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1941. Ζ Δλλάδα βξγκά κάςχ από ςη ρκληοή γεομαμική Ιαςξυή, μαζί κι ξι κάςξικξι εμόπ μικοξύ μηριξύ ςξσ 

Αιγαίξσ: η Κήδα, μια μεαοή υήοα, ενξβελιρμέμη με ςημ κόοη ςηπ από ςημ ςξπική κξιμχμία ξ Οαππξύπ, ξ 

ηλικιχμέμξπ πξσ ςημ έυει πάοει σπό ςημ ποξρςαρία ςξσ ξ υειοξδύμαμξπ Λάοκξπ, πξσ δε δειλιάζει μποξρςά 

ρςξμ κίμδσμξ, αλλά διρςάζει μποξρςά ρςιπ λένειπ ξ δήμαουξπ, ξ γιαςοόπ, ξ δικηγόοξπ ςξσ μηριξύ κι άλλξι 

ρημαίμξμςεπ πξλίςεπ ςξσ. Ιάπξια ρςιγμή ρςη μικοή μηριχςική κξιμχμία θα εμςαυθξύμ η Αθημαία Πίςα με ςξμ 

έτηβξ γιξ ςηπ, ρςξ ρπίςι ςηπ ξπξίαπ ρύμςξμα θα εγκαςαρςαθεί και ξ λξυίαπ Γκέξογκ Φίρεο με ςη μακοιμή 

ελλημική καςαγχγή. 

ξ ίδιξ διάρςημα, ρςξ Βεοξλίμξ, ξ επίαςοξπ ςξσ μασςικξύ Ιοίρςιαμ Λίλεο θα γμχοίρει ςη Λάοεμ, ςη γσμαίκα 

ςηπ ζχήπ ςξσ. Ξ πόλεμξπ όμχπ ρύμςξμα θα υχοίρει ςξσπ δύξ μέξσπ. Ξ αμθοχπιρςήπ Ιοίρςιαμ θα βοεθεί ρςξ 

ελλημικό μηρί, απξταριρμέμξπ μα πξλεμήρει μξμάυα ςξσπ κξιμξύπ αμθοώπιμξσπ ευθοξύπ, ςξμ θάμαςξ και 

ςξμ πόμξ, με όπλξ ςξ μσρςέοι ςξσ. Ξ πόλεμξπ, χρςόρξ, είμαι πάμςα αποόβλεπςξπ... 

Μηριχςική Δλλάδα-Βεοξλίμξ... 

Ιαςακςηςέπ και καςακςημέμξι, πξλιξοκημέμξι από ςη βαοβαοόςηςα ςξσ Δεσςέοξσ Οαγκξρμίξσ Οξλέμξσ. 

Φόβξι, αγχμίεπ, πάθη, αμτιβξλίεπ αλλά κι η μεγαλξρύμη ςξσ αμθοώπξσ, πξσ καςξοθώμει πάμςα μα 

«τχςίζει» και ςιπ πιξ ρκξςειμέπ επξυέπ. 



Ηα μπξοξύρε καμείπ μα ςημ πει με πξλλά ξμόμαςα ασςή ςημ αςξμικόςηςα. Λεςαρυημαςιρμό. 

Λεςαμόοτχρη. Αμαλήθεια. Οοξδξρία. 

Δγώ ςημ ξμξμάζχ μόοτχρη. 

Γεμμημέμη ρςα βξσμά ςξσ Αψμςάυξ, η άοα Γξσέρςξβεο μεγάλχρε κξμςά ρςη τύρη σπακξύξμςαπ ρςξσπ 

μόμξσπ πξσ θέρπιρε ξ παςέοαπ ςηπ - έμαπ τξμςαμεμςαλιρςήπ Λξομόμξπ, πεπειρμέμξπ όςι έουεςαι ςξ 

έλξπ ςξσ Ιόρμξσ. Ζ άοα και ς' αδέοτια ςηπ δεμ πηγαίμξσμ ρςξ ρυξλείξ, ξύςε ρςξ γιαςοό όςαμ 

αοοχρςαίμξσμ δξσλεύξσμ με ςξμ παςέοα ςξσπ, εμώ η μηςέοα ςξσπ είμαι ποακςική θεοαπεύςοια και η 

μξμαδική μαία ςηπ πεοιξυήπ. 

Ζ άοα έυει έμα ςαλέμςξ, ςξ ςοαγξύδι, αλλά και μια εμμξμή, ςη γμώρη. Λπαίμει για ποώςη τξοά ρε 

ρυξλική ςάνη ρςα δεκαετςά ςηπ υοόμια: δεμ γμχοίζει όςι έγιμαμ δύξ παγκόρμιξι πόλεμξι, ξύςε όμχπ και 

ςημ ακοιβή ημεοξμημία ςηπ γέμμηρήπ ςηπ. 

Ρύμςξμα αμακαλύπςει πχπ η μόοτχρη είμαι ξ μόμξπ ςοόπξπ για μα νετύγει από ςξ ρπίςι ςηπ. Νεκιμάει 

από ςξ μηδέμ, ρσγκεμςοώμει ςιπ απαοαίςηςεπ δσμάμειπ και ποξεςξιμάζεςαι για ςιπ ειραγχγικέπ ενεςάρειπ 

ρςξ παμεπιρςήμιξ, διαρυίζει χκεαμξύπ και ηπείοξσπ και απξτξιςά από ςξ Ιέμποιςζ. Αμ και γι' ασςό θα 

ποέπει μα ρπάρει ςξσπ δερμξύπ πξσ ςη ρσμδέξσμ με ςημ ξικξγέμειά ςηπ. 

Ζ Γξσέρςξβεο δημιξύογηρε μια παγκόρμια και εμπμεσρμέμη ιρςξοία -ςη δική ςηπ ιρςξοία- για ςη 

μόοτχρη και ςη δύμαμή ςηπ μα δίμει μέα μαςιά και ποξξπςικέπ ρςη ζχή μαπ, γεμίζξμςάπ μαπ με θέληρη 

για διαοκή ενέλινη. 



"Ζ Αγχμία ςξσ ςεομαςξτύλακα ποιμ από ςξ πέμαλςι" είμαι 

έμα κλαρικό μσθιρςόοημα ρςξ υώοξ ςξσ μξμςεομιρμξύ, 

έμα κξιμχμικό φσυόδοαμα πξσ ποξκάλερε ποαγμαςική 

ςαοαυή όςαμ εκδόθηκε (1970). Οοόκειςαι για ςξ 

απξγσμμχςικό πξοςοέςξ εμόπ διαςαοαγμέμξσ φσυξλξγικά 

αςόμξσ: ξ Γιόζετ Λπλξυ, ποώημ διάρημξπ 

ςεομαςξτύλακαπ, πεοιπλαμάςαι ρε μια αρτσκςική πόλη 

ρςα ρύμξοα ςηπ Ασρςοίαπ και, ρυεδόμ αρσμείδηςα, απξκςά 

και μιαμ άλλη ιδιόςηςα: ςξσ καςαζηςξύμεμξσ δξλξτόμξσ.  



Αοιρςεοόυειοη γσμαίκα ρημαίμει ρςημ κσοιξλενία αδένια γσμαίκα. Ιαι η Λαοιάμμε, η 

ηοχίδα ςηπ μξσβέλαπ ςξσ Χάμςκε, ζώμςαπ ςη ζχή μιαπ μξμςέομαπ γσμαίκαπ χπ ποξπ 

ςξ μςεκόο και ρσγυοόμχπ ςη ζχή μιαπ παοαδξριακήπ γσμαίκαπ μέρα ρςημ 

επαμαλαμβαμόμεμη καθημεοιμόςηςα, γίμεςαι η αοιρςεοόυειοη, η αδένια γσμαίκα, μια 

γσμαίκα πξσ παίομει αμενήγηςεπ απξτάρειπ και επιςελεί αμενήγηςεπ κιμήρειπ. 

Νατμικά και υχοίπ ταμεοή αιςία διώυμει ςξμ άμςοα ςηπ, και ποξρπαθεί μα ζήρει ςξμ 

ποώςξ οόλξ ελλείφει δεύςεοξσ. Λέρα ρςη μξμανιά ςηπ, υχοίπ ρύζσγξ μα ςξμ 

τοξμςίζει και με παοαμελημέμξ ςξ παιδί ςηπ, δηλαδή υχοίπ ςιπ «έλκξσρεπ δσμάμειπ» 

πξσ ςημ κάμξσμ δξοστόοξ άλλχμ, ποξρπαθεί μα αμακαλύφει ςξμ εασςό ςηπ και μα 

δει ςα ποάγμαςα γύοχ ςηπ. Ζ μξσβέλα ςξσ Οέςεο Χάμςκε μξιάζει μα αμήκει ρε μια 

πεοαρμέμη «τεμιμιρςική» επξυή, ρήμεοα η λένη τεμιμιρμόπ ακξύγεςαι ραμ βοιριά, αμ 

και είμαι αμτίβξλξ όςι ξ Χάμςκε ςημ έγοαφε για μα ποξαρπίρει ςιπ γσμαίκεπ. Ζ 

αοιρςεοόυειοη γσμαίκα μπξοεί μα διαβαρςεί και από ςημ πλεσοά ςξσ εγκαςαλειμμέμξσ 

άμςοα. Ξ Χάμςκε απξτεύγει μα υχοίρει ςα τύλα ρε καλξύπ και κακξύπ, ρε θύςεπ και 

θύμαςα. Ριγά ριγά, μέρα ρ' ασςό ςξ ρύμςξμξ βιβλίξ θα δξθξύμ σπαιμικςικά κάπξιεπ 

ενηγήρειπ γι' ασςέπ ςιπ «παοάλξγεπ» απξτάρειπ, γι' ασςέπ ςιπ αρσμάοςηςεπ κιμήρειπ. 



Ξι Ακσβέομηςεπ Οξλιςείεπ ςξσ Ρςοαςή ρίοκα καλύπςξσμ, καςά κύοιξ λόγξ, ςα γεγξμόςα ςηπ πεοιόδξσ 1942-1944, ςημ πιξ κοίριμη, 

δηλαδή, πεοίξδξ ςξσ Β΄ παγκξρμίξσ πξλέμξσ εμώ, ςασςόυοξμα, ςξ έογξ πεοιλαμβάμει ρκημέπ από ςημ ιρςξοία ςηπ απξικιακήπ 

Αιγύπςξσ, ςξμ 19ξ αιώμα, καθώπ επίρηπ και από ςημ μεςεμτσλιακή Δλλάδα ςξσ δεκαεςίαπ ςξσ '50. Ξ υοόμξπ και ξ ςόπξπ ςηπ 

ατήγηρηπ εμαλλάρρεςαι γύοχ από ςοειπ πόλειπ ρςιπ ξπξίεπ ενελίρρεςαι η μσθιρςξοημαςική δοάρη. Ρςημ Θεοξσραλήμ ςηπ Κέρυηπ, ρςξ 

Ιάιοξ ςηπ Αοιάγμηπ και ρςημ Αλενάμδοεια ςηπ Μσυςεοίδαπ παοακξλξσθξύμε ςιπ μεςακιμήρειπ ςχμ μσθιρςξοημαςικώμ ποξρώπχμ, ςα 

ξπξία παοαρύοξμςαι από ςιπ "ςύυεπ ςξσ πξλέμξσ", ςημ ποξρτσγική διαρπξοά και ςξμ αμςιταριρςικό αγώμα. Ρςαθμξί ςηπ ατήγηρηπ, η 

επίθερη ςξσ Πόμελ και η αμαγκαρςική ποξρτσγιά ςχμ πληθσρμώμ ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ ρςημ Θεοξσραλήμ, ςξ καλξκαίοι ςξσ 1942 

(Κέρυη), ςα γεγξμόςα ςηπ διάλσρηπ ςηπ Β΄ ανιαουίαπ ςχμ εμόπλχμ δσμάμεχμ ςξμ Θξύλιξ ςξσ 1943 (Αοιάγμη), και ςξ κίμημα ςξσ 

Αποίλη ςξσ 1944 (Μσυςεοίδα). Ξ ρσγγοατέαπ ρσμςάρρει μια λξγξςευμική μαοςσοία με ρςόυξ ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ αμςίρςαρηπ ρςη 

Λέρη Αμαςξλή αλλά και ςημ παοάλληλη αμάδεινη ςχμ "κξμμέμχμ κεταλώμ", ςχμ ποξρώπχμ και ςχμ μηυαμιρμώμ πξσ ρσμςέλεραμ 

ρςημ πεοιθχοιξπξίηρη και ρςξ ρςιγμαςιρμό ςχμ ποχςαγχμιρςώμ ςξσ Αποίλη ςξσ 1944. Θρςξοία, έοχςαπ και πξλιςική: έμα ςοίγχμξ, 

πξσ εμώμει ςα αμθοώπιμα πάθη με ςξσπ κξιμχμικξύπ αγώμεπ. Ζ πεοιπλάμηρη ςχμ ηοώχμ ρςξμ καιμξύοιξ, κάθε τξοά, υώοξ ςχμ 

"ακσβέομηςχμ πξλιςειώμ" τέομει ρςξ ποξρκήμιξ ςημ ξπςική γχμία ςξσ νέμξσ, ςξσ ποόρτσγα, ςξσ ενόοιρςξσ, ςξσ κσμηγημέμξσ. Έμαπ 

μικοόκξρμξπ, πξσ απξςσπώμει όλη ςημ παθξλξγία ςξσ πξλέμξσ: ςξ τόβξ ςξσ θαμάςξσ και ςημ αγχμία ςηπ επιβίχρηπ, ςιπ φσυικέπ 

αμςιρςάρειπ και ςξ αγχμιρςικό τοόμημα, ςιπ αμθοώπιμεπ αδσμαμίεπ, ςη ρσμάμςηρη και ςημ αμαμέςοηρη με ςξμ άλλξ. Ιεμςοικόπ ήοχαπ 

ςηπ ςοιλξγίαπ, ξ Λάμξπ Ριμχμίδηπ έμαπ ςοιαμςάοηπ αοιρςεοόπ διαμξξύμεμξπ πξσ έουεςαι μεςά ςξ αλβαμικό μέςχπξ ρςη Λέρη 

Αμαςξλή, και ρσμδέεςαι με ςιπ παοάμξμεπ αμςιταριρςικέπ ξογαμώρειπ. Οαμςξύ "πεοαρςικόπ και νέμξπ", θα ακξλξσθήρει ςξσπ δοόμξσπ 

ςηπ καοδιάπ και θα βαδίρει πάμχ ρςα ίυμη ςηπ μμήμηπ. Δρςιάζξμςαπ ςξ ιρςξοικό ςξσ βλέμμα ρςιπ ακσβέομηςεπ πξλιςείεπ ςξσ 20ξύ 

αιώμα, ξ ρίοκαπ δεμ μάπ ποξρτέοει μόμξ μια ςξιυξγοατία ςχμ ιρςξοικώμ πεοιπεςειώμ πξσ γμώοιρε η μεςαπξλεμική Δλλάδα, αλλά 

μάπ ποξρτέοει κι έμα ρπξσδαίξ λξγξςευμικό διαβαςήοιξ για μα ςανιδέφξσμε ρςξ ρήμεοα. "Γεοξρόλσμα, Ιάιοξ, Αλενάμδοεια... Λερ' 

ρςιπ μεγάλεπ πξλιςείεπ ςηπ Αμαςξλήπ ςοιγσομάμε, δίμξσμε οαμςεβξύ, ναμαυχοίζξσμε, κι από πάμχ μαπ ςξ ίδιξ τεγγάοι μαπ κσμηγάει 

ρα μα μαπ μάυεςαι". Διάλξγξ με ςημ Θρςξοία υαοακςήοιρε ξ ρσγγοατέαπ ςξ έογξ ςξσ. Λέρα από ςξμ ρυξλιαρμό ςηπ μέαπ έκδξρηπ ςηπ 

ςοιλξγίαπ, πξσ τχςίζει ςα ιρςξοικά δοώμεμα, αμαδεικμύεςαι επίρηπ και ξ διάλξγξπ ςξσ ρσγγοατέα με ςη μεγάλη λξγξςευμική 

εσοχπαψκή παοάδξρη και ςξμ μξμςεομιρμό. 



Ρςξ κξρμξπξλίςικξ Κξμδίμξ ςξσ 1923 η μερήλικη Ιλαοίρα Μςαλξγξσέι, χπ άφξγη 

ξικξδέρπξιμα, ποξεςξιμάζει άλλη μία κξρμική ρσγκέμςοχρη όςαμ δέυεςαι ςημ 

αποόρμεμη επίρκεφη ςξσ μεαμικξύ έοχςά ςηπ Οίςεο Γξσόλπ. Ζ άτινή ςξσ 

αμαρςαςώμει ςημ ήρσυη και βξλεμέμη ζχή ςηπ, πξσ, πξλλά υοόμια ποιμ, η Ιλαοίρα 

είυε επιλένει κάμξμςαπ έμαμ γάμξ με ςξμ Πίςραομς Μςαλξγξσέι, μέλξπ ςξσ 

Ιξιμξβξσλίξσ. Δπαμεκςιμά ςιπ επιλξγέπ ςηπ και ρσμειδηςξπξιεί όςι επέλενε μια 

ρσζσγική ζχή υχοίπ ρσγκιμήρειπ, πεοιξοίζξμςαπ ςιπ τιλξδξνίεπ ςηπ ρςξμ ςίςλξ ςηπ 

"ςέλειαπ ξικξδέρπξιμαπ". 

Ιαι εμώ ξ ήυξπ ςξσ οξλξγιξύ ςξσ Λπιγκ Λπεμ σπεμθσμίζει ςξ πέοαρμα ςξσ υοόμξσ μια 

ρσμηθιρμέμη καςά ςα άλλα μέοα ςξσ καλξκαιοιξύ, η είδηρη ςηπ ςοαγικήπ μξίοαπ εμόπ 

άγμχρςξσ ρςημ Ιλαοίρα ήοχα ςξσ Α' Οαγκξρμίξσ Οξλέμξσ, ςξσ Ρέπςιμξσπ, ςημ 

καςακλύζει με ρκέφειπ και ρσμαιρθήμαςα, καθώπ ξι δύξ διατξοεςικξί κόρμξι ςξσπ 

εμώμξμςαι για μία και μόμξ ρςιγμή. 

Ρε ασςό ςξ κξοσταίξ μσθιρςόοημα ςηπ παγκόρμιαπ λξγξςευμίαπ η Βιοςζίμια Γξσλτ 

παοαρύοει ςξμ αμαγμώρςη με μια ατήγηρη πξσ ςανιδεύει αμάμερα ρε παοόμ και 

παοελθόμ και δέμει με έμα και μόμξ μήμα ςιπ πξοείεπ κεμςοικώμ και δεσςεοεσόμςχμ 

ηοώχμ, επιςσγυάμξμςαπ μα ειρυχοήρει βαθιά ρςημ αμθοώπιμη φσυή. 



Μεαμικξί έοχςεπ, πξδόρταιοξ ρςιπ αλάμεπ, ςριγάοα ρςα κοστά, τάορεπ ρε καθηγηςέπ και 

ρσμμαθηςέπ, πξλιςικέπ αμηρσυίεπ, ρυέδια και όμειοα για ςξ μέλλξμ είμαι ξι καθημεοιμέπ έγμξιεπ 

μιαπ παοέαπ ετήβχμ πξσ μεγαλώμξσμ ερώκλειρςξι ρ' έμα εκκληριαρςικό ξικξςοξτείξ ςξσ Βόλξσ 

ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ '70. 

Ρε μια πόλη πξσ καθοετςίζεςαι ρςα μεοά ςξσ παοελθόμςξπ, ρε μια υώοα πξσ ποξρπαθεί ριγά 

ριγά μα ρσμέλθει από ςα ρκξςάδια ςηπ δικςαςξοίαπ, ξ κάθε άλλξ παοά μεγαλόρχμξπ Αυιλλάκξπ, 

ξ φαοξμξύοηπ Λποάρκαπ, ξ ρχρίαπ ςξσ ςοαγξσδιρςή ςχμ Rolling Stones Λικ και ξ 

αοιρςεοξπόδαοξπ Εεοβήπ είμαι έςξιμξι μα αμξίνξσμ τςεοά για ςα χοαία υοόμια πξσ έπξμςαι, 

ώρπξσ έμα ςοαγικό πεοιρςαςικό έουεςαι μα ρημαδέφει ςη ζχή ςξσπ. 

Χοόμια αογόςεοα, ξι ήοχεπ ενακξλξσθξύμ μα βαραμίζξμςαι από αγχμιώδη εοχςήμαςα ρυεςικά 

μ' ασςό: ι ποαγμαςικά ρσμέβη. Έγιμαμ όλα έςρι όπχπ ςα θσμξύμςαι ή μήπχπ η μμήμη ςξσ 

καθεμόπ άλλα γεγξμόςα ςα ενχοάιρε και άλλα ςα αλλξίχρε ποξπ ςξ υειοόςεοξ; Λπξοξύμε μα 

εμπιρςεσςξύμε απξκλειρςικά και μόμξ ςη δική μαπ μμήμη ή υοειαζόμαρςε και ςιπ μμήμεπ ςχμ 

τίλχμ μαπ για μα μάθξσμε ςημ αλήθεια, ακόμα κι αμ ασςή πξμάει; 



Για υοόμια, ξι τήμεπ για ςημ Οιςριοίκα ςξσ Βάλςξσ έδιμαμ κι έπαιομαμ ρςξ Λπάοκλι Ιόξσβ, έμα 

ήρσυξ φαοξυώοι ςηπ Βόοειαπ Ιαοξλίμαπ. Ξ θάμαςξπ ςξσ μεαοξύ ρέιπ Άμςοιξσπ ςιπ έκαμε μα 

τξσμςώρξσμ ακόμη πεοιρρόςεοξ. Οξιξπ θα μπξοξύρε μα ςξμ είυε ρκξςώρει, αμ όυι εκείμξ ςξ 

αγοιξκόοιςρξ πξσ ζξύρε μξμάυξ ςξσ ρςα βάθη ςξσ βάλςξσ; 

Αλλά ςημ Ιάια δεμ ςημ είυαμ καςαλάβει. Δσαίρθηςη και ένσπμη, είυε καςατέοει μα επιβιώρει 

ξλξμόμαυη, εγκαςαλελειμμέμη απ' ςξσπ αμθοώπξσπ, παοέα με ςξσπ γλάοξσπ και μ' όρα ςηπ δίδανε η 

άμμξπ κι η αομύοα. Όςαμ δύξ μεαοξί απ' ςξ υχοιό γξηςεύξμςαι απ' ςημ άγοια ξμξοτιά ςηπ, η Ιάια 

αμξίγεςαι ρε μια καιμξύογια ζχή. Αλλά ςόςε ρσμβαίμει ςξ αδιαμόηςξ. 

Λια χδή ρςξμ τσρικό κόρμξ και μια ρπαοακςική ιρςξοία εμηλικίχρηπ, πξσ μαπ σπεμθσμίζει πώπ ςα 

παιδικά μαπ υοόμια μάπ καθξοίζξσμ για πάμςα και όςι η αμθοώπιμη τύρη κξσβαλά αουέγξμα, βίαια 

μσρςικά, απ' ςα ξπξία καμέμαπ δεμ μπξοεί μα νετύγει. 

"Ζ Ιάια άτηρε ςξ πεοιξδικό ρςα πόδια ςηπ με ςξ μσαλό ςηπ μα ςανιδεύει ραμ ςα ρύμμετα. Ιάπξια 

θηλσκά έμςξμα ςοώμε ςξ ςαίοι ςξσπ, μηςέοεπ από ςημ ξικξγέμεια ςχμ θηλαρςικώμ εγκαςαλείπξσμ ςα 

μικοά ςξσπ λόγχ ςξσ μεγάλξσ ρςοεπ, πξλλά αορεμικά βοίρκξσμ οιφξκίμδσμξσπ ή παμξύογξσπ 

ςοόπξσπ ώρςε ςξ ρπέομα ςξσπ μα επικοαςήρει ςχμ αμςαγχμιρςώμ ςξσπ. ίπξςα δεμ είμαι σπεοβξλικά 

αποεπέπ ετόρξμ βξηθάει μα ρσμευιρςεί ξ κύκλξπ ςηπ ζχήπ. Ζ Ιάια ήνεοε πχπ ασςό δεμ απξςελξύρε 

κάπξια ρκξςειμή πλεσοά ςηπ Φύρηπ· ήςαμ απλώπ επιμξηςικξί ςοόπξι μα ςα βγάζειπ πέοα όςαμ όλα 

είμαι εμαμςίξμ ρξσ. Ιαι με ςξσπ αμθοώπξσπ, ςξ ποάγμα ρίγξσοα πήγαιμε ακόμα πιξ μακοιά." 



Ιξύβα, 1977. Ξ Θβάμ παλεύει μα βγάλει ςα ποξπ ςξ ζημ και όπξςε βοίρκει εσκαιοία 

πεοιπλαμιέςαι ρςημ αγαπημέμη ςξσ παοαλία, ένχ από ςημ Αβάμα. Δκεί γμχοίζει έμαμ 

παοάνεμξ άμθοχπξ πξσ ςξσ διηγείςαι μια ιρςξοία: ςημ ιρςξοία ςξσ Παμόμ Λεοκαμςέο, ςξσ 

δξλξτόμξσ ςξσ οόςρκι, από ςόςε πξσ, μεαοόπ κξμμξσμιρςήπ, αγχμιζόςαμ ρςξμ Θρπαμικό 

Δμτύλιξ μέυοι ςημ επξυή πξσ βγαίμει από ςιπ τσλακέπ ςξσ Λενικξύ και καςατεύγει ρςη 

Λόρυα. Οώπ όμχπ είμαι δσμαςόμ έμαπ άμθοχπξπ μα γμχοίζει ποάγμαςα πξσ μόμξ κάπξιξπ 

πξσ ήςαμ παοώμ ρςα γεγξμόςα μπξοεί μα γμχοίζει; Λε ατξομή έμα ποαγμαςικό γεγξμόπ, ξ 

Κεξμάοδξ Οαδξύοα υςίζει μια ιρςξοία ρςημ ξπξία ρσμαμςιξύμςαι ξι ζχέπ ςοιώμ αμθοώπχμ: 

ςξσ οόςρκι, από ςόςε πξσ τεύγει ρςημ ενξοία μέυοι ςη ρςιγμή πξσ δξλξτξμείςαι ρςξ 

Ιξγιξακάμ ςξσ Λενικξύ, ςξσ Παμόμ Λεοκαμςέο, πξσ εκπαιδεύςηκε από ςιπ ρξβιεςικέπ 

μσρςικέπ σπηοερίεπ για μα δξλξτξμήρει ςξμ οόςρκι, και ςξσ μεαοξύ Ιξσβαμξύ Θβάμ, πξσ θα 

γίμει ξ θεμαςξτύλακαπ ασςήπ ςηπ μσρςικήπ και επικίμδσμηπ ιρςξοίαπ. Οάμχ απ' όλα όμχπ, ςξ 

βιβλίξ είμαι έμα εοχςημαςικό γεμάςξ θλίφη για ςη μεγάλη ξσςξπία ςξσ 20ξύ αιώμα -ςημ 

ξσςξπία μιαπ πιξ δίκαιηπ κξιμχμίαπ-πξσ όμχπ διαρςοεβλώθηκε και υάθηκε.  



Λια γσμαίκα με αρσμήθιρςη εμτάμιρη τςάμει ρ' έμα υχοιό πξσ εγκαςαλείπεςαι από ςξσπ 

καςξίκξσπ ςξσ λόγχ καςξλιρθήρεχμ, επιλέγει έμα απξμξμχμέμξ ρπίςι και πεοιμέμει ςξ "άλλξ 

υιόμι". 

Ρ' ασςό ςξ ρκημικό εγκαςάλειφηπ η γσμαίκα θα παοαρσοθεί ρε αμαπάμςευεπ πεοιπέςειεπ, ρε 

μια πεοιδίμηρη ρε ςόπξσπ κξμςιμξύπ αλλά και ρε αμενεοεύμηςα μέοη ςηπ ύπαονήπ ςηπ. 

Ηα ρσμαμςήρει έμαμ ρπξσδαίξ και ξογιρμέμξ πξιηςή πξσ επίρηπ κούβεςαι, θα παοαρςεί 

φσυοή ραμ άγαλμα ρ' έμαμ αποόρμεμξ γάμξ αλά Ιξσρςξσοίςρα, θα βοεθεί με ςα "οεςάλια" ςξσ 

παλιξύ κξιμξβίξσ, ςξμ Πόθκξ, ςξμ Ιαίραοα και ςημ αιμιγμαςική Αιρθήο. 

Ιαμείπ όμχπ απ' όλξσπ ασςξύπ δε θα αρκήρει πάμχ ςηπ ςημ καςαλσςική επιοοξή ςηπ Χιξμάςηπ, 

όπχπ ξμξμάζει έμα αμίληςξ κξοίςρι πξσ ςξ τέομει η υιξμξθύελλα. 

Έμα μσθιρςόοημα αιμιγμαςικό και ςασςξυοόμχπ λσςοχςικό, γεμάςξ ρσμπόμια αλλά και πξλλά 

εοχςήμαςα. 

Δίμαι ςελικώπ η αγάπη η μέγιρςη πλάμη; 


