσσέα, με τον ράφτη και εργατικό πατέρα και τον γάμο του, που προωθούν 

τον χρόνο έως τη δεκαετία του 1950 και της Άννας, που ο πατέρας της ήταν φίλος με 

τον πατέρα του Οδυσσέα, στοιχείο που δένει τις δυο οικογένειες φιλικά και μάλιστα 

οι δυο γονείς  χαίρονταν με τη συμπάθεια που είχαν τα παιδιά τους, Άννα και 

Οδυσσέας, για τα οποία έκαναν όνειρα να σπουδάσουν και να ξεφύγουν από τη 

φτώχεια του χωριού. Η ζωή στο χωριό καταγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, που 

αναφέρεται στα χρόνια του σχολείου, στην UNDRA, στην πείνα, αλλά και στα 

παιδικά παιχνίδια, στο πώς περνούσαν τα παιδιά τον χειμώνα και τις αργίες, στο 

σεργιάνι της νεολαίας τις Κυριακές, στο πολυπόθητο παγωτό χωνάκι, που με 

παρακάλια μπορούσαν να το απολαύσουν και σε άλλες λεπτομέρειες της ζωής στο 

χωριό. Γίνεται εστίαση στον φιλομαθή Οδυσσέα και τους επαίνους της δασκάλας 

του, στον συμμαθητή του Παύλο που τον συνάντησε στην Αμερική όπου πήγε για 

μεταπτυχιακό, στο μάζεμα του βαμβακιού με τον θείο του, στην κούραση, στο 

εγκιβωτισμένο τραγούδι, έως το σούρουπο που επέστρεφαν κατάκοποι στο χωριό.  

  Την αγροτική ζωή ταράζει το 1962 ένα τραγικό γεγονός, ο θάνατος από δυστύχημα 

του πατέρα της Άννας, δίνονται τα σχετικά και η φτώχεια στην οικογένεια της Άννας 

που βρήκε ζεστασιά, παρηγοριά και φαγητό στο σπίτι του Οδυσσέα. Ακολουθεί η 

αφήγηση για τη δανειστική βιβλιοθήκη  και το βιβλίο με τίτλο: Δον Κιχώτης, που 

άρεσε ιδιαίτερα στα δυο παιδιά, όπως και η κλασική μουσική που τη γνώρισαν 

παιδιόθεν. Τα ενδιαφέροντα των παιδιών συγκλίνουν. Ωστόσο η μεγάλη αδελφή της 

Άννας αναγκάζεται να φύγει στην Αυστραλία και η υπόλοιπη οικογένεια θα 

μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη για αναζήτηση εργασίας και για να ζήσουν καλύτερα. 

Έτσι και οι δύο κύριοι ήρωες μετακινούνται από το χωριό, αλλά καταφέρνουν κάποια 

σαββατοκύριακα να βλέπονται και να συζητούν για τις εμπειρίες τους. Κάνουν 

όνειρα η Άννα για να περάσει στην Ακαδημία και ο Οδυσσέας  στο Πανεπιστήμιο, 

ενώ η αδελφή της Μαρίκα εργάζεται στο γραφείο ενός καρδιολόγου, της οποίας 

δίνεται η μικροϊστορία, καθώς έπεσε θύμα βιασμού από τον γιο του γιατρού, στοιχείο 

που οδηγεί σε έναν παράξενο όρκο, ο οποίος δεσμεύει και την Άννα και περιπλέκει 

τα πράγματα, επηρεάζει, δηλαδή τη σχέση της με τον Οδυσσέα, π.χ. “Θα ορκιστείς 

ότι δεν θα σε αγγίξει άντρας και δεν θα παντρευτείς ποτέ. Εδώ μαζί μου θα το 

ορκιστείς!” (σελ. 60). Όλα αυτά τα αποκάλυψε η Άννα στον Οδυσσέα, αλλά μετά από 

λίγο οι δυο αδελφές έφυγαν για την Αθήνα, οπότε αραίωσε η επικοινωνία τους.  

Στην Αθήνα συναντήθηκαν μια φορά, πήγαν σε ένα πάρτι, όπου συνευρέθηκαν για 

πρώτη και τελευταία φορά ερωτικά. Όλα αυτά σκέφτεται ο Οδυσσέας κατά το ταξίδι 

του προς την Αθήνα, επανασυνδέοντας τα κομμένα νήματα της σχέσης του με την 
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Άννα. 

   Ακολουθεί η αφήγηση για το ταξίδι στην Κρήτη το 1973, ήταν ήδη τελειόφοιτος 

φοιτητής, που εμπλουτίζεται με νέες περιπέτειες, με μικροϊστορίες φίλων φοιτητών, 

με εστίαση στον Στέλιο και τον Ηλία, με τη γνωριμία με τις Νεοζηλανδέζες, με τον 

Μανώλη εκ Κρήτης και με άλλες λεπτομέρειες, έτσι που ο χρόνος της αφήγησης 

φωτίζει πολλά γεγονότα του παρελθόντος. Αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στον Μανώλη 

και τα σφουγγάρια του, στη φιλοξενία που τους προσφέρει, στο ριζίτικο τραγούδι του 

πατέρα του και στην όμορφη κρητική βραδιά (σελ. 89- 93). Ακολουθεί η εμπειρία 

του στρατού, η αρρώστια του Οδυσσέα, η αναζήτηση της Άννας στην Αθήνα χωρίς 

αποτέλεσμα, ο καλός Διοικητής που τον κράτησε για την υπόλοιπη θητεία του στο 

Κέντρο Διερχομένων, με μνεία στη χούντα και στο φακέλωμα κάποιων στρατιωτών. 

   Η ζωή συνεχίζεται και έχει και τον κεραυνοβόλο έρωτα του Οδυσσέα με την 

Αθηνά, τη σύζυγό του, με πολλές πληροφορίες για τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη, για 

την πληροφορία από τον Ηλία ότι ο φίλος τους Μανωλιός έχει πνιγεί σε ναυάγιο στη 

Βεγγάζη, οπότε είναι αδύνατον να τον είδε ο Οδυσσέας, ο οποίος αναρωτιέται ποιον 

να είδε που έμοιαζε τόσο στον Μανώλη. Αυτό το γεγονός μεταξύ οράματος και 

πραγματικότητας δημιουργεί ένταση, όπως και οι θάνατοι από τον σεισμό στην 

οικογένεια του φίλου του Ηλία, που προσθέτουν δραματικότητα στην αφήγηση, που 

κρατά σε εγρήγορση τον αναγνώστη.  Φτάνοντας στην Αθήνα, πάλι έρχεται το 

όραμα του Μανώλη μπροστά του, που το εκλαμβάνει ως προμήνυμα κακού, αλλά 

δίνει αφορμή να αφηγηθεί την εκδρομή στην Κρήτη με το σχολείο του το 2001, που 

επισκέφθηκε τους οικείους του Μανώλη και έμαθε τα καθέκαστα. Ο συγγραφέας και 

αφηγητής θαυμάζει τη φιλοξενία της οικογένειάς του- παρά τον πόνο τους- και την 

προσφορά δώρων για την ψυχή του Μανωλιού τους, οπότε έκλεισε αφηγηματικά 

αυτός ο κύκλος της πλάνης και της μνήμης και επανέρχεται η αφήγηση στο τώρα. 

Στην Αθήνα και στη συνέντευξη του Οδυσσέα στο Υπουργείο Παιδείας για σπουδές 

στην Αμερική, ανοίγοντας έτσι έναν νέο αφηγηματικό κύκλο.  

     Δίνονται συνοπτικά η ανακοίνωση για τις αποσπάσεις, η στάση των 

συναδέλφων με το σκωπτικό στοιχείο, η συνέντευξη, η έγκριση, η περιπέτεια κατά 

την αναχώρηση, τα απρόοπτα που δημιουργούν αγωνία, η άφιξη εκεί στο 

Πανεπιστήμιο, οι πρώτες μέρες, το εξαιρετικό βράδυ  για τη διαδραστική μάθηση, η 

άφιξη στην Αμερική της οικογένειάς του, η γνωριμία με τον γιατρό Σπύρο Βαγιούδης 

από τη Μακεδονία και η μικροϊστορία του, η ασθένεια του Οδυσσέα και το 

χειρουργείο, η συνάντηση με τον συμμαθητή του Παύλο, η επίσκεψη στον Έντουαρτ 

και τη Τζούντι με το τραγικό τους τέλος στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, τα πρώτα 

Χριστούγεννα στην Αμερική, οι σπουδές και όλα αυτά συνθέτουν μια αφήγηση 

εναλλαγών, γνωριμιών, φιλίας και νόστου για την Ελλάδα (αφηγηματικοί κύκλοι). 
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Πρόκειται για πορεία ζωής του συγγραφέα, που εμπλουτίζεται από το μυθοπλαστικό 

στοιχείο και άλλες επινοήσεις. Το δικό της χρώμα έχει η επίσκεψη στη Ντίσνεϊλαντ, 

με την περιγραφή της διαδρομής, με τους ήρωες της Ντίσνεϊ και η επιστροφή με 

ωραίες αναμνήσεις. Την ήρεμη ζωή τάραξε ένα συγκλονιστικό νέο που έπληξε τους 

φίλους του Παύλο και Έβελιν, που εξαφανίστηκε ο γιος τους Λουκάς, οπότε αρχίζει 

νέα ένταση, αγωνία και περιπέτεια. Ο Οδυσσέας μαθαίνει το δυσάρεστο νέο στην 

εκκλησία μια Κυριακή ότι σε ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών έκλεψαν τον Λουκά και 

όπου κι αν έψαξαν δεν υπήρχε κανένα σημάδι από αυτόν: “Τίποτα! Άνοιξε η γη και 

τον κατάπιε τον Λουκά...” (σελ.185). Ο συγγραφέας και αφηγητής δίνει όλο το κλίμα 

από την εξαφάνιση του Λουκά και τον ανείπωτο πόνο των γονιών του. Μάλιστα ως 

θετικός επιστήμονας προτείνει στον Παύλο να συζητήσουν με την Σύλβια Γουντς, 

την ψυχολόγο, για να τους δώσει λίγη παρηγοριά και δύναμη ώστε να αναζητήσουν 

μαζί με την αστυνομία τον Λουκά. Πράγματι το ζευγάρι δέχτηκε την πρόταση, οι 

πονεμένοι γονείς πήραν δύναμη για την αναζήτηση του γιου τους. Βέβαια, ο Λουκάς, 

όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας δε βρέθηκε ποτέ, μπήκε στη λίστα των “missing 

children” και οι γονείς του ίδρυσαν το “Κέντρο Εμψύχωσης Γονέων Αγνοουμένων 

Παιδιών” με διευθύντρια τη Σύλβια. Αυτό το κεφάλαιο είναι έντονο σε ανθρώπινα 

συναισθήματα, καθώς θίγει ένα καίριο θέμα, που αγγίζει κάθε αναγνώστη και ο 

συγγραφέας το παρουσιάζει εξαιρετικά χωρίς περισσολογίες (σελ.185- 188).  

     Επιπλέον, ο αφηγητής μιλάει για τις σπουδές του, για τα νέα projects, με την 

εφαρμογή του learning by doing toy John Dewey, για την έρευνα και την τεχνολογία 

που άρεσε ιδιαίτερα στον Οδυσσέα. Δίνεται και η  χαρά της ορκωμοσίας για το 

Master of Education, με κάποια πιπεράτα σχόλια για συμφοιτήτριες και τέλος η 

επιστροφή στην Ελλάδα. Έτσι, η οικογένεια με νέες εμπειρίες επιστρέφει και ο 

Οδυσσέας είναι έτοιμος να εφαρμόσει στο σχολείο του όσα έμαθε στην αλλοδαπή. 

Στη Θεσσαλονίκη κάνει αίτηση για απόσπαση στο Λουξεμβούργο και η συνάδελφος 

και φίλη Ιωάννα τον ενημερώνει ότι επιλέχθηκε, οπότε είναι έτοιμος για τη νέα Ιθάκη 

του, αφού πρώτα αντιμετωπίσει τους δικούς του ανεμόμυλος σαν άλλος δον Κιχώτης. 

Ευτυχώς η σύζυγός του συμφώνησε και έπιασε η ευχή του που δίνεται με ιδιαίτερο 

λυρισμό, π.χ. “Αχ αεροπλάνο μου που πετάς ακούραστα κάθε μέρα, πάρε με στα 

φτερά σου και ταξίδεψέ με όπου θες εσύ, αλλά, αν σε βολεύει, κάνε μια στάση στο 

Λουξεμβούργο ή στις Βρυξέλλες να κατέβω!” (σελ. 209). Αυτή η έμμονη ιδέα του 

έγινε νέα πορεία ζωής στο Λουξεμβούργο, όπου έφτασε με τα δυο παιδιά του και την 

Αθηνά. Με αναδρομή στο παρελθόν μιλάει για τη συνέντευξη όπου τυχαία 

συνάντησε κατά τη βόλτα του στην Ακρόπολη την Άννα.. Έτσι συνδεόμαστε με την 

αρχική ιστορία και τον σκοπό του ταξιδιού του στην Αθήνα. Η Άννα τον πληροφορεί 

για τη ζωή της, αυτός της υπενθυμίζει ότι έχουν αμοιβαία υποσχεθεί να δουν στο 
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Ηρώδειο τον αγαπημένο τους Δον Κιχώτη, η Άννα του υπόσχεται ότι θα γίνει και 

αυτό, αλλά φεύγει βιαστικά διότι, όπως είπε, θα γυρίζει το παιδί από το σχολείο και 

χάθηκε χωρίς να προφθάσει να αντιδράσει ο Οδυσσέας.  

   Παρατηρούμε την έντονη δράση, τη σύνδεση με το παρελθόν και την επιστροφή 

στη Θεσσαλονίκη μετά τη συνέντευξη για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών και 

Λουξεμβούργου. Ο αφηγητής ανοίγει και κλείνει τους αφηγηματικούς κύκλους της 

ζωής του περίτεχνα, δημιουργώντας μια σχετική αγωνία στον αναγνώστη για τη 

συνέχεια. Στη συνέχεια αφηγείται τη ζωή της Άννας στην Αθήνα, τον διορισμό της, 

τη μετακίνηση από τη Δάφνη στο Παλαιό Φάληρο, γι΄αυτό δεν μπορούσε να τη βρει 

ο Οδυσσέας. Ο παντογνώστης αφηγητής εστιάζει στη ζωή της Άννας με τον γιο της, 

καρπό του έρωτά της με τον παιδικό της φίλο, ο οποίος το αγνοεί. Δίνονται οι 

δυσκολίες συνύπαρξης με την αδελφή της, διότι καταπάτησε τον όρκο της, η ζωή της 

με τον μικρό Τηλέμαχο, το ατύχημά του στην εφηβεία, όπου αποκαλύπτεται σε όλο 

το μεγαλείο του το μητρικό ένστικτο της Άννας, αλλά και η συνάντησή της με τον 

Σπύρο, τον γιατρό του γιου της. Με αυτόν ως γιατρό και η ίδια ως νοσοκόμα 

βοήθησαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου 16 Νοεμβρίου 1973, ωστόσο ανάμεσά του 

αναπτύχθηκε μια παράφορη έλξη. Από εκεί, καθώς την επόμενη μέρα έγινε η 

εισβολή των τανκς, έφυγαν από την πίσω πόρτα, βρίσκοντας καταφύγιο στα 

Εξάρχεια στην κυρία Ευανθία. Μετά, όμως, χάθηκαν, διότι ο Σπύρος πήγε στην 

Αμερική, όπου τυχαία ήταν και ο θεράπων ιατρός του Οδυσσέα κατά την εκεί 

διαμονή του. Ο συγγραφέας διαπλέκει τα δυο νήματα της αφήγησης, εκείνο του 

Οδυσσέα και το παράλληλο της Άννας. 

    Όσον αφορά το πρώτο νήμα, που σχετίζεται με τη ζωή του Οδυσσέα δίνονται η 

μετακίνηση στο Λουξεμβούργο, οι εκεί δυσκολίες, οι νέες εμπειρίες, οι 

δραστηριότητες στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, οι Έλληνες μαθητές, η οργάνωση του 

σχολείου, οι εκδρομές στο Μάινς της Γερμανίας και στην Αμβέρσα, οι οικογενειακές 

εξορμήσεις στις γύρω από το Λουξεμβούργο χώρες, η φιλία με τον συνάδελφό του 

Γιόχαν και η φιλοξενία του στην Ολλανδία, η επίσκεψη στο Βερολίνο και στην Πύλη 

του Βραδεμβούργου που έπεσε το 1989 (ιστορικό στίγμα) και άλλες μικροϊστορίες 

ως πορείες ζωής με συστολή και επιμήκυνση του χρόνου της αφήγησης. Η ζωή έχει 

και τα απρόοπτα γεγονότα που συχνά είναι δραματικά ένα τέτοιο αφηγείται ο 

συγγραφέας για τη φίλη του, την Ιωάννα, που ήταν αποσπασμένη στις Βρυξέλλες, 

και καθώς βρήκαν βόλτα κοντά στη λίμνη έχασαν τον έλεγχο του αυτοκινήτου και 

πνίγηκε ο σύζυγός της. Το τραγικό γεγονός παρουσιάζεται λιτά χωρίς πολλές 

λεπτομέρειες αλλά τόσες όσες χρειάζονται, καθώς τόσο η Ιωάννα όσο και ο 

Οδυσσέας με την οικογένειά του μετά τη λήξη της απόσπασής τους επιστρέφουν στη 

Θεσσαλονίκη και διατηρούν τη φιλία τους. Ο Οδυσσέας δεν είναι ο ομηρικός που 
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επιθυμεί να δει έστω και καπνό από το σπίτι του, αλλά ακολουθεί αντίστροφη 

πορεία, φτάνει στον τόπο του παίρνει δύναμη και εκκινεί για νέα ταξίδια, αυτή τη 

φορά φτάνει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ως Συντονιστής Εκπαίδευσης  στο 

Προξενείο, όπου δοκιμάζει νέες εμπειρίες εκπαιδευτικές και κυρίως ασχολείται με 

την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Πολιτεία της Βικτώρια. Η θέση του είναι πολύ 

υπεύθυνη και κουραστική, γνωρίζει πολλούς ομογενείς, θαυμάζει κάποιους 

ξεχωριστούς Έλληνες ηλικιωμένους, συναντάει τυχαία τη Νίκη, την αδελφή της 

Άννας, που είχε παντρευτεί στη Μελβούρνη, εγκιβωτίζοντας τη δική της 

μικροϊστορία. Όλοι τον αγαπούν, είναι αεικίνητος, ταξιδεύει όσο μπορεί στα πέριξ 

της Μελβούρνης με τα καγκουρό και τα κοάλας, επισκέπτεται ένα εξωτικό μέρος, το 

Φίλιπ Άιλαντ, με τους πιγκουίνους και αφιερώνει πολύ χρόνο στην οργάνωση ενός 

Διυπουργικού Προγράμματος με επίσκεψη στην Ελλάδα του Υπουργού Παιδείας της 

Βικτώρια και 47 διευθυντών και διευθυντριών σχολείων για θέματα της ομογένειας, 

με επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Ο ελληνικός 

στόχος επιτεύχθηκε, όπως λέει λακωνικά ο αφηγητής. Όμως την έντονη εργασία του 

Οδυσσέα διακόπτει ένα απρόοπτο γεγονός, που το αφηγείται σαν να συνέβη σε 

κάποιον άλλον, από απόσταση. Αναφέρεται στο καρδιακό επεισόδιο που έπαθε, στην 

αγωνία και τη δύσκολη κατάστασή του λιτά και συνοπτικά, το οποίο φορτίζεται 

συναισθηματικά με την άφιξη της συζύγου του, που ωστόσο είχαν επιστρέψει στην 

Ελλάδα, η οποία με πολύ τρυφερότητα τον ξυπνά από ένα βαθύ ύπνο- λήθαργο, 

λέγοντας: “-Αχ, καρδούλα μου… Οδυσσέα, ήρθα, αγάπη μου!” (σελ. 325).  

    Στην αφήγηση είναι αξιοπρόσεκτος ο τρόπος που παρουσιάζονται τα δυσάρεστα 

γεγονότα, με λιτότητα που δεν αδυνατίζει τα αφηγούμενα, οι αναδρομές σε βιώματα 

και εμπειρίες του παρελθόντος, η ένταση όπου παρεμβάλλονται δραματικά γεγονότα 

και η δόμηση του έργου, καθώς η αφήγηση με τη συνδρομή της μνήμης κάνει 

χιλιόμετρα και καλύπτει όλη τη ζωή του αφηγητή με σταθμούς που τον σημάδεψαν. 

Από την Αυστραλία γίνεται η επιστροφή στην Θεσσαλονίκη όπου μετά από κάποια 

χρόνια ο Οδυσσέας λαμβάνει το αιφνίδιο τηλεφώνημα από την Άννα για να 

εκπληρωθεί ο εφηβικός τους όρκος να δουν μαζί τον Δον Κιχώτη στο Ηρώδειο. Έτσι, 

ο συγγραφέας  ανοίγεται σε ένα άλλου είδους ταξίδι- κυρίως εσωτερικό- και 

βρίσκεται στο τρένο της αναπόλησης και μετά στην Αθήνα, αναμένοντας το 

τηλεφώνημα της Άννας για να πάνε στο Ηρώδειο και να ενωθούν τα δύο νήματα της 

αφήγησης, που συνδέει το πρώτο κεφάλαιο με τα τελευταία. Ο Οδυσσέας γεμάτος 

αγωνία πορεύεται στην Αρεοπαγίτου, εκθέτοντας την ομιλούσα σκέψη του, δηλαδή 

τον απασχολεί η αδύναμη φωνή της Άννας έτσι όπως την άκουσε στο τηλέφωνο 

(προοικονομία για την ασθένειά της). Βρίσκεται έξω από το Ηρώδειο αναμένοντας 

την Άννα καθώς σε λίγο αρχίζει το έργο, η Άννα δε φαίνεται, εκείνος αγωνιά και 
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ξαφνικά αντί για την Άννα τον πλησιάζει ένας νέος, που του έμοιαζε πολύ: “ο 

Οδυσσέας ένιωσε τα γόνατά του να λύνονται. […] - Ποιος είσαι; ψέλλισε και ένιωσε 

αμέσως μια ανακατωσούρα στο στομάχι […]. - Ο γιος της Άννας, ο Τηλέμαχος […] 

Και μου ανέθεσε να σας δώσω αυτό το πακέτο. […] Μ. Θερβάντες, Ο Δον Κιχώτης, 

Εικονογράφηση Φωκίωνος Δημητριάδη.”(σελ. 330-331). Ήταν το βιβλίο από τη 

βιβλιοθήκη του Δημοτικού στο χωριό τους, το οποίο είχε χαρίσει ο Οδυσσέας, αλλά 

το είχε κρατήσει μυστικά η Άννα ως παντοτινό ενθύμιο εκείνης της τρυφερής αγάπης 

τους. Ο Οδυσσέας κοντεύει να λιποθυμήσει, όταν του αποκαλύπτει ο νέος ότι είναι 

γιος του. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ονοματολογία πατέρα και γιου. Δίνονται οι 

σχετικές εξηγήσεις για την απόκρυψη, η πληροφορία για την αρρώστια της Άννας και 

το ταξίδι της μνήμης σε εκείνο το πάρτι του 1972, που η φιλία έγινε έρωτας, με 

εγκιβωτισμένο το τραγούδι του Ξαρχάκου “Τα τρένα που φύγαν”, που ταίριαζε στον 

Οδυσσέα. Ο Τηλέμαχος του αφηγείται τα δικά του βάσανα και το μπούλιγκ στο 

σχολείο, καθώς ήταν ένα παιδί χωρίς πατέρα, τα της γέννησής του, τη στάση της 

θείας του Μαρίκας, την δύσκολη θέση τώρα της μητέρας του και του προτείνει να 

την επισκεφθούν. Η συνάντησή τους και οι διάλογοι αναδεικνύουν τα βαθιά 

αισθήματα του ενός για τον άλλον, του εξηγεί πώς αφαίρεσε κρυφά το βιβλίο του 

από τη βιβλιοθήκη, εκεί κοντά της ήταν και ο γιατρός, ο Σπύρος, που είχε κουράρει 

και τον ίδιο στην Αμερική, ο οποίος τον ενημερώνει ότι η κατάσταση της Άννας είναι 

μη αναστρέψιμη. Από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο που έμεινε στην Αθήνα ήταν 

δίπλα της. Οι διάλογοί τους έχουν ανθρωπιά και συγκίνηση. Την Παρασκευή η Άννα 

πέθανε με το όνομα του ιππότη της στο στόμα. Η αφήγηση για την κηδεία, η λύση 

για όλα τα κειμενικά πρόσωπα, το βιβλίο που άνοιξε δρόμους και ταξίδια και έκλεισε 

με την επιστροφή του στη βιβλιοθήκη του χωριού από τον Οδυσσέα, η έναρξη των 

Ολυμπιακών Αγώνων και τα βεγγαλικά, που συνόδευαν την ψυχή της Άννας στον 

ουρανό, ο Τηλέμαχος που βρήκε την ανοιχτή αγκαλιά του πατέρα του και ο 

Οδυσσέας των ταξιδιών και της ανάμνησης μάς έδωσε μια ξεχωριστή αυτοβιογραφία 

με αληθοφανή μυθοπλασία, χωρίς κενά, αλλά και με εκπλήξεις.   

     Συνοψίζοντας, αξίζει να λεχθεί ότι ο συγγραφέας με πολλή καλή γραφή μάς 

έκαμε συνοδοιπόρους της ζωής του, μας ταξίδεψε στους δικούς του ουρανούς σε 

Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, με λόγο άμεσο, κατανοητό, παρουσιάζοντας και το 

χωριό του με τα ήθη, τα έθιμα και τη ζωή στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Ο 

Οδυσσέας ξανοίγεται σε νέες εμπειρίες ως έφηβος, γνωρίζοντας ότι Ιθάκη είναι κάθε 

σταθμός στη ζωή μας με τις εμπειρίες που προσφέρει. Μάλιστα, αφού ολοκλήρωσε 

το εκπαιδευτικό του έργο, περνώντας από όλες τις θέσεις, ανοίγει έναν νέο κύκλο, 

όχι ως συνταξιούχος του καφενείου, αλλά της γραφής. Ο Οδυσσέας προσφέρει στα 

ελληνικά γράμματα αυτό το απολαυστικό μυθιστόρημα, το καλαίσθητο εκδοτικά με 
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τα χρώματα του εξωφύλλου όχι μόνον να θυμίζουν Ελλάδα, αλλά να γεννούν 

αισιοδοξία και έμμεσα να μιλούν για τη ζωή ως διαρκή αγώνα. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι ένας μαθηματικός παλεύει με τη γραφή και καταθέτει τον δικό του οβολό στην 

ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πολλά συγχαρητήρια στον φίλο Γιώργο 

Πριμεράκη και ελπίζω να μάς δώσει και άλλο έργο.  

 

                                                                                     

                                                                           


