
τύρβη

ΦΦίίλλοοςς  κκααλλὸὸςς  ὁὁ  ΣΣττέέλλιιοοςς  ΠΠααππααθθαανναασσίίοουυ,,  μμααννιικκὸὸςς
θθααυυμμαασσττήήςς  κκααὶὶ  μμεελλεεττηηττὴὴςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  μμοοῦῦ  δδιιάάββαασσεε
ττὶὶςς  ππρροοάάλλλλεεςς,,  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ττηηλλέέφφωωννοο  --δδὲὲνν  θθυυμμᾶᾶμμααιι  ττώώρραα  μμὲὲ  πποοιιὰὰνν
ἀἀφφοορρμμήή--  ττρρεεῖῖςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ««ΜΜααυυρροομμααννττηηλλοοῦῦ»»..

ΠΠόόσσεεςς  φφοορρὲὲςς  ττὴὴνν  ἔἔχχωω  δδιιααββάάσσεειι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  μμααθθηηττιικκάά  μμοουυ
χχρρόόννιιαα;;  ΠΠάάμμπποολλλλεεςς..  ὩὩσσττόόσσοο  ἡἡ  φφωωννὴὴ  ττοοῦῦ  φφίίλλοουυ  μμὲὲ  εεἶἶχχεε  κκαα--
θθηηλλώώσσεειι,,  ἄἄκκοουυγγαα  γγοοηηττεευυμμέέννοοςς  ττὴὴνν  ππεερριιγγρρααφφὴὴ  ττῆῆςς  ἐἐρρεεττιικκῆῆςς
δδεειιννόόττηηττααςς  κκααὶὶ  ττῆῆςς  ἁἁλλιιεευυττιικκῆῆςς  ττέέχχννηηςς  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππαα  ––  ΓΓιιαανν--
ννιιοοῦῦ,,  ἤἤθθεελλαα  δδὲὲνν  ἤἤθθεελλαα  ὁὁ  ννοοῦῦςς  μμοουυ  ππήήγγααιιννεε  σσὲὲ  ὀὀδδυυσσσσεειιαακκὲὲςς  κκωω--
ππηηλλαασσίίεεςς..  ΠΠααρρααθθέέττωω  μμέέρροοςς  ττοοῦῦ  κκεειιμμέέννοουυ::

ὉὉ  ΓΓιιααννννιιὸὸςς  εεἶἶχχεε,,  κκααθθὼὼςς  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ἔἔμμππεειιρροοιι  κκωωππηηλλάά--
ττααιι,,  ἴἴδδιιοονν  ττρρόόπποονν  εεἰἰρρεεσσίίααςς,,  κκααὶὶ  ἤἤξξεευυρρεε  ννὰὰ  δδίίδδῃῃ  δδρρόόμμοονν  εεἰἰςς  ττὴὴνν
λλέέμμββοονν,,  χχωωρρὶὶςς  ννὰὰ  φφααίίννεεττααιι  ὅὅττιι  ἀἀγγωωννιιᾷᾷ  κκααὶὶ  χχωωρρὶὶςς  ννὰὰ  ἱἱδδρρώώννῃῃ..
ἬἬλλααυυννεενν  ὁὁμμααλλῶῶςς  κκααὶὶ  ἠἠρρέέμμαα,,  ἀἀλλλλὰὰ  σσυυννεεχχῶῶςς,,  σσυυννττόόννωωςς  κκααὶὶ
μμεεττὰὰ  λλααννθθααννοούύσσηηςς  ρρώώμμηηςς..  ΣΣχχεεδδὸὸνν  δδὲὲνν  ἐἐφφααίίννοοννττοο  ααἱἱ  κκιιννήήσσεειιςς
ττῶῶνν  χχεειιρρῶῶνν,,  κκααὶὶ  ἀἀδδιιοορράάττωωςς  ππρροοέέννεευυεε  κκααὶὶ  ἀἀννέέππιιππττεενν..

ΔΔὲὲνν  γγιιννόότταανν  ννὰὰ  μμὴὴ  θθυυμμηηθθῶῶ  ττὶὶςς  δδιικκέέςς  μμααςς  ἀἀττζζααμμήήδδιι--
κκεεςς  κκωωππηηλλαασσίίεεςς  σσττὴὴ  θθάάλλαασσσσαα  ττοοῦῦ  ΣΣκκααρρααμμααγγκκᾶᾶ  ––  ννααῦῦττεεςς
ππρροοππααιιδδεευυόόμμεεννοοιι  σσττὸὸ  ΚΚΕΕΠΠΑΑΛΛ  ἕἕνναανν  μμαακκρριιννὸὸ  ὈὈχχττώώββρρηη..  ΜΜὰὰ
ννααίί,,  ὁὁ  μμππααρρμμππαα--  ΓΓιιααννννιιὸὸςς  ἔἔππρρεεππεε  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  ἡἡ  κκεεφφααλλὴὴ  σσττὸὸ
ΛΛεεμμββααρρχχεεῖῖοο  ττοοῦῦ  ννααυυττιικκοοῦῦ  σσττρρααττοοππέέδδοουυ,,  ααὐὐττὸὸςς  θθὰὰ  μμᾶᾶςς  μμάά--
θθααιιννεε  σσωωσσττάά  ττὰὰ  μμυυσσττιικκὰὰ  ττῶῶνν  κκοουυππιιῶῶνν..  ((ΚΚααὶὶ  σσττὴὴ  ΦΦιιλλοοσσοοφφιικκὴὴ
ΣΣχχοολλὴὴ  ἔἔππρρεεππεε  ττὸὸνν  ὍὍμμηηρροο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ννὰὰ  ττὸὸνν  δδιιδδάάσσκκεειι  ὁὁ
ἐἐξξάάδδεελλφφοοςς  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππαα  --  ΓΓιιααννννιιοοῦῦ,,  γγιιααττίί  ὄὄχχιι  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ΞΞεε--
ννοοφφῶῶνντταα,,  πποοὺὺ  δδιικκάά  ττοουυ  εεἶἶννααιι  ττὰὰ  χχααρριιττωωμμέένναα  κκωωππηηλλααττιικκὰὰ  ρρήή--
μμαατταα  ππρροοννεεύύωω κκααὶὶ  ἀἀννααππίίππττωω))..

ἈἈρρχχιιλλέέμμββααρρχχοοςς,,  λλοοιιππόόνν,,  ἔἔππρρεεππεε  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  κκααὶὶ  ἂἂςς  ββεε--
ββααιιώώννεειι  ὁὁ  σσυυμμπποοννεεττιικκὸὸςς  ἐἐξξάάδδεελλφφοοςς  ὅὅττιι::  ἌἌλλλλωωςς  εεἶἶχχεενν  ἀἀρρχχίίσσεειι
ἤἤδδηη  ννὰὰ  γγηηρράάσσκκῃῃ  κκααὶὶ  ἐἐξξηησσθθέέννεειι  κκααὶὶ  ἔἔππαασσχχεενν..  ἮἮττοο  πποοδδααλλγγόόςς
κκααὶὶ  σσχχεεδδὸὸνν  ἡἡμμιιππλλὴὴξξ  κκααττὰὰ  ττὰὰ  ἀἀρριισσττεερρὰὰ  κκῶῶλλαα..  ΜΜὴὴ  δδὰὰ  κκιι  ὁὁ  ββααρρ--
κκάάρρηηςς  ττῆῆςς  ἀἀκκρροοπποοττααμμιιᾶᾶςς  σσττὸὸ  ββαασσίίλλεειιοο  ττῶῶνν  ΜΜοοιιρροολλάάττρρωωνν
κκααλλὰὰ  κκααὶὶ  ππεερρίίκκααλλαα  δδὲὲνν  κκοουυμμααννττάάρριιζζεε  ττὴὴνν  ««ἈἈννττάάρραα»»  κκααὶὶ  ττὴὴνν
««ΤΤρροομμάάρραα»»  ττὶὶςς  δδυυὸὸ  φφεελλοοῦῦκκεεςς  ττοουυ;;  ΜΜὴὴ  δδὲὲνν  ννττρρόόππιιαασσεε,,  ααὐὐττὸὸςς
ὁὁ  κκοουυλλὸὸςς  κκααὶὶ  ἀἀφφααννὴὴςς  ννααύύττηηςς,,  ττοοὺὺςς  μμααττσσωωμμέέννοουυςς  κκααὶὶ  σσκκαασσττοοὺὺςς
σσττόόλλααρρχχοουυςς;;  ΔΔὲὲνν  κκααππεεττάάννιιζζεε  κκααὶὶ  ὁὁ  μμππααρρμμππαα  ––  ΓΓιιααννννιιὸὸςς  ἕἕνναανν
κκααιιρρὸὸ  δδύύοο  ὑὑππεερρηηφφάάννοουυςς  λλέέμμββοουυςς,,  ττὴὴνν  ««ἙἙππττάάλλοοφφοονν»»  κκααὶὶ  ττὴὴνν
««ἉἉγγίίαανν  ΣΣοοφφίίαανν»»;;

ΟΟὔὔττεε  λλόόγγοοςς  ππὼὼςς  ἂἂνν  ἦἦτταανν  σσττὸὸ  χχέέρριι  μμοουυ,,  ὄὄχχιι  ἀἀρρχχιιλλέέμμ--
ββααρρχχοο  ππααρρὰὰ  ΔΔιιοοιικκηηττὴὴ  ὅὅλλοουυ  ττοοῦῦ  ΚΚέέννττρροουυ  ἘἘκκππααιιδδεεύύσσεεωωςς
ΝΝααυυττῶῶνν  θθὰὰ  ττὸὸνν  ἔἔκκααμμνναα..  ΚΚιι  ὅὅσσοο  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀξξιιοοσσύύννηη  ττοουυ  σσττὸὸ  ψψάά--
ρρεεμμαα,,  μμόόννοο  μμὲὲ  ττὸὸνν  ππρροοππααπππποούύ  μμοουυ  ««ψψααρροοδδήήμμααρρχχοο»»  ττῆῆςς
εεὐὐββοοϊϊκκῆῆςς  ΛΛίίμμννηηςς  μμπποορρεεῖῖ  ννὰὰ  σσυυγγκκρριιθθεεῖῖ::

ἘἘππὶὶ  ττῆῆςς  λλέέμμββοουυ  ἔἔφφεερρεενν  ἁἁλλιιεευυττιικκάά  ττιινναα  σσύύννεερργγαα··  ττὸὸνν
γγάάννττζζοο,,  δδιι᾽̓  οοὗὗ  ἀἀννεείίλλκκυυεε  ττὰὰ  ὀὀκκττααππόόδδιιαα,,  ττὸὸ  κκααμμάάκκιι,,  δδιι᾽̓  οοὗὗ
ἐἐλλόόγγχχιιζζεε  ττοοὺὺςς  λλάάββρραακκααςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἀἀσστταακκοούύςς,,  ττὸὸ  σσηηππιιοογγυυάάλλιι,,
δδιι᾽̓  οοὗὗ  ἐἐξξεεμμααύύλλιιζζεε  ττὰὰςς  σσηηππίίααςς,,  ττὴὴνν  λλααδδιιάά,,  δδιι᾽̓  ἧἧςς  ἔἔππλλααττττεενν  ἐἐνν  ττῇῇ
θθααλλάάσσσσῃῃ  ττεεχχννηηττὴὴνν  γγααλλήήννηηνν  κκααὶὶ  κκααθθίίσστταα  δδιιααυυγγῆῆ  ττὸὸνν  ββυυθθόόνν..

ΔΔιιόόττιι  εεἰἰςς  ττααῦῦτταα  ππεερριιωωρρίίσσθθηη  κκααττὰὰ  ττὸὸ  γγῆῆρράάςς  ττοουυ  ((ππρρόόσσθθεεςς  κκααὶὶ
ττὴὴνν  ππρράάγγκκαα,,  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἀἀππόόχχηη  κκααὶὶ  ἄἄλλλλαα  ττιιννάά)),,  ἀἀφφήήσσααςς  εεἰἰςς  ττοοὺὺςς
ννεεωωττέέρροουυςς  δδίίκκττυυαα  κκααὶὶ  ππααρρααγγάάδδιιαα  κκααὶὶ  σσυυρρττέέςς..

ΣΣπποουυδδααῖῖοοςς  ψψααρρὰὰςς  ὁὁ  ΓΓιιααννννιιόόςς,,  δδεειιννὸὸςς  ἀἀγγκκιισσττρρωωττήήςς  ὁὁ
ἐἐξξάάδδεελλφφόόςς  ττοουυ..  

((ὍὍμμωωςς,,  ὅὅτταανν  σσυυλλλλοογγιιέέμμααιι  ἐἐκκεεῖῖννοο  ττὸὸ  ««ἮἮττοο  πποο--
δδααλλγγὸὸςς  κκααὶὶ  σσχχεεδδὸὸνν  ἡἡμμιιππλλὴὴξξ  κκααττὰὰ  ττὰὰ  ἀἀρριισσττεερρὰὰ  κκῶῶλλαα»»,,  σσφφλλοο--
μμώώννοομμααιι  κκιι  ἂἂςς  μμὴὴνν  εεἶἶμμααιι  ὀὀκκττααππόόδδιι,,  ὅὅππωωςς  θθὰὰ  ἔἔλλεεγγεενν  ὁὁ  ἐἐξξάά--
δδεελλφφοοςς  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππαα--ΓΓιιααννννιιοοῦῦ..  ΠΠλλααννττάάζζωω..  ὌὌχχιι  ττόόσσοο  γγιιὰὰ
ττὴὴνν  ἡἡμμιιππλληηγγίίαα  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ππόόννοουυςς  ττῶῶνν  πποοδδιιῶῶνν  ττοοῦῦ  ἐἐρραασσττῆῆ  ττῆῆςς
ΜΜααυυρροομμααννττηηλλοοῦῦςς,,  ὅὅσσοο  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀλληηθθιιννάά  ἀἀββάάσσττααχχττηη  κκαατταα--
δδίίκκηη  ἐἐκκεείίννοουυ  πποοὺὺ  ἔἔγγρρααψψεε  ττὸὸ  φφεερρώώννυυμμόό  ττηηςς  δδιιήήγγηημμαα..  ΠΠᾶᾶννεε
σσααρράάνντταα  κκααὶὶ  κκάάττιι  χχρρόόννιιαα  ἀἀππὸὸ  ττόόττεε  πποοὺὺ  ὁὁ  κκάάλλααμμοοςς  ττοοῦῦ  κκρριιττῆῆ
ππααρράάδδωωσσεε  ττὴὴνν  ἀἀρράάδδαα  ««ἮἮττοο  πποοδδααλλγγὸὸςς  κκααὶὶ  σσχχέέδδοονν  ἡἡμμιιππλλὴὴξξ
κκααττὰὰ  ττὰὰ  ἀἀρριισσττεερρὰὰ  κκῶῶλλαα»»,,  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ττρρίίαα  ἀἀκκόόμμηη  μμιικκρρὰὰ  ἀἀπποο--
θθρρααύύσσμμαατταα11,,  σσττὴὴ  δδηημμόόσσιιαα  χχλλεεύύηη::  ὁὁ  ἐἐξξάάδδεελλφφοοςς  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππαα--
ΓΓιιααννννιιοοῦῦ,,  ἔἔλλεεγγεε,,  εεἶἶχχεε  πποολλὺὺ  χχεειιρρόόττεερροο  σσαακκααττλλίίκκιι,,  ττὰὰ  ἑἑλλλληηννιικκάά
ττοουυ  ἦἦτταανν  ἀἀννυυππόόφφοορραα,,  δδὲὲνν  ἤἤξξεερρεε  πποοῦῦ  ππᾶᾶνν  ττὰὰ  ττέέσσσσεερραα..))

**
ΠΠῆῆρραα  ττὸὸ  θθάάρρρροοςς  ννὰὰ  χχααρραακκττηηρρίίσσωω  ττὴὴνν  ««ΜΜααυυρροομμαανν--

ττηηλλοοῦῦ»»  ὁὁμμηηρριικκὸὸ  δδιιήήγγηημμαα,,  ὄὄχχιι  ἁἁππλλῶῶςς  ἐἐππεειιδδὴὴ  ὁὁ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς
ττηηςς  σσττὴὴνν  ἀἀρρχχὴὴ  ἑἑννὸὸςς  ττμμήήμμααττόόςς  ττηηςς  ἀἀννττιιγγρράάφφεειι  ἕἕξξιι  θθααλλαασσσσιιννοοὺὺςς
σσττίίχχοουυςς  ττῆῆςς  ἸἸλλιιάάδδααςς,,  ἀἀλλλλὰὰ  ππρροοππάάννττωωνν  γγιιααττίί  ααὐὐττοοὶὶ  εεἶἶννααιι  ττὸὸ
ππρροοααννάάκκρροουυσσμμαα  μμιιᾶᾶςς  ὁὁμμηηρριικκῆῆςς  μμοουυσσιικκῆῆςς::  ἐἐννννοοῶῶ  ττὴὴνν  ππεερριι--
γγρρααφφὴὴ  ττοοῦῦ  λλααμμππρροοῦῦ  ππεερριιββοολλιιοοῦῦ  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππαα--  ΓΓιιααννννιιοούύ..
ἈἈπποοσσππῶῶ  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  5577  ἀἀρράάδδεεςς  ττηηςς  μμόόννοονν  ααὐὐττάά::

ΤΤῷῷ  ὄὄννττιι,,  ττὰὰ  χχόόρρτταα  κκααὶὶ  οοἱἱ  θθάάμμννοοιι  ττοοῦῦ  ππεερριιββοολλίίοουυ  ττοοῦῦ
ἐἐξξααδδέέλλφφοουυ  μμοουυ  ττοοῦῦ  ΓΓιιααννννιιοοῦῦ,,  γγιιγγααννττιιααῖῖαα,,  ππεελλώώρριιαα,,  ἄἄγγρριιαα  ἢἢ
κκηηππεευυττάά,,  δδὲὲνν  ἔἔππααυυσσαανν  ννὰὰ  ὀὀρργγώώννωωννττααιι,,  ννὰὰ  σσχχηημμααττίίζζωωσσιινν
ααὔὔλλαακκααςς  κκααὶὶ  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  γγααλλήήννιιαα,,  ὁὁμμααλλάά,,  ἀἀππ᾽̓  ἀἀρρχχῆῆςς,,  ἀἀππὸὸ  κκαα--
ττααββοολλῆῆςς  κκόόσσμμοουυ..  ΔΔὲὲνν  ἔἔππααυυσσαανν  ννὰὰ  σσυυγγχχέέωωσσιι  ττὰὰςς  ἀἀττόόμμοουυςς  ττωωνν,,
ννὰὰ  εεἶἶννααιι  πποοιικκιιλλόόμμοορρφφαα,,  ἀἀννααλλλλοοίίωωτταα  κκααὶὶ  ρρεευυσσττάά,,  ννὰὰ  ὀὀρρθθῶῶσσιι
ττὴὴνν  χχααίίττηηνν,,  ννὰὰ  σσττηηλλώώννωωσσιι  ττὰὰ  σσττέέρρνναα,,  ννὰὰ  φφρρίίσσσσωωσσιι,,  ννὰὰ  κκρροοααίί--
ννωωσσιι,,  ννὰὰ  ββρρέέμμωωσσιι,,  ννὰὰ  ἠἠχχῶῶσσιι,,  ννὰὰ  ππλλααττααγγῶῶσσιι,,  ννὰὰ  κκττυυππῶῶσσιι  ππᾶᾶνν
ἀἀννττίίττυυπποονν  σσῶῶμμαα..  ΚΚααὶὶ  οοἱἱ  ΖΖέέφφυυρροοιι  ππρροοσσέέππααιιζζοονν  κκυυλλιιννδδοούύμμεεννοοιι
ἐἐννττόόςς  ττωωνν,,  ὡὡςς  ἄἄτταακκτταα  ππααιιδδίίαα,,  κκααὶὶ  ααἱἱ  ἀἀππόόγγεειιοοιι  κκααὶὶ  ααἱἱ  ττρροο--
ππααῖῖααιι  ἡἡμμιιλλλλῶῶννττοο  ττίίςς  ννὰὰ  ααὐὐλλαακκώώσσῃῃ  ββααθθύύττεερροονν,,  ττίίςς  ννὰὰ  ὑὑππεε--
γγεείίρρῃῃ  ὑὑψψηηλλόόττεερροονν  ττὰὰ  κκυυααννᾶᾶ  κκααὶὶ  πποορρφφύύρρεεαα  ννῶῶττάά  ττωωνν,,  μμεεττὰὰ
φφωωσσφφοορρίίζζοοννττοοςς  σσεελλααγγιισσμμοοῦῦ,,  μμεεττ᾽̓  ἀἀκκττιιννωωττοοῦῦ  ἀἀφφρρώώδδοουυςς  σσττεε--
φφάάννοουυ..  ΚΚααὶὶ  ααὔὔρραα  πποοννττιιὰὰςς  ἐἐθθώώππεευυεε  μμααλλθθαακκῶῶςς  ττὴὴνν  ἄἄσσππιιλλοονν
κκυυμμααττίίζζοουυσσαανν  ὀὀθθόόννηηνν  ππρροοκκααλλοοῦῦσσαα  ἀἀππεείίρροουυςς  χχααρριιέέσσσσααςς,,  μμυυρρ--
μμηηκκιιζζοούύσσααςς,,  ππααρροοδδιικκὰὰςς  ρρυυττίίδδααςς,,  ὡὡςς  ἐἐππὶὶ  ττοοῦῦ  μμεεττώώπποουυ  ννύύμμφφηηςς
ββαασσιιλλίίδδοοςς  ππεερριικκααλλλλοοῦῦςς,,  ἐἐππιιδδεειικκννυυοούύσσηηςς  ππααιιδδιικκὸὸνν  θθυυμμὸὸνν  κκααὶὶ
ππεεῖῖσσμμαα,,  δδιιάάλλεειιμμμμαα  μμεεττααξξὺὺ  δδύύοο  μμεειιδδιιααμμάάττωωνν  ππρροοκκλληηττιικκῶῶνν,,
εεἰἰςς  ττὸὸ  ββάάθθοοςς  ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  ὁὁ  ββυυθθὸὸςς  δδὲὲνν  φφααίίννεεττααιι  ππλλέέοονν,,  κκααὶὶ  ἡἡ
ἐἐππιιφφάάννεειιαα  ππααύύεειι  ἀἀννττααυυγγάάζζοουυσσαα  ττὴὴνν  ἄἄππεειιρροονν  ττῆῆςς  κκττίίσσεεωωςς  φφααιι--
δδρρόόττηητταα..

ἌἌππεεφφθθοοςς  ὍὍμμηηρροοςς  κκααὶὶ  μμααζζὶὶ  ἎἎσσμμαα  ἈἈσσμμάάττωωνν  κκααὶὶ
ὙὙμμννοολλοογγίίαα--  ὅὅλληη  ἡἡ  δδόόξξαα  ττῆῆςς  ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς!!

ΝΝίίκκοοςς  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςςΝΝίίκκοοςς  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς

ὙὙσσττεερρόόγγρρααφφοο  ἀἀννώώφφεελλοο::  ἩἩ  κκόόρρηη  μμοουυ  ΛΛααμμππρριιννὴὴ  μμὲὲ
ἐἐγγκκααλλεεῖῖ,,  πποοὺὺ  δδὲὲνν  κκααττάάφφεερραα  σσττὸὸ  ἈἈππάάννθθιισσμμαα  ΔΔιιηηγγηημμάάττωωνν
ττοοῦῦ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ννὰὰ  σσυυμμππεερριιλλάάββωω  ττὴὴνν
««ΜΜααυυρροομμααννττηηλλοοῦῦ»»,,  δδιιήήγγηημμαα  ππρρώώττηηςς  σσεειιρρᾶᾶςς..  ἈἈσσύύγγγγννωω--
σσττηη  ππααρράάλλεειιψψηη..��

ΝΝ..������

11ΤΤὰὰ  ἄἄλλλλαα  ττρρίίαα  ττεεκκμμήήρριιαα  ττῆῆςς  ««ὅὅππωωςς  λλάάχχεειι»»  γγρρααφφῆῆςς
ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη::  ««ΕΕἰἰ  κκααὶὶ  ὁὁ  ἥἥλλιιοοςς  δδὲὲνν  εεἶἶχχεενν  ἀἀννααττεείίλλεειι  ἀἀκκόό--
μμηη»»,,  ««ὁὁ  ββοορριιὰὰςς  ττὸὸνν  ἐἐξξοούύρριιαασσεε»»,,  ««μμὲὲ  ὅὅλλοονν  ττὸὸ  ππέέσσιιμμόόνν  ττοουυ  κκααὶὶ
ττὸὸ  ππόόννεεμμάά  ττοουυ»»..  ΤΤέέττοοιιοο  ττσσααππααττσσοούύλλιικκοο  γγρράάψψιιμμοο,,  ττρριισσββάάρρ--
ββααρροο..

ΕΝΤΥΠΟΝ ΤΕΡΠΝΟΝ τῆς ΦΑΙΔΡΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
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ἘἘξξααίίσσιιαα  κκωωππηηλλααττιικκὰὰ  κκααὶὶ  ἁἁλλιιεευυττιικκὰὰ  
ἢἢ  ἕἕνναα  ὁὁμμηηρριικκὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ΟΟἱἱ  33,,  44  μμήήππωωςς  κκααὶὶ  55  ἡἡμμέέρρεεςς  πποοὺὺ
σσυυγγκκλλόόννιισσαανν  ττόό  ἐἐννττὸὸςς  μμοουυ**

ΤΤοοῦῦ  ΒΒ..  ΠΠ..ΚΚααρρααγγιιάάννννηη

ΠΠρροοφφήήττοουυ  ἩἩλλιιοοῦῦ  ἀἀλλλλάάξξααννεε  ττὰὰ  φφῶῶτταα  ττοοῦῦ  ΦΦΠΠΑΑ,,  λλααὸὸςς  σσττεεννάάζζωωνν•
ττὴὴνν  ττρρίίττοομμοονν  ἹἹσσττοορρίίαα  ττοοῦῦ  ΓΓόόρρδδωωννοοςς  ξξεεφφυυλλλλίίζζοομμεενν  σσυυννεεππααρρμμέέννοοιι

ἄἄρρττιι  ἀἀφφιιχχθθεεῖῖσσαα  ὁὁ  ἅἅγγιιοοςς  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  γγὰὰρρ  ὁὁ  μμεεττααφφρράάζζωωνν..
ΔΔὲὲνν  κκοολλλλᾶᾶμμεε  κκιι  ἂἂςς  ττὰὰ    Capital Controls μμᾶᾶςς  ττὴὴνν  ἔἔχχοουυνν  σσττηημμέέννηη

11ηη  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ..  ἜἜββααλλαα  ννηησσττεείίαα  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ττὸὸ  ξξεεκκιιννήήσσωω,,  ὅὅππωωςς  οοἱἱ  μμοοννααχχοοὶὶ  ἁἁγγιιοογγρράάφφοοιι  σσττὰὰ
κκεελλιιάά  ττοουυςς..  ΕΕἶἶννααιι  κκιι  οοἱἱ  μμέέρρεεςς  πποοὺὺ  ττὸὸ  ττρρααββοοῦῦνν..  ὩὩςς  ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  λλααββααίίννωω  κκααιιρρὸὸνν  ννὰὰ  ἐἐππιισσττρρέέψψωω  κκααὶὶ  ννὰὰ
ππιιάάσσωω  ττὸὸ  ννῆῆμμαα  ττῆῆςς  ἱἱσσττόόρρηησσηηςς  ἀἀππ’’  ττὴὴνν  ἀἀρρχχήή..  ««ΤΤὴὴνν  ἱἱσσττοορρηηθθεεῖῖσσαα  ὑὑππὸὸ  ττοοῦῦ  ἈἈπποοσσττόόλλοουυ  ΛΛοουυκκᾶᾶ
ἱἱεερρωωττάάττοουυ,,  ττὴὴνν  ὉὉδδηηγγήήττρριιαανν......»»  σσττὶὶςς  μμιικκρροομμεεγγάάλλεεςς  ΠΠααρραακκλλήήσσεειιςς..  ΣΣήήμμ..::  ΣΣττὸὸνν  κκααθθεεδδρριικκόό  ττηηςς
ππόόλλεεωωςς  σσττὴὴνν  εεἰἰκκόόννιισσηη  ττῶῶνν  ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσττῶῶνν  σσττὸὸ  μμέέσσοονν  ττοοῦῦ  ννααοοῦῦ,,  ὁὁ  ΛΛοουυκκᾶᾶςς  ἱἱσσττοορρεεῖῖττααιι  εεἰἰκκοοννοο--
γγρρααφφῶῶνν  ττὴὴνν  ΠΠααννααγγίίαα  μμεεττὰὰ  ττοοῦῦ  μμιικκρροοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ἀἀγγκκααλλιιάά..  ὌὌχχιι  σσυυγγγγρράάφφωωνν  ΕΕὐὐααγγγγέέλλιιοονν  ἀἀλλλλὰὰ
ζζωωγγρρααφφίίζζωωνν,,  ππααρραακκααλλῶῶ!!  ἩἩ  εεἰἰκκὼὼνν  μμὲὲ  ὀὀδδοοννττωωττὸὸ  ππεερρίίγγρρααμμμμαα  ὡὡςς  γγρρααμμμμααττόόσσηημμοο..  ΚΚάάττιι  σσππάάννιιοονν
σσττὴὴνν  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίαα  κκααὶὶ  σσττὴὴνν  ἀἀννααππααρράάσστταασσιινν  ττῶῶνν  ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσττῶῶνν  σσττοοὺὺςς  ννααοούύςς..  ««ΜΜυυσσττήήρριιοονν  ξξέέ--
ννοονν»»  ττὸὸ  ππὼὼςς  ἤἤχχθθηη  ὁὁ  λλααϊϊκκόόςς,,  μμεεττααββυυζζααννττιιννὸὸςς  εεἰἰκκοοννοογγρράάφφοοςς  σσ’’  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  εεὐὐλλοογγηημμέέννηη,,  ρρηηξξιικκέέ--
λλεευυθθοονν  ππρρωωττοοττυυππίίαανν..

ΣΣττὸὸ  ννῆῆμμαα  ππάάλλιι..
ἘἘννηημμεερρώώθθηηνν  ἡἡμμέέρραα  ΠΠέέμμππττηη  ττοοῦῦ  ἸἸοουυλλίίοουυ  22001155  δδιιὰὰ  ττοοῦῦ  δδιιααδδιικκττυυαακκοοῦῦ  ττρρόόπποουυ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν

ἈἈννττώώννιιοονν  ττῆῆςς  ππόόλλεεωωςς  κκααὶὶ  μμηηττρροοππόόλλεεωωςς  ΓΓρρεεββεεννῶῶνν  φφιιλλαακκόόλλοουυθθοονν,,  φφααννααττιικκὸὸνν  ππὲὲςς  κκααλλύύττεερραα  γγιιὰὰ  ννὰὰ
‘‘σσααιι  μμέέσσαα,,  ττοοῦῦ  ππααππααδδιιααμμααννττιικκοοῦῦ  ββιιοοττρρόόπποουυ  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ἐἐνν  ΧΧααλλκκίίδδιι  ὁὁρριισσττιικκοοῦῦ  ((μμαακκρρὰὰνν  ππάάννττωωνν))
μμεελλεεττηηττοοῦῦ  ΤΤοουυ,,  ππώώςς::  ἡἡ  μμεεττάάφφρραασσηη  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ττῆῆςς  ««ἹἹσσττοορρίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς
ἘἘππαανναασσττάάσσεεωωςς»»  ττοοῦῦ  ΘΘωωμμὰὰ  ΓΓόόρρδδωωννοοςς  ἐἐκκυυκκλλοοφφόόρρηησσεενν  ἐἐππὶὶ  ττέέλλοουυςς..  ΜΜάάλλιισστταα  ααὐὐττὸὸςς  οοὗὗττοοςς  ττὸὸ
ἐἐππααρρήήγγγγεειιλλεενν  κκιι  ὁὁσσοοννοούύππωω  κκααττααφφττάάννεειι..  ΕΕὐὐρρὼὼ  3355,,  ττόόμμοοιι  ττρρεεῖῖςς,,  ππααννόόδδεεττοοιι,,  ττῶῶνν  ἐἐκκδδόόσσεεωωνν  ΜΜΙΙΕΕΤΤ..
ἈἈλλλλὰὰ  γγιιααττίί  ἐἐππιιττέέλλοουυςς;;  ΤΤόόσσοο  μμεεγγάάλληη  ἦἦτταανν  ἡἡ  ἔἔλλλλεειιψψήή  ττοουυ  ἄἄρραα  κκιι  ἡἡ  ἀἀδδηημμοοννίίαα  ττοουυ;;  ἜἜλλαα  ννττέέ!!  ΕΕἶἶχχεε
δδηημμιιοουυρργγηηθθεεῖῖ  μμίίαα  ααἴἴσσθθηησσηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  σσυυννεεχχῶῶνν  ἀἀννααφφοορρῶῶνν  κκααὶὶ  σσυυζζηηττήήσσεεωωνν  ((ἐἐγγὼὼ  μμάάθθααιινναα  ττὶὶςς  ἀἀπποορρρροοὲὲςς
ττωωνν))  μμεεττααξξὺὺ  ττοοῦῦ  ΧΧααλλκκιιδδααίίοουυ  γγρρααμμμμααττοοφφάάννττοορροοςς  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ΓΓρρεεββεεννιιώώττηη  ππεερρὶὶ  πποολλλλῶῶνν  ἐἐκκδδοοττιικκῶῶνν
ΤΤυυρρββοοττυυρρββάάζζοοννττοοςς,,  ὥὥσσττεε  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε  μμίίαα  οοἰἰκκεείίωωσσηη  μμὲὲ  ττὸὸ  ζζήήττηημμαα,,  ἐἐξξ  οοὐὐ  κκιι  ἡἡ  ὑὑππεερρααδδηημμοοννίίαα
δδιιὰὰ  ττὸὸ  ἐἐρρχχόόμμεεννοονν  ((ττὸὸ  πποοθθοούύμμεεννοονν......))..  ΚΚααιιγγόόμμεεθθαα  ἄἄλλλλωωσσττεε  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ἔἔχχοουυμμεε  ννὰὰ  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  ((««ΝΝὰὰ
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ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ΤΤύύρρββηη  
ττοοῦῦ
ΝΝώώνντταα  ΤΤσσίίγγκκαα

**
ἜἜμμφφρρωωνν
((ἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  
ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ))

ΧΧεείίρρ  ΚΚ..  ΝΝΤΤΙΙΟΟ



τύρβη

σσωωππααίίννεειι  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  πποοὺὺ  ἔἔδδωωσσεε,,  ννὰὰ  μμιιλλάάεειι  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  πποοὺὺ  ππῆῆρρεε»»  ––ΜΜ..  ΘΘεερρββάάννττεεςς--,,  ἐἐγγὼὼ  δδηηλλααδδὴὴ
ὁὁ  λλααββῶῶνν  ἄἄρραα  κκααὶὶ  δδιικκααίίωωςς  λλααλλῶῶνν))  γγεεγγοοννόότταα  πποοὺὺ  θθρρααύύοουυνν  ὡὡςς  ππααγγοοθθρρααυυσσττιικκὰὰ  ττοοῦῦ  γγλλυυκκοοῦῦ  ννεε--
ρροοῦῦ  ττὴὴ  ρροουυττίίνναα  μμααςς  ((ἁἁγγίίαα  θθὰὰ  ττὴὴνν  ὀὀννόόμμααζζαα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ὀὀννοομμάάζζωω))..

ΜΜάάλλιισστταα!!  
ΜΜ’’  ἔἔππιιαασσεε  κκάάττιι  σσὰὰνν  γγρρηηγγοορροογγοορρδδοοννοοππααλλμμίίαα  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ἀἀδδηημμοοννίίααςς,,  οοὐὐ  μμὴὴνν  ἀἀλλλλὰὰ

κκααὶὶ  κκάάπποοιιααςς  ἐἐννοοχχλλήήσσεεωωςς!!  ΔΔὲὲνν  ἤἤμμοουυνν  λλοοιιππὸὸνν  ὁὁ  ππρρῶῶττοοςς  ἐἐνν  ττῇῇ  ΔΔ..  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα,,  ἔἔσσττωω,,  πποοὺὺ  θθὰὰ
ππρροομμηηθθεευυόόμμοουυνν  ττὸὸ  ββιιββλλίίοονν,,  ὅὅττιι  ττὸὸ  ππάάθθοοςς  ττῆῆςς  κκααττοοχχῆῆςς  ππάάννττωωνν,,  ((ἔἔ,,  ὄὄχχιι  κκααὶὶ  ππάάννττωωνν)),,  ἀἀλλλλὰὰ
ἐἐκκεείίννωωνν  ττῶῶνν  ββιιββλλίίωωνν  πποοὺὺ  θθέέλλωω  ννὰὰ  ἔἔχχωω,,  ἀἀκκόόμμαα  κκααὶὶ  ἀἀδδιιάάββαασστταα,,  ἀἀλλλλὰὰ  ννὰὰ  ττὰὰ  ἔἔχχωω--  γγλλυυκκοοββάά--
σσααννοονν  μμοουυ  εεἶἶννααιι  φφθθοορροοπποοιιὸὸνν  κκααὶὶ  ββααθθύύττααττοονν..

ΚΚιι  ααὐὐττόόςς,,  ὁὁ  ἈἈννττώώννιιοοςς,,  λλέέεειι,,  κκααὶὶ  λλέέωω,,  ««ττὸὸ  ἔἔχχωω  ἤἤδδηη  σσττὰὰ  χχέέρριιαα  μμοουυ,,  ββιιββλλιιοοκκυυττίίοονν
εεὐὐππρρεεππὲὲςς  κκααὶὶ  σσοοββααρρόόνν»»• δδὲὲνν  ττὸὸ  ἄἄννοοιιξξεε  ἀἀμμέέσσωωςς  ἀἀλλλλὰὰ  ττὸὸ  ἀἀπποολλάάμμββααννεε  δδιιααδδαακκττυυλλιιαακκάά..  

ἩἩ  μμέέρραα  ττοοῦῦ  θθεεοοῦῦ  ἦἦτταανν  ἤἤδδηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή..  ΔΔιιααββάάζζωω  ττὸὸ  ««ἩἩμμεερροολλόόγγιιοο  ΘΘάάσσοουυ»»  ττοοῦῦ
ΒΒαασσίίλληη  ΒΒαασσιιλλιικκοοῦῦ..  ἜἜγγιινναα  ττεελλεευυττααῖῖαα  ββαασσιιλλιικκόόττεερροοςς  ττοοῦῦ  ΒΒαασσιιλλιικκοοῦῦ..  ΧΧώώννοομμααιι  ἐἐννττὸὸςς  ττοουυ
ὅὅπποουυ  ττὸὸνν  ββρρῶῶ  κκιι  ὅὅπποουυ  μμὲὲ  ββρρίίσσκκοουυνν  οοἱἱ  ἀἀννααττυυππώώσσεειιςς  κκιι  ἐἐππααννααδδιιααττυυππώώσσεειιςς  ττῶῶνν  ββιιββλλίίωωνν  ττοουυ
κκααὶὶ  χχάάννοομμααιι  γγιιααττίί  δδιιααββάάζζωω......

ὍὍμμωωςς,,  ττώώρραα,,  ἡἡ  σσκκέέψψηη  μμοουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀλλλλοοῦῦ......
ΝΝὰὰ  ττὸὸ  ππααρρααγγγγεείίλλωω..  ΠΠάάρρααυυτταα......
ΛΛὲὲςς  ννὰὰ  μμὴὴνν  ττὸὸ  ππρροολλάάββωω  κκααὶὶ  ννὰὰ  ττεελλεειιώώσσεειι;;  ἹἹδδρρώώννωω  σσττὴὴ  σσκκέέψψηη..  ΨΨάάχχννωω  ττὴὴ  δδιιαα--

δδιικκττυυαακκὴὴ  δδυυννααττόόττηητταα..  ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  ἔἔνντταασσήή  μμοουυ  ττὸὸ  ππααρρήήγγγγεειιλλαα  δδυυὸὸ  φφοορρὲὲςς  μμὲὲ  μμέέηηλλ  κκααὶὶ  ἅἅππααξξ  μμὲὲ
ττηηλλέέφφωωννοο!!

--  ΤΤίί  ψψώώννιιοο  κκιι  ααὐὐττόό;;  ΘΘὰὰ  εεἶἶππεε  ἡἡ  ππωωλλήήττρριιαα  ««ΚΚόόρρηη  ττῶῶνν  ἈἈθθηηννῶῶνν»»,,  μμάάλλιισστταα  μμὲὲ
μμάάλλωωσσεε  πποοὺὺ  ἀἀππαασσχχοολλῶῶ  ττὸὸ  ππρροοσσωωππιικκὸὸ  μμὲὲ  ὑὑππεερρββοολλέέςς..  ΤΤῆῆςς  ζζήήττηησσαα  σσυυγγχχώώρρεεσσηη..  ΤΤὴὴ  ΔΔεευυ--
ττέέρραα,,  μμοοῦῦ  λλέέεειι  ἡἡ  κκυυρρίίαα  ππωωλλήήττρριιαα  ἐἐφφ’’  ὅὅσσωωνν  ἔἔχχεεττεε  ττὴὴνν  ττάάδδεε  κκοούύρριιεερρ  μμὲὲ  ττὴὴνν  ὁὁπποοίίαα  σσυυννεερργγααζζόό--
μμαασσττεε  ((φφυυσσιικκὰὰ  κκααὶὶ  ἔἔχχοουυμμεε,,  δδὲὲνν  εεἴἴμμαασσττεε  ἈἈλλββααννίίαα  ––ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ    ρρααττσσιισσττιικκόό,,  πποούύ  δδὲὲνν  ἰἰσσχχύύεειι
κκιιόόλλααςς--  ττίί  ττὸὸ  ἤἤθθεελλαα;;))  πποολλλλὲὲςς  μμάάλλιισστταα,,  δδιιόόττιι  σσττέέλλννεεττααιι  μμὲὲ  ττὸὸ  ττααχχυυττααχχυυδδρροομμεεῖῖοονν  κκααὶὶ  μμάά--
λλιισστταα  ἀἀττεελλῶῶςς!!))  θθὰὰ  εεἶἶννααιι  ἐἐκκεεῖῖ,,  ἐἐδδῶῶ  δδηηλλααδδήή..  ἈἈλλλλὰὰ  ααὔὔρριιοονν  ἔἔχχοουυμμεε  ΣΣάάββββααττοονν,,  μμεεττὰὰ  ΚΚυυρριιαακκήή,,
ἄἄρραα  ττὴὴ  ΔΔεευυττέέρραα..

ἊἊςς  εεἶἶννααιι,,  ἠἠρρέέμμηησσαα  ὁὁρριισσμμέέννωωςς..
ΣΣάάββββααττοο  ππρρωωὶὶ  κκααὶὶ  κκάάθθοομμααιι  σσττὸὸ  κκααφφὲὲ  ΜΜόόσσττρραα  σσττὴὴ  γγωωννίίαα  ττῶῶνν  ὁὁδδῶῶνν  ΧΧ..  ΜΜοούύκκαα

((ττὸὸ  γγρρααφφεεῖῖοο  μμοουυ))  κκααὶὶ  ΚΚοοββεεννττάάρρωωνν,,    ππεερριιοοχχὴὴ  ὅὅπποουυ  ἐἐππὶὶ  3300εεττίίαα  κκααὶὶ  ββάάλλεε,,  ἐἐκκμμεεττρρῶῶ  ττὸὸ  ἐἐππααγγ--
γγεελλμμααττιικκὸὸ  κκααὶὶ  λλοογγοοττεεχχννοοφφιιλλοολλοογγιικκὸὸνν  ζζῆῆνν  μμοουυ..  ἜἜττσσιι  ττὸὸ  γγννώώρριισσαα,,  ττώώρραα  ἔἔχχεειι  ἄἄλλλλοο  ὄὄννοομμαα,,
κκιι  ἔἔττσσιι  ττὸὸ  ννιιώώθθωω  ππάάνντταα,,  κκυυρρίίωωςς  γγιιααττίί  ἐἐκκεεῖῖ  σσυυννυυππῆῆρρξξαα  μμὲὲ  ἀἀννθθρρώώπποουυςς  σσύύνν--κκααθθίίσσααμμεε  κκααὶὶ
σσύύνν--ἤἤππιιααμμεε  κκααφφὲὲ  ἢἢ  μμππύύρραα,,  ἂἂςς  πποοῦῦμμεε,,  κκααὶὶ  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  εεἴἴττεε  ἀἀππῆῆλλθθαανν  ὁὁρριισσττιικκῶῶςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ἐἐφφήήμμεερρόό
ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  μμααςς,,  εεἴἴττεε  ππρροοσσωωρριιννῶῶςς,,  δδηηλλααδδὴὴ  μμοοννίίμμωωςς  ἔἔφφυυγγαανν  ἀἀππὸὸ  ααὐὐττὴὴ  ττὴὴ  σσυυμμββοολλὴὴ  ττῶῶνν
ὁὁδδῶῶνν..

ὉὉ  δδὲὲ  κκυυρρ’’  ἈἈννττώώννηηςς  ἤἤδδηη  ππάάεειι  κκααιιρρὸὸςς  πποοὺὺ  ττρρυυφφεερροολλοογγεεῖῖ  ττοοὺὺςς  33  ττόόμμοουυςς..  ΠΠρροο--
ηηγγοοῦῦννττααιι,,  λλοοιιππόόνν,,    ττὰὰ  ΓΓρρεεββεεννὰὰ  ττῆῆςς  ΚΚοοζζάάννηηςς!!  ἈἈννήήκκοουυσσττοονν,,  ππῆῆρραανν  κκεεφφάάλλιι  ἐἐμμφφααννῶῶςς  σσττὴὴνν  ππαα--
ππααδδιιααμμααννττοολλοογγίίαα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἐἐξξ  ααὐὐττῆῆςς  ΝΝοοσσττααλλγγίίαα  ((ττῆῆςς  ««ΝΝοοσσττααλλγγοοῦῦ»»))..

ΤΤὸὸ  ΣΣ//ΚΚ  ((ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοονν  δδηηλλααδδήή))  ὑὑππὸὸ  ττὸὸ  κκααθθεεσσττὼὼςς  ἐἐκκττάάκκττοουυ  κκααύύσσωωννοοςς
σσττὴὴνν  ππόόλληη,,  μμὲὲ  ττὴὴ  χχώώρραα  σσὲὲ  δδιιαακκεεκκααυυμμέέννηη  ζζώώννηη  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππυυρρκκααγγιιῶῶνν..  ἩἩμμεεῖῖςς  ὑὑππὸὸ  ττὸὸνν  ππλλάάτταα--
ννοονν,,  ττὸὸνν  μμεεγγααλλοοθθηηρριιώώδδηη,,  ττὴὴ  σσυυννοοδδεείίαα  μμοορρμμυυρρίίζζοοννττοοςς  ὕὕδδααττοοςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ββρρύύσσηη  ((««......πποοῦῦ  ξξεεδδίί--
ψψαασσεεςς    πποοττὲὲ  μμὴὴ  ρρίίξξεειιςς  ππέέττρραα»»))  κκιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  λλάάκκκκοο..  ἘἘφφέέττοοςς  ττὸὸ  ννεερρὸὸ  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ΜΜάάνναα  δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  ττόό--
σσοο  ππααγγωωμμέέννοο  ὅὅππωωςς  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  ττὸὸ  θθέέρροοςς,,  δδιιααππιισσττώώννεειι  ἡἡ  μμάάνναα,,  ἂἂνν  κκααὶὶ  σσὲὲ  ὑὑππεερρααφφθθοοννίίαα..
ΜΜᾶᾶλλλλοονν  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ἐἐννττεελλῶῶςς  ἐἐππιιφφααννεειιαακκὸὸ  κκααὶὶ  δδὲὲνν  ἔἔρρχχεεττααιι  ἀἀππὸὸ  μμεεγγάάλλοο  ββάάθθοοςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ’’ννααιι
ππααγγωωμμέέννοο..  ἈἈππόόψψεειιςς  ἐἐννττεελλῶῶςς  ἐἐππιιφφααννεειιαακκὲὲςς  δδηηλλααδδήή..  ΣΣττὴὴνν  ἐἐκκκκλληησσίίαα  ἕἕνναα  ξξόόδδιι  λλεειιττοουυρργγεεῖῖττααιι..
ΣΣττὴὴνν  ἔἔννααννττιι  κκααφφεεττέέρριιαα  ––ττὸὸ  ππααλλααιιὸὸνν  κκααφφεεννεεῖῖοονν  ττῆῆςς  ννεεόόττηηττάάςς  μμααςς  ττῆῆςς  ΠΠααννάάγγιιωωςς  ΖΖιιάάκκαα,,  ττώώ--
ρραα  μμεεττεεξξεελλιιχχθθὲὲνν  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ἡἡ  κκ..  ΠΠααννααγγιιώώτταα--  οοἱἱ  ὑὑππάάλλλληηλλοοιι  ττοοῦῦ  γγρρααφφεείίοουυ  ττεελλεεττῶῶνν  ἀἀνναα--
ψψυυχχοοῦῦννττααιι  μμὲὲ  μμππύύρρεεςς  ππααγγωωμμέέννεεςς  ππεερριιμμέέννοοννττααςς  ττὴὴ  λλήήξξηη  ττῶῶνν  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκῶῶνν..  ΤΤοοῦῦττ’’  ααὐὐττὸὸ
δδιιααππρράάττττοουυνν  κκααττὰὰ  κκααιιρροοὺὺςς  κκιι  οοἱἱ  ὀὀρργγααννοοππααῖῖχχττεεςς  ππεερριιμμέέννοοννττααςς  ττὴὴνν  ὁὁλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοοῦῦ  γγαα--
μμήήλλιιοουυ  μμυυσσττηηρρίίοουυ..  ΜΜήήννυυμμαα  λλααμμββάάννοομμεενν  ἀἀππὸὸ  ΕΕὔὔββοοιιαα!!  ΤΤὴὴ  ΛΛίίμμννηη  ττηηςς;;  ΠΠοοῦῦ  ππέέφφττεειι  ααὐὐττὸὸςς  ὁὁ
ΛΛιιμμννόόττοοπποοςς  σσττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοο  ὁὁ  ἀἀρρχχηηγγέέττηηςς,,  ἂἂςς  πποοῦῦμμεε,,  σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττὶὶςς  δδιικκααιιοολλοογγηημμέέννεεςς  ὑὑππεερρ--
ββοολλέέςς  μμααςς,,  ττῆῆςς  ππααππααδδιιααμμααννττιικκῆῆςς  μμεεττααππααττρρίίδδοοςς  κκααὶὶ  ππάάσσηηςς  ππααρρττίίδδοοςς  λλόόγγοουυ  κκααὶὶ  γγρρααφφῆῆςς
ππεερρίί  ΤΤοουυ,,  ἐἐρρηημμίίττηηςς  ὁὁρριισσμμέέννωωςς  κκιι  ὁὁσσιιοομμάάρρττυυρρ  ττῆῆςς  ννήήσσοουυ  ((ννήήσσοουυ;;  ΧΧάά))  ΕΕὐὐββοοίίααςς,,  ΧΧααλλκκίίδδαα  θθέέ--
λλωω  ννὰὰ  ππῶῶ,,  ππααρρααθθεερρίίζζεειι  κκιι  ἐἐκκκκααθθααρρίίζζεειι  ττὰὰ  ἐἐγγκκόόσσμμιιαα  λλέέππιιαα  σσττὸὸ  ὡὡρρααῖῖοονν  ααὐὐττὸὸ  λλοουυττρριικκὸὸνν  ἐἐππίί--
ννεειιοονν,,  ὅὅππωωςς  λλέέννεε,,  δδὲὲνν  ξξέέρρωω,,  δδὲὲνν  ππῆῆγγαα,,  οοἱἱ  ΧΧααλλκκιιδδεεῖῖςς..  ΜΜοοῦῦ  ττὸὸ  εεἶἶππεε  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  σσὲὲ  μμίίαα  κκααττααππρρόό--
σσωωπποο,,  σσττὸὸ  μμππααλλκκόόννιι  ττῆῆςς  οοἰἰκκίίααςς  ττοουυ,,  σσυυννάάννττηησσήή  μμααςς  --ττίί  εεὐὐττυυχχὲὲςς  γγεεγγοοννὸὸςς  δδὶὶ  ἡἡμμᾶᾶςς  ααὐὐττοούύςς..

ΚΚυυρριιαακκὴὴ  ππααρρααμμοοννὴὴ  ππρροοφφήήττοουυ  ἩἩλλιιοοῦῦ  εεἶἶδδαα  ττὸὸ  ἔἔρργγοονν  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττηηςς  ψψυυχχῆῆςς  κκααὶὶ  ἐἐξξ
ὅὅλληηςς  ττηηςς  δδιιααννοοίίααςς  σσττὰὰ  μμέέηηλλ  ττοοῦῦ  ἌἌννττ..  κκααὶὶ  σσὲὲ  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς..  ὉὉπποοῖῖοοςς  φφθθόόννοοςς  ὑὑγγιιεειιννόόςς,,  ἄἄννεευυ
ζζήήλλιιααςς..  ((ΓΓίίννεεττααιι  ἄἄρρααγγεε  ααὐὐττόό;;))..  ΤΤὸὸ  ββρράάδδυυ  σσττὸὸνν  λλόόφφοο  ττοουυ  ((11002200  ττὰὰ  μμέέττρραα  ττοουυ))  ἡἡ  κκααθθιιεερρωω--
μμέέννηη  ἀἀννάάββαασσηη  δδιιαακκεεκκοομμμμέέννηη  σσααρρααννττααπποοδδααρροούύσσαα  ππρροοσσκκυυννηηττῶῶνν..  ἈἈννεεββήήκκααμμεε,,  εεἴἴδδααμμεε,,  φφάά--

γγααμμεε  δδυυὸὸ  σσοουυββλλάάκκιιαα  μμὲὲ  μμίίαα  μμππύύρραα  κκααὶὶ  μμίίαα  μμύύττηη  ψψηημμέέννοουυ  κκααλλααμμπποοκκιιοοῦῦ,,  λλοουυκκοούύμμιι  δδὲὲ  ττῆῆςς
ἑἑοορρττῆῆςς..  ὍὍλλοοιι  οοἱἱ  ἀἀσσττεερριισσμμοοὶὶ  σσὲὲ  κκααννοοννιικκὴὴ  ἀἀννάάππττυυξξήή  μμααςς  ππααρρααττηηρροοῦῦσσαανν..  ΚΚάάθθοοδδοοςς..

ἈἈννήήμμεερραα  ττῆῆςς  ἑἑοορρττῆῆςς  ττοοῦῦ  ΠΠρροοφφήήττοουυ  ὅὅλλεεςς  οοἱἱ  κκααλλοοκκααιιρρννὲὲςς  κκααμμππάάννεεςς  ττὴὴνν  ἐἐσσήήμμαανναανν..
ΣΣττὴὴνν  εεἴἴσσοοδδοο  ττοοῦῦ  γγρρααφφεείίοουυ  μμὲὲ  ββρρῆῆκκεε  ἡἡ  ΑSC κκααὶὶ  ἐἐνν  θθρριιάάμμββῳῳ  μμοουυ  ἐἐππέέδδωωσσεενν  ττὸὸ  μμὲὲ  ἀἀννττιικκαα--
ττααββοολλὴὴνν  δδέέμμαα..  
--ΠΠόόσσοο;;
--  3355  εεὐὐρρὼὼ  κκιι  ἀἀφφοοῦῦ  ττὸὸ  θθέέλλεειιςς  ππάάρρττοο..  
ΤΤὸὸ  ππῆῆρραα..  ἮἮτταανν  σσφφιιχχττὰὰ  ππεερριιττυυλλιιγγμμέέννοο..  ΧΧρρεειιάάσσττηηκκαα  μμάάχχααιιρραανν  ννὰὰ  ττὸὸ  δδιιαασσχχίίσσωω..  

ἈἈπποομμοοννώώθθηηκκαα  κκααὶὶ  ττὸὸ  ἄἄννοοιιξξαα..  ΓΓιιὰὰ  λλίίγγοο  ππῆῆγγαα  ἀἀλλλλοοῦῦ,,  ἀἀλλλλὰὰ  γγύύρριισσαα  ππάάλλιι..  
******

ἘἘππὶὶ  ππόόσσοονν  ἀἀκκόόμμηη  θθὰὰ  ττὸὸ  ἐἐννθθυυμμοοῦῦμμααιι  ἐἐκκεεῖῖννοο  ττὸὸ  ἁἁββρρόόνν,,  ττὸὸ  ἁἁππααλλὸὸνν  σσῶῶμμαα  ττῆῆςς
ἁἁγγννῆῆςς  κκόόρρηηςς,,  ττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοονν  ᾐᾐσσθθάάννθθηηνν  πποοττὲὲ  ἐἐππάάννωω  μμοουυ  ἐἐππ᾽̓  ὀὀλλίίγγαα  λλεεππττὰὰ  ττῆῆςς  ἄἄλλλλωωςς  ἀἀννωωφφεε--
λλοοῦῦςς  ζζωωῆῆςς  μμοουυ!!  ἮἮττοονν  ὄὄννεειιρροονν,,  ππλλάάννηη,,  γγοοηηττεείίαα..  ΚΚααὶὶ  ὁὁππόόσσοονν  δδιιέέφφεερρεενν  ἀἀππὸὸ  ὅὅλλααςς  ττὰὰςς  ἰἰδδιιοοττεε--
λλεεῖῖςς  ππεερριιππττύύξξεειιςς,,  ἀἀππὸὸ  ὅὅλλααςς  ττὰὰςς  λλυυκκοοφφιιλλίίααςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  κκυυννέέρρωωττααςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ἡἡ  ἐἐκκλλεεκκττήή,,  ἡἡ
ααἰἰθθέέρριιοοςς  ἐἐκκεείίννηη  ἐἐππααφφήή!!  ΔΔὲὲνν  ἦἦττοο  ββάάρροοςς  ἐἐκκεεῖῖννοο,,  ττὸὸ  φφοορρττίίοονν  ττὸὸ  εεὐὐάάγγκκααλλοονν,,  ἀἀλλλλ᾽̓  ἦἦττοο  ἀἀνναακκοούύ--
φφιισσιιςς  κκααὶὶ  ἀἀννααψψυυχχήή..  ΠΠοοττὲὲ  δδὲὲνν  ᾐᾐσσθθάάννθθηηνν  ττὸὸνν  ἑἑααυυττόόνν  μμοουυ  ἐἐλλααφφρρόόττεερροονν  ἢἢ  ἐἐφφ᾽̓  ὅὅσσοονν  ἐἐββάάσσττααζζοονν  ττὸὸ
ββάάρροοςς  ἐἐκκεεῖῖννοο… ἬἬμμηηνν  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  ὅὅσσττιιςς  κκααττώώρρθθωωσσεε  ννὰὰ  σσυυλλλλάάββῃῃ  μμὲὲ  ττὰὰςς  χχεεῖῖρράάςς  ττοουυ  ππρρὸὸςς
σσττιιγγμμὴὴνν  ἓἓνν  ὄὄννεειιρροονν,,  ττὸὸ  ἴἴδδιιοονν  ὄὄννεειιρρόόνν  ττοουυ…

******
ἬἬμμοουυνν  κκιι  ἐἐγγὼὼ  ααὐὐττόόςς;;  ΚΚάάππωωςς,,  ἴἴσσωωςς,,  μμπποορρεεῖῖ,,  θθὰὰ  δδοοῦῦμμεε..
ἊἊςς  ππρροοσσγγεειιωωθθῶῶ  δδὲὲνν  ἔἔγγιιννεε  κκιι  ἡἡ  ἈἈπποοκκάάλλυυψψιιςς  σσττὸὸ  κκάάττωω  κκάάττωω..
ΣΣκκέέφφττοομμααιι  ττὸὸνν  μμεεττααφφρραασσττὴὴ  ΦΦττωωχχὸὸνν  ἅἅγγιιοο  σσττὴὴ  ννῆῆσσοο  ττοουυ..  ἜἜρριιξξεε  κκάάττωω  ττὸὸ  κκεεφφάά--

λλιι  κκααὶὶ  δδόόσσττοουυ..  5500  μμέέρρεεςς  ὁὁ  ΑΑ’’  ττόόμμοοςς,,  4400  ὁὁ  ΒΒ’’  κκιι  ὁὁ  ΓΓ΄́,,  κκααὶὶ  ννὰὰ  σσηημμεειιώώννεειι::
««......ὉὉ  λλιιχχααννόόςς  ττηηςς  δδεεξξιιᾶᾶςς  μμοουυ  ἔἔχχεειι  δδααρρμμοοὺὺςς  κκααὶὶ  ππόόννοουυςς..  ΚΚααὶὶ  ττὰὰ  δδυυὸὸ  ἄἄλλλλαα  δδάάκκττυυλλαα  ππάά--
σσχχοουυσσιι  σσκκλλήήρρυυννσσιινν  ττοοῦῦ  δδέέρρμμααττοοςς..  ἩἩ  μμέέσσηη  μμοοῦῦ πποοννεεῖῖ..  ὭὭσσττεε  ξξαανναακκύύλλιισσαα  ππίίσσωω  εεἰἰςς  ττήήνν  ππεενν--
ττάάωωρροονν..  ἘἘδδῶῶ,,  κκααὶὶ  ννὰὰ  θθέέλλωω,,  σσχχεεδδὸὸνν  ἀἀδδύύννααττόόνν  μμοουυ  εεἶἶννεε  ννὰὰ  ἐἐρργγάάζζοομμααιι  ττάάςς  ΚΚυυρριιαακκάάςς  κκααὶὶ
ἑἑοορρττάάςς......»»  11990044,,  22  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ,,  ΣΣκκιιάάθθῳῳ..  ΓΓρράάφφεειι  σσττὸὸνν  ““σσωωττήήρραα””  ττοουυ,,  ἂἂςς  πποοῦῦμμεε,,  ΓΓιιάάννννηη
ΒΒλλααχχοογγιιάάννννηη....

ἘἘδδῶῶ  ἂἂςς  σσττααθθῶῶ»»  λλίίγγοο  ««κκιι  ἂἂςς  θθυυμμηηθθῶῶ  θθάάλλαασσσσαα  ττοοῦῦ  ππρρωωιιοοῦῦ»»  κκααὶὶ  ττῆῆςς  ΧΧααλλκκίίδδααςς..
ΜΜιισσήή  μμέέρραα  ««ππάάννωω»»  ((ννεερράά))  μμιισσήή  μμέέρραα  κκάάττωω  ννεερρὰὰ  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  δδυυὸὸ  μμεεγγααλλοομμάάρρττυυρρεεςς  ττῶῶνν  ππεερρίί--
δδιιάά--γγρρααμμμμάάττωωνν..  ἌἌλλφφαα  ττὸὸνν  ΓΓιιάάννννηηνν  ΣΣκκααρρίίμμππαανν,,  ΒΒήήτταα  ττὸὸνν  ΝΝ..ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοονν..
ΤΤὸὸνν  ΒΒ’’  εεἰἰδδιικκὰὰ  ὅὅσσττιιςς  χχρρόόννιιαα  ((κκααὶὶ  ζζααμμάάννιιαα))  ττώώρραα  κκήήδδεεττααιι  ττῆῆςς  ππααππααδδιιααμμααννττοοσσύύννηηςς• ττοοῦῦ
ὅὅλλοουυ  κκόόσσμμοουυ  ΤΤοουυ,,  ττοοῦῦ  ΤΤααππεειιννοοῦῦ  κκααὶὶ  ΚΚααττααφφρροοννεευυμμέέννοουυ,,  ἵἵνναα  ττὸὸνν  φφέέρρεειι  ((κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἔἔφφεερρεε))  εεἰἰςς  ττέέ--
λλεειιαανν  μμοορρφφὴὴνν  δδιι’’  ἀἀννάάγγννωωσσιινν  ἀἀππὸὸ  ἡἡμμᾶᾶςς,,  ὑὑμμᾶᾶςς  κκιι  ααὐὐττοούύςς,,  ττοοὺὺςς  ὅὅπποοιιοουυςς..  ΣΣὲὲ  πποοιιὲὲςς  σσττέέρρννεεςς
ππάάθθοουυςς  ἐἐκκοολλύύμμββηησσεενν,,  πποολλλλὰὰ  ττὰὰ  ἔἔττηη  ((ττοουυ))  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ἄἄρρωωσσιινν  κκααὶὶ  θθέέρριισσιινν  ττοοῦῦ  ππααππααδδιιααμμααννττιι--
κκοοῦῦ  ἀἀγγρροοῦῦ,,  κκιι  ἀἀππὸὸ  ἄἄλλλλοουυςς  θθεερριισσμμέέννοο  δδὲὲ  λλέέωω,,  ππλλὴὴνν  ἐἐμμππεειιρροοττέέχχννεεςς  ττοοῦῦ  εεἴἴδδοουυςς..

ΤΤώώρραα  μμεεττὰὰ  ττοοῦῦ  θθυυγγααττρρίίοουυ  ττοουυ  ΛΛααμμππρριιννῆῆςς--λλααμμππρρὰὰ  φφιιλλοολλόόγγαα--ἔἔφφεερραανν  εεἰἰςς  δδόόξξαανν
κκααὶὶ  γγννῶῶσσιινν  ττῶῶνν  ππααννεελλλλήήννωωνν,,  ττὸὸ  ἔἔρργγοονν  ττοοῦῦ  ΣΣκκώώττοουυ  φφιιλλέέλλλληηννοοςς  ἀἀξξωωμμααττιικκοοῦῦ  σσττὴὴνν  ἐἐκκσσττρραα--
ττεείίαα  ττοοῦῦ  ΦΦααλλήήρροουυ,,  ΘΘωωμμὰὰ  ΓΓόόρρδδωωννοοςς,,  πποοὺὺ  γγννώώρριιζζεε  ννὰὰ  σσττρρέέφφεειι  κκααὶὶ  ττὴὴνν  σσππάάθθηηνν  ((ἴἴσσωωςς  κκααὶὶ  ὄὄχχιι
κκααὶὶ  ττόόσσοο  κκααλλάά))  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττὴὴνν  γγρρααφφίίδδαα,,  ὅὅσσττιιςς  ἐἐμμννηημμεείίωωσσεενν  ττὸὸνν  ἈἈγγώώνναα  εεἰἰςς  ἹἹσσττοορρίίαανν  ἀἀφφηη--
γγήήσσεεωωνν,,  κκρρίίσσεεωωνν,,  ππααρρεεξξηηγγήήσσεεωωνν  κκααὶὶ  σσττὴὴνν  ἑἑλλλληηννιικκήήνν,,  χχάάρριινν  ττῆῆςς  ἐἐξξόόχχοουυ  μμεεττααφφρράάσσεεώώςς  ττηηςς,,
πποοιιήήσσεεωωνν..

ΤΤὴὴνν  ππρρώώττηη  ββρρααδδιιὰὰ  δδιιάάββαασσαα  ττὰὰ  σσυυμμββάάνντταα  σσττὶὶςς  ΠΠααρρααδδοουυννάάββιιεεςς    ππεερριιοοχχὲὲςς  κκααττὰὰ
ττὴὴνν  ἔἔννααρρξξηη  ττῆῆςς  ἐἐππαανναασσττάάσσεεωωςς..  ΔΔήήλλωωσσιιςς  σσοοββααρράά..  ἊἊνν  δδὲὲνν  ὑὑππῆῆρρχχεε  ττὸὸ  ππααππααδδιιααμμάάννττεειιοονν,,
γγλλααφφυυρρὸὸνν  μμεεττααφφρραασσττιικκὸὸνν  ὕὕφφοοςς  δδὲὲνν  ννοομμίίζζωω  ππὼὼςς  θθὰὰ  ττὴὴνν  δδιιεεξξεερρχχόόμμηηνν  πποοττὲὲ  ττὴὴνν  ἱἱσσττοορρίίαα  ααὐὐττήή..
ΟΟὐὐδδὲὲ  κκὰὰνν  θθὰὰ  ἀἀγγόόρρααζζαα  ττὸὸ  ββιιββλλίίοονν..  ΣΣὲὲ  κκααιιρροοὺὺςς  μμάάλλιισστταα  σσκκλληηρρᾶᾶςς  οοἰἰκκοοννοομμιικκῆῆςς  δδοοκκιιμμαασσίίααςς
σσττοοὺὺςς  ὁὁπποοίίοουυςς  μμααςς  ὑὑππέέββααλλλλαανν  οοἱἱ  ἐἐγγχχώώρριιοοιι  ««ΧΧααλλαασσοοχχώώρρηηδδεεςς»»..

ἈἈκκόόμμαα  μμίίαα  ππααρράάγγρρααφφοοςς  κκααὶὶ  κκλλεείίννωω..
ΔΔὲὲνν  εεἶἶννααιι  ἐἐξξ  ὁὁρριισσμμοοῦῦ  ββέέββααιιοονν--  ἀἀππεεννααννττίίααςς--    ππὼὼςς  ἡἡ  ἀἀννάάγγννωωσσηη  μμίίααςς  ἱἱσσττοορρίίααςς,,

ππααλλιιὰὰςς  μμάάλλιισστταα,,  ἔἔχχεειι  ἀἀννααγγννωωσσττιικκὸὸ  ἐἐννδδιιααφφέέρροονν..  ἩἩ  γγρρααππττὴὴ  ἀἀφφήήγγηησσήή  ττηηςς  ἔἔχχεειι  ττὶὶςς  λλιιγγόόττεε--
ρρεεςς  λλοογγοοττεεχχννιικκὲὲςς  ἀἀρρεεττέέςς,,  ἄἄρραα  ττὸὸ  δδύύσσκκοολλοο  εεἶἶννααιι  μμππρροοσσττάά  σσοουυ..  ὍὍτταανν  ὅὅμμωωςς,,  ὅὅππωωςς  ἡἡ  ππααρροο--
ῦῦσσαα,,  εεἶἶννααιι  μμεεττααφφρραασσμμέέννηη  ἀἀππὸὸ  κκοορρυυφφααῖῖοονν  ττηηςς  γγρρααφφῆῆςς  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ἰἰδδιιααίίττααττοουυ  ὕὕφφοουυςς,,    ὅὅππωωςς  ἡἡ
ΓΓοορρδδοοννιιᾶᾶςς,,  ττόόττεε  ἡἡ  δδιιεεξξααγγωωγγήή,,  γγίίννεεττααιι  ππρροοσσφφιιλλήήςς,,  εεὐὐααννάάγγννωωσσττοοςς  γγιιὰὰ  δδὲὲ  ττὸὸ  δδὲὲ  σσύύννοολλοο
σσῶῶμμαα  ττοοῦῦ  ὡὡςς  σσττὸὸνν  ««ΡΡεεμμββαασσμμόό......»»  ἠἠμμπποορροοῦῦμμεε  ννὰὰ  ββοοήήσσωωμμεενν::

--  ἍἍ!!  ΤΤὸὸ  ηηὕὕρραα  ττὸὸ  κκεείίμμεεννοονν,,  ττὸὸ  εεὐὐάάγγωωγγοονν  ττὸὸ  ηηὕὕρραα......

**  σσιιγγὰὰ  ττὸὸνν  πποολλυυέέλλααιιοο......

ΛΛεευυκκοοππηηγγήή,,  ππααρρααμμοοννὴὴ  ττοοῦῦ  ΣΣωωττῆῆρροοςς  22001155
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ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ττύύρρββηη

ὍὍτταανν  θθὰὰ  φφύύγγεειι  κκιι  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  κκααλλοοκκααίίρριι
ΠΠάάλλιι  θθὰὰ  θθυυμμηηθθεεῖῖςς  μμίίαα  φφωωττοογγρρααφφίίαα  πποοὺὺ  ττρράάββηηξξεεςς
κκάάπποοττεε  σσττὸὸ  ἈἈκκρρωωττήήρριι  ττῆῆςς  ΘΘήήρρααςς  φφθθιιννόόππωωρροο
ΤΤόόττεε  πποοὺὺ  εεἶἶδδεεςς
ππώώςς  ἡἡ  θθάάλλαασσσσαα  σσφφόόδδρραα  ττααρράάζζεεττααιι  κκααὶὶ  θθυυμμώώννεειι

ΚΚιι  ὕὕσσττεερραα  φφέέρρννεειι  ξξααννὰὰ  σσττὸὸ  φφῶῶςς
ττὴὴνν  ττύύρρββηη  ττῶῶνν  ἡἡφφααιισσττεείίωωνν
ττὴὴ  σσκκόόννηη  ττῆῆςς  λλάάββααςς
ττὰὰ  θθρρύύψψααλλαα  ττῆῆςς  ππεερραασσμμέέννηηςς  ζζωωῆῆςς..

ΝΝώώννττααςς  ΤΤσσίίγγκκααςς

ΦΦωωττ..  ΝΝ..ΤΤ..  [[  ΣΣααννττοορρίίννηη  ,,  11999999]]

......ἀἀννααλλοογγιιζζοομμέέννωωνν  μμεεττὰὰ  ππρροοααπποολλααύύσσεεωωςς  μμεελλ--
λλοούύσσηηςς  μμαακκααρριιόόττηηττοοςς  ὅὅττιι  θθὰὰ  ἔἔππλλεεοονν  ὅὅσσοονν  οοὔὔππωω  ἀἀννττιι--

κκρρύύ,,  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἀἀννααττοολλιικκὴὴνν  ννῆῆσσοονν,,  ττὴὴνν  κκρρααττοοῦῦσσαανν  δδέέ--
σσμμιιαα  ππααννττααχχόόσσεε  ττῆῆςς  γγῆῆςς  ὅὅλλαα  ττὰὰ  ττέέκκνναα  ττηηςς  μμὲὲ  ἀἀόόρραα--

ττοονν  σσυυμμππααθθὲὲςς  ννῆῆμμαα  ππόόθθοουυ  κκααὶὶ  ννοοσσττααλλγγίίααςς��......
ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  

««ὉὉλλόόγγυυρραα  σσττὴὴ  λλίίμμννηη»»

ΦΦωωκκιιόόππεεττρρεεςς  ΣΣκκοοππέέλλοουυ..  
ΝΝττάάλλαα  μμεεσσηημμέέρριι,,  ὁὁ  ἥἥλλιιοοςς  σσττάάζζεειι..  ἈἈννττίίκκρρυυ  ἡἡ  ΣΣκκιιάά--

θθοοςς,,  μμέέσσαα  σσὲὲ  μμίίαα  ἄἄχχννηη  μμεεσσηημμββρριιννήή..  ΔΔὲὲνν  κκρρααττῶῶ  μμααζζίί
μμοουυ  ττὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ΓΓέέρροοννττοοςς..  ΑΑὐὐττὸὸ  θθὰὰ  ττὸὸ  ξξααννααχχααρρῶῶ
ἄἄλλλληη  μμέέρραα,,  σσττὴὴνν  ΠΠάάννοορρμμοο..C

ἝἝνναα  ρροοδδάάκκιιννοο,,  ββρρεεγγμμέέννοο  μμὲὲ  θθααλλαασσσσιιννὸὸ  ννεερρόό::  ττοοῦῦ
θθέέρροουυςς  ὁὁλλάάκκεερροουυ  σσύύννοοψψιιςς..  ΤΤὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ  ἔἔχχοουυνν  ττὰὰ  δδιικκάά
ττοουυςς..  ΠΠηηγγὲὲςς  δδρροοσσιιάάςς  ἀἀννεείίππωωττεεςς..  ““ἘἘκκεεῖῖ  ὅὅπποουυ  ἐἐσσχχηη--
μμάάττιιζζεε  χχιιλλίίοουυςς  γγλλααφφυυρροοὺὺςς  κκοολλππίίσσκκοουυςς  κκααὶὶ  ἀἀγγκκααλλίί--
ττσσεεςς  ττὸὸ  κκῦῦμμαα,,  ὅὅπποουυ  ἀἀλλλλοοῦῦ  ἐἐκκυυρρττώώννοοννττοο  οοἱἱ  ββρράάχχοοιι  εεἰἰςς
ππρροοββλλῆῆττααςς  κκααὶὶ  ἀἀλλλλοοῦῦ  ἐἐκκοοιιλλααίίννοοννττοο  εεἰἰςς  σσππήήλλααιιαα··  κκααὶὶ
ἀἀννάάμμεεσσαα  εεἰἰςς  ττοοὺὺςς  ττόόσσοουυςς  ἑἑλλιιγγμμοοὺὺςς  κκααὶὶ  δδααιιδδάάλλοουυςς  ττοοῦῦ
ννεερροοῦῦ,,  ττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοονν  εεἰἰσσεεχχώώρρεειι  μμοορρμμυυρρίίζζοονν,,  χχοορρεεῦῦοονν  μμὲὲ
ἀἀττάάκκττοουυςς  φφλλοοίίσσββοουυςς  κκααὶὶ  ἀἀφφρροούύςς””..C

ΜΜοοννοοππααττάάκκιι  πποοὺὺ  θθυυμμίίζζεειι  ΚΚααρροούύλλιιαα..  ἈἈππόόττοομμοο,,  μμὲὲ
ττὴὴνν  ἐἐλλιιὰὰ  ννὰὰ  λλάάμμππεειι..  ὉὉ  μμππλλὲὲ  ννιιππττήήρρααςς,,  ττὸὸ  ττζζάάκκιι::��  ττὸὸ
ἐἐρρηημμηηττήήρριιοο  ττοοῦῦ  μμππααρρμμππααΠΠώώλλ..  ἈἈννεεββααίίννωω  γγρρααττσσοουυ--
ννιισσμμέέννοοςς  κκααὶὶ  θθααυυμμάάζζοοννττααςς..  ΒΒαακκττηηρρίίαα  ἕἕνναα  ππααρράάξξεεννοο
γγυυααλλόόξξυυλλοο..  ΜΜέέρρηη  ττοοῦῦ  ππααππααΚΚώώσστταα,,  πποοὺὺ  εεὐὐχχεεττιικκὰὰ
σσκκέέππεειι  ὁὁδδοοιιπποορρίίαα  θθεερριιννήή..C

ΟΟἶἶννοοςς  λλεευυκκὸὸςς  κκααὶὶ  ψψηηττὰὰ  σσκκααθθάάρριιαα,,  ψψααρριικκόό  ννοοσσττιι--
μμόόττααττοο,,  ππααρρααδδίίππλλαα  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  κκααττάάφφοορρττηη  λλεεμμοοννιιάά..
ΚΚάάππππααρρηη,,  φφαασσοολλάάκκιιαα  σσααλλάάτταα..  ΠΠοοῦῦ  οοἱἱ  μμέέρριιμμννεεςς;;  ΠΠοοῦῦ
ττὸὸ  λλίίπποοςς  ττῆῆςς  ἀἀχχθθοοφφοορρίίααςς  ττῶῶνν  ὑὑπποοχχρρεεώώσσεεωωνν;;  ΚΚααλλοο--
κκααίίρριι  ΣΣκκοοππεελλίίττιικκοο..C

ΠΠααρρααττάάωω  γγιιὰὰ  λλίίγγοο  ττὰὰ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ--
ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ττοοῦῦ  ΝΝιιρρββάάνναα  ((......σσττὸὸνν  κκααφφεε--
ννέέ--  ὁὁδδόόςς  ΚΚααλλααμμιιώώττηη,,  δδίίππλλαα  σσττὸὸ  ππααππλλωωμμααττάάδδιικκοο,,
ἐἐκκεεῖῖ  πποοὺὺ  σσύύχχννααζζαανν  ΣΣκκιιααθθίίττεεςς  κκααὶὶ  ΣΣκκοοππεελλίίττεεςς......))  κκααὶὶ
ττρρέέχχωω::  ““ὅὅππωωςς  σσυυχχννὰὰ  ἐἐσσυυννήήθθιιζζαα,,  εεἶἶδδαα  ττὴὴνν  ἀἀκκρροογγιιαα--
λλιιὰὰνν  πποοὺὺ  ἦἦττοονν  μμεεγγάάλληη  χχααρρὰὰ  κκααὶὶ  μμααγγεείίαα,,  κκααὶὶ  ττὴὴνν
««ἐἐλλιιμμππίίσσττηηκκαα»»,,  κκ᾽̓  ἐἐλλααχχττάάρρηησσαα  ννὰὰ  ππέέσσωω  ννὰὰ  κκοολλυυμμ--
ββήήσσωω””..

ἩἩ  ««ΠΠεειισσμμααττάάρραα»»  ππρρωωττααγγωωννιισσττεεῖῖ  σσὲὲ  ννααυυμμααχχίίεεςς
κκααὶὶ  μμάάχχεεςς  ὑὑδδάάττιιννεεςς..  ΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  λλέέμμββοοςς  ττῶῶνν  ππααιιδδιιῶῶνν,,
φφοουυσσκκααλλίίδδαα  χχάάρριιττοοςς..C

ΜΜέέ  κκααννέέλλαα  ττὸὸ  σσππιιττιικκὸὸ  λλιικκέέρρ,,  πποορρττοοκκααλλέέννιιοο  κκααὶὶ  χχαα--
μμοογγεελλαασσττόό..  ΠΠααρρααππέέρραα,,  δδρροομμίίσσκκοοιι  κκααὶὶ  κκααλλννττεερρίίμμιιαα
μμααχχααλλάάδδωωνν  ἀἀννααμμέέννοουυνν::��  φφωωττοογγρρααφφίίζζωω  μμππααλλκκόόννιιαα,,
δδέέννδδρραα,,  ρρόόππττρραα,,  ἐἐππιιγγρρααφφέέςς,,  φφοουυρρφφοουυρρέέννιιαα  ππιιάάτταα
ἐἐννττοοιιχχιισσμμέένναα  σσὲὲ  ννααοοὺὺςς  ((γγεεμμάάττηη  ἡἡ  ΧΧώώρραα,,  δδιιηηννεεκκὲὲςς
γγιιοορρττάάσσιι))..C

ἈἈγγννώώννττααςς,,  σσττόό  λλιιμμααννάάκκιι  κκααίί  ννυυχχττώώννεειι  δδεειιλλάά..  ΣΣττὴὴνν
ππρροοββλλήήτταα,,  ττὰὰ  σσααννίίδδιιαα  ζζωωγγρρααφφίίζζοουυνν  ττὸὸνν  μμόόχχθθοο,,  μμέέ  ττὸὸ
κκοοκκκκιιννάάδδιι  ττοοῦῦ  ἥἥλλιιοουυ  φφόόννττοο  σσττὸὸ  κκοορριιττσσάάκκιι  πποοὺὺ  ἀἀγγνναανν--
ττεεύύεειι  ττὶὶςς  ψψααρρόόββααρρκκεεςς  ννὰὰ  ξξεεκκιιννοοῦῦνν  γγιιὰὰ  ττὸὸ  ννυυχχττεερριιννὸὸ  κκυυ--
ννήήγγιι..  ἘἘππιισσττρρέέφφοοννττααςς,,  μμέέσσαα  ἀἀππόό  τταα  ππεεύύκκαα,,  ττόό  γγεεμμάά--
ττοο  φφεεγγγγάάρριι  ννάά  λλοούύζζεειι  κκααίί  ννάά  λλοούύζζεεττααιι..C

ΤΤὰὰ  θθααλλαασσσσόόξξυυλλαα  ααὐὐττὰὰ  μμὲὲ  ππᾶᾶννεε  σσττὰὰ  ἄἄλλλλαα..  ΛΛααοο--
γγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεεῖῖοο,,  ττὰὰ  ἀἀννττίίγγρρααφφαα  σσκκοοππεελλίίττιικκωωνν  κκαα--
ρρααββιιῶῶνν  ττοοῦῦ  μμππάάρρμμππαα--ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλοουυ  ΜΜπποουυννττααλλάά..
ΤΤοοῦῦ  ββααρρκκααλλάά  ““ἍἍγγιιοοςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς””,,  ττῆῆςς  γγοολλέέττααςς  ““ΖΖωωοο--
δδόόχχοοςς  ΠΠηηγγήή””..  ἩἩ  μμαασσττοορριικκὴὴ  ἡἡ  ππααλλιιαακκήή::  ττοοῦῦ  μμααχχααιιρρὰὰ
μμππάάρρμμππαα--ΓΓιιάάννννηη  ΛΛεεμμοοννήή,,  οοἱἱ  ζζωωγγρρααφφιιὲὲςς  ττοοῦῦ  μμππάάρρμμ--
ππαα--ΓΓιιώώρργγοουυ  ΓΓιιαακκεείίμμ,,  ἡἡ  σσυυλλλλοογγὴὴ  ττῶῶνν  ἀἀγγγγεειι--
οοππλλαασσττῶῶνν  ––ττρρεεῖῖςς  γγεεννιιέέςς--  ΡΡοοδδίίωωνν..C

ΨΨηηλλααφφῶῶ  σσττὸὸνν  χχάάρρττηη,,  μμὲὲ  κκααφφὲὲ  ππρρωωιιννόό::  ΜΜππλλόό,,
ΤΤσσιιττσσίίρρααφφλλοοςς,,  ΣΣααρρααννττάάκκοοπποοςς,,  ΤΤρρααχχήήλλιι,,  ΔΔίίττρροοπποο,,
ΚΚοούύττοουυππααςς,,  ΜΜααδδααρρόό..

ΘΘυυμμᾶᾶμμααιι  κκααὶὶ  ττὶὶςς  ἄἄλλλλεεςς  λλέέξξεειιςς,,  μμννηημμόόννεευυσσηη  ἀἀχχρράάνν--
ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  κκααὶὶ  σσττιιγγμμῶῶνν  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ππααππααΚΚώώσστταα
ΚΚααλλλλιιααννόό::  ««ΝΝὰὰ  ἔἔχχ’’ςς  ἀἀρρννααμμοοὺὺσσττ»»..  ««ΝΝὰὰ  μμὴὴνν  εεἶἶσσιι  ττζζιι--
ττζζιιλλόόμμ’’ςς  σσττοοὺὺ  φφααΐΐ..  ὍὍττ᾿̓  δδίίνν᾿̓  οοὑὑ  ΘΘιιόόςς»»..    ««ΜΜππααμμααππαα--
φφίίκκοουυ»»..  ««ΜΜοουυσσκκοουυλλοούύρρδδοουυ»»..C

ἌἌ,,  ααὐὐττόό  ττόό  ἀἀόόρρααττοονν  σσυυμμππααθθὲὲςς  ννῆῆμμαα..  ὙὙφφααίίννεειι  ἱἱμμάά--
ττιιοονν  γγιιάά  ττόό  κκααττααχχεείίμμωωννοο  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  μμααςς..

ἜἜμμφφρρωωνν


