
Allodapos x Ψυχογιός: ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 1 - Ο 
ΟΡΚΟΣ - Ο Manfredi ρίχνει μια νέα ματιά στο μύθο του Οδυσσέα. 

 

Ποια χαρακτηριστικά του Οδυσσέα τον καθιστούν σύγχρονο;  

Η οξύνοια και η λογική του αναδεικνύονται μέσα στο χάος και στην παράνοια. Η ηρωική πλευρά 

του Δυτικού ανθρώπου δομείται ακριβώς έτσι: να μπορεί να αψηφά και να αντιμετωπίζει με θάρρος 

το χάος και την παράνοια. 

-Valerio Massimo Manfredi 

Ποιος είναι ο Μανφρέντι? Ανάμεσα στους συγγραφείς είναι ο μεγαλύτερος λάτρης της αρχαίας 

ιστορίας. Η έμπνευση για τα δεκάδες βιβλία του είναι η αρχαιοελληνική ιστορία, η Ρωμαική, και 

η Αιγυπτιακή. 

Ο Μανφρέντι εμπνέεται και γράφει ιστορίες που εκτείνονται μέσα στους αιώνες, πηγαίνοντας απο 

την αρχαιότητα στα γεγονότα του Πολυτεχνείου (Ο Χρησμός), γράφει για την περιπέτεια μια 

Ρωμαικής λεγεώνας στην Κίνα(!) ή για το μυστικό του τάφου του Μεγα Αλέξανδρου.  

Κινείτε με μαεστρία ανάμεσα στη φαντασία και τον ρεαλισμό, την πραγματικότητα και το 

μεταφυσικό. Στο ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 1 - Ο ΟΡΚΟΣ, ο συγγραφέας πιάνει τον 

γνωστό σε όλους μας Οδυσσέα και μέσα απο τα μάτια του μας ξαναφηγήτε τα γεγονότα της 

Ιλιάδας και τις Οδύσσειας, αλλά και άλλες πτυχές της ζωής του Πολυμήχανου Οδυσσέα, πριν να 

σαλπάρει για τον δεκαετή Τρωικό Πόλεμο.  

Δες και τα υπόλοιπα βιβλία των Εκδόσεων Ψυχογιός που σας έχω προτείνει... 

Μέσα απο τα μάτια του (και τον τρόπο του Μανφρέντι να μας δίνει ρεαλιστικά το φανταστικό 

στοιχείο του Όμηρου) παίρνουν σάρκα και οστά ακόμα μια φορά ο αγαθός Αίαντας ο 

Τελαμώνιος, ο Διομήδης, ο Αχιλλέας, ο Μενέλαος και όλοι οι μεγάλοι ήρωες των Αχαιών.  
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Τα γεγονότα τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Είναι μια αγαπημένη ιστορία που ποτέ δεν θα 

κουράσει, και μέσα απο την διαφορετική ματιά κάθε συγγραφέα που θα δώσει ένα ακόμα στοιχείο 

στον μύθο του Οδυσσέα.  

Δεν είναι τυχαίο που απαντάται (ο Οδυσσέας) συνέχεια στην ιστορία της λογοτεχνίας, από τους 

Έλληνες τραγικούς και τον Βιργίλιο, μέχρι τον Δάντη, τον Σαίξπηρ και τον Τζόις. Στην παρούσα 

φάση της ζωής μου, αισθάνθηκα την ανάγκη να συμμετάσχω κι εγώ σ’ αυτή τη λογοτεχνική 

περιπέτεια.  

-Valerio Massimo Manfredi 

Στο πρώτο βιβλίο ο ίδιος ο πρωταγωνιστής μας αφηγείται την ιστορία του απο την ηλικία των 5, 

τότε που είδε την επιστροφή του πατέρα του απο την Αργοναυτική Εκστρατεία μέχρι την 

κατασκευή του Δούρειου Ίππου. όπως και ο Όμηρος, ο Μανφρέντι αφήνει τον νόστο για το 

δεύτερο μέρος που ανυπομονώ να διαβάσω, για να δω την ρεαλιστική οπτική πάνω στις ιστορίες 

της Οδύσσειας που είναι γεμάτη απο φανταστικά στοιχεία (Λαιστρυγόνες, Σειρήνες, Κύκλωπες 

κτλ). 

Μπορεί το βιβλίο να είναι αφιερωμένο στον Οδυσσέα, αλλά μέσα απο τις σελίδες του βλέπουμε 

ένα μεγάλο φάσμα της ελληνικής μυθολογίας. Ο νεαρός Οδυσσέας θα μιλήσει τον Ιάσονα, τους 

Αργοναύτες και την  Μήδεια μέχρι τον Ηρακλή και τους άθλους του.  

Εγω απο μικρός γοητευόμουν με την Ελληνική μυθολογία. Ήταν ο "Άρχοντας" και το "Game of 

Thrones" του 10χρονου εαυτού μου. Τον Μανφρέντι τον διαβάζω και θα τον ξαναδιαβάσω, γιατί 

μου χαρίζει νέες ιστορίες για ένα είδος που κάλλιστα θα μπορούσε να μην βγάζει τίποτα 

καινούριο (δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά ο Όμηρος και Ηρόδοτος έχουν πεθάνει). 

Ο Μανφρέντι κρατά ζωντανό το ιστορικό μυθιστόρημα και προσθέτει κεφάλαια σε κλασσικά 

έργα όπως η Οδύσσεια και η Ιλιάδα.  
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