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

ΠΠρροοσσκκοοππιικκὸὸςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς
««ἮἮτταανν  μμιιὰὰ  ἄἄγγρριιαα  ππααρρααθθααλλάάσσσσιιαα  ττοοπποοθθεεσσίίαα..  ΤΤὰὰ  γγκκρρίίζζαα  κκύύμμαατταα  χχττυυπποοῦῦσσαανν  σσττοοὺὺςς  ἀἀππόό--

ττοομμοουυςς  ββρράάχχοουυςς..  ὉὉ  ΕΕὐὐρριιππίίδδηηςς  θθυυμμήήθθηηκκεε  μμιιὰὰ  φφρράάσσηη  ἀἀππὸὸ  κκάάπποοιιοο  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιαα--
μμάάννττηη::  ““......  εεἰἰςς  ττὰὰςς  ἀἀκκττὰὰςς  ττὰὰςς  ἀἀπποορρρρῶῶγγααςς  κκααὶὶ  ἀἀπποοκκρρήήμμννοουυςς......””»»..

ΞΞααννααδδιιάάββααζζαα,,  ππάάρραα  ππρροοχχωωρρηημμέέννοοςς  σσττὰὰ  χχρρόόννιιαα,,  ττὴὴνν  ππεερριιππέέττεειιαα  ““ΠΠρρόόσσκκοοπποοιι  ἐἐννααννττίίοονν
κκαατταασσκκόόππωωνν””  ττοοῦῦ  ἰἰδδιιααίίττεερραα  ἀἀγγααππηημμέέννοουυ  μμοουυ  ππααιιδδιικκοοῦῦ  ππεερριιοοδδιικκοοῦῦ  ΠΠρροοσσκκοοππιικκὲὲςς  σσεελλίίδδεεςς..
ΜΜοολλοοννόόττιι  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  ἥἥρρωωεεςς  ττῆῆςς  ἀἀφφήήγγηησσηηςς,,  ττοοὺὺςς  ΚΚεερρκκυυρρααίίοουυςς  ππρροοσσκκόόπποουυςς  ΕΕὐὐρριιππίίδδηη
κκααὶὶ  ΣΣεερρααφφεείίμμ,,  ππεερρννοοῦῦσσαα  δδύύσσκκοολλεεςς  ὧὧρρεεςς  σσὲὲ  μμιιὰὰ  ξξέέννηη  ἐἐχχθθρριικκὴὴ  χχώώρραα,,  ἡἡ  σσύύννττοομμηη  μμννεείίαα  ττοοῦῦ  ΠΠαα--
ππααδδιιααμμάάννττηη,,  ππρροοππάάννττωωνν  ἐἐκκεεῖῖννοο  ττὸὸ  ““ἀἀπποορρρρῶῶγγααςς””,,  μμοοῦῦ  ἄἄλλλλααξξεε  ττὴὴ  δδιιάάθθεεσσηη..  

ὝὝσσττεερραα  θθυυμμήήθθηηκκαα  ττὴὴνν  ἐἐννωωμμοοττίίαα  ττῶῶνν  ΚΚύύκκννωωνν  σσττὰὰ  ππρρῶῶτταα  ττεεύύχχηη  ττῶῶνν  ΠΠρροοσσκκοοππιικκῶῶνν  ΣΣεε--
λλίίδδωωνν..  ΑΑὐὐττοοὶὶ  ἦἦτταανν  ἈἈθθηηννααῖῖοοιι  κκααὶὶ  ττὶὶςς  ππεερριιππέέττεειιέέςς  ττοουυςς  ττὶὶςς  ἐἐξξιισσττοορροοῦῦσσεε  ἄἄλλλλοοςς,,  πποοὺὺ  ἔἔκκρριιννεε
σσωωσσττὸὸ  ἕἕννααςς  ἐἐννώώμμοοττοοςς  ΚΚύύκκννοοςς  ννὰὰ  ἐἐππωωννυυμμεεῖῖττααιι  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς..  ἩἩ  ἀἀννάάμμννηησσηη  ααὔὔξξηησσεε  ττὸὸ  κκέέ--
φφιι  μμοουυ..

ΔΔὲὲ  γγιιννόότταανν  άάλλλλιιῶῶςς,,  ἤἤμμοουυνν  ππιιὰὰ  ὑὑπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  ννὰὰ  μμννηημμοοννεεύύσσωω  ττὶὶςς  ἀἀννααγγννώώσσεειιςς  ὁὁλλόόκκλληηρρωωνν
ππααππααδδιιααμμααννττιικκῶῶνν  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  σσττὶὶςς  ἐἐξξοοχχὲὲςς  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἀἀρρχχηηγγὸὸ  ττῶῶνν  ΒΒοολλιιωωττῶῶνν
ΠΠρροοσσκκόόππωωνν  πποοὺὺ  εεἶἶχχαανν  κκαατταασσκκηηννώώσσεειι  σσττὸὸ  ννηησσίί..  ΤΤόόττεε  ἦἦτταανν  πποοὺὺ  ἔἔππεεσσεε  ὁὁ  κκααλλὸὸςς  σσππόόρροοςς  σσττὴὴνν
κκααρρδδιιὰὰ  ττοοῦῦ  ΛΛάάκκηη  ΠΠρροογγκκίίδδηη,,  δδιιααππρρύύσσιιοουυ  κκήήρρυυκκαα  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  σσττὸὸνν  μμὴὴ  ἑἑλλλληηννόόφφωωννοο
κκόόσσμμοο..  ἈἈννααγγννώώσσττηη  μμοουυ,,  κκάάννεε  ττὸὸνν  κκόόπποο  ννὰὰ  δδιιααββάάσσεειιςς  ττὸὸ  φφεεττιιννὸὸ  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  ὙὙππὸὸ  ττὴὴνν  ππααππαα--
δδιιααμμααννττιικκὴὴνν  δδρρῦῦνν..

ΣΣππάάωω  ττὸὸ  κκεεφφάάλλιι  μμοουυ  ἀἀλλλλὰὰ  δδὲὲνν  κκααττααφφέέρρννωω  ννὰὰ  θθυυμμηηθθῶῶ  ττὸὸνν  ττίίττλλοο  ἑἑννὸὸςς  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  πποοὺὺ
εεἶἶχχαανν  ἀἀφφιιεερρώώσσεειι  οοἱἱ  ΒΒοολλιιῶῶττεεςς  ΠΠρρόόσσκκοοπποοιι  ἢἢ  οοἱἱ  ΒΒοολλιιώώττιισσσσεεςς  ὉὉδδηηγγοοὶὶ  σσττὸὸνν  ἀἀξξεεππέέρραασσττοο  κκααὶὶ
ἀἀξξιιέέρραασσττοο  κκοοννττοοππααττρριιώώττηη  ττοουυςς..  ΠΠρρέέππεειι  ννὰὰ  ρρωωττήήσσωω  ττὸὸνν  ΠΠέέττρροο  ΚΚυυππρριιωωττέέλληη..

ΕΕὐὐρριιππίίδδηηςς  ΝΝεεγγρρεεππόόννττηηςς

--  ΚΚὺὺρρ  ἈἈννττώώννηη  δδὲὲνν  ἔἔχχωω    ἄἄλλλλοονν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..
ἌἌδδεειιαασσαα......

--  ΝΝοομμίίζζεειιςς......

ἈἈρρχχὲὲςς  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  ξξααρρααδδιιάάζζωω  σσεελλίίδδεεςς  ττοοῦῦ  λλίίαανν  ὡὡρρααίίοουυ  ππεερριιοοδδιικκοοῦῦ  ««ννέέαα
ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ»»..  ΜΜεεττὰὰ  ττὸὸ  κκλλεείίσσιιμμοο  ττῆῆςς  ἱἱσσττοορριικκῆῆςς  μμήήττρρααςς  κκααὶὶ  ππεερριιοοδδιικκῆῆςς  μμηη--
ττέέρρααςς  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ,,  δδιιεεσσππάάσσθθηη  ααὔὔττηη  εεἰἰςς  δδυυὸὸ  ννέέαα  ἐἐλλππιιδδοοφφόόρραα  σσώώμμαατταα  σσεελλίί--
δδωωνν,,  ττήή  ««ννέέαα  ΕΕὐὐθθ..»»  κκααὶὶ  ττὸὸ  γγλλυυκκύύνν  ««ΦΦρρέέααρρ»»..  ΠΠέέθθααννεε  ἐἐσσχχάάττωωςς  κκιι᾿̓  ἐἐννττεελλῶῶςς
κκιι᾿̓  ὁὁ  κκααθθηηγγοούύμμεεννόόςς  ττηηςς  ΚΚ..  ΤΤσσιιρρόόπποουυλλοοςς,,  ἱἱδδρρυυττὴὴςς  ττῆῆςς  κκααθθ᾿̓  ὅὅλλαα,,  κκιι᾿̓  ὄὄχχιι
ὅὅππωωςς,,  κκααλλὴὴ  ὥὥρραα,,  ὁὁ  κκὺὺρρ  ΥΥΠΠΕΕΞΞ  ὅὅσσττιιςς  ὑὑππῆῆρρξξεενν  ἱἱδδρρυυττὴὴςς  ττοοῦῦ  ΚΚΚΚΕΕ  ττὸὸ  11992244  ‒
2288  χχρρόόννιιαα  ππρρὶὶνν  γγεεννννηηθθεεῖῖ––  κκααὶὶ  ττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοονν  κκιι᾿̓  ααὐὐττὸὸ  μμὲὲ  ττὸὸνν  κκααιιρρὸὸ  δδιιεεσσππάάσσθθηη
ἐἐππιισσήήμμωωςς  εεἰἰςς  ΚΚΚΚΕΕ  ἐἐξξ..  κκααὶὶ  ΚΚΚΚΕΕ  ἐἐσσ..  ὉὉ  μμόόλλιιςς  ππρρίίνν  ««ἱἱδδρρυυττήήςς»»  κκααττὰὰ  ππὼὼςς
λλέέμμεε  ««ὉὉδδηηγγηηττήήςς»»  ‒σσπποορρὰὰ  ττῆῆςς  ττύύχχηηςς‒ ττιιμμώώρρηηξξεενν  δδιικκαασσττηηρριιαακκὰὰ  ππννεευυ--
μμααττιικκὸὸνν  ππεερριιοοδδιικκόόνν,,  δδιιόόττιι  σσ᾿̓    ααὐὐττὸὸ  μμὲὲ  ἐἐππιισσττοολλὴὴ  ἀἀννααγγννώώσσττηηςς  ττοουυ,,  κκααττάάδδεειι--
ξξεενν  ἠἠππίίωωςς  ττὸὸ  πποολλιιττιικκόό,,  ἰἰδδεεοολλοογγιικκόό  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόνν  ((ΣΣττααλλιιννιικκὸὸνν  μμεεττὰὰ  σσυυγγ--
χχωωρρήήσσεεωωςς))  δδιιὰὰ  ττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοονν  ἄἄλλλλοοττεε  ἐἐκκααυυχχάάττοο,,  ἀἀλλλλὰὰ  ττώώρραα  ττὸὸ  μμυυκκττηηρρίίζζεειι  ––
κκααττὰὰ  ττὸὸ  ππααλλααιιοοκκοομμμμοουυννιισσττιικκὸὸνν  ἔἔθθοοςς  ::  ««ννέέοοιι  κκααιιρροοὶὶ  ννέέαα  κκααθθήήκκοονντταα»»  κκααὶὶ
κκόόμμμμαατταα,,  ἐἐννννοοεεῖῖττααιι..  ὉὉ  ((ἡἡ))  ἰἰδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοοῦῦ  ππεερριιοοδδιικκοοῦῦ  πποοὺὺ  κκααλλεεῖῖττααιι  ννὰὰ

ππλληηρρώώσσεειι  σσττὸὸνν  ἐἐννάάγγοονντταα  ὑὑπποουυρργγὸὸνν  κκααὶὶ  δδιικκηηγγόόρροονν  ααὐὐττοοῦῦ,,  γγεεννννααίίαα  χχρρηημμαα--
ττιικκὴὴνν  πποοιιννὴὴνν  --ἀἀπποοζζηημμίίωωσσιινν  ττρρέέχχεειι  ττώώρραα  σσττὴὴνν  ΕΕὐὐρρώώππηη  ννὰὰ  ββρρεεῖῖ  ττὸὸ  δδίίκκιιοο  ττοουυ
––ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  οοὐὐσσιιώώδδηη  ἐἐνν  ἀἀννεεππααρρκκεείίᾳᾳ  σσττὸὸνν  ττόόπποονν  μμααςς,,––  ὅὅππωωςς  ττὸὸ  ἜἜθθννοοςς  μμααςς  ἀἀεείί--
πποοττεε  μμὲὲ  ἁἁππλλωωμμέέννηη  ττὴὴ  χχεεῖῖρραα  ττοοῦῦ  ψψωωμμοο--εευυρρωω--ζζηηττῶῶνν,,  ππεερριιφφέέρρεεττααιι..

ΠΠοολλὺὺ  γγύύρρωω  γγύύρρωω  ττὸὸ  ππῆῆγγαα..  
ΣΣττὴὴνν  νν..ΕΕὐὐθθ..  σσττάάθθηηκκαα    σσὲὲ  ἄἄρρθθρροο  ττοοῦῦ  ἐἐρριιττίίμμοουυ  ὑὑπποοκκααθθηηγγηηττοοῦῦ  φφιιλλοολλόό--

γγοουυ  σσττὸὸ  ΑΑΠΠΘΘ  ΔΔ..  ΚΚόόκκοορρηη  ((γγεενν..  ττοοῦῦ  ΚΚοοκκόόρρεεωωςς))  ππεερρὶὶ  ττὴὴνν  πποοδδοοσσφφααιιρριικκὴὴνν
ἐἐκκδδοοχχὴὴ  ττοοῦῦ  ἀἀλληησσμμόόννηηττοουυ  ἐἐκκ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  σσυυγγγγρρααφφέέαα,,  ΤΤόόλληη  ΚΚααζζααννττζζῆῆ
((11993388--11999911))  ««ββαασσιικκὸὸνν  ἐἐκκππρρόόσσωωπποονν  ττοοῦῦ  ββιιωωμμααττιικκοοῦῦ  ρρεεααλλιισσμμοοῦῦ    σσττὴὴνν
μμεεττααπποολλεεμμιικκὴὴ  ππεεζζοογγρρααφφίίαα»»  ὅὅππωωςς  ττὸὸνν  ὀὀννοομμάάζζεειι..  ΘΘυυμμᾶᾶμμααιι  ττὸὸ  ββιιββλλίίοο  ττοοῦῦ
ΤΤ..ΚΚ..  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ΓΓ..  ΣΣκκααρρίίμμππαα,,  ἐἐππεειιδδὴὴςς  ἐἐσσχχάάττωωςς    ββρρίίσσκκοομμααιι  εεἰἰςς  ΣΣκκααρριιμμββιικκοοὺὺςς
ννοοσσττααλλγγιικκοοὺὺςς  ππλλόόεεςς  ((  ἌἌ,,  ττόό  ««ΣΣόόλλοο  ττοοῦῦ  ΦΦίίγγκκααρροο»»  ἔἔκκδδ..  ΚΚάάλλββοοςς,,  ττῶῶνν  φφοοιι--
ττηηττιικκῶῶνν  χχρρόόννωωνν))    μμὴὴ  ξξααννααδδιιααββάάζζοοννττααςς  ββέέββααιιαα  ττὰὰ  ββιιββλλίίαα  ττοουυ  ἀἀλλλλὰὰ  ππεερριι--
σσυυλλλλέέγγοοννττάάςς  τταα  ἐἐκκ  ννέέοουυ  ((ττίί  ννὰὰ  ττὰὰ  κκάάννωω;;))  ὅὅττιι  ττὸὸ  ννὰὰ  ββρρεεῖῖςς  ββιιββλλίίοο  σσττὴὴνν  ἀἀχχααννῆῆ
κκααὶὶ  χχύύδδηηνν  σσοουυ  ββιιββλλιιοοθθήήκκηη  εεἶἶννααιι  δδοοκκιιμμαασσίίαα  ὀὀδδυυννηηρρόόττεερραα  ττῆῆςς  ἐἐππααννααγγοορρᾶᾶςς
ττοουυ..  ΘΘυυμμήήθθηηκκαα,,  ττὸὸ  λλοοιιππόόνν,,  ττὴὴνν  ἀἀφφήήγγηησσηη  μμιιᾶᾶςς  ἐἐππίίσσκκεεψψηηςς  ααὐὐττοοῦῦ  μμὲὲ  ππααρρέέαα  ((ἢἢ
μμήήππωωςς  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  δδιιάάββαασσαα  σσττὸὸνν  ΠΠεεννττζζίίκκηη;;))..  ΣΣττὸὸνν  ππεερρίίππααττόό  ττοουυςς  σσττὴὴνν  ππααρραα--
λλίίαα  ττῆῆςς  ΧΧααλλκκίίδδααςς  ((ἄἄχχ,,  ττόόπποοςς  ἀἀππεερρίίππααττοοςς  εεἰἰσσέέττιι))    ὁὁ  ΓΓ..  ΣΣκκρρμμππςς  ππρροοηηγγεεῖῖττοο

κκάάμμννοοννττααςς  δδιιάάφφοορραα  κκόόλλππαα  μμέέχχρριι  κκααὶὶ  κκοολλοοττοοῦῦμμππεεςς  σσττὸὸ  δδρρόόμμοο,,  ὅὅππωωςς  ττὰὰ
μμιικκρρὰὰ  φφαανντταασσμμέένναα  σσχχοολλιιααρρόόππααιιδδαα  σσττὸὸνν  δδρρόόμμοο  γγιιὰὰ  ττὸὸ  σσχχοολλεεῖῖοο  ττοοὺὺςς  ττρραα--
ββοοῦῦνν  κκααὶὶ  ἕἕνναα  σσππααγγγγάάττοο  ἂἂνν  ἀἀννττιιλληηφφττοοῦῦνν  ππὼὼςς  ττὰὰ  ππρροοσσέέχχοουυνν  μμάάττιιαα  ἐἐννήήλλιικκαα..

ΣΣττὸὸ  ἄἄρρθθρροο  ἀἀνναακκααττώώννοοννττααιι  κκααὶὶ  οοἱἱ    ἀἀλλήήσσττοουυ  μμννήήμμηηςς  πποοιιηηττὲὲςς  ἈἈννέέσσττηηςς
ΕΕὐὐααγγγγέέλλοουυ  κκααὶὶ  φφυυσσιικκὰὰ  ὁὁ  ΜΜ..  ἈἈννααγγννωωσσττάάκκηηςς,,  πποοιιηηττιικκὰὰ  κκααὶὶ  πποοδδοοσσφφααιιρριικκὰὰ
ὑὑπποοκκεείίμμεενναα  σσεεσσηημμαασσμμέένναα  κκααὶὶ  ἀἀπποοδδεεδδεειιγγμμέένναα  γγρρααππττῶῶςς..  ΝΝὰὰ  μμὴὴ  μμαακκρρηη--
γγοορρῶῶ  ὁὁ  ἈἈννέέσσττηηςς  ΕΕὐὐααγγ..    ππρρόόωωρραα  χχααμμέέννοοςς  κκιι᾿̓  ααὐὐττόόςς,,  ὅὅππωωςς  ὁὁ  ΤΤ..ΚΚ,,  γγρράάφφεειι  ἕἕνναα
πποοίίηημμαα  γγιι᾿̓  ααὐὐττόόνν,,  σσππάάρρααγγμμαα  θθὰὰ  ἔἔλλεεγγαα,,  πποοὺὺ  ττὸὸ  ξξααννααδδιιααββάάζζωω  σσττὴὴ  νν..ΕΕ..  

««......ΣΣ᾽̓  ἐἐμμέένναα  ππέέφφττεειι  ὁὁ  κκλλῆῆρροοςς  ννὰὰ  θθυυμμίίσσωω
ΤΤὴὴνν  ἄἄλλλληη  σσοουυ  δδιιάάσστταασσηη,,  ττὴὴ  θθρρυυλλιικκήή,,
ΔΔόόξξαα  κκααὶὶ  κκααύύχχηημμαα  ττῶῶνν  μμαακκεεδδοοννιικκῶῶνν  γγηηππέέδδωωνν

ΠΠρρωωττααθθλληηττὴὴ  ττῶῶνν  ππόόννωωνν,,  σσέέννττεερρ  φφὸὸρρ
ΟΟἱἱ  μμααγγιικκέέςς  σσοουυ  ννττρρίίππλλεεςς  δδὲὲ    θθὰὰ  ξξεεχχαασσττοοῦῦνν
ΤΤὸὸ  ψψυυχχωωμμέέννοο  ππααίίξξιιμμόό  σσοουυ  κκααὶὶ  ττὸὸ  γγκκὸὸλλ
ἘἘννάάννττιιαα  σσττὴὴνν  ὁὁμμάάδδαα  ττοοῦῦ  ΘΘααννάάττοουυ......»»  
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ΒΒ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  --  ΛΛόόγγοοιι  ππεερριιοοδδιικκοοίί,,  ππεερριιοοδδεεύύοοννττεεςς  κκααὶὶ  ππεερραασσττιικκοοίί

ΜΜεεθθ᾽̓  ὁὁρρμμῆῆςς  εεἰἰςς  ττὰὰ  ρρηηχχάά
ΜΜεεγγάάλληηνν  ἐἐννττύύππωωσσηη  ττοοῦῦ  ἔἔκκααμμεε..  ΜΜεεγγάάλληηνν..  ΔΔιιάάββααζζεε  ττὴὴ  ΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΛΛΓΓΟΟ  ττοουυ  κκοοννττὰὰ  σσττῆῆςς  ΚΚοοιιμμήή--

σσεεωωςς  ττὴὴνν  ἑἑοορρττήή..  ἜἜκκλλεειισσεε  ττὰὰ  ψψηηφφιιαακκάά,,  σσφφρράάγγιισσεε  ττὸὸ  ννοοῦῦ  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  φφοουυρρττοουυννάάκκιιαα  ττῆῆςς  κκαακκίίααςς  κκααὶὶ  σσττρριι--
μμώώχχθθηηκκεε  μμὲὲ  ττὸὸ  ββιιββλλίίοο..

ΚΚααὶὶ  ττίί  ββλλέέππεειι;;  ((ΜΜὰὰ  ππρρώώττηη  φφοορρὰὰ  ἔἔρριιξξεε  ττὴὴ  ββάάρρκκαα  ττοουυ  σσττὰὰ  ννεερράά  ττηηςς;;  ἈἈλλλλάάζζοουυνν  ττὰὰ  κκεείίμμεενναα;;  ΜΜαα--
γγεεύύοοννττααιι;;))

"......ὁὁ  ΜΜααθθιιὸὸςς  ἐἐππρρόόλλααββεε  κκ᾽̓  ἔἔρρρριιξξεε  ττὴὴνν  ββααρρκκοούύλλαανν  μμεεθθ᾽̓  ὁὁρρμμῆῆςς  εεἰἰςς  ττὰὰ  ρρηηχχάά,,  ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς    ἄἄμμμμοουυ..
―ΠΠάάνντταα  κκααττεευυόόδδιιοο!!  ἔἔκκρρααξξεε  φφααιιδδρρῶῶςς  ττὸὸ  ΛΛιιααλλιιώώ"..

ἘἘππρρόόλλααββεε  ττὸὸ  λλοοιιππὸὸνν  κκιι᾿̓  ἔἔφφθθαασσεε  σσττὸὸ  πποοθθηηττόό;;  ΣΣττὴὴνν  ἀἀππέέννααννττιι  ννῆῆσσοο..  ΘΘώώππεευυσσεε  ἡἡ  κκααρρδδιιάά  ττοουυςς  ττὸὸνν
ἍἍηη--ΝΝιικκόόλλαα..  

ΕΕἶἶχχεε  μμεείίννεειι  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἐἐννττύύππωωσσηη  ππὼὼςς  ἡἡ  σσκκααμμππααββίίαα,,  μμὲὲ  ττὰὰ  πποολλλλὰὰ  κκοουυππιιάά,,  πποοὺὺ  ξξέέρρεειι  ννὰὰ  κκόόββεειι  δδρρόόμμοο,,
ττοοὺὺςς  ππρρόόλλααββεε  σσττὸὸ  κκῦῦμμαα  ππάάννωω  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  γγύύρριισσεε  ππίίσσωω..  ἜἜττσσιι  ππάάννττοοττεε  δδὲὲνν  γγίίννεεττααιι  ––ννὰὰ  κκοουυμμααννττάάρροουυνν
οοἱἱ  ἐἐππιιδδέέξξιιοοιι;;

ΠΠααρράάδδοοξξοο..  ἌἌλλλλοο  κκεείίμμεεννοο  σσττοοιιχχεειιοοθθεεττοοῦῦσσεε  ττὸὸ  ὄὄννεειιρρόό  ττοουυ..  ΤΤυυππώώμμαατταα  ττοοῦῦ  ἄἄππιιαασσττοουυ..
ΠΠρροολλάάββααννεε  κκααὶὶ  ἔἔφφθθαασσαανν  ἐἐκκεεῖῖ  πποοὺὺ  ττοοὺὺςς  ἔἔππρρεεππεε..  

ὉὉ    ΜΜααθθιιὸὸςς  ττ᾽̓  ΜΜααλλααμμοοῦῦ,,    οοὑὑ  γγυυιιὸὸςς  ττςς  ΚΚααλληηώώρριιννααςς,, ἔἔφφεερρεε  ττὸὸ  ππλλεεοούύμμεεννοο  κκααλλὰὰ  σσττὴὴ  ΣΣκκόόππεελλοο,,    κκιι᾿̓  ἂἂςς
ἔἔχχαασσεε  μμεεττάά..  

ἜἜμμφφοοββοοςς  κκααὶὶ  μμὴὴ  ἐἐννννοοῶῶνν  ἔἔκκλλεειισσεε  ττὸὸνν  ττόόμμοο  ((ὄὄγγδδοοοοςς  μμιιᾶᾶςς  σσεειιρρᾶᾶςς  κκααλλῶῶνν  ἁἁλλιιεευυττιικκῶῶνν))..  ἉἉρρμμύύρριισσεε  ἡἡ
μμιικκρράά,,  ὑὑππὸὸ  ττῆῆςς  ΠΠίίννδδοουυ,,  ππόόλλιιςς  μμὲὲ  δδρροοσσιιὲὲςς  ππεελλάάγγοουυςς..

ἈἈννττώώννηηςς ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ

"ΤΤὸὸ  κκῦῦμμαα  ττόόττεε  εεἰἰςς  ἄἄχχννηηνν  λλεεππττὴὴνν  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοονν......"  ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς

ΜΜΙΙΚΚΡΡΗΗ  ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ ττοοῦῦ  ΠΠ..  ΒΒ..  ΠΠάάσσχχοουυ..
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88 ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς
88 ἌἌγγγγεελλοοςς  ΓΓ..  ΜΜααννττᾶᾶςς
88 ΚΚ..  ΣΣππ..  ΤΤσσιιώώλληηςς



τύρβη

ΠΠεερρὶὶ  ττῆῆςς  ππρροοόόδδοουυ  ττοοῦῦ  ἙἙλλλληηννιισσμμοοῦῦ
««ἜἜππεειιτταα  ἐἐπποολλιιττίίσσθθηησσαανν,,  ἐἐππρροοώώδδεευυσσαανν  κκααὶὶ  ααὐὐττοοίί

[[sc. οοἱἱ  σσηημμεερριιννοοὶὶ  ἝἝλλλληηννεεςς]]»»..  
((ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ««ΛΛααμμππρριιάάττιικκοοςς  ΨΨάάλλττηηςς»»))

αα..  ἙἙλλλλάάςς,,  11882266..  ––  ΣΣττὴὴνν  ἱἱεερρὴὴ ππόόλληη  ττοοῦῦ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ,,  ττὴὴνν
ἐἐπποοχχὴὴ  ττῶῶνν  ««ἘἘλλεεύύθθεερρωωνν  ΠΠοολλιιοορρκκηημμέέννωωνν»»..

ΠΠρρὸὸ  ττῆῆςς  πποολλιιοορρκκίίααςς  ττοοῦῦ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  ὑὑππὸὸ  ττοοῦῦ  σσττρρααττοοῦῦ  ττοοῦῦ
ῬῬεεσσὶὶττ  ΠΠαασσσσᾶᾶ,,  εεἷἷςς  φφιιλλόόππααττρριιςς  ἐἐππιιμμεελληηττὴὴςς  ἀἀππεεππεειιρράάθθηη  ννὰὰ  ββιιάάσσῃῃ
[[==  ννὰὰ  ἀἀννααγγκκάάσσεειι]]  ττοοὺὺςς  ἀἀρρχχηηγγοοὺὺςς  ττοοὺὺςς  ἐἐνν  ττῷῷ  ἙἙλλλληηννιικκῷῷ  σσττρρααττοο--
ππέέδδῳῳ  νν’’  ἀἀρριιθθμμήήσσωωσσιι  ττοοὺὺςς  ὁὁππλλίίττααςς  ττωωνν,,  κκααθθόόσσοονν  ττὰὰςς  πποολλυυππλληηθθεεῖῖςς
ππρροομμηηθθεείίααςς  ττὰὰςς  ὁὁπποοίίααςς  ἐἐλλάάμμββααννοονν  οοὗὗττοοιι  εεἰἰςς  ττὸὸ  σσττρρααττόόππεεδδοονν,,  ὡὡςς
σσιιττηηρρέέσσιιαα  δδιιὰὰ  ττοοὺὺςς  ὁὁππλλίίττααςς  ττωωνν,,  ὑὑππεεχχρρέέοουυνν  ττοοὺὺςς  ἀἀγγρρόόττααςς  ννὰὰ  ττὰὰςς
φφέέρρωωσσιινν  ὀὀππίίσσωω  εεἰἰςς  ττὸὸ  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι..  ΟΟἱἱ  σσττρρααττιιῶῶττααιι  ττοοῦῦ  ΜΜαακκρρῆῆ,,  κκααττὰὰ
ππααρραακκίίννηησσιινν  ττοοῦῦ  ἀἀρρχχηηγγοοῦῦ  ττωωνν,,  ἐἐδδήήλλωωσσαανν  ὅὅττιι  ττὸὸ  ννὰὰ  μμεεττρρῇῇ  ττιιςς  ττοοὺὺςς
ὁὁππλλίίττααςς  εεἶἶννεε  ααὐὐθθααίίρρεεττοοςς  κκααὶὶ  δδεεσσπποοττιικκὴὴ  ππρρᾶᾶξξιιςς,,  κκ’’  ἐἐκκήήρρυυξξαανν  ὅὅττιι  ὁὁ
μμεεττααρρρρυυθθμμιισσττὴὴςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ἐἐππίίττρροοπποοςς  ἦἦττοο  ἐἐχχθθρρὸὸςς  ττῆῆςς  σσυυννττααγγμμααττιικκῆῆςς
ἐἐλλεευυθθεερρίίααςς..  ὉὉ  φφίίλλοοςς  ττῆῆςς  ἀἀκκεερρααιιόόττηηττοοςς  ἐἐππιιμμεελληηττὴὴςς  ᾐᾐκκίίσσθθηη  ὑὑππὸὸ  ττῶῶνν
σσττρρααττιιωωττῶῶνν,,  οοἵἵττιιννεεςς  ἔἔσσππεευυσσαανν  ννὰὰ  δδιιααρρππάάσσοουυνν  ττὴὴνν  ἀἀπποοθθήήκκηηνν,,  κκ’’
ἔἔμμεειιννεενν  ἐἐππὶὶ  ἑἑββδδοομμάάδδααςς  κκλλιιννήήρρηηςς..  ΟΟἱἱ  φφίίλλοοιι  ττοουυ  δδὲὲνν  ττὸὸνν  ἐἐππααρρηηγγόόρρηη--
σσαανν  κκααττὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀννάάρρρρωωσσίίνν  ττοουυ..  [[…]]

ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν ἹἹσσττοορρίίαα  ττῆῆςς  ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς  ἘἘππαανναασσττάάσσεεωωςς ττοοῦῦ  ΓΓεεωωρργγίί--
οουυ  ΦΦίίννλλεεϋϋ  [George Finlay],,  κκααττὰὰ  μμεεττάάφφρραασσηη  ττοοῦῦ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..  

ββ..  ἙἙλλλλάάδδαα,,  22001177..  ––  ΣΣττὸὸ  ἱἱεερρὸὸ ννηησσὶὶ  ττῆῆςς  ΠΠάάττμμοουυ,,  ττὴὴνν  ἐἐπποοχχὴὴ  ττῆῆςς
οοἰἰκκοοννοομμιικκῆῆςς  κκρρίίσσηηςς..

ΕΕππεειισσοοδδιιαακκόόςς  ήήτταανν  οο  έέλλεεγγχχοοςς  πποουυ  εεππιιχχεείίρρηησσεε  νναα  κκάάννεειι  σσεε  μμαα--
γγααζζιιάά  ττηηςς  ΠΠάάττμμοουυ  έένναα  κκλλιιμμάάκκιιοο  ττηηςς  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηηςς  ΑΑρρχχήήςς  ΔΔηημμοο--
σσίίωωνν  ΕΕσσόόδδωωνν..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  δδύύοο  άάννττρρεεςς  κκααιι  μμίίαα  γγυυννααίίκκαα,,
εελλεεγγκκττέέςς  ττηηςς  ΑΑΑΑΔΔΕΕ,,  εεππιιχχεείίρρηησσαανν  νναα  κκάάννοουυνν  έέλλεεγγχχοο  σσεε  μμααγγααζζιιάά
ττοουυ  ννηησσιιοούύ  χχθθεεςς  ττοο  ββρράάδδυυ,,  όότταανν  έέππεεσσαανν  ππάάννωω  σσεε  έένναανν  ««κκύύρριιοο»»,,  οο
οοπποοίίοοςς  ττοουυςς  ρρώώττηησσεε  ττιι  δδοουυλλεειιάά  εείίχχαανν  εεκκεείί  κκααιι  αανν  εείίννααιι  εελλεεγγκκττέέςς..  ΟΟ
έέννααςς  εεκκ  ττωωνν  εελλεεγγκκττώώνν  έέκκααννεε  ττοο  μμοοιιρρααίίοο  λλάάθθοοςς  νναα  ττοουυ  ααππααννττήήσσεειι  θθεε--
ττιικκάά  κκααιι  έέττσσιι  οο  άάννδδρρααςς,,  χχωωρρίίςς  δδεεύύττεερρηη  σσκκέέψψηη,,  εεππιιττέέθθηηκκεε  κκααιι  άάρρχχιισσεε
νναα  χχττυυππάάεειι  ττοονν  άάττυυχχοο  εελλεεγγκκττήή..  ΣΣαανν  νναα  μμηηνν  έέφφττααννεε  ααυυττόό,,  όότταανν  εειιδδοο--
πποοιιήήθθηηκκεε  ηη  ΑΑσσττυυννοομμίίαα,,  γγιιαα  νναα  ππααρρέέμμββεειι  κκααιι  νναα  μμααζζέέψψεειι  ττοονν  άάννδδρραα,,
οο  οοπποοίίοοςς  φφέέρρεεττααιι  νναα  εελλέέγγχχεειι  πποολλλλάά  μμααγγααζζιιάά  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή,,  ηη  ααππάάνν--
ττηησσηη  ήήτταανν  όόττιι  δδεενν  ήήτταανν  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  δδιικκήή  ττοουυςς,,  ααλλλλάά  ττοουυ  ΛΛιιμμεεννιι--
κκοούύ..  ΌΌτταανν  ζζηηττήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΛΛιιμμεεννιικκόό  νναα  ππααρρέέμμββεειι,,  ττόόττεε  ττοο......  μμππαα--
λλάάκκιι  εεππέέσσττρρεεψψεε  σσττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα..  [[…]]  ΕΕνν  ττέέλλεειι  οοιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί  ππέέ--
ρραασσαανν  χχεειιρροοππέέδδεεςς  σσττοονν  δδρράάσσττηη,,  οο  οοπποοίίοοςς,,  έέχχοοννττααςς  εεππιιττεελλέέσσεειι  ττοο......
έέρργγοο  ττοουυ,,  έέκκααττσσεε  νναα  ππιιεειι  έένναα  κκααφφεεδδάάκκιι,,  σσεε  μμααγγααζζίί  λλίίγγοο  ππιιοο  μμαακκρριιάά
ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  ττοουυ  ξξυυλλοοδδααρρμμοούύ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οορρίίσσττηηκκεε  κκααιι  δδιικκάάσσιιμμοοςς..  ΟΟ
άάττυυχχοοςς  εελλεεγγκκττήήςς  μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  κκέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς  όόπποουυ  ττοουυ  ππααρραα--
σσχχέέθθηηκκαανν  οοιι  ππρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς  κκααιι  ααππόό  κκεειι  μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  σσττηη  ΡΡόόδδοο
γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  ννοοσσηηλλεείίαα..

ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  εεἰἰδδηησσεεοογγρρααφφίίαα  ((ἐἐφφηημμ..  ΠΠρρῶῶττοο  ΘΘέέμμαα))  ττῆῆςς  2233ηηςς  ἸἸοουυλλίί--
οουυ,,  22001177..

ΔΔιιὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀννττιιγγρρααφφήήνν,,  
ἌἌγγγγεελλοοςς  ΓΓ..  ΜΜααννττᾶᾶςς

ΥΥΓΓ..  ΚΚααὶὶ  ββέέββααιιαα,,  οοὔὔττεε  ττοοῦῦ  ΜΜεεσσοολλοογγγγιιοοῦῦ,,  οοὔὔττεε  ττῆῆςς  ΠΠάάττμμοουυ  ττὸὸ
ππεερριισσττααττιικκὸὸ  εεἶἶννααιι  μμεεμμοοννωωμμέένναα..  ὩὩσσττόόσσοο,,  ἂἂςς  μμὴὴ  ννοομμίίσσεειι  κκάάπποοιιοοςς
ὅὅττιι  δδὲὲνν  ππρροοοοδδεεύύσσααμμεε  ἔἔκκττοοττεε..  ΒΒεεββααίίωωςς  κκααὶὶ  ἔἔχχοουυμμεε  ππρροοοοδδεεύύσσεειι..  ΔΔὲὲνν
ξξέέρρωω  ἂἂνν  ττὸὸ  ππρροοσσέέξξααττεε,,  ἀἀλλλλὰὰ  ἡἡ  εεἴἴδδηησσηη  εεἶἶννααιι  γγρρααμμμμέέννηη  σσττὸὸ  μμοοννοοττοοννιι--
κκόό..

ἘἘξξόόδδιιοοςς  ἐἐννθθρρόόννιισσηη  33
ΜΜεεττααπποολλίίττεευυσσηη  ««κκααὶὶ  ἡἡ  ἀἀγγάάππηη  δδυυὸὸ  λλοογγιιῶῶνν  σσττὴὴ  μμίίαα  κκααλλοογγεερρεεύύεειιςς»»  πποοὺὺ  λλέέεειι

ὁὁ  ΔΔιιοοννύύσσηηςς  ΣΣααββββόόπποουυλλοοςς  σσττὸὸ  ττρρααγγοούύδδιι  ττοουυ  ««ΜΜααννττιιννάάδδαα»»  ττῆῆςς  ΡΡεεζζέέρρββααςς..  ΚΚααὶὶ  ὁὁ
ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ννὰὰ  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμὲὲ  ττὸὸ  ἕἕνναα  ππόόδδιι  σσττὸὸ  ἍἍγγιιοονν  ὍὍρροοςς  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὸὸ  ἄἄλλλλοο  σσττὸὸνν......
κκόόσσμμοο..  ΣΣίίγγοουυρραα  ὅὅμμωωςς  ααὐὐττὸὸςς  ββρριισσκκόότταανν  σσττὸὸ  δδιικκόό  ττοουυ  ἍἍγγιιοο  ΚΚόόσσμμοο!!  ΚΚααὶὶ  μμᾶᾶλλλλοονν
ααὐὐττὸὸ  ἦἦτταανν  ἐἐμμφφααννὲὲςς  γγιι’’  ααὐὐττὸὸ  κκααὶὶ  εεἶἶχχεε  ππλλῆῆθθοοςς  ἀἀκκοολλοούύθθωωνν  κκααὶὶ  μμάάλλιισστταα  ἑἑττεερρόόκκλληη--
ττωωνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν..  ««ΒΒρρὲὲςς  ττὴὴνν  εεἰἰρρήήννηη  μμέέσσαα  σσοουυ  κκααὶὶ  χχιιλλιιάάδδεεςς  ἄἄννθθρρωωπποοιι  θθὰὰ  εεἰἰρρηηννεεύύ--
σσοουυνν  μμααζζίί  σσοουυ»»  ἔἔλλεεγγεε  ὁὁ  ἍἍγγιιοοςς  ΣΣεερρααφφεεὶὶμμ  ττοοῦῦ  ΣΣααρρώώφφ..  ΚΚααὶὶ  ὅὅππωωςς  γγρράάφφααμμεε  σσττὸὸ
ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  σσηημμεείίωωμμαα  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ἀἀσσκκοοῦῦσσεε  ««κκααθθοοδδήήγγηησσηη»»,,  ἢἢ  κκααλλύύττεερραα
ππννεευυμμααττιικκὴὴ  ἐἐππιιρρρροοήή,,  κκααὶὶ  σσττοοὺὺςς  ὑὑππὸὸ  σσττεεννὴὴ  κκοομμμμααττιικκὴὴ  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ
σσττοοὺὺςς  σσχχεεττιικκὰὰ  ππιιὸὸ  φφιιλλεελλεεύύθθεερροουυςς  κκοομμμμααττιικκοούύςς..  

ἈἈννάάμμεεσσαα  σσττοοὺὺςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  θθὰὰ  μμπποορροούύσσααμμεε  ννὰὰ  ἐἐννττάάξξοουυμμεε  κκααὶὶ  κκάάπποοιιοονν  πποοὺὺ
ττὸὸνν  εεἶἶδδαα  γγιιὰὰ  ππρρώώττηη  φφοορρὰὰ  ννὰὰ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσὲὲ  μμίίαα  γγεεννιικκὴὴ  σσυυννέέλλεευυσσηη  κκάάπποοιιααςς
σσχχοολλῆῆςς  ττοοῦῦ  ἈἈρριισσττοοττεελλεείίοουυ  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααὶὶ  μμάάλλιισστταα  σσττὸὸ
ππρροοεεδδρρεεῖῖοο  ττῆῆςς  σσυυννέέλλεευυσσηηςς..  ἩἩ  δδεεύύττεερρηη  φφοορρὰὰ  πποοὺὺ  ττὸὸνν  εεἶἶδδαα  ἦἦτταανν  σσττὸὸ  σσππίίττιι  μμοουυ
σσττὶὶςς  ΣΣααρράάνντταα  ἘἘκκκκλληησσιιὲὲςς  σσὲὲ  ἕἕνναα  ττρρααππέέζζιι  πποοὺὺ  δδιιοορργγάάννωωσσεε  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς..  

ΠΠρρέέππεειι  ννὰὰ  ἦἦτταανν  μμεεσσηημμέέρριι  ΚΚυυρριιαακκῆῆςς  κκααὶὶ  σσττὸὸ  γγεεῦῦμμαα  ααὐὐττὸὸ  πποοὺὺ  ππρρωωττοοσσττααττοοῦῦσσεε
σσὲὲ  ὅὅλλαα  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  σσυυμμμμεεττεεῖῖχχαανν  ττόόσσοο  οοἱἱ  φφίίλλοοιι  ττοουυ,,  ἀἀγγόόρριιαα  κκααὶὶ  κκοορρίίττσσιιαα,,  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς
κκοοννττιιννὲὲςς  φφοοιιττηηττιικκὲὲςς  ἑἑσσττίίεεςς  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ἐἐκκττὸὸςς  ἑἑσσττιιῶῶνν,,  ἡἡ  σσυυννοοδδεείίαα  ττοουυ  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ΚΚεε--
φφααλλλλοοννιιὰὰ  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ττοοὺὺςς  κκαατταασσκκόόπποουυςς  ττῆῆςς  ΚΚΝΝΕΕ  πποοὺὺ  ττοοὺὺςς  κκέέρρδδιισσεε  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἀἀγγάάππηη,,
ττὸὸνν  ααὐὐθθεεννττιικκὸὸ  ἁἁγγννὸὸ  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκόό  ττοουυ  ἐἐννθθοουυσσιιαασσμμόό,,  ὅὅππωωςς  κκααὶὶ  ὅὅσσοουυςς  ἐἐνν  ττῷῷ  μμεε--
ττααξξὺὺ  γγννώώρριισσεε  ττὶὶςς  ττεελλεευυττααῖῖεεςς  μμέέρρεεςς  κκααττὰὰ  ττὸὸ  ττααξξεείίδδιι  ττοουυ  σσττὸὸνν  ἌἌθθωω..  ἈἈννάάμμεεσσαα  σσ’’
ααὐὐττοοὺὺςς  ἦἦτταανν  κκααὶὶ  ὁὁ  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννοοςς  φφοοιιττηηττὴὴςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττήήςς..  ΚΚααὶὶ  ββέέββααιιαα  δδὲὲνν
ἔἔχχαασσαα  ττὴὴνν  εεὐὐκκααιιρρίίαα  ννὰὰ  ττὸὸνν  ππιιάάσσωω  κκοουυββέένντταα  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ἄἄλλλλοουυςς  φφίίλλοουυςς  πποοὺὺ  ττοοὺὺςς  εεἶἶχχαα
ἐἐννηημμεερρώώσσεειι  γγιιὰὰ  ττὸὸ  πποοιιὸὸςς  ἦἦτταανν  ὁὁ  φφοοιιττηηττὴὴςς  ααὐὐττόόςς..  

ΘΘὰὰ  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  ππῶῶ  ππὼὼςς  ὑὑππῆῆρρχχεε  εεἰἰδδιικκὸὸ  ἐἐννδδιιααφφέέρροονν  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  φφοοιιττηηττὴὴ  ααὐὐττὸὸνν  γγιιααττὶὶ
οοἱἱ  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ἀἀππὸὸ  ἐἐμμᾶᾶςς  εεἴἴχχααμμεε  ἀἀννττίίσσττοοιιχχηη  πποολλιιττιικκὴὴ  κκααὶὶ  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκὴὴ  δδρράά--
σσηη  σσττὸὸ  ππααννεεππιισσττήήμμιιοο  ὡὡςς  χχρριισσττιιααννοοσσοοσσιιααλλιισσττὲὲςς  μμέέλλῃῃ  ττῆῆςς  ΧΧρριισσττιιααννοοσσοοσσιιααλλιι--
σσττιικκῆῆςς  ΣΣπποουυδδαασσττιικκῆῆςς  ΚΚίίννηησσηηςς  ((ΧΧΣΣΚΚ))  κκααὶὶ  εεἴἴχχααμμεε  ξξεεχχωωρριισσττὴὴ  ππααρροουυσσίίαα  μμέέσσαα
σσττὰὰ  πποολλιιττιικκὰὰ  κκααὶὶ  πποολλιιττιισσττιικκὰὰ  ττεεκκττααιιννόόμμεενναα  ττοοῦῦ  ππααννεεππιισσττήήμμιιοουυ..  ΒΒεεββααίίωωςς  δδὲὲνν
ἀἀννήήκκααμμεε  ὅὅλλοοιι  σσττὸὸ  κκίίννηημμαα  ττῆῆςς  ««ΧΧρριισσττιιααννιικκῆῆςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς»»  ττοοῦῦ  ΝΝίίκκοουυ  ΨΨαα--
ρροουυδδάάκκηη  ἀἀλλλλὰὰ  μμέέσσαα  σσττὸὸ  ππααννεεππιισσττήήμμιιοο  εεἴἴχχααμμεε  κκοοιιννὴὴ  πποορρεείίαα..  ἜἜττσσιι  ττὸὸνν  φφοοιιττηηττὴὴ
ααὐὐττὸὸνν  θθὰὰ  μμπποορροούύσσααμμεε,,  ἐἐλλέέῳῳ  ΓΓεερραασσίίμμοουυ,,  ννὰὰ  ττὸὸνν  ««ππρροοσσηηλλυυττίίσσοουυμμεε»»  σσττὰὰ  δδιικκάά
μμααςς..  ἌἌλλλλωωσσττεε  κκααὶὶ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  εεἶἶχχεε  ττόόσσοουυςς  πποολλλλοοὺὺςς  φφίίλλοουυςς
πποολλιιττιικκοοπποοιιηημμέέννοουυςς  ««χχρριισσττιιααννιικκῷῷ»»  ττῷῷ  ττρρόόππῳῳ  δδὲὲνν  ἄἄρργγηησσεε  ννὰὰ  ἐἐννττοοππιισσττεεῖῖ  κκααὶὶ  ννὰὰ
χχααρραακκττηηρριισσττεεῖῖ  ὅὅττιι  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττὸὸνν  ἀἀγγῶῶνναα  ααὐὐττὸὸνν  κκααὶὶ  μμάάλλιισστταα  ὡὡςς  κκααθθοοδδηηγγηηττήήςς!!
ἮἮτταανν  ἡἡ  ««μμοοῖῖρραα»»  ττοουυ  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  ππάάνντταα  ἐἐππιικκεεφφααλλῆῆςς  κκααὶὶ  ππρρῶῶττοοςς..

««ΠΠοοιιόόςς  εεἶἶννααιι  ααὐὐττὸὸςς  ὁὁ  μμεεγγάάλλοοςς  χχρριισσττιιααννοοσσοοσσιιααλλιισσττήήςς;;»»  μμὲὲ  ρρώώττηησσεε  κκάάπποοιιαα
σσττιιγγμμὴὴ  ἕἕννααςς  φφίίλλοοςς  πποοὺὺ  ἐἐκκεεῖῖννοονν  ττὸὸνν  κκααιιρρὸὸ  φφλλέέρρττααρρεε  πποολλὺὺ  ἔἔννττοονναα  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἰἰδδέέαα  ννὰὰ
μμοοννάάσσεειι  σσττὸὸ  ἍἍγγιιοονν  ὌὌρροοςς..  ΜΜόόννοο  πποοὺὺ  δδὲὲνν  ἔἔππεεσσαα  κκάάττωω  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  γγέέλλιιαα  ὅὅτταανν  κκααττάά--
λλααββαα  πποοιιὸὸνν  χχααρραακκττήήρριισσεε  ὡὡςς  μμεεγγάάλλοο  χχρριισσττιιααννοοσσοοσσιιααλλιισσττήή..  ΤΤίί  εεἶἶχχεε  γγίίννεειι  ὅὅμμωωςς;;  

ΤΤὸὸ  ββρράάδδυυ  μμεεττὰὰ  ττὸὸ  γγεεῦῦμμαα  σσττὸὸ  σσππίίττιι  μμοουυ  ὁὁρριισσμμέένναα  ππααιιδδιιὰὰ  ττῆῆςς  ΧΧΣΣΚΚ  εεἶἶχχαανν  κκαα--
ννοοννίίσσεειι  ννὰὰ  ππᾶᾶννεε  σσττὸὸ  ππααννεεππιισσττήήμμιιοο  γγιιὰὰ  ἀἀφφιισσοοκκόόλλλληησσηη..  ΚΚααὶὶ  ββέέββααιιαα  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς
δδὲὲνν  θθὰὰ  μμπποορροοῦῦσσεε  ννὰὰ  χχάάσσεειι  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  ππααγγκκοοιιννιιάά  ((ὁὁμμααδδιικκὴὴ  ἐἐρργγαασσίίαα))  ὅὅππωωςς  θθὰὰ
ἔἔλλεεγγαανν  οοἱἱ  ἁἁγγιιοορρεεῖῖττεεςς  μμοοννααχχοοίί..  ΠΠῆῆγγεε  λλοοιιππὸὸνν  κκααὶὶ  ααὐὐττὸὸςς  μμααζζίί  ττοουυςς  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ττοοὺὺςς
ββοοηηθθήήσσεειι..  ἩἩ  ππρροοσσφφοορρὰὰ  ἦἦτταανν  ττὸὸ  φφόόρρττεε  ττοουυ!!  ΔΔὲὲνν  ἔἔχχωω  ἀἀμμφφιιββοολλίίεεςς  ππὼὼςς  ἂἂνν  χχρρεειι--
ααζζόότταανν,,  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς,,  θθὰὰ  ππήήγγααιιννεε  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ  ττῆῆςς  ΚΚΝΝΕΕ  γγιιὰὰ  ἀἀφφιισσοοκκόόλλλληη--
σσηη  ἢἢ  γγιιὰὰ  κκάάπποοιιαα  ἄἄλλλληη  ἐἐξξόόρρμμηησσήή  ττοουυςς..  ἮἮτταανν  ἄἄννθθρρωωπποοςς  πποοὺὺ  μμπποορροοῦῦσσεε  ννὰὰ  γγίίννεειι
ττοοῖῖςς  ππάάσσιι  ττὰὰ  ππάάνντταα......  ΚΚααὶὶ  ββέέββααιιαα  ννὰὰ  μμέέννεειι  ππάάνντταα  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  κκααὶὶ  χχωωρρὶὶςς  ττὴὴνν  πποοννηηρρὴὴ
ππρροοσσηηλλυυττιισσττιικκὴὴ  σσκκέέψψηη  κκααὶὶ  ἔἔττσσιι  θθὰὰ  ττοοὺὺςς  φφέέρρωω  κκοοννττάά  μμοουυ  ἢἢ  μμααζζίί  μμοουυ  σσττὴὴνν  ἐἐκκκκλληη--
σσίίαα.. ἘἘδδῶῶ  ττὴὴνν  ππααττᾶᾶννεε  πποολλλλοοὶὶ  χχρριισσττιιααννοοίί..  ἈἈννααμμέέννοουυνν  ἄἄμμεεσσηη  ἀἀννττααππόόδδοοσσηη  κκααὶὶ
ἐἐκκππλλήήρρωωσσηη  ττῶῶνν  ἀἀττοομμιικκῶῶνν  ττοουυςς  ππόόθθωωνν  κκααὶὶ  μμάάλλιισστταα  ἐἐννττεελλῶῶςς  μμηηχχααννιικκὰὰ  κκααὶὶ  ἐἐρργγαα--
λλεειιαακκάά..  ΜΜᾶᾶλλλλοονν  ὁὁ  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ἐἐρργγααζζόότταανν  ττεελλεείίωωςς  δδιιααφφοορρεεττιικκὰὰ  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ττέέλλοοςς
γγιιὰὰ  ννὰὰ  σσυυννααννττηηθθεεῖῖ  μμααζζίί  ττοουυςς  σσττὴὴνν  ἀἀρρχχήή..  ὉὉ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  εεἶἶχχεε  ἀἀγγάάππηη  μμέέσσαα  ττοουυ  κκααὶὶ
ττὴὴ  σσκκοορρπποοῦῦσσεε  ἁἁππλλόόχχεερραα..  ΚΚααὶὶ  ἔἔττσσιι  ἔἔφφττααννεε  σσττὴὴ  σσυυννάάννττηησσηη..  ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  ἀἀγγάάππηη  σσττὴὴ
γγννωωρριιμμίίαα  κκααὶὶ  ττὴὴ  σσυυμμππόόρρεευυσσηη..  ΔΔὲὲνν  ξξέέρρωω  λλοοιιππὸὸνν  ἂἂνν  εεἶἶχχεε  ππάάεειι  πποοττέέ  ττοουυ  γγιιὰὰ  ἀἀφφιι--
σσοοκκόόλλλληησσηη  μμὲὲ  ττὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ  ττῆῆςς  ΚΚΝΝΕΕ  ἀἀλλλλὰὰ  μμὲὲ  ττὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ  ττῆῆςς  ΧΧΣΣΚΚ  ππῆῆγγεε  κκααὶὶ  ἔἔττσσιι
ττὸὸνν  ἐἐννττόόππιισσαανν!!

ὍὍσσοο  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ννεεααρρὸὸ  πποοὺὺ  σσυυμμμμεεττεεῖῖχχεε  σσττὸὸ  ππρροοεεδδρρεεῖῖοο  ττῆῆςς  γγεεννιικκῆῆςς  σσυυννέέλλεευυσσηηςς  σσὲὲ
σσχχοολλὴὴ  ττοοῦῦ  ἈἈρριισσττοοττεελλεείίοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ,,  ππααρρ’’  ὅὅλλοο  πποοὺὺ  δδὲὲνν  ττὸὸνν  ππρροοσσηηλλυυττίίσσαα--
μμεε  ἐἐννττεελλῶῶςς......  ττεελλεείίωωςς  σσττὴὴ  ΧΧΣΣΚΚ,,  ααὐὐττὸὸςς  ἦἦτταανν  ἕἕννααςς  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ἀἀρρχχιιεερρεεῖῖςς  πποοὺὺ  ὑὑπποο--
δδέέχχττηηκκαανν  ττὴὴ  σσοορρὸὸ  ττοοῦῦ  ἐἐκκλλιιππόόννττοοςς  ἐἐκκλλεεγγμμέέννοουυ  μμηηττρροοπποολλίίττηη  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  ΓΓεε--
ρραασσίίμμοουυ  σσττὴὴ  γγεεννέέττεειιρράά  ττοουυ  κκααὶὶ  ττέέλλεεσσαανν  ττὴὴνν  ἐἐξξόόδδιιοο  ἐἐννθθρρόόννιισσήή  ττοουυ......      

ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς

00 ἐἐκκ  ττῆῆςς  22ααςς  σσεελλίίδδοοςς

κκ..λλππ..  ὡὡρρααίίαα,,  γγλλυυκκὰὰ  κκααὶὶ  ππιικκρράά,,  πποολλὺὺ  ππιικκρρὰὰ  ἰἰδδίίωωςς..

ΔΔὲὲνν  γγννώώρριισσαα  ττοοὺὺςς  ΤΤ..ΚΚ..  κκααὶὶ  ΑΑ..  ΕΕ..  ἐἐννσσώώμμααττοουυςς..  ΣΣττὰὰ  ββιιββλλίίαα  ττοουυςς  μμόόννοονν..
ἈἈλλλλὰὰ  μμοοῦῦ  μμέέννεειι  μμίίαα  ζζεεσσττὴὴ  ααἴἴσσθθηησσηη  γγννωωρριιμμίίααςς  φφιιλλοολλοογγιικκὴὴ  κκααὶὶ  λλοογγοοττεεχχννιικκὴὴ
πποοὺὺ  ττὴὴνν  κκααθθιισσττᾶᾶ  ἰἰσσόόττιιμμηη  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἀἀννθθρρώώππιιννηη..

ὍὍτταανν  ἤἤμμοουυνν  κκιι᾿̓  ἐἐγγὼὼ  πποοιιηηττὴὴςς  ––κκααττὰὰ  ΣΣκκααρρίίμμππαα  θθὰὰ  ἔἔλλεεγγαα  μμααθθηηττεευυόόμμεεννοοςς
ττῶῶνν  πποοιιηηττιικκῶῶνν  τταακκοουυννιιῶῶνν––  μμίίαα  πποοιιηηττιικκήή  μμοουυ  ππααρρεεννόόχχλληησσηη  κκααττέέθθεεσσαα  ἄἄττοοκκαα
ἐἐννττεελλῶῶςς  ––μμᾶᾶλλλλοονν  ππλλήήρρωωσσαα  κκιιόόλλααςς  φφύύλλαακκττρραα  ἐἐκκδδοοττιικκάά––  σσὲὲ  μμίίαα  λλιιγγννόόφφυυλλλληη
σσυυλλλλοογγήή..  ««ἘἘσσωωττεερριικκὴὴ  ββρρααδδυυπποορρίίαα»»  ττὴὴνν  εεἶἶππαα,,  ἔἔττσσιι  γγιιὰὰ  ννὰὰ  γγρράάφφωω  κκιι᾿̓  ἐἐγγὼὼ
σσττὸὸ  ββιιοογγρρααφφιικκόό  μμοουυ  ππὼὼςς  ἐἐκκττὸὸςς  ἀἀππὸὸ  ἐἐρραασσιιττέέχχννηηςς  ἠἠθθοοπποοιιὸὸςς  σσττὸὸ  ΔΔηημμοοττιικκὸὸ
σσχχοολλεεῖῖοο  κκααὶὶ  σσττὸὸνν  ΣΣττρρααττὸὸ  δδιιεεττέέλλεεσσαα  κκααὶὶ  πποοιιηηττήήςς• κκααὶὶ  ἂἂνν  πποοττέέ  μμοουυ  χχρρεειιαασσττεεῖῖ  ννὰὰ
ττὸὸ  ππρροοσσκκοομμίίσσωω  σσττὶὶςς  ἐἐξξεεττάάσσεειιςς  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ααἰἰωωννιιόόττηητταα  ττοοῦῦ  ττίίπποοττάά  μμοουυ..  ΣΣ΄́  ααὐὐττήήνν,,
ἕἕνναα  πποοιιηηττιικκόό  μμοουυ  σσχχεεδδίίαασσμμαα  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  σσττοοὺὺςς  δδυυὸὸ  ἀἀννααφφααννέέννττεεςς  ννεεοομμάάρρττυυρρεεςς
ττῶῶνν  γγρρααμμμμάάττωωνν  κκααὶὶ    γγρρηηγγοορροοχχααμμέέννοουυςς  σσττὴὴνν  ὑὑππόόθθεεσσηη  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς..  ΚΚιι  ααὐὐττὸὸ  μμὲὲ
ἀἀφφοορρμμὴὴ  ττὸὸ  θθάάννααττοο  ττοοῦῦ  ἈἈνν..  ΕΕὐὐααγγ..  ΤΤὸὸ  ππααρραακκααττααθθέέττωω  ππρρὸὸςς  γγννῶῶσσιινν  κκααὶὶ  δδιιὰὰ
ττὶὶςς  ννόόμμιιμμεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς  κκυυρρίίωωςς,,  ἀἀπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  πποοὺὺ  ἀἀνναακκααττεεύύοομμααιι  κκιι᾿̓  ἐἐγγὼὼ  σσττὰὰ
ππόόδδιιαα  ττοουυςς  ττάά  ««πποοδδοοσσφφααιιρριικκάά»»  ἀἀλλλλὰὰ  ἐἐννττεελλῶῶςς  ααἰἰσσθθααννττιικκάά,,  μμὴὴ  ππῶῶ  ὑὑππέέρροο--
χχαα......

ΠΠοοιιηηττιικκὴὴ  ἀἀννθθοολλοογγίίαα  ἈἈνν..  ΕΕὐὐααγγ..

ΤΤώώρραα  ἐἐκκεεῖῖ  φφυυλλλλοομμεεττρρᾷᾷ
σσεελλίίδδεεςς  ττῆῆςς  ««ΠΠοοιιηηττιικκῆῆςς  ἈἈννθθοολλοογγίίααςς»»
ὑὑπποογγρρααμμμμίίζζοοννττααςς  ττὰὰ  δδιιααφφυυγγόόνντταα  ττυυπποογγρρααφφιικκὰὰ  λλάάθθηη
((««ΔΔεεύύττεερρηη  μμεεττααπποολλεεμμιικκὴὴ  γγεεννιιὰὰ  11995500--11997700»»))
κκααὶὶ  ξξεεφφυυλλλλίίζζεειι  ττὶὶςς  ππττυυχχώώσσεειιςς  ττοοῦῦ  ἀἀκκύύμμααννττοουυ
ἌἌρρααγγεε  θθὰὰ  ππλληηρροοφφοορρεεῖῖττααιι  γγιιὰὰ  ττοοὺὺςς    ὀὀππααδδοούύςς  ττοουυ;;

ΣΣττὸὸ  ππααρρααθθααλλάάσσσσιιοο  ππάάρρκκοο  ττοοῦῦ  ΦΦθθιιννοοππώώρροουυ
κκααππννίίζζοουυνν  ττσσιιγγάάρραα  χχωωρρὶὶςς  φφίίλλττρροο..
ΚΚααὶὶ  ππῶῶςς  ππάάεειι  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκὰὰ  ααὐὐττήή;;

ἮἮτταανν  μμίίαα  μμιικκρρὴὴ  ἀἀφφιιέέρρωωσσηη
ΠΠοοὺὺ  ἔἔλλιιωωσσεε  ττὸὸ  χχιιόόννιι  ττῆῆςς  ἄἄγγννοοιιάάςς  μμααςς
ΚΚααὶὶ  ἡἡ  ἐἐρρήήμμωωσσήή  ττοουυ  ἔἔγγιιννεε  μμίίαα  ββοουυεερρὴὴ  ππααρροουυσσίίαα
ΦΦλλααμμοουυρριιὰὰ  λλιιγγννὴὴ  σσὲὲ  ὄὄψψιιμμοο  ΠΠάάσσχχαα::
ΚΚιι  ἦἦτταανν  ττόόττεε  πποοὺὺ  ἔἔππααιιζζεε  ἀἀκκόόμμαα  φφοοὺὺλλ
ΣΣττὸὸ  κκέέννττρροο  ττῆῆςς  ὁὁμμάάδδααςς  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ
ἘἘππιιττίίθθοονντταανν  δδεεχχόότταανν  μμααρρκκααρρίίσσμμαατταα,,  ἔἔββααζζεε  γγκκὸὸλλ
ξξεεσσήήκκωωννεε  ττὶὶςς  κκεερρκκίίδδεεςς  κκιι᾿̓  ααὐὐττόόςς..
ΔΔὲὲνν  εεἶἶχχεε  ττίίπποοτταα  ννὰὰ  ζζηηλλέέψψεειι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΚΚααζζααννττζζὴὴ
--ΘΘεεααττὲὲςς  μμίίααςς  δδυυσσββάάσστταακκττηηςς  ααἰἰωωννιιόόττηηττααςς
ππααρραακκοολλοουυθθοοῦῦμμεε  ττὰὰ  οοὐὐρράάννιιαα  μμὰὰττςς
σσ᾿̓  ἕἕνναα  ππααχχύύρρεευυσσττοο  ττεερρααὶὶνν  μμννήήμμηηςς..
ΤΤώώρραα  ἀἀγγωωννίίζζοοννττααιι  κκααὶὶ  οοἱἱ  δδυυὸὸ  σσττὴὴνν  ΕΕΑΑΒΒΕΕ
((ἘἘθθννιικκὴὴ  ἈἈθθααννάάττωωνν  ΒΒοορρεείίοουυ  ἙἙλλλλάάδδοοςς))..

ὙὙππὸὸ  ττὸὸνν  ππλλάάττααννοο  
ττῆῆςς  ΛΛεευυκκοοππηηγγῆῆςς

ΜΜεεττααμμόόρρφφωωσσηη  ττοοῦῦ  ΣΣωωττῆῆρροοςς,,  22001177

ΥΥΓΓ..  ἮἮττοο  ἑἑσσππεερριιννὴὴ  ὥὥρραα  ὅὅτταανν  ἀἀννέέββααιιννεε  ττὸὸ  ὄὄρροοςς• κκααὶὶ  κκααθθὼὼςς  ἀἀννήήρρχχεεττοο  ττὴὴνν
κκλλιιττὺὺνν  μμεεττὰὰ  ττῶῶνν  ττρριιῶῶνν  ἐἐκκλλεεκκττῶῶνν  μμααρρττύύρρωωνν  ΤΤοουυ  ««ττῶῶνν  υυἱἱῶῶνν  ττῆῆςς  ΒΒρροοννττῆῆςς,,  κκααὶὶ
ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώπποουυ  ττοοῦῦ  ΒΒρράάχχοουυ  ((ττῆῆςς  ΠΠέέττρρααςς))»»  ββεεββααίίωωςς  ἔἔννθθεεοοςς  ἀἀγγααλλλλίίαασσιιςς  εεὔὔφφρρααιι--
ννεε  ττὴὴνν  ΨΨυυχχήή  ΤΤοουυ......  ((κκεεφφ..  ππεερρὶὶ  ττῆῆςς  ΜΜεεττααμμοορρφφώώσσεεωωςς))..

««ΒΒίίοοςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ»»  ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοουυ  ΦΦάάρρρρααρρ,,  μμεεττάάφφρραασσηη  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιαα--
μμάάννττηη,,    ἐἐκκδδ..  ΔΔΟΟΜΜΟΟΣΣ,,  ἐἐππιιμμ..  οοἰἰκκοογγεεννεείίααςς  ΝΝ..  ΔΔ..    ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοουυ..

ΒΒ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  --  ΛΛόόγγοοιι  ππεερριιοοδδιικκοοίί,,  ππεερριιοοδδεεύύοοννττεεςς  κκααὶὶ  ππεερραασσττιικκοοίί

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((11889955))

ΠΠααρρὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀννααγγγγεελλίίαα  ἔἔκκδδοοσσηηςς  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  ττοοῦῦ  ἈἈλλεε--
ξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ὅὅσσοο  ααὐὐττὸὸςς  ζζοοῦῦσσεε  ((ββλλ..  ττὴὴνν    ππεερρίίππττωω--
σσηη  ἀἀγγγγεελλίίααςς  ἔἔκκδδοοσσηηςς  ττόόμμοουυ  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  ττοουυ  ὑὑππὸὸ  ττὸὸνν  ττίίττλλοο
««ΘΘααλλαασσσσιιννὰὰ  ΕΕἰἰδδύύλλλλιιαα»»)),,  ααὐὐττὸὸ  δδὲὲνν  κκααττέέσσττηη  δδυυννααττόόνν..
ὍὍμμωωςς,,  ααὐὐττὸὸ  δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  κκααθθ᾿̓  ὅὅλλαα  ἀἀλληηθθέέςς..  ὙὙππάάρρχχοουυνν  ἐἐκκδδόόσσεειιςς
δδιιηηγγηημμάάττωωνν  ττοουυ,,  ππρρὸὸ  ττῆῆςς  κκοοιιμμήήσσεεώώςς  ττοουυ  ((†33  ἸἸαανν..  11991111)),,  σσὲὲ
σσυυλλλλοογγὲὲςς  δδιιηηγγηημμάάττωωνν  μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ἄἄλλλλοουυςς  λλοογγοοττέέχχννεεςς..  ΠΠρράάγγ--
μμααττιι,,  σσττὴὴνν  ἔἔκκδδοοσσηη  μμὲὲ  ττίίττλλοο    ««ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑ--
ΤΤΑΑ»»  ὑὑππὸὸ  ττοοῦῦ  ΒΒιιββλλιιοοππωωλλεείίοουυ  ττῆῆςς  ««ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣ»»  ττοοῦῦ  ΓΓ..  ΚΚαασσ--
δδόόννηη  ((11889955)),,  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  ‒μμααζζὶὶ  μμὲὲ  ἄἄλλλλαα  3322  δδιιηηγγήήμμαατταα‒
ττὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ««ὉὉλλόόγγυυρραα  σσττὴὴ  λλίίμμννηη»»
[[11889922]]  κκααὶὶ  ττὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ττρριιττεεξξααδδέέλλφφοουυ  ττοουυ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ
ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηη  ««ΤΤὸὸ  ὄὄννεειιρροονν  ττῶῶνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν»»  ((««ἩἩ  θθεειιὰὰ
ΜΜυυγγδδααλλίίττσσαα»»))  [[11888888]]..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό,,  ἰἰδδιιααίίττεερροο  γγννώώ--
ρριισσμμαα  ττῆῆςς  ἔἔκκδδοοσσηηςς  εεἶἶννααιι,,  ππὼὼςς  σσὲὲ  κκάάθθεε  ἕἕνναα  ἐἐκκ  ττῶῶνν  3344  δδιιηηγγηη--
μμάάττωωνν,,  πποοὺὺ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ὁὁ  ἐἐκκ  552288  σσεελλίίδδωωνν  ττόόμμοοςς,,  ππρροοττάάσσ--
σσεεττααιι  ἡἡ  εεἰἰκκόόνναα  κκααὶὶ  ἡἡ  ὑὑπποογγρρααφφὴὴ  ττοοῦῦ  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ττοοῦῦ  δδιιηηγγήή--
μμααττοοςς··  ππλλήήνν,,  ττῆῆςς  ππεερριιππττώώσσεεωωςς  ττῶῶνν    δδύύοο  ΣΣκκιιααθθίίωωνν  δδιιηηγγηη--
μμααττοογγρράάφφωωνν,,  γγιιὰὰ  ττοοὺὺςς  ὁὁπποοίίοουυςς  ὁὁ  ἐἐκκδδόόττηηςς  ΓΓ..  ΚΚαασσδδόόννηηςς  δδηη--
λλώώννεειι::  

ΚΚααὶὶ  ττοοῦῦ  κκ..  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  μμεεττ᾿̓  ααὐὐττὸὸνν
ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦννττοοςς  κκ..  ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδοουυ  δδὲὲνν  ὑὑππῆῆρρξξεε  δδυυννααττὸὸνν  ννὰὰ
ἐἐππιιττύύχχωωμμεενν  ττὰὰςς  φφωωττοογγρρααφφίίααςς,,  κκααίίττοοιι  ἐἐππιιζζηηττήήσσααννττεεςς  ααὐὐττάάςς..
ΟΟἱἱ  δδιιαακκρριιννόόμμεεννοοιι  ττόόσσοονν  δδιιὰὰ  ττὴὴνν  ππρρωωττόόττυυπποονν  χχάάρριινν  ττῶῶνν  ἔἔρργγωωνν
ττωωνν  ὅὅσσοονν  κκααὶὶ  δδιιὰὰ  ττὸὸ  ἰἰδδιιόόρρρρυυθθμμοονν  ττοοῦῦ  χχααρραακκττῆῆρρόόςς  ττωωνν  ΣΣκκιιάάθθιιοοιι
σσυυγγγγρρααφφεεῖῖςς  δδὲὲνν  ἔἔχχοουυνν  φφωωττοογγρρααφφηηθθεεῖῖ  ἕἕωωςς  σσήήμμεερροονν,,  κκααὶὶ  δδὲὲνν
ἔἔσσττεερρξξαανν  ννὰὰ  φφωωττοογγρρααφφηηθθοοῦῦνν  χχάάρριινν  ττοοῦῦ  σσκκοοπποοῦῦ  ἡἡμμῶῶνν..  ΔΔιιὸὸ
κκααὶὶ  ἀἀννααγγκκααζζόόμμεεθθαα  ννὰὰ  δδηημμοοσσιιεεύύσσωωμμεενν  ττὰὰ  ἔἔρργγαα  ἄἄννεευυ  ττῶῶνν  εεἰἰκκόό--
ννωωνν  ττῶῶνν  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν..  

ΟΟἱἱ  δδύύοο  ὁὁμμοοππάάττρριιοοιι  δδιιηηγγηημμααττοογγρράάφφοοιι  φφααίίννεεττααιι  ππὼὼςς
ἑἑρρμμήήννεευυαανν  μμὲὲ  κκοοιιννόό,,  δδιικκόό  ττοουυςς  ττρρόόπποο  ττὴὴνν  ἐἐννττοολλήή::  ««οοὐὐ  πποοιι--
ήήσσεειιςς  σσεεααυυττῷῷ  εεἴἴδδωωλλοονν,,  οοὐὐδδὲὲ  ππααννττὸὸςς  ὁὁμμοοίίωωμμαα»»..  

ΤΤάά  ««ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»  χχααρραακκττηηρρίί--
σσττηηκκαανν  σσττὴὴνν  ἐἐπποοχχήή  ττοουυςς  ὡὡςς::

......ἔἔρργγοονν  εεὐὐσσυυννεείίδδηηττοονν,,  μμεεττὰὰ  πποολλλλῆῆςς  λλεεππττοολλοογγίίααςς
κκααὶὶ  ππρροοσσοοχχῆῆςς  κκααττααρρττιισσθθέένν,,  δδιι᾿̓  ἀἀρρίίσσττηηςς  μμὲὲνν  ἐἐκκλλοογγῆῆςς  ττῶῶνν  δδιιηη--
γγηηγγμμάάττωωνν,,  δδιιὰὰ  κκααλλλλιιττεεχχννιικκῆῆςς  δδὲὲ  κκαατταασσκκεευυῆῆςς  ττῶῶνν  ππρροοσσωω--
πποογγααφφιιῶῶνν  κκααὶὶ  ττεελλεείίααςς  ττυυπποογγρρααφφιικκῆῆςς  ἐἐκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ὅὅλλοουυ..

ΓΓιιὰὰ  ττὴὴνν  ἱἱσσττοορρίίαα,,  ὁὁ  ττόόμμοοςς  δδιιεεττίίθθεεττοο  σσὲὲ  δδύύοο  μμοορρφφέέςς::  χχρρυυσσόόδδεεττοοςς
ππρρὸὸςς  55  δδρρααχχμμὰὰςς  ἢἢ  ἄἄδδεεττοοςς  ππρρὸὸςς  44  δδρρααχχμμάάςς..  

ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΣΣππ..  ΤΤσσιιώώλληηςς

Σκρίπ, 13. 12. 1895, σ. 3

Ἑστία, 29.12.1895, σ. 3


