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Πόρξ καθξοιρςική για ςημ σπόλξιπη ζχή µαπ είμαι η ποώςη εοχςική εµπειοία; Ή µήπχπ ασςό 

πξσ ξοίζει ςη µξίοα µαπ είμαι η δύμαµη ςηπ ιρςξοίαπ και ςχμ µύθχμ; ςα µέρα ςηπ δεκαεςίαπ 

ςξσ 1980, εμώ ξ πηγαδάπ µάρςξοαπ Λαυµξύς και ξ έτηβξπ βξηθόπ ςξσ Σζεµ ρκάβξσμ έμα 

πηγάδι ρ’ έμα δύρκξλξ κξµµάςι γηπ για μα βοξσμ μεοό, µια µσρςηοιώδηπ γσμαίκα, ηθξπξιόπ 

εμόπ πεοιξδεύξμςξπ θιάρξσ, κάθε βοάδσ ρςξ σπαίθοιξ θέαςοό ςηπ ατηγείςαι ρςξσπ θεαςέπ 

παλιά παοαµύθια και ιρςξοίεπ. 

Ζ Γσμαίκα µε ςα κόκκιμα µαλλιά, µε άνξμα ςξμ έοχςα ςξσ Σζεµ, µαπ παοαρέομει ρςη δίμη εμόπ 

µεγάλξσ αμθοώπιμξσ εγκλήµαςξπ. Λαπ ατηγείςαι ςη γμχοιµία ςξσ μεαοξύ ήοχα µε ςξμ έοχςα, 

ςη ζήλια, ςημ σπεσθσμόςηςα, ςημ αμεναοςηρία, ποαγµαςεύεςαι θέµαςα ρυέρηπ παςέοα και γιξσ, 

«ασςαουιρµξύ», διαµόοτχρηπ ςηπ ποξρχπικόςηςαπ. Δύξ θαμάριµαα µαοςήµαςα, η 

παςοξκςξμία και η παιδξκςξμία, θα απαρυξλήρξσμ ςξμ αμαγμώρςη, πξσ για άλλη µια τξοά θα 

ρσμαμςηθεί µε δύξ θεµελιώδη έογα ςξσ δσςικξύ και αμαςξλικξύ κόρµξσ, ςξμ Οιδίπξδα Σύοαμμξ 

ςξσ ξτξκλή και ςξ Ρξσρςέµ και ξσυοάµπ ςξσ Θοαμξύ Φιομςξσρί, και θα αμαοχςηθεί πόρξ η 

ρσμηθιρµέμη ζχή µαπ επηοεάζεςαι από ςα παλιά κείµεμα. 



Δίμαι υειμώμαπ ρςξ Λποξύκλιμ. Ζ υειοόςεοη θύελλα ςχμ ςελεσςαίχμ εςώμ ραοώμει 

ςημ πόλη. ςξμ υιξμιρμέμξ δοόμξ, ξ Ρίςραομς Λπάξσμαρςεο, έμαπ μξμαυικόπ 

ενημςάοηπ καθηγηςήπ, ςοακάοει ελατοά ςη μεαοή Έβελιμ Οοςέγα. Σίπξςε ιδιαίςεοξ – 

μόμξ πξσ, λίγεπ ώοεπ αογόςεοα, ςη βλέπει έκπληκςόπ μα ρςέκεςαι ρςξ καςώτλι ςξσ. 

Ζ Έβελιμ, παοάμξμη μεςαμάρςοια από ςη Γξσαςεμάλα, δείυμει ςαοαγμέμη και δε 

μιλάει πξλύ. Ο Ρίςραομς καλεί ςη γειςόμιρρά ςξσ, ςη Κξσρία, μα ςξμ βξηθήρει μα 

βγάλει άκοη. Αλλά καμείπ ςξσπ δεμ είμαι ποξεςξιμαρμέμξπ γι’ ασςό πξσ έυει μα ςξσπ 

πει η Έβελιμ… 

ε μια πόλη θαμμέμη ρςξ υιόμι, ςοειπ άμθοχπξι έουξμςαι κξμςά με αποόβλεπςξ 

ςοόπξ. Λέρα ρε λίγεπ ώοεπ, αμθίζξσμ αμάμερά ςξσπ η ρσμπόμια, η αλληλεγγύη, 

ακόμα κι έμαπ έοχςαπ, θσμίζξμςάπ ςξσπ πχπ, ρςημ καοδιά ςξσ υειμώμα, μπξοείπ μα 

τσλάπ μέρα ρξσ έμα αμίκηςξ καλξκαίοι… 

Ζ Θζαμπέλ Αλιέμςε ατηγείςαι με ςξμ αμεπαμάληπςξ ςοόπξ ςηπ μια ιρςξοία επίκαιοη 

όρξ πξςέ, για ςημ Αμεοική ςξσ ρήμεοα, ςη μεςαμάρςεσρη και ςη μξμανιά, αλλά και 

ςημ ελπίδα, ςημ αμθοχπιά και ςιπ δεύςεοεπ εσκαιοίεπ. 



Έμα απ’ ςα βίςρια ςξσ Μςξρςξγιέτρκι δίμει μια μξοτή ρσμβξλική, 

υειοξπιαρςή, ρ’ ό,ςι είμαι η ίδια η ξσρία ςξσ Δίμαι ςξσ: η αοοχρςιάοικη μαμία 

για ςα ςσυεοά παιυμίδια. Από μικοό παιδί έυει ςξ πάθξπ ςχμ υαοςιώμ - αλλά 

μόμξ ρςημ Δσοώπη αμακαλύπςει ςξ διαβξλικό καθοέτςη ςηπ μεσοικόςηςάπ ςξσ: 

ςξ Ιόκκιμξ και ςξ Λαύοξ, ςη οξσλέςα, ασςό ςξ ςόρξ επικίμδσμξ παιυμίδι μέρα 

ρςξμ ποχςόγξμξ δσψρμό ςξσ. Ζ ποάριμη ςρόυα ςξσ Λπάμςεμ, η οξσλέςα ςξσ 

Λόμςε-Ιάολξ είμαι ξι εμςξμόςεοεπ εκρςάρειπ ςξσ ρςημ Δσοώπη: ςξμ 

σπμχςίζξσμ πιξ πξλύ απ’ ςη Λξμςάμα ςηπ ινςίμα, απ’ ςα αγάλμαςα ςξσ 

Λιυαήλ Άγγελξσ, απ’ ςα μερημβοιμά ςξπία, απ’ ςημ ςέυμη και ςξμ πξλιςιρμό 

ξλόκληοξσ ςξσ κόρμξσ. Δπειδή εκεί βοίρκει ςημ έμςαρη, ςημ ςελερίδικη 

απόταρη: μαύοξ ή κόκκιμξ, μξμά ή ζσγά, εσςσυία ή εκμηδέμιρη, υαρξύοα ή 

κέοδξπ - ρσμπσκμχμέμα ρςα δεσςεοόλεπςα εκείμα πξσ η οόδα γσοίζει: η 

έμςαρη ρσγκεμςοχμέμη μέρα ρ’ ασςή ςημ αρςοαπή ςξσ πόμξσ ή ςηπ 

απόλασρηπ, όπχπ ςη λαυςαοάει η ιδιξρσγκοαρία ςξσ. 



"Σξ Παλςό" είμαι η ςοαγχδία εμόπ αρήμαμςξσ αμθοχπάκξσ, εμόπ γοατέα δημόριαπ 

σπηοερίαπ, πξσ καςξοθώμει, με αιμαςηοέπ ξικξμξμίεπ, μα απξκςήρει έμα καλό παλςό, 

πξσ, όυι μόμξ ςξμ ποξρςαςεύει από ςξ κούξ, αλλά ςξσ δίμει νατμικά κύοξπ και 

απξδξυή. Όμχπ, έμα βοάδσ πέτςει θύμα ληρςείαπ και υάμει ςξ πξλύςιμξ παλςό ςξσ. 

ςημ ποξρπάθειά ςξσ μα ςξ ναμαβοεί, έουεςαι αμςιμέςχπξπ με έμα ετιαλςικό 

γοατειξκοαςικό καςερςημέμξ. Ο κόρμξπ ςξσ Παλςξύ είμαι ξ αιώμιξπ κόρμξπ ςχμ 

σπαλλήλχμ, πξσ σπηοεςξύμ έμα μηυαμιρμό, πξσ από ςη τύρη ςξσ είμαι επιμξημέμξπ 

και τςιαγμέμξπ μα σπξςάρρει, μα απξβλακώμει. Δεμ είμαι απαοαίςηςα ξ κοαςικόπ 

μηυαμιρμόπ. Ζ ίδια λξγική, ςηπ ιρξπέδχρηπ ςηπ ποξρχπικόςηςαπ, σπάουει ρε κάθε 

επιυείοηρη, πξσ ζηςάει από ςξσπ εογαζόμεμξσπ ςα μέγιρςα, αμςαπξδίμξμςαπ ςα 

ελάυιρςα, πξσ νεζξσμίζει, υχοίπ έλεξπ, ςημ αμθοώπιμη ικμάδα, ρςξ βχμό ςξσ 

κέοδξσπ. 

"Σξ Παλςό" είμαι έμα από ςα πλέξμ "βλάρτημα" έογα ςξσ Γκόγκξλ, διαυοξμικά 

επαμαρςαςικό και διαυοξμικά επίκαιοξ. 



Σξ μσθιρςόοημα «Δλέμη, ή ξ Ιαμέμαπ» ρςηοίζεςαι ρε μια ποαγμαςική ιρςξοία. Σξ μήμα 

έδχρε η ζχή ςηπ ρπεςριώςιρραπ και ποώςηπ ρπξσδαρμέμηπ ελλημίδαπ ζχγοάτξσ 

Δλέμηπ Αλςαμξύοα - Λπξύκξσοα, πξσ μεγάλχρε ρςημ μεςεπαμαρςαςική Δλλάδα ςξσ 

19ξσ αιώμα, κόοη καπεςάμιξσ πξσ σπήονε ξ ποώςξπ θεαςοώμηπ ςηπ Αθήμαπ. Εχή 

δοαμαςική, άγμχρςη ακόμη εμ πξλλξίπ, έλκει ποόρταςα ςξ εμδιατέοξμ κξμίζξμςαπ 

μέα ρςξιυεία ρςα ήδη δεδξμέμα, όςι δηλαδή εκείμη, η Δλέμη, μςύθηκε ρςημ Θςαλία ραμ 

άμςοαπ ποξκειμέμξσ μα ρπξσδάρει, όςι ξ έοχςξπ και ξ γάμξπ ςηπ με ςξ ζχγοάτξ 

επαμαρςάςη αβέοιξ Αλςαμξύοα γοήγξοα διαλύθηκε, επέρςοεφε ρςημ Αθήμα και 

εογάρςηκε, όςι πέθαμαμ ςα δύξ παιδιά πξσ αμέθοεφε πάμχ ρςη μιόςη ςξσπ -μια κόοη 

κι ξ πεοίτημξπ ζχγοάτξπ Θχάμμηπ Αλςαμξύοαπ-, όςι καςόπιμ έζηρε έγκλειρςη ρςιπ 

πέςρεπ έμα μακοόυοξμξ, μξμήοη και ρυεδόμ μσρςηοιώδη βίξ. ςξ μσθιρςόοημα 

ρσμαιοξύμςαι και διαλέγξμςαι αδιάκξπα ςα τώςα ςηπ γμώρηπ και η μαγεία, η λξγική 

και η ςοέλα, η αθχόςηςα και η εμξυή, ξ υχοιρμόπ και η ρσμτιλίχρη, ξ αμξιυςόπ 

ξοίζξμςαπ και ξ εγκλειρμόπ, η καλλιςευμική δημιξσογία και η καςαρςοξτή ςηπ, η 

ςασςόςηςα και η μαςαιόςηςα ςηπ αμαζήςηρήπ ςηπ, η διαμόοτχρη και η αράτεια ςξσ 

εθμικξύ, η ύπαονη και η καςάογηρη ςξσ υοόμξσ, ξι ζχμςαμξί και ξι μεκοξί.  



«Ζ μεγάλη υίμαιοα» είμαι έμα λεπςξμεοέπ φσυξγοάτημα. Ο ρσγγοατέαπ 

καςαπιάμεςαι με έμαμ γσμαικείξ υαοακςήοα και ςξμ αμαλύει ρσρςημαςικά. 

Δίμαι η ιρςξοία ςηπ Λαοίμαπ, μιαπ μεαοήπ Γαλλίδαπ πξσ εοχςεύεςαι, 

παμςοεύεςαι κι ακξλξσθεί ςξμ άμδοα ςηπ ρςη ύοα, ρςξ παςοικό ρπίςι ςηπ 

Δπιρκξπήπ. Δκεί ζει κάςχ από ςξμ βαού, απξδξκιμαρςικό ίρκιξ ςηπ πεθεοάπ 

ςηπ. Ιαθώπ η Λαοίμα ρσμδέει ςημ ςύυη ςηπ με ςα βαπόοια ςξσ άμδοα ςηπ, κάθε 

φσυική ςηπ αμαςαοαυή έυει πεοίεογεπ ρσμέπειεπ πάμχ ρςη ζχή ςξσπ. Όςαμ 

έουεςαι η ξικξμξμική καςαρςοξτή πξσ είμαι ρσμδεδεμέμη με ςημ φσυική 

τθξοά ςηπ ηοχίδαπ, ςόςε όλα μπαίμξσμ ρςξμ ταύλξ κύκλξ ςξσ έοχςα και ςξσ 

θαμάςξσ. 



Ο Βσρριμόκηπξπ 

Έογξ ποξτηςικό, πξσ αματέοεςαι ρςξμ νεπερμό ςηπ ςάνηπ ςχμ γαιξκςημόμχμ 

και ςημ ξικξμξμική βελςίχρη ςχμ κξλίγχμ. Έογξ ποξτηςικό, διόςι ξ Σρέυχτ 

αιρθάμεςαι ςημ καθίζηρη πξσ έυει σπξρςεί η αρςική ςάνη ρςη Ρχρία ςξσ 

ςράοξσ, εμώ αουίζει μα διαταίμεςαι η ποξξπςική ςηπ Οκςχβοιαμήπ 

Δπαμάρςαρηπ, πξσ έμελλε μα αλλάνει ςημ ςανική ιρξοοξπία ρε όλη ςημ 

Δσοώπη.  

Οι ςοειπ αδελτέπ 

Σξ αοιρςξύογημα ςξσ Αμςόμ Σρέυχτ, πξσ αματέοεςαι ρςημ ακύμαμςη ζχή 

ςοιώμ κξοιςριώμ ςηπ μερξαρςικήπ Ρχρίαπ ςξσ 19ξσ αιώμα. Σξ πιξ ρημαμςικό 

ρςξ έογξ είμαι όςι ςίπξςα ρημαμςικό δεμ ρσμβαίμει, και ξι ηοχίδεπ ςξσ 

ρσμευίζξσμ, μέρα ρε ποξρχπικά αδιένξδα, ςξμ αγώμα ςηπ επιβίχρηπ. 

 



Ο μεαοόπ Αμίο ζει ρςημ Ιαμπξύλ με ςξμ ρςξογικό αλλά ασρςηοό παςέοα ςξσ. 

Απξταριρμέμξπ μα ςξσ απξδείνει ςημ ανία ςξσ, παίομει μέοξπ ρ' έμαμ 

παοαδξριακό αγώμα με υαοςαεςξύπ. Ο Χαράμ, πιρςόπ τίλξπ και σπηοέςηπ ςξσ, 

είμαι ποόθσμξπ, όπχπ πάμςα, μα ςξμ βξηθήρει. Ιαμέμα απ' ςα δσξ αγόοια 

όμχπ δεμ μπξοξύρε μα ποξβλέφει όςι ασςό πξσ θα ρσμέβαιμε ρςξμ Χαράμ 

εκείμξ ςξ απόγεσμα ςξσ αγώμα θα άλλαζε για πάμςα ςη ζχή ςξσπ. Λεςά ςημ 

ειρβξλή ςχμ Ρώρχμ και ςη τσγή ςξσ Αμίο ρςημ Αμεοική, ξ μεαοόπ Ατγαμόπ 

θα ρσμειδηςξπξιήρει όςι κάπξια μέοα θα αμαγκαρςεί μα επιρςοέφει ρςημ 

παςοίδα ςξσ μόμξ και μόμξ για μα βοει ασςό πξσ δεμ μπξοεί μα ςξσ υαοίρει ξ 

καιμξύοιξπ κόρμξπ ςξσ: ςη λύςοχρη. 



Ο Δξμάςξπ Κέμηπ μεγάλχρε ρςημ ελλημική κξιμόςηςα ςηπ Μόςιαπ Ατοικήπ ςα υοόμια ςξσ 

απαοςυάιμς. Όςαμ εμηλικιώθηκε, επέρςοεφε ρςημ Δλλάδα, όπξσ έμαπ ρσγγεμήπ ςξσ βιαζόςαμ 

μα ςξσ κληοξδξςήρει έμα αγοόκςημα. Ο Δξμάςξπ, αμσπξφίαρςξπ, νεκιμάει μα τςιάυμει ςημ 

ςύυη ςξσ δξσλεύξμςαπ ςξ κςήμα, υχοίπ μα γμχοίζει όςι η γη ςξσ έυει πάμχ ςηπ ςημ καςάοα 

μιαπ όμξοτηπ γσμαίκαπ. 

ήμεοα, μεοικέπ δεκαεςίεπ μεςά, ξ Δξμάςξπ έυει γίμει εσσπόληπςξ μέλξπ ςηπ ςξπικήπ 

κξιμχμίαπ και απαρυξλεί ρςημ αγοξςική ςξσ επιυείοηρη μεςαμάρςεπ από ςη ξμαλία και ςξ 

Λπαμγκλαμςέπ. Οι άμθοχπξι ασςξί δεμ έυξσμ υαοςιά και δξσλεύξσμ ρε κακέπ ρσμθήκεπ, αλλά 

ξ Δξμάςξπ ποξρπαθεί μα ςξσπ τέοεςαι με κάπξια αμθοχπιά. 

Λια δσρξίχμη αμακάλσφη ρςξ υώμα νσπμάει έμρςικςα και αδιόοαςξσπ τόβξσπ, εμώ δίπλα ρςξ 

κςήμα μέρα ρε ςοιβόλια και λιθάοια γεμμιέςαι έμαπ έοχςαπ, αμάμερα ρ' έμαμ δικό μαπ και μια 

«νέμη». Σξ ςέλξπ ςηπ αγοξςικήπ ρεζόμ ρημαδεύει η απαγχγή εμόπ βοέτξσπ ρςη διπλαμή πόλη 

και καμείπ δεμ μπξοεί μα ποξβλέφει πξιξμ θα διαλένει, ςελικά, η καςάοα ςηπ όμξοτηπ 

γσμαίκαπ. Γιαςί ξ κύκλξπ ποέπει μα κλείρει... 

Γεγξμόςα ρημεοιμά και παλιά, δικά μαπ και νέμα, ρσμσταίμξμςαι ρε μια ρσμαοπαρςική ιρςξοία 

με τόμςξ μια πξλσπξλιςιρμική Δλλάδα, πξσ άλλεπ τξοέπ δεμ έυει μμήμη και άλλεπ τξοέπ δεμ 

νευμάει. 



Ποόκειςαι για ρπξσδαίξ έογξ, έμα από ςα ρημαμςικόςεοα μσθιρςξοήμαςα ςξσ εικξρςξύ αιώμα. Ζ απξδξυή ςξσ από ςημ 

κοιςική και ςξ αμαγμχρςικό κξιμό είμαι ρυεδόμ ξμότχμη. 

Ο Γκάςρμπσ εμραοκώμει ςξ Αμεοικαμικό Όμειοξ, ςξ ιδεώδεπ ςηπ ποξρχπικήπ επιςσυίαπ, ςηπ κξιμχμικήπ και επαγγελμαςικήπ 

αμέλινηπ και ςξσ πλξύςξσ, ρε ρσμθήκεπ ελεσθεοίαπ, αρυέςχπ καςαγχγήπ, μόοτχρηπ, θοηρκείαπ. ε ασςό ςξ πλαίριξ 

πεοιλαμβάμεςαι και η εοχςική επιςσυία. Σξ Αμεοικαμικό Όμειοξ έυει αςξμιρςική και σλιρςική βάρη, μξλξμόςι κάπξιεπ όφειπ 

θα μπξοξύραμ μα θεχοηθξύμ ιδεαλιρςικέπ. Ο Γκάςρμπσ εκπληοώμει ςξ Αμεοικαμικό Όμειοξ μέρα ρε ςοία μόμξ υοόμια 

(Ιαλξκαίοι 1919 - Ιαλξκαίοι 1922): γίμεςαι πάμπλξσςξπ, αγξοάζει μια μεγάλη έπασλη με "γαλάζιξσπ κήπξσπ", έυει μπάςλεο, 

σπηοέςεπ και μια Ρόλπ-Ρόσπ, διξογαμώμει θοσλικά πάοςσ. Σα λετςά ςα έκαμε χπ λαθοέμπξοξπ πξςώμ και έυει ρσμαλλαγέπ 

με αμθοώπξσπ ςξσ σπξκόρμξσ, αλλά ασςό δεμ αμασοώμει καθόλξσ ςημ σπόληφή ςξσ ρςα μάςια ςξσ αμαγμώρςη - αμςιθέςχπ, 

ποξρθέςει ρςη γξηςεία ςξσ. Ωρςόρξ, εκείμξ πξσ πάμχ απ' όλα ςξμ καθίρςα μεγάλξ -μσθικό- ήοχα και παοαδειγμαςικό 

εοαρςή για κάθε επξυή είμαι ξ έμμξμξπ, αμσπξυώοηςξπ, απόλσςξπ, καςακςηςικόπ, οξμαμςικόπ έοχςάπ ςξσ για ςημ Μςαίζσ, 

έμαπ έοχςαπ πξσ είμαι αμήυαμα και ιδεαλιρςικά ετηβικόπ και, ςασςόυοξμα, δσμαμικά και ακοάδαμςα αμδοικόπ. Δίμαι 

ανιξρημείχςξ όςι ξ Γκάςρμπσ αμαδεικμύεςαι ρε ηθικά αμώςεοξ υαοακςήοα από ςημ Μςαίζσ πξσ απξδεικμύεςαι ςελικά πχπ 

δεμ είμαι παοά μια "όμξοτη υαζξύλα" με μια φιθσοιρςή μαζιάοικη τχμή, μια "τχμή γεμάςη λετςά". Ο Γκάςρμπσ δεμ έυει 

ασςαπάςεπ, γμχοίζει καλά όςι η Μςαίζσ σπξλείπεςαι ςχμ ξμείοχμ ςξσ - " όυι από δικό ςηπ λάθξπ, αλλά εναιςίαπ ςηπ 

κξλξρριαίαπ δσμαμικόςηςαπ ςηπ ταμςαρίχρήπ ςξσ πξσ σπεοέβαιμε και ςημ Μςαίζσ, σπεοέβαιμε ςα πάμςα. Δίυε οιυςεί ρε ασςήμ 

ςημ φεσδαίρθηρη με δημιξσογικό πάθξπ, πλξσςίζξμςάπ ςη ρσμευώπ, ρςξλίζξμςάπ ςη με κάθε λαμπεοό τςεοό πξσ έβοιρκε 

ρςξμ δοόμξ ςξσ. Δεμ σπάουει τχςιά ή παγχμιά πξσ μπξοεί μα αμςιμεςοηθεί με ασςό πξσ τχλιάζει ρςημ άγοια καοδιά εμόπ 

άμςοα". 



ΣΔΔΡΘ ΦΘΚΟΘ: ξ Ιόλιμ, ξ Άλεν, ξ Σόμι και ξ Έιμςοιαμ, ρςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 

'60. ενξσαλικά καςαπιερμέμξι, παθιαρμέμξι με ςα βιβλία και ςιπ ιδέεπ, πεομξύμ ςημ 

εοχςικά άμσδοη, άυαοη ετηβεία ςξσπ αμςαλλάρρξμςαπ αρςεία, κάμξμςαπ πλάκεπ, 

παοαβγαίμξμςαπ ρε ενσπμακιρμξύπ. Ο Έιμςοιαμ χρςόρξ διατέοει: είμαι ίρχπ λίγξ πιξ 

ρξβαοόπ, πιξ ώοιμξπ από ςξσπ άλλξσπ. Όςαμ η ζχή ςξσ θα πάοει ςημ ςοαγική, ςελική 

ςηπ ρςοξτή, ξι τίλξι θα ρκξοπίρξσμ, θα ρσμευίρξσμ και θα ποξρπαθήρξσμ μα νευάρξσμ. 

Όμχπ ςξ παοελθόμ ρσυμά επιρςοέτει, ζηςώμςαπ ενηγήρειπ από ςξ παοόμ. Ο Σόμι, 

ενημςάοηπ πια, απξλαμβάμει ήοεμα ςιπ μικοξυαοέπ ςηπ μξμαυικήπ ςξσ καθημεοιμόςηςαπ, 

όςαμ νατμικά ςξ αμαπάμςευξ κληοξδόςημα από έμα ληρμξμημέμξ ποόρχπξ αμαςοέπει ςα 

πάμςα. Ποξρπαθώμςαπ μα ενηγήρει ςξ "γιαςί" ασςήπ ςηπ διαθήκηπ, ξ Σόμι έουεςαι 

αμςιμέςχπξπ με ρσμςαοακςικέπ αλήθειεπ για ςξμ ίδιξ και για ςξ παοελθόμ ςξσ. 



Μά ςημ λξιπόμ ςη σβαοίςιρρά μξσ έςξιμη μα ςημ αγαπήρεςε όπχπ και γώ. Σημ 

κσξτξοξύρα ςοία υοόμια και είκξρι επςά αιώμεπ ώρπξσ ςημ είδα μα γεμμιέςαι 

ρςξσπ κήπξσπ ςηπ ύβαοηπ. Ιείμηπ ςηπ απξικίαπ ςχμ Αυαιώμ από ςιπ ποώςεπ πξσ 

αμαρςήθηκαμ ρςα μόςια ςηπ Θςαλίαπ γύοχ ρςα 725 π.Χ. μια πόλη κοάςξπ 

πάμπλξσςη, δημξκοαςική, με ειοημότιλη ρσμείδηρη κι εσςσυιρμέμξ λαό. Πόλη 

λιυξύδα, λαίμαογη, τιλήδξμη, τιλόμξσρη, γεμάςη ρεβαρμό για ςημ ελεσθεοία 

ςχμ αμθοώπχμ και ςξσπ πξλίςεπ γεμάςξσπ ρεβαρμό για ςξμ πληρίξμ ςξσπ. Δκεί 

αμακάλσφα ςημ πάμαγμη ςηπ ελεσθεοίαπ Δλέμη αρημάδεσςη ακόμη, ποιμ ςημ 

καςαυχοίρει ξ Ζρίξδξπ ρςξσπ έμξυξσπ γιαςί γεμμήθηκε γσμαίκα. Αμέγγιυςη από 

ςη μιραλλξδξνία ςξσ αμςοικξύ οαςριρμξύ γιαςί ασςή γεμμά. Ποιμ ξ τξμικόπ 

Δοάκχμ καςαδικάρει ςημ ασςξδιάθερη ςξσ ρώμαςόπ ςηπ βατςίζξμςαπ ςημ μξιυεία 

και πλαρςξγοατηθεί η πξλσγαμική Πημελόπη με ςξσπ ραοάμςα εοαρςέπ ρςημ 

αμέοαρςη στάμςοα ςξσ έπξσπ.  


