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Γλεηάζεηξ Ομμγεκώκ 

ΚΓΜΓΘΘΕΚΖΗΕ ΘΜΓΜΠΓΚΖΑ  2005 

ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ 

1. 

Ιάηεζηα, ζηγθ αλξή ηκν πκεήμαηκμ με ζξήμα «πκεγηήμ αθααθυζηγμ», ζαε ηγ μεηάδεζγ ζηγθ 

αηειαθδλεθή απκξή, απσ μεα ηνξαία αθάαθπζγ ηπθ επεαλαθυθ ηπθ Νηκηεμαίπθ δα εεζΰάηεε ζηκ 

πκεγηεζσ ζζγθεζσ ηκ πηήδκμ ηπθ πκηεηεζυθ, κ εζκπεδπηεζσμ πελίανλκμ ηπθ ζκηάζπθ ηγμ 

ΰαζεηεζήμ ανηήμ : (ζη. 5-8) «Με άθδκθκε έπαεθκε ζ' γ ζκηαζείεε εεμ σηκνμ μκεάβκνθ. ηκε είθαε 

ηαμπλκί, έθδκικε, ζλαηαεκί, αααδκελακί ' ζάδ' επεξείλγζεμ ηπθ ζκθσηαηγ.». 

Ε ξλεκζκπγμέθγ πκηεηεζή, γ δεεθδαλμέθγ γδεζή ζαε γ νπκζλεηεζή ζηάζγ ηκν ηακτ ζαε ηπθ 

ανηκζκηάζπθ αηηά ζαε ηπθ ΰαζεηέπθ ξαλαζηγλίβκνθ ηγθ επκξή εζείθγ. Πγ δκνηεζή απαλίδμγζγ 

ηπθ πλκζσθηπθ ηπθ Νηκηεμαίπθ αζκηκνδεί ή ξλήζγ ηκν πηγδνθηεζκτ αλεδμκτ ((ζη. 910) : «Αθ 

πεεμ αεα ηεμ ανθαίζεμ ηγμ αεθεάμ, ζε ανηέμ, σηεμ γ Βελεθίζεεμ ζ' γ Ηηεκπάηλεμ δανμαζηέμ») 

ζαδυμ ζαε γ επαθάηγογ ηκν επεδέηκν («σηκνμ, σηκε, σηεμ» ζηκνμ ζηίξκνμ 510) νπελδεμαηίβκθηαμ 

ηγ δεαθδκλά ζαε ηγθ νπκζλεζία πκν επεζλαηκτζε ηγ ζναζεζλεμέθγ εζηκλεζή επκξή. Άηηπζηε αζσμγ 

ζαε κ ηίηηκμ «ηκν ΰαζεηέπμ Ηαεζαλίπθκμ» παλκνζεάβεε έμμεζα μεα εεζσθα ηγμ αηειαθδλεθήμ 

εζείθγμ επκξήμ, ζαηά ηγθ κπκία κε απκθκμέμ ηίηηπθ, γ πλκζθκλά ηεμυθ ζαε ηα ΰαζίηεεα ήηαθ μσθκ 

δέαηλκ ζαε οετηεζεμ παλαζηάζεεμ νπκδγηυθκθηαμ, έηζε ηγθ νπκζλεηεζή ζνμπελεθκλά ηκν ηακτ. 

Ηαηαηγζηεζά, ηκ πκίγμα απσ άπκογ ζζγθεζή κηκζηγλυθεηαε ζαε πάηε με 

ηγθ είζκδκ ηπθ πκηεηεζυθ: (ζη. 26-30) « .......... πμ δα ήζκνθ μεμ ζηγθ 

ζαηαζηγμέθγμ Αηειάθδλεεα, ξηπμσμ ζαε ζκνλαζμέθκμ, εδευδγμ εθ ηγ ητπγ ζκν, εηπίβκθηαμ αζσμγ 

θα ζε ζπηαξθεζδκτθ κε θατηκε - πκν οεδτλεβαθ ηκ «Νκηνζαεζαλίηγ»». Πυλα σμπμ δεθ πλσζεεηαε 

αεα ηκνμ γαεμσθεμ, δτμαηα μεαμ ζκηαζείαμ, κτηε αεα πλσζππα αδεάθκλα. Νλσζεεηαε αεα ηκνμ 

πλπηααπθεζηέμ ηγμ πκηεηεζήμ λαδεκνλαίαμ, αεα ηκθ πελίανλκ ηγμ πκηεηεζήμ πηεζηάθγμ ζαε απάηγμ. 

Όζηελα απσ νπσδεειγ ηπθ ζνμΰκτηπθ ηκν κ Ηαίζαλ Μζηάΰεκμ, σηε δεθ είθαε ζζσπεμκ θα 

νπάλξκνθ πκηηκί Ηαίζαλεμ («Νκηνζαεζαλίηγ» =γ παλάηηγηγ τπαλιγ πκηηυθ Ηαεζάλπθ), 

δαθάηπζε ηκθ Ηαεζαλίπθα ζε γηεζία μσηεμ δεζαεθηά ξλκθυθ. Ε μγξαθκλλαθία ηπθ πκηεηεζυθ ηγμ 

επκξήμ, ηπθ «θατηπθ» ζνμΰκτηπθ, νπετδνθπθ αεα ηγ δκηκθκθία ηκν Ηαεζαλίπθα απκζαητπηεηαε. 

Πκ αδυκ δτμα ηγμ πκηεηεζήμ ζζκπεμσηγηαμ ζαε δκηκπηκζίαμ, κ Ηαεζαλίπθ, πλκΰάηηεε 

ειεδαθεζενμέθκ μέζα απσ ηγθ ηέξθγ ηκν Ηαΰάθγ, αεα θα ζελδίζεε ηγθ αδαθαζία ηγμ πκίγζγμ , αθκτ 

γ εζηκλία ηκν ηγθ «αλθήδγζε» ζνμπηγλυθκθηαμ έηζε πκεγηεζά ηκ ζεθσ πκν ανηή άθγζε.Έθα απσ ηα 

πλαεσηελα πκεήμαηα σξε μσθκ ηκν Ηαΰάθγ αηηά ζαε σηγμ ηγμ θεκεηηγθεζήμ ηκακηεξθίαμ δεπλείηαε 

ηκ πκίγμα «Ηαεζαλίπθ». Απαζξσηγζε ηκνμ μαδγηέμ αεα πκηηκτμ ησακνμ ζαε εεδεζά, αθάμεζα ζ' 

ανηκτμ, αεα ηα δτκ δεαθκλεηεζά νθκηκαεζά επίπεδα ζηα κπκία ζεθείηαε. 

Πκ πκίγμα ξπλίβεηαε ζε ηλεεμ θκγμαηεζέμ εθσηγηεμ, αθάηκαεμ με ηκθ αλεδμσ ηπθ ζηλκθυθ ζαε ζε 

δτκ μέλγ-ημήμαηα πκν αθκλκτθ ζηκθ ησθκ ηκν πκεήμαηκμ ζαε πεκ ζναζεζλεμέθα με ζλεηήλεκ ηκ τθκμ 

ηκν. Οηκ πλυηκ μέλκμ (πλυηγ ζαε δετηελγ ζηλκθή) ηκ τθκμ ξαλαζηγλίβεηαε πεβκηκαεζσ-

πηγλκθκλεαζσ, αθηεζεεμεθεζσ-πελεαλαθεζσ. Αθηίδεηα ζηκ δετηελκ μέλκμ ζηγθ 'ηλίηγ ζηλκθή, δγηαδή, 

ηκ τθκμ αίθεηαε πλκζππεζσ, ηνλεζσ. Ιάηεζηα ζηγθ ηλίηγ ζηλκθεζή εθσηγηα (ζη. 15-30) γ αηηααή είθαε 

εθηνππζεαζή. Πκ ζναζεζλεμέθκ ημήμα ανηκθκμείηαε πκεγηεζά σξε μσθκ ζηκ πελεεξσμεθκ (ζηλέθεηαε 

απκζηεεζηεζά ατλπ απσ ηκ πλσζππκ ηκν Ηαεζαλίπθα) αηηά ζαε ζηγθ πκεγηεζή ηκν, αεαηί ζεθείηαε ζε 

επίπεδκ νογηήμ πθκήμ ζαε ζε τθκμ βπθηαθσ ζαε παλαζηαηεζσ, δεαναέμ-ζαθέμ ζαε ηεησ δεαηλεζσ με ηγ 

ξλήζγ ηκν δεαηκαεζκτ μκθκησακν ζαε ζνθαζσηκνδα εικμκηκαγηεζσ. Ε πκεγηεζή απκζηλκθή (ζη. 15 «Α, 

θα ήλδεμ ζτ ...) πλκμ ηκ αθηεζείμεθκ ηκν κλαμαηεζμκτ, ηκ ΰ' αλαμμαηεζσ πλσζππκ ζαε γ δεαπηκζή ηκν 
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με ηκ α' δγμεκνλακτθ ζηίμα κεζείπζγμ , ηκ κπκίκ επεηλέπεε ηγθ αθάπηνιγ ηγμ θαθηαζίαμ ζαε ηγθ 

«αεζδγμαηεζκπκίγζγ» ηκν Ηαεζαλίπθα, επεΰεΰαευθκθηαμ ηανησξλκθα ηκνμ ξαλαζηγλεζμκτμ ηκν τθκνμ 

ζαε επεπηέκθ ζαδεζηυθηαμ ηκ νπκΰηγηεζσ, αεα θα εθαλμκθεζηεί με ηγθ αημσζθαελα κθείλκν ζαε 

θαθηαζίαμ. 

Ε δεαηλεζσηγηα, γ δγμεκνλαία «ζζγθεζκτ», γ τπαλιγ δτκ πλκζυππθ, - ηκ έθα πλααμαηεζσ ηκν 

πκεγηή, ηκ άηηκ δγμεκτλαγμα ηγμ θαθηαζίαμ ηκν πκεγηή -, κε εεζσθεμ - γ πλααμαηεζή εεζσθα ηγμ 

γδεηγμέθα μεζκζΰγζμέθγμ ηάμπαμ μέζα ζηγθ ζαμάλα πκν εθζπμαηυθεηαε με ηγ θαθηαζηεζή εεζσθα ηγμ 

αηηααήμ ηγμ πκεγηεζήμ αημσζθαελαμ. Μ ζηίξκμ ζηγθ ηλίηγ ζηλκθή είθαε εηετδελκμ, γ αηυζζα πκεγηεζή, 

νπκδγηυθκθηαμ ηγ δεαθκλά αθάμεζα ζηκ πεβσ πελεεξσμεθκ ηγμ εζηκλίαμ, πκν παλκνζεάβεε ηγθ ονξλή 

αηήδεεα ζαε ζηκ εμπθενζμέθκ πελεεξσμεθκ ηγμ πκεγηεζήμ δγμεκνλαίαμ, πκν ηεεηκνλαεί με ηγ θαθηαζία. 

Ε αηηααή ηκν τθκνμ ζηγθ ηλίηγ ζηλκθεζή εθσηγηα δγηυθεε ηγ ζναζηκθεζηεζή ζηεαμή ηγμ έμπθενζγμ ζαε 

γ νπκΰηγηεζσηγηα θαθελυθεε ηγθ απήξγζγ πκν έξεε γ ζηεαμή ανηή ζηκθ εζπηελεζσ ζσζμκ ηκν πκεγηή. 

 

3. 

Με ηεζηεζέμ επεηκαέμ ηκν Η. Ηαΰάθγ σζκ ζαε ηα ηκεπά μκλθεζά ζηκεξεία πκν αθκλκτθ ζηγ 

ζηεξκνλαεζή δγμεκνλακτθ ηκ αθεπαθάηγπηκ πλκζππεζσ τθκμ ηκν πκεγηή. Ε αηυζζα ηκν Ηαΰάθγ είθαε 

μεα αηυζζα πλκζππεζή. Ε δγμκηεζή ηκν πκεγηή έξεε μεα εδεαεηελσηγηα πκν ηγθ αθααθπλίβεε ζαθείμ 

αμέζπμ ππμ είθαε δεζή ηκν. Γθζπμαηυθεε ζ' ανηή ηέιεεμ ησαεεμ, ηγμ ζαδαλετκνζαμ, ζαδυμ ζαε ηέιεεμ 

εδεπμαηεζέμ ηγμ εηηγθεζήμ παλκεζίαμ ζηγθ Αηειάθδλεεα ζαε ηκν αηπζζεζκτ εδευμαηκμ ηγμ πσηγμ. 

Ηαε ηκ πκίγμα «Ηαεζαλίπθ», ηκεπσθ ζεθείηαε ζηκ αθπζησ ανησ αθάμεεζηα ηειεησαεκ ηκν Ηαΰάθγ. 

Έηζε, ζηγθ πλυηγ ζηλκθή ηκν πκεήμαηκμ ζνθαθηάμε ηέιεεμ ησαεεμ ζαε ηγμ ζαδαλετκνζαμ, σππμ «εθ 

μέλεε», «ζαλαηαεκί», «αααδκελακί», «επεξείλγζεμ». Γδυ, επίζγμ, ζνθαθηάμε ηγθ αθηεπκεγηεζή ηέιγ 

«ειαζλεΰυζπ», σππμ, αζσμγ ηίαεμ πεβκηκαεζέμ ζαε εδεπμαηεζέμ εζθλάζεεμ ηγμ δγμκηεζήμ ζαδυμ ζαε 

μεα ξαλαζηγλεζηεζή κλδκαλαθεζή εδεκηνπία ηκν («γ»): (ζη.9-1δ) «Αθ πεεμ αεα ηεμ ανθαίζεμ ηγμ αεθεάμ, 

ζε ανηέμ σηεμ ή Βελεθίζεεμ ζ' ή Ηηεκπάηλεμ δανμαζηέμ». Γπκμέθπμ, ζαδίζηαηαε θαθελσ ππμ ζηγθ 

πλυηγ ζηλκθή γ αηυζζα πκν ξλγζεμκπκεείηαε δεθ είθαε πκεγηεζά θκληεζμέθγ, Γδυ νπάλξκνθ ζνλίπμ 

εζθλάζεεμ απσ ηγ ησαεα ζαε αλαθεεκζλαηεζή αηυζζα, ζαδυμ ζαε νπελΰκηεζά πεβκηκαεζέμ εζθλάζεεμ 

ηγμ ζαδγμελεθήμ κμεηίαμ, πκν νπκδγηυθκνθ ηγθ ονξεζή δεάδεζγ ηκν πκεγηή, ηγθ πηήιγ ζαε ηγθ αθία 

πκν έθεπδε. Έηζε κ πκεγηήμ πλκζπαδεί μέζα ζηγθ αθία ζαε ηγ μεηααξκηία ηκν θα αθαζαητοεε εζείθγ ηγ 

μεζλή ηεπηκμέλεεα πκν δα μπκλκτζε θα ηκν δυζεε ηγθ έμπθενζγ. Πκθ ζαηέξεε μεα δεάδεζγ πηήιγμ ζαε 

εελπθείαμ, αεαηί κε πκεγηεζέμ ηκν αθαβγηήζεεμ δεθ κδγακτθ πκνδεθά, δε ΰλίζζεε ηίπκηα πκν θα ηκθ 

ζναζεθεί. Πκ τθκμ ηκν πκεήμαηκμ ζηγθ πλυηγ ζηλκθή ηαελεάβεε απσηνηα με ηκθ εζπηελεζσ ηκν ζσζμκ. 

Κευδεε πεβσμ, άδεεκμ ζαε με δεάδεζγ θα εελπθενηεί πλάαμαηα ξεηεκεεππμέθα. Πκ ζηκεξείκ εζείθκ, 

αζλεΰυμ πκν δίθεε έθα εδεαίηελκ ησθκ είθαε γ εελπθεία αεα ηγθ πηγδυλα ηπθ επαίθπθ πλκμ ηκνμ 

ΰαζεηεάδεμ με ηγ ζνζζπλενμέθγ ξλήζγ ηπθ επεδέηπθ («ηαμπλκί, έθδκικε, ζλαηαεκί, αααδκελακί»), ηγ 

ξλήζγ ηκν νπελδεηεζκτ ΰαδμκτ («ζκθκηάηγμ») ηκθ πηγδνθηεζσ αλεδμσ ηπθ δγηνζυθ κθκμάηπθ 

(«Βαλεθίζεμ», «Ηηεκπάηλεμ»), μεα εελπθεία, ηκεπσθ, άμεζγ, πκν ζηγλίβεηαε ζηεμ ηέιεεμ. 

Γιάηηκν, ΰαζεζσμ ζησξκμ ηγμ Ηαΰαθεζήμ ζηεξκπκείαμ ήηαθ γ πλπηκηνπία. Πκ πκίγμα «Ηαεζαλίπθ» 

παλκνζεάβεε μεαάηκ εθδεαθέλκθ απσ ηγθ άπκογ ανηή, αεαηί θαίθεηαε γ μεηεηγμέθγ ηεξθεζή ηκν ζαε κ 

ζησξκμ ηπθ επεηκαυθ ηκν. Οηγθ πλυηγ ζηλκθή ΰαζεζσ μέηλκ είθαε κ ίαμΰκμ, κε ζηίξκε αθεζκζτηηαΰκε, 

πκεζίηηκνθ ζε αλεδμσ ζνηηαΰυθ, απσ 10ζτηηηαΰκε μέξλε 14ζτηηαΰκνμ, έξκνθ δεαζζεηεζμκτμ (ζη. 5-6 : 

«Με άθδκθκε έπαεθκε ζαε γ ζκηαζεία εεμ σηκνμ μκεάβκνθ.)» ζαε γ κμκεκζαηαηγιία είθαε μεζηή, ηκν ητπκν 

αΰαΰαδδεββ (πηεζηή, βενααλπηή με ζάπκεκνμ εηετδελκνμ ζηίξκνμ) ζαε άηεξθγ. 

Μ πκεγηήμ ηεεηκνλαεί εμπλσδεηα αεα θα δείιεε ππμ «ζζαλυθεε» ζηίξκνμ απσ αθία, αεα θα πελάζεε 

ηγθ υλα ηκν ζαδυμ ΰευθεε ηκ ξλσθκ αλθγηεζά («επκξή», «ζνηηκαή», «πελάζπ», «δεαΰάζπ»). Αζσμγ, 
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αίθεηαε ζζσπεμα αεα θα δγηυζεε ηγθ δεάδεζή ηκν απέθαθηε ζηεμ ανηκζκηαζείεμ («ηαμπλκί», 

«αααδκελακί», «ζε ανηέμ», «δανμαζηέμ»). μπμ ανηή ή εελπθεζή πλσδεζγ ζηεμ κμκεκζαηαηγιίεμ 

ηεεηκνλαεί ζαε πμ έμμεζγ αλθγηεζή ζλεηεζή ηκν πκεγηή 'ζηγθ παλαδκζεαζή ζηεξκνλαεζή. Ε πκίγζγ ηκν 

Ηαΰάθγ ελξσηαθ ζε αθηίδεζγ με ηγθ πκίγζγ πκν ζαηηεελακτζαθ ζηγθ Αδήθα ηγθ επκξή εζείθγ (Κέα 

Αδγθαρζή Οξκηή με ζτλεκ ηκθ Η. Ναηαμά) ζαε με ηκ λετμα ηκν δγμκηεζεζμκτ (με γαεηεζή 

πλκζππεζσηγηα ηκ Γ. Σνξάλγ), με απκηέηεζμα θα έξεε, ησηε αλθγηεζή απήξγζγ, θα αζζγδεί ζζηγλή 

ζλεηεζή αεα ηγ αηυζζα ζαε ηγ ζηεξκνλαεζή πμ ΰαζεζά επεξεελήμαηα ηπθ επεζλεηυθ ηγμ ζαε ηεηεζά θα 

αλαήζεε θα ζαδεελπδεί. 

 

4. 

Μ «Ηαεζαλίπθ» είθαε έθα Ηαΰαθεζσ σλαμα. Μ πκεγηήμ μέζα απσ ανηή ηγ δεαδεζαζία παλκνζεάβεε 

ηγθ ίδεα ηγθ αθάδνζγ ηκν πκεήμαηκμ. Πκ σλαμα έξεε ζξεδσθ νηεζή νπσζηαζγ ζαε κ πκεγηήμ ηκ 

παλαηγλεί με εθάλαεεα. Ε έζθλαζγηκν Ηαεζαλίπθα αζεθγηκπκεείηαε ζε μεα μκθαδεζή ζηεαμή ηγμ 

τπαλιήμ ηκν. Πκ πλσζππσ ηκν, σλαμα πκεγηεζσ κδγαεί ζαε ζε άηηεμ πλκεζηάζεεμ. Ρπάλξεε έθα πηαίζεκ 

εζηκλεζσ πκν πλκζτπηεε απσ ηκ σθκμά ηκν ζαε απσ ηεμ αθαθκλέμ ηκν πκεγηή ζηκθ ησπκ (ζη. 27: "μεμ 

ζηγθ ζαηαζηγμέθγθ Αηειάθδλεεα») ζαε ζηα πλσζππα (ζη. 30: «κί θατηκε - πκν οεδτλεβαθ ηκ 

«Νκηνζαεζαλίηγ») ζαδυμ ζαε έθα πηαίζεκ ελπηεζσ πκν δεαμκλθυθεηαε απσ ηκθ πκεγηή, ζαδυμ 

αθηεζλίβεε ηκθ Ηαεζαλίπθα ζαθ έθα ελπηεζσ ίθδαημα. Ονμΰκηεζμσμ ζαε λεαηεζμσμ ζνθαθηεκτθηαε ζηκ 

ζτθδεηκ ανησ πκίγμα. Ε θαθηαζία, γ νπκΰκηή, ηκ ζτμΰκηκ ηγμ εδέαμ ηκν Ωλαίκν ζηκ πλσζππκ ηκν 

Ηαεζαλίπθα ζε ζνθδναζμσ με ηκ λεαηεζηεζσ ζζγθεζσ απκζαητπηκνθ έθα έλακ πλκπδγμέθγμ ηεξθεζήμ 

ζαε ζτηηγογμ. 

Μ πκεγηήμ, αθυζηγμ ηπθ εζηκλεζυθ αεακθσηπθ, εεζάβεε ηγ μκλθή ηκν Ηαεζαλίπθα ζαε ηγθ πηάδεε. 

Ιε ηγ ηεπηκμελή 'πελεαλαθή ηκν πλκζυπκν ηκν Ηαεζαλίπθα απκζαητπηεε ηγθ ονξεζή ηκν ζαηάζηαζγ 

ζαε θαθελυθεε ηα ζνθαεζδήμαηά ηκν ηεμ ηλααεζέμ εζείθεμ υλεμ πκν πλκγαήδγζαθ ηγμ δκηκθκθίαμ ηκν. 

Ε θλάζγ «μκν θάθγζε πκν εμπλσμ μκν ζηάδγζεμ'»(ζη.26) θέλθεε ηκ πκεγηεζσ δγμεκτλαγμα μπλκζηά 

ζηκ δγμεκνλασ ζαε γ ζξέζγ ηκν πκεγηή με ηκ έλακ απκζηά ηυλα θέα δεάζηαζγ ' κ δγμεκνλασμ 

παλαηγλεί ηκ δγμεκτλαγμά ηκν ζαε απκδίδεε ζ' ανησ ξαλαζηγλεζηεζά αθπλίζμαηα επειελααβσμεθκμ ηα 

ηίαα ζηκεξεία πκν γ εζηκλία παλέδπζε. Πα αθπλίζμαηα είθαε αεθεζά «ξηπμσμ ζαε ζκνλαζμέθκμ, 

εδευδγμ εθ ηγ ητπγ ζκν « (ζη.28). Ε ζκνλαζμέθγ ηκν σογ δε ζνμΰαδίβεε με ηκ θεαλσ ηγμ γηεζίαμ ηκν. 

Έξεε ηκ ξλυμα ηπθ απεηπεζμέθπθ ζαε ηαηαεππλγμέθπθ αθδλυππθ. Ικεάβεε ζα θα ήλδε απσ ηκθ 

ζσζμσ ηπθ θεζλυθ ή σηε είθαε μεηηκδάθαηκμ. Πκ ξηπμσ ζαε ζκνλαζμέθκ ηκν πλσζππκ εζθλάβεε ηγθ 

πίζλα αεα ηγθ άδεζγ, ζαζή μκίλα ηκν. Ε μκλθή ηκν αααίβεε ηγθ ηεηεεσηγηα, μκλθή ηλνθελή, ελπηεζή, με 

ηκθ ααθσ ελπηεζμσ πκν αθαΰητβεε γ θεσηγηα, δεπλυθηαμ ζαθείμ ππμ γ ητπγ ηκν ειααθίβεε, ηκ 

κμκλθαίθεε. Ε κμκλθεά ηκθ ζάθεε θα μκεάβεε με κθεελεζή κπηαζία («εδευδγμ εθ ηγ ητπγ ζκν»(ζη.28)). 

Μ πκεγηήμ, απκανμθυθκθηαμ ηκθ Ηαεζαλίπθα απσ ηγθ εζηκλεζή ηκν νπσζηαζγ, ηκθ μεηαθέλεε ζηκ 

παλσθ ηγμ «πκεγηεζήμ ζαηάδηεογμ». Μ Ηαεζαλίπθ αίθεηαε ηυλα «εδευδγμ» ζηα μάηεα ηκν, αεαηί είθαε 

θκλέαμ ηκν αθδλυπεθκν «δηεμμέθκν πάδκνμ». Ε αδνθαμία ηκν αησμκν θα αθηεδλάζεε ζ' σηε απεεηεί ηγθ 

ονξεζή ζαε ζπμαηεζή ηκν αζελαεσηγηα ζαε γ παδγηεζή απκδκξή ηκν μκελαίκν πλκΰάηηκθηαε απσ ηγ 

μκλθή ηκν Ηαεζαλίπθα, κ κπκίκμ παδγηεζά πελεμέθεε ηγ ζηεαμή ηκν δαθάηκν ηκν. 

Ηνλίπμ, σμπμ, ζηκνμ ζναζεζλεμέθκνμ ζηίξκνμ (ζη. 26-30) ηκν πκεήμαηκμ κ Η. Ηαΰάθγμ 

απκηνπυθεε πκεγηεζά μεα εζηκλεζή ζηεαμή παλκνζεάβκθηαμ ηκθ Ηαεζαλίπθα πμ πλπηααπθεζηή εθσμ 

δλάμαηκμ, πκν εζηνηίζζεηαε ζηγθ Αηειάθδλεεα , ηίακ πλεθ απσ ηγθ ηλααεζή ηκν ζαηάηγιγ. Ε μκλθή ηκν 

δίθεηαε με ηγθ έζθλαζγ πκν έξεε ζάπκεκμ, κ κπκίκμ ΰλίζζεηαε ζηκ μεηαίξμεκ ηγμ εηπίδαμ αεα βπή ζαε 

ηγμ ΰεΰαεσηγηαμ ηκν δαθάηκν. Ε πκεγηεζή δεαητππζγ «εδευδγμ εθ ηγ ητπγ ζκν» απκηνπυθεε ηγθ 

ονξεζή ζαηάπηπζγ εθσμ αθδλυπκν πκν εηπίβεε θα ηκθ ηνπγδκτθ αθ ζαε ζαηά ΰάδκμ αθπλίβεε σηε κε 
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εηπίδεμ ηκν είθαε μάηαεεμ, σηε δε δα ηκθ ζπηαξθεζηκτθ ζαε δα ηκθ δαθαηυζκνθ. Πκ πλσζππσ ηκν σμπμ 

αθαδίδεε ηγθ κμκλθεά ηπθ μαλητλπθ ηγμ εζηκλίαμ, πκν ζηπεζά νπκμέθκνθ ηγ μκίλα ηκνμ, αηηά ζαε ηγ 

ζηάζγ εθσμ γαεμσθα πκνδεαηγλεί ηγθ αιεκπλέπεεά ηκν αζέλαεγ, αζσμγ ζαε αθ πμ άθδλππκμ ηνπάηαε 

ζαε πκθάεε αεα σζα ηλααεζά ηκν ζνμΰαίθκνθ, αζσμγ ζαε αθ εαζαηαζείπεηαε ζηα ξέλεα ηπθ εξδλυθ ηκν, 

ξπλίμ εηπίδα, απκηεηυθηαμ ηκ αδυκ δτμα ηπθ «θτηηπθ» ηγμ πκηεηεζήμ ζζκπεμσηγηαμ ζαε 

λαδεκνλαίαμ, πκν έζλεθαθ σηε δεθ είθαε ζζσπεμκ θα νπάλξκνθ πκηηκί Ηαίζαλεμ («Νκτζαεζαλίηγ» 

(ζη.30)). Ανηή ηγ ζηεαμή απκηνπυθεε ζηκ πλσζππκ ηκν Ηαεζαλίπθα κ Η. Ηαΰάθγμ, κηκζηγλυθκθηαμ 

ηγθ πκεγηεζή ηκν δγμεκνλαία. 

 

5. 

Πα πκεήμαηα αεα ηγθ Νκίγζγ ή Νκεγηεζήμ αθαθέλκθηαε ζηγθ ίδεα ηγθ Πέξθγ ηγμ Νκίγζγμ ζηγθ αιία, 

ηγ ηεεηκνλαία, ηγθ πλκζθκλά ηγμ. Οναζεζλεμέθα, ειεηάβκθηαμ ηκ πκίγμα Ηαεζαλίπθ ηκν Η. Ηαΰάθγ, πμ 

ζτθκηκ, μπκλκτμε θα αθηεηγθδκτμε ηκθ εζξνλά ανηκαθαθκλεζσ ηκν ξαλαζηήλα. Βηέπκνμε σηε ηκ 

πκίγμα αθαθέλεηαε ζηκθ εανησ ηκν, αθαητεε ηεμ ζνθδήζεμ αθάδνζγμ ηκν, ηγμ εμθάθεζήμ ηκν ζηκθ 

ζσζμκ, ζαε ζναξλσθπμ αζζεί ζλεηεζή ζηγθ παλάδκζή ηκν. Οηγθ αλξή αθαθέλεηαε ζηγθ πγαή ηκν. Νγαή 

έμπθενζγμ δεθ είθαε γ θτζγ αηηά έθα εζηκλεζσ ζείμεθκ, ζαε γ έμπθενζγ ανηή είθαε πελεζζσηελκ μεα 

ζτηηγογ ηκν θκν, μεα έθηκθγ δεαθκγηεζή δεέαελζγ πκν ζαηαηήαεε ζε μεα δεαθκγηεζή εμπεελία. ηε 

ζνηηαμΰάθεε κ Κκνμ, ηκ μεηκνζευθεε κ Θσακμ με ηγ ζνθδλκμή ηγμ Ζζηκλεζήμ Ιθήμγμ ζαε ηγμ 

Φαθηαζίαμ. 

Οηγ ζνθέξεεα ηκ πκίγμα αθαθέλεηαε ζηγ ζηάζγ ηκν πκεγηή απέθαθηε ζηγθ παλάδκζγ ζηκ λσηκ ηκν ζαε 

ζηγθ πκεγηεζή ζτθδεζγ ηγθ ίδεα. Γε' ανησ ζαε γ ηλίηγ ζηλκθή (ζη. 15-30) δα μπκλκτζε θα ανηκθκμγδεί 

πκεγηεζά. Ονθεπυμ ηκ πκίγμα ειεζηκλεί ηγ δεαδεζαζία αέθεζγμ ζαε αέθθγζήμ ηκν, ζάθκθηαμ αθαθκλά 

ζηα ζηκεξεία πκν ηκ ζνθεζηκτθ. Μ δγμεκνλασμ πελεαλάθεε ηγθ ηεξθεζή ηγμ έμπθενζγμ, ηγ μααεζή ζηεαμή 

ηγμ δγμεκνλαίαμ ηκν πκεήμαηκμ ζαε ηγθ απήξγζγ πκν έξεε γ ζηεαμή ανηή ζηκθ εζπηελεζσ ζσζμκ ηκν 

πκεγηή, Ε ηνλεζή εικμκησαγζγ ηκν πκεγηή θαθελυθεε ηγ ζναζίθγζή ηκν. 

Μ Ηαεζαλίπθαμ ήηαθ γ πγαή έμπθενζγμ, γ έμπθενζγ έαεθε σλαμα ζαε ηκ σλαμα πκίγμα. Οηκθ 

«Ηαεζαλίπθα» κ Ηαΰάθγμ εμπεζηετεηαε ηα μνζηεζά ηγμ Πέξθγμ ηκν απκζαητπηκθηαμ ηκθ ηλσπκ 

δγμεκνλαίαμ εθσμ ζαΰαθεζκτ πκεήμαηκμ. Οηκ πκίγμα γ πκίγζγ δλα επαθκλδπηεζά απκζαδεζηυθηαμ ηγθ 

«αδεζία» - πμ ηκακηεξθεζή έζθλαζγ ηγμ εζηκλίαμ εεμ ΰάλκμ ηκν μεζλκτ Ηαεζαλίπθα, πκν νπκδγηυθεε 

ζαε ηγθ παλαζμή ζαε ηκ ηέηκμ εθσμ πκηεηεζμκτ. Μ πκεγηήμ ηκθ αθαζτλεε απσ ηγθ εζηκλεζή αθάθεεα 

ζαδεζηυθηαμ ηκθ πκεγηεζσ ζτμΰκηκ ζαε ηκν πλκζθέλεε δεαξλκθεζσηγηα μέζα απσ ηγ δεαξλκθεζή πκίγζγ 

ηκν. 

Οηκ πκίγμα ηκν Η. Ηαΰάθγ «Δπαλαθεζμέθα» απκζαητπηεηαε ζαε πάηε γ ζξέζγ ηγμ πκίγζγμ με ηκθ 

πκεγηή αηηά ζαε παλκνζεάβεηαε γ ζξέζγ ηγμ πκίγζγμ, σξε πηέκθ, με ηγθ εζηκλία αηηά με ηγ βπαλαθεζή. 

Μ πκεγηήμ ζαηαδέηεε ηεμ απσοεεμ ηκν με ηκ πκεήμά ηκν ανησ, παλκνζεάβκθηαμ ηγθ πκίγζγ ζαε ηγ 

βπαλαθεζή θα ζνθνπάλξκνθ αλμκθεζά. Μ πκεγηήμ αααπά ηγθ Πέξθγ ηκν ζαε ηγμ είθαε αθκζεπμέθκμ, 

σμπμ νπάλξκνθ ζηεαμέμ πκν γ έμπθενζή ηκν ηκθ εαζαηαηείπεε ζαε θευδεε απκακγηενμέθκμ ζαε 

αδτθαμκμ θα εζθλαζηεί. Ηάδε πλκζπάδεεα πκεγηεζήμ ζτθδεζγμ απκΰαίθεε μάηαεγ ζαε κ πκεγηήμ, 

επγλεαζμέθκμ απσ ηγ μεηααξκηεζή γμέλα, ζηαμαηά θα αλάθεε.Οηλέθκθηαμ ηα μάηεα ηκν ζ' έθα πίθαζα 

βπαλαθεζήμ δγηυθεε ηγθ επεδνμία ηκν θα «δεε» παλά θα «πεε». Πκ ζαηαδηεπηεζσ ηκπίκ παλαμελίβεηαε 

απσ ηγθ κμκλθεά ηκν πίθαζα, έθα πλαίκ παεδί, έθα βεζησ μεζγμέλε. Πεηεζά, γ βπαλαθεζή ζαηέζηγζε μεα 

δέζγ μέζα ζηγθ πκίγζγ ζαε μέζα ζηγθ ονξή ηκν πκεγηή πκν αεζδάθεηαε αθαζκνθεζμέθκμ απσ ηγ δέα 

ηγμ. Έθα μ άηηκμ ζαηηεηέξθγμ ηκθ ΰκήδγζε με ηκ έλακ θα θευζεε ηγθ ενηνξία πκν θέλθεε γ δγμεκνλαία 

ζαε ηκθ εθδάλλνθε θα ζνθεξίζεε ηγ δεζή ηκν δγμεκνλαεζή πλκζπάδεεα. 



  ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 13 

                                  

 

 

Ηαηαηγζηεζά, μέζα απσ ηεμ αθηεδέζεεμ μπσλεζαθ θα ζνθνπάλικνθ δτκ δεαθκλεηεζά έλαα ηέξθγμ, γ 

πκίγζγ ζαε γ βπαλαθεζή. Ανηή γ επεζκεθπθία ηπθ εεζαζηεζυθ ηεξθυθ, ηα δτσ δεαθκλεηεζά επίπεδα 

σπκν ζεθήδγζε ηκ πκίγμα απέδεειαθ σηε κ πκεγηήμ αθηεηαμΰάθεηαε ηγ βπαλαθεζή ηέξθγ πμ ίζγμ 

ζγμαζίαμ με ηγθ πκίγζγ ζαε σηε κ ζαηηεηέξθγμ δεθ πελεκλίβεηαε ζηγ δεζή ηκν ηέξθγ αηηά απκηαμΰάθεε 

με ηγθ ίδεα αεζδαθηεζσηγηα ζαε ηεμ άηηεμ. Μ δγμεκνλασμ, κ πκεγηήμ «ζνθκμεηεί» με ηγθ ηέξθγ ηγμ 

πκίγζγμ, έξεε σμπμ ζαε ηγθ εζαθσηγηα θα «δεαηέαεηαε» ζαε με άηηεμ μκλθέμ ηέξθγμ, απκζκμίβκθηαμ, 

έηζε δεηεζά ζαε αιεκπκευθηαμ ηγθ πλκζθκλά ηκνμ ζηκθ ίδεκ ζαε ζηγθ Πέξθγ ηκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




