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ΦΦύύσσαα,,  ππρρωωϊϊννὲὲ  ἀἀγγέέρραα                                      ΦΦύύσσαα,,  ππρρωωϊϊννὲὲ  ἀἀγγέέρραα                                      

ἈἈππ’’  ττὰὰ  ββοουυννὰὰ  ττὰὰ  εεὐὐββοοϊϊκκὰὰ
κκιι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  λλοοκκρριικκὰὰ  ἀἀκκρροογγιιάάλλιιαα
φφύύσσαα,,  ἀἀγγέέρραα,,  εεὐὐννοοϊϊκκὰὰ
φφύύσσαα,,  ππρρωωϊϊννὲὲ  ἀἀγγέέρραα..

ΚΚααὶὶ  λλέέγγεε  μμοουυ  ττὸὸ  ««ὥὥρραα  κκααλλὴὴ»»
γγιιααττὶὶ  θθ’’  ἀἀννιισσττοορρήήσσωω
κκοορρίίττσσιιαα  σσὰὰνν  ττὰὰ  κκρρύύαα  ννεερρὰὰ
κκααὶὶ  θθὰὰ  σσᾶᾶςς  ττ’’  ἀἀννααζζήήσσωω..  

ΚΚάάπποοιιαα  ΣΣοοφφοούύλλαα  κκααὶὶ  μμιιὰὰ  ΔΔεεσσπποοιιννιιὼὼ
πποοὺὺ  λλάάμμππαανν  ττὰὰ  μμααλλλλιιάά  ττοουυςς
σσὰὰνν  ττὰὰ  φφττεερρὰὰ  ττῶῶνν  κκοορραακκιιῶῶνν
σσττὴὴνν  ἂἂσσππρρηη  ττρρααχχηηλλιιάά  ττοουυςς

ΣΣὰὰνν  ττρρῶῶγγαανν  μμεεσσηημμεερριιααννὸὸ
ππααρρέέαα  μμὲὲ  δδυυὸὸ  κκοοττσσύύφφιιαα
σσττῆῆςς  κκααρρυυδδιιᾶᾶςς  ττὸὸνν  γγααλλααννὸὸ
ββααρρὺὺ  ἀἀκκίίννηηττοο  ἴἴσσκκιιοο  ––  

ΖΖωωσσμμέέννεεςς  ἀἀγγρριιααμμππεελλιιὰὰ
μμιιὰὰ  ππρράάσσιιννηη  ΠΠρρωωττοομμααγγιιάά..

ΦΦύύσσαα,,  ἀἀγγέέρραα,,  λλυυρριικκὰὰ
φφύύσσαα,,  χχρρυυσσέέ  μμοουυ  ἀἀγγέέρραα..

ΓΓννέέθθεεττεε,,  ΚΚώώττιισσσσεεςς  κκααὶὶ  ΝΝιισσυυρριιέέςς,,
γγιιοορρττὲὲςς  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  ππααλλιιέέςς..

ΚΚααὶὶ  ττὴὴνν  ἙἙλλέέννηη  κκααὶὶ  ττὴὴ  ΜΜααρριιγγὼὼ
ννὰὰ  ψψήήννοουυνν  μμππααμμππαακκοοῦῦλλεεςς
μμὲὲ  ττὴὴ  ΦΦααννιιὼὼ  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὴὴ  ΜΜυυρρσσιιννιιὼὼ
––  μμεεττρρῆῆσσττεε  ττέέσσσσεερριιςς  ψψυυχχοοῦῦλλεεςς  ––  

ΣΣττῆῆςς  ννύύχχττααςς  μμέέσσαα  ττὰὰ  κκεελλιιὰὰ
σσὰὰνν  ππααύύεειι  ὁὁ  χχρρόόννοοςς  ννὰὰ  κκυυλλᾶᾶ
κκιι  ἀἀκκοοῦῦςς  μμοοννάάχχαα  ττὴὴ  φφωωττιιάά::
ττρρὰὰκκ--ττρρὰὰκκ  χχττυυππάάεειι  σσὰὰνν  κκααρρδδιιάά…

ΤΤὴὴ  μμέέρραα  ὑὑφφααῖῖνναανν  σσττὸὸνν  κκααιιρρὸὸ
σσττὸὸνν  μμέέγγαα  ὑὑππααίίθθρριιοο  ἀἀρργγααλλεειιὸὸ  
ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ––  οοἱἱ  ννεερράάιιδδεεςς  ––    

ΣΣ’’  ἕἕνναα  ρρηηχχὸὸ  ἀἀθθεερριιννιιὸὸ      
––  σσὰὰνν  ττῆῆςς  ἀἀρράάχχννηηςς  ττὸὸνν  ἱἱσσττὸὸ––  
ννὰὰ  ππααίίζζεειι  ὣὣςς  ππέέρραα  σσττὸὸ  κκεεννόό..  

ΦΦύύσσαα,,  ἀἀγγέέρραα,,  τταακκττιικκὰὰ
φφύύσσαα,,  χχρρυυσσέέ  μμοουυ  ἀἀγγέέρραα..

ΚΚρρύύββεειι  ἕἕνναα  ττάάμμαα  ἡἡ  ΘΘωωμμααὴὴ
μμιισσὴὴ  ὀὀκκὰὰ  χχρρυυσσὴὴ  κκααδδέένναα..
ΚΚααὶὶ  μμιιὰὰ  ΜΜααττὼὼ  ἀἀπποοσσώώννεειι  ττὰὰ  ππρροοιικκιιὰὰ––  
κκεεννττάάεειι  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  κκααννέένναα..

ΓΓννέέθθεεττεε,,  ΚΚώώττιισσσσεεςς  κκααὶὶ  ΝΝιισσυυρριιέέςς,,
χχααρρὲὲςς  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  ππααλλιιέέςς..

ΚΚααὶὶ  ἡἡ  ΧΧρρυυσσόόφφρρυυδδηη  ἀἀππ’’  ττὸὸ  ββυυθθὸὸ
σσᾶᾶςς  ππρροοσσκκααλλεεῖῖ  μμὲὲ  ττὴὴνν  ππεειιθθὼὼ
πποοὺὺ  ἔἔχχεειι  ἡἡ  ὀὀμμοορρφφιιάά  ττηηςς::
««ΚΚααλλέέ,,  ἐἐλλᾶᾶττεε  κκάάττωω!!  ἐἐδδῶῶ»»::

ΣΣττρρώώννεειι  ττὰὰ  μμππιιχχλλιιμμππίίδδιιαα  ττηηςς
σσττὸὸνν  ππάάγγκκοο  ἡἡ  ἈἈρρφφααννοούύλλαα..

ΚΚααὶὶ  χχααμμααλλιιὰὰ  φφττιιάάχχννεειι  σσὰὰνν  χχάάρρττιινναα
ἡἡ  ττυυχχεερρὴὴ  ΦΦοουυλλιιὼὼ  ἡἡ  ππααππααδδοοπποούύλλαα..

ΤΤὴὴ  ΦΦώώττωω  κκιι  ἄἄνν  ττὴὴ  λλύύννααννεε
κκιι  ἂἂνν ττήήννεε  δδέένναανν  χχέέρριιαα  ξξέένναα  ––  

ΜΜὴὴνν  κκααττααρριιέέσσααιι  ––  ννὰὰ  εεὔὔχχεεσσααιι..
ΝΝὰὰ  λλέέςς::  ττὰὰ  ππεερραασσμμέένναα  ξξεεχχαασσμμέένναα..

ἈἈππ’’  ττὰὰ  ββοουυννὰὰ  ττὰὰ  εεὐὐββοοϊϊκκὰὰ
κκιι  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  λλοοκκρριικκὰὰ  ἀἀκκρροογγιιάάλλιιαα
φφύύσσαα,,  ἀἀγγέέρραα,,  σσττοορργγιικκὰὰ
φφύύσσαα,,  ππρρωωϊϊννὲὲ  ἀἀγγέέρραα..

Q

ΜΜυυρρσσιιννοούύλλααΜΜυυρρσσιιννοούύλλαα

––  ἜἜχχεεττεε  ψψάάρριιαα;;    ––  ὌὌγγεεσσκκεε!!
ἜἜχχοουυμμεε  γγιιοούύλλιι  ἄἄσσππρροο
πποοὺὺ  φφέέγγγγεειι  σσττοοῦῦ  ψψααρρόόσσππιιττοουυ
ττὴὴ  σσκκοοττεειιννιιὰὰ  σσὰὰνν  ἄἄσσττρροο..

––  ἜἜχχεεττεε  ψψάάρριιαα;;  ––  ὌὌγγεεσσκκεε!!
ἜἜχχοουυμμεε  μμααννοουυσσάάκκιι
γγααλλάάζζιιοο  σσὰὰνν  ἀἀγγεερριικκὸὸ
ἄἄππρρααγγοο  σσὰὰνν  ἀἀρρννάάκκιι..

––    ἜἜχχεεττεε  ψψάάρριιαα;;    ––  ὌὌγγεεσσκκεε!!
ἜἜχχοουυμμεε  μμὼὼββ  ββιιοολλέέτταα  ––  
μμάάζζεεψψεε  ττὰὰ  ττεερρττίίππιιαα  σσοουυ
κκααὶὶ  φφύύγγεε,,  ξξέέννεε,,  ππέέτταα!!

––  ΜΜὰὰ  ἔἔχχεεττεε  ψψάάρριιαα;;    ––  ὌὌγγεεσσκκεε!!
ἜἜχχοουυμμεε  ὀὀρρφφννὸὸ  μμεελλάάννιιοο  ––  
δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  γγιιὰὰ  ττοοῦῦ  λλόόγγοουυ  σσοουυ
εεἶἶννααιι  μμεερράάκκιι  οοὐὐρράάννιιοο..

Q

ΣΣττὴὴ  ΜΜααρργγααρρὼὼ––  κκάάλλαανντταα  ΣΣττὴὴ  ΜΜααρργγααρρὼὼ––  κκάάλλαανντταα  

ΝΝὰὰ  ππέέφφττεειιςς  μμὲὲ  ττὰὰ  κκλλάάμμαατταα
κκααὶὶ  ννὰὰ  ξξυυππννᾶᾶςς  σσττὰὰ  θθααύύμμαατταα..
ΝΝύύχχτταα  εεἶἶννααιι  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
κκιι  ὅὅλλοο  ἐἐρρχχοομμοοὺὺςς  ππρροοσσμμέέννοουυνν..

ΚΚααλλιικκάάννττζζααρροοιι  χχοορρεεύύοουυνν
ὄὄρρννιιθθεεςς  κκααὶὶ  χχοοίίρροουυςς  κκλλέέββοουυνν..

ΤΤόόσσηη  ννύύχχτταα  κκααὶὶ  μμαακκρριιὰὰ––  
φφέέγγγγοουυνν  ττὰὰ  ννεερρααϊϊδδααρριιάά..

ΜΜὴὴ  μμοοῦῦ  κκλλααῖῖςς,,  κκααλλὲὲ  κκοοππέέλλαα,,
σσττὸὸ  ππααρράάθθυυρρόό  σσοουυ  ἔἔλλαα..

ΠΠοοὺὺ  εεἶἶσσ’’  ἐἐσσὺὺ  μμααρργγααρριιττάάρριι
σσττὸὸ  ττρρααννὸὸ  ππρροοσσκκυυννηηττάάρριι..

ΝΝὰὰ  ππέέφφττεειιςς  μμὲὲ  ττὰὰ  κκλλάάμμαατταα
κκααὶὶ  ννὰὰ  ξξυυππννᾶᾶςς  σσττὰὰ  θθααύύμμαατταα..

ΚΚιι  εεἶἶμμ’’  ἐἐγγὼὼ  ἕἕνναα  ττσσοομμππααννοούύδδιι
κκααὶὶ  θθὰὰ  ππῶῶ  κκααλλὸὸ  ττρρααγγοούύδδιι..

ΝΝύύχχτταα  εεἶἶννααιι  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
ττοοὺὺςς  ἀἀγγγγέέλλοουυςς  ππεερριιμμέέννοουυνν..

ΝΝὰὰ  ππέέφφττεειιςς  μμὲὲ  ττὰὰ  κκλλάάμμαατταα
κκααὶὶ  ννὰὰ  ξξυυππννᾶᾶςς  σσττὰὰ  θθααύύμμαατταα..

ΜΜὴὴ  λλυυππᾶᾶσσααιι,,  ββρρὲὲ  κκοοππέέλλαα,,
σσττὸὸ  ππααρράάθθυυρρόό  σσοουυ  ἔἔλλαα..

ΜΜὲὲ  χχααρρὰὰ  θθὰὰ  σσὲὲ  χχοορρττάάσσωω
ττὸὸ  μμααννττάάττοο  ἂἂνν σσοοῦῦ  ππρροοφφττάάσσωω..

Q

ΚΚυυρρααττσσοούύλλααΚΚυυρρααττσσοούύλλαα

ΚΚάάττιι  ττιι  σσὰὰνν  σσααγγααννάάκκιι
σσὰὰνν  ττὸὸ  φφίίδδιι  θθααλλαασσσσάάκκιι
κκάάττιι  ττιι  σσὰὰνν  ππεεφφτταασσττέέρριι
ἀἀππὸὸ  πποοῦῦ  κκααννεεὶὶςς  δδὲὲνν  ξξέέρρεειι..

ΓΓέέρρννεειι  ἡἡ  ββάάρρκκαα  μμοουυ  σσττὸὸ  ππλλάάιι
κκααὶὶ  θθααρρρρῶῶ  ππίίσσωω  κκυυλλάάεειι
κκιι  ἀἀπποομμέέννωω  σσαασσττιισσμμέέννοοςς
κκααὶὶ  λλιιγγάάκκιι  μμεεθθυυσσμμέέννοοςς::

ΣΣὰὰνν  ἄἄννοοιιξξηη  κκοοκκκκίίννιισσεε
σσὰὰνν  μμῆῆλλοο  πποοὺὺ  ννοοσσττίίμμιισσεε  ––  
δδιιάάββηηκκεε  σσὰὰνν  ἀἀγγγγεελλιικκὸὸ
κκάάηηκκεε  σσὰὰνν  ββεεγγγγααλλιικκόό..

ΠΠιιάάσσττηηκκαα  σσττὸὸνν  ἔἔρρωωττάά  ττηηςς
ττὴὴ  ζζωωὴὴ  πποοθθῶῶ  κκοοννττάά  ττηηςς..
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...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

ἈἈννθθὴὴ  ΛΛεεοούύσσηη

ΟΟἱἱ  μμιικκρρὲὲςς  ἡἡρρωωίίδδεεςς  ττοοῦῦ  ἄἄλλλλοουυ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ
ΜΜιιὰὰ  χχοορρεευυττιικκὴὴ  κκααμμήήλλαα
ΣΣττοοὺὺςς  ΔΔιιδδύύμμοουυςς  ττοοῦῦ  ΟΟὐὐρρααννοοῦῦ,,  μμυυθθιισσττόόρρηημμαα  ττῆῆςς  ΣΣάάρρααςς  ΓΓρρὰὰννττ  ((Sarah

Grand)),,  μμεεττααφφρραασσμμέέννοο  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ––ἀἀκκόόμμηη  γγυυρρεεύύοουυμμεε  ἕἕνναα
ππλλῆῆρρεεςς  ἀἀννττίίττυυπποο  ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς  μμεεττάάφφρραασσηηςς––  ὑὑππάάρρχχοουυνν  οοἱἱ  ἑἑξξῆῆςς  σσττίίχχοοιι,,  πποοὺὺ  ττοοὺὺςς
ττρρααγγοουυδδάάεειι  ὁὁ  ΔΔιιάάοολληηςς,,  ὁὁ  ἀἀρρσσεεννιικκὸὸςς  δδίίδδυυμμοοςς,,  μμὲὲ  σσυυννοοδδεείίαα  ββιιοολλιιοοῦῦ::

There was a merry dromedary
Waltzing on the plain;
Dromedary waltzing, dromedary prancing.
And all the people said, it is a sign of  rain,
When they saw the good beast dancing.

ὉὉ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  μμεεττααφφρράάζζεειι  ἔἔττσσιι  ττὸὸ  ππεεννττάάσσττιιχχοο::

ἮἮτταανν  μμιιὰὰ  κκααμμήήλλαα  
κκ᾽̓  ἐἐχχόόρρεευυεε  σσττὸὸνν  κκάάμμπποο
κκιι᾽̓  ὅὅλλοοςς  ὁὁ  κκοοσσμμάάκκηηςς  
εεἶἶππεε  ππῶῶςς  θθὰὰ  ββρρέέξξῃῃ
πποοῦῦ  εεἶἶδδαανν  ττὴὴνν  κκααμμήήλλαα
κκ᾽̓  ἐἐχχόόρρεευυεε  σσττὸὸνν  κκάάμμπποο..

ΔΔὲὲνν  εεἶἶμμααιι  σσὲὲ  θθέέσσηη  ννὰὰ  κκρρίίννωω  ππόόσσοο  χχοορρεευυττιικκὸὸ  εεἶἶννααιι  ττὸὸ  ἀἀγγγγλλιικκὸὸ  ππεεννττάάσσττιιχχοο  γγιιὰὰ
ἌἌγγγγλλοο  ἀἀννααγγννώώσσττηη  ττοοῦῦ  1199οουυ  ααἰἰώώνναα..  ἈἈλλλλὰὰ  ττὸὸ  ἑἑξξάάσσττιιχχοο  ττοοῦῦ  μμεεττααφφρραασσττῆῆ  εεἶἶννααιι
––κκααμμηηλλίίσσιιαα––  σσκκιιρρττηηττιικκόόττααττοο  ((χχώώρριιαα  πποοὺὺ  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  κκααττααφφέέρρννεειι  ννὰὰ
ππααννττρρέέψψεειι,,  μμέέσσαα  σσὲὲ  ττόόσσοο  σσττεεννοοὺὺςς  σσττίίχχοουυςς,,  μμιιὰὰ  κκααννοοννιικκὴὴ  κκααὶὶ  μμιιὰὰ  ««κκααττὰὰ  ττὸὸ  ννοο--
οούύμμεεννοονν»»  ππρροοσσφφιιλλήή  ττοουυ  σσύύννττααξξηη))..  ΚΚααὶὶ  εεἶἶχχεε  δδίίκκααιιοο  ἡἡ  ΛΛααμμππρριιννὴὴ  ὅὅτταανν  εεἶἶππεε  ὅὅττιι
ττῆῆςς  θθυυμμίίζζεειι  ττὰὰ  σσεεφφεερριικκὰὰ  limericks ααὐὐττὴὴ  ἡἡ  ὀὀρρχχοούύμμεεννηη  κκααὶὶ  ββρροοχχοοφφόόρραα  κκααμμήήλλαα..

ΝΝ..  ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς

ἘἘββααρρύύννθθηη  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  ννὰὰ  ξξεεφφυυλλλλίίζζεειι  κκάάθθεε  ΔΔεεσσπποοττιικκὴὴ  ἑἑοορρττὴὴ  σσεελλίίδδεεςς  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  ΤΤοουυ,,  δδιιὰὰ  ττὰὰ  ψψυυχχιικκὰὰ  κκααὶὶ  ννοοσσττααλλγγιικκὰὰ
ππεερρααιιττέέρρωω  κκααὶὶ  ὡὡςς  ἐἐκκ  ττοούύττοουυ  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  ἐἐπποοχχὴὴ    ππεερριιττρρέέχχωω,,  ππεερριιββρρεεχχόόμμεεννοοςς,,    ττὰὰ  γγλλωωσσσσάάρριιαα  ἑἑκκάάσσττοουυ  ττόόμμοουυ  ττῆῆςς
55ττοομμηηςς  ++  ἈἈλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ΝΝΔΔΤΤρριιααννττααφφυυλλλλοοπποουυλλιικκῆῆςς  ἔἔκκδδοοσσηηςς..  ΚΚάάμμννωω  ααὐὐττὸὸ  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ββρρῶῶ  λλέέξξεειιςς  ΤΤοουυ  οοἱἱ  ὁὁπποοῖῖεεςς  ἀἀννήή--
κκοουυνν  κκααὶὶ  εεἰἰςς  ἡἡμμᾶᾶςς  ἢἢ  ἔἔχχοουυνν  κκάάττιι  ττὸὸ  ἰἰδδιιααίίττεερροονν  ννὰὰ  μμᾶᾶςς  πποοῦῦνν  ἢἢ  ννὰὰ  μμᾶᾶςς  θθυυμμίίσσοουυνν..

ΕΕἶἶππαα  ννὰὰ  ττὶὶςς  σσυυγγκκεεννττρρώώννωω  ὅὅλλεεςς,,  ττὶὶςς  ὅὅπποοιιεεςς  ττέέλλοοςς  ππάάννττωωνν,,  κκααὶὶ  ννὰὰ  σσηημμεειιώώννωω  δδίίππλλαα  ττοουυςς  σσὲὲ  πποοιιὲὲςς  δδιικκέέςς  μμοουυ  ννοοηη--
ττιικκὲὲςς  ἢἢ  ὑὑλλιικκὲὲςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττεεςς  μμὲὲ  ππααρρααππέέμμπποουυνν..  ΦΦυυσσιικκὰὰ  δδὲὲνν  ττὸὸ  ἔἔκκααμμαα,,  δδὲὲνν  εεἶἶμμααιι  φφιιλλόόλλοογγοοςς  ((ααὐὐττὸὸ  φφυυσσιικκὰὰ  δδὲὲ  λλέέ--
εειι  ττίίπποοτταα))  οοὔὔττεε  μμεελλεεττηηττὴὴςς  ((ααὐὐττὸὸ  κκιι  ἂἂνν  δδὲὲνν  λλέέγγεειι  κκάάττιι))  εεἶἶμμααιι  δδὲὲ  κκααὶὶ  ἀἀκκααμμάάττηηςς  κκααττ᾿̓  ἐἐξξαακκοολλοούύθθηησσιινν..

ἘἘππιιπποολλααίίωωςς  ἐἐννδδιιααττρρίίββωω  σσττὶὶςς  σσεελλίίδδεεςς  δδιιὰὰ  ττῆῆςς  μμννήήμμηηςς  ττὸὸ  ««ββάάσσααννοο»»  κκααὶὶ  ττῆῆςς  ννοοσσττααλλγγίίααςς  ττὴὴνν  ««ππάάθθηησσηη»»  κκααὶὶ  ἐἐννθθυυ--
μμοοῦῦμμααιι  λλ..χχ..  ππὼὼςς  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  μμίίαανν  κκοουυββέέρρτταα,,  ἈἈππρρίίλληηςς  ττοοῦῦ  11996677,,  χχωωμμέέννοοςς  δδιιάάββααζζαα  ττὰὰ  ««ΠΠαασσχχααλλιιννάά»»  ΤΤοουυ  ««δδιιηη--
γγήήμμαατταα»»  κκιι  ἔἔββλλεεππαα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ππααρράάθθυυρροο  ννὰὰ  ππεερρννοοῦῦνν  οοἱἱ  δδυυάάδδεεςς  ττῶῶνν  ΤΤΕΕΑΑ  μμὲὲ  ττὶὶςς  κκάάννννεεςς  ττῶῶνν  ΜΜ11  σσττρρααμμμμέέννεεςς  σσττὴὴ  γγῆῆ  ἵἵνναα
μμὴὴ  ββρρααχχοοῦῦνν  λλόόγγωω  ττοοῦῦ  ψψιιλλόόββρροοχχοουυ  ττῆῆςς  μμέέρρααςς  ((κκααὶὶ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  λλίίγγοο  ἀἀρργγοοττεερρόόττεερροονν))..

ΤΤώώρραα,,
««ἘἘππάάννωω  εεἰἰςς  ττὴὴνν  κκοορρυυφφὴὴνν  ττοοῦῦ  ρρεεύύμμααττοοςς  εεἰἰςς  ἕἕνναα  ζζυυγγὸὸνν  σσχχηημμααττιισσμμὸὸνν  σσχχηημμααττιιζζόόμμεεννοονν  μμεεττααξξὺὺ  δδυυὸὸ  ββοουυννῶῶνν,,  ἀἀννάά--

μμεεσσαα  εεἰἰςς  ττοοῦῦ  ΚΚοοννόόμμοουυ  ττὰὰ  ρρόόγγγγιιαα**  ((ἐἐκκ  ττῆῆςς  ««ΦΦοοννίίσσσσηηςς»»  ττὰὰ  κκααμμώώμμαατταα  ἡἡ  φφρράάσσηη))..
ΡΡόόγγγγιιαα**  μμὲὲ  ἀἀσσττεερρίίσσκκοο  σσττὸὸ  κκεείίμμεεννοο  κκααὶὶ  ττὸὸ  γγλλωωσσσσάάρριι  ἤἤγγοουυνν::  ττὰὰ  ννεεοοεεκκααλλλλιιεερργγηημμέένναα  ἐἐδδάάφφηη,,  πποοὺὺ  ππρρὶὶνν  λλίίγγοο  ἦἦτταανν

δδάάσσηη  ««ἡἡ  ππυυρρπποολληημμέέννεεςς    ἐἐκκττάάσσεειιςς  δδάάσσοουυςς  " κκ..λλππ..
**

ΠΠηηγγααίίννοοννττααςς  σσττὸὸ  ΖΖυυγγόόσσττιι  ννὰὰ  ἀἀρρμμέέξξοουυνν  ττὰὰ  ππρρόόββαατταα    κκααὶὶ  ττὰὰ  γγίίδδιιαα  κκααὶὶ  ννὰὰ  φφέέρροουυνν  ττὸὸ  γγάάλλαα  μμὲὲ  ττὸὸ  μμοουυλλάάρριι  ἢἢ  ττὴὴ  φφοο--

ρράάδδαα  ἄἄκκοουυγγαανν  κκάάττωω  κκααὶὶ  εεἰἰςς  ἀἀππόόσστταασσιινν  ββάάθθοουυςς  220000  ππεερρίίπποουυ  μμέέττρρωωνν    ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  μμοοννοοππάάττιι,,  ττὸὸνν    μμοορρμμυυρρίίζζοονντταα  ««ΘΘααννάάσσηη
ττὸὸ  ΛΛάάκκκκοο»»  ννὰὰ    ππάάεειι  ττὸὸ  ......χχττυυππηημμέέννοο  ννεερρόό  ττοουυ  ((ἄἄρραα  ππόόσσιιμμοονν))  κκααὶὶ  ννὰὰ  ττὸὸ  χχύύννεειι  σσττὸὸ  μμεεγγάάλλοο  ΔΔυυττιικκοομμαακκεεδδόόνναα  πποοττααμμὸὸ
ἉἉλλιιάάκκμμοονναα..  ἜἜννααννττιι  ἦἦτταανν  ττὰὰ  ΡΡόόγγγγιιαα..  ἜἜττσσιι  λλέέγγαανν  ττὸὸ  μμέέρροοςς  κκιι  ἦἦτταανν  ὀὀρροοππέέδδιιοο  μμὲὲ  σσττάάρριι,,  κκρριιθθάάρριι  ἢἢ  ββρρίίζζαα  σσππααρρμμέέ--
ννοο..  ΠΠααλλιιὰὰ  ἦἦτταανν  δδαασσωωμμέέννοοςς  ττόόπποοςς..  ΤΤὰὰ  δδέέννττρραα  ὅὅμμωωςς  ττὰὰ  γγρρααββάάλλιισσεε  ἡἡ  ππεεῖῖνναα  ττῶῶνν  κκααττοοίίκκωωνν  σσττὴὴνν  ΚΚααττοοχχὴὴ  κκιι  ἀἀρργγόόττεε--
ρραα  ἡἡ  μμεεττεεμμφφυυλλιιαακκὴὴ  ἀἀννέέχχεειιαα..  ἜἜκκοοββαανν  ττὰὰ  ξξύύλλαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  πποουυλλοοῦῦσσαανν  σσττὴὴνν  ππόόλληη  σσὲὲ  σσππίίττιιαα  κκααὶὶ  φφοούύρρννοουυςς  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὰὰ  λλίίγγαα
χχρρήήμμαατταα  πποοὺὺ  ἔἔππααιιρρνναανν  ψψώώννιιζζαανν  ττὰὰ  χχρρεειιώώδδηη  γγιιὰὰ  ττὸὸ  σσππίίττιι..  

****
ΣΣττὸὸ  ππρρῶῶττοο,,  ττὸὸ  κκααννοοννιικκὸὸ  ΕΕΑΑΜΜ  ((ππῆῆγγαανν  γγιιὰὰ  λλίίρρεεςς  κκααὶὶ  γγύύρριισσαανν  μμὲὲ  ψψεεῖῖρρεεςς    ααὐὐττοοίί,,  οοἱἱ  πποολλλλοοίί,,  ἀἀλλλλὰὰ  ὄὄχχιι  κκααὶὶ  ὅὅλλοοιι))

ἦἦτταανν  ππααρρώώνν..  ὈὈρρδδιιννάάττσσαα  σσττοοὺὺςς  κκααππεεττάάννιιοουυςς  σσττρρααττιιωωττιικκοοὺὺςς  πποοὺὺ  κκρρααττοοῦῦσσαανν  ττ᾿̓  ἀἀσσττέέρριιαα  ττοουυςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ἈἈλλββααννιικκόό..
ἘἘκκεεῖῖ  γγλλίίττωωσσεε  ττὸὸ  ΛΛααθθύύρραα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  δδιιππλλααννὸὸ  χχωωρριιὸὸ  ((ΡΡοοδδιιααννήή))  σσττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοο  ἀἀννῆῆκκαανν  ττὰὰ  ΡΡόόγγγγιιαα  κκττηημμααττιικκάά..  ΤΤὸὸνν  εεἶἶχχαανν  γγιιὰὰ
σσκκόόττωωμμαα  ἀἀλλλλὰὰ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ττὸὸνν  ββαασσάάννιιζζαανν  κκαακκὰὰ  κκάάττιι  ΣΣιιααττιισσττιιννοοὶὶ  ἀἀννττάάρρττεεςς..  ΦΦαασσίίσστταα  κκααὶὶ  γγεερρμμααννοοττσσοολλιιὰὰ  ττὸὸνν  κκαα--
ττάάγγγγεελλνναανν..  ὍὍμμωωςς  ααὐὐττὸὸςς  ττὸὸνν  εεἶἶχχεε  δδεεῖῖ  σσττὸὸ  χχωωρριιόό  ττοουυ  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΠΠλλάάττααννοο,,  ννὰὰ  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοοῦῦ
ἐἐφφεεδδρριικκοοῦῦ  ΕΕΛΛΑΑΣΣ  ττῆῆςς  ππεερριιοοχχῆῆςς..  ἌἌρραα  σσυυκκοοφφααννττίίεεςς..  ΤΤὸὸ  κκααὶὶ  ττὸὸ  εεἶἶππεε  σσττοοὺὺςς  κκααππεεττάάννιιοουυςς..  ἜἜκκττοοττεε  ὁὁ  δδιιαασσωωθθεεὶὶςς  ττὸὸνν  εεἶἶχχεε
εεἰἰκκόόνναα  κκααὶὶ  ὅὅτταανν  ἔἔγγιιννεε  ππρρόόεεδδρροοςς  σσττὸὸ  χχωωρριιόό  ττοουυ,,  μμόόννοονν  ααὐὐττὸὸνν  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἀἀδδεελλφφόό  ττοουυ  ΓΓῶῶγγοο  ΤΤζζέέκκαα  ἐἐππέέττρρεεππεε  ττὴὴνν  λλαα--
θθρροοϋϋλλοοττοομμίίαα  σσττὰὰ  ΡΡόόγγγγιιαα..  ΤΤοοὺὺςς  ἄἄλλλλοουυςς  δδιικκαασσττήήρριιοο  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  κκόόββαανν  ππρρόόσσττιιμμοο  κκααὶὶ  ζζηημμίίαα..  ἘἘππὶὶ  ἈἈννττρρέέαα  ΠΠααππαανν--
δδρρέέοουυ  ππῆῆρρεε  ττὸὸ  ππττυυχχίίοο  ἀἀννττιισστταασσιιαακκοοῦῦ  μμεεττὰὰ  χχααλλκκίίννοουυ  μμεεττααλλλλίίοουυ  ((δδοούύλλεεψψεε  ἄἄλλλλωωσσττεε  κκααὶὶ  σσττὰὰ  μμεεττααλλλλεεῖῖαα  χχρρωωμμίίττηη  

00Σελίς 2

ΒΒ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  --  ΤΤὰὰ  ««ΡΡόόγγγγιιαα»»  πποοὺὺ  ἐἐλλααχχττάάρριιζζεεςς    ππόόττεε  ννὰὰ  ττὰὰ  ππεερράάσσεειιςς......

00Σελίς 2
88 ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς
88 ΝΝώώννττααςς  ΤΤσσίίγγκκααςς

ΕΕὐὐχχααρριισσττίίεεςς  
σσττόόνν  
ΚΚ..  ΣΣππ..  ΤΤσσιιώώλληη..

ΘΘααλλαασσσσιιννόό
ΣΣὰὰνν  γγααττὶὶ  ἐἐμμιιααοούύρριιζζεε..  ΣΣὰὰνν  γγααττίί..
ΓΓρράάφφεειι  ὁὁ  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς,,  σσττὴὴνν  ΔΔιιοοννυυσσίίοουυ  κκοοννττάά..  ΠΠλλέέεειι  ἡἡ  ββάάρρκκαα  κκιι  ὁὁ  ννααύύττηηςς

ττηηςς,,  κκύύρρηηςς  ττῆῆςς  ἁἁλλμμύύρρααςς,,  ττοοῦῦ  μμιιλλᾶᾶ  γγιιὰὰ  ττὰὰ  "γγκκααββοοννττόόλλιιαα"‒ ἕἕνναα  κκάάθθιισσεε  σσὲὲ  μμιιὰὰνν
ἀἀμμμμοούύδδαα  κκααὶὶ  ττὸὸ  ππῆῆρρεε  ττὸὸ  ππααρράάπποοννοο..  "ΕΕἶἶννααιι  οοἱἱ  λλεεγγόόμμεεννοοιι  φφυυσσηηττῆῆρρεεςς,,  ττὰὰ  δδυυ--
σσκκίίννηητταα  ἐἐκκεεῖῖνναα  κκήήττηη,,  ἅἅττιινναα  σσυυννεεχχῶῶςς  ἐἐππιιφφοοιιττῶῶσσιινν  ἐἐνν  ττῇῇ  θθααλλάάσσσσῃῃ  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ
ὌὌρροουυςς..  

ΚΚρρααττᾶᾶννεε,,  ἄἄρρααγγεε,,  ττρριιηημμέέρριιαα,,  ππρροοσσδδοοκκώώννττααςς  ἈἈννάάσστταασσηη;;
**
ΠΠααρρέέκκεειι  "μμεεγγάάλληη  λλέέμμββοοςς" ἐἐππεεφφάάννηη..  
ἈἈννααρρωωττιιέέττααιι  ὁὁ  ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  γγιιὰὰ  ττοοὺὺςς  ττέέσσσσεερριιςς  κκωωππηηλλᾶᾶττεεςς• γγιιααττὶὶ  δδὲὲνν  ἔἔχχεειι,,  ττέέ--

ττοοιιααςς  λλοογγῆῆςς  ππλλεεοούύμμεεννοο,,  ππααννίί..  ΞΞααννάά,,  ππααίίρρννεειι  ἀἀππάάννττηησσηη  μμεεττρρηημμέέννηη  μμὲὲ  ττὸὸ  κκοομμ--
ββοοσσχχοοίίννιι  ττῆῆςς  ὑὑπποομμοοννῆῆςς,,  θθααλλαασσσσιιννήή,,  κκοομμμμάάττιι  σσκκλληηρρήή..  ΤΤῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ἌἌννννααςς  εεἶἶννααιι
ττὸὸ  ππλλεεοούύμμεεννοο  κκααὶὶ  ττὶὶςς  ππρροοάάλλλλεεςς  ἄἄγγρριιοο  σσααγγααννάάκκιι  (("ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  γγεερρωω--ΠΠααπππποοῦῦ,,
ττὸὸνν  ἌἌθθωωνναα"))  ττῆῆςς  ππῆῆρρεε  ττὸὸ  ππααννίί,,  ττὴὴνν  γγύύρριισσεε  κκααὶὶ  ππννιιγγῆῆκκαανν  εεἴἴκκοοσσιι  ννοομμααττααῖῖοοιι..  

ΤΤοοῦῦ  λλοοιιπποοῦῦ,,  ἡἡ  ΜΜεεγγάάλληη  ΜΜέέσσηη  ππρρόόσσττααξξεε  ππααννὶὶ  ππλλέέοονν  ννὰὰ  μμὴὴ  ββάάζζεειι..
**
"ΜΜὰὰ  ττίί,,  ππααππόόρριι  εεἶἶννααιι;;" δδιιααμμααρρττύύρρεεττααιι  ὁὁ  ἐἐρρέέττηηςς  ττῶῶνν  ννεερρῶῶνν  ττῆῆςς  ἁἁγγιιοοσσύύννηηςς  ––

ττοοῦῦ  φφωωννάάζζοουυνν  ννὰὰ  κκάάννεειι  γγρρήήγγοορραα..  
"ΚΚοομμψψοοττάάττηη  λλέέμμββοοςς" κκααὶὶ  σσκκίίζζεειι  ττὸὸ  ππέέλλααγγοοςς  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  κκοοιιννόόββιιαα..  
ΚΚιι  ὁὁ  χχρρόόννοοςς  ττοοὺὺςς  κκοοιιττᾷᾷ,,  ἀἀφφέέννττηηςς  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοοςς,,  ἄἄχχρριι  κκααιιρροοῦῦ,,  μμὲὲ  ττὰὰ  δδιικκάά  ττοουυ,,  ττὰὰ

ἰἰδδιιόόττρροοππαα  σσααγγααννάάκκιιαα..
ἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ



τύρβη

ΠΠααλλιιόόκκααιιρροοςς  σσοοῦῦ  λλέέωω......
[[…]]  ΤΤὰὰ    μμ  εε  ρρ  εε  μμ  έέ  ττ  ιι  αα      ααὐὐττὰὰ  εεἶἶννααιι  σσυυννηηθθέέσστταατταα  εεἰἰςς  ττὰὰ  χχωωρρίίαα  ττώώρραα  ττὸὸνν

χχεειιμμῶῶνναα,,  ὅὅττεε  ὑὑεεττοοὶὶ  κκααὶὶ  οοἱἱ  ἄἄννεεμμοοιι  κκααὶὶ  ττὸὸ  ππααχχὺὺ  σσττρρῶῶμμαα  ττῆῆςς  χχιιόόννοοςς  ππρροοππάάνν--
ττωωνν,,  μμεεττααττοοππίίζζοουυνν  σσυυννεεχχῶῶςς  ττὰὰςς  κκεερράάμμοουυςς,,  μμεεττααββάάλλλλοοννττεεςς  ττὰὰςς  ππττωωχχὰὰςς

σσττέέγγααςς  εεἰἰςς  κκόόσσκκιινναα..  [[…]]  
ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς,,  ὉὉ  ἀἀννααπποοδδιιαασσμμέέννοοςς

ΟΟἱἱ  γγάάττεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ππρρωωὶὶ  κκοοίίττααζζαανν  κκοολλλληημμέέννεεςς  σσττὸὸ  ττζζάάμμιι  ἔἔξξωω..  ΤΤὴὴνν  εεἶἶχχαανν
μμυυρριισσττεεῖῖ  ττὴὴ  δδοουυλλεειιάά..  ΤΤὸὸ  χχιιόόννιι  κκααττέέββααιιννεε  χχοορρεεύύοοννττααςς..  ΣΣττὸὸ  δδρρόόμμοο  οοἱἱ  ννιιφφάάδδεεςς  μμὲὲ
χχάάιιδδεευυαανν  σσττὸὸ  ππρρόόσσωωπποο  κκααὶὶ  ἔἔλλιιωωνναανν..  ΤΤὸὸ  ἰἰααττρρεεῖῖοο  σσττὴὴνν  κκααττάάψψυυξξηη..  ΤΤὰὰ  ττύύπποουυ
ἰἰννββέέρρττεερρ  κκλλιιμμααττιισσττιικκὰὰ  ......"ττὰὰ  εεἶἶχχαανν  ππααίίξξεειι"..  ΜΜππῆῆκκεε    ἕἕνναα  μμιικκρρὸὸ  ἀἀεερρόόθθεερρμμοο  σσὲὲ
σσυυννηηγγοορρίίαα  ννὰὰ  θθεερρμμάάννεειι  κκάάππωωςς  ττὸὸ  χχῶῶρροο..

ΚΚααττάά  ττὸὸ  μμεεσσηημμέέρριι  ἔἔξξωω  ππύύκκννωωσσεε  γγιιὰὰ  ττὰὰ  κκααλλὰὰ  ττὸὸ  χχιιόόννιι..  ἜἜππεεφφττεε  ππάάννωω
σσττὴὴ  μμααννώώλλιιαα  "μμααςς" σσττὸὸνν  ἀἀκκάάλλυυππττοο  ((πποοὺὺ  ξξεεππέέρραασσεε  ππιιὰὰ    ττὸὸνν  ττέέττααρρττοο  ὄὄρροοφφοο  σσὲὲ
ὕὕψψοοςς  ψψάάχχννοοννττααςς  γγιιὰὰ  φφῶῶςς))..  ΟΟἱἱ  ἀἀσσθθεεννεεῖῖςς  μμοουυ  εεἶἶχχαανν  ἀἀρρχχίίσσεειι  ννὰὰ  ἀἀφφααιιρροοῦῦννττααιι..
ΔΔὲὲνν  ἔἔλλεεγγαανν  ττὸὸ  ππρρόόββλληημμάά  ττοουυςς  ππιιάά,,  δδὲὲνν  ννοοιιάάζζοονντταανν    γγιιὰὰ  ττὴὴνν  "ἀἀρρρρώώσσττιιαα" ττοουυςς
οοὔὔττεε  κκααὶὶ  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  γγιιααττρρόό  ττοουυςς..  ἈἈλλλλὰὰ  γγιι᾿̓  ααὐὐττὸὸ  πποοὺὺ  σσυυννέέββααιιννεε    ......ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν
ππλλάάττηη  ττοουυ::  

--ἌἌχχ,,  ττίί  ὡὡρρααίίαα  χχιιοοννίίζζεειι  γγιιααττρρέέ!!  
ἜἜκκλλεειισσαα  ττὸὸ  ἰἰααττρρεεῖῖοο..  ΧΧιιόόννιι  σσττὴὴνν  ἙἙρρμμοοῦῦ,,  σσττὴὴνν  ἉἉγγίίααςς  ΣΣοοφφίίααςς..  ΧΧρρόόννιιαα  εεἶἶχχαα

ννὰὰ  ττὶὶςς  ἀἀννττιικκρρίίσσωω  ἔἔττσσιι......  ἈἈρρααιιὴὴ  ἐἐδδῶῶ  ἡἡ  κκίίννηησσηη  ττῶῶνν  ααὐὐττοοκκιιννήήττωωνν..  ΣΣττὴὴνν  ΤΤσσιι--
μμιισσκκῆῆ  ἀἀννττιιθθέέττωωςς  ἡἡ  κκίίννηησσηη  ππυυκκννὴὴ  κκααὶὶ  σσηημμεειιωωττόόνν..  ΚΚααννέέννααςς  ἐἐκκννεευυρριισσμμὸὸςς  ὅὅμμωωςς
ἢἢ  κκοορρννααρρίίσσμμαατταα  (("ΜΜάάγγιιαα  μμοοῦῦ  ᾿̓χχεειιςς  κκααμμωωμμέένναα"......))..  ΤΤὸὸ  χχιιόόννιι  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττὸὸ
χχααββάά  ττοουυ..  ΣΣττὸὸ  δδρρόόμμοο  ὅὅσσοουυςς  σσυυννααννττῶῶ  ββγγάάζζοουυνν  κκάάττιι  ππεερρίίεερργγεεςς,,  σσυυννωωμμοοττιικκέέςς,,
ππννιιχχττὲὲςς  φφωωννίίττσσεεςς..  ΜΜιιλλοοῦῦνν  σσττὰὰ  κκιιννηηττάά::  "ὌὌμμοορρφφαα  εεἶἶννααιι  ρρέέ..  ἜἜλλαα......"ΠΠοοννηηρρὰὰ
ὑὑπποομμεειιδδιιάάμμαατταα  ἕἕττοοιιμμαα  ννὰὰ  γγίίννοουυνν  κκρρααυυγγὴὴ  χχααρρᾶᾶςς  ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  κκαασσκκόόλλ..  ΜΜόόννοο
πποοὺὺ  δδὲὲνν  ππεεττοοῦῦνν  ττὴὴνν  σσκκοούύφφιιαα  ττοουυςς  ((φφοορροοῦῦνν  ὅὅλλοοιι!!))  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  "κκαακκοοκκααιιρρίίαα" πποοὺὺ

......"ππλλήήττττεειι  ἐἐππὶὶ  μμέέρρεεςς  ἀἀππ᾿̓  ἄἄκκρροουυ  σσ᾿̓  ἄἄκκρροονν    ττὴὴ  χχώώρραα" κκααὶὶ  ἡἡ  χχάάρρηη  ττηηςς  ἔἔφφτταασσεε
μμέέχχρριι  ἐἐδδῶῶ..

ΜΜίίαα  ππααρρέέαα  ππιιττσσιιρρίίκκιιαα  έέχχοουυνν  ββάάλλεειι  σσ᾿̓  έένναα  χχααρρττόόκκοουυττοο  μμέέσσαα  ......ἱἱκκααννὴὴ  πποο--
σσόόττηητταα  ἀἀππὸὸ  χχιιόόννιι  κκααὶὶ  ττὸὸ  ππᾶᾶννεε  ββόόλλτταα  σσππρρώώχχννοοννττααςς..  ὉὉ  ἕἕννααςς  ττοουυςς    λλέέεειι  σσττὰὰ
σσοοββααρρὰὰ  ‒κκααὶὶ  κκάάππωωςς  ππααρραακκααλλεεττάά‒ σσττοοὺὺςς  ἄἄλλλλοουυςς::  

"ΘΘέέλλεεττεε  ννὰὰ  μμὲὲ  σσκκεεππάάσσεεττεε  μμὲὲ  ττὸὸ  χχιιόόννιι;;"
ΚΚάάττιι  σσεερρββιιττόόρροοιι  μμὴὴνν  ἔἔχχοοννττααςς  ττίί  ννὰὰ  κκάάννοουυνν  σσττήήννοουυνν  ‒ππάάννωω  σσττὰὰ  ἄἄχχρρηησστταα

ττρρααππέέζζιιαα  ττοοῦῦ  μμααγγααζζιιοοῦῦ  σσττὸὸ  ππεεζζοοδδρρόόμμιιοο‒ μμιικκρροοὺὺςς  χχιιοοννααννθθρρώώπποουυςς..  ΤΤοοὺὺςς
ββάάζζοουυνν  κκααὶὶ  ρρεεσσῶῶ  δδίίππλλαα..

"ΚΚααλλὰὰ  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  ππααιιδδιιάά!!" ττοοὺὺςς  εεὐὐχχήήθθηηκκαα..
ΖΖεευυγγααρράάκκιιαα  κκυυννηηγγιιοοῦῦννττααιι  ἐἐδδῶῶ  κκιι  ἐἐκκεεῖῖ  μμὲὲ  χχιιοοννόόμμππααλλεεςς..  ἌἌννθθρρωωπποοιι  ππεερρ--

ππααττᾶᾶννεε  ὡὡςς  "ἀἀσσττεεῖῖοονν  θθέέααμμαα"‒μμααζζὶὶ  κκιι  ἐἐγγὼὼ  ἐἐννννοοεεῖῖττααιι‒ΣΣὰὰνν  ππιιγγκκοουυΐΐννοοιι  γγιιὰὰ  ννὰὰ
μμὴὴνν  ππέέσσοουυνν..    ΖΖηηλλεεύύωω  ααὐὐττοοὺὺςς  πποοὺὺ  ββγγῆῆκκαανν  ἔἔξξωω  μμὲὲ  ὅὅλλαα  ττὰὰ  ἀἀξξεεσσοουυὰὰρρ  ττῶῶνν  σσααλλὲὲ
κκααὶὶ  ττῶῶνν  χχιιοοννοοδδρροομμιικκῶῶνν  κκέέννττρρωωνν..  ΠΠηηγγααίίννοουυνν  σσὰὰνν  ννὰὰ  ἔἔχχοουυνν  ττεεττρραακκίίννηησσηη  κκααὶὶ
φφοορρᾶᾶννεε  χχιιοοννοολλάάσσττιιχχαα  σσττὰὰ  ππόόδδιιαα..  ἈἈέέρριινναα  ππεερρννᾶᾶννεε  ἀἀππὸὸ  δδίίππλλαα  μμααςς  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ
εεἴἴδδοουυςς  οοἱἱ  ππεεζζοοίί..  

ἜἜκκαανναα  δδυυὸὸ  ὧὧρρεεςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ἐἐππιισσττρρέέψψωω  σσττὸὸ  σσππίίττιι  ((λλιιγγόόττεερροο  ἀἀππὸὸ  ὀὀκκττὼὼ  χχιι--
λλιιόόμμεεττρραα  ἡἡ  ἀἀππόόσστταασσηη))  μμὲὲ  ττὸὸ  ααὐὐττοοκκίίννηηττοο..  ΜΜὲὲ  ὁὁλλγγοουυέέδδεερρ  λλάάσσττιιχχαα,,  ξξεεκκίίννηημμαα
μμὲὲ  ττὴὴ  δδεεύύττεερρηη  κκααὶὶ  φφρρέέννοο  ἁἁππααλλὸὸ  ὅὅππωωςς  μμὲὲ  ααὐὐγγὸὸ  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ππααπποοῦῦττσσιι..  

ὉὉ  ΟΟΑΑΣΣΘΘ  ἀἀππέέχχεειι  ττῆῆςς  μμεεττααφφοορρᾶᾶςς  ττῶῶνν  θθυυμμάάττωωνν  ττῆῆςς  κκαακκοοκκααιιρρίίααςς..  ΤΤοοὺὺςς
ἔἔχχεειι  ἀἀφφήήσσεειι  ἀἀννεεννόόχχλληηττοουυςς  ννὰὰ  ππααίίζζοουυνν  σσττὰὰ  ππάάρρκκαα......  ΝΝὰὰ  ἀἀπποολλααμμββάάννοουυνν  ττὴὴ
σσφφοοδδρρὴὴ  χχιιοοννόόππττωωσσηη......  ΝΝὰὰ  ττὴὴ  χχααζζεεύύοουυνν  ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττζζααμμααρρίίεεςς  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ
ὕὕψψηη  55οουυ,,  66οουυ,,  77οουυ  οοὐὐρράάνν......  σσυυγγγγννώώμμηηνν  ......ὀὀρρόόφφοουυ  ἤἤθθεελλαα  ννὰὰ  ππῶῶ!!

ΤΤὸὸ  χχιιόόννιι  ππααννττοοῦῦ  σσττὴὴνν  ππόόλληη  ἦἦτταανν  σσήήμμεερραα  ὁὁ  ννιικκηηττήήςς..
ΦΦωωττοογγρράάφφηησσαα  ὅὅπποουυ  μμππόόρρεεσσαα  ‒ππεεζζὸὸςς  ἢἢ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ἁἁμμάάξξιι‒ ττὴὴνν  "κκαακκοοκκααιι--

ρρίίαα" σσττὴὴ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  ΤΤρριισσεευυττυυχχιισσμμέέννοοςς  ἔἔννιιωωθθαα..
ΤΤὸὸ  ββρράάδδυυ  σσττὶὶςς  "εεἰἰδδήήσσεειιςς" θθὰὰ  ππρροοσσππααθθήήσσωω  ννὰὰ  ππεειισσθθῶῶ  ὅὅττιι  κκααννοοννιικκὰὰ  ἤἤμμοουυνν

δδυυσσττυυχχιισσμμέέννοοςς  ἀἀλλλλὰὰ  ττὸὸ  "ἀἀππωωθθοοῦῦσσαα"......

ΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΑΑΣΣΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΑΑΣΣ
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ΤΤὸὸνν  ἐἐκκλλιιππόόνντταα  μμηηττρροοπποολλίίττηη  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  ΓΓεερράάσσιιμμοο  ττὸὸνν  γγννώώρριισσαα  σσττὴὴ

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  ΠΠρρέέππεειι  ννὰὰ  ἦἦτταανν  ἀἀρρχχὲὲςς  ττῆῆςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοοῦῦ  ̓̓ 8800,,  ἴἴσσωωςς  κκααὶὶ  σσττὸὸ
ττέέλλοοςς  ττῆῆςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς..  ἮἮτταανν  φφίίλλοοςς  μμὲὲ  κκοοιιννοοὺὺςς  φφίίλλοουυςς  ἐἐξξ
ἈἈθθηηννῶῶνν,,  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ἄἄλλλλαα  μμέέρρηη,,  πποοὺὺ  ὅὅλλοοιι  ααὐὐττοοὶὶ  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  εεἶἶχχαανν  σσχχέέσσηη  μμὲὲ
ττὴὴνν  ἐἐννοορρίίαα  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεερραασσίίμμοουυ  σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα..  ἩἩ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ἦἦτταανν  γγιιὰὰ
ττὸὸνν  ΓΓεερράάσσιιμμοο  ‒ΜΜάάκκηηςς  γγιιὰὰ  ττοοὺὺςς  ππιιὸὸ  ππααλλιιοοὺὺςς  φφίίλλοουυςς‒ ὁὁ  ἐἐννδδιιάάμμεεσσοοςς
σσττααθθμμὸὸςς  γγιιὰὰ  ττὸὸ  ἍἍγγιιοονν  ὍὍρροοςς..  

ΑΑὐὐττὸὸ  πποοὺὺ  σσίίγγοουυρραα  κκααττααλλάάββααιιννεεςς  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ἴἴδδιιοο  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ππρρώώττηη  σσττιιγγμμὴὴ
ἦἦτταανν  ππὼὼςς  ὅὅλληη  ττοουυ  ἡἡ  ζζωωὴὴ  ἦἦτταανν  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκήή..  ΣΣοοῦῦ  ἔἔκκααννεε,,  γγιιὰὰ  ππααρράάδδεειιγγ--
μμαα,,  ἐἐννττύύππωωσσηη  ὁὁ  ττρρόόπποοςς  πποοὺὺ  σσττααυυρροοκκοοππιιόότταανν..  ΣΣχχεεδδὸὸνν  σσππααρραακκττιικκάά,,  ββααθθιιὰὰ
ἱἱκκεεττεευυττιικκάά!!  ἜἜμμοοιιααζζεε  ννὰὰ  δδιιννόότταανν  ὁὁλλόόκκλληηρροοςς  σσ᾿̓  ααὐὐττόό,,  κκααὶὶ  ππρρὸὸςς  σσττιιγγμμὴὴ  ννὰὰ
ἔἔφφεευυγγεε  ἀἀππὸὸ  ἀἀννάάμμεεσσάά  μμααςς  κκααὶὶ  ννὰὰ  κκααττάάφφεευυγγεε  κκάάπποουυ  ἀἀλλλλοοῦῦ..  ΣΣὲὲ  κκάάττιι  ππιιὸὸ
ἀἀλληηθθιιννόό!!

ὉὉ  ἴἴδδιιοοςς  ἦἦτταανν  κκάάπποοιιαα  χχρρόόννιιαα  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ἀἀππὸὸ  μμᾶᾶςς  κκααὶὶ  δδὲὲνν  σσπποούύδδααζζεε
ὅὅππωωςς  ὅὅλλοοιι  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ἐἐμμεεῖῖςς  ττῆῆςς  ππααρρέέααςς..  ΘΘὰὰ  μμπποορροοῦῦσσεε  ββεεββααίίωωςς  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  ἕἕννααςς
ααἰἰώώννιιοοςς  φφοοιιττηηττήήςς,,  ὅὅππωωςς  σσυυννηηθθιιζζόότταανν  ἐἐκκεεῖῖνναα  ττὰὰ  χχρρόόννιιαα,,  ἀἀλλλλὰὰ  φφααιιννόότταανν
ππὼὼςς  εεἶἶχχεε  κκάάννεειι  ττὶὶςς  δδιικκέέςς  ττοουυ  ἐἐππιιλλοογγὲὲςς  κκααὶὶ  δδὲὲνν  εεἶἶχχεε  κκααννέένναα  ππρρόόββλληημμαα  πποοὺὺ
δδὲὲνν  σσπποούύδδαασσεε..  ΚΚάάπποοιιοοςς  ὅὅμμωωςς  θθὰὰ  μμπποορροοῦῦσσεε  ννὰὰ  ἀἀννααρρωωττηηθθεεῖῖ  ἴἴσσωωςς  κκααὶὶ  γγιιααττὶὶ
δδὲὲνν  εεἶἶχχεε  γγίίννεειι  μμοοννααχχόόςς..  ἌἌλλλλωωσσττεε  ὅὅππωωςς  εεἶἶννααιι  γγννωωσσττόό,,  κκααττὰὰ  ττὴὴνν  ππεερρίίοοδδοο
ττῆῆςς  μμεεττααπποολλίίττεευυσσηηςς  κκάάπποοιιοοιι  ννέέοοιι  ττῆῆςς  ἐἐκκκκλληησσίίααςς  ἐἐππέέλλεεγγαανν  ννὰὰ  ππᾶᾶννεε  σσττὸὸ
ἍἍγγιιοονν  ὍὍρροοςς  κκααὶὶ  ννὰὰ  γγίίννοουυνν  μμοοννααχχοοίί..  ΤΤὴὴνν  ἴἴδδιιαα  μμάάλλιισστταα  ππεερρίίοοδδοο  πποοὺὺ  οοἱἱ
ἄἄλλλλοοιι  ““σσττρρααττεεύύοονντταανν””  ἢἢ  κκααὶὶ  ““ἐἐππιισσττρρααττεεύύοονντταανν””  σσττὰὰ  κκόόμμμμαατταα  κκααὶὶ  ἰἰδδιιααίί--
ττεερραα  σσττὰὰ  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  ἀἀρριισσττεερρὰὰ  κκόόμμμμαατταα  κκααὶὶ  ἀἀπποοκκόόμμμμαατταα..  ((ΚΚααττὰὰ
ἀἀννττιισσττοοιιχχίίαα  κκααὶὶ  σσααββββοοπποουυλλιικκὰὰ  ““ΣΣττὸὸ  μμεεττααξξύύ,,  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  ττὴὴνν  ΠΠοορρεείίαα
ὅὅππωωςς  οοἱἱ  ἄἄλλλλοοιι  ττὸὸ  ΠΠάάσσχχαα””  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  δδίίσσκκοο  ΔΔέέκκαα  χχρρόόννιιαα  κκοομμμμάάττιιαα  ἢἢ  ἀἀκκόόμμηη
κκααὶὶ  εεὐὐρρύύττεερραα  ““ΚΚααὶὶ  ἡἡ  ἀἀγγάάππηη  δδυυὸὸ  λλοογγιιῶῶνν  σσττὴὴ  μμίίαα  κκααλλοογγεερρεεύύεειιςς””  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ
ΡΡεεζζέέρρββαα))..

ΚΚάάθθεε  φφοορρὰὰ  λλοοιιππὸὸνν  πποοὺὺ  ἐἐρρχχόότταανν  σσττὴὴ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  εεἶἶχχεε  ὡὡςς
κκααττάάλλυυμμαα  ττὶὶςς  φφοοιιττηηττιικκὲὲςς  ἑἑσσττίίεεςς  ἀἀφφοοῦῦ  ἐἐκκεεῖῖ  ἔἔμμεενναανν  οοἱἱ  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν
ππααρρέέαα..  ΚΚααὶὶ  θθὰὰ  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  πποοῦῦμμεε  ππὼὼςς  ὅὅπποουυ  κκααὶὶ  ἂἂνν  ββρριισσκκόότταανν  γγιιννόότταανν  ἕἕνναα
μμιικκρρὸὸ  ππααννηηγγύύρριι  ὅὅππωωςς  κκααὶὶ  κκάάθθεε  μμεετταακκίίννηησσήή  ττοουυ..  ΠΠοοττὲὲ  δδὲὲνν  ἦἦτταανν  μμόόννοοςς..
ΣΣοοῦῦ  ἔἔκκααννεε  ἐἐννττύύππωωσσηη  ἂἂνν  ἦἦτταανν  μμόόννοο  μμὲὲ  ἕἕνναα  δδυυὸὸ  ἄἄττοομμαα  ἢἢ  ἀἀκκόόμμηη  μμὲὲ  ττρρεεῖῖςς..
ΚΚααὶὶ  σσίίγγοουυρραα  ὅὅσσοοιι  ἦἦτταανν  μμααζζίί  ττοουυ  ππεερρννοοῦῦσσαανν  ὡὡρρααῖῖαα..  ΔΔὲὲνν  χχρρεειιααζζόότταανν  ννὰὰ  κκάά--
ννοουυνν  ὁὁττιιδδήήπποοττεε..  ἩἩ  ππααρρέέαα  ττοουυ  ἦἦτταανν  μμίίαα  ὀὀμμοορρφφιιάά..  ἘἘξξέέππεεμμππεε  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ἄἄλλλλοο
ἀἀγγάάππηη,,  ἐἐννδδιιααφφέέρροονν  κκααὶὶ  κκάάττιι  πποοὺὺ  μμᾶᾶλλλλοονν  θθὰὰ  ττὸὸ  χχααρραακκττήήρριιζζεεςς  σσὰὰνν  μμηηττρριικκὴὴ
ἀἀγγάάππηη  κκααὶὶ  σσττοορργγήή..  

ἮἮτταανν  ἕἕννααςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ππεερριιββόόλλιι  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  γγιιοορρττὴὴ  κκααὶὶ  ααὐὐττὸὸ  σσήήμμααιιννεε  κκααὶὶ
ἡἡ  εεἴἴδδηησσηη  ππὼὼςς  ““θθὰὰ  ἔἔλλθθεειι  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς””!!  ΘΘυυμμᾶᾶμμααιι  ττίί  γγιιννόότταανν  ττὰὰ  ββρράάδδιιαα
μμεεττὰὰ  ττὶὶςς  ἀἀγγρρυυππννίίεεςς  σσὲὲ  δδιιααφφόόρροουυςς  ννααοοὺὺςς  ττῆῆςς  ππόόλληηςς,,  ττὶὶςς  ἐἐππιισσκκέέψψεειιςς  σσττὸὸνν
δδιιααννυυκκττεερρεεύύοονντταα  φφοοῦῦρρννοο  κκοοννττὰὰ  σσττὴὴ  ΡΡοοττόόνντταα  γγιιὰὰ  κκοουυλλοούύρριιαα,,  πποοὺὺ  ἔἔββγγααιινναανν
ζζεεσσττὰὰ  ζζεεσσττὰὰ  ἐἐκκεείίννηη  ττὴὴ  σσττιιγγμμήή..  ((ἈἈννααφφέέρροομμααιι  γγιιὰὰ  ττὴὴ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ππάάνντταα..
ΣΣττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα  ππρροοφφααννῶῶςς  θθὰὰ  ἴἴσσχχυυεε  κκάάπποοιιοο  ἄἄλλλλοο  ττεελλεεττοουυρργγιικκὸὸ  ττυυππιικκόό))..  ΚΚααὶὶ
φφυυσσιικκὰὰ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  δδὲὲνν  ἄἄφφηηννεε  κκααννέένναανν  ννὰὰ  ππλληηρρώώσσεειι..  ““ὉὉμμααδδιικκήή  ππααρράάκκρροουυσσηη
ππάάθθααττεε;;””  μμᾶᾶςς  ρρώώττηησσεε  χχααρριιττοολλοογγώώννττααςς  μμίίαα  μμέέρραα  κκάάπποοιιοοςς  πποολλὺὺ  γγννωωσσττὸὸςς
ἱἱεερροομμόόννααχχοοςς  γγέέρροοννττααςς,,  ἐἐφφηημμέέρριιοοςς  σσὲὲ  ννααὸὸ  σσττὸὸ  κκέέννττρροο  ττῆῆςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..
ΕΕἶἶχχεε  ἀἀκκοούύσσεειι  ττὰὰ  ττεεκκττααιιννόόμμεενναα  μμὲὲ  ττὸὸ  ““ππααιιδδὶὶ  ααὐὐττὸὸ””  ὅὅππωωςς  ττὸὸ  χχααρραακκττήήρριισσεε..  

ὉὉ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς,,  ὅὅππωωςς  μμάάθθααμμεε  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ἄἄλλλλοουυςς,,  ἦἦτταανν  ἀἀππὸὸ  ““κκααλλὴὴ””  οοἰἰκκοο--
γγέέννεειιαα  ττῆῆςς  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιᾶᾶςς  πποοὺὺ  εεἶἶχχαανν  ξξεεννοοδδοοχχεεῖῖοο..  ἘἘκκεεῖῖ  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  ἐἐρργγααζζόότταανν
κκααὶὶ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς..  ((ἊἊνν  κκααὶὶ  μμοοῦῦ  φφααιιννόότταανν  ππὼὼςς  δδὲὲνν  ττοοῦῦ  ππήήγγααιιννεε  ννὰὰ  δδοουυλλεεύύεειι,,  κκααὶὶ
μμάάλλιισστταα  σσὲὲ  ξξεεννοοδδοοχχεεῖῖοο..  ὉὉ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  φφααιιννόότταανν  ππὼὼςς  ββρριισσκκόότταανν  σσὲὲ  ἀἀπποο--
σσττοολλήή..  ΚΚααὶὶ  μμάάλλιισστταα  εεἰἰδδιικκήή))!!  ΕΕἶἶχχεε  ἰἰδδιιααίίττεερροο  ἐἐννδδιιααφφέέρροονν  ννὰὰ  ττὸὸνν  ἀἀκκοοῦῦςς  μμὲὲ  ττίί
ἀἀγγάάππηη  ‒κκααὶὶ  σσττοορργγὴὴ  θθὰὰ  μμπποορροοῦῦσσαα  ννὰὰ  ππῶῶ‒ μμιιλλοοῦῦσσεε  σσττὸὸ  ττηηλλέέφφωωννοο  μμὲὲ  ττὴὴ
μμηηττέέρραα  ττοουυ..  ἊἊνν  κκάάπποοιιοοςς  δδὲὲνν  ἤἤξξεερρεε  μμὲὲ  πποοιιὸὸνν  σσυυννοομμιιλλοοῦῦσσεε  σσίίγγοουυρραα  θθὰὰ  ννόόμμιιζζεε
ππὼὼςς  ααὐὐττὸὸςς  ἦἦτταανν  ὁὁ  μμεεγγααλλύύττεερροοςς,,  ὁὁ  κκηηδδεεμμόόννααςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ππρροοσσττάάττηηςς  κκααὶὶ  ππὼὼςς
ααὐὐττὸὸςς  θθὰὰ  ἔἔππρρεεππεε  ννὰὰ  ἔἔχχεειι  ττὴὴνν  ἔἔγγννοοιιαα  κκααὶὶ  ττὴὴ  φφρροοννττίίδδαα  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  σσυυννοομμιιλληηττήή
ττοουυ..    

ὉὉ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  εεἶἶχχεε  ττὸὸ  χχάάρριισσμμαα  ννὰὰ  ἑἑλλκκύύεειι  κκόόσσμμοο  σσττὴὴνν  ἐἐκκκκλληησσίίαα..  ΑΑὐὐττὸὸςς
ἦἦτταανν  κκααὶὶ  ὁὁ  λλόόγγοοςς  πποοὺὺ  ἡἡ  κκοομμμμααττιικκὴὴ  ὀὀρργγάάννωωσσηη  ττοοῦῦ  ΚΚοομμμμοουυννιισσττιικκοοῦῦ  ΚΚόόμμ--
μμααττοοςς  ἙἙλλλλάάδδααςς  ((ΚΚΚΚΕΕ))  ττῆῆςς  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιᾶᾶςς  ἔἔσσττεειιλλεε  μμέέλληη  ττῆῆςς  ΚΚοομμμμοουυννιι--
σσττιικκῆῆςς  ΝΝεεοολλααίίααςς  ἙἙλλλλάάδδααςς  ((ΚΚΝΝΕΕ))  γγιιὰὰ  ννὰὰ  δδοοῦῦνν  ἀἀππὸὸ  κκοοννττὰὰ  ττίί  σσυυμμββααίίννεειι  μμὲὲ
ττὴὴνν  ππεερρίίππττωωσσήή  ττοουυ..  ΜΜᾶᾶλλλλοονν  ττοοὺὺςς  ἔἔκκααννεε  χχααλλάάσσττρραα..  ἈἈννααμμφφιιββόόλλωωςς  ττοοὺὺςς
““ἔἔκκλλεεββεε””  κκόόσσμμοο..  ἈἈννααφφέέρρααμμεε  ππιιὸὸ  ππάάννωω  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ““ἐἐκκκκλληησσιιαασσμμὸὸ””  ττῶῶνν  ννέέωωνν
σσττὰὰ  κκόόμμμμαατταα..  ΚΚααὶὶ  ββεεββααίίωωςς  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  εεἵἵλλκκυυσσεε  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  κκαατταασσκκόόπποουυςς
ττῆῆςς  ΚΚΝΝΕΕ  σσττὴὴνν  ἐἐκκκκλληησσίίαα..  ΓΓννώώρριισσαα  κκάάπποοιιοουυςς  ἀἀππὸὸ  ααὐὐττοούύςς..  ἈἈννττίίσσττοοιιχχεεςς
““ἐἐππιιττυυχχίίεεςς””  εεἶἶχχεε  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ἄἄλλλλοουυςς  χχώώρροουυςς  πποοὺὺ  ππρροοφφααννῶῶςς  ἦἦτταανν  κκααὶὶ  ππιιὸὸ  εεὐὐάά--
λλωωττοοιι  ἀἀφφοοῦῦ  ααὐὐττοοὶὶ  εεἶἶχχαανν  λλιιγγόόττεερροο......  κκααττηηχχηηττιικκόό,,  σσυυγγγγννώώμμηη  κκααθθοοδδήήγγηησσηη,,
ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  κκόόμμμμαα  ττοουυςς!!  

““ΚΚααιι  ἂἂνν  ππεειιρράάξξεειι  κκααννέέννααςς  ττὸὸνν  ΓΓεερράάσσιιμμοο;;””  ρρώώττηησσαα  ἕἕνναα  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ
ττῆῆςς  ΚΚΝΝΕΕ..  ΚΚααὶὶ  ααὐὐττόόςς,,  ἀἀμμέέσσωωςς  ππρρόόββααλλεε  ττὴὴ  γγρροοθθιιάά  ττοουυ  κκααὶὶ  μμὲὲ  ρρώώττηησσεε
ἐἐμμφφααττιικκὰὰ  ““ΤΤὸὸνν  ΓΓεερράάσσιιμμοο””;;  

ΔΔὲὲνν  ττὸὸ  σσυυζζηηττοοῦῦσσεε!!
((ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι))

ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςςΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς

00ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ

σσττὸὸ  ΓΓιιάάχχοο))..  ΛΛίίγγοο  ππρρὶὶνν  ττοοὺὺςς  ππάάρροουυνν  σσττὸὸ  σσττρρααττὸὸ  μμὲὲ  ττὸὸνν  ἈἈρριισσττεείίδδηη  ΖΖ..
ἔἔββοοσσκκαανν  σσττὴὴνν  ππεερριιοοχχὴὴ  ΡΡόόγγγγιιαα  ττὰὰ  ππρρόόββαατταα..  

ΚΚοοννττὰὰ  σσττὸὸ  σσττόόμμιιοο  ττοοῦῦ  λλάάκκκκοουυ  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  μμίίαα  μμεεγγάάλληη  ππέέττρραα  ββρρῆῆκκαανν  ππαα--
ρρααχχωωμμέένναα  κκαασσόόννιιαα  μμὲὲ  σσφφααῖῖρρεεςς  κκααὶὶ  ννττοουυφφέέκκιιαα..  ΠΠοοιιοοὶὶ  ττὰὰ  ἔἔκκρρυυψψαανν;;  ΣΣττρρααττιι--
ῶῶττεεςς  ττοοῦῦ  ἙἙλλλληηννιικκοοῦῦ  σσττρρααττοοῦῦ  ττῆῆςς    ἈἈλλββααννίίααςς,,  ἀἀννττάάρρττεεςς  ττοοῦῦ  ΕΕΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ
σσττρρααττοοῦῦ;;  ΑΑὐὐττοοὶὶ  ἔἔρριιχχνναανν  σσττὸὸνν  ἀἀέέρραα  κκααὶὶ  σσηημμάάδδεευυαανν  ττὶὶςς  ππέέττρρεεςς..

ΜΜίίαα  μμέέρραα  ππέέρραασσεε  ὁὁ  σσααλλεεμμέέννοοςς  ΜΜααννώώλληηςς    ΔΔ..  κκιι  ἀἀννηηφφόόρριιξξεε  σσττὴὴ  ΣΣττρράάττνναα
μμὲὲ  ττὸὸ  ππααλλιιὸὸ  κκάάσσττρροο  ττοοῦῦ  ΚΚααϊϊλλιιᾶᾶ

--  ΠΠοοῦῦ  ππᾶᾶςς  ΜΜααννώώλληη;;
--  ΜΜὴὴ  σσᾶᾶςς  γγννοοιιάάζζεειι  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἔἔττρριιξξεε  κκάάππωωςς  ττὰὰ  δδόόννττιιαα..
ΤΤὸὸνν  ἔἔχχαασσεε  ἡἡ  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα..  ἜἜψψααξξαανν  κκααιιρρὸὸ  σσττὰὰ  χχωωρριιάά..  ΤΤίίπποοτταα..  ΚΚάάπποοττεε  οοἱἱ

««λλιιααννοοττφφεεκκάάδδεεςς»»  μμααςς,,  εεἶἶππαανν  ππὼὼςς  πποοὺὺ  κκααὶὶ  ππόόττεε  ττὸὸνν  εεἶἶδδαανν..  ΣΣττὴὴνν  κκοορρυυφφὴὴ
ττοοῦῦ  κκάάσσττρροουυ  ὑὑππῆῆρρχχεε  ττοοῦῦ  ΛΛυυκκοοθθόόδδωωρροουυ  ἡἡ  ττρρύύππαα..  ΜΜέέγγαα  ττὸὸ  ββάάθθοοςς  ττηηςς..  ἜἜππεε--
φφτταανν  μμέέσσαα  ττὰὰ  κκααττσσίίκκιιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  γγίίδδιιαα  ττοοῦῦ  ββοουυννοοῦῦ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  λλόόγγγγοουυ..  ὉὉ  ππααττέέρρααςς

ττοοῦῦ  ππααρρααλλοοϊϊσσμμέέννοουυ  ππλλήήρρωωσσεε  ττὸὸ  ΜΜῆῆττρροο  ΖΖιιάάκκαα,,  σσιιωωππηηλλὸὸ  ἀἀλλλλὰὰ  ττοολλμμηηρρόό,,
κκααὶὶ  ττὸὸνν  κκααττέέββαασσαανν  δδεεμμέέννοο  μμὲὲ  σσχχοοιιννιιὰὰ  σσττὸὸνν  ππάάττοο  ττηηςς..  ΓΓεεμμάάττοοςς  κκόόκκααλλαα  ἀἀππὸὸ
ζζῶῶαα  κκιι  ὁὁ  σσάάκκοοςς  ττοοῦῦ  ΜΜααννώώλληη  ((ὡὡςς  ««ΑΑὐὐττοοκκττόόννοο»»  θθὰὰ  ττὸὸνν  ὑὑππέέγγρρααφφεε  ὁὁ  ΠΠππδδ..))
πποοὺὺ  ττὸὸνν  ἀἀννέέββαασσεε  ππάάννωω....  

ΤΤὴὴνν  ττρρύύππαα  ὀὀννόόμμαασσαανν  ἔἔττσσιι  γγιιααττίί  ππρρὶὶνν  πποολλλλὰὰ  χχρρόόννιιαα  ἐἐκκεεῖῖ  ἔἔρριιξξεε    ττὸὸνν  ζζωωέέμμ--
πποορροο  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ΣΣιιάάττιισστταα  ΛΛυυκκοοθθόόδδωωρροο,,  ὁὁ  ππααπππποοῦῦςς  ττοοῦῦ  ΜΜααννώώλληη  ἀἀφφοοῦῦ  ττὸὸνν
σσκκόόττωωσσεε  κκααλλὰὰ  κκααλλὰὰ  σσττὴὴνν  ππεερριιοοχχὴὴ  ΚΚλλίίμμαατταα  ((ττὸὸ  ἄἄλλοογγόό  ττοουυ  γγύύρριισσεε  μμόόννοο  ττοουυ
μμέέσσαα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ΜΜπποούύρριιννοο  σσττὴὴ  ΣΣιιάάττιισστταα  κκιι  εεἶἶππεε  ββοουυββὸὸ  ττὰὰ  ννέέαα))  γγιιὰὰ  λλόόγγοουυςς
ττιιμμῆῆςς..  ΠΠοοιιᾶᾶςς  ττιιμμῆῆςς  δδηηλλααδδῆῆςς;;  ΜΜίίαα  μμαακκρριιννὴὴ  σσυυγγγγέέννιισσσσάά  ττοουυ  χχήήρραα  ἔἔππιιαασσεε
σσχχέέσσεειιςς  μμὲὲ  ττὸὸνν  ττρρααγγέέμμπποορροο..  ΤΤίί  φφυυσσιιοολλοογγιικκόόττεερροονν..  ΘΘίίχχττηηκκεε  σσττὸὸ  σσυυγγγγεε--
ννιικκὸὸ  φφιιλλόόττιιμμοο  ὁὁ  εεὐὐήήθθηηςς!!  ἜἜρρωωττααςς  χχωωρριικκὸὸςς  σσκκλληηρρόόςς,,  μμυυσσττιικκόόςς,,  γγλλυυκκόόςς,,  ββαα--
ρρύύςς,,  φφααννεερρόόςς,,  φφοοννιικκόόςς,,  ττρρεελλόόςς,,  ἀἀλλοοφφρροοϊϊσσκκιιωωττοοςς..  ὍὍππωωςς  δδηηλλααδδὴὴ  ὑὑππῆῆρρχχαανν
κκααὶὶ  δδιιααππρράάττττοονντταανν  οοἱἱ  δδύύσσκκοολλοοιι  ἔἔρρωωττεεςς  σσττὴὴνν  ὕὕππααιιθθρροο  χχώώρραα  ττὸὸνν  ππααλλιιὸὸ  κκααιιρρὸὸ
μμὲὲ  ττὶὶςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  σσττὶὶςς  χχωωρριικκὲὲςς  σσυυννθθῆῆκκεεςς  μμὲὲ  ὅὅλλαα  ττὰὰ  μμάάττιιαα  σσττηηλλωω--
μμέένναα  ππάάννωω  σσττὸὸ  σσυυμμββὰὰνν    κκααὶὶ  ττὰὰ  σσττόόμμαατταα  γγεεμμάάτταα  μμὲὲ  λλέέξξεειιςς  κκααὶὶ  σσάάλλιιαα..  ΣΣττὶὶςς
σσττάάννεεςς  μμὲὲ  ττὰὰ  ββεελλάάσσμμαατταα  ππρροοββάάττωωνν  κκααὶὶ  γγιιδδιιῶῶνν  σσυυννοοδδεείίαα  εεἶἶχχεε  ττίί  ττὸὸ  ἀἀππόόμμαα--

κκρροονν  κκιι  ἀἀππόόκκοοσσμμοονν  ἀἀλλλλὰὰ  κκιι  ἐἐννττεελλῶῶςς  εεἰἰδδυυλλλλιιαακκὸὸνν  ἐἐννῷῷ  σσττοοὺὺςς  χχωωρριικκοοὺὺςς  οοἴἴκκοουυςς
((κκααὶὶ  ττὶὶςς  σσκκιιεερρὲὲςς  ρροοῦῦγγεεςς))  μμὲὲ  ττὰὰ  ἀἀτταακκττιιοοῦῦνντταα  ββόόδδιιαα  κκααὶὶ  γγεελλάάδδιιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  ἄἄλλλλαα
μμεεγγααλλοοσσώώμμαατταα  ««ππρράάμμαατταα»»    σσττὸὸ  ππααρραακκεείίμμεεννοο  ττοοῦῦ  ἐἐρρωωττοοσστταασσίίοουυ  ἀἀχχοοῦῦρριι  μμὲὲ
ττὴὴ  φφάάττννηη  ὅὅλλωωνν  ττῶῶνν  ἀἀλλόόγγωωνν  ὄὄννττωωνν  ἢἢ  σσττὸὸνν  γγλλυυκκύύττααττοο  ἀἀλλλλὰὰ  ἄἄγγρριιαα  ἐἐρρωωττιικκὸὸ
ἀἀχχυυρρῶῶνναα  ὅὅπποουυ  λλάάββααιινναανν  κκααιιρρὸὸνν  οοἱἱ  θθεεμμιιττὲὲςς  ἀἀλλλλὰὰ  κκυυρρίίωωςς  οοἱἱ  μμὴὴ  ττέέττοοιιεεςς,,  ἀἀδδήή--
ρριιττεεςς  ααἰἰττήήσσεειιςς  κκιι  ἀἀππααιιττήήσσεειιςς  ττῆῆςς  ἀἀννθθρρωωππίίννηηςς  φφύύσσεεωωςς  κκααὶὶ  δδιιααχχύύσσεεωωςς..  ((ὉὉ
ἔἔρρωωττααςς  ττῶῶνν  χχωωρριικκῶῶνν  σσωωμμάάττωωνν  θθὲὲςς  ννὰὰ  ππεεῖῖςς  φφλλύύααρρεε..))

ΕΕἶἶππαανν  μμὴὴ  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἀἀγγααπποοῦῦσσεε  κκρρυυφφὰὰ  κκιι  ααὐὐττὸὸςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ππααρρααφφύύλλααγγεε  σσττὰὰ
μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  δδιιααππρρααττττόόμμεενναα;;  ΠΠοοιιόόςς  ξξέέρρεειι;;  ΣΣκκοοττωωμμοοὶὶ  ἀἀννααίίττιιοοιι,,  ἀἀττιιμμωωρρηη--
ττιικκοοὶὶ  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν  κκιι  ααὐὐττοοκκττοοννίίεεςς  μμίίααςς  ββρρααδδυυπποορροοῦῦσσααςς  θθεείίααςς  ΔΔίίκκηηςς  πποοὺὺ
ἐἐππεεμμββααίίννεειι  ἀἀρργγὰὰ  μμὲὲνν  ἀἀλλλλὰὰ  σσίίγγοουυρραα  ὡὡςς  κκααὶὶ  σσττὶὶςς  σσττὶὶςς  ἑἑππόόμμεεννεεςς  γγεεννιιὲὲςς  ττῶῶνν
θθυυττῶῶνν  ὅὅττιι  ΛΛυυκκοοθθόόδδωωρροονν  ττέέλλοοςς  ἔἔδδωωκκεεςς  ΛΛυυκκοοθθόόδδωωρροουυ  ττέέλλοοςς  θθὰὰ  λλάάββεειι((ςς))  ἡἡ
γγεεννιιάά  σσοουυ..

ΠΠῶῶςς  ττὸὸ  λλὲὲνν  οοἱἱ  ππααρροοιιμμίίεεςς  κκιι  οοἱἱ  γγρρααφφὲὲςς  ααὐὐττόό;;  

ἉἉγγίίααςς  ἈἈνναασστταασσίίααςς  ἔἔττοουυςς  22001166

00ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ

ΤΤὸὸ  ΧΧρρυυσσὼὼ  ττῆῆςς  φφοουυρρννάάρριισσσσααςςΤΤὸὸ  ΧΧρρυυσσὼὼ  ττῆῆςς  φφοουυρρννάάρριισσσσααςς

ἈἈππ’’  ττὸὸ  φφοοῦῦρρννοο  ἕἕνναα  ψψωωμμὶὶ  ππλλαασσέέννιιοο  ––  
κκααὶὶ  σσττὸὸνν  κκόόσσμμοο  ἕἕνναα  κκοορρίίττσσιι  φφιιλλννττιισσέέννιιοο..

ἈἈππὸὸ  ττοοῦῦττοο  ββγγῆῆκκεε  ττὸὸ  κκααββοούύκκιι
σσὰὰνν  ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο  ἀἀππ’’  ττὸὸ  μμπποουυμμπποούύκκιι::

ΘΘρροοῒῒζζοουυνν  οοἱἱ  μμααννττῆῆλλεεςς  ττηηςς  κκααὶὶ  λλάάμμπποουυνν
σσὰὰνν  ννοοττιιέέςς,,

ββρροοννττᾶᾶννεε  οοἱἱ  κκοουυννττοοῦῦρρεεςς  ττηηςς  σσππιιθθίίζζοουυνν
σσὰὰνν  φφωωττιιέέςς..

ἌἌχχ  κκρρίίμμαα!!  ΜΜέέλλιι  ππιικκρρὸὸ  μμοοῦῦ  ἔἔσσττααξξεε
μμὲὲςς  σσττὰὰ  ππλλαακκοούύννττιιαα  πποοὺὺ  ἔἔφφττιιααξξεε…

ΚΚιι  ἂἂχχ  κκρρίίμμαα!!  ΤΤὸὸ  μμυυααλλόό  μμοουυ  χχάάννωω  ––  
ννὰὰ  ππάάεειι  ––  ἀἀκκοοῦῦςς;;––  ννὰὰ  ββρρεεῖῖ  ττὸὸνν  ππλλάάννοο
ττὸὸνν  σσηημμααδδιιαακκὸὸ  ––    
ννὰὰ  ππάάεειι  ––  ἀἀκκοοῦῦςς;;  ––  ννὰὰ  ββρρεεῖῖ  ττὸὸνν  ἄἄκκααρρδδοο
ττὸὸνν  κκαακκιιωωμμέέννοο  ββάάρρδδοο…

Q

ΚΚοουυκκκκίίττσσααΚΚοουυκκκκίίττσσαα

ΜΜιιὰὰ  φφοορρὰὰ  ἀἀκκόόμμαα  μμοοννααχχὰὰ
ἐἐδδῶῶ  ννὰὰ  ’’ρρχχόόσσοουυνν,,  φφῶῶςς  μμοουυ,,
κκααὶὶ  ννὰὰ  σσὲὲ  δδοοῦῦνν  ττὰὰ  μμάάττιιαα  μμοουυ
μμέέσσαα  σσττὸὸ  φφῶῶςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ..

ΝΝὰὰ  ρρθθεεῖῖςς,,  ψψυυχχήή  μμοουυ,,  μμοοννοομμιιᾶᾶςς
γγλλιισσττρρώώννττααςς  σσὰὰνν  ἀἀγγέέρρααςς,,
ννάά  ’’νν’’  ἡἡ  χχιιοοννάάττηη  σσοουυ  θθωωρριιὰὰ
ἀἀσσππρροολλοογγιιᾶᾶςς  ὁὁ  ἀἀθθέέρρααςς..

ΝΝὰὰ  ρρθθεεῖῖςς  μμὲὲςς  σσττὸὸ  σσττιιχχάάρριι  σσοουυ
ττ’’  ἄἄρρρρααφφοο  ––  δδιιαακκοοπποούύλλαα  ––  
κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὰὰ  μμααῦῦρραα  ττὰὰ  μμααλλλλιιὰὰ
λλυυττάά,,  ππααππααδδοοπποούύλλαα..

ΚΚααὶὶ  δδίίχχωωςς  ννὰὰ  ππααττᾶᾶςς  σσττὴὴ  γγῆῆ
ννὰὰ  ἐἐλλααφφρροοππεερρππααττήήσσεειιςς  
κκααὶὶ  ««σσώώζζοουυ»»  λλέέγγοοννττααςς  ««ζζωωὴὴ»»
φφωωννήή  μμοουυ,,  ννὰὰ  μμιιλλήήσσεειιςς..

ΚΚααὶὶ  ππιιὰὰ  θθὰὰ  σσττέέρρξξωω  ἐἐγγὼὼ  ννὰὰ  μμππεεῖῖςς
σσττὸὸνν  ἄἄλλλλοο  κκόόσσμμοο  ––  ὅὅσσοο  ννὰὰ  ππεεῖῖςς  ––  
κκααὶὶ  θθὰὰ  σσωωππάάσσωω,,  ἀἀγγάάππηη  μμοουυ,,
σσττ’’  ὄὄννοομμαα  ττῆῆςς  ἀἀγγάάππηηςς..

ΧΧααλλκκίίδδαα,,  
ὈὈκκττώώββρριιοοςς  22001166

ἈἈννθθὴὴ  ΛΛεεοούύσσηη
ΟΟἱἱ  μμιικκρρὲὲςς  ἡἡρρωωίίδδεεςς  ττοοῦῦ  ἄἄλλλλοουυ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ

ΒΒ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  --  ΤΤὰὰ  ««ΡΡόόγγγγιιαα»»  πποοὺὺ  ἐἐλλααχχττάάρριιζζεεςς    ππόόττεε  ννὰὰ  ττὰὰ  ππεερράάσσεειιςς......
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