
τύρβη

ΛΛοογγααρριιάάζζωω  σσττοοὺὺςς  ττυυχχεερροοὺὺςς  ττὸὸνν  ΦΦίίλλιιπππποο  ΣΣέέρρρρααρρννττ  πποοὺὺ  ββρρῆῆκκεε  σσττὴὴ
ΛΛίίμμννηη  ττὴὴνν  δδεεύύττεερρηη  κκααὶὶ  ὁὁρριισσττιικκὴὴ  ππααττρρίίδδαα  ττοουυ..  ΤΤυυχχεερρὴὴ  κκααὶὶ  ἡἡ  ΛΛίίμμννηη  ὅὅπποουυ
ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ττώώρραα  κκοοιιμμᾶᾶττααιι..

ΕΕἶἶννααιι  ββέέββααιιοο  ππὼὼςς  σσττὴὴνν  ἀἀρρχχὴὴ  κκάάπποοιιοοιι  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  σσυυμμππααττρριιῶῶττεεςς  μμοουυ,,
ττοοὺὺςς  ΛΛιιμμννιιῶῶττεεςς  ἐἐννννοοῶῶ,,  εεἶἶδδαανν  μμὲὲ  ὑὑπποοψψίίαα  ττὴὴνν  ἐἐγγκκααττοοίίκκηησσήή  ττοουυ  σσττὰὰ  ρριιζζὰὰ  ττοοῦῦ
ΚΚααννττηηλλιιοοῦῦ..  ΤΤίί  ἤἤθθεελλεε  ἕἕννααςς  ἘἘγγγγλλέέζζοοςς  ἐἐδδῶῶ;;  ὉὉ  ΦΦίίλλιιπππποοςς  δδιιέέψψεευυσσεε  ἔἔμμππρραακκτταα
ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  κκοούύμμππωωμμαα..  ΔΔὲὲνν  κκρράάττηησσεε  ππόόζζαα,,  ἀἀννοοίίχχττηηκκεε  ὅὅλλοοςς,,  ττοοὺὺςς
σσυυνναανναασσττρράάφφηηκκεε,,  δδὲὲνν  ἔἔκκααμμεε  δδιιαακκρρίίσσεειιςς,,  ἀἀππέέφφεευυγγεε  ννὰὰ  ἀἀνναακκααττεεύύεεττααιι  σσττὰὰ
πποολλιιττιικκάά..  ΕΕἶἶννααιι  ἀἀννεεξξίίττηηλληη  μμέέσσαα  μμοουυ  ἡἡ  εεἰἰκκόόνναα  ττοουυ,,  ὅὅτταανν  σσὲὲ  ἕἕνναα  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ἐἐττήήσσιιαα
ππααννηηγγύύρριιαα  ττοοῦῦ  ΓΓεεννεεσσίίοουυ  ττῆῆςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ  σσττὴὴνν  ΠΠααννααγγιιὰὰ  ἔἔττρρωωγγεε  δδίίππλλαα  μμοουυ,,
μμὲὲ  φφέέγγγγοοςς  σσττὸὸ  ππρρόόσσωωππόό  ττοουυ,,  ττὸὸ  ππιιλλάάφφιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  κκααζζάάννιι  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσιιᾶᾶςς..  ΔΔὲὲνν
ἦἦτταανν  ππλλαασσττὴὴ  σσυυγγκκααττάάββαασσηη,,  ἀἀλλλλὰὰ  σσυυμμμμεεττοοχχὴὴ  σσττὸὸ  σσῶῶμμαα  ττῶῶνν  ππααννηηγγυυρριισσττῶῶνν..

ΜΜιιὰὰ  μμέέρραα,,  ἴἴσσωωςς  ττοοῦῦ  11998844,,  ππέέρραασσεε  ἀἀππρροοεειιδδοοπποοίίηητταα  ὁὁ  ΖΖήήσσιιμμοοςς
ΛΛοορρεεννττζζάάττοοςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ΧΧααλλκκίίδδαα  κκααὶὶ  μμὲὲ  μμππααρρκκάάρρηησσεε,,  ἤἤθθεελλαα  δδὲὲνν  ἤἤθθεελλαα,,  σσὲὲ
δδααννεειικκὸὸ  ααὐὐττοοκκίίννηηττοο  πποοὺὺ  ὁὁδδηηγγοοῦῦσσεε  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς,,  ππρράάγγμμαα  κκάάππωωςς  ἀἀννηησσυυχχηηττιικκόό..
ΠΠρροοοορριισσμμὸὸςς  ττὰὰ  ΚΚααττοούύννιιαα..  ἈἈππὸὸ  ττὴὴ  σσυυννάάννττηησσηη  κκααὶὶ  ττὴὴ  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς  μμὲὲ  ττὸὸνν
ΦΦίίλλιιπππποο  δδὲὲνν  σσυυγγκκρράάττηησσαα  κκααμμιιὰὰ  λλεεππττοομμέέρρεειιαα,,  μμοοῦῦ  ἔἔμμεειιννεε  ὅὅμμωωςς  ἡἡ  ἰἰσσχχυυρρὴὴ
ἐἐννττύύππωωσσηη  ππὼὼςς  δδιιααλλέέγγοονντταανν  ἕἕννααςς  ΕΕὐὐρρωωππααῖῖοοςς  πποοὺὺ  εεἶἶχχεε  ἐἐξξεελλλληηννιισσττεεῖῖ  μμέέννοοννττααςς
ἸἸρρλλααννδδὸὸςς  κκιι  ἕἕννααςς  ἝἝλλλληηννααςς  πποοὺὺ  ἐἐγγκκοολλππώώθθηηκκεε  μμιιὰὰνν  ἄἄλλλληη  ΔΔύύσσηη  χχωωρρὶὶςς  ννὰὰ
ἀἀφφεελλλληηννιισσττεεῖῖ..

ὉὉ  ΛΛοορρεεννττζζάάττοοςς,,  πποοὺὺ  ππααιιδδιιόόθθεενν  γγννώώρριιζζεε  ττὴὴνν  ΛΛίίμμννηη  ὅὅπποουυ
ξξεεκκααλλοοκκααίίρριιααζζεε  ὁὁ  ππααττέέρρααςς  ττοουυ,,  ἦἦτταανν  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  πποοὺὺ  σσυυμμββοούύλλεεψψεε  ττὸὸνν  ΦΦίίλλιιπππποο  ννὰὰ
φφττιιάάξξεειι  ττὴὴνν  κκααλλϊϊάά  ττοουυ  σσὲὲ  ττοοῦῦτταα  ττὰὰ  μμέέρρηη..

ἌἌννθθρρωωπποοςς  ἀἀδδύύννααττηηςς  μμννήήμμηηςς,,  δδυυσσκκοολλεεύύοομμααιι  ννὰὰ  θθυυμμηηθθῶῶ  πποοῦῦ
μμννηημμοοννεεύύεειι  ὁὁ  ΣΣέέρρρρααρρννττ  ττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ––  θθὰὰ  ππῶῶ  λλίίγγαα  ππιιὸὸ  κκάάττωω  γγιι’’  ααὐὐττόόνν..
ΠΠρρέέππεειι  ὅὅμμωωςς,,  σσὲὲ  ττέέττοοιιεεςς  μμέέρρεεςς,,  ννὰὰ  ττοοννίίσσεειι  κκααννεεὶὶςς  ὅὅττιι  ὁὁ  ΣΣέέρρρρααρρννττ
σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι  σσττὴὴ  χχοορρεείίαα  ττῶῶνν  ππρρώώττηηςς  σσεειιρρᾶᾶςς  λλοογγίίωωνν  πποοὺὺ  μμίίλληησσαανν
σσεεββαασσττιικκὰὰ  γγιιὰὰ  ττὸὸ  σσππάάννιιοο  πποουυλλίί,,  ττὸὸνν  σσττρρααττηηγγὸὸ  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηη::  ΣΣεεφφέέρρηηςς,,
ΘΘεεοοττοοκκᾶᾶςς,,  ΛΛοορρεεννττζζάάττοοςς,,  δδίίππλλαα  ττοουυςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ΦΦίίλλιιπππποοςς..  ὝὝσσττεερραα  ἦἦρρθθεε  ἡἡ
ἀἀπποομμυυθθεευυττιικκὴὴ  γγρρααφφὴὴ  ττῶῶνν  ἄἄννεεττωωνν  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκῶῶνν  γγρρααφφεείίωωνν  γγιιὰὰ  ννὰὰ
ἐἐμμππααίίξξεειι  ἕἕνναα  σσαακκααττεεμμέέννοο  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ββόόλλιιαα  κκοορρμμίί..  ὉὉ  χχοορρὸὸςς  κκααλλὰὰ  κκρρααττεεῖῖ  ὡὡςς  ττώώρραα::
ὁὁ  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηηςς  κκάάθθεε  ττόόσσοο  πποομμππεεύύεεττααιι,,  εεἶἶννααιι  γγκκρριιννιιάάρρηηςς,,  γγεεννάάρρχχηηςς  ττῶῶνν
ἐἐθθννιικκοολλααϊϊκκιισσττῶῶνν,,  ἀἀρρννιιέέττααιι  ττὴὴνν  ΕΕὐὐρρωωππααϊϊκκὴὴ  ἝἝννωωσσηη  κκααὶὶ  ττὸὸ  ΕΕὐὐρρώώ,,

χχααρραακκττηηρριισσττιικκὸὸ  δδεεῖῖγγμμαα  ττῆῆςς  φφρριιχχττῆῆςς  κκααθθ’’  ἡἡμμᾶᾶςς  ἈἈννααττοολλῆῆςς,,  ππάάννττωωνν
ππεερρίίψψηημμαα..  ΑΑὐὐττόόςς,,  κκυυρρίίωωςς,,  φφττααίίεειι  γγιιὰὰ  ττὰὰ  σσηημμεερριιννὰὰ  σσττρρααββάά  μμααςς  κκεεφφάάλλιιαα..

ΛΛοοιιππόόνν;;  ΛΛοοιιππόόνν,,  ἂἂςς  ξξεεχχάάσσοουυμμεε  ττὸὸνν  ἄἄσσττοοχχοο  ἔἔππααιιννοο  ττοοῦῦ  ΣΣεεφφέέρρηη,,  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοττοοκκᾶᾶ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ΛΛοορρεεννττζζάάττοουυ  ––  φφττααίίεειι  ἡἡ  ἑἑλλλληηννιικκήή  ττοουυςς  κκααττααγγωωγγήή..  ἊἊςς
δδιιααββάάσσοουυμμεε  ὅὅμμωωςς  ττὸὸ  δδοοκκίίμμιιοο  ττοοῦῦ  ΣΣέέρρρρααρρννττ,,  πποοὺὺ  ττὸὸ  ααἷἷμμαα  ττοουυ  δδὲὲνν  κκοουυββααλλάάεειι  ττὰὰ
χχοούύγγιιαα  ττῶῶνν  ἙἙλλλλήήννωωνν..

ΠΠᾶᾶννεε  κκάάμμπποοσσαα  χχρρόόννιιαα  ἀἀππὸὸ  ττόόττεε  πποοὺὺ  ἔἔγγιιννεε  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  μμαακκάάρριιοο
ΦΦίίλλιιπππποο  μμιιὰὰ  ἐἐκκδδήήλλωωσσηη  σσττὴὴ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  ΛΛιιγγοοσσττοοὶὶ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  σσυυννάάχχττηηκκαανν
κκααὶὶ  δδὲὲνν  ἔἔκκρρυυψψαα  ττὴὴνν  ἀἀπποογγοοήήττεευυσσήή  μμοουυ..  ἜἜλλααββαα  ττὴὴνν  ἀἀππάάννττηησσηη::  ««ἊἊςς  μμὴὴνν  εεἶἶχχεε
ἐἐγγκκααττααλλεείίψψεειι  ττὴὴ  λλοογγοοττεεχχννίίαα  γγιιὰὰ  χχάάρρηη  ττῆῆςς  θθεεοολλοογγίίααςς!!»»..  ῏̓͂ΗΗτταανν  σσὰὰνν  μμιιὰὰ
φφττυυααρριιὰὰ  χχιιόόννιι  σσττὴὴνν  ππλλάάττηη..

ΤΤὴὴνν  ἀἀκκρριισσίίαα  ττὴὴνν  ξξαανναασσυυλλλλοογγίίζζοομμααιι  ττώώρραα,,  γγιιααττὶὶ  ααὐὐττὲὲςς  ττὶὶςς  μμέέρρεεςς
ππααλλεεύύααμμεε  μμὲὲ  ττὴὴνν  κκόόρρηη  μμοουυ  ννὰὰ  φφέέρροουυμμεε  σσὲὲ  λλοογγααρριιαασσμμὸὸ  ττὰὰ  ττεελλεευυττααῖῖαα
ΠΠααππααδδιιααμμααννττιικκὰὰ  ΤΤεεττρράάδδιιαα.. ΞΞααννααδδιιάάββαασσαα,,  λλοοιιππόόνν,,  ττὴὴνν  κκρριιττιικκὴὴ  ττοοῦῦ  ΛΛάάκκηη
ΠΠρροογγκκίίδδηη  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  μμεεττάάφφρραασσηη  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  σσττὰὰ  ἀἀγγγγλλιικκὰὰ  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς
ἐἐκκδδόόσσεειιςς  ττῆῆςς  ΔΔιιοοννυυσσίίααςς..  ὉὉ  ΠΠρροογγκκίίδδηηςς  δδίίκκααιιαα  ττὴὴνν  θθεεωωρρεεῖῖ  ὡὡςς  ἕἕνναανν  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς
ττρρεεῖῖςς  μμεεγγάάλλοουυςς  σσττααθθμμοοὺὺςς  σσττὶὶςς  ππααππααδδιιααμμααννττιικκὲὲςς  σσπποουυδδέέςς..  ΘΘυυμμίίζζοοννττάάςς  σσααςς
ὅὅττιι  ττὶὶςς  σσπποουυδδααῖῖεεςς  ἐἐκκδδόόσσεειιςς  ττῶῶνν  ἙἙλλλλήήννωωνν  κκααὶὶ  ΛΛααττίίννωωνν  κκλλαασσιικκῶῶνν  οοἱἱ  φφιιλλόόλλοογγοοιι
ττὶὶςς  ὀὀννοομμααττίίζζοουυνν  κκααττὰὰ  ττοοὺὺςς  ἐἐκκδδοοττιικκοοὺὺςς  οοἴἴκκοουυςς  ––TTeeuubbnneerr,,  BBuuddéé––    ἢἢ κκααττὰὰ  ττοοὺὺςς
ττόόπποουυςς  ((ΛΛιιψψίίααςς,,  ὈὈξξφφόόρρδδηηςς)),,  θθὰὰ  εεὐὐχχόόμμοουυνν,,  ὅὅτταανν  δδώώσσεειι  ὁὁ  ΘΘεεὸὸςς  ννὰὰ
ὁὁλλοοκκλληηρρωωθθεεῖῖ  ἡἡ  ἔἔκκδδοοσσηη,,  ννὰὰ  ὀὀννοομμάάζζεεττααιι  ««ττῶῶνν  ΚΚααττοουυννιιῶῶνν»»..  ΣΣττὸὸ  κκάάττωω  ττῆῆςς
γγρρααφφῆῆςς,,  ἂἂνν  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  εεἶἶννααιι  ΣΣκκιιααθθίίττηηςς,,  ἄἄλλλλοο  ττόόσσοο,,  μμὲὲ  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκὰὰ
ἔἔγγκκυυρραα,,  εεἶἶννααιι  κκααὶὶ  ΛΛιιμμννιιώώττηηςς..

ἘἘδδῶῶ,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττὰὰ  μμυυθθιικκὰὰ  γγιιὰὰ  μμέένναα  ΚΚααττοούύννιιαα,,  εεἶἶδδεε  ττὸὸ  φφῶῶςς  ααὐὐττὸὸςς  ὁὁ
ἀἀγγγγλλιικκὸὸςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς..  ἉἉρρμμοοδδιιόόττεερραα  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  σσύύλλλληηψψηη,,  ττὴὴνν  κκυυοοφφοορρίίαα
κκααὶὶ  ττὴὴ  γγέέννννηησσήή  ττοουυ  θθὰὰ  μμπποορροοῦῦσσεε  ννὰὰ  μμιιλλήήσσεειι  ἡἡ  ἀἀγγααππηηττὴὴ  ΔΔιιοοννυυσσίίαα..  ἘἘκκεεῖῖννοο
πποοὺὺ  δδιιααππιισσττώώννεειι  κκααννεεὶὶςς  εεἶἶννααιι  ὅὅττιι  ὁὁ  ἰἰθθύύννωωνν  ννοοῦῦςς  ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς  ἐἐππίίπποοννηηςς
μμεεττααφφρραασσττιικκῆῆςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς,,  ὁὁ  ππ..  ΛΛάάμμππρροοςς  ΚΚααμμππεερρίίδδηηςς,,  κκααὶὶ  οοἱἱ
μμεεττααφφρραασσττὲὲςς  ἔἔχχοουυνν  μμααθθηηττεεύύσσεειι  μμὲὲ  ττὸὸνν  ἕἕνναανν  ἢἢ  ττὸὸνν  ἄἄλλλλοο  ττρρόόπποο  σσττὸὸνν  ΦΦίίλλιιπππποο..
ἈἈννάάμμεεσσάά  ττοουυςς  κκααὶὶ  ἡἡ  κκόόρρηη  ττοουυ  ΛΛιιααννττααίίνν,,  μμεεττααφφρράάσσττρριιαα  ττῆῆςς  ΦΦόόννιισσσσααςς..  ΑΑὐὐττήήνν,,
ττὴὴνν  ΦΦρρααγγκκοογγιιααννννοούύ,,  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  μμααθθηηττιικκάά  μμοουυ  κκιιόόλλααςς  χχρρόόννιιαα  ττὴὴνν  ἔἔββλλεεππαα  ννὰὰ
ππααίίρρννεειι  ττὰὰ  ββοουυννάά,,  ππεερρννώώννττααςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἀἀννηηφφοορριικκὸὸ  δδρρόόμμοο,,  ὅὅπποουυ  κκααὶὶ  ττὸὸ  μμηηττρριικκόό
μμοουυ  σσππίίττιι..  ((ἊἊςς  ξξααννααππῶῶ  γγιιὰὰ  πποολλλλοοσσττὴὴ  φφοορρὰὰ  ὅὅττιι  ὅὅλλοουυςς  ττοοὺὺςς  ἥἥρρωωεεςς  ττῶῶνν
ππααππααδδιιααμμααννττιικκῶῶνν  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  ττοοὺὺςς  φφααννττάάζζοομμααιι  ννὰὰ  ζζοοῦῦνν  κκααὶὶ  ννὰὰ  κκιιννοοῦῦννττααιι
σσττὴὴ  ΛΛίίμμννηη..))

ΤΤὸὸ  μμηηττρριικκόό  μμοουυ  σσππίίττιι  ττὸὸ  ἔἔκκααψψαανν  οοἱἱ  ΓΓεερρμμααννοοίί..  ΟΟἱἱ  ττοοῖῖχχοοιι  ττοουυ,,  χχρρόόννιιαα
κκααὶὶ  χχρρόόννιιαα,,  ἔἔδδεειιχχνναανν  ττὸὸ  σσκκέέλλεεθθρρόό  ττοουυςς..  ὍὍτταανν  ὁὁ  ΔΔῆῆμμοοςς  ΛΛίίμμννηηςς  ἔἔκκρριιννεε  ππὼὼςς
ἦἦτταανν  ἐἐππιικκίίννδδυυννοοιι,,  ττοοὺὺςς  κκααττεεδδααφφίίσσααμμεε..  ἘἘκκεεῖῖννοο  ττὸὸνν  κκααιιρρὸὸ  ὁὁ  ΦΦίίλλιιπππποοςς  ἔἔχχττιιζζεε  μμὲὲ
ττὸὸνν  ἸἸωωσσὴὴφφ  ΡΡοοϊϊλλίίδδηη  ––κκααλλήή  ττοουυ  ὥὥρραα!!––  ττὴὴνν  ἐἐκκκκλληησσιιάά  ττοουυ..  ἩἩ  μμάάνναα  μμοουυ,,  πποοὺὺ
πποοττέέ  ττηηςς  δδὲὲνν  ππααρρηηγγοορρήήθθηηκκεε  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ππυυρρππόόλληησσηη,,  ἀἀνναακκοουυφφίίσσττηηκκεε  μμεεγγάάλλωωςς
ὅὅτταανν  ττῆῆςς  εεἴἴππααμμεε  ππὼὼςς  μμηηννύύσσααμμεε  σσττὸὸνν  κκ..  ΦΦίίλλιιπππποο  ννὰὰ  ππάάρρεειι  ὅὅ,,ττιι  θθέέλλεειι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ
ὑὑλλιικκὰὰ  ττῆῆςς  κκααττεεδδάάφφιισσηηςς..  ἈἈπποοκκόόμμιισσεε  ὅὅ,,ττιι  ττοοῦῦ  ἔἔκκααννεε  κκααὶὶ  ττὸὸ  ἐἐννσσωωμμάάττωωσσεε  σσττὸὸ
ννααόό..  ἜἜττσσιι,,  ἔἔσσττεερρξξεε  ἡἡ  μμηηττέέρραα  ννὰὰ  ππεερράάσσεειι  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ΛΛίίμμννηη  κκααὶὶ  ννὰὰ  ἔἔλλθθεειι  σσττὰὰ
ΚΚααττοούύννιιαα..  ἮἮτταανν  ττόόττεε  πποοὺὺ  ὁὁ  ἐἐρραασσττὴὴςς  ττῆῆςς  ΛΛίίμμννηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς  ΦΦααφφοούύττηηςς  μμὲὲ
φφωωττοογγρράάφφηησσεε  μμὲὲ  ττὸὸνν  ΖΖήήσσιιμμοο  ΛΛοορρεεννττζζάάττοο,,  ἐἐκκεεῖῖ,,  σσττὸὸ  κκααττάάμμεερροο  ττοοῦῦ  ΦΦίίλλιιπππποουυ
ΣΣέέρρρρααρρννττ,,  ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἐἐκκκκλληησσιιάά  ττοουυ..

ΝΝ..ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςςΝΝ..ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς

ὙὙσσττεερρόόγγρρααφφοο::  ἘἘκκφφωωννήήθθηηκκεε  σσττὸὸ  ΔΔηημμοοττιικκὸὸ  ΘΘέέααττρροο  ΛΛίίμμννηηςς,,  ττὸὸ
ΣΣάάββββααττοο  1144--1111--22001155..

ΕΕὐὐττυυχχῶῶςς  ἡἡ  φφεεττεειιννὴὴ  ααὐὐγγοουυσσττιιάάττιικκηη  ππυυρρκκααγγιιὰὰ  σσττὴὴ  ΛΛίίμμννηη  δδὲὲνν
ππεείίρρααξξεε  ττὸὸ  κκααττάάμμεερροο  ττοοῦῦ  ΣΣέέρρρρααρρννττ..

ΟΟἱἱ  ἀἀγγγγλλοομμααθθεεῖῖςς  ἂἂςς  δδιιααββάάσσοουυνν  ττὴὴνν  ππρρόόσσφφααττηη  ἔἔκκδδοοσσηη  ττῆῆςς
ἈἈλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς  ΣΣεεφφέέρρηη  --  ΣΣέέρρρρααρρννττ..

ΕΝΤΥΠΟΝ ΤΕΡΠΝΟΝ τῆς ΦΑΙΔΡΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
∆εκα*ενταύγουστος 2016 * ΦΥΛΛΟΝ 7ον

ΣΥΣΥΝ∆Ν∆ΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΡΑΚΟΒΟΛΙΑ 10
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΟΙΝΟΣ ΑΛΥΠΙΟΣ ΦΙΑΛΑΙ 5

∆Ι’ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΙΒΑΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ: ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ: 
ΕΝ ΚΡΑΣΟΒΟΛΙΟΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΕΝ ΓΡΕΒΕΝΟΙΣ, 
ΤΥΠΟΙΣ ΦΑΙ∆ΡΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ,
Ο∆ΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22

...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

ΣΣττὰὰ  ΚΚααττοούύννιιαα    ττοοῦῦ    ΦΦίίλλιιπππποουυ  ΣΣέέρρρρααρρννττ

ΕΕἶἶννααιι  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ββλλάάκκαα,,  
ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς......

ΒΒ  ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςςΒΒ  ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς

ΣΣιιγγάά  μμήήνν  ἔἔψψααχχνναα  πποοττέέςς,,  σσττόόνν  ααἰἰώώνναα  ττόόνν  ἅἅππαανντταα,,  ττόόνν  σσυυγγγγρρααφφέέαα
ἈἈλλφφρρέέδδοο  ΚΚλλάάρρκκ  κκααίί  ττόό  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  ««ἩἩ  εεὕὕρρεεσσιιςς  ττῆῆςς  γγυυννααιικκόόςς  ττοοῦῦ  ΛΛώώττ»»
((ΛΛοοννδδίίννοο  κκααίί  ΛΛιιψψίίαα  11889966))--  πποούύ  μμέέ  ππααρρααππέέμμππεειι  ππααρρηηχχηηττιικκάά  κκααίί  ννοοηημμαα--
ττιικκάά  εεἰἰςς  ττήήνν  ἑἑοορρττήήνν  ττῆῆςς  αα΄́,,  ββ΄́  ((2244  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ))  κκααίί  γγ΄́  ((2255  ΜΜααίίοουυ))  εεὑὑρρέέσσεε--
ωωςς  κκεεφφααλλῆῆςς  ττοοῦῦ  ΤΤιιμμίίοουυ  ΠΠρροοδδρρόόμμοουυ..  ΤΤίίττλλοοςς  ἐἐρρεεθθιισσττιικκόόςς  ὅὅττιι  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ  πποο--
λλυυχχρρόόννιιοουυ  ΒΒιιββλλιικκοοῦῦ  ππααττρρόόςς  κκααίί  ΠΠααττρριιάάρρχχοουυ  ἡἡ  γγυυννήή  ἔἔσσττρρεεψψεε,,  ὡὡςς  γγννωωσσττόόνν,,
ττήήνν  κκεεφφααλλήήνν    ττηηςς  ππρρόόςς  ττάά  ὀὀππίίσσωω  ννάά  δδεεῖῖ,,  ἡἡ  ππεερρίίεερργγοοςς  γγυυ((μμ))ννήή,,  ττίί  χχααλλαασσμμόόςς
ΚΚυυρρίίοουυ  γγίίννεεττααιι  σσττάά  ΣΣόόδδοομμαα��  ἁἁλλααττιισσθθεεῖῖσσαα  ππααρρααχχρρῆῆμμαα..  ««......κκααίί  ἐἐππέέββλλεεψψεενν
ἡἡ  γγυυννήή  ααὐὐττοοῦῦ  εεἰἰςς  ττάά  ὀὀππίίσσωω  κκααίί  ἐἐγγέέννεεττοο  σσττήήλληη  ἁἁλλόόςς»»..  

ΣΣκκέέββοομμααιι,,  μμεεττάά  ττόό  σσυυμμββάάνν  ππήήγγααιινναανν  ἄἄρρααγγεε  ττάά  γγίίδδιιαα  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς  κκααίί
ττοοῦῦ  ττόόπποουυ  κκιι᾿̓  ἁἁλλααττίίζζοονντταανν,,  γγλλεείίφφοοννττααςς  ττόό  κκοορρμμίί  ττηηςς  ((ὁὁπποοίίαα  ἡἡδδοοννήή  κκααίί  ἱἱκκαα--
ννοοπποοίίηησσιιςς))  ὅὅττιι  ὡὡςς  ὀὀρρεειισσίίββιιαα  πποούύ  ἦἦσσαανν  μμόόννοονν  ἀἀππόό  ττ᾿̓  ἁἁλλάάττιι  σσττίίςς  ἀἀσσββεεσσττοολλιιθθιι--
κκέέςς  ππλλάάκκεεςς  ττοοῦῦ  ββοουυννοοῦῦ  κκααίί  ττοοῦῦ  λλόόγγγγοουυ,,  ἁἁππλλωωμμέέννοο  ἐἐκκεεῖῖ  ἀἀππόό  ττόόνν  πποοιιμμέένναα
ττοουυςς  ττόόνν  κκααλλόόνν,,  ἤἤξξεερραανν..  ΟΟὔὔττεε  δδέέ  ττῆῆςς  θθάάλλαασσσσααςς  μμπποορροοῦῦσσαανν  ννάά  γγεευυττοοῦῦνν  μμέέ  ττήή
γγλλῶῶσσσσαα  ὅὅππωωςς  ἔἔκκααμμνναανν  ἐἐκκεεῖῖνναα  ττοοῦῦ  ΓΓιιάάννννηη  ΡΡίίττσσοουυ  σσττάά  ««1188  ΛΛιιααννοοττρράάγγοουυδδαα
ττῆῆςς  ππιικκρρῆῆςς  ((κκααττάάππιικκρρηηςς  ἤἤθθεελλεε  ννάά  ππεεῖῖ  ὁὁ  πποοιιηηττήήςς))  ππααττρρίίδδααςς..  ««......κκααίί  ττάά  ττρραα--
γγιιάά  γγιιααλλόό  γγιιααλλόό  ββοοσσκκᾶᾶννεε  ττ᾿̓  ἄἄσσππρροο  ἁἁλλάάττιι»»..  ΤΤόό  ἁἁλλάάττιισσμμαα  ττῆῆςς  γγυυννααιικκόόςς  κκααίί
ττῶῶνν  γγιιδδιιῶῶνν  μμέέ  σσυυγγκκιιννεεῖῖ  κκααττ᾿̓  ἐἐππέέκκτταασσιινν  σσυυννεειιρρμμιικκάά  ἐἐννθθυυμμοούύμμεεννοοςς  οοἰἰκκεεῖῖαα

γγλλυυκκάά  σσυυμμββάάνντταα  λλυυππηηττεερρᾶᾶςς  ὅὅμμωωςς  ππρροοεελλεεύύσσεεωωςς  κκααθθώώςς::
««......ΒΒλλέέππωω  ττόόνν  ππααττέέρραα  πποούύ  ἀἀπποομμαακκρρύύννεεττααιι..  ΣΣέέ  μμίίαα  ἀἀββααθθῆῆ  γγοούύββαα  θθαα--

λλάάσσσσηηςς  ((ΜΜοοννήή  ΠΠααννττεελλεεήήμμοοννοοςς  ἁἁγγίίοουυ  ὌὌρροουυςς))  μμοουυλλιιάάζζεειι  ττόό  ἕἕνναα  ππόόδδιι  ττοουυ
ἀἀππόό  ττόό  ὁὁπποοῖῖοο  λλεείίπποουυνν  ττρρίίαα  δδάάχχττυυλλαα,,  ἀἀττύύχχηημμαα  ἐἐρργγοοσστταασσιιαακκόό  ἐἐδδῶῶ  κκααίί  σσαα--
ρράάνντταα  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα..  ΤΤόό  ἁἁρρμμυυρρίίζζεειι,,  ττ᾿̓  ἁἁλλααττίίζζεειι..  ἉἉλλάάττιισσμμαα  πποοδδιιοοῦῦ  δδίίχχωωςς  ὅὅλλαα
ττοουυ  ττάά  δδάάχχττυυλλαα,,  ττίίττλλοοςς  ττααιιννίίααςς  μμιικκρροοῦῦ  μμήήκκοουυςς  ἀἀλλλλάά  μμεεγγάάλληηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  σσέέ
ἔἔνντταασσηη..  ὍὍππωωςς  ἁἁρρμμύύρριιζζεε  ττάά  γγίίδδιιαα  σσττόό  γγιιααλλόό  ὁὁ  ««ΦΦττωωχχόόςς  ἅἅγγιιοοςς»»  ττοουυ  ΠΠππδδ..
ἤἤ  κκιι᾿̓  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  σσττόό  χχωωρριιόό,,  ττάά  γγίίδδιιαα  ἐἐλλεευυθθέέρρααςς  ββοοσσκκῆῆςς  εεἴἴττεε  σσττόό  ββοουυννόό  μμέέ  ττίίςς
ἁἁλλααττααρριιέέςς  εεἴἴττεε  σσττόόνν  μμιικκρρόό  ἀἀχχυυρρώώνναα  ––  μμααννττρρίί,,  σσττίίςς  ππααρρυυφφέέςς  ττῆῆςς  κκοοιιννόόττηηττααςς,,
μμέέ  ττάά  ὁὁπποοῖῖαα  ππεερρννᾶᾶ  ὅὅλλοο  ττόόνν  χχρρόόννοο  ττοουυ  ππρρωωίί,,  μμεεσσηημμέέρριι,,  ββρράάδδυυ..  ΑΑὐὐττάά  κκιι᾿̓  ἄἄνν
εεἶἶννααιι  ἀἀγγάάππεεςς!!    ΚΚοοιιττῶῶ  ἐἐνν  σσιιωωππῇῇ,,  μμέέ  δδέέοοςς  σσχχεεδδόόνν,,  ττήή  μμυυσσττααγγωωγγίίαα  ααὐὐττήή..  ΜΜοοῦῦ
᾿̓ρρχχοοννττααιι  γγλλυυκκάά  δδάάκκρρυυαα��  ἄἄνν  μμπποορροοῦῦσσαα  μμ᾿̓  ααὐὐττάά  ννάά  ξξεεππλλύύννωω  κκάάππωωςς  ττόό  ππόόδδιι
μμεεττάά  ττόό  ἁἁλλμμύύρριισσμμάά  ττοουυ......»»  ((««ὉὉ  χχῶῶρροοςς  ττοοῦῦ  κκυυρρίίοουυ  ΠΠεερρίίννδδααρροουυ  κκιι  ὁὁ  χχοορρόόςς
ττοοῦῦ  κκυυρρίίοουυ  ΠΠεερρίίααννδδρροουυ»»  ἐἐκκ  ττῆῆςς  σσυυλλλλοογγῆῆςς  ««ἉἉμμααρρττήήμμαατταα  κκααττάά  σσυυρρρροοήήνν
σσττόόνν  ἌἌθθωω»»  ΚΚοοζζάάννηη,,  22000077  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ««ΠΠααρρεεμμββάάσσεεωωςς»»..  

ΑΑὐὐττόό  κκιι᾿̓  ἄἄνν  εεἶἶννααιι  φφιιλλοολλοογγιικκόόνν  ξξεεσσττρράάττιισσμμαα......
ἘἘππααννέέρρχχοομμααιι..

ὍὍμμωωςς,,  ὅὅτταανν  ααὐὐττόό  ττόό  ββιιββλλίίοονν  ττόό  ὁὁπποοῖῖοονν  μμεεττααφφρράάσσττηηκκεε  κκααίί  δδηημμοοσσιιεεύύ--
ττηηκκεε  σσττήήνν  ἈἈθθήήνναα  ((11990055)),,  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ττόόττεεςς
ἀἀλλλλάάζζεειι  ττόό  ππρρᾶᾶγγμμαα..  ΔΔέένν  μμ᾿̓  ἐἐγγννοοίίααζζεε  ἡἡ  ππλλοοκκήή,,  ἡἡ  ππεερριιππέέττεειιαα,,  ἡἡ  μμυυθθοοππλλαασσίίαα
ττοουυ  πποούύ  λλέέγγοουυνν  κκααίί  γγρράάφφοουυνν    μμεεττ᾿̓  ἀἀφφάάττοουυ  ππννεευυμμααττιικκῆῆςς  ἡἡδδύύττηηττοοςς  οοἱἱ  κκρριιττιικκοοίί
ττῆῆςς  σσήήμμεερροονν,,  μμοοῦῦ  ἀἀρρκκοοῦῦσσεε  μμόόννοονν  ἡἡ  μμεεττάάφφρραασσήή  ττοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ἡἡ  ἀἀννααδδηημμιιοουυρργγίίαα
ττοουυ  ὡὡςς  ββιιββλλίίοονν  ππρροολλοογγιιζζόόμμεεννοονν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΧΧααλλκκιιδδοοΟΟυυρρααννοοφφάάννττοορροοςς  ΝΝ..  ΔΔ..  

00Σελίς 2

00Σελίς 2 88 ἈἈννττώώννηηςς  ΚΚάάλλφφααςς
88 ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς
88 ΝΝώώννττααςς  ΤΤσσίίγγκκααςς

******
ΕΕὐὐχχααρριισσττίίεεςς  σσττόόνν  ΚΚ..ΣΣ..  ΤΤσσιιώώλληη..
ΚΚααίί  σσττήήνν  ζζωωγγρράάφφοο  ΔΔήήμμηηττρραα  
ΛΛααμμππρρέέττσσαα  γγιιάά  ττόό  σσκκίίττσσοο  ττοοῦῦ  
ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΑΑΡΡΝΝΤΤ..

ΚΚοουυκκοουυββάάγγιιεεςς  σσττὰὰ    κκεερρααμμίίδδιιαα
ΤΤὸὸ  λλιιθθόόσσττρρωωττοο  εεἶἶχχεε  ττεελλεειιώώσσεειι..  ΤΤώώρραα  χχααλλίίκκιι  κκιι᾿̓  ἀἀγγρράάγγκκααθθαα..  ΝΝττάάλλαα

μμεεσσηημμέέρριι,,  ἸἸοούύλλιιοοςς  ττοοῦῦ  220011......,,
σσττὴὴ  μμεεγγάάλληη  ννῆῆσσοο  ττοοῦῦ  ἸἸοοννίίοουυ..  ΜΜὰὰ
πποοῦῦ  ἦἦτταανν  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ΦΦΑΑΝΝΑΑΡΡΙΙ  ττῆῆςς
ππεεζζοοπποορριικκῆῆςς  ππιινναακκίίδδααςς;;  ΠΠρροοχχωω--
ρροοῦῦσσεε  μμὲὲ  ττ’’  ἄἄββοολλαα  σσααννδδάάλλιιαα  ττῆῆςς
ππααρρααλλίίααςς,,  ζζωωσσμμέέννοοςς  ττὴὴνν  φφωωττοο--
γγρρααφφιικκήή..  ΔΔεεξξιιὰὰ  ββρράάχχοοςς  ἢἢ  ππλλέέγγ--
μμαατταα  σσιιδδεερρέέννιιαα,,  ββααρρββααρρίίζζοονντταα
ἀἀππεειιλληηττιικκὰὰ  ττὴὴ  λλέέξξηη
««PPRRIIVVAATTEE»»..  ΚΚιι᾿̓  ἀἀρριισσττεερράά,,
γγκκρρεεμμννόόςς,,  ζζάάλληη,,  μμέέθθηη..  ΒΒααθθὺὺ  γγαα--
λλάάζζιιοο,,  μμὲὲ  σσττίίγγμμαατταα  ππρράάσσιιννοουυ
ππεεύύκκοουυ..

**
ἘἘξξααίίφφννηηςς,,  ππιινναακκιιδδάάκκιι  ρροοῦῦσσοο,,  σσκκοουυρριιαασσττόό,,  ττσσαακκιισσμμέέννοο,,  ττοοῦῦ  ̓̓ δδεειιχχννεε  μμοο--

ννοοππάάττιι  ἄἄφφααννττοο..  ἍἍϊϊςς  ΠΠααννττιιλλέέμμοουυννααςς..  ΤΤέέττοοιιοονν  δδὲὲνν  εεἶἶχχεε  κκααὶὶ  σσττὸὸ  ΜΜπποοσσττάάννιι,,
σσιιμμὰὰ  σσττὸὸ  ΚΚάάσσττρροο;;  ὙὙππάάκκοουυσσεε• ααὔὔρριιοο  ξξηημμέέρρωωννεε  κκιι᾿̓  ἡἡ  χχάάρρηη  ΤΤοουυ..  ««ΜΜὲὲ  πποολλὺὺ
κκόόπποονν»»  ἤἤλλππιιζζεε  ννὰὰ  ττὸὸ  δδεεῖῖ..  ΚΚααὶὶ  μμεεττ’’  ὀὀλλίίγγοονν,,  ἐἐμμφφααννίίσσττηηκκεε..  ΦΦθθααρρμμέέννοο,,  ἀἀσσββεε--
σσττωωμμέέννοο  ππρρόόχχεειιρραα,,  λλααμμππρροοννττυυμμέέννοο  ττώώρραα  ττὴὴ  λλιιαακκάάδδαα  ττοουυ..  ἌἌρρχχιισσεε  ννὰὰ  ττὸὸ
πποολλυυββοολλεεῖῖ  μμὲὲ  ττὸὸνν  φφαακκόό..  ΚΚααὶὶ  κκεεῖῖ,,  σσττὸὸ  σσττααυυρρόόννηημμαα  ττοοῦῦ  γγυυααλλιιοοῦῦ,,  εεἶἶδδεε  ττὸὸ  ππαα--
ρράάδδοοξξοο..  ΤΤὰὰ  χχααρρττιιάά,,  χχωωμμέένναα  σσττὰὰ  κκεερρααμμίίδδιιαα..

**
ΡΡοουυκκωωμμέέννεεςς  ἐἐφφηημμεερρίίδδεεςς  σσὲὲ  ππλλιιννθθιιάά,,  ββιιββλλιιοοθθήήκκηη  εεὔὔτταακκττοοςς..  ἍἍρρππααξξεε  μμιιάά..

««ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ»»..  ΜΜὰὰ  πποοιιὸὸςς  ἦἦτταανν  σσυυννδδρροομμηηττήήςς  ττηηςς  ἐἐδδῶῶ;;  ΣΣὲὲ  πποοιιὸὸ  ννηησσὶὶ  ππαα--
ττοοῦῦσσεε;;  ἘἘζζααλλίίσσθθηη..

**
ΤΤρράάββηηξξεε  ττὸὸ  ττεεττρραασσέέλλιιδδοο..  ΚΚιι᾿̓  ααὐὐττὸὸ  ββγγῆῆκκεε  ἀἀννεερρυυθθρρίίαασστταα  σσττὴὴνν  μμεεσσηημμ--

ββρρίίαα  ττῆῆςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς..  ἌἌφφθθααρρττοο,,  ζζωωννττααννόό,,  σσὰὰνν  vveelllluumm  φφρρεεσσκκοοττυυ--
ππωωμμέέννοο  σσττὸὸ HHooff  zzuumm  HHuummbbrreecchhtt..

2277ηη  ἸἸοουυλλίίοουυ  11990066..  ΤΤὸὸ  μμάάττιι  ππῆῆγγεε  σσττὸὸνν  ττίίττλλοο..  ««ΤΤὰὰ  ΔΔεελλφφιιννάάκκιιαα»»..  ΤΤὴὴνν
ὑὑπποογγρρααφφὴὴ  ττὴὴνν  ἤἤξξεερρεε,,  γγυυρρννώώννττααςς  ττρρεεμμοουυλλιιαασσττὰὰ  ττὴὴ  σσεελλίίδδαα::  ἈἈ..  ΠΠααππααδδιιαα--
μμάάννττηηςς..  ΤΤὰὰ  ττζζιιττζζίίκκιιαα  ἔἔππααυυσσαανν  ττὸὸ  ἔἔρργγοο  ττοουυςς..  ΣΣιιωωππήή..  ΣΣ’’  ἄἄλλλλαα  ννεερρὰὰ  θθὰὰ  κκοο--
λλύύμμββααγγεε..

ΔΔιιάάββαασσεε  ττὴὴνν  ἀἀρράάδδαα  ττὴὴνν  ππρρώώττηη::
««ΤΤίί  ἐἐγγύύρρεευυεενν,,  ττίί  ἤἤθθεελλεενν  ὁὁ  ΠΠααγγώώννααςς  ἐἐκκεεῖῖ,,  εεἰἰςς  ττὸὸ  μμοοννύύδδρριιοονν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ

ΠΠααννττεελλεεήήμμοοννοοςς,,  ττὴὴνν  ἑἑσσππέέρραανν......»»
**
ὈὈρρννίίθθιι  ττααλλάάννττιισσεε  ττὴὴ  ννύύχχτταα..  ΚΚιι᾿̓  ἄἄλλλλοο..  ΚΚααὶὶ  ξξααννάά..  ΤΤιιννάάχχττηηκκεε..  ΣΣκκοοττάάδδιι,,

μμααῦῦρροο  γγυυααλλόόχχααρρττοο..  ΣΣττὸὸ  330055,,  ττοοῦῦ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  ΠΠέέννττεε  γγοουυλλιιὲὲςς  ννεερρὸὸ  κκααὶὶ  σσττὸὸ
μμππααλλκκόόννιι..  ΦΦωωττίίδδιιαα  κκάάττωω  σσττὸὸ  λλιιμμάάννιι..  ΔΔεεξξιιάά,,  ἐἐππὶὶ  ττοοῦῦ  ὄὄρροουυςς,,  οοἱἱ  ἍἍηη  ΦΦααννέέννττεεςς��
φφύύλλααγγαανν  ττὴὴνν  ππλλάάσσηη..  ΣΣωωρριιάάσσττηηκκεε  σσττὴὴνν  κκααρρέέκκλλαα  κκιι᾿̓  ὁὁ  ἀἀγγκκώώννααςς  ττοουυ  ἔἔσσππρρωω--
ξξεε  ττὸὸ  ββιιββλλίίοο..  

ΠΠλλοούύττααρρχχοοςς..  ΔΔεεννδδρροολλίίββααννοο  σσηημμάάδδεευυεε  ττὶὶςς  σσεελλίίδδεεςς  ττοοῦῦ  ΛΛύύσσααννδδρροουυ..  ὉὉ
ΓΓύύλλιιπππποοςς..  ««ὙὙππὸὸ  ττῷῷ  κκεερράάμμῳῳ  κκοοιιττάάζζεεσσθθααιι  πποολλλλὰὰςς  γγλλααύύκκααςς»»..

ΜΜωωρρὲὲ  γγιιὰὰ  ττέέττοοιιεεςς  ««κκοουυκκοουυββάάγγιιεεςς»»,,  σσττὰὰ  κκεερρααμμίίδδιιαα  ττοοῦῦ  ννααϋϋδδρρίίοουυ  --μμὰὰ
ττὴὴνν  ἀἀλλήήθθεειιαα--��  ἀἀ  δδ  ίί  σσ  ττ  αα  κκ  ττ  αα    θθὰὰ  κκοούύρρσσεευυεε,,  ««ἀἀννααλλύύωωνν  ττὰὰςς  ρρααφφὰὰςς  ττῶῶνν  ἀἀγγγγεείί--
ωωνν»»..

ἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ

ΠΠ..ΒΒ..  ΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΣΣΠΠ..ΒΒ..  ΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΣΣ



τύρβη

ΑΑΝΝΘΘΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑΛΛΟΟΥΥ
ἩἩ  ἡἡλλιικκίίαα    ττῶῶνν  ἀἀθθώώωωνν  εεἶἶννααιι  ἡἡ  μμοουυσσιικκήή  ἐἐππίίκκλληησσηη  ττῆῆςς  φφωωννῆῆςς  σσοουυ..  ΕΕἶἶχχεεςς

ααὐὐττήήνν  ττήήνν  μμααγγεευυττιικκήή  ἱἱκκααννόόττηητταα  ττῆῆςς  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννηηςς  εεὐὐααιισσθθηησσίίααςς,,  ππλληη--
γγωωμμέέννηηςς  ὡὡςς  ττόόνν  λλυυρριισσμμόό,,  ββίίααιιηηςς  ὡὡςς  ττόόνν  θθάάννααττοο,,  ἀἀππεεγγννωωσσμμέέννηηςς  ὡὡςς  ττόό  ττρροο--
μμαακκττιικκόό..  ἜἜσσττρρεεφφεεςς  ττόό  ββλλέέμμμμαα  σσοουυ  ππάάννττοοττεε  σσττάά  κκααιιννοούύρργγιιαα  ττρρααγγοούύδδιιαα,,
λλυυππηημμέέννεεςς  μμεεττααμμοορρφφώώσσεειιςς  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν  ττοοῦῦ  κκααιιρροοῦῦ  μμααςς,,  κκιι  ἔἔββλλεεππεεςς  ὅὅλλαα  ττάά
λλοουυλλοούύδδιιαα  ννάά  φφυυρρααίίννοουυνν  ππααρράάξξεενναα  σσάάνν  μμίίαα  ττρροομμαακκττιικκήή  ββεεββααιιόόττηητταα..  ἜἜββλλεε--
ππεεςς,,  λλέέωω,,  ἀἀννοοιικκττὰὰ  εεἰἰςς  ττὸὸ  ππέέλλααγγοοςς,,  ἔἔξξωω  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  δδύύοο  ἀἀννθθιισσμμέένναα  ννηησσάάκκιιαα,,  ττὰὰ  φφυυ--
λλάάττττοονντταα  ὡὡςς  σσκκοοπποοὶὶ  ττὸὸ  σσττόόμμιιοονν  ττοοῦῦ  λλιιμμέέννοοςς,,  ἓἓνν  μμεελλααγγχχοολλιικκὸὸνν  φφῶῶςς..  ΜΜοοῦῦ
ἄἄρρεεσσεε  ννάά  σσέέ  ββλλέέππωω  ἀἀππρροοσσδδόόκκηηττηη  σσάάνν  μμίίαα  ὁὁρρμμήή  πποούύ  ἔἔρρχχεεττααιι  ἀἀππόό  ββααθθιιάά  κκααίί
μμᾶᾶςς  σσυυννεεππααίίρρννεειι  ἀἀσσττααμμάάττηητταα,,  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  ἕἕνναα  ππααλλααιιὸὸνν  ἐἐρρηημμόόσσππιιττοονν  κκααττηη--
ρρεειιππωωμμέέννοονν,, κκοομμίίζζοοννττααςς  ττήή  γγλλυυκκύύττααττηη  κκοοιιννήή  ἱἱσσττοορρίίαα  μμααςς,,  ἀἀννττιιφφάάσσεειιςς  ἑἑννόόςς
λλυυμμέέννοουυ  γγόόννααττοοςς  σσττήή  δδοοξξοολλοογγίίαα  ττῆῆςς  ὀὀννοομμαασσττιικκῆῆςς  σσοουυ  ἑἑοορρττῆῆςς,,  χχααμμέέννοουυςς  σσέέ
μμίίαα  ἐἐθθιιμμοοττυυππίίαα  ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ὑὑππήήρρξξααμμεε——  εεἰἰςς  ττὸὸ  ββάάθθοοςς  ττῆῆςς  μμεελλααννωωμμέέννηηςς  εεἰἰκκόό--
ννοοςς  ——  ττόό  ἄἄδδεειιοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο..  ΚΚάάπποοττεε,,  ἐἐππιισσττρρέέφφοοννττααςς  ἀἀππόό  ττόό  ππααλλααιιόό
ὨὨδδεεῖῖοο,,  μμοοῦῦ  ττρρααγγοούύδδηησσεεςς  ττόό  θθααλλαασσσσιιννόό  ττρρααγγοούύδδιι,,  κκααττααββρροοχχθθίίζζοοννττααςς  ττίίςς
ἀἀρρχχααιιόόττεερρεεςς  εεἰἰκκόόννεεςς,,    κκοουυββααλλώώννττααςς  μμέέ  ττάά  χχέέρριιαα  σσοουυ  ἀἀννααμμννήήσσεειιςς  ἀἀππόό  ττόό  σσππίί--
ττιι  ττῆῆςς  ππεεθθααμμέέννηηςς  ββαασσιιλλοοπποούύλλααςς..  ἝἝνναα  λλοουυλλοουυδδάάκκιι  ἀἀόόρρααττοο,,  μμοοσσχχοομμυυρριισσμμέέ--
ννοο,,  φφύύττρρωωσσεε  ἀἀννάάμμεεσσαα  σσττοοὺὺςς  δδυυὸὸ  ααὐὐττοοὺὺςς  ββρράάχχοουυςς  κκααίί  ἄἄλλλλαα  ππρράάγγμμαατταα  πποούύ  δδέένν
ἔἔββλλεεππαανν  ὅὅλλοοιι    ππααρρὰὰ μμόόννοονν  ὅὅσσοοιι  ἦἦτταανν  κκααθθααρροοὶὶ  ττὸὸνν  ππααλλααιιὸὸνν  κκααιιρρόόνν,,  κκααὶὶ  οοἱἱ
ἐἐλλααφφρροοΐΐσσκκιιωωττοοιι  σσττὰὰ  χχρρόόννιιαα  μμααςς.. ἜἜρρχχεεττααιι,,  ἔἔλλεεγγεεςς,,  κκααίί  γγιιάά  μμέένναα  ἡἡ  μμέέρραα
ττῆῆςς  ἀἀόόρριισσττηηςς  ννοοσσττααλλγγίίααςς,,  ἡἡ  γγιιοορρττήή  ττοοῦῦ  ἀἀλλλλόόκκοοττοουυ  ὀὀννεείίρροουυ,,  ὁὁ  σσππααρρααγγμμόόςς  ττῆῆςς
γγααμμήήλλιιααςς  ττεελλεεττῆῆςς,,  ττόό  ὑὑππααρρκκττόό  ττέέλλοοςς  μμαακκρριιάά  σσοουυ,,  πποούύ  μμοοῦῦ  κκααττααπποοννεεῖῖ——
σσὰὰνν  ττρρααγγωωδδίίαα——ττόό  σσῶῶμμαα..

ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΦΦΑΑΣΣΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΦΦΑΑΣΣ

ἩἩ  ἀἀνναακκάάλλυυψψιιςς  ττῆῆςς  ἈἈμμεερριικκῆῆςς  
ΤΤέέλληη  ΜΜααΐΐοουυ  κκααίί  ὁὁ  ΤΤάάκκηηςς  ΚΚιιννεεττίίδδηηςς,,  πποολλιιττιικκόόςς  ὑὑππάάλλλληηλλοοςς  ττῆῆςς  ἘἘννάάττηηςς

ΜΜεερρααρρχχίίααςς,,  κκάάθθεεττααιι  ἀἀππόό  ὥὥρραα  σσκκυυμμμμέέννοοςς  ππάάννωω  ἀἀππόό  ττόό  ἄἄννοοιιγγμμαα  ἑἑννόόςς  ξξύύλλιιννοουυ
κκιιββωωττίίοουυ..    ΚΚάάθθεε  ττόόσσοο  ττρρααββᾶᾶ  ἔἔξξωω,,  κκααίί  μμέέ    ττρρόόπποο  σσάάνν  ννάά  ττήήνν  ἔἔχχεειι  μμόόλλιιςς
ἀἀνναακκααλλύύψψεειι,,  κκάάπποοιιαα  ἀἀππόό  ττίίςς  σσττρροογγγγυυλλέέςς  μμεεττααλλλλιικκέέςς  θθῆῆκκεεςς  πποούύ  ππεερριιέέχχοουυνν
ττίίςς  μμπποομμππίίννεεςς  ττῶῶνν  δδεεκκααέέξξηη  χχιιλλιιοοσσττῶῶνν..  ΠΠάάννωω  σσέέ  ὁὁλλοοκκααίίννοουυρργγιιαα  μμέέ  ττόό
λλααμμππεερρόό  χχρρῶῶμμαα  ττῆῆςς  λλααμμααρρίίννααςς  ννάά  ἀἀσσττρράάφφττεειι  ἤἤ  σσέέ  ττααλλααιιππωωρρηημμέένναα  κκιι᾿̓
ὀὀξξεειιδδωωμμέένναα  ἀἀππόό  ττόόνν  κκααιιρρόό  κκααλλύύμμμμαατταα,,  δδιιααββάάζζεειι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττίίςς  ἐἐττιικκέέττεεςς..
ΤΤααξξιιννοομμεεῖῖ  ττίίςς  ττααιιννίίεεςς  σσέέ  σσττοοῖῖββεεςς  κκααττάά  ὁὁμμάάδδεεςς,,  ππααίίρρννοοννττααςς  ὑὑππόόψψηη  θθέέμμαατταα,,
χχρρόόννοο  κκααίί  ττόόπποο  πποούύ  ααὐὐττέέςς  ππααιιχχττοοῦῦνν..  ΤΤσσεεκκάάρρεειι  ττόό  κκάάθθεε  θθέέμμαα  μμέέ  κκόόκκκκιιννηη
ξξυυλλοομμπποογγιιάά  ἐἐππίί  ἡἡμμιικκλλάάσσττοουυ  κκόόλλλλααςς  ἀἀννααφφοορρᾶᾶςς  πποούύ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ἀἀννοοιιχχττήή  ππάάννωω
σσττόό  ττρρααππέέζζιι..  ΚΚααττααρρττίίζζεειι  μμέέ  ππρροοσσοοχχήή  κκααττααλλόόγγοουυςς  γγιιάά  ὅὅσσαα  ττόό  σσυυννεερργγεεῖῖοο
ττοουυ  θθάά  ππρροοββάάλλλλεειι  σσττάά  ««χχωωρριιάά  εεὐὐθθύύννηηςς»»  ττώώρραα  πποούύ  κκααλλυυττεερρεεύύεειι  ὁὁ  κκααιιρρόόςς  κκιι  ὁὁ
ἀἀγγρροοττιικκόόςς  κκόόσσμμοοςς  ἔἔχχεειι  ττήή  ἀἀννάάγγκκηη  ννάά  ψψυυχχααγγωωγγηηθθεεῖῖ  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ννάά
ἐἐππιιμμοορρφφωωθθεεῖῖ  σσττόό  μμέέττρροο  ττοοῦῦ  δδυυννααττοοῦῦ::

ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόόςς  ΚΚααττάάλλοογγοοςς  ἙἙλλλληηννιικκῶῶνν  ττααιιννιιῶῶνν  ἀἀρριιθθμμόόςς  22  && 33

FFPP --2299  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ  [[LLEETT  UUSS  LLIIVVEE]]  
««ἩἩ  δδιιααφφυυγγήή  ττῶῶνν  ΓΓεερρμμααννῶῶνν  ἀἀππόό  ττήήνν  ἈἈννααττοολλιικκήή  σσττήή  ΔΔυυττιικκήή  ζζώώννηη  ττῆῆςς

ΓΓεερρμμααννίίααςς  κκααίί  ππῶῶςς  λλεειιττοουυρργγοοῦῦνν  ττάά  ππρροοσσφφυυγγιικκάά  ΚΚέέννττρραα  σσττόό  ΒΒεερροολλίίννοο»»..

MM--7700  ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΑΑ  ἌἌρρ..  3311  [[NNEEWWSS  MMAAGGAAZZIINNEE]]  
--ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ἐἐππίί  ττρροοχχῶῶνν::  ΜΜίίαα  κκιιννηηττήή  δδηημμόόσσιιαα  ββιιββλλιιοοθθήήκκηη  ἐἐππίί

ααὐὐττοοκκιιννήήττοουυ  σσττήήνν  ἈἈμμεερριικκήή..
--ὉὉ  ἈἈγγώώνν  κκααττάά  ττῆῆςς  δδιιααββρρώώσσεεωωςς::  ἩἩ  ἐἐππιισσττηημμοοννιικκήή  κκααττααπποολλέέμμηησσιιςς  ττῆῆςς

δδιιααββρρώώσσεεωωςς  μμέέ  ττήήνν  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσιι  ««ττρρίίλλιιοουυμμ»»..
--ΠΠααττιιννάάζζ  γγιιάά  ὅὅλλοουυςς::    ΠΠῶῶςς  ππάάννωω  ἀἀππόό  2277  ἑἑκκααττοομμμμύύρριιαα  ἈἈμμεερριικκααννῶῶνν

ἀἀππαασσχχοολλοοῦῦννττααιι  μμέέ  ττόό  ππααττιιννάάζζ..

ΜΜ--6677  ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΑΑ  
««ΤΤόό  ττααχχυυδδρροομμεεῖῖοο  ἐἐνν  δδρράάσσεειι::    ΠΠῶῶςς  λλεειιττοουυρργγεεῖῖ  ττόό  ττααχχυυδδρροομμεεῖῖοο  ττῆῆςς  ΝΝ..

ὙὙόόρρκκηηςς»»..

ΑΑ--113333  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ  [[TTOO  FFRREEEEDDOOMM]]  
ΜΜέέρροοςς  22οονν  ττῆῆςς  σσεειιρρᾶᾶςς  ττααιιννιιῶῶνν  ττῆῆςς  ἈἈμμεερριικκααννιικκῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς..  1188οοςς  ααἰἰώώνν..

ΠΠῶῶςς  ἀἀννεεκκααλλύύφφθθηη  ἡἡ  ἈἈμμεερριικκήή..  ΟΟἱἱ  μμάάχχεεςς  κκααίί  οοἱἱ  ἀἀγγῶῶννεεςς  ττῶῶνν  ππρρώώττωωνν  ἀἀπποοίίκκωωνν
ἐἐννααννττίίοονν  μμίίααςς  ἀἀγγρρίίααςς  χχώώρρααςς  κκααίί  ττῶῶνν  ἐἐρρυυθθρροοδδέέρρμμωωνν..  ΣΣυυμμμμααχχίίαα  ΓΓάάλλλλωωνν  κκααίί
ἐἐρρυυθθρροοδδέέρρμμωωνν  ἐἐννααννττίίοονν  ττῶῶνν  ππρρώώττωωνν  ἈἈμμεερριικκααννῶῶνν,,  ἡἡ  ἧἧτττταα  ττωωνν  ἀἀππόό  ττάά  ππρρῶῶτταα
ἈἈμμεερριικκααννιικκάά  σσττρρααττεεύύμμαατταα  κκααίί  οοἱἱ  ἀἀγγῶῶννεεςς  ττῶῶνν  πποολλιιττῶῶνν  γγιιάά  ττήήνν  ἀἀππααλλλλααγγήή
ττοουυςς  ἀἀππόό  ττόόνν  ἈἈγγγγλλιικκόό  ζζυυγγόό  κκααίί  ττήή  φφοορροολλοογγίίαα..  ΤΤόό  ππρρῶῶττοο  μμέέρροοςς  ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς
σσεειιρρᾶᾶςς  λλέέγγεεττααιι  ««ΝΝΕΕΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ»»  κκααίί  ττόό  ττρρίίττοονν  ««ΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΖΖΕΕΙΙ»»..

FFPP--3333  ΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΤΤΛΛΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  [[ΤΤRRAANNSSAATTLLAANNTTIICC]]
ΜΜέέ  ἕἕνναα  εεὐὐχχάάρριισσττοο  ττρρόόπποο  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ππώώςς  μμέέ  ττήήνν  ἀἀνναακκάάλλυυψψιι  ττῆῆςς

ἈἈμμεερριικκῆῆςς  κκααίί  ττήήνν  ἀἀννάάππττυυξξιι  ττοοῦῦ  πποολλιιττιισσμμοοῦῦ  ἐἐκκεεῖῖ  γγίίννεεττααιι  δδυυννααττήή  ἡἡ
ἀἀννττααλλλλααγγήή  ἰἰδδεεῶῶνν  κκααίί  ἡἡ  σσύύσσφφιιγγξξιιςς  ττῶῶνν  σσχχέέσσεεωωνν  μμεεττααξξύύ  ττῶῶνν  δδυυόό  ἠἠππεείίρρωωνν
ΕΕὐὐρρώώππηηςς  κκααίί  ἈἈμμεερριικκῆῆςς..

ΜΜ--7711  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞ    [[GGUUAARRDDIIAANN  AANNGGEELL]]    
ἩἩ  σσηημμαασσίίαα  κκααίί  ἡἡ  χχρρηησσιιμμόόττηηςς  ττῶῶνν  ἑἑλλιικκοοππττέέρρωωνν  σσττόόνν  ππόόλλεεμμοο..

ΜΜ--7722  ΑΑΕΕΡΡΙΙΟΟΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΩΩΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ
ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΝΝΩΩ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ [[JJEETTSS  OOVVEERR  TTUURRKKEEYY]]  

ἩἩ  ἐἐξξέέλλιιξξιιςς  ττῆῆςς  ΤΤοουυρρκκιικκῆῆςς  ἀἀεερροοπποορρίίααςς  μμέέσσαα  σσττάά  ππλλααίίσσιιαα  ττοοῦῦ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ  μμέέ
ττήήνν  ββοοήήθθεειιαα  ἈἈμμεερριικκααννῶῶνν  εεἰἰδδιικκῶῶνν..

ΗΗ--1122  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ  [[RREECCOOVVEERRYY]]  
ἩἩ  ττεεχχννιικκήή  ἀἀπποοθθεερρααππεείίααςς  ττῶῶνν  φφυυμμααττιικκῶῶνν  μμέέ  ττήή  ββοοήήθθεειιαα  ττῶῶνν

ἐἐρργγαασσττηηρρίίωωνν  AALLTTRROO σσττήή  ΝΝ..  ὙὙόόρρκκηη..

ἌἌλλλλαα  θθέέμμαατταα  πποούύ  σσηημμεειιώώννεειι  ὁὁ  ΚΚιιννεεττίίδδηηςς  σσττόό  χχααρρττίί::

ΠΠῶῶςς  λλεειιττοουυρργγεεῖῖ  ἕἕνναα  σσχχοολλεεῖῖοο  γγιιάά  ττάά  ππααιιδδιιάά  ττῶῶνν  ννααυυττεερργγααττῶῶνν  ττῆῆςς  ΝΝ..
ὙὙόόρρκκηηςς  ἐἐππίί  ἑἑννόόςς  ππλλοοίίοουυ..  ἈἈγγῶῶννεεςς  ττααχχύύττηηττοοςς  ρρυυμμοουυλλκκῶῶνν  σσττόόνν  λλιιμμέένναα  ττῆῆςς  ΝΝ..
ὙὙόόρρκκηηςς..  ὙὙλλοοττοομμίίαα  σσττίίςς  ΗΗΠΠΑΑ..  ἩἩ  ἱἱσσττοορρίίαα  ττῆῆςς  ΚΚοορρέέααςς  μμεεττάά  ττόόνν  22οονν
ΠΠααγγκκόόσσμμιιοονν  ΠΠόόλλεεμμοονν..  ἩἩ  σσηημμαασσίίαα  ττοοῦῦ  ἐἐξξηηλλεεκκττρριισσμμοοῦῦ  ττῶῶνν  κκρρααττῶῶνν  ττῆῆςς
ΕΕὐὐρρώώππηηςς  κκααίί  ττάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττάά  ττοουυ  γγιιάά  ττήήνν  ζζωωήή  ὅὅλλωωνν  μμααςς..  ἩἩ  ζζωωήή  ττῶῶνν
ψψααρράάδδωωνν  σσττάά  ΚΚααννααδδιικκάά  ππααρράάλλιιαα  ΜΜααρριιττίίμμ  ττοοῦῦ  ἈἈττλλααννττιικκοοῦῦ  κκααίί  ἡἡ  σσηημμαασσίίαα
πποούύ  ἔἔχχοουυνν  σσττήή  ζζωωήή  ττοουυςς  οοἱἱ  σσυυννεεττααιιρριισσμμοοίί..  ἈἈσσχχοολλίίεεςς  κκααίί  δδιιαασσκκεεδδάάσσεειιςς  ττῶῶνν
ὑὑλλοοττόόμμωωνν  σσττίίςς  ΗΗΠΠΑΑ..  ΤΤεερργγέέσσττηη::  ἩἩ  ἐἐππιιττεευυχχθθεεῖῖσσαα  σσυυμμφφωωννίίαα  μμεεττααξξύύ
ἸἸττααλλίίααςς  κκααίί  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς  σσχχεεττιικκῶῶςς  μμέέ  ττόόνν  δδιιααχχωωρριισσμμόόνν  ττῆῆςς  ΤΤεερργγέέσσττηηςς..
ΜΜίίαα  ττααιιννίίαα  σσχχεεττιικκήή  μμέέ  ττήήνν  ἐἐξξεεύύρρεεσσιι  ττρρόόπποουυ  ααὐὐξξήήσσεεωωςς  ττῆῆςς  ππααρρααγγωωγγῆῆςς  κκααίί
ἐἐλλααττττώώσσεεωωςς  ττῶῶνν  ττιιμμῶῶνν..  ὉὉ  ἀἀννττιιαακκρριιδδιικκόόςς  ἀἀγγώώνν  σσττήήνν  ἈἈννααττοολλιικκήή  ἈἈφφρριικκήή  μμέέ
ττήήνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααίί  ββοοήήθθεειιαα  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  χχωωρρῶῶνν..

ὉὉ  μμεεσσόόκκοοπποοςς  ἄἄννδδρρααςς  ξξεεχχωωρρίίζζεειι  ἐἐππίίσσηηςς  ἀἀππόό  ττίίςς  ττααιιννίίεεςς::

ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ««ΝΝΑΑΙΙ»»  [[HHOOUURR  OOFF  CCHHOOIISSEE]]
ἩἩ  σσηημμαασσίίαα  ττῆῆςς  ΕΕὐὐρρωωππααϊϊκκῆῆςς  ἙἙννώώσσεεωωςς  γγιιάά  ττόό  σσυυμμφφέέρροονν  κκααίί  ττήήνν

ἀἀσσφφάάλλεειιαα  ττῶῶνν  λλααῶῶνν  ττηηςς..

ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΦΦΟΟΒΒΟΟ [[WWIITTHHOOUUTT  FFEEAARR]]  
ΑΑὐὐττήή  ἡἡ  ττααιιννίίαα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττήήνν  ΕΕὐὐρρώώππηη  δδιιααχχωωρριισσμμέέννηη  ἐἐννῶῶ  ααὐὐττήή  μμπποορρεεῖῖ

ννάά  ππρροοοοδδεεύύσσεειι  μμόόννοονν  ἑἑννωωμμέέννηη..  ΓΓιιάά  ττήήνν  ἕἕννωωσσίί  ττηηςς  δδυυόό  ττρρόόπποοιι  μμόόννοο  ὑὑππάάρρχχοουυνν,,
μμέέσσωω  ττῆῆςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  ὁὁ  ἕἕννααςς  κκααίί  ττῆῆςς  ΔΔιικκττααττοορρίίααςς  ὁὁ  ἄἄλλλλοοςς..  ἩἩ  ττααιιννίίαα  μμέέ
ζζωωηηρρόό  χχρρῶῶμμαα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ααὐὐττοούύςς  ττοούύςς  δδυυόό  ττρρόόπποουυςς  ἀἀφφήήννοοννττααςς  ττόόνν  θθεεααττήή  ννάά
ἐἐκκλλέέξξῃῃ  ττόόνν  δδρρόόμμοονν  ττῆῆςς  ἀἀρρεεσσκκεείίααςς  ττοουυ..

ΔΔίίππλλαα  ττοουυ  ἕἕνναα  χχααρρττόόδδεεττοο  ἐἐγγκκόόλλππιιοο,,  μμέέ  ἄἄψψοογγαα  φφιιλλοοττεεχχννηημμέέννοο  ἐἐξξώώφφυυλλλλοο,,
φφέέρρεειι  ττόόνν  ττίίττλλοο  ««ΛΛόόγγοοιι  ἐἐκκφφωωννηηθθέέννττεεςς  ὑὑππόό  ττῆῆςς  ΑΑ..ΜΜ..  ττοοῦῦ  ΒΒαασσιιλλέέωωςς  ΠΠααύύλλοουυ
κκααττάά  ττήήνν  ἐἐππίίσσηημμοονν  ἐἐππίίσσκκεεψψιινν  εεἰἰςς  ΗΗΝΝΩΩΜΜ..  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  2288  ὈὈκκττ..--33  ΔΔέέκκ..  11995533»»..  ΕΕἶἶννααιι  ἀἀννοοιιγγμμέέννοο  σσττήή  σσεελλίίδδαα  ὅὅπποουυ
ξξααννάά  μμέέ  κκόόκκκκιιννοο  μμοολλύύββιι  φφααίίννοοννττααιι  ὑὑπποογγρρααμμιισσμμέένναα  ττάά  ἑἑξξῆῆςς::  ««ἩἩμμεεῖῖςς    εεἰἰςς
ττήήνν  ἙἙλλλλάάδδαα  ππιισσττεεύύοομμεενν  ὅὅττιι  ἔἔχχοομμεενν  ἀἀνναακκααλλύύψψεειι  ττήήνν  ππρρααγγμμααττιικκήήνν  κκααίί
ἀἀλληηθθιιννήήνν  ἈἈμμεερριικκήήνν..  ΔΔέένν  εεἶἶννααιι  ἁἁππλλῶῶςς  ἕἕννααςς  ττόόπποοςς  κκααίί  ἕἕννααςς  λλααόόςς..  ΕΕἶἶννααιι  μμίίαα
ἰἰδδέέαα  κκααίί  ἕἕνν  ἰἰδδααννιικκόόνν»»..

ὉὉ  ΤΤάάκκηηςς  ΚΚιιννεεττίίδδηηςς    ξξααγγρρυυππννᾷᾷ  κκααίί  ἐἐρργγάάζζεεττααιι  ππυυρρεεττωωδδῶῶςς  κκάάττωω  ἀἀππόό  ττόό
φφῶῶςς  μμίίααςς  ἠἠλλεεκκττρριικκῆῆςς  ἑἑξξηηννττάάρρααςς  λλάάμμππααςς  πποούύ  κκρρέέμμεεττααιι  ἀἀππόό  ττόό  ττααββάάννιι  μμ᾿̓
ἕἕνναα  κκιιττρριιννιισσμμέέννοο  κκααλλώώδδιιοο  γγεεμμάάττοο  ἀἀππόό  ππααλλιιάά  κκααίί  κκααιιννοούύρργγιιαα  μμυυγγοοφφττύύ--
σσμμαατταα..  ΜΜοοιιάάζζεειι  σσάάνν  ννάά    σσηημμεειιώώννεειι  σσττόό  χχααρρττίί  ἐἐππάάννωω  ὅὅλλαα  ὅὅσσαα  σσυυννέέββηησσαανν,,
σσυυμμββααίίννοουυνν  ἤἤδδηη  ἤἤ  ππρρόόκκεειιττααιι  ννάά  σσυυμμββοοῦῦνν  σσττόόνν  ππααρρόόνντταα  κκααίί  μμέέλλλλοονντταα  ααἰἰώώνναα..
ἩἩ  εεὐὐθθύύννηη  ἀἀππέέννααννττιι  σσττήήνν  ἱἱσσττοορρίίαα  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ββααρρααίίννεειι  ἀἀπποοκκλλεειισσττιικκάά  ττοοῦῦττοο
ττόό  ββρράάδδυυ  ππάάννωω  σσττίίςς  ππλλάάττεεςς  ττοοῦῦ  φφίίλλεερργγοουυ  ὑὑππααλλλλήήλλοουυ  ττῆῆςς  ΜΜεερρααρρχχίίααςς..

ΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΑΑΣΣΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΑΑΣΣ,,  ἰἰοούύνν..    22001166

ἘἘξξόόδδιιοοςς  ἐἐννθθρρόόννιισσηη
((ἈἈππόόσσππαασσμμαα))

ἩἩ  σσύύλλλληηψψηη  ττοοῦῦ  ππααρράάδδοοξξοουυ  ττίίττλλοουυ  ττοοῦῦ  κκεειιμμέέννοουυ  ἔἔγγιιννεε  ἀἀμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττήήνν
κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττῆῆςς  εεἴἴδδηησσηηςς  ὅὅττιι  ἀἀππεεββίίωωσσεε  ααἰἰφφννιιδδίίωωςς  ὁὁ  ἄἄρρττιι  ἐἐκκλλεεγγεεῖῖςς  κκααίί  χχεειι--
ρροοττοοννηηθθεεῖῖςς  μμηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς..  ΚΚααίί  μμάάλλιισστταα  λλίίγγεεςς  μμέέ--
ρρεεςς  ππρροοττοοῦῦ  γγίίννεειι  ἡἡ  ἐἐννθθρρόόννιισσήή  ττοουυ  σσττήή  μμηηττρρόόπποολληη  κκααίί  γγεεννέέθθλλιιαα  γγῆῆ..  

ὍὍ,,ττιι  ἀἀππέέμμεεννεε  μμεεττάά  ττόό  ἀἀππρροοσσδδόόκκηηττοο  ααὐὐττόό  γγεεγγοοννόόςς  ἦἦτταανν  ἡἡ  ἐἐππιισσττρροοφφήή
ττῆῆςς  σσοορροοῦῦ  σσττόό  ννηησσίί  κκααίί  ἡἡ  ἀἀννάάγγννωωσσηη  ττῆῆςς  ἐἐξξοοδδίίοουυ  ἀἀκκοολλοουυθθίίααςς..  ((ΑΑὐὐττήή  θθάά  ἦἦτταανν
κκααίί  ἡἡ  ππρρώώττηη  ἄἄφφιιξξήή  ττοουυ  ὡὡςς  ἀἀρρχχιιεερρέέααςς  ττοοῦῦ  ττόόπποουυ))..  ΤΤίίπποοττεε  λλιιγγόόττεερροο,,  ττίίπποοττεε
ππεερριισσσσόόττεερροο  γγιιάά  ἕἕνναανν  ἄἄννθθρρωωπποο  6644  ἐἐττῶῶνν  πποούύ  ὅὅλλοοιι  ὅὅσσοοιι  ττόόνν  γγννώώρριιζζαανν  ἤἤξξεερραανν
ππώώςς  ἦἦτταανν  μμίίαα  μμεεγγάάλληη  ἱἱσσττοορρίίαα..  ἬἬ  πποολλλλέέςς  ππααρράάλλλληηλλεεςς,,  πποούύ  οοἱἱ  γγννωωσσττοοίί  κκααίί
φφίίλλοοιι  ττοουυ,,  μμεεττάά  ττόό  ἀἀρρχχιικκόό  σσόόκκ  θθάά  ἀἀρρχχίίσσοουυνν  σσιιγγάά--σσιιγγάά  ννάά  δδιιηηγγοοῦῦννττααιι..      

ὉὉ  μμηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς,,  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  κκααίί  ττόό  κκοοσσμμιικκόό  ττοουυ  ὄὄννοομμαα,,  ΜΜάά--
κκηηςς  γγιιάά  ττοούύςς  κκοολλλληηττοούύςς,,  κκααίί  ΦΦωωκκᾶᾶςς  κκααττάά  ττόό  ἐἐππίίθθεεττοο,,  ἦἦτταανν  ἕἕννααςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς
πποούύ  ππάάνντταα  λλεειιττοουυρργγοοῦῦσσεε  μμέέ  ττήήνν  κκααρρδδιιάά  κκααίί  ἀἀππόό  κκααρρδδιιᾶᾶςς  κκααίί  ὅὅππωωςς  μμάάθθααμμεε
ααὐὐττήή  ττόόνν  ππρρόόδδωωσσεε..  ὉὉ  ττίίττλλοοςς  ““φφώώννααζζεε””  κκααίί  ἐἐγγώώ  ττόόνν  κκοοιιννοοπποοιιοοῦῦσσαα  ἐἐνν  εεἴἴδδεειι
σσχχοολλίίοουυ  σσττίίςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  μμέέ  φφίίλλοουυςς  γγιιάά  ττόό  ἔἔκκτταακκττοο  ααὐὐττόό  γγεεγγοοννόόςς..  ΔΔέένν  μμπποο--
ρροοῦῦσσεε  λλοοιιππόόνν  ννάά  ὑὑππάάρρχχεειι  κκάάπποοιιοοςς  ἄἄλλλλοοςς  ττίίττλλοοςς,,  γγιιάά  ἕἕνναα  κκεείίμμεεννοο  πποούύ  θθάά  ἀἀνναα--
φφεερρόότταανν  σσ᾿̓  ααὐὐττόό  ττόό  χχωωρρίίςς  κκάάπποοιιοο  ἄἄλλλλοο  ππρρόόσσφφααττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  σσυυμμββάάνν..  

ΠΠλλέέοονν  ττόό  ““ἄἄξξιιοοςς!!””,,  θθάά  λλεεγγόότταανν  σσέέ  μμίίαα  ἐἐννττεελλῶῶςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ἐἐκκκκλληησσιιαα--
σσττιικκήή  ἀἀκκοολλοουυθθίίαα..  ΣΣκκεεφφττόόμμοουυνν  ἐἐππίίσσηηςς  ππώώςς  ττόό  ““ἄἄξξιιοοςς!!””  θθάά  ἀἀκκοουυγγόότταανν  ἀἀννάά--
μμιικκτταα  μμέέ  ἀἀννααφφιιλληηττάά  κκααίί  κκααττάά  ττήήνν  ἄἄφφιιξξηη  ττῆῆςς  σσοορροοῦῦ  σσττόό  λλιιμμάάννιι..

ἩἩ  κκοοίίμμηησσηη  ττοοῦῦ  μμαακκααρριισσττοοῦῦ  ΓΓεερραασσίίμμοουυ  σσυυννέέββηη  σσττόό  μμοονναασσττήήρριι  ττῆῆςς  ΜΜεε--
ττααμμοορρφφώώσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ΣΣωωττῆῆρροοςς  ττῆῆςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  σσττόό  ὄὄρροοςς  ΧΧοορρττιιάάττηηςς,,  ὅὅπποουυ  ὁὁ
ννέέοοςς  ἀἀρρχχιιεερρέέααςς  κκααττέέλλυυσσεε  γγιιάά  ννάά  ππααρραασσττεεῖῖ  ττήήνν  ἑἑππόόμμεεννηη  μμέέρραα  σσττήήνν  ἐἐννθθρρόόννιισσηη
ττοοῦῦ  ννέέοουυ  μμηηττρροοπποολλίίττηη  ΚΚααλλααμμααρριιᾶᾶςς  ἸἸοουυσσττίίννοουυ,,  ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  ἡἡ  ἐἐκκλλοογγήή  ἔἔγγιιννεε
ττήήνν  ἴἴδδιιαα  μμέέρραα  μμέέ  ττοοῦῦ  ἰἰδδίίοουυ..

ΚΚααίί  ἐἐννῶῶ  ττίίττλλοοςς  γγεεννννήήθθηηκκεε  ααὐὐττοοσσττιιγγμμῆῆςς  ἡἡ  σσυυγγγγρρααφφήή  ττοοῦῦ  κκεειιμμέέννοουυ  ἐἐκκκκρρεε--
μμοοῦῦσσεε  γγιιάά  πποολλύύ  κκααιιρρόό..  ΚΚααίί  θθάά  ἐἐκκκκρρεεμμοοῦῦσσεε  ἀἀκκόόμμηη  ἄἄνν  δδέένν  εεἶἶχχαα  ττήήνν  ἔἔκκκκλληησσηη  ννάά
σσττεείίλλωω  κκάάπποοιιαα  σσυυννεερργγαασσίίαα  γγιιάά  ττήήνν  ““ΤΤύύρρββηη””..  ὩὩςς  ““κκααττάά  ἀἀπποοκκοοππήήνν  σσυυγγ--
γγρρααφφέέααςς””  ��λλόόγγωω  ττῆῆςς  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκῆῆςς  μμοουυ  ἰἰδδιιόόττηηττααςς��  ἔἔσσττεερρξξαα,,  ννάά  ἀἀνντταα--
πποοκκρριιθθῶῶ  κκααίί  ννάά  σσυυννδδρράάμμωω  ττήήνν  ἐἐκκλλεεκκττήή  ὁὁμμήήγγυυρρηη  ττοοῦῦ  ττεεύύχχοουυςς  πποούύ......  ττυυρρ--
ββάάζζεειι  ππεερρίί  ““ἠἠδδυυσσμμέέννοουυ  λλόόγγοουυ””..  ΤΤάά  κκεείίμμεενναα  ὅὅμμωωςς  δδέένν  γγεεννννιιοοῦῦννττααιι  ἀἀφφ᾿̓  ἑἑααυυττῶῶνν
κκααίί  εεἶἶννααιι  γγννωωσσττόό  ππόόσσοο  ββαασσααννιισσττιικκήή  μμπποορρεεῖῖ  ννάά  φφααννττάάζζεειι  γγιιάά  ἕἕνναανν  γγρρααφφιιάά
μμίίαα  λλεευυκκήή  σσεελλίίδδαα..  ἈἈλλλλάά  ββεεββααίίωωςς  ὑὑππάάρρχχεειι  κκααίί  ἡἡ  ἀἀννττίίθθεεττηη  ἄἄπποοψψηη..  ΚΚάάπποοττεε
πποούύ  ὁὁ  ΝΝίίκκοοςς  ΓΓααββρριιήήλλ  ΠΠεεννττζζίίκκηηςς  μμέέ  εεἶἶδδεε  σσττόόνν  ἌἌθθωωνναα  μμέέ  ἕἕνναα  κκααιιννοούύρργγιιοο  ττεε--
ττρράάδδιιοο  μμοοῦῦ  εεἶἶππεε;;  ««ἝἝνναα  κκααιιννοούύρργγιιοο  ττεεττρράάδδιιοο  εεἶἶννααιι  ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι  ττόό  κκααλλύύττεερροο
ββιιββλλίίοο»»!!  ΚΚααίί  ἐἐγγώώ  ττααππεειιννοολλοογγώώννττααςς  ττοοῦῦ  ἀἀππάάννττηησσαα  ««ἴἴσσωωςς  κκααίί  ττόό  χχεειιρρόόττεε--
ρροο»»..  ««ΓΓιι᾿̓  ααὐὐττόό  εεἶἶππαα  ἐἐνν  δδυυννάάμμεειι»»  μμοοῦῦ  ἀἀννττέέττεειιννεε..  

ἜἜχχωω  ππάάννττωωςς  ττήήνν  ἐἐννττύύππωωσσηη,,  ππώώςς  ττόό  ξξεεππέέρραασσμμαα  ττοοῦῦ  ττρρόόμμοουυ  μμππρροοσσττάά
σσττόό  χχάάοοςς  ττοοῦῦ  κκεεννοοῦῦ  ττηηςς  λλεευυκκῆῆςς  κκόόλλλλααςς  σσέέ  ββοοηηθθᾶᾶ  κκάάππωωςς  ννάά  ττόό  ξξεεππεερράάσσεειιςς  ἡἡ
εεὕὕρρεεσσηη  ττῆῆςς  φφόόρρμμααςς  πποούύ  ππρρέέππεειι  ννάά  δδώώσσεειιςς  σσττόό  γγρρααππττόό  σσοουυ..  ΘΘυυμμᾶᾶμμααιι  ἀἀππόό
ἴἴδδιιαα  ππεείίρραα  ππώώςς  κκάάπποοττεε  ἐἐννῶῶ  ««δδιιέέθθεετταα»»  ὅὅλληη  ττήήνν  ἱἱσσττοορρίίαα  ἀἀδδυυννααττοοῦῦσσαα  ννάά  ττήήνν
ἀἀπποοδδώώσσωω,,  μμέέχχρριι  πποούύ  ββρρέέθθηηκκεε  ἡἡ  φφόόρρμμαα..  

ἘἘνν  ππρροοκκεειιμμέέννῳῳ  δδέένν  ἀἀννααζζήήττηησσαα  κκάάπποοιιαα  φφόόρρμμαα..  ΠΠάάννττωωςς  ἄἄνν  ἐἐππέέλλεεγγαα  ννάά  ττόό
ἐἐννττάάξξωω  κκάάπποουυ  ἴἴσσωωςς  ννάά  ἅἅρρμμοοζζεε  ὁὁ  σσυυννααξξααρριιαακκόόςς  λλόόγγοοςς..  ΑΑὐὐττόό  ὅὅμμωωςς  εεἶἶννααιι  ἰἰδδιι--
ααίίττεερραα  ἐἐμμφφααννέέςς  ππώώςς  δδέένν  ἔἔγγιιννεε,,  ἀἀφφοοῦῦ  ττόό  ὕὕφφοοςς  εεἶἶννααιι  ππρροοσσωωππιικκόό..  

ΘΘάά  ἀἀννααρρωωττηηθθεεῖῖττεε  ββεεββααίίωωςς  γγιιααττίί  θθάά  ἔἔππρρεεππεε  ννάά  ἀἀκκοολλοουυθθήήσσωω  ττόόνν  ἄἄμμεεσσοο,,
λλιιττόό,,  ἀἀππέέρριιττττοο  σσυυννααξξααρριιαακκόό  λλόόγγοο..  ΜΜάά  ἤἤδδηη  κκάάπποοιιοοςς  ΚΚεεφφααλλλλοοννίίττηηςς  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς
ἦἦτταανν  ἑἑττοοιιμμοοθθάάννααττοοςς  ὁὁμμοολλόόγγηησσεε  ππώώςς  ὁὁ  μμαακκααρριισσττόόςς  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ττόόνν  θθεερράάππεευυ--
σσεε  θθααυυμμααττοουυρργγιικκάά..  ΚΚααίί  φφυυσσιικκάά  γγιιάά  ὅὅσσοουυςς  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττόόνν  ββίίοο  κκααίί  ττήήνν  πποολλιι--
ττεείίαα  ττοοῦῦ  μμαακκααρριισσττοοῦῦ  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  ααὐὐττόό  δδέένν  ἦἦτταανν  κκάάττιι  ἀἀννααππάάννττεεχχοο..  ΚΚάάθθεε
ἄἄλλλλοο......

ΚΚααίί  γγιιάά  ννάά  κκλλεείίσσοουυμμεε  μμέέ  ττόόνν  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  θθεεσσσσααλλοοννιικκιιόό  λλοογγοοττέέχχννηη  θθάά
ππρρέέππεειι  ννάά  ἐἐππιισσηημμάάννοουυμμεε  ππώώςς  μμέέ  ττόό  ππιιόό  ππάάννωω  γγεεγγοοννόόςς  ἐἐππιιββεεββααιιώώννεεττααιι  ἡἡ
ἄἄπποοψψήή  ττοουυ  ππώώςς  ἡἡ  ἙἙλλλλάάδδαα  ππααρράάγγεειι  μμόόννοο  ἁἁγγίίοουυςς  κκααίί  θθααύύμμαατταα!!  ΑΑὐὐττόόςς  λλοοιιππόόνν
εεἶἶννααιι  ὁὁ  δδρρόόμμοοςς  ττῆῆςς  ἑἑλλλληηννιικκῆῆςς  ἀἀννάάππττυυξξηηςς......  

ΘΘάά  ππρρέέππεειι  ννάά  ττοοννίίσσοουυμμεε  ἐἐππίίσσηηςς  ππώώςς  ἔἔγγιιννεε  φφααννεερρόό  ππώώςς  ττόό  κκεείίμμεεννοο  ααὐὐττόό
δδέένν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ἀἀππόόππεειιρραα  σσυυγγγγρρααφφῆῆςς  σσυυννααξξααρρίίοουυ  κκααίί  πποολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδέένν
ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιάά  ἀἀππόόφφαασσηη  ἁἁγγιιοοκκααττάάττααξξηηςς......

ὍὍσσοο  γγιιάά  ττίίςς  ἐἐννττυυππώώσσεειιςς  μμοουυ  ἀἀππόό  ττήή  γγννωωρριιμμίίαα  μμοουυ  μμέέ  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποο  ααὐὐττόό
ἦἦτταανν  θθεεττιικκόόττααττεεςς  κκααίί  θθάά  ππρρέέππεειι  ννάά  ἀἀννααφφωωννήήσσωω  κκααίί  ἐἐγγώώ  χχωωρρίίςς  ππεερριισσττρροοφφέέςς
ττόό  ““ἄἄξξιιοοςς””!!  ΚΚααίί  δδέένν  ξξέέρρωω  ἄἄνν  μμέέσσαα  σσττόόνν  χχῶῶρροο  ττῆῆςς  ἐἐκκκκλληησσίίααςς  ττόό  ἄἄξξιιοοςς  θθάά  μμπποο--
ρροοῦῦσσεε  ννάά  ἔἔχχεειι  κκάάπποοιιοο  ἄἄλλλλοο  ννόόηημμαα  ἀἀππόό  ττόό  ἅἅγγιιοοςς......

ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςςΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς

00ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ

ΕΕἶἶννααιι  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ββλλάάκκαα,,  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς......
ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοουυ  ((κκααττήήννττηησσεενν  ππλλέέοονν  κκοοιιννοοττοοππίίαα  ἀἀφφόόρρηηττηη  ἡἡ  ὑὑμμννοολλοογγίίαα  ττοουυ  γγιιάά  ττάά  ππααππααδδιιααμμάάννττεειιαα  ἔἔρργγαα,,  ἡἡμμέέρρεεςς  κκααίί  ττρροοππάάρριιαα  ττοουυ))..  ἜἜκκδδοοσσηη

ἉἉρρμμόόςς  ππααρραακκααλλῶῶ,,  ττόό  ππεερρίί  ΛΛώώττ  ((ττοοῦῦ  ΛΛωωττόόςς))  ββιιββλλίίοονν..
ΣΣηημμ..  ἜἜννδδοονν::..  ἘἘδδῶῶ  κκααίί  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  δδιιάάββααζζαα  κκάάθθεε  κκααλλοοκκααίίρριι  ἕἕνναα  ἀἀσσττυυννοομμιικκόό  ββιιββλλίίοονν  μμέέ  ττίίςς  ππεερριιππέέττεειιεεςς  ττοοῦῦ  δδιικκαασσττοοῦῦ  ΤΤίί  σσττήήνν  ΚΚίίνναα  ἀἀππόό  ττίίςς  ἐἐκκδδόόσσεειιςς

ΘΘεεμμέέλλιιοο..  ΤΤάά  δδυυόό  ττεελλεευυττααῖῖαα  κκααλλοοκκααίίρριιαα  ξξααννααχχάάθθηηκκαα  μμέέ  ττόόνν  ««ΠΠααρραασσκκεευυάά  σσττίίςς  μμοοννιιέέςς  ττοοῦῦ  ΕΕἰἰρρηηννιικκοοῦῦ»»  ττοοῦῦ  ΜΜιιχχααήήλλ  ΤΤοουυρρννιιέέ..    ΤΤώώρραα  χχύύθθηηκκαα  σσττήήνν  κκυυρριιοολλεε--
ξξίίαα  σσττόόνν  ἈἈλλ..  ΚΚλλάάρρκκ  δδιιάά  ττοούύςς  ππααρραακκάάττωω  ννόόμμιιμμοουυςς  ββάάσσιιμμοουυςς  κκιι᾿̓  ἀἀλληηθθιιννοούύςς  λλόόγγοουυςς..  ΤΤόόνν  ἑἑξξῆῆςς  ἕἕνναανν  δδηηλλααδδήήςς::

««ΜΜάά  ἐἐππεειιδδήήςς  εεἶἶννααιι  ἀἀττόόφφιιοοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  κκιι᾿̓  ὄὄχχιι  μμεεττααφφρραασσττήήςς  ττοουυ»»..    
ΛΛέέωω..  ΚΚιι᾿̓    ὄὄχχιι  μμόόννοονν  ααὐὐττόό..  ἈἈπποολλααμμββάάννωω  σσττάάγγδδηηνν  ττίίςς  σσεελλίίδδεεςς  μμήή  μμοοῦῦ  ττεελλεειιώώσσοουυνν  μμέέχχρριι  ννάά  ββγγεεῖῖ  ττόό  θθέέρροοςς  κκααίί  ξξααννααββγγεεῖῖ  ὁὁ  φφύύττρροοςς    σσττίίςς  θθεερριισσμμέέννεεςς  κκααλλαα--

μμιιέέςς..
ΔΔιιάά  ττοοῦῦ  λλόόγγοουυ  ττόό  ἀἀσσφφααλλέέςς::  δδιιααββααζζωωααννττιιγγρράάφφωωνν::    ««ἩἩ  μμόόννηη  ὁὁρρααττήή  ββλλάάσσττηησσιιςς  ἦἦσσαανν  ὀὀλλίίγγααιι  ἀἀγγρριιααππιιδδέέααιι  φφυυόόμμεεννοοιι  εεἰἰςς  ττάάςς  σσχχιισσμμάάςς  ττῶῶνν  ββρράάχχωωνν  κκααίί  ὀὀλλίί--

γγοοιι  μμεεμμααρρααμμέέννοοιι  θθάάμμννοοιι  ἄἄρρκκεευυθθοουυ......»»..  
ἌἌρρκκεευυθθοοςς!!  ἈἈγγρριιοοκκυυππάάρριισσσσοοςς  πποούύ  ἐἐππιιχχωωρριιάάζζεειι  κκοοννττάά  σσττήή  θθάάλλαασσσσαα,,    λλέέςς  ννάά  εεἶἶννααιι  ττ᾿̓  ἁἁρρμμυυρρίίκκιιαα;;  ΚΚάάττωω  ἀἀππόό  ἕἕνναα  λλυυμμφφααττιικκόό  ππααρρόόμμοοιιοονν  σσκκιιάάζζοομμααιι  ((εεἴἴμμαα--

σσττεε  ππλλέέοονν  φφίίλλοοιι  κκααίί  λλόόγγωω  ἡἡλλιικκίίααςς))  ὅὅτταανν  εεὑὑρρίίσσκκοομμααιι  σσττήήνν  ννῆῆσσοο  ττῆῆςς  ΣΣύύρροουυ  ((φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοοςς  ττῆῆςς  γγλλυυκκυυττάάττηηςς  κκυυρρίίααςς  ἈἈνναασστταασσίίααςς  ΛΛ..  μμεεττάά  ττῆῆςς  ἡἡμμεεττέέρρααςς  ἈἈνναα--
σστταασσίίααςς))  ππεερριιοοχχήή  θθααλλάάσσσσηηςς  ΚΚόόκκκκιινναα..  ἜἜμμααθθαα  ττήή  λλέέξξηη  ἀἀππόό  ττήήνν  ««ΤΤεεττάάρρττηη  ττῶῶνν  ΤΤεεφφρρῶῶνν»»  ττοοῦῦ  ΤΤ..  ἘἘλλιιοοττ  μμεεττααφφρραασσθθεεῖῖσσαα  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ΚΚλλεείίττοουυ  ΚΚύύρροουυ  ((ἔἔκκδδ..  ὝὝψψιι--
λλοονν))  ττήήνν  ὁὁπποοίίαα  δδιιααββάάζζωω  κκάάθθεε  ΚΚααθθααρράά  ΔΔεευυττέέρραα  μμέέ  ττήήνν  ἔἔννααρρξξηη  ττῆῆςς  μμεεγγάάλληηςς  κκααίί  ΚΚυυρρίίααςς  ΣΣααρραακκοοσσττῆῆςς..

ἈἈλλλλάά  κκααίί  ἡἡ    ΠΠεεπποοιικκιιλλμμέέννηη  πποοῦῦ  ττόό  ππᾶᾶςς  ααὐὐττόό,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  ἔἔσσττωω  σσττόό  οοὐὐδδέέττεερροονν  γγέέννοοςς;;  ΓΓρράάφφεειι  κκααίί  μμεεττααφφρράάζζεειι  ὁὁ  ἈἈλλεεξξ..  ΠΠππδδ..::  ««......ἜἜφφεερρεε  μμαακκρρόόνν  ττοουυφφέέκκιιοονν
ἀἀρργγυυρροοκκόόλλλληηττοονν  κκααίί  ππεεπποοιικκιιλλμμέέννοονν  μμέέ  ἐἐγγγγλλυυφφάάςς......»»..  

ἈἈππόό  ττήήνν  ἄἄλλλληη  οοἱἱ  δδιιηηγγήήσσεειιςς  γγιιάά  φφααγγηηττάά  κκααίί  ττρρααππεεζζώώμμαατταα  σσττάά  ττσσααννττίίρριιαα  ττῆῆςς  ἐἐρρήήμμοουυ  μμοοῦῦ  φφέέρρννοουυνν  κκααττάά  ννοοῦῦνν  ττόόνν  κκυυρρ᾿̓  ἨἨλλίίαα  ΠΠααππααδδηημμηηττρραακκόόπποουυλλοονν,,
θθεερριιννόόνν  κκάάττοοιικκοονν  ΝΝααοούύσσηηςς  ΠΠάάρροουυ,,  ὑὑππηηρρεεττήήσσαανντταα  ὡὡςς  σσττρρααττιιωωττιικκόόςς  ἰἰααττρρόόςς  κκααίί  σσττήήνν  σσττεερριιααννήή  ΝΝάάοουυσσαανν  ἨἨμμααθθίίααςς  ––ὁὁ  κκααίί  σσττρρααττηηγγόόςς  ττῆῆςς  λλοογγοοττεεχχννίίααςς
ἀἀπποοκκλληηθθεείίςς  ἀἀππόό  ττόόνν  ἄἄλλλλοονν  ἨἨλλίίαανν  ((ΚΚοουυττσσοοῦῦκκοονν))  ––  ὅὅσσττιιςς  κκααττῆῆλλθθεε  κκααίί  εεἰἰςς  ἐἐκκλλοογγέέςς  ὡὡςς  ἀἀννεεξξάάρρττηηττοοςς  ββοουυλλεευυττήήςς  ΚΚοοζζάάννηηςς  γγιιάά  ννάά  ππεεττύύχχεειι  ἀἀπποοσσττρρααττεείίαανν  ἐἐκκ  ττοοῦῦ
σσττρρααττεεύύμμααττοοςς,,  κκααίί  ττόό  μμεελλέέττηημμαα  ττοοῦῦ  ««ἘἘππίί  ππττίίλλωωνν  ααὔὔρρααςς  ννυυκκττεερριιννῆῆςς»»  ἐἐκκδδ..  ΣΣττιιγγμμήή..  ΣΣ᾿̓  ααὐὐττόό  δδιιεεξξέέρρχχεεττααιι  ττάά  ««γγιιοουυββέέττσσιιαα  κκααίί  ττίίςς  λλίίαανν  λλααχχττααρριισσττέέςς  δδιιηηγγήήσσεειιςς
((ὡὡςς  ἐἐκκ  ττῆῆςς  δδιιααρρκκοοῦῦςς  ππεειιννάάσσεεώώςς  ττοουυ  ἄἄρρααγγεε  κκααίί  ττῆῆςς  ἐἐννττίίμμοουυ  ππεεννίίααςς  ττοουυ;;))  ττοοῦῦ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ΠΠ..  ΑΑὐὐττέέςς  ὅὅμμωωςς  ἔἔσσττωω  κκιι  ὡὡςς  ἀἀππόόηηχχοονν  σσυυννααννττοοῦῦμμεενν  κκάάππωωςς  κκααίί  σσττόό
««ΛΛώώττ......»»  μμααςς..  ΓΓιιααττίί  ὄὄχχιι;;

««......ΜΜεεγγάάλληη  ὀὀρρεειιχχάάλλκκιιννηη  ππααρροοψψίίςς  ππεερρίί  ττοούύςς  ττρρεεῖῖςς  ππόόδδααςς  δδιιααμμέέττρροουυ,,  ἐἐκκοομμίίσσθθηη  ττώώρραα  ἀἀππόό  δδυυόό  μμααύύρροουυςς,,  ἐἐππίί  ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ἐἐκκάάππννιιζζεενν  ἐἐρρίίφφιιοονν  μμααγγεειιρρεευυμμέέ--
ννοονν  μμέέ  ρρύύζζιι,,  μμέέ  ψψωωμμοούύςς  μμέέλλααννοοςς  ἄἄρρττοουυ  κκααίί  μμέέ  ββοούύττυυρροονν..  ΟΟἱἱ  ὁὁδδοοιιππόόρροοιι,,  ππρροοσσκκλληηθθέέννττεεςς  ννάά  σσυυμμμμεεττάάσσχχωωσσιι  ττοοῦῦ  δδεείίππννοουυ,,  ππααρρεεκκάάθθιισσαανν  ππααρράά  ττήήνν  ττεερραασσττίίαανν  λλοο--
ππάά,,  κκααίί  ἤἤρρχχιισσαανν  ννάά  ππααρρααππέέμμππωωσσιινν  εεἰἰςς  ττόό  σσττόόμμαα  ττωωνν,,  ἑἑκκόόννττεεςς  ἄἄκκοοννττεεςς,,  μμέέ  ἀἀόόππλλοουυςς  χχεεῖῖρρααςς  κκααίί  γγυυμμννοούύςς  δδαακκττύύλλοουυςς,,  ττεεμμάάχχιιαα  κκρρέέααττοοςς  κκααίί  ψψωωμμοούύςς  ββοουυττυυ--
ρρωωμμέέννοουυ  ἄἄρρττοουυ......  ἈἈλλλλάά  δδυυόό  ττρρεεῖῖςς  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ππρρεεσσββυυττέέρρωωνν  ἀἀννδδρρῶῶνν  ττῶῶνν  ππααρρόόννττωωνν  ἐἐσσττρρώώθθηησσαανν  ἐἐππίί  ττοοῦῦ  δδααππέέδδοουυ  κκααίί  ἤἤρρχχιισσαανν  ννάά  σσχχίίζζοουυνν  ττόό  ἐἐρρίίφφιιοονν  εεἰἰςς  κκοοψψίίδδιιαα  μμέέ
ττοούύςς  δδαακκττύύλλοουυςς  ττωωνν,,  κκααττααββρροοχχθθίίζζοοννττεεςς  ἀἀππλλήήσσττωωςς......

--    ΚΚααλλάά  ττίί  δδιιάάββααζζαα  ἈἈλλ..  ΚΚλλάάρρκκ  ἤἤ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη;;
--  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  δδιιααββάάζζεειιςς  ββλλάάκκαα,,  μμοοῦῦ  ἔἔλλεεγγεε  ἡἡ  σσκκιιάά  ττοοῦῦ  εεὐὐρρωωσσττόόττεερροουυ  ΠΠλλάάττααννοουυ  ττῶῶνν  ΒΒααλλκκααννίίωωνν  ((κκιι᾿̓  ἄἄςς  σσττααμμααττήήσσωω  ἐἐππιιττέέλλοουυςς  ααὐὐττόό

ττόό  γγεελλοοῖῖοονν,,  κκααττ᾿̓  ἄἄλλλλοουυςς  ττρροοππάάρριιοονν))  κκααίί  ὄὄχχιι  ἡἡ  σσκκιιάά  ((φφάάνντταασσμμαα))  ττοοῦῦ  ΠΠλλάάττωωννοοςς  ττοοῦῦ  ΓΓ..  ΜΜ..  ΓΓααίίηηττςς..
--  ΚΚααίί  ττίί  μμ᾿̓  ααὐὐττόό;;

ΥΥΓΓ  11..  ««ΤΤέέλλοοςς  ἡἡ  ἘἘππιιττρροοππήή  ἀἀππεεφφάάσσιισσεε  ννάά  ττόόνν  κκηηρρύύξξεειι  ««ββλλάάκκαα»»,,  κκααίί  ττόόνν  ἀἀππήήλλλλααξξεε  ππάάσσηηςς  ππεερρααιιττέέρρωω  ἐἐννοοχχλλήήσσεεωωςς......»»  ((««ΤΤόό  ΧΧρριισσττόόςς  ἈἈννέέσσττηη  ττοοῦῦ
ΓΓιιάάννννηη))..

ΥΥΓΓ  22..    ὉὉ  ΒΒλλ..  ἼἼλλ..  ΛΛέέννιινν  ἔἔγγρρααψψεε  κκιι  ἄἄλλλλοοιι  ἔἔππααθθοονν  ἐἐξξ  ααὐὐττοοῦῦ,,  ττόό::  ««ΚΚοομμμμοουυννιισσμμόόςς  ττόό  ἀἀννώώττααττοονν  σσττάάδδιιοονν  ττοοῦῦ  ΣΣοοσσιιααλλιισσμμοοῦῦ»»  ἡἡμμεεῖῖςς  ααὐὐττοοίί  κκιι  ὑὑμμεεῖῖςς  κκάάπποοιιοοιι
ἄἄλλλλοοιι  θθάά  εεἴἴπποομμεενν  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττηηςς  ψψυυχχῆῆςς  κκααίί  ἐἐξξ  ὅὅλληηςς  ττηηςς  δδιιααννοοίίααςς  μμααςς  ὅὅττιι    ππάάσσχχοομμεενν  ἀἀππόό  ττόό::  

««ΦΦιιλλοοΠΠααππααδδιιααμμααννττιισσμμόόςς  ττόό  ἀἀννώώττααττοο  σσττάάδδιιοονν  ττοοῦῦ  ἀἀννααγγννωωσσττιικκοοῦῦ  κκιι  ὄὄχχιι  μμόόννοονν  ἀἀλλλλοοττρριιαασσμμοοῦῦ»»..
ΒΒ  ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςςΒΒ  ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς


