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ΜΜιιλλώώννττααςς  γγιιὰὰ  ττὰὰ  ἑἑλλλληηννιικκὰὰ  ννηησσιιὰὰ  ὁὁ  ΠΠααννττεελλὴὴςς
ΜΜπποουυκκάάλλααςς  σσὲὲ  μμιιὰὰ  κκυυρριιαακκάάττιικκηη  ΚΚααθθηημμεερριιννὴὴ  ττοοῦῦ  ππεερραασσμμέέννοουυ
ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ,,  ττὰὰ  σσττόόλλιισσεε  μμὲὲ  ττὸὸνν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμὸὸ  ««θθεεοοννήήσσττιικκαα
ἀἀππὸὸ  σσυυννννεεφφιιὰὰ»»  κκααὶὶ  δδιιεευυκκρρίίννιισσεε  ««ὅὅππωωςς  ττὰὰ  ζζωωγγρράάφφιισσεε  ὁὁ  ΖΖήήσσιι--
μμοοςς  ΛΛοορρεεννττζζάάττοοςς  σσττὴὴ  ΜΜιικκρρὰὰ  ΣΣύύρρττιι»»..  ΔΔὲὲνν  ββρρίίσσκκωω  κκυυρριιοολλεε--
κκττιικκόόττεερροο  ρρῆῆμμαα  ἐἐδδῶῶ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ζζωωγγρρααφφίίζζωω..

ὉὉ  σσττίίχχοοςς,,  ττεελλεευυττααῖῖοοςς  σσττὸὸνν  οοἱἱοοννεεὶὶ  ππρρόόλλοογγοο  ττῆῆςς  σσυυλλ--
λλοογγῆῆςς  ΜΜιικκρρὰὰ  ΣΣύύρρττιιςς,,  εεἶἶννααιι  σσὲὲ  ἑἑννιικκὸὸ  ἀἀρριιθθμμὸὸ

ἝἝνναα  ννηησσὶὶ  θθεεοοννήήσσττιικκοο  ἀἀππὸὸ  σσυυννννεεφφιιὰὰ

κκααὶὶ  ττὸὸνν  χχωωρρίίζζεειι  μμεεγγάάλλοο  ττυυπποογγρρααφφιικκὸὸ  δδιιάάσσττηημμαα  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς
δδυυὸὸ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυςς,,  πποοὺὺ  ἐἐππίίσσηηςς  εεἶἶννααιι  κκααλλὰὰ  ἁἁρρμμυυρριισσμμέέννοοιι::

ΛΛίίγγοοιι  φφεελλλλοοὶὶ  κκααττρράάμμιι  σσάάππιιαα  ρροοκκααννίίδδιιαα
ΜΜιιὰὰ  ττρράάτταα  πποοὺὺ  ττρρααββοοῦῦνν  λλοοξξοοὶὶ  ψψααρράάδδεεςς

ΝΝηησσιιώώττηηςς  κκααὶὶ  θθααλλαασσσσοογγυυρριισσμμέέννοοςς  ὁὁ  ΛΛοορρεεννττζζάάττοοςς
θθὰὰ  ββγγεεῖῖ  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  ψψααρράάδδεεςς  κκααὶὶ  ττὰὰ  ψψααρράάδδιικκαα  κκααΐΐκκιιαα

ππλλεεοούύμμεεννηη  ἁἁλλυυσσίίδδαα

σσττὸὸ  ββρρααδδιιννὸὸ  ππέέλλααγγοο..

ΜΜὲὲ  ττὰὰ  πποολλλλὰὰ  ππεερράάσσμμαατταα    μμὲὲςς  σσὲὲ  φφυυκκιιάάδδεεςς  σσκκοοττεειιννὲὲςς  
ΚΚιι  ἐἐκκεεῖῖνναα  ττὰὰ  μμόόρρσσιιμμαα  χχέέρριιαα
ΤΤὰὰ  μμόόννιιμμαα  χχέέρριιαα,,  ττὰὰ  σσττεεγγννάά,,  ττὰὰ  γγέέρριικκαα,,  ττὰὰ  μμααῦῦρραα
ΤΤὰὰ  χχέέρριιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  χχέέρριιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  χχέέρριιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  χχέέρριιαα
ΣΣ’’  ὅὅλλοο  ππααννττοοῦῦ  ἕἕνναα  γγύύρρωω  ττὸὸ  θθρρυυμμμμααττιισσμμέέννοο  χχάάρρττηη,,    

σσ’’  ὅὅλλαα  ττὰὰ  ννηησσιιάά--
ΜΜὲὲ  ττὸὸ  ππααννίί,,  μμὲὲ  ττὸὸ  ββεελλόόννιι  κκααὶὶ  ττὴὴ  φφεελλλλοομμάάνναα..
ΣΣφφιιχχττὰὰ  ππάάννωω  σσττοοὺὺςς  δδύύσσκκοολλοουυςς  σσκκααρρμμοοὺὺςς  ττῆῆςς  

ννααυυττοοσσύύννηηςς..

ΨΨααρράάδδεεςς  ὄὄχχιι  πποολλὺὺ  μμαακκρριιννοοὶὶ  ἀἀππὸὸ  ἐἐκκεείίννοουυςς  πποοὺὺ  ἔἔρριι--
χχνναανν  ττὰὰ  δδίίχχττυυαα  ττοουυςς  σσττὴὴ  θθάάλλαασσσσαα  ττῆῆςς  ΤΤιιββεερριιάάδδοοςς,,  ττὸὸνν  ΠΠέέττρροο,,
ττὸὸνν  ἈἈννττρρέέαα,,  ττὸὸνν  ἸἸάάκκωωββοο  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἸἸωωάάννννηη,,  μμεεσσάάζζοοννττεεςς,,  ππρρόό--
σσωωππαα  κκααττααλλλλααγγῆῆςς..  ΑΑὐὐττὰὰ  ττὰὰ  ββρρίίσσκκεειιςς,,  ἀἀννααγγννώώσσττηη,,  σσττὸὸ  φφυυλλ--
λλάάδδιιοο  μμὲὲ  ττὸὸνν  κκααλλββιικκὸὸ  ττίίττλλοο  ««ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ξξύύλλαα»»,,  πποοίίηημμαα
γγρρααμμμμέέννοο  ττὸὸ  11996644  κκααὶὶ  δδηημμοοσσιιεευυμμέέννοο  ἕἕνναα  χχρρόόννοο  μμεεττὰὰ  ττὸὸνν  θθάά--
ννααττοο  ττοοῦῦ  ΖΖήήσσιιμμοουυ  ΛΛοορρεεννττζζάάττοουυ..  ἘἘκκεεῖῖ  κκααὶὶ  ττὸὸ  δδίίσσττιιχχοο  ἐἐππιιμμύύ--
θθιιοο  ττοοῦῦ  δδεεύύττεερροουυ  μμέέρροουυςς::

ΜΜέέσσαα  σσττὸὸ  πποούύσσιι  μμιιὰὰ  μμπποουυρροοὺὺ
ΨΨάάχχννεειι  ττὴὴνν  ἄἄκκρρηη  ττοοῦῦ  ἄἄρρμμπποουυρροουυ..

ΚΚααλλὴὴ  ζζωωγγρρααφφιιὰὰ  κκααὶὶ  ττοούύττηη..

ΚΚααὶὶ  ββέέββααιιαα  δδὲὲ  γγιιννόότταανν  νν’’  ἀἀπποολληησσμμοοννήήσσεειι  ττὸὸνν  θθαα--
λλαασσσσιιννὸὸ  γγέέρροονντταα  ττῆῆςς  ππιιὸὸ  ἔἔννδδοοξξηηςς  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  ΣΣπποορράάδδεεςς::

ἌἌχχ  ἡἡ  ἈἈκκρριιββοούύλλαα
κκοοχχύύλλιιαα  ττὰὰ  ππρροοιικκιιάά  ττηηςς

ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..

ΕΕἶἶννααιι  ττὸὸ  ΥΥ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ἈἈλλφφααββηηττάάρριι  ττοουυ..  ΚΚααὶὶ  ττὸὸ  ἑἑππόόμμεεννοο  ΦΦ  

ὍὍλληη  ττηη  ννύύχχτταα
ττ’’  ἄἄρρμμπποουυρροο  μμὲὲ  ττ’’  ἀἀσσττέέρριιαα

ππααῖῖζζαανν  ττρρααμμππάάλλαα..

ΚΚιι  ἀἀκκόόμμηη  ττὸὸ  ΓΓ::

ἌἌλλφφαα  ττῆῆςς  ἌἌρρκκττοουυ
ππέέννττεε  φφοορρὲὲςς  ἀἀππάάννωω
ἡἡ    ΤΤρρααμμοουυννττάάνναα..

ἈἈππὸὸ  ττὸὸ  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοο [[ΡΡόόδδοοςς]]  ττοοῦῦ  11995511::

««ΜΜεεσσηημμέέρριι  

ΘΘεεῖῖοο  κκοολλύύμμππιι  σσὲὲ  μμιιὰὰ  ἐἐρρηημμωωμμέέννηη  ἀἀκκττὴὴ  ττῆῆςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααςς..»»

ἈἈκκόόμμηη  ἕἕνναα  ««ΜΜεεσσηημμέέρριι»»,,  σσττὴὴ  ΡΡόόδδοο  ππάάλλιι::

««ΓΓιιααλλὲὲ  ττῆῆςς  ΛΛίίννδδοουυ,,  ἄἄ  ὄὄννεειιρροο!!  ξξααππλλώώθθηηκκααμμεε  κκαα--
ββοουυρρννττιισσμμέένναα  ἀἀμμύύγγδδααλλαα  ππάάννωω  σσττὴὴ  σσυυμμιιγγδδααλλέέννιιαα  ἀἀμμμμοουυδδιιάά
σσοουυ!!
ἈἈχχάάρρααχχττεε  γγιιααλλέέ,,  ππλλύύννεε  μμὲὲ  λλίίγγηη  θθάάλλαασσσσαα,,  ἤἤ  σσββύύσσεε  ὁὁλλόόττεελλαα
ττὴὴνν  ἀἀννεεππάάρρκκεειιαα  ττῆῆςς  ππεερριιγγρρααφφῆῆςς  μμοουυ!!»»

ΕΕἶἶννααιι  σσττὰὰ  ττρριιααννττααππέέννττεε  ττοουυ  ππεερρίίπποουυ  ὅὅτταανν  ββοουυττάάεειι
σσττὶὶςς  θθάάλλαασσσσεεςς  ττῆῆςς  ΡΡόόδδοουυ  κκααὶὶ  σσττὰὰ  σσααρρααννττααέένναα,,  ἀἀλλλλὰὰ  σσχχεεδδὸὸνν
ἔἔφφηηββοοςς,,  ὅὅτταανν  ττὸὸ  11995566  ττὸὸνν  φφωωττοογγρρααφφίίζζεειι  ὁὁ  ἈἈννδδρρέέααςς  ἘἘμμππεειι--
ρρίίκκοοςς  μμὲὲ  φφόόννττοο  ττὴὴ  θθάάλλαασσσσαα  ττῆῆςς  ΠΠάάρροουυ..  ΤΤὸὸνν  σσυυλλλλοογγίίζζοομμααιι,,
ὅὅππωωςς  μμοοῦῦ  ττὸὸνν  ππεερριιέέγγρρααψψεε  ὁὁ  ΣΣττααῦῦρροοςς  ΖΖοουυμμπποουυλλάάκκηηςς,,  σσττὴὴνν
ἀἀκκρροογγιιααλλιιὰὰ  μμιιᾶᾶςς  θθάάλλαασσσσααςς  πποοὺὺ  δδὲὲνν  θθυυμμᾶᾶμμααιι,,  κκααββααννττζζααρριι--
σσμμέένναα  κκάάμμπποοσσοο  ττὰὰ  ὀὀγγδδόόνντταα,,  ννὰὰ  δδιισσττάάζζεειι  κκααὶὶ  ττεελλιικκὰὰ  ννὰὰ  μμὴὴνν
μμππααίίννεειι  σσττὸὸ  ννεερρόό..  ΠΠάάωω  ννὰὰ  λλυυππηηθθῶῶ,,  μμοοῦῦ  ππααίίρρννεειι  ὅὅμμωωςς  ττὴὴ  λλύύ--
ππηη  ἡἡ  ββεεββααιιόόττηητταα  ππὼὼςς  ττώώρραα  ππιιὰὰ  κκοολλυυμμππάάεειι  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  μμόόρρσσιι--
μμοουυςς  ἀἀλλλλὰὰ  μμαακκάάρριιοουυςς  ψψααρράάδδεεςς  σσττὴὴ  θθάάλλαασσσσαα  ττῆῆςς  κκααττααλλλλααγγῆῆςς..

2200--2211  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  22001155    
ΝΝ..ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς  

ὙὙσσττεερρόόγγρρααφφοο::  ἌἌφφηησσαα  ἐἐννττεελλῶῶςς  ἀἀππέέξξωω  ττὶὶςς  115566  σσεελλίίδδεεςς  ττοοῦῦ
ττααξξιιδδιιωωττιικκοοῦῦ  ΣΣττοοῦῦ  ττιιμμοοννιιοοῦῦ  ττ’’  ααὐὐλλάάκκιι ((ΔΔόόμμοοςς,,  11998833))..  ἊἊςς
ττὶὶςς  δδιιααππλλεεύύσσεειι  δδίίχχωωςς  κκοολλααοοῦῦζζοο  ὁὁ  ἀἀννααγγννώώσσττηηςς..
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...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

ΜΜιικκρρὸὸ  θθααλλαασσσσιιννὸὸ  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ΖΖήήσσιιμμοο  ΛΛοορρεεννττζζάάττοο ὉὉ  λλοοξξὸὸςς  ἅἅγγιιοοςς
ΒΒ..  ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς

ἝἝνναα  ««......ὁὁδδὸὸςς  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΝΝ......»»  δδιιααββάάζζεειι  σσττὸὸ  ἀἀννοοιιχχττὸὸ  κκεερραα--
μμιιδδίί  ττοοῦῦ  ττοοίίχχοουυ..  ἈἈννοολλοοκκλλήήρρωωττοονν..  ΤΤὰὰ  ὑὑππόόλλοοιιππαα  γγρράάμμμμαατταα  κκααλλύύππττοουυνν  κκαα--
λλώώδδιιαα  κκααὶὶ  ββίίδδεεςς..  ΤΤὸὸ  ααὐὐττὸὸ  κκααὶὶ  σσττὴὴνν  ««ὁὁδδὸὸ  ΓΓΕΕΩΩΡΡ..  ΣΣΕΕΦΦΕΕΡΡ»»  ἕἕνναα  κκρρυυφφὸὸ  σσοοκκάάκκιι
δδηηλλααδδὴὴ  δδίίππλλαα  ττῆῆςς  σσττρρααττιιωωττιικκῆῆςς  ΛΛέέσσχχηηςς  κκααὶὶ  δδιιααφφόόρρωωνν  κκέέννττρρωωνν  χχααρρττοοππααιι--
ξξίίααςς..  ὉὉ  δδρρόόμμοοςς  ἔἔχχεειι  σσττὴὴνν  ἐἐππιικκρράάττεειιαα  ττῶῶνν  σσηημμεείίωωνν  ττοουυ  δδυυόόμμιισσηη  σσππίίττιιαα..
ἜἜννααννττιι  ττῆῆςς  εεἰἰσσόόδδοουυ  ττοοῦῦ  μμεεγγααλλοοππρρεεπποοῦῦςς  ((σσχχεεδδὸὸνν  μμηηττρροοπποολλιιττιικκοοῦῦ  ννααοοῦῦ  ἐἐκκ
ττῆῆςς  σσυυμμππααθθεείίααςς  πποοὺὺ  ττοοῦῦ  ἔἔχχεειι    ὁὁ  ττοοππιικκὸὸςς  ἐἐππίίσσκκοοπποοςς  κκααὶὶ  μμηηττρροοπποολλίίττηηςς))  σσττααυυ--
ρροοεειιδδὴὴςς  μμεεττὰὰ  ττρροούύλλοουυ,,  ττῶῶνν  ἰἰσσααπποοσσττόόλλωωνν  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααὶὶ  ἙἙλλέέννηηςς..
««ΦΦττωωχχὸὸςς  ἅἅγγιιοοςς»»  ααὐὐττὸὸςς  ἐἐππὶὶ  ὁὁδδοοσσηημμααννττιικκοοῦῦ,,  δδηημμοοττιικκοοῦῦ  ππιινναακκιιδδίίοουυ  μμὲὲ  ἐἐλλάά--
χχιισσττοουυςς  πποολλίίττεεςς  ννὰὰ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοοῦῦνν  ττὸὸ  ὄὄννοομμάά  ττοουυ  σσττὴὴνν  ἀἀλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ττοουυςς..
ΜΜήή  κκααὶὶ  κκααννέέννααςς;;  ΜΜόόννοονν  οοἱἱ  ὑὑππηηρρεεσσίίεεςς  πποοὺὺ  ππωωλλοοῦῦνν  ννεερρόό,,  ττηηλλέέφφωωννοο,,  φφῶῶςς  κκααὶὶ
ππεερριισσυυλλλλέέγγοουυνν  σσκκοουυππίίδδιιαα  κκααὶὶ  σσττεερρεεὰὰ  λλύύμμαατταα,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοοῦῦνν  ττὸὸ  ὄὄννοομμάά  ττοουυ
σσττὶὶςς  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  ττῶῶνν  λλοογγααρριιαασσμμῶῶνν  ττῶῶνν  ὀὀλλίίγγωωνν  κκααττααννααλλωωττῶῶνν    ττοοῦῦ  δδρροομμίί--
σσκκοουυ..  ΣΣττὶὶςς  ππιιάάττσσεεςς  ττῶῶνν  ΤΤΑΑΞΞΙΙ  κκααννεεὶὶςς  ἐἐππιιββάάττηηςς  δδὲὲνν  ὁὁρρίίζζεειι  ττὸὸ  σσττίίγγμμαα  ττοουυ
σσττὸὸνν  ττααξξιιττζζήή  ««εεἰἰςς  ττὴὴνν  ὁὁδδὸὸ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ππααρραακκααλλῶῶ»»  ἀἀφφοοῦῦ  ὅὅλλοοιι  ἀἀννααφφέέρροονν--
ττααιι  σσττὸὸνν  ὑὑππεερράάγγιιοο  κκιι  ἐἐννττεελλῶῶςς  ΜΜέέγγαανν  ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοο  υυἱἱὸὸ  ττῆῆςς  ἁἁγγίίααςς  ἙἙλλέέννηηςς..

ΤΤὶὶςς  ππρροοάάλλλλεεςς  ββρρέέθθηηκκεε,,  κκααὶὶ  ππῶῶςς  θθὰὰ  μμπποορροοῦῦσσεε  ννὰὰ  μμὴὴνν  εεἶἶννααιι    ἐἐκκεεῖῖ,,  σσ’’
ἕἕνναανν  μμεεθθυυσσττιικκόόνν,,  κκοοσσμμιικκὸὸνν  ἑἑσσππεερριιννόόνν  ((ππααρροουυσσίίαασσηη  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ))  κκααὶὶ  πποολλὺὺνν
λλιιββααννωωττὸὸνν    εεἰἰσσέέππννεευυσσεε  ἡἡ  μμύύττηη  ττοουυ  ἀἀννααππεεμμππόόμμεεννοονν    ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  εεἰἰσσηηγγηηττὰὰςς  ππρρὸὸςς
ααὐὐττόόνν..  ΠΠεερριισσυυλλλλοογγὴὴ  δδιιηηγγηημμάάττωωνν,,  μμὲὲ  θθέέμμαα  ττοοὺὺςς  ΒΒλλεεψψίίεεςς  ττοοῦῦ  ΜΜ..  ΝΝττὲὲ  ΟΟὐὐνναα--
μμοοῦῦννοο,,  ττὶὶςς  ἩἩδδοοννὲὲςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ττοούύττοουυ  μμὲὲ  ἕἕνναα  σσττεερρηηττιικκόόνν  ((ἀἀ))  ννὰὰ  ττοοὺὺςς  χχωωρρίίζζεειι  κκιι
ἄἄκκοουυσσεενν  ἄἄκκρρααττεεςς  κκρρίίσσεειιςς  κκααὶὶ  σσυυγγκκρρίίσσεειιςς  ((ττηηρροουυμμέέννωωνν  ττῶῶνν  ἀἀννααλλοογγίίωωνν))  μμὲὲ  ττὸὸνν
ΠΠππδδ..,,  μμιιμμήήσσεειιςς  ααὐὐττοοῦῦ  κκααὶὶ  μμυυήήσσεειιςς  ἐἐξξ  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΠΠττωωχχοοῦῦ  ἐἐνν  ττοοῖῖςς  γγρράάμμμμαασσιι
ἁἁγγίίοουυ..  ΣΣχχεεδδὸὸνν  ππίίσσττεεψψεε  κκιι  ααὐὐττόόςς  ((πποολλὺὺ  θθέέλλεειι  ννὰὰ  ττὴὴνν  ψψωωννίίσσεειι  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς;;))
ππὼὼςς  εεἶἶννααιι  κκάάττιι  ττὸὸ  ππααππααδδιιααμμααννττιικκόόνν,,  ἂἂςς  πποοῦῦμμεε,,  σσππεερρννοοππααίίδδιι  ((ἀἀππ’’  ααὐὐττάά,,
κκααθθὼὼςς  ἔἔλλεεγγαανν,,  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  ττ’’  ἀἀρρχχιιννοοῦῦσσαανν  οοἱἱ  ΣΣκκιιααθθῖῖττααιι  σσύύζζυυγγοοιι  κκααὶὶ  ττ’’    ἀἀππόόσσωωννεε
σσττὶὶςς  ἐἐννοορρίίττιισσσσέέςς  ττοουυ  ὁὁ  ππάάππαα--ΚΚυυρριιάάκκοοςς  σσττὴὴνν  ««ἘἘξξοοχχιικκὴὴ  ΛΛααμμππρρήή»»  ττοουυ..  ἈἈνναα--
ρρωωττήήθθηηκκεε  ὑὑππὸὸ  ττὸὸ  φφῶῶςς  ττοοιιοούύττωωνν  σσκκέέψψεεωωνν,,  φφωωννααχχττὰὰ  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ππααρρόόνντταα  ππααππάά--
ΔΔηημμήήττρρηη,,  ππρρωωθθιιεερρέέαανν  ττοοῦῦ  ΚΚααθθεεδδρριικκοοῦῦ,,  ππόόττεε  κκιι  ααὐὐττὸὸςς  θθὰὰ  γγίίννεειι  κκάάττιι  σσὰὰνν  λλοοξξόόςς,,
ἂἂςς  πποοῦῦμμεε,,  ἅἅγγιιοοςς  ττῶῶνν  ττοοππιικκῶῶνν  γγρρααμμμμάάττωωνν,,  ἔἔσσττωω  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἤἤππιιαανν  ἔἔννννοοιιαανν  ττῶῶνν
ἁἁγγίίωωνν  ἐἐππιιττρρόόππωωνν,,  ἁἁγγίίωωνν  κκααννδδηηλλααννααππττῶῶνν,,  ψψααλλττῶῶνν,,  ννεεωωκκόόρρωωνν    κκ..ἄἄ..  ἡἡγγιιαα--
σσμμέέννωωνν  δδιιαακκοοννηημμάάττωωνν  πποοὺὺ  ψψωωμμίίζζοοννττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ννααόό......  

ΜΜέέχχρριι  ττοοῦῦδδεε  εεἶἶχχεε  ἀἀξξιιωωθθεεῖῖ  ννὰὰ  δδιιοορριισσθθεεῖῖ  μμόόννοονν  ἀἀννααππλληηρρωωμμααττιικκόόςς,,
ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκὸὸςς  ἐἐππίίττρροοπποοςς  σσττὸὸνν  ννααὸὸ  ττοοῦῦ  ΤΤιιμμίίοουυ  ΠΠρροοδδρρόόμμοουυ  ΛΛεευυκκοοππηηγγῆῆςς,,
ἀἀλλλλὰὰ  ααὐὐττὸὸ  δδὲὲνν  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  σσττὶὶςς  ἁἁγγιιοοσσύύννεεςς  ττοουυ..  

ὍὍμμωωςς  ππααρρ’’  ὅὅλλαα  ααὐὐττὰὰ  κκααὶὶ  ππέέρραανν  ττοούύττωωνν  εεἶἶχχεε  ἐἐνν  ττοούύττοοιιςς  μμίίαα  εεὐὐκκααιιρρίίαα
ννὰὰ  γγίίννεειι  κκιι  ααὐὐττόόςς,,  ππρρὸὸ  κκααιιρροοῦῦ,,  ««ἅἅγγιιοοςς»»  ἐἐνν  ττῇῇ  εεὐὐρρεείίᾳᾳ  ἐἐννννοοίίᾳᾳ  ἢἢ  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  ἀἀλλλλὰὰ
ττὴὴνν  ἐἐκκλλώώττσσηηξξεενν..  

ΣΣττὶὶςς  ἐἐννιιααύύσσιιεεςς  εεἰἰσσόόδδοουυςς  ––ἐἐξξόόδδοουυςς  σσττὸὸ  ἅἅγγιιοονν  ὍὍρροοςς  μμὲὲ  ττὴὴνν  σσυυννοοδδεείίαα
ττοοῦῦ  ἐἐππεερρννοοῦῦσσεε  ξξυυσσττὰὰ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  κκεελλίίοονν  ττοοῦῦ  μμόόλλιιςς  ἀἀννααφφααννέέννττοοςς  ἁἁγγίίοουυ  ΣΣοουυρρωωττῆῆςς
((σσττὸὸνν  κκόόσσμμοο  ὅὅπποουυ  σσυυρρρρέέοουυνν  ττὰὰ  λλεεωωφφοορρεεῖῖαα  μμὲὲ  ττααῖῖςς  ππρροοσσκκυυννήήττρριιεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν
ἁἁππααννττααχχοοῦῦ  ππααττρρίίδδαα    ττῶῶνν  εεὐὐππίίσσττωωνν  γγυυννααιικκῶῶνν  κκααὶὶ  ππεερριιεερργγοοππίίσσττωωνν  ἀἀννδδρρῶῶνν))
κκααὶὶ  ΠΠααννααγγοούύδδααςς  ττοοῦῦ  ἈἈθθωω  κκοοννττὰὰ  σσττὶὶςς  ΚΚααρρυυέέςς..  ΠΠοοττὲὲ  δδὲὲνν  ττόόλλμμηηξξαανν  ννὰὰ  ππεερράά--
σσοουυνν  ττὸὸ  ΚΚααττώώφφλλιι  ττοουυ  ((««ΚΚααὶὶ  ππάάλλιι  κκίίννηησσαα  ννααρρθθῶῶ,,  ΧΧρριισσττέέ  μμοουυ  σσττὴὴνν  ααὐὐλλήή  σσοουυ,,
//ννὰὰ  σσκκύύψψωω  σσττὰὰ  κκααττώώφφλλιιαα  σσοουυ  ττὰὰ  ττρριισσααγγααππηημμέένναα//  ὅὅπποουυ  μμὲὲ  ππόόθθοο  ἀἀχχόόρρττααγγοο  ττὸὸ
λλααχχττααρρᾶᾶ  ἡἡ  ψψυυχχήή  μμοουυ»»))  κκιι  ὅὅλλοο  λλοοξξῶῶςς  ττὸὸ  ππηηγγααίίννααννεε..  ΒΒάάρρααιινναανν  ττὰὰ  ββήήμμαατταα
ππρρὸὸςς  ττὰὰ  κκεεῖῖ  ἐἐννῶῶ  ἐἐλλάάφφρρααιινναανν  ππρρὸὸςς  ἄἄλλλλααςς  ἡἡγγιιαασσμμέέννααςς  μμοοννάάςς..  ΔΔὲὲ  θθέέλληησσεε  ννὰὰ
ὑὑπποοσσττεεῖῖ  ττὰὰ  ἐἐππίίχχεειιρραα  ττοολλμμήήμμααττόόςς  ττοουυ  ἐἐκκ  ττῆῆςς  θθρρυυλλοουυμμέέννηηςς  ππρροοοορρααττιικκῆῆςς  δδυυννάά--
μμεεωωςς  ττοοῦῦ  ἐἐρρηημμίίττοουυ..  ΑΑὐὐττὸὸςς  ββέέββααιιαα  ((ἐἐγγὼὼ  δδηηλλοοννόόττιι))  ἄἄλλλλαα  εεἶἶχχεε  κκααττὰὰ  ννοοῦῦνν  κκααὶὶ
ψψυυχχὴὴνν  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  ὁὁμμοολλοογγεεῖῖ  ττώώρραα..  ὉὉ  φφόόββοοςς  δδηηλλ..  ττυυχχὸὸνν  ἀἀννέέλλππιισσττηηςς  ἐἐννάάρρξξεεωωςς
ττῆῆςς  οοἱἱοοννεεὶὶ  ὁὁσσιιοοσσύύννηηςς  ττοουυ,,  ἐἐνν  ζζωωῇῇ  μμάάλλιισστταα..  ΔΔιιόόττιι  ἂἂνν  λλ..χχ..  εεἰἰσσεερρχχόόμμεεννοοςς  σσττὸὸ
φφττωωχχιικκόόνν  ττοοῦῦ  ἤἤδδηη  ἁἁγγίίοουυ  μμέέρραα  μμεεσσηημμέέρριι,,  λλααμμββάάννωωνν  θθέέσσιινν  ἀἀννάάμμεεσσαα  σσττοοὺὺςς
ππρροοσσκκυυννηηττὲὲςς  ττῆῆςς  ααὐὐλλῆῆςς  κκααθθήήμμεεννοουυςς  σσὲὲ  κκοομμμμέέννοουυςς  ππάάττοουυςς  δδέέννττρρωωνν  κκααὶὶ  σσττὴὴ
λλόόξξαα  ττοουυ  ὁὁ  ππᾶᾶςς  εεἷἷςς  χχωωμμέέννοοςς,,  ννὰὰ  ππρροοσσμμέέννεειι  ὡὡςς  οοἱἱ  ππααρροοιικκοοῦῦννττεεςς  γγύύρρωωθθεενν  ττῆῆςς  κκοο--
λλυυμμββήήθθρρααςς  ΒΒηηθθεεσσδδᾶᾶ,,    ττὴὴνν  ἐἐκκ  ΘΘεεοοῦῦ  δδόόξξαανν  ἤἤγγοουυνν  ππρρόόββλλεεψψιινν  ττοοῦῦ  ἀἀσσκκηηττοοῦῦ,,
ἄἄκκοουυγγεε,,  ἔἔββλλεεππεε,,  ἔἔννιιωωθθεε  ττέέλλοοςς  ππάάννττωωνν  ττὸὸνν  ἤἤρρεεμμοο  ΓΓέέρροονντταα,,  σσὰὰνν  ἐἐππιιφφάάννεειιαα  ἠἠρρεε--
μμοοῦῦννττοοςς  ὕὕδδααττοοςς  ἢἢ  ὡὡσσὰὰνν  ττὴὴνν  ἐἐππιιφφάάννεειιαα  ττῆῆςς  λλίίμμννηηςς  ΓΓεεννννηησσααρρὲὲττ  μμεεττὰὰ  ττὸὸ  θθαα--
ῦῦμμαα,,  ννὰὰ  ττὸὸνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ἐἐππαακκρριιββῶῶςς  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἀἀννθθρρωωππίίννηηνν,,  ἀἀσσττυυννοομμιικκήήνν  ττοουυ
ὀὀννττόόττηητταα::  ««ΚΚααλλῶῶςς  ττὸὸνν  ἀἀδδεελλφφόόνν  μμοουυ  ττάάδδεε    ��ααὐὐττὸὸνν  ἐἐμμέένναα  δδηηλλααδδήή��  πποοὺὺ  ἔἔρρχχεεττααιι
ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ππόόλληη  δδεείίνναα»»  ὄὄφφεειιλλεενν  ννὰὰ  δδιιααττααρρααχχττεεῖῖ  σσφφόόδδρραα  ττὸὸ  ψψυυχχιικκόόνν  ττοουυ  εεἶἶννααιι
κκααὶὶ  νν’’  ἀἀλλλλάάξξεειι  ππάάρρααυυτταα  ζζωωήή,,  ββίίοο  κκααὶὶ  δδρρόόμμοουυςς..  ΝΝὰὰ  γγίίννεειι  μμὲὲ  μμίίαα  λλέέξξηη  ττοοὐὐλλάάχχιι--
σσττοονν  ««ΚΚοοσσμμοοόόσσιιοοςς»»,,  ὅὅππωωςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ὁὁ  ««ΚΚοοσσμμοοκκααλλόόγγεερροοςς»»  ττοοῦῦ  ΜΜιιχχάάλληη  ΠΠεε--
ρράάννθθηη  μμὲὲ  ὅὅλλεεςς  φφυυσσιικκὰὰ  ττὶὶςς  ννόόμμιιμμεεςς  ἐἐγγκκόόσσμμιιεεςς  κκααὶὶ  θθεεϊϊκκὲὲςς  σσυυννέέππεειιεεςς..  ΚΚααὶὶ  ττόόττεε  ττίί
θθὰὰ  γγιιννόότταανν  ὁὁ  ἀἀττεελλήήςς  ττοουυ  ἀἀννθθρρώώππιιννοοςς  ἑἑααυυττόόςς;;  ΠΠοοῦῦ  θθὰὰ  ππήήγγααιινναανν  οοἱἱ  μμὴὴ  σσυυννττεε--
λλεεσσμμέέννεεςς  ἁἁμμααρρττίίεεςς  ττοουυ;;  ἌἌλλλλωωσσττεε  ππάάνντταα  ἐἐννττόόςς    ττοουυ  ἐἐφφηημμέέρρεευυεε  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ἱἱεερροοῦῦ
ΑΑὐὐγγοουυσσττίίννοουυ  ττόό::  ΘΘεεέέ  μμοουυ  κκάάννεε  μμοουυ  ἅἅγγιιοονν  ἀἀλλλλὰὰ  ὄὄχχιι  κκααὶὶ  ττώώρραα  ἀἀμμέέσσωωςς  ......

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  ττοοῦῦ  22000000  κκααὶὶ  1155

00Σελίς 2

88ἜἜμμφφρρωωνν
((ἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ))
88ΝΝώώννττααςς  ΤΤσσίίγγκκααςς
88ἈἈννττώώννηηςς    ΚΚάάλλφφααςς



τύρβη

ἘἘππὶὶ  ππττεερρύύγγωωνν  μμοουυσσιικκῶῶνν  
φφθθόόγγγγωωνν,,  ἐἐππὶὶ  ππττίίλλωωνν  ααὔὔρρααςς  
ἐἐννααρρμμοοννίίοουυ,,  λλιιγγυυρρᾶᾶςς

ἈἈννττώώννηηςς    ΚΚάάλλφφααςς

ΚΚοορρίίττσσιι  πποοὺὺ  ἀἀπποοκκττᾶᾶςς  ππεερρίίββλληημμαα,,  θθάάρρρροοςς  κκααὶὶ  σσχχοολλεεῖῖοο  ἔἔρρχχεεσσααιι  ὅὅτταανν  ττὰὰ
ππρράάγγμμαατταα  κκααὶὶ  οοἱἱ  κκῆῆπποοιι  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ψψυυχχρροοῦῦ  ββρρααδδιιννοοῦῦ    λλαασσππώώννοοννττααιι  σσττὸὸ  κκιιττρριι--
ννιισσμμέέννοο  σσύύμμππαανν  ττοοῦῦ  σσππαασσμμέέννοουυ..  ΦΦααίίννεεσσααιι  ττόόττεε  ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς  χχθθααμμααλλῆῆςς  ππεεννιιχχρρᾶᾶςς
κκλλίίννηηςς σσὰὰνν  ἕἕννααςς  μμιικκρρὸὸςς  ππόόλλεεμμοοςς  μμέέσσαα  σσττὸὸ  σσύύννττοομμοο  ἀἀππὸὸ  φφωωννὲὲςς  κκααλλοοκκααίίρριι,,  ἐἐππιι--
μμέέννοοννττααςς  σσττὴὴνν  ἀἀσσττήήρριιχχττηη  ἁἁππλλόόττηητταα  ττοοῦῦ  ππάάγγοουυ  πποοὺὺ  κκααίίεειι  ττὶὶςς  κκααρρδδιιέέςς  μμααςς..
ἜἜρρχχεεσσααιι  ἀἀννάάμμεεσσαα  σσττ’’    ἄἄσσχχηημμαα  χχόόρρτταα  κκααὶὶ  ττὰὰ  ζζιιζζάάννιιαα ὅὅππωωςς  ἡἡ  χχλλόόηη  ἀἀππὸὸ  θθαα--
λλαασσσσιιννὰὰ  ξξεεσσππάάσσμμαατταα  ππρρααόόττηηττααςς  κκααὶὶ  ππηηγγααίίννεειιςς  σσττὴὴνν  ππλληησσιιέέσσττεερρηη  ἀἀγγωωγγὴὴ
ττοοῦῦ  γγυυμμννοοῦῦ  ἐἐππααίίννοουυ,,  ἀἀσσάάλλεευυττηη  κκααὶὶ  ἐἐλλααφφρρὴὴ  σσὰὰνν  πποούύπποουυλλοο  ττοοῦῦ  φφθθιιννοοππώώρροουυ  ἢἢ
σσὰὰνν  χχααμμέέννηη  γγιιοορρττὴὴ  ἢἢ  ἀἀκκόόμμαα  σσὰὰνν  ἄἄγγγγεελλοοςς  πποοὺὺ  ψψάάχχννοουυμμεε  μμέέσσαα  σσττὴὴ  σσιιωωππὴὴ  ττοοῦῦ
ἄἄρρττοουυ..  ὉὉ  χχεειιμμώώννααςς  σσκκλληηρρααίίννεειι  ττὸὸ  φφῶῶςς  ττοοῦῦ  κκοορρμμιιοοῦῦ  σσοουυ  ββγγάάζζοοννττααςς  μμιικκρρὰὰ

ἐἐλλάάφφιιαα  σσττὸὸνν  ἄἄννεεμμοο..  ΚΚααὶὶ  ττόόττεε  ἔἔββλλεεππαα  ππὼὼςς  ττὸὸ  φφῶῶςς  ἐἐμμαακκρρύύννεεττοο,,  ἐἐφφααίίννεεττοο  ἀἀππώώ--
ττεερροονν  ὁὁλλοοννέένν..  ἮἮττοο  ἄἄφφθθαασσττοονν..  ΕΕἴἴμμαασσττεε  ἐἐμμεεῖῖςς  λλοοιιππὸὸνν  πποοὺὺ  ττααξξιιδδεεύύοουυμμεε  μμέέσσαα
σσττὸὸ  ξξύύλλοο  ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς  ππλλεεοούύμμεεννηηςς  μμέέρρααςς  κκααθθὼὼςς  ὁὁ  γγκκρρεεμμὸὸςς  ππλληησσιιάάζζεειι  ττὸὸ  ββααρρὺὺ
ννεερρὸὸ  κκααὶὶ  ττὰὰ  ἀἀσσυυννήήθθιισστταα  φφῶῶτταα  ττῆῆςς  λλάάμμψψηηςς  ττῶῶνν  ἀἀφφρρῶῶνν..  ΣΣττὸὸ  κκααττώώφφλλιι  ττῆῆςς  ββρροο--
χχεερρῆῆςς  ἡἡμμέέρρααςς  ννιιώώθθωω  ττὸὸ  χχέέρριι  σσοουυ  ννὰὰ  γγίίννεεττααιι  ττὸὸ  γγρρααμμμμέέννοο  ππάάθθοοςς,,  ἡἡ  χχρρυυσσοοφφόόρραα
ἐἐρρηημμιιὰὰ  ττῆῆςς  ἀἀγγκκααλλιιᾶᾶςς  κκααθθὼὼςς  μμααυυρριισσμμέέννοοςς  ἀἀππὸὸ  μμοοννααξξιιὰὰ  κκααττοοιικκῶῶ  ττὸὸ  ἐἐλλάάχχιισσττοο
ρρόόδδοο  ττῶῶνν  ππααιιδδιικκῶῶνν  μμοουυ  χχρρόόννωωνν..  ἩἩ  ννύύχχτταα  εεἶἶννααιι  κκάάπποοττεε  κκάάττιι  ὡὡςς  γγάάμμοοςς,,  ἡἡ  ὄὄψψηη
ττῆῆςς  δδιιααύύγγεειιααςς  ἑἑννὸὸςς  ττρριιααννττάάφφυυλλλλοουυ,,  ἕἕνναα  χχττυυππηημμέέννοο  ββιιοολλίί,,  ἡἡ  χχεειιρροοννοομμίίαα  ἑἑννὸὸςς
χχωωρριιοοῦῦ  πποοὺὺ  κκοοιιμμηηθθήήκκααμμεε  ππλλάάιι  σσττὰὰ  ππεερρήήφφαανναα  δδέέννττρραα  ττοοῦῦ  ἀἀρρχχιιππεελλάάγγοουυςς..
ΕΕἶἶννααιι  ἀἀκκόόμμαα  κκααὶὶ  ααὐὐττὸὸςς  ὁὁ  κκοουυρραασσμμέέννοοςς  ἄἄννττρρααςς  μμὲὲ  ττὸὸ  ξξεεχχαασσμμέέννοο  ββλλέέμμμμαα  κκααὶὶ
ττὸὸ  κκααθθηημμεερριιννὸὸ  πποουυκκάάμμιισσοο  ττῆῆςς  χχωωμμάάττιιννηηςς  ππίίκκρρααςς,,  ὁὁ  ἐἐρρααννιισσττὴὴςς  ττῆῆςς  ὀὀμμοορρφφιιᾶᾶςς
ττῶῶνν  ππααλλααιιῶῶνν  σσππιιττιιῶῶνν  κκααὶὶ  ττῆῆςς  χχωωννεεμμέέννηηςς  ββρροοχχῆῆςς,,  ὁὁ  ἥἥρρωωααςς  ττῆῆςς  ττέέφφρρααςς  μμιιᾶᾶςς
ππααλλααιιᾶᾶςς  ἀἀννθθοοφφοορρίίααςς  ππρροοττοοῦῦ  γγίίννεειι  ἁἁρρμμόόςς,,  σσυυννααίίσσθθηημμαα  κκααὶὶ  ὀὀδδύύννηη..  ΚΚοοιιμμᾶᾶσσααιι
ὕὕμμννοουυςς  κκάάπποοττεε  κκααὶὶ  λλόόγγιιαα  ππααιιδδιιῶῶνν,,  γγέέλλιιαα  μμιικκρρῶῶνν  κκοορριιττσσιιῶῶνν  σσττὸὸ  λλιιμμααννάάκκιι  ττῆῆςς
ἐἐννήήλλιικκηηςς  ρρέέμμββηηςς,,  κκααττηηφφοορρίίζζεειιςς  ὁὁρρααττὲὲςς  γγεεωωγγρρααφφίίεεςς  κκααὶὶ  εεὐὐσσττααλλεεῖῖςς  ρρωωγγμμὲὲςς
ββοουυννίίσσιιααςς  ἀἀππεελλππιισσίίααςς  μμέέχχρριι  πποοὺὺ  ἡἡ  ὕὕππααρρξξηη  ννὰὰ  σσττάάξξεειι  γγυυμμννόόττηητταα  κκααὶὶ  ἡἡ  σσεελλήήννηη
χχωωρρααττὰὰ  σσττὸὸνν  κκοοννττιιννὸὸ  ππεευυκκώώνναα  ττῆῆςς  ννύύχχττααςς  ((κκααὶὶ  ἔἔββλλεεππεεςς  σσυυχχννὰὰ  εεἰἰςς  ττὸὸ  φφῶῶςς  ἐἐκκεε--
ῖῖννοο  σσκκιιὰὰςς  κκιιννοουυμμέέννααςς,,  φφεεύύγγοουυσσααςς  εεἰἰκκόόννααςς,,  ππρρόόσσωωππαα  κκααὶὶ  ἰἰννδδάάλλμμαατταα)).. ΨΨιιχχάά--
λλαα  ττῆῆςς  λλύύππηηςς  εεὐὐεερργγεεττιικκήή,,  φφέέρρννοοννττααςς  ττὴὴνν  ππέέττρραα  ττοοῦῦ  φφεεγγγγααρριιοοῦῦ  σσττὸὸ  γγρρήήγγοορροο

κκααττααφφύύγγιιοο  ττῆῆςς  μμοορρφφῆῆςς  σσοουυ,,  ἐἐππιιννόόηησσαα  κκααιιννοούύρργγιιοουυςς  ττρρόόπποουυςς  ττῆῆςς  ββεελλοούύδδιιννηηςς
μμεελλααγγχχοολλίίααςς  μμοουυ  γγιιὰὰ  ττὸὸ  χχρρυυσσάάφφιι  ττοοῦῦ    σσώώμμααττοοςς  πποοὺὺ  φφοορρώώννττααςς  ἐἐππιιθθυυμμίίεεςς  γγοοηη--
ττεεύύεεττααιι..  ((ΚΚααὶὶ  ἂἂςς  ἔἔλλεεγγεενν  ὁὁ  σσπποουυδδααῖῖοοςς  ἐἐρρωωττεευυμμέέννοοςς  ‒ ἅἅππααξξ  ἴἴσσωωςς‒ ττὰὰ  κκοορρίίττσσιιαα
δδὲὲνν  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  ἔἔχχοουυνν  ἔἔρρωωτταα))..  ΠΠοοῦῦ  εεἶἶννααιι  ττὸὸ  φφιιλληημμέέννοο  κκοοννίίααμμαα  ττῶῶνν  ἀἀσσττεερριιῶῶνν
σσττὸὸ  μμάάγγοουυλλοο  ττοοῦῦ  ββρρέέφφοουυςς;;  ἈἈννέέκκδδοοττηη  εεἰἰκκόόνναα  ὁὁδδοοιιπποορρίίααςς  σσὲὲ  μμοονναασσττήήρριιαα  ὅὅπποουυ
ἰἰχχννοογγρρααφφῶῶ  ὑὑππέέρρθθυυρραα  σσκκααλλιισσμμέένναα  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ἱἱσσττίίαα  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ππααρράάξξεεννοουυ  κκααιιρροοῦῦ,,
ππααττηημμαασσιιὰὰ  κκααὶὶ  ἀἀχχννάάρριι  ττοοῦῦ  θθεεοοββάάδδιισσττοουυ,,  ὁὁ  ὄὄμμββρροοςς  ἐἐκκόόππαασσεενν  ααἴἴφφννηηςς,,  κκααὶὶ  δδααιι--
μμοοννιιώώδδηηςς  ττυυφφώώνν,,  κκρρααττααιιὸὸςς  ἄἄννεεμμοοςς  ἐἐφφύύσσηησσεε,, ἄἄννεεμμοοςς  φφῶῶςς  ἀἀνναακκλλώώμμεεννοο  σσὰὰνν  κκάά--
ββοοςς  ρριιγγμμέέννοοςς  σσττὴὴνν  ἁἁρρμμύύρραα  ττῆῆςς  γγῆῆςς  πποοὺὺ  ἀἀννττιιλλααμμββάάννοομμααιι  γγιιααττὶὶ  μμὲὲ  ἀἀγγάάππηησσεεςς
σσὰὰνν  κκααΐΐκκιι  ττοοῦῦ  κκααλλύύττεερροουυ  κκρρίίννοουυ,,  δδὲὲνν  δδύύννααμμααιι  ἄἄλλλλαα  σσύύννεερργγαα  γγιιὰὰ  ννὰὰ  γγίίννωω  ἡἡ
σσάάρρκκαα,,  ἡἡ  σσααγγήήννηη  κκααὶὶ  ἡἡ  σσκκυυττάάλληη  ττοοῦῦ  σσππόόρριιμμοουυ  ἀἀγγρροοῦῦ..  ΚΚοοιιμμᾶᾶμμααιι  ξξέέννοοιιαασσττοοςς
μμέέσσαα  σσττὰὰ  φφύύλλλλαα  ττῆῆςς  ξξααφφννιικκῆῆςς  ννεερροοπποοννττῆῆςς  ὅὅππωωςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  πποοὺὺ  μμέέσσαα  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ὕὕππννοονν
ττοουυ  εεἶἶχχεε  σσυυννεείίδδηησσιινν  ὀὀννεείίρροουυ  μμεελλωωδδιικκοοῦῦ,,  οοὕὕττωωςς  εεἰἰππεεῖῖνν,,  ἐἐφφέέρρεεττοο  ἐἐππὶὶ  ππττεερρύύγγωωνν
μμοουυσσιικκῶῶνν  φφθθόόγγγγωωνν,,  ἐἐππὶὶ  ππττίίλλωωνν  ααὔὔρρααςς  ἐἐννααρρμμοοννίίοουυ,,  λλιιγγυυρρᾶᾶςς..  ΜΜέέσσαα  σσττὰὰ  χχόόρρ--
τταα  ττῶῶνν  μμααλλλλιιῶῶνν  σσοουυ  ββλλέέππωω  ττὴὴνν  ἀἀμμααυυρρᾶᾶνν  κκόόμμηηνν,,  ττὸὸνν  ττρράάχχηηλλοονν,,  ττὰὰ  ἰἰσσχχίίαα  ὅὅλλαα
σσυυγγχχεεόόμμεενναα,,  μμεελλιιχχρρὰὰ  κκααὶὶ  ὀὀννεειιρρώώδδηη  εεἰἰςς  ττὸὸ  φφέέγγγγοοςς  ττῆῆςς  σσεελλήήννηηςς,,  ὅὅλλαα  χχυυμμέένναα  σσὲὲ
πποοττααμμοοὺὺςς  κκααὶὶ  ρρίίζζεεςς  μμυυσσττιικκὲὲςς  πποοὺὺ  μμιικκρρααίίννοουυνν  ττὸὸνν  θθάάννααττοο..

ἈἈδδύύννααττοοςς  σσττὰὰ  μμυυααλλὰὰ  ὅὅππωωςς  κκααὶὶ  ππᾶᾶςς  θθννηηττόόςς..

ΤΤίί  εεἶἶννααιι  ἡἡ    ««κκ  αα  κκ  αα  ββ  ιι  άά»»    
κκααὶὶ    ττάά    ««κκ  άά  κκ  αα  ββ  αα»»;;
ὉὉ  λλωωττὸὸςς  ττῆῆςς  ......μμννήήμμηηςς..
ΜΜίίαα  ἀἀννάάμμννηησσηη  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΠΠααρράάδδεειισσοο..

ΜΜήή  ββιιαασσττεεῖῖςς  νν᾿̓  ἀἀππααννττήήσσεειιςς  κκααὶὶ  ππεεῖῖςς  "ἐἐγγὼὼ  ττὸὸ  ξξέέρρωω"
γγιιὰὰ  ττὸὸ  δδέέννττρροο  ααὐὐττὸὸ  πποοὺὺ  σσὲὲ  ρρωωττῶῶ..

ΓΓιιααττίί,,  ὄὄχχιι  ......  δδὲὲ  λλέέωω  γγιιὰὰ  κκεεῖῖννεεςς  ττὶὶςς  δδυυὸὸ  ἄἄφφυυλλλλεεςς  λλεεῦῦκκεεςς
σσκκέέλλεεθθρραα  ττοοῦῦ  φφθθιιννοοππώώρροουυ,,  

ππιιννέέλλαα  ζζωωγγρράάφφοουυ  μμὲὲ  σσττρρααγγγγιισσμμέέννοο  μμέέχχρριιςς  ὀὀσσττέέωωνν  
ττὸὸ  χχρρῶῶμμαα  ττοουυςς

πποοὺὺ  ὑὑψψώώννοοννττααιι  ἐἐππιιδδεειικκττιικκὰὰ  σσττὰὰ  δδεεξξιιάά  σσοουυ......
ττὸὸνν  οοὐὐρρααννὸὸ  γγρρααττζζοουυννώώννττααςς  μμὲὲ  ττὰὰ  ννύύχχιιαα  ττοουυςς

ΜΜήήττεε  ττὰὰ  ππεεῦῦκκαα  ττὰὰ  ἐἐννααπποομμεείίνναανντταα  
ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἈἈρρμμααγγεεδδώώνναα    ττῆῆςς  ἄἄτταακκττηηςς  φφυυγγῆῆςς
ββεεττεερράάννοοιι  γγιιοομμάάττοοιι  κκάάμμππιιεεςς,,  ττρρααυυμμααττίίεεςς  

ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ππααλλιιὸὸ  ΤΤάάγγμμαα  ττοοῦῦ  ΠΠυυρροοββοολλιικκοοῦῦ
πποοὺὺ  ἔἔππιιααννεε  ὅὅλλοο  ττὸὸ  μμέέρροοςς  ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ἐἐκκκκλληησσάάκκιι  πποοὺὺ  ββλλέέππεειιςς

ττὸὸ  χχττιισσμμέέννοο  μμὲὲ  ττὶὶςς  οοἰἰκκοοννοομμίίεεςς  μμιιᾶᾶςς  ζζωωῆῆςς  
--σσττὴὴνν  ΑΑὐὐσσττρρααλλίίαα  ππιιάάτταα  ππλλέέννοοννττααςς,,    

ἢἢ    κκάάττιι  ἄἄλλλλοο  ππααρρεεμμφφεερρὲὲςς  κκααὶὶ  δδυυσσββάάσστταακκττοο  
ττοοῦῦ  ββιιοοπποορριισσμμοοῦῦ    ἐἐππάάγγγγεελλμμαα  ὑὑπποομμέέννοοννττααςς..

ὍὍμμωωςς  ττὰὰ  ττάάμμαατταα::  ΤΤάάμμαατταα..
ΜΜππρροοσσττὰὰ  κκιι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ΤΤάάγγμμαατταα  ππρροοττάάγγμμαατταα!!  

ΜΜάά,,  σσοοῦῦ  λλέέωω  γγιιὰὰ  ττὸὸ  ἄἄ--φφίίλλοο  ααὐὐττὸὸ  κκααὶὶ  μμόόννοο
μμὲὲ  ττὸὸ  θθηηλλυυκκὸὸ  ὄὄννοομμαα  δδεεννττρρίί......

"ΤΤοοῦῦ  ΛΛιιόόκκαα  ττὸὸ  δδέέννττρροο" θθὰὰ  μμοοῦῦ  ππεεῖῖςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ξξεεμμππλλέέξξεειιςς
ΓΓέέννοοςς  οοὐὐδδέέττεερροο… ΛΛάάθθοοςς  ἀἀγγααππηηττέέ!!  

ἘἘγγὼὼ  θθὰὰ  σσυυννεεχχίίσσωω  ννὰὰ  σσοοῦῦ  λλέέωω  ππὼὼςς  λλάάθθοοςς  κκάάννεειιςς  οοἰἰκκττρρὸὸ  
ππὼὼςς  ννααὶὶ  μμὲὲνν  ἐἐκκεεῖῖ  ἦἦτταανν  ττ᾿̓  ΛΛιιόόκκαα  ττοοῦῦ  δδέέννττρροουυ  

ἀἀλλλλάά......  ααὐὐττὸὸ  πποοὺὺ  ββλλέέππεειιςς  δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  ἄἄννθθρρωωππέέ  μμοουυ
ἸἸδδοοὺὺ    κκααὶὶ  ὁὁ  κκααρρππόόςς  ττοουυ!!

ΚΚιι  ἑἑπποομμέέννωωςς,,
θθὰὰ  χχρρεειιαασσττεεῖῖςς  μμάάττιιαα  ππααιιδδιιοοῦῦ  ‒πποοὺὺ  ττὰὰ  ’’χχαασσεεςς‒

κκααὶὶ  οοὐὐρρααννίίσσκκοο  ὑὑψψηηλλόόφφρροοννοοςς  κκααὶὶ  λλεεππττεεππίίλλεεππττοουυ  δδοοκκιιμμαασσττῆῆ
πποοὺὺ  ἀἀρρέέσσκκεεττααιι  σσττὰὰ  ττααππεειιννὰὰ    κκααὶὶ  σσττὰὰ  ἐἐλλάάχχιισστταα

γγιιααττὶὶ  γγννωωρρίίζζεειι  ππὼὼςς  ἀἀππὸὸ  ’’νναα  ττίίπποοτταα  χχττίίζζεεττααιι  ὁὁ  ΠΠααρράάδδεειισσοοςς
ΚΚιι  ἡἡ  ππααιιδδιικκὴὴ  ἡἡλλιικκίίαα  πποοὺὺ  ττὸὸνν  κκαατταασσκκεευυάάζζεειι

ἔἔχχαασσεε  ττὸὸ  ττααλλέέννττοο  ττηηςς    
κκααὶὶ  ἀἀννεεππιισσττρρεεππττὶὶ  ἀἀππέέδδρραασσεε..

ΤΤρρέέχχοοννττααςς!!

ΠΠοοιιὸὸ  εεἶἶννααιι  λλοοιιππὸὸνν  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  δδέέννττρροο
πποοὺὺ  ππίίννεειι  ππεεθθααμμέέννοο  ννεερρὸὸ  κκιι  ἀἀνναασσττααίίννεεττααιι  

κκααὶὶ  πποοιιὸὸςς  ὁὁ  κκααρρππόόςς  ττοουυ;;
ΚΚααὶὶ  δδὲὲνν  ρρωωττῶῶ  ττοοὺὺςς  μμννήήμμοοννεεςς,,  

ττοοὺὺςς  πποολλυυππρράάγγμμοοννεεςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  φφυυσσιιοοδδίίφφεεςς
ἈἈλλλλὰὰ  ρρωωττῶῶ  ἐἐκκεείίννοουυςς  μμὲὲ  ττὸὸ  μμόόννιιμμοο  ρρίίγγοοςς  ττῆῆςς  ἄἄγγννοοιιααςς  
‒πποοὺὺ  γγεεννννᾶᾶ  ἡἡ  γγννώώσσηη‒ κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ααἰἰώώννιιαα  θθλλιιμμμμέέννοουυςς..

ὉὉ  εεὑὑρρὼὼνν  ἀἀμμοοιιφφθθήήσσεεττααιι......  
ἘἘνν  ττοοῖῖςς  οοὐὐρρααννοοῖῖςς    

σσκκααρρφφααλλωωμμέέννοοςς  σσττὸὸ  δδέέννττρροο..

ἍἍμμαα  ββρρεεθθεεῖῖττεε  σσὲὲ  ννηησσὶὶ  κκααὶὶ  γγυυρρέέψψεεττεε  κκαακκααββιιὰὰκκαακκααββιιὰὰ θθὰὰ  φφᾶᾶττεε  σσοούύ--
ππαα  πποοὺὺ  θθὰὰ  ππάάεειι  σσύύννννεεφφοο!!  ΘΘὰὰ  σσᾶᾶςς  ππαασσάάρροουυνν  ττὴὴνν  ππεεννττααννόόσσττιιμμηη  ψψαα--
ρρόόσσοουυππαα  ἀἀππὸὸ  ἀἀχχααμμννὰὰ  ψψααρράάκκιιαα  ((««ππεεττρρόόψψααρραα»»  ἐἐππὶὶ  ττὸὸ  ππλλεεῖῖσσττοονν  ππέέρρ--
κκεεςς,,  γγοοββιιοούύςς,,  χχεειιλλοοῦῦδδεεςς    κκααὶὶ  ττὰὰ  ττοοιιααῦῦτταα))  πποοὺὺ  οοἱἱ  ψψααρράάδδεεςς  μμὲὲ  λλίίγγοο  λλαα--
δδάάκκιι,,  κκρρεεμμμμύύδδιι,,  κκααρρόόττοο,,  κκααμμιιὰὰ  φφοορρὰὰ  κκααὶὶ  μμὲὲ  λλίίγγηη  ννττοομμααττοούύλλαα,,  ββρράά--
ζζοουυνν  κκααὶὶ  εεὐὐφφρρααιιννόόμμεεννοοιι  κκααττααννααλλώώννοουυνν  ἐἐνν  ππλλῷῷ  ἐἐππάάννωω  σσττὸὸ  κκααΐΐκκιι..

ΔΔέένν  σσυυζζηηττῶῶ  κκἂἂνν  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  πποολλυυττεελλέέσσττεερρηη,,  κκααὶὶ  ἄἄκκρρωωςς
......ἐἐππααχχθθῆῆ  γγιιὰὰ  ττὸὸ  σσηημμεερριιννόό  μμααςς  ββααλλάάννττιιοο,,  μμπποουυγγιιααμμππέέσσααμμπποουυγγιιααμμππέέσσαα μμὲὲ  ττὰὰ
ἀἀρριισσττοοκκρρααττιικκόόττεερραα  ψψααρριικκάά  ττηηςς  ((λλααββρράάκκιιαα,,  κκααρρααββίίδδεεςς  κκλλππ))    πποοὺὺ
σσττοοιιχχεειιώώννεειι  ττὰὰ  γγαασσττρριιμμααρργγιικκάά  μμααςς  ὄὄννεειιρραα  σσεε  ππααρρααθθααλλάάσσσσιιαα  ττααββεερρ--
ννεεῖῖαα  ττῆῆςς  ΜΜαασσσσααλλίίααςς  ἢἢ  ττῆῆςς  ΝΝίίκκααιιααςς  ξξεεππεεττααγγμμέέννηη  μμέέσσαα  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  σσεε--
λλίίδδεεςς  ΓΓάάλλλλωωνν  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν  ἀἀλλλλὰὰ    κκααὶὶ  ππλλεείίσσττωωνν  ὅὅσσωωνν  ττοουυρριισσττιικκῶῶνν
ὁὁδδηηγγῶῶνν,,  ττῶῶνν  ψψεευυδδααιισσθθήήσσεεωωνν  κκααὶὶ  ττῶῶνν  κκααττααννααλλωωττιικκῶῶνν  ππααρρααιισσθθήήσσεεωωνν
πποοὺὺ  ππωωλλοοῦῦννττααιι  μμὲὲ  ττὸὸ  κκιιλλὸὸ  σσττὶὶςς  μμέέρρεεςς  μμααςς..  "ΚΚαακκααββιιάάΚΚαακκααββιιάά" λλοοιιππόόνν,,  κκααὶὶ
ππααρραακκααλλῶῶ  ἐἐππίίσσηηςς  ννὰὰ  μμὴὴνν  γγίίννεεττααιι  σσύύγγχχυυσσηη  κκααμμιιὰὰ  οοὔὔττεε  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττόό  …σσυυ--
ννοορριιαακκὸὸ  ππέέρραασσμμαα  ἀἀππὸὸ  κκααὶὶ  ππρρὸὸςς  ττὴὴνν  γγεείίττοονναα  ἈἈλλββααννίίαα..

ΚΚααὶὶ  μμὴὴνν  ἀἀφφήήσσεεττεε  ννὰὰ  σσᾶᾶςς  σσυυμμββεεῖῖ  ἡἡ  ππααρρηηχχηηττιικκὴὴ  ππααρρααπποομμππὴὴ
σσττόό  "κκαακκάάββιικκαακκάάββιι" ––σσὲὲ  μμίίαα  λλέέξξηη  πποοὺὺ  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ἀἀππ᾿̓  εεὐὐθθεείίααςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν

ὁὁμμηηρριικκήή  "κκαακκάάββηηκκαακκάάββηη" κκααὶὶ  σσηημμααίίννεειι  ἀἀκκρριιββῶῶςς  ττὸὸ  ἴἴδδιιοο  ππρρᾶᾶγγμμαα  ττόόττεε  κκααὶὶ
ττώώρραα..  ΔΔηηλλααδδήή::  ττὸὸ  μμεεγγάάλλοο  χχάάλλκκιιννοο  σσκκεεῦῦοοςς  ((ππλληηθθυυννττιικκὸὸςς  ἀἀρριιθθμμόόςς::
ττάά  ««κκαακκάάββιιαα»»))  μμέέσσαα  σσττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοο  οοἱἱ  ννοοιικκοοκκυυρρὲὲςς  ἔἔββρρααζζαανν  ττὸὸ  ννεερρὸὸ  γγιιὰὰ
ττὴὴνν  ππλλύύσσηη  ττῶῶνν  ρροούύχχωωνν  ἢἢ  μμααγγεείίρρεευυαανν  σσὲὲ  μμααζζιικκὲὲςς  σσυυννεεσσττιιάάσσεειιςς  ττὸὸ  φφαα--
γγηηττὸὸ  πποοὺὺ  θθὰὰ  ππρρόόσσφφεερραανν..  ΞΞεεχχάάσσττεε  ττὸὸ  ππττηηννὸὸ  κκαακκκκααββὶὶςςκκαακκκκααββὶὶςς πποοὺὺ  εεἶἶννααιι  ἡἡ
ππέέρρδδιικκαα  κκααὶὶ  ττὸὸνν  κκαακκκκααββιισσμμὸὸκκαακκκκααββιισσμμὸὸ πποοὺὺ  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ττὸὸνν  γγλλυυκκόόλλααλλοο  κκεελλααηη--
δδιισσμμόό  ττηηςς..  

ΟΟὔὔττεε  σσύύγγχχυυσσηη  μμὲὲ  ττὸὸ  μμιικκρρόόττεερροο  σσὲὲ  μμέέγγεεθθοοςς  οοἰἰκκιιαακκὸὸ  σσκκεεῦῦοοςς
"κκαακκααββοούύλλιικκαακκααββοούύλλιι" ππρρέέππεειι  ννὰὰ  γγίίννεεττααιι..  ΑΑὐὐττὸὸ  ττὸὸ  θθυυμμᾶᾶμμααιι  σσττὰὰ  χχέέρριιαα  ττοοῦῦ
ππααππᾶᾶ  ννὰὰ  ππεερριιφφέέρρεεττααιι  κκααττὰὰ  ττοοὺὺςς  ἁἁγγιιαασσμμοοὺὺςς  σσττὰὰ  σσππίίττιιαα  ππεερριιέέχχοοννττααςς
ἐἐννττόόςς  ττοουυ  ττὸὸνν  ππεεπποοιικκιιλλμμέέννοο  κκιι  ἀἀσσηημμοοσσττόόλλιισσττοο  σσττααυυρρόό,,  ἕἕνναα  ξξεερρααμμέέννοο
κκλλωωννὶὶ  ββαασσιιλλιικκὸὸ  κκααὶὶ  ννεερράάκκιι  ἀἀππόό  ««ττὰὰ  ππηηγγάάδδιιαα»»  [[ττὶὶςς  δδηημμόόσσιιεεςς  κκρρῆῆννεεςς]]
ττοοῦῦ  χχωωρριιοοῦῦ  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  κκααὶὶ    φφρροοννττίίζζααμμεε  ννὰὰ  σσυυμμππλληηρρώώννοουυμμεε  κκάάθθεε
φφοορρὰὰ  πποοὺὺ  φφύύρρααιιννεε  ττόό    ἁἁγγίίαασσμμαα..  ΤΤὸὸ  ἴἴδδιιοο  "κκαακκααββοούύλλιι" σσὲὲ  δδιιάάφφοορραα  μμεε--
γγέέθθηη    ττὸὸ  ἔἔββλλεεππεεςς  σσυυχχννὰὰ  κκααὶὶ  σσττὰὰ  χχέέρριιαα  γγυυννααιικκῶῶνν  γγεεμμάάττοο  μμὲὲ  ττὸὸ  ππρροοϊϊὸὸνν
ττοοῦῦ  ἀἀρρμμέέγγμμααττοοςς  ττῶῶνν  μμαασσττῶῶνν  κκάάπποοιιααςς  ἀἀμμέέρριιμμννηηςς  γγίίδδααςς,,  πποοὺὺ  μμόόννααζζεε,,
μμαασσοουυλλώώννττααςς  μμαακκααρρίίωωςς  χχοορρττάάρριι,,  σσὲὲ  κκάάπποοιιοο  ὕὕψψωωμμαα  ττοοῦῦ  χχωωρριιοοῦῦ..    

ΤΤόό  "κκαακκααββοούύλλιι" ἔἔλλααββεε  ττεελλιικκὰὰ  κκααὶὶ  μμίίαα  ππιιόό  "χχυυδδααίίαα"
ἐἐκκδδοοχχὴὴ  ὅὅτταανν  μμααζζιικκοοπποοιιήήθθηηκκεε  ἡἡ  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  κκααὶὶ  κκααττάάννττηησσεε  ττοοῦῦ
σσυυρρμμοοῦῦ..  ΤΤόόττεε  ἄἄρρχχιισσεε  ννὰὰ  πποουυλλιιέέττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  κκαατταασσττήήμμαατταα  μμὲὲ  εεἴἴδδηη  ππρροο--
ιικκὸὸςς  κκααὶὶ  οοἰἰκκιιαακκῆῆςς  χχρρήήσσεεωωςς  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  μμππααττααννόόββοουυρρττσσεεςς,,  φφααρράάσσιιαα,,  μμαα--
σσττρρααππάάδδεεςς,,  μμυυγγοοσσκκοοττῶῶσσττρρεεςς,,  λλααμμπποογγυυάάλλιιαα,,  ττρρόόμμππεεςς  "φφλλίίττ" γγιιὰὰ
ττὶὶςς  μμύύγγεεςς,,  σσάάρρωωθθρραα  κκααὶὶ  λλοοιιππάά..  ΜΜὲὲ  κκααππάάκκιι  ἀἀσσφφααλλεείίααςς,,  ξξύύλλιιννοο  χχεε--
ρροούύλλιι,,  κκάάππωωςς  μμαακκρρόόσσττεεννοο  σσττὴὴνν  κκααττααττοομμήή  ττοουυ  κκααὶὶ    κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννοο  ἐἐξξ
ὁὁλλοοκκλλήήρροουυ  ἀἀππὸὸ  ἀἀλλοουυμμίίννιιοο,,  ἀἀννττιικκααττέέσσττηησσεε  σσιιγγὰὰ  σσιιγγὰὰ  ττὸὸνν  σσττιιββααρρόό  ττοουυ
ππρρόόγγοοννοο    πποούύ,,  κκαακκὰὰ  ττὰὰ  ψψέέμμαατταα,,  κκάάθθεε  ττρρεεῖῖςς  κκααὶὶ  λλίίγγοο  ττὸὸ  γγύύρρεευυεε  ττόό
......γγάάννωωμμάά  ττοουυ!!  

ΣΣττὴὴνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιὰὰ  ἀἀννααζζηηττεεῖῖττααιι  ἀἀκκόόμμαα,,  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ἀἀρρχχααιιοολλόό--
γγοουυςς  ττῆῆςς  ἐἐννάάλλιιααςς  ὑὑππηηρρεεσσίίααςς,,  ἕἕννααςς  πποοννττιισσμμέέννοοςς  σσττὰὰ  ννεερρὰὰ  ἀἀρρχχααῖῖοοςς
οοἰἰκκιισσμμὸὸςς  μμὲὲ  ττὸὸ  ὄὄννοομμαα  ΚΚάάκκκκααββααΚΚάάκκκκααββαα..  ΚΚααὶὶ  φφυυσσιικκὰὰ  κκααννεεὶὶςς  δδὲὲνν  μμπποορρεεῖῖ  ννὰὰ  ξξεε--
χχάάσσεειι  ττὸὸνν  ΚΚώώσστταα  ΚΚαακκααββάάΚΚαακκααββάά,,  ττὸὸνν  γγόόηη  ττοοῦῦ  ἑἑλλλληηννιικκοοῦῦ  σσιιννεεμμάά,,  μμὲὲ  ττοοὺὺςς
φφααρρδδιιοοὺὺςς  ὤὤμμοουυςς  κκααὶὶ  ττὴὴνν  μμόόννιιμμηη  κκοουυσσττοουυμμιιάά,,  ττῆῆςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοοῦῦ
᾿̓6600..ΤΤὰὰ  κκάάκκααββαακκάάκκααββαα ὅὅμμωωςς  γγιιὰὰ  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  σσᾶᾶςς  μμιιλλῶῶ  ‒ἀἀννααφφέέρροοννττααιι  σσὲὲ  χχωω--
ρριιὰὰ  ττῆῆςς  ΔΔρράάμμααςς  κκααὶὶ  ὡὡςς  κκαακκάάββιιαακκαακκάάββιιαα‒ εεἶἶννααιι  ὁὁ  ττααππεειιννὸὸςς  κκααρρππὸὸςς  ττῆῆςς  κκαακκαα----
κκααββιιᾶᾶςςκκααββιιᾶᾶςς ττοοῦῦ  δδέέννττρροουυ  πποοὺὺ  φφέέρρεειι  ττὴὴνν  ἐἐππιισσττηημμοοννιικκὴὴ  ὀὀννοομμαασσίίαα  Celtis
Australis! 

ΣΣττὸὸ  χχωωρριιὸὸ  οοἱἱ  κκαακκααββιιὲὲςςκκαακκααββιιὲὲςς ὡὡρρίίμμααζζαανν  ττὸὸνν  κκααρρππόό  ττοουυςς  μμέέσσαα
σσττὸὸ  κκααλλοοκκααίίρριι..  ἝἝνναανν  μμιικκρρὸὸ  σσττρροογγγγυυλλὸὸ    κκααρρππὸὸ  σσττὸὸ  μμέέγγεεθθοοςς  σσττρραα--
γγααλλιιοοῦῦ  πποοὺὺ  σσὰὰνν  ἔἔττρρωωγγεεςς  ττὸὸ  ὑὑπποοκκίίττρριιννοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννόό  ττοουυ  ‒μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ττὸὸ
μμααῦῦρροο  ττοουυ  φφλλοούύδδιι‒ ἄἄφφηηννεε  σσττὸὸ  σσττόόμμαα  σσοουυ  ἕἕνναα  σσυυμμππααγγὲὲςς  κκααὶὶ  σσκκλληηρρὸὸ
κκοουυκκοούύττσσιι..  ΕΕἰἰκκάάζζοουυνν  μμεερριικκοοὶὶ  ππὼὼςς  ττὰὰ  κκάάκκααββαακκάάκκααββαα ἦἦτταανν  οοἱἱ  λλωωττοοὶὶ  ττῶῶνν
ἀἀρρχχααίίωωνν  ἑἑλλλλήήννωωνν..  ἼἼσσωωςς  ννὰὰ  ὑὑππάάρρχχεειι  κκάάπποοιιοο  δδίίκκιιοο  σσττὴὴνν  εεἰἰκκαασσίίαα  ααὐὐττὴὴ
γγιιααττὶὶ  ττὰὰ  κκάάκκααββαα  εεἶἶχχαανν  ππρράάγγμμααττιι  ὡὡρρααίίαα  γγεεύύσσηη  κκααὶὶ  ππρροοκκααλλοοῦῦσσαανν
ἕἕλλξξηη  σσττοοὺὺςς  ρρέέκκττεεςς  ττοουυςς,,  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖοοιι  μμάάλλιισστταα  πποολλὺὺ  σσυυχχννὰὰ  ξξεεχχννιιόόννττοουυσσαανν
ππάάννωω  σσττὰὰ  δδέέννττρραα  κκααὶὶ  ἀἀρργγοοπποορροοῦῦσσαανν  ννὰὰ  ἐἐππιισσττρρέέψψοουυνν  σσππίίττιι  δδεείίχχννοοννττααςς
μμίίαα  ἀἀκκααττααννόόηηττηη  ἀἀδδιιααφφοορρίίαα  γγιιὰὰ  ττὴὴ  σσχχεεττιικκὴὴ  κκααττσσάάδδαα  πποοὺὺ  θθὰὰ  ἀἀκκοολλοουυ--
θθοοῦῦσσεε  ἢἢ  κκααὶὶ  ἀἀκκόόμμαα  κκααὶὶ  γγιιὰὰ  ττὸὸ  ἀἀννάάλλοογγοο  μμππεερρννττάάχχιι  πποοὺὺ  θθὰὰ  ἔἔππεεφφττεε  ἀἀππὸὸ
κκααννέένναανν  ἁἁψψὺὺ  κκααὶὶ  ἰἰδδιιααζζόόννττωωςς  ααὐὐσσττηηρρὸὸ  ππααττέέρραα..  

ΚΚαακκααββιιὲὲςς  ππάάννττωωςς  δδὲὲνν  ὑὑππῆῆρρχχαανν  πποολλλλέέςς..  ἘἘλλάάχχιισστταα  δδέέννττρραα
θθυυμμᾶᾶμμααιι  κκααὶὶ  ττὰὰ  ππιιὸὸ  πποολλλλάά  "σσττὴὴ  ΜΜοούύζζγγκκαα" ὅὅπποουυ  γγιιὰὰ    ὧὧρρεεςς  μμέέννααμμεε
σσκκααρρφφααλλωωμμέέννοοιι  ττρρυυγγώώννττααςς  μμὲὲ  ὑὑπποομμοοννὴὴ  ττὸὸνν  κκααρρππὸὸ  κκααὶὶ  γγεεμμίίζζοοννττααςς
ττὶὶςς  ττσσέέππεεςς  μμααςς  μμ᾿̓  ααὐὐττόόνν..  ΚΚαατταασσκκεευυάάζζααμμεε  ὕὕσσττεερραα  φφοουυσσιιοουυκκλλέέκκιιααφφοουυσσιιοουυκκλλέέκκιιαα
((φφυυσσοοκκάάλλααμμαα))  ἀἀππὸὸ  ξξεερρααμμέένναα  ββοούύζζιιοουυλλαα  ‒ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  ἀἀφφααιιρροούύσσαα--
μμεε  ττὴὴνν  εεὔὔθθρρυυππττήή  ττοουυςς    ψψίίχχαα‒ κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἄἄκκρρηη  ττῆῆςς  γγλλώώσσσσααςς  μμααςς  ππρροο--
ωωθθοούύσσααμμεε  σσττὸὸ  ααὐὐττοοσσχχέέδδιιοο  ππυυρροοββόόλλοο  μμααςς  ττὸὸ  κκοουυκκοούύττσσιι  φφυυσσώώννττααςς  ττοο
μμὲὲ  δδύύννααμμηη  ἐἐννααννττίίοονν  ττῶῶνν  ἐἐχχθθρρῶῶνν..  ΤΤὰὰ  ππλλήήγγμμαατταα  ββέέββααιιαα  δδὲὲνν  ἦἦτταανν  μμοοιι--
ρρααῖῖαα  ἢἢ  θθααννααττηηφφόόρραα  ἀἀλλλλὰὰ  ἂἂνν  ττὰὰ  κκοουυκκοούύττσσιιαα  σσὲὲ  ἔἔββρριισσκκαανν  σσὲὲ  γγυυμμννὸὸ
μμππρράάττσσοο,,  μμπποούύττιι,,  ππλλάάττηη  ἢἢ  κκεεφφάάλλιι  ππρροοξξεεννοοῦῦσσαανν  ἱἱκκααννὸὸ  ααἴἴσσθθηημμαα  ππόό--
ννοουυ..    

ἼἼσσωωςς  οοἱἱ  σσηημμεερριιννοοὶὶ  γγόόννοοιι  ττῶῶνν  σσυυννοομμηηλλίίκκωωνν  μμοουυ  ((ππααιιδδιιὰὰ  κκιι
ἐἐγγγγόόννιιαα))    οοὔὔττεε  πποοὺὺ  θθὰὰ  γγννωωρρίίζζοουυνν  ππιιὰὰ  ττίί  ννὰὰ  ’’ννααιι  ααὐὐττὰὰ  ττὰὰ  κκάάκκααββαα..  ἈἈκκόό--
μμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππιιθθααννὸὸ  θθεεωωρρῶῶ  ννὰὰ  μμὴὴνν  ξξέέρροουυνν  ἐἐππίίσσηηςς  οοὔὔττεε  ττίί  εεἶἶννααιι  κκααὶὶ
ττὰὰ  ττσσίίννττσσιιφφααττσσίίννττσσιιφφαα (("ττὰὰ  ττσσίίνν᾿̓ττσσ᾿̓φφάά"))  πποοὺὺ  ππααίίρρννααμμεε  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  ττσσιινν᾿̓τταα᾿̓φφιιὲὲςς
((ττζζιιττζζιιφφιιέέςς//ἢἢ  μμοοσσχχοοϊϊττιιέέςς))  πποοὺὺ  ααὐὐττὲὲςς  ὡὡρρίίμμααζζαανν  πποολλὺὺ  ννωωρρίίττεερραα  ἀἀππὸὸ
ττὶὶςς  κκαακκααββιιὲὲςς  ττὸὸνν  κκααρρππὸὸ  ττοουυςς,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  εεἶἶχχεε  μμίίαα  κκάάππωωςς  ὑὑππόόσσττυυφφηη
γγεεύύσσηη  ἀἀλλλλὰὰ  ττὸὸ  κκοουυκκοούύττσσιι  ττοουυ,,  μμυυττεερρὸὸ  κκααὶὶ  ......ἀἀεερροοδδυυννααμμιικκὰὰ  ἐἐππίίμμηη--
κκεεςς  κκααὶὶ  λλεεππττόό,,  πποοὺὺ  ἐἐππιιττααχχύύννοονντταανν  ἄἄψψοογγαα  σσττὸὸνν  ππρροοωωθθηηττιικκὸὸ  σσωωλλήήνναα
ττοοῦῦ  φφυυσσοοκκάάλλααμμοουυ,,  ἔἔττσσοουυζζεε  πποολλύύ  ««ὅὅπποουυ  κκιι  ἂἂνν  σσ᾿̓  ἔἔππααιιρρννεε»»  ἂἂνν  ὁὁ  ἐἐππιιττιι--
θθέέμμεεννοοςς  δδιιέέθθεεττεε  ἐἐππααρρκκῆῆ  ππρροοσσόόνντταα  σσκκοοππεευυττὴὴ  κκααὶὶ  γγεερρὸὸ  ππλλεεμμόόννιι..

ἝἝννααςς  κκααλλόόςς  μμοουυ  ξξάάδδεερρφφοοςς  μμοοῦῦ  ἔἔσσττεειιλλεε  σσήήμμεερραα  μμίίαα  φφωωττοο--
γγρρααφφίίαα  μμὲὲ  κκάάκκααββαα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  χχωωρριιὸὸ  κκααὶὶ  μμοοῦῦ  ἀἀνναακκοοίίννωωσσεε  ππεερριιχχααρρὴὴςς  ππὼὼςς
κκάάπποοιιαα  δδέέννττρραα  ἐἐδδῶῶ  κκιι  ἐἐκκεεῖῖ,,  ἔἔχχοουυνν  ἀἀκκόόμμαα  ππεερριισσωωθθεεῖῖ..  ΤΤεελλιικκὰὰ  κκααὶὶ  κκαα--
κκααββιιὲὲςς  κκααὶὶ  ττσσιιννττσσ᾿̓φφιιὲὲςς  ‒λλίίγγεεςς  πποολλὺὺ  λλίίγγεεςς‒ ὑὑππάάρρχχοουυνν  ἀἀκκόόμμαα  ἀἀλλλλὰὰ
κκααννεεὶὶςς  ππιιὰὰ  δδὲὲνν  ππααίίζζεειι  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  κκααρρπποοὺὺςς  ττῶῶνν  δδέέννττρρωωνν  ααὐὐττῶῶνν  κκιι  ἴἴσσωωςς
οοὔὔττεε  κκααὶὶ  ννοοιιάάζζεεττααιι  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς…

ΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΑΑΣΣ,,  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  1166..1111..1155

««ἈἈννεεμμννήήσσθθηη  ὅὅττιι  ἐἐξξηημμέέρρωωννοονν  ττὰὰ  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα··  
κκααὶὶ  θθεεωωρρήήσσααςς  ττόόττεε  ττὴὴνν  γγυυμμννόόττηηττάά  ττοουυ  ἔἔκκλλααυυσσεενν»»..

ΠΠῶῶςς  γγρράάφφεειι  κκααννεεὶὶςς  πποοίίηησσηη  ἀἀλλήήθθεειιαα;;  ΠΠόόθθεενν  ττὰὰ  κκααλλοούύδδιιαα  ττοοῦῦ  ννττόόμμππρροουυ  λλοο--
γγιισσμμοοῦῦ  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  ««σσιιγγὰὰ--σσιιγγάά,,  ὑὑππὸὸ  ττὸὸ  φφῶῶςς  ττῶῶνν  ἀἀσσττέέρρωωνν,,  ἀἀννααββααίίννωωνν  κκααὶὶ  δδιιαασσκκεελλίίζζωωνν
ὡὡςς  ἀἀγγρρίίαα  ααἲἲξξ  ττὰὰ  ξξηηρρόόκκλλααδδαα  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  θθάάμμννοουυςς»» ππααίίρρννεειι  λλάάμμψψηη  ἀἀλλλλόόκκοοττηη  κκααὶὶ  κκόόββεειι  σσὰὰνν
σσππααθθὶὶ  δδααμμαασσκκηηννόό;;C

ἸἸααννοουυάάρριιοοςς  11889944..  ἩἩ  ««ΝΝέέαα  ἘἘφφηημμεερρίίςς»»  δδηημμοοσσιιεεύύεειι  ττὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ««ὉὉ  ΔΔεε--
κκααττιισσττήήςς»»  ττοοῦῦ  4444χχρροοννοουυ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηη..  ΤΤίί  ννὰὰ  ππεεῖῖςς..  ΔΔὲὲνν  φφττοουυρράάννεε  ἐἐππίίθθεετταα,,
ὑὑπποοσσηημμεειιώώσσεειιςς  κκααὶὶ  λλόόγγιιαα  σσττιιλλππννάά..  ΔΔὲὲνν  κκάάμμοουυνν  ττίίπποοτταα  ττὰὰ  δδρράάμμιιαα  ττῆῆςς  ζζυυγγααρριιᾶᾶςς��  χχωω--
λλααίίννεειι  ἡἡ  κκρριιττιικκήή..  ΤΤέέττοοιιαα  γγρρααφφττὰὰ  ἔἔχχοουυνν  ττὴὴ  ννοοσσττιιμμάάδδαα  ζζυυμμωωττοοῦῦ  ψψωωμμιιοοῦῦ..  ΣΣεελλίίδδεεςς  μμὲὲ
ππααφφλλαασσμμόό,,  ββοουυττήήγγμμαατταα  ζζωωῆῆςς..C

««ΧΧοορρεείίαα  ππααμμφφααὴὴςς  ττῶῶνν  πποοιικκιιλλωωννύύμμωωνν  ἀἀσσττεερριισσμμῶῶνν,,  κκααὶὶ  μμοοννήήρρεειιςς  φφεεγγγγοο--
ββόόλλοοιι  ππλλααννῆῆττααιι,,  ὑὑππὸὸ  ττὴὴνν  ἀἀρρχχηηγγίίαανν  ττοοῦῦ  σσεελλααγγίίζζοοννττοοςς  ἐἐκκππάάγγλλοουυ  ΔΔιιόόςς»»,,  ννὰὰ  ττὸὸ  χχααίίρρεε--
σσααιι,,  ἔἔ;;  ὌὌχχιι  ὁὁ  κκὺὺρρ  ΔΔηημμάάκκηηςς..  ΤΤσσιιγγααρρίίζζεεττααιι  ππιιὰὰ  ὁὁ  δδεειιννὸὸςς  ττοοκκιισσττὴὴςς  ττοοῦῦ  σσυυμμφφέέρροοννττοοςς..  ἩἩ
δδεεκκάάττηη  σσττὶὶςς  ἐἐλλιιέέςς,,  ννὰὰ  ἡἡ  ἀἀππααννττοοχχὴὴ  ττοοῦῦ  ββίίοουυ  ττοουυ..  ��ΤΤὸὸ  μμααξξοούύλλ,,  ππόόσσηη  θθάά  ̓̓ ννααιι  ἡἡ  σσοοδδεειιάά,,  ττίί
θθὰὰ  ββγγάάλλοουυνν  οοἱἱ  εεὐὐλλοογγηημμέέννεεςς  οοἱἱ  ἐἐλλιιὲὲςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  γγδδάάρρεειι  ααὐὐττὸὸςς  ππεερρσσόόττεερροο..  ΦΦόόρροοςς  --  νν’’  ἀἀγγρριι--
εεύύεειι  ττὸὸ  μμάάττιι  ππὼὼςς  θθὰὰ  κκόόψψεειι  κκααὶὶ  θθὰὰ  ττσσαακκίίσσεειι..  ΜΜὰὰ  φφέέττοοςς  ὁὁ  ΔΔεεκκααττιισσττήήςς  ««γγλλύύσσττρρηησσεε»»,,  ττοοῦῦ
ττὴὴνν  ἔἔφφεερρεε  ὁὁ  κκααππεεττὰὰνν  ΠΠααρρμμάάκκηηςς,,  ττὸὸνν  ππααρράάττηησσεε  σσὲὲ  ἐἐρρηημμοοννήήσσιι  κκααὶὶ  ττρρέέχχεειι  μμὲὲ  ττὸὸνν  ἀἀέέρραα
ττοοῦῦ  ννιικκηηττήή,,  ὁὁ  κκααηημμέέννοοςς  ὁὁ  γγεερροο--ννααυυττιικκόόςς,,  ννὰὰ  ττοοῦῦ  ««ππάάρρεειι  ττὰὰ  δδέέκκαατταα»»  σσττὴὴ  δδηημμοοππρραα--
σσίίαα..C

ΓΓλλύύσσττρρηησσεε  ὁὁ  κκὺὺρρ  ΔΔηημμάάκκηηςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  σσκκάάλλαα  ττῆῆςς  δδύύννααμμηηςς,,  ππααρρααππάάττηησσεε  σσττὰὰ  δδιι--
κκάά  ττοουυ  σσκκλληηρρὰὰ  ππααίίγγννιιαα  κκααὶὶ  ττώώρραα  ββαασσααννίίζζεειι  ττὸὸνν  ἑἑααυυττόό  ττοουυ,,  ππααρρααμμοοννὲὲςς  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
σσὲὲ  ξξέέρρεεςς,,  ««ἔἔξξωω  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ππρράάγγμμαατταα»»..  ΠΠᾶᾶννεε  τταα  ππααρρααγγοοννττιιλλίίκκιιαα  ττῆῆςς  λλίίρρααςς..C

ΝΝάά,,  ὅὅμμωωςς,,  κκααὶὶ  κκεεῖῖ  ττοοῦῦ  ππρροοσσφφέέρρεεττααιι  ππααρρηηγγοορριιάά..  ἘἘρρηημμηηττήήρριιοο,,  μμοονναασσττηη--
ρράάκκιι,,  κκεελλλλίίοονν  ππρροοσσεευυχχῆῆςς  ἀἀγγρρυυππννεεῖῖ..
««ΜΜεεττ᾿̓  ὀὀλλίίγγοονν  δδιιέέκκρριιννεε  ττὸὸνν  θθόόλλοονν  ττοοῦῦ  ννααΐΐσσκκοουυ,,  πποολλυυχχρρώώμμωωςς  φφεεγγγγοοββοολλοοῦῦνντταα  ἐἐνν  μμέέσσῳῳ
ττοοῦῦ  δδαασσυυλλλλίίοουυ  ττῶῶνν  ἀἀγγρριιεελλααιιῶῶνν»».. ΚΚααὶὶ  ἔἔρρχχεεττααιι  ὁὁ  ΓΓέέρροοννττααςς,,  ννὰὰ  ττοοῦῦ  ββάάλλεειι  λλάάδδιι  σσττὴὴνν  ψψυυ--
χχήή,,  ννὰὰ  ττὸὸνν  κκάάννεειι  μμέέττοοχχοο  ἙἙοορρττῆῆςς..
««ΚΚααὶὶ  ππααρρααλλααββῶῶνν  ααὐὐττὸὸνν  εεἰἰσσήήγγααγγεενν  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ννααόόνν,,  μμιικκρρόόνν,,  φφωωττιισσμμέέννοονν,,  σσττοολλιισσμμέέννοονν,,
ππααννηηγγυυρρίίζζοονντταα..  ἨἨσσππάάσσθθηη  ὁὁ  κκὺὺρρ--ΔΔηημμάάκκηηςς  ττήήνν  ««ΓΓέέννννηησσιινν»»  ἀἀνναακκεειιμμέέννηηνν  ἐἐνν  μμέέσσῳῳ
κκλλααδδίίσσκκωωνν  φφαασσκκοομμηηλλέέααςς  ἐἐππὶὶ  χχρρυυσσοοϋϋφφάάννττοουυ  πποοδδιιᾶᾶςς,,  ἐἐππὶὶ  γγλλυυππττοοῦῦ  ππααλλααιιοοῦῦ  εεἰἰκκοοννοο--
σστταασσίίοουυ··  κκααὶὶ  κκααττέέλλααββεε  σστταασσίίδδιιοονν  ττίί..
ΟΟἱἱ  δδύύοο  μμααθθηηττααὶὶ  ττοοῦῦ  γγέέρροοννττοοςς  ἔἔψψααλλλλοονν  ττὰὰ  κκααθθίίσσμμαατταα  δδεεξξιιὰὰ  κκααὶὶ  ἀἀρριισσττεερράά::
««ΔΔεεῦῦττεε  ἴἴδδωωμμεενν  ππιισσττοοὶὶ  πποοῦῦ  ἐἐγγεεννννήήθθηη  ὁὁ  ΧΧρριισσττόόςς»»..  ΠΠλλὴὴνν  ὁὁ  κκὺὺρρ--ΔΔηημμάάκκηηςς  εεἰἰςς  μμάάττηηνν
ππρροοσσεεππάάθθηησσεε  ννὰὰ  θθεελλχχθθῆῆ,,  ννὰὰ  κκααττααννυυγγῇῇ..  ὉὉ  ννοοῦῦςς  ττοουυ  ὅὅλλοοςς  ππεεππωωρρωωμμέέννοοςς,,  ἀἀννααίίσσθθηηττοοςς,,
ἦἦττοο  εεἰἰςς  ΣΣκκόόππεελλοονν,,  εεἰἰςς  ττὰὰ  δδέέκκαατταα..
ἘἘψψάάλληη  ὁὁ  ««πποολλυυέέλλααιιοοςς»»,,  ττάά  ««ἀἀννττίίφφωωνναα»»,,  κκααὶὶ  ἤἤρρχχιισσεενν  ὁὁ  μμεελλωωδδιικκώώττααττοοςς  ««ΚΚααννώώνν»»..
ΚΚααὶὶ  ἐἐννῷῷ  κκααττόόππιινν  ὁὁ  δδεεξξιιὸὸςς  μμοοννααχχὸὸςς  ἔἔψψααλλλλεε  ττὴὴνν  ΚΚααττααββαασσίίαανν  ««ΜΜυυσσττήήρριιοονν  ξξέέννοονν»»,,
ππρροοχχωωρρεεῖῖ  σσιιγγὰὰ--σσιιγγὰὰ  ὁὁ  κκὺὺρρ--ΔΔηημμάάκκηηςς  ππρρὸὸςς  ααὐὐττὸὸνν  κκ᾿̓  ἐἐρρωωττᾷᾷ::
--  ΤΤὸὸ  ππρρωωὶὶ  θθὰὰ  ἔἔλλθθῃῃ  ἡἡ  ββάάρρκκαα,,  ἢἢ  ττὸὸ  ββρράάδδυυ;;»»..C

ΞΞυυλλοογγρρααφφίίαα  χχααρράάζζεειι  ὁὁ  ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ττώώρραα,,  μμαασσττοορρεεύύεειι  ββααθθιιάά..  C
««ὉὉ  μμοοννααχχόόςς,,  ππρροοσσηηλλωωμμέέννοοςς  εεἰἰςς  ττὸὸ  θθεεῖῖοονν  μμέέλλοοςς,,  δδὲὲνν  ἤἤκκοουυσσεε..  ΤΤόόττεε  ὁὁ  κκὺὺρρ--

ΔΔηημμάάκκηηςς,,  μμὲὲ  ττὴὴνν  χχλλααῖῖνναανν  ττοουυ  κκααὶὶ  ττὰὰ  ββααρρέέαα  κκααλλοογγηηρριικκὰὰ  ὑὑπποοδδήήμμαατταα,,  μμεεττααββααίίννεειι
ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ἀἀρριισσττεερρὸὸνν  ψψάάλλττηηνν,,  κκ᾿̓  ἐἐππααννααλλααμμββάάννεειι  ττὴὴνν  ααὐὐττὴὴνν  κκλλααυυθθμμηηρρᾶᾶνν  ἐἐρρώώττηησσιινν..
ἈἈλλλλὰὰ  κκααὶὶ  οοὗὗττοοςς,,  ππααρρααλλααββῶῶνν  ἤἤδδηη  ττὴὴνν  ΚΚααττααββαασσίίαανν  ττοοῦῦ  ἸἸααμμββιικκοοῦῦ  κκααννόόννοοςς  ««ΣΣττέέρργγεειινν
μμὲὲνν  ἡἡμμᾶᾶςς»»  οοὐὐδδ᾿̓  ἤἤκκοουυσσεε  κκἂἂνν  ττὴὴνν  ἱἱεερρόόσσυυλλοονν  δδιιαακκοοππήήνν»»..C

ἙἙωωσσφφοορριικκόό  κκααννοοννάάρρχχιισσμμαα!!  ἈἈννααπποοδδοογγύύρριισσμμαα,,  ττρρααγγιικκόό,,  ττῆῆςς  ΕΕὐὐχχααρριισσττίίααςς..
ἈἈδδιιάάββρροοχχηη  ψψυυχχήή,,  σσττεεγγααννήή,,  μμοοννωωμμέέννηη  γγεερρὰὰ  ἔἔννααννττιι  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ζζέέσσττααςς..

ΜΜππῆῆκκαανν  οοἱἱ  μμέέρριιμμννεεςς,,  ττὰὰ  δδέέκκαατταα,,  ττὸὸ  χχρρυυσσάάφφιι,,  σσττὸὸ  ππεεττσσὶὶ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττοουυ..
ἈἈπποοττοολλμμᾶᾶ  ννὰὰ  μμππεεῖῖ  κκααὶὶ  σσττὰὰ  ἍἍγγιιαα,,  ννὰὰ  ππάάρρεειι  ἀἀππὸὸ  κκεεῖῖ  εεἴἴδδηησσηη  σσωωττηηρρίίααςς,,  ττῶῶνν

σσυυμμφφεερρόόννττωωνν  ττοουυ..  ΜΜὰὰ  ἐἐκκεεῖῖ  θθὰὰ  ττὰὰ  ββρρεεῖῖ  σσκκοοῦῦρραα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ΦΦῶῶςς..C
««ΚΚααττ᾿̓  εεὐὐθθεεῖῖαανν  ππρροοχχωωρρεεῖῖ  ππρρὸὸςς  ττὸὸ  ἅἅγγιιοονν  ββῆῆμμαα  κκααὶὶ  ππρροοκκύύππττεειι  ππρρὸὸςς  ττὰὰ  ἔἔννδδοονν,,

ἵἵνναα  ἐἐρρωωττήήσσῃῃ  ττὸὸνν  ΓΓέέρροονντταα  ππεερρὶὶ  ττῆῆςς  λλέέμμββοουυ..  ἈἈλλλλ᾿̓  ἰἰδδὼὼνν  ααὐὐττὸὸνν  ἐἐνν  μμέέσσῳῳ  ννεεφφέέλληηςς  θθυυμμιιάά--
μμααττοοςς,,  πποολλιιόόνν,,  ὁὁλλόόχχρρυυσσοονν,,  ααἰἰγγλλήήεενντταα  ὡὡςς  φφεεγγγγοοββοολλοοῦῦσσαανν  λλααμμππάάδδαα,,  κκύύππττοονντταα  ἐἐννώώ--
ππιιοονν  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΤΤρρααππέέζζηηςς,,  κκααττεεππλλάάγγηη  ττόόσσοονν  ὑὑππὸὸ  ξξέέννοουυ,,  μμυυσσττιικκοοῦῦ  φφόόββοουυ,,  ὥὥσσττεε  δδὲὲνν
ττόόλλμμηησσεε  ννὰὰ  ὁὁμμιιλλήήσσῃῃ,,  κκ᾿̓  εεἰἰσσέέδδυυσσεενν  ὁὁ  ἀἀσσεεββὴὴςς  εεἰἰςς  ττὸὸ  σστταασσίίδδιιόόνν  ττοουυ,,  μμααῦῦρροοςς  ΣΣααττααννᾶᾶςς,,
ἀἀρρχχοοννττιικκὸὸνν  δδααιιμμόόννιιοονν,,  ππααρρααππλλααννηηθθεεὶὶςς  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἐἐππέέρραασσττοονν  κκααὶὶ  κκρρυυφφὴὴνν  ἐἐκκεείίννηηνν  γγωωννίίαανν
ττοοῦῦ  ΠΠααρρααδδεείίσσοουυ,,  κκ᾿̓  ἐἐσσττέέννααζζεε  κκααττὰὰ  δδιιααλλεείίμμμμαατταα,,  δδιιαακκόόππττωωνν  ττὴὴνν  θθεείίαανν  μμυυσσττααγγωω--
γγίίαανν::
--  ἌἌχχ!!  ττίί  μμοουυ  ἔἔκκααμμεεςς,,  κκααππεεττὰὰνν--ΠΠααρρμμάάκκηη!!»»..C

ΣΣωωππᾶᾶμμεε,,  θθααλλαασσσσωωμμέέννοοιι  σσττὰὰ  δδιικκάά  μμααςς..  
ΛΛέέγγεειι  ὁὁ  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς::  ««ααἱἱ  ΣΣπποορράάδδεεςς  ἐἐφφααίίννοοννττοο  ὡὡςς  ττεερράάσσττιιαα  κκήήττηη  ἀἀννααδδύύ--

σσαανντταα  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  ββυυθθοοῦῦ»».. ΚΚιι  ἐἐμμεεῖῖςς  σσαασσττιισσμμέέννοοιι,,  ππλληηγγέέννττεεςς,,  ἐἐνν  ψψιιθθύύρρῳῳ  ττρρααυυλλίίζζοουυμμεε
««ΝΝααίίωωνν  ἸἸωωννᾶᾶςς  ἐἐνν  μμυυχχοοῖῖςς  θθααλλααττττίίοοιιςς......»»..

ἜἜμμφφρρωωνν


