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

ἩἩ  φφααμμίίλλαα  ττοοῦῦ  ΦΦαασσκκοογγιιάάννννηη  ττοοῦῦ  ααἰἰγγοοββοοσσκκοοῦῦ  κκααὶὶ  ἄἄλλλλεεςς  δδυυὸὸ  μμὴὴ  ἔἔχχοοννττεεςς
ἐἐκκκκλληησσίίαα  ππλληησσίίοονν  σσττὰὰ  μμααννδδρριιάά  ττοουυςς  δδιιὰὰ  ννὰὰ  λλεειιττοουυρργγηηθθοοῦῦνν  ττὰὰ  ΧΧρριισσττοούύγγεενν--
νναα  ππῆῆγγαανν  σσττὸὸ  μμοονναασσττηηρράάκκιι  ττοοῦῦ  ἁἁγγίίοουυ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ..  ΚΚααὶὶ  ἡἡμμεεῖῖςς  ((ἐἐγγὼὼ  δδηηλλ..))
δδιιὰὰ  ττὴὴνν  ααὐὐττὴὴνν  λλεειιττοουυρργγίίαανν  μμὲὲ  ττὴὴνν  δδεεύύττεερρηη  κκααμμππάάνναα,,  ννύύχχτταα  ἔἔξξωω,,  σσττὸὸνν  μμεε--
γγααλλοοππρρεεππῆῆ  γγεείίττοονναα  ἅἅγγιιοο  ΔΔηημμήήττρριιοο  ππάάωω  κκιι᾿̓  ααὐὐττὸὸςς  ππρρῶῶτταα  μμοοννύύδδρριιοονν,,  μμεε--
ττόόχχιι  ττῆῆςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ττῆῆςς  ἘἘλλαασσσσωωννίίττιισσσσααςς,,  ἦἦττοο..

««......ΚΚάάττωωθθεενν  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  μμοονναασσττηηρράάκκιι  ἡἡππλλώώννεεττοο  ὁὁ  ΜΜέέγγααςς  ΓΓιιααλλὸὸςς  μμὲὲ  ττὴὴνν
μμαακκρρὰὰνν  ἀἀττέέλλεειιωωττοονν  ππλλααττεεῖῖαανν  λλωωρρίίδδαα  ττῆῆςς  ἄἄμμμμοουυ  κκααὶὶ  ττῶῶνν    χχααλλιικκιιῶῶνν  ττοουυ,,  μμὲὲ
ττὴὴνν  ββααθθεεῖῖαανν  γγααλλααννὴὴνν  κκααὶὶ  ππρραασσιιννίίζζοουυσσαανν  θθάάλλαασσσσάάνν  ττοουυ......»»

ΑΑὐὐττὴὴ  ἡἡ  θθάάλλαασσσσαα  ὅὅμμωωςς,,  ἦἦτταανν  ἢἢ  γγιιὰὰ  ἄἄλλλλοο  γγιιααλλὸὸ  μμιιλλοοῦῦμμεε  ππααρραακκααττιιῶῶννττεεςς,,
κκααὶὶ  δδὲὲνν  κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε;;  

ΤΤόόττεε,,  119977......ἔἔττοοςς
ΠΠρρὸὸ  εεὐὐμμννηημμοοννεεύύττωωνν  χχρρόόννωωνν  ττῷῷ  κκααιιρρῷῷ  ττῆῆςς  ἐἐννηηλλιικκιιώώσσεεώώςς  μμααςς  δδιιὰὰ  ττῆῆςς

φφααννττααρρεεύύσσεεωωςς,,  ὅὅττιι  μμηηδδεεὶὶςς  ἀἀφφααννττάάρρεευυττοοςς  ἐἐννηηλλιικκιιοοῦῦττααιιἢἢ  εε  λλοοχχίίααςς,,  ὑὑπποοσσττὰὰςς  ττὶὶςς
ννόόμμιιμμεεςς  δδοοκκιιμμαασσίίεεςς  κκιι᾿̓  ἐἐξξεεττάάσσεειιςς  σσττὸὸ  ΛΛΥΥΒΒ  ΣΣεερρββίίωωνν  ππααρρὰὰ  ττὴὴνν  κκοοιιννόόττηητταα
ΛΛάάββαα,,  σσττὸὸ  ΤΤααχχυυδδρροομμιικκὸὸνν  ΣΣῶῶμμαα  ἔἔλλααββαα  ττὴὴνν  ττεελλιικκὴὴνν  κκααννοοννιικκὴὴνν  ἄἄδδεειιαα  λλίίγγοο
ππρρὸὸ  ττῆῆςς  ἀἀπποολλύύσσεεώώςς  μμοουυ  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  σσττρρααττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ννεεοοΕΕλλλληηννιικκοοῦῦ..

ΜΜὲὲ  ττὴὴνν  ΤΤ  ((κκιι᾿̓  ὅὅπποουυ  ΤΤ==  ὑὑπποοκκοορριισσττιικκὸὸνν  πποοὺὺ  ἐἐππιιχχωωρριιάάζζεειι  σσττὸὸνν  ττόόπποο  μμααςς

ττῆῆςς  ἑἑοορρττααζζοούύσσηηςς  ττὴὴνν  2222αανν  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ΦΦααρρμμαακκοολλυυττρρίίααςς    ὅὅττεε  κκααὶὶ  κκοοιιννωω--
ννοοῦῦμμεενν  κκααὶὶ  λλύύεεττααιι  ἡἡ  ἤἤππιιαα  ννηησσττεείίαα  μμααςς  ((μμόόννοονν  ἀἀκκρρεεοοφφααγγίίαα  δδηηλλοοννόόττιι))  ττῶῶνν
ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν,,  ἐἐφφοορρττώώσσααμμεενν  μμίίαανν  ββααλλίίττζζαα  σσττὸὸ  λλεεωωφφοορρεεῖῖοονν  ττοοῦῦ  ΚΚΤΤΕΕΛΛ
ΚΚοοζζάάννηηςς  ππρρὸὸςς  ΛΛάάρριισσαανν  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  κκεεῖῖ  ΒΒόόλλοοςς..  ΠΠλλοοῖῖοονν  δδὲὲ  ἁἁρρμμόόδδιιοονν  ππρρὸὸςς  ττοοῦῦττοο
μμᾶᾶςς  μμεεττέέφφεερρεενν  σσττὴὴνν  γγλλυυκκεεῖῖαανν  ννῆῆσσοονν  ττῶῶνν  ἀἀννααγγννωωσσττιικκῶῶνν  μμααςς  ὀὀννεείίρρωωνν  ΣΣκκιιάά--
θθοονν..  ΠΠρρὸὸςς  ππααρρὰὰ  --  θθεερριισσμμὸὸνν  εεἰἰκκόόννωωνν,,  ἐἐννττυυππώώσσεεωωνν,,  ααἰἰσσθθηημμάάττωωνν  κκ..λλππ..

ΜΜὲὲ  ττὸὸ  πποοὺὺ  κκααττεεββήήκκααμμαανν  σσττὸὸ  λλιιμμάάννιι  ΤΤὸὸνν  εεἴἴδδααμμεε  ἐἐννττοοιιχχιισσμμέέννοο· ἀἀννάάγγλλυυ--
ππττηη  ἡἡ  ὄὄψψηη  ττοουυ  σσὲὲ  μμίίαα  σσττήήλληη  ννὰὰ  θθυυμμίίζζεειι    ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ““ΜΜοοιι((υυ))ρροολλόόγγιι  ττῆῆςς  φφώώκκιιααςς””
ττοοῦῦ::  "ΣΣὰὰνν  ννὰὰ  ̓̓ χχαανν  πποοττὲὲ  ττεελλεειιωωμμὸὸ  ττὰὰ  ππάάθθιιαα  κκιι᾿̓  οοἱἱ  κκααηημμοοὶὶ  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ..  ΤΤὰὰ  δδιι--
κκάά  μμοουυ  ““ππάάθθιιαα””  ττῆῆςς  θθηηττεείίααςς    ‒ππάάθθιιαα  κκααττὰὰ  ττεεκκμμήήρριιοονν  μμααχχηηττόόνν‒ λλάάββααιινναανν
ἤἤδδηη  ττέέλλοοςς..  ΜΜαακκάάρριι  ννὰὰ  κκρρααττοοῦῦσσαανν  κκιι᾿̓  ἄἄλλλλοο..  ΠΠόόσσοο;;  2288  μμῆῆννεεςς    δδὲὲνν  σσ᾿̓  ἔἔφφτταακκαανν,,
ττόόσσοονν  ὡὡρρααῖῖαα  ἐἐππεερρννοοῦῦσσεεςς;;  ΤΤόόσσοονν!!  ὍὍμμωωςς  μμόόλλιιςς  ἀἀππεεκκδδύύθθηημμεενν  ττὴὴ  φφααννττααρριικκὴὴ
σσττοολλὴὴ  κκααὶὶ  ππεερριιεεββλλήήθθηημμεενν  ὡὡςς  ἱἱμμάάττιιοονν  φφρροοννττίίδδωωνν,,  ττὴὴνν  πποολλιιττιικκήήνν,,  ττόόττεε  ἐἐκκττίί--
μμηησσαα  δδεεόόννττωωςς  ττὴὴνν  ξξεεγγννοοιιααξξιιάά  ττοουυςς..  ΜΜααθθηηττααίί,,  φφοοιιττηηττααίί,,  σσττρρααττιιῶῶττααιι  εεἶἶννααιι
((εεἴἴμμεεθθαα))  σσττὴὴ  φφρροοννττίίδδαα  ἄἄλλλλωωνν  ἀἀττόόμμωωνν  ἢἢ  θθεεσσμμῶῶνν  κκααττὰὰ  κκααννόόνναα  ππίίσσττεεωωςς  κκααὶὶ
εεἰἰκκόόνναα  μμααλλααθθαακκόόττηηττοοςς..

ΠΠρρὶὶνν  ττὸὸ  λλοοιιππὸὸνν  ἀἀννοοιιχχττοοῦῦμμεε  σσττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττὸὸ  ττρρεεχχααλληηχχττὸὸ  κκααττααππλλεεύύσσααμμεενν
εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΠΠααππααδδιιααμμααννττόόννηησσοονν  ννὰὰ  ππάάρροουυμμεε  ἠἠθθιικκὴὴνν  κκααὶὶ  ψψυυχχιικκὴὴνν  φφόόρραα,,  οοὐὐ  μμὴὴνν

ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  σσωωμμααττιικκὴὴνν  θθὰὰ  ἔἔλλεεγγαα,,  ττὸὸ  λλέέγγωω  ἀἀλλλλὰὰ  δδὲὲνν  ττὸὸ  ἐἐννννοοῶῶ..
**

ΤΤώώρραα  ππρροοσσώώρρααςς  κκοοιιττῶῶ  δδυυὸὸ  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς..  ΣΣττὴὴ  μμίίαα  ἡἡ  ΤΤ..  ““ΠΠάάννωω  σσττὴὴνν
ἄἄμμμμοο  ττὴὴνν  ξξααννθθὴὴ””  ((ττίί  ὡὡρρααίίαα))  δδιιααββάάζζεειι  κκααὶὶ  μμεεττααφφρράάζζεειι  πποοιιήήμμαατταα  ττοοῦῦ  ΠΠὼὼλλ
ἘἘλλυυάάρρ..  ΜΜππρροοσσττὰὰ  θθάάλλαασσσσαα..  ΜΜέέγγααςς  ΓΓιιααλλόόςς,,  ΜΜεεγγάάλληη  ἄἄμμμμοοςς;;  ΠΠοοιιάά  σσττὸὸ
κκααλλόό  ττηηςς  ἦἦτταανν..  ΜΜὴὴ  κκααὶὶ  ἐἐδδῶῶ  ππρροοσσάάρρααξξεενν  ὁὁ  ““ΔΔιιααππόόννττιιοοςς,,  ννεεκκρρόόςς,,  χχωωρρὶὶςς  πποοττὲὲ
ννὰὰ  γγίίννεειι  ὑὑπποοββρρύύχχιιοοςς””  ὁὁ  ““ΝΝεεκκρρὸὸςς  ττααξξιιδδιιώώττηηςς””;;  ἘἘγγὼὼ  ααὐὐττὸὸςς  ξξάάππλλαα  μμὲὲ  κκλλεειισσττὰὰ
μμάάττιιαα  σσῶῶμμαα  κκααὶὶ  φφάάττσσαα  ννεεόόττηηττοοςς  σσττρρααττιιωωττιικκῆῆςς,,  μμεεττ᾿̓  ὀὀλλιιγγόόχχρροοννηηςς  ἀἀνναα--
ββοολλῆῆςς  λλόόγγωω  σσπποουυδδῶῶνν,,  κκααμμμμέέννοοςς  ἐἐμμφφααννῶῶςς  ὡὡςς  χχωωρριικκὸὸςς  κκιι᾿̓  ἀἀθθααλλάάσσσσιιοοςς,,
ἀἀκκοουυμμββῶῶνν  ττὸὸ  κκεεφφάάλλιι  σσ᾿̓  ἕἕνναα  ““ΚΚοούύττσσοουυρροο””  ὄὄχχιι  μμααῦῦρροο  ἀἀλλλλὰὰ  ὑὑππόόλλεευυκκοονν..  

““ἜἜρρηημμαα  γγιιααλλόόξξυυλλαα,,  λλεεῖῖαα,,  ἀἀσσππρροουυδδεερρὰὰ  κκααὶὶ  σσααππρράά,,  λλεείίψψαανναα  ππααλλιιῶῶνν
ἀἀγγννώώσσττωωνν  ννααυυααγγίίωωνν,,  ππλλααννώώμμεενναα  ἐἐδδῶῶ  κκιι᾿̓  ἐἐκκεεῖῖ  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ἀἀφφρρὸὸνν  ἢἢ  κκεείίμμεενναα  κκάάπποουυ
εεἰἰςς  ττὸὸνν  ππάάττοονν,,  ττὰὰ  ἔἔρρρριιππεε  ττὸὸ  ππέέλλααγγοοςς  ἐἐππάάννωω  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἄἄμμμμοονν· ἔἔκκεειιννττοο  δδιιεε--
σσππααρρμμέένναα  ἐἐκκεεῖῖ  δδιιηηγγοούύμμεενναα  ἀἀφφώώννοουυςς  ἱἱσσττοορρίίααςς  σσυυμμφφοορρῶῶνν  κκααὶὶ  ππννιιγγμμῶῶνν  κκααὶὶ
ὀὀλλέέθθρροουυ””..

ἘἘκκεεῖῖ  ττὸὸ  ββρρῆῆκκαα..  ΣΣὲὲ  μμίίαα  σσττρροογγγγύύλληη  ππλλεευυρρὰὰ  ἔἔγγρρααψψαα  μμὲὲ  κκάάττιι  μμααρρκκαα--
ρροοεειιδδὲὲςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς,,  ττὴὴ  γγννωωσσττὴὴ  σσττρροοφφὴὴ  ττοοῦῦ  ὈὈδδ..  ἘἘλλύύττηη
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00
Σελίς 2

88 ππ..  ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΝΝ..  ΚΚααλλλλιιααννόόςς
88 ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς
88 ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΣΣππ..  ΤΤσσιιώώλληηςς

ἈἈκκααρριιααίίαα  ππέέδδηη

ὉὉλλόόχχρρυυσσαα  ττὰὰ  ππέέδδιικκλλαα  οοἱἱ  λλέέξξεειιςς  μμοοῦῦ  φφοορρᾶᾶννεε
κκάάθθεε  πποοὺὺ  ξξεεκκιιννῶῶ  ττοοῦῦ  ννοοῦῦ  ττααξξίίδδιι..
ΚΚααίί,,  σσππεεῦῦδδεε,,  ββόόηηθθαα  γγέέρροονντταα  ττῆῆςς  ἀἀκκρροοπποοττααμμιιᾶᾶςς,,
ββόόηηθθαα,,  ττὸὸ  κκεεκκρρααγγάάρριιοο,,  ππλλααγγίίωωςς,,  
κκααὶὶ  σσὺὺ  ττῆῆςς  ΔΔέέσσππωωςς  ὁὁ  ἀἀχχὸὸςς  σσὲὲ  ξξεεχχαασσμμέέννοο  ππύύρργγοο,,
κκααὶὶ  σσεεῖῖςς  ττὰὰ  ρρῶῶ  ττὰὰ  ἐἐρρωωττιικκάά,,  σσὰὰνν  γγιιὰὰ  σσεεκκόόννττοο..
ἜἜλλαα  ὡὡςς  ἐἐρρχχόόσσοουυνν  κκααὶὶ  ππααλλιιὰὰ  μμ’’  ἐἐκκεεῖῖννοονν  ττὸὸνν  ἀἀγγέέρραα
ττὸὸνν  ἀἀλλεεξξααννττρριιααννόό,,
ττοοῦῦ  ττιιμμοοννιιοοῦῦ  σσοουυ  ααὐὐλλάάκκιιαα  νν’’  ἀἀκκλλοουυθθῶῶ,,  ββααππόόρριι  ἐἐσσὺὺ  ρρωωμμέέιικκοο..
ΚΚιι  ἂἂςς  εεἶἶννααιι  ττὸὸ  ττααξξίίδδιι  μμοουυ  
ἀἀρργγὸὸ  ππαασσααππννοοάάρριιοο  σσὲὲ  σσττέέρρννεεςς  ππ’’  ἀἀννττηηχχοοῦῦνν
δδιικκααιιωωμμέέννεεςς..
ΚΚιι  ἂἂςς  εεἶἶννααιι  ττάάξξηη  ππλλέέοουυσσαα  ἡἡ  φφαανντταασσίίαα  μμοουυ
ππααννδδέέγγμμωωνν  γγιιὰὰ  γγρρααμμμμέένναα  κκιι  ἄἄγγρρααφφαα..
ἌἌχχ!!  ΚΚάάττιι  σσὰὰνν  γγοολλεεττὶὶ  ννὰὰ  ἤἤμμοουυνν,,  ππέέρριι
ττρρααῖῖννοο  πποοὺὺ  ττὸὸ  ξξεεττίίννααξξεενν  ἀἀκκααρριιααίίαα  ππέέδδηη..

ἌἌγγγγεελλοοςς  ΓΓ..  ΜΜααννττᾶᾶςς ΔΔέέννδδρροο  εεἶἶχχαα  σσττὴὴνν    ααὐὐλλήή  μμοουυ  γγιιὰὰ  ππααρρηηγγοορριιὰὰ  δδιικκήή  μμοουυ..
ΣΣχχέέδδιιοο  ΣΣττέέλλιιοουυ  ΚΚοούύκκοουυ..

ἌἌγγγγιιγγμμαα
ΤΤὶὶςς  μμέέρρεεςς  ττοοῦῦ ἰἰοουυλλιιααννοοῦῦ  κκααύύσσωωνναα  δδοοκκίίμμααζζαα

ἀἀλλλλὰὰ  δδὲὲνν  μμπποορροοῦῦσσαα  ννὰὰ  ππιιάάσσωω  μμοολλύύββιι  κκααὶὶ  χχααρρττίί..
““ἌἌγγγγιιξξέέ  μμεε  λλιιγγάάκκιι  ννὰὰ  ππάάρρωω  μμππρρὸὸςς””  ττὸὸνν
ππααρραακκάάλλεεσσαα..  ἈἈννήήμμεερραα  ττοοῦῦ  ΠΠρροοφφήήττηη  ἨἨλλίίαα  μμοοῦῦ
ἦἦλλθθαανν  ττὰὰ ΧΧρροοννιικκὰὰ  ΔΔυυττιικκῆῆςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς ττῆῆςς  1144ηηςς
ἸἸοουυλλίίοουυ  κκααὶὶ  ττὸὸ ΠΠοορρθθμμεεῖῖοονν    ττοοῦῦ  ΝΝ..  ἈἈ..
ΠΠααννααγγιιωωττόόπποουυλλοουυ..

ΣΣττὰὰ  ΧΧρροοννιικκὰὰ    ὁὁ  ΝΝττίίννοοςς  ἈἈγγρρααφφιιώώττηηςς,,
εεὐὐεερργγεεττιικκὸὸ  γγιιὰὰ  ττοοὺὺςς  μμεελλεεττηηττὲὲςς  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ
ττρρυυπποοκκάάρρυυδδοο,,  ἔἔμμεελλππεε  μμὲὲ  ττέέττοοιιοο  ὕὕφφοοςς  ττὸὸ  ππρρόόσσφφααττοο
κκλλέέοοςς  ττῆῆςς  ππάάλλααιι  πποοττὲὲ  ππττωωχχῆῆςς  ννήήσσοουυ  ἐἐκκεείίννοουυ  πποοὺὺ
ἔἔγγρρααψψεε  ττὴὴνν  ““ΓΓυυννααῖῖκκαα  ττοοῦῦ  ΚΚααρρααχχμμέέττηη””**::  ““......θθάάλλπποοςς
κκααὶὶ  σσυυγγκκίίννηησσιιςς  ἄἄφφααττοοςς  κκααττέέλλααββεε  ττὸὸ  ππλλῆῆθθοοςς��  ααἱἱ  δδὲὲ
κκοορραασσίίδδεεςς,,  ἑἑλλλληηννιισσττὶὶ  ττσσιιρρλλίίννττεερρςς,,  ἐἐκκρρααύύγγααζζοονν  μμὲὲ
φφωωννὰὰςς  χχοορρδδιιζζοούύσσααςς  ττοοὺὺςς  ἀἀέέρρααςς””..  ἩἩ  μμοολλππὴὴ  ττεελλεείίωωννεε
μμὲὲ  κκααττααππρρααϋϋννττιικκὴὴ  ὑὑπποοσσηημμεείίωωσσηη..

ΜΜὲὲ  ττὸὸ  ΠΠοορρθθμμεεῖῖοονν  ὁὁ  λλίίαανν  δδεεξξιιὸὸςς  πποορρθθμμεεὺὺςς  ΝΝ..
ἈἈ..  ΠΠααννααγγιιωωττόόπποουυλλοοςς  δδιιεεππόόρρθθμμεευυεε  ττεεττρράάκκιιςς  ττὸὸνν
δδυυσσήήννιιοο  δδιιηηγγηημμααττοογγρράάφφοο..  ἩἩ  ττεελλεευυττααίίαα
δδιιααππόόρρθθμμεευυσσηη::  ““ΚΚααὶὶ  ττὸὸνν  ἀἀππλλααννὴὴ  ἈἈλλέέξξααννδδρροο
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  φφααννοούύσσιιμμοο,,  μμὲὲ  ττὸὸ  ππααννωωφφόόρριι  ἀἀπποοφφόόρριι
ττοοῦῦ  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ΠΠάάλλλληη  ππιιαασσμμέέννοο  μμὲὲ  ππααρρααμμάάννεεςς,,  ννὰὰ
ββααδδίίζζεειι  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ΚΚααρρκκααββίίττσσαα  κκααὶὶ  μμόόλλιιςς  ττὸὸνν  ππλληησσιιάάζζεειι
ννὰὰ  κκλλααίίεειι  κκααὶὶ  ννὰὰ  ττὸὸ  ββάάζζεειι  σσττὰὰ  ππόόδδιιαα  λλέέγγοοννττάάςς  ττοουυ::  ̔̔ ΤΤίί
εεἶἶμμααιι  ἐἐγγὼὼ;;᾽̓  ΑΑὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ̔̔ ΤΤίί  εεἶἶμμααιι  ἐἐγγὼὼ;;᾽̓  ττὸὸ  ἀἀππααρρττιισσμμέέννοο
ἀἀππὸὸ  ὩὩσσεείίαασσττέέρρεεςς,,  ἡἡμμιιαασσττρριικκὲὲςς  ππηηγγὲὲςς  κκααὶὶ  κκλλάάμμαα,,
ττρρύύππωωσσεε  σσ’’  ἕἕνναα  ττυυπποογγρρααφφεεῖῖοο;;””..

ἜἜφφτταανναανν  κκααὶὶ  ππεερρίίσσσσεευυαανν  ττὰὰ  ἀἀγγγγίίγγμμαατταα..
ὩὩσσττόόσσοο  ττὴὴνν  ἄἄλλλληη  μμέέρραα  ἦἦλλθθεε  κκιι  ἕἕννααςς  σσυυμμππααγγὴὴςς  δδίίσσκκοοςς
μμὲὲ  ττέέσσσσεερριιςς  μμεεγγααλλοοββδδοομμιιααδδιιάάττιικκεεςς  ἐἐκκπποομμππὲὲςς  ττῆῆςς  ΕΕΤΤ
ΠΠααττρρῶῶνν  κκααμμωωμμέέννεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἈἈλλέέξξιιοο  ΜΜππρροούύσσααλληη  κκααὶὶ
ττοοὺὺςς  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ..  ὍὍλλεεςς  ἀἀφφιιεερρωωμμέέννεεςς  σσττὸὸνν
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..

ὝὝσσττεερραα  ἔἔππιιαασσαα  χχααρρττὶὶ  κκααὶὶ  μμοολλύύββιι..

ΛΛααόόννιικκοοςς  ΔΔιιοοννυυσσίίοουυ

**  ΔΔὲὲνν  μμννηημμοοννεεύύωω    εεἰἰκκῇῇ  κκααὶὶ  ὡὡςς    ἔἔττυυχχεε  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ
δδιιήήγγηημμαα..  

ΑΑΦΦΗΗΓΓΗΗΣΣΙΙΣΣ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑὐὐττὸὸ  κκααὶὶ  μμόόννοονν  ττὸὸ  θθέέααμμαα  θθὰὰ  μμὲὲ  κκααθθίίσστταα  ἔἔννθθοουυνν
ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ    ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣ

ὍὍτταανν  σσήήκκωωσσεε  ττὸὸ  κκεεφφάάλλιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ὑὑπποολλοογγιισσττὴὴ  χχιιόόννιιζζεε..  ΜΜππὰὰ  σσὲὲ  κκααλλόό  ττοουυ!!  ΠΠόόττεε  ἐἐλλεευυκκάάννθθηη  ἡἡ
ππλλάάσσιιςς;;  ἜἜππρρεεππεε  ννὰὰ  ππάάεειι  κκααὶὶ  ττααχχυυδδρροομμεεῖῖοο,,  ννὰὰ  ππλληηρρώώσσεειι  ττὸὸ  σσῆῆμμαα  ((κκααὶὶ  ἄἄλλλλαα  ττιιννὰὰ  κκααὶὶ  δδυυσσάάρρεε--
σστταα)),,  ννὰὰ  ἀἀγγοορράάσσεειι  ττρρίίγγωωνναα  κκααλλάάννδδωωνν  γγιιὰὰ  ττὰὰ  ππααιιδδιιὰὰ  ((ττὰὰ  ππααλλιιὰὰ  εεἶἶχχαανν  χχααθθεεῖῖ  κκάάπποουυ  σσττὶὶςς  χχααρραα--
μμάάδδεεςς  ττοοῦῦ  χχρρόόννοουυ))..

ΣΣττὴὴ  ββιιττρρίίνναα  εεἶἶδδεε  πποολλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττεερρππννὰὰ  κκααὶὶ  ἀἀκκρριιββάά..  ἘἘθθεεώώρρηησσεε  κκααλλὸὸ  ννὰὰ  ππάάρρεειι  ἕἕνναανν  κκααζζααμμίίαανν
((χχωωρρὶὶςς  ττὰὰ......ξξεεμμααττιιάάσσμμαατταα))  γγιιὰὰ  ττὸὸ  ττυυχχεερρὸὸνν  ττοοῦῦ  ἐἐππεερρχχόόμμεεννοουυ  ἐἐννιιααυυττοοῦῦ..  ΘΘυυμμήήθθηηκκεε  κκααὶὶ  ἐἐκκεεῖῖννοο  ττὸὸ
ττζζὶὶππ  ττῆῆςς  ἀἀσσττυυννοομμίίααςς  ὑὑπποοκκάάττωω  ττοοῦῦ  δδέέννδδρροουυ  ττῶῶνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  ��ἦἦττοο  δδεευυττεερροοεεττὴὴςς  ττοοῦῦ  ΔΔηημμοοττιι--
κκοοῦῦ  κκααὶὶ  ὁὁ  ππααττέέρρααςς  σσττὴὴ  ΓΓεερρμμααννίίαα..  ΠΠοοῦῦ  ππᾶᾶννεε  ττὰὰ  ππααιιχχννίίδδιιαα  μμααςς  ὅὅτταανν  χχάάννοοννττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ππααρρὸὸνν  ττοοῦῦ
ββίίοουυ;;

ΣΣττὸὸνν  δδρρόόμμοο  κκοοννττὰὰ  σσττὸὸ  ΔΔαασσααρρχχεεῖῖοο  εεἶἶδδεε  ((μμππὰὰςς  κκααὶὶ  ἔἔββλλεεππεε  ππρράάμμαατταα  σσὰὰνν  ἀἀλλααφφρροοΐΐσσκκιιωωττοοςς;;))
ἕἕνναανν  ππιιττσσιιρριικκάάνν,,  ἔἔφφηηββοονν  μμᾶᾶλλλλοονν,,  ννὰὰ  δδιιααββάάζζεειι  σσττὸὸ  ππααγγκκάάκκιι..  ὌὌχχιι  ἀἀππὸὸ  ὀὀθθόόννηηςς  ππααρραακκααλλῶῶ..
ἈἈλλλλὰὰ  κκρρααττώώννττααςς  ττόόμμοονν  ὑὑπποοππρράάσσιιννοονν..  ΠΠρραασσίίννιισσεε  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ζζήήλλιιαα  ττοουυ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ἀἀφφοοῦῦ  ἀἀσσχχοολλοοῦῦνντταανν
μμόόννοο  μμὲὲ  ὑὑπποοθθέέσσεειιςς  ((ττεεκκμμηηρριιωωμμέένναα!!))  ππρραακκττιικκέέςς,,  ὡὡςς  φφεερρέέγγγγυυοοςς  ἐἐννήήλλιιξξ..  ΤΤάάχχιισστταα,,  ὅὅμμωωςς,,  ἡἡ  ζζήήλλιιαα
μμεεττεεττρράάππηη  σσὲὲ  μμίίαα  ττρρυυφφεερρόόττηητταα  εεὐὐρρύύχχωωρρηη,,  μμέέρρεεςς  πποοὺὺ  ἦἦτταανν..  ΠΠρροοσσππάάθθηησσεε  ννὰὰ  ὑὑπποοκκλλέέψψεειι  ττὸὸνν
ττίίττλλοο  κκααὶὶ  ἡἡ  μμααττιιάά  ττοουυ  γγέέμμιισσεε  ΣΣπποορράάδδεεςς..  

ΓΓυυρρννώώννττααςς  σσττὸὸ  σσππίίττιι  ζζήήττηησσεε  ἕἕνναα  σσααλλέέππιι  γγλλυυκκόό,,  σσεερρμμππέέττιι..  ΠΠῆῆρρεε  ττὸὸνν  44οο  ττόόμμοο  ττοουυ  κκααὶὶ  ἄἄρρχχιισσεε
ννὰὰ  φφοουυμμέέρρννεειι  ννααρργγιιλλὲὲνν  ἐἐξξααίίσσιιοο..  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  μμάάλλιισστταα,,  ὄὄχχιι  ππααῖῖξξεε  γγέέλλαασσεε..

ἈἈννττώώννηηςς  ΝΝ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ



τύρβη

««ΣΣττοοὺὺ  ΣΣκκιιάάθθοουυ......»»
ἤἤ,,  ππῶῶςς  ππρρωωττοογγννώώρριισσαα  ττὴὴ  ννῆῆσσοο  ττῶῶνν  λλοογγίίωωνν,,  
ττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο

ἮἮτταανν  μμεεττὰὰ  ττὸὸ  ΠΠαασσχχαα  ττοοῦῦ  11996633..  ΜΜααθθηηττὲὲςς  εεἴἴμμαασστταανν  σσττὴὴ  ἕἕκκττηη
ττοοῦῦ  ΔΔηημμοοττιικκοοῦῦ  κκιι  ὁὁ  δδάάσσκκααλλοοςς,,  ὁὁ  μμαακκααρρίίττηηςς  σσήήμμεερραα  ἈἈννέέσσττηηςς  ΚΚοούύ--
κκοουυρρααςς,,    ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ΚΚααθθεεννοοὺὺςς  ττῆῆςς  ΕΕὔὔββοοιιααςς,,    μμᾶᾶςς  μμήήννυυσσεε  ππὼὼςς  ἡἡ  ἀἀπποο--
χχααιιρρεεττιισσττήήρριιαα  ἐἐκκδδρροομμήή  μμααςς  θθὰὰ  ἦἦτταανν  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο..  ἜἜττσσιι,,  ἕἕνναα  ἡἡλλιιόό--
λλοουυσσττοο  ππρρωωϊϊννὸὸ    ττοοῦῦ  ΜΜααΐΐοουυ  μμὲὲ  ττὸὸ  ττρρεεχχααννττηηρράάκκιι  ττοοῦῦ  μμππάάρρμμππαα
ΓΓιιάάννννηη  ττοοῦῦ  ΦΦηηύύββγγαα  κκιιννήήσσααμμεε  γγιιὰὰ  ττὴὴ  γγεείίττοονναα  ννῆῆσσοο  μμὲὲ  σσκκοοππὸὸ  ννὰὰ
ἐἐππιισσκκεεφφττοοῦῦμμεε  ττὸὸ  σσππίίττιι  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααὶὶ  ννὰὰ  ππᾶᾶμμεε  κκααὶὶ  σσττὶὶςς
««ΚΚοουυκκννααρριιέέςς»»,,  ττὴὴνν  ππεερρίίφφηημμηη  ππααρρααλλίίαα  μμὲὲ  ττὴὴ  χχρρυυσσὴὴ  ττὴὴνν  ἄἄμμμμοο..  

ΓΓιιὰὰ  ννὰὰ  ππῶῶ  ττὴὴνν  ἀἀλλήήθθεειιαα  ττὴὴ    ΣΣκκιιάάθθοο  ττὴὴ  γγννωωρρίίζζααμμεε  μμοοννάάχχαα  ἀἀππὸὸ
μμαακκρρυυάά,,  ὅὅτταανν  ττὴὴνν  ἀἀγγααννααννττεεύύααμμεε  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  χχωωρριιόό  μμααςς,,  ττὸὸ  ΚΚλλῆῆμμαα,,    νν᾿̓
ἁἁππλλώώννεεττααιι  ἀἀππέέννααννττίί  μμααςς  μμέέσσαα  σσττὸὸ  ππέέλλααγγοο  σσὰὰνν  ἕἕνναα  μμεεγγάάλλοο  σσκκοουυ--
ρροοππρράάσσιιννοο  κκῆῆττοοςς..  ΧΧώώρριιαα  πποοὺὺ  ππρροοσσέέχχααμμεε  ππόόσσηη  ὥὥρραα  θθὰὰ  κκάάμμεειι  ὁὁ
««ΠΠαασσχχάάλληηςς»»  κκιι    ἡἡ  ««ΚΚααττεερρίίνναα»»,,  ττὰὰ  δδυυὸὸ  κκααΐΐκκιιαα  δδηηλλααδδὴὴ  πποοὺὺ  κκάά--
ννααννεε  ττὸὸ    δδρροομμοολλόόγγιιοο  ΣΣκκόόππεελλοοςς--ΒΒόόλλοοςς,,  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  φφααννάάρριι  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάά--
θθοουυ  ἴἴσσααμμεε  ττὸὸ  ΛΛοουυττρράάκκιι,,  γγιιὰὰ  ννὰὰ  δδοοῦῦμμεε  πποοιιόό  εεἶἶννααιι  ττὸὸ  ππιιὸὸ  γγρρήήγγοορροο,,
ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ππιιὸὸ  κκααλλοοττάάξξιιδδοο  ὅὅτταανν  εεἶἶχχεε  θθάάλλαασσσσαα......ἘἘππίίσσηηςς  θθὰὰ  ππρρέέππεειι
ννὰὰ  ππῶῶ,,  ὅὅττιι  ἡἡ  ΣΣκκιιάάθθοοςς  ἔἔχχεειι  ἀἀπποομμεείίννεειι  σσττὴὴνν  ππααιιδδιικκὴὴ  ττὴὴ  μμννήήμμηη  ττυυ--
λλιιγγμμέέννηη  σσὲὲ  γγκκρρίίζζαα  χχρρώώμμαατταα    κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὴὴ  ββααρρεειιὰὰ  ττὴὴ  μμυυρρωωδδιιὰὰ  ττῆῆςς
ξξυυννίίλλααςς  ἀἀνναακκααττωωμμέέννηηςς  μμὲὲ  ττὴὴ  μμυυρρωωδδιιὰὰ  ττοοῦῦ  κκααππννοοῦῦ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ππεεττρρεε--
λλααίίοουυ..  ΚΚιι  ααὐὐττὸὸ  γγιιααττὶὶ  μμιικκρρὸὸ  ππααιιδδάάκκιι  γγύύρρωω  σσττὰὰ  ἕἕξξηη  ἢἢ  σσττὰὰ  ἑἑφφττάά,,
ὅὅτταανν  ἐἐππιισσττρρέέφφααμμεε  ἕἕνναα  κκρρύύοο  χχεειιμμωωννιιάάττιικκοο  ἀἀππόόγγεευυμμαα  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΒΒόό--
λλοο  μμὲὲ  ττρριικκυυμμίίαα  κκααλλήή,,  ζζααλλιισσμμέέννοοιι  κκααθθὼὼςς  εεἴἴμμαασστταανν  κκααὶὶ  ττσσαακκιισσμμέέννοοιι
ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἐἐμμεεττόό,,  ὅὅτταανν  ττὸὸ  κκααΐΐκκιι  ἔἔφφτταασσεε  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο,,  ββγγήήκκααμμεε  ἔἔξξωω,,
μμέέχχρριι  ννὰὰ  ξξεεφφοορρττώώσσεειι,,  γγιιὰὰ  νν’’  ἀἀνναασσάάννοουυμμεε..  ἮἮτταανν  ὅὅμμωωςς  ττέέττοοιιοοςς  ὁὁ
κκααιιρρόόςς,,  πποοὺὺ  κκάάθθεε  ἄἄλλλλοο  ππααρρὰὰ  ἀἀννάάσσαα  ππήήρρααμμεε......  

ἈἈκκόόμμαα  ττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  ττὴὴνν  ἔἔχχωω  ττυυππωωμμέέννηη  σσττὴὴνν  ψψυυχχήή  μμοουυ  ννὰὰ  εεἶἶννααιι
γγέέννοουυςς......  ἀἀρρσσεεννιικκοοῦῦ,,  γγιιααττὶὶ  οοἱἱ  ππααλλιιοοὶὶ  ΚΚλληημμααττιιααννοοὶὶ  δδὲὲ  λλέέγγααννεε  πποοττὲὲ
ἡἡ  ΣΣκκιιάάθθοοςς  ἢἢ  ἡἡ  ΣΣκκίίααθθοοςς  πποοὺὺ  ππρροοττιιμμοοῦῦσσεε  κκιι  ὁὁ  πποολλὺὺςς    ἸἸωω..  ΝΝ..  ΦΦρρααγγ--
κκοούύλλααςς--,,  ἀἀλλλλὰὰ  ««οοὑὑ  ΣΣκκιιάάθθοουυςς!!!!!!  ΕΕἶἶχχαανν  μμάάλλιισστταα  ἐἐφφεεύύρρεειι  κκααὶὶ  ττὸὸ
σσκκωωππττιικκὸὸ  δδίίσσττιιχχοο::

««ΣΣττοοὺὺ  ΣΣκκόόππιιλλοουυ  σσττοοὺὺ  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ρρωωττῆῆσσαανν  ττοοὺὺ  γγααbρρόό....  κκ..λλ..ππ..»»
((  ΣΣκκόόππεελλοοςς==  ἡἡ  ΧΧώώρραα))

ἜἜττσσιι  λλοοιιππόόνν,,  ἐἐκκεεῖῖννοο  ττὸὸ  ππρρωωϊϊννὸὸ  ττοοῦῦ  ΜΜααΐΐοουυ  ττααξξιιδδεεύύααμμεε  γγιιὰὰ  ττὴὴ
γγεείίττοονναα  ννῆῆσσοο  μμὲὲ  λλίίγγοο  θθααλλαασσσσάάκκιι  ννὰὰ  μμᾶᾶςς  ττααρραακκοουυννάάεειι,,  ππεερριιχχααρρεεῖῖςς
ὡὡσσττόόσσοο  πποοὺὺ  θθὰὰ  ττὴὴνν    ἐἐππιισσκκεεππττόόμμαασστταανν..  

ΤΤόόττεε  ττὰὰ  κκααΐΐκκιιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  ππλλοοῖῖαα  ἄἄρρααζζαανν  μμππρροοσσττὰὰ  σσττὸὸ  λλιιμμάάννιι  κκιι
ὄὄχχιι  ἐἐδδῶῶ  πποοὺὺ  ππάάννεε  σσήήμμεερραα..    ἘἘννττύύππωωσσηη  δδὲὲ  ἔἔκκααννεε  σσττὸὸνν  ἐἐππιισσκκέέππττηη  ἡἡ
μμεεγγάάλληη  σσιιδδεερρέέννιιαα  σσηημμααδδοούύρραα,,  πποοὺὺ  ἦἦτταανν  σσιιμμὰὰ  σσττὸὸ  ««ΜΜπποοῦῦρρττζζιι»»
μμέέχχρριι  ττὶὶςς  ππρρῶῶττεεςς  χχρροοννιιὲὲςς  ττῆῆςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοοῦῦ  11997700..  ΣΣήήμμεερραα  ἀἀγγννοοῶῶ
ττὶὶ  ἀἀππέέγγιιννεε..

ΣΣὰὰ  φφττάάσσααμμεε,,  λλοοιιππόόνν,,  ππήήγγααμμεε  κκααττεευυθθεεῖῖαανν  σσττὸὸ  σσππίίττιι  ττοοῦῦ  ΠΠαα--
ππααδδιιααμμάάννττηη,,  πποοὺὺ  ἦἦτταανν  λλίίγγοο  ππααρρααππάάννωω  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ππρροοκκυυμμααίίαα..
ἭἭσσυυχχηη  πποολλίίχχννηη  ττόόττεε  ἡἡ  ΣΣκκιιάάθθοοςς,,  δδίίχχωωςς  κκάάννεενναα  ἴἴχχννοοςς  κκοοσσμμοοπποο--
λλιιττιισσμμοοῦῦ,,  μμᾶᾶςς  σσυυννεεππῆῆρρεε  σσττ᾿̓  ἀἀλλήήθθεειιαα,,  γγιιααττὶὶ  εεἶἶχχεε  μμιιὰὰνν  ἁἁππλλόόττηητταα  κκιι
ἀἀρρχχοοννττιιὰὰ  πποοὺὺ  ττὴὴ  χχααιιρρόότταανν  ἡἡ  ππααιιδδιικκήή  μμααςς  ψψυυχχήή,,  μμὲὲ  ττὰὰ  ννοοιικκοοκκυυρρεε--
μμέένναα  μμααγγααζζάάκκιιαα  κκααὶὶ  ττὰὰ  σσττοολλιισσμμέένναα  σσππίίττιιαα..  ΚΚάάττιι  δδηηλλααδδὴὴ  πποοὺὺ  δδὲὲνν
ττὸὸ  εεἴἴχχααμμεε  σσττὸὸ  χχωωρριιόό  μμααςς,,  ἐἐππεειιδδὴὴ  ἡἡ  ΣΣκκιιάάθθοοςς  εεἶἶχχεε  κκιι  ἄἄλλλλοο  ἕἕνναα  σσττοοιι--
χχεεῖῖοο::  ααὐὐττὸὸ  ττῆῆςς  ἐἐππααρρχχιιαακκῆῆςς  πποολλέέωωςς..  

ΤΤὸὸ  μμόόννοο  πποοὺὺ  θθυυμμᾶᾶμμααιι  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  σσππίίττιι  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ἦἦτταανν  ττὸὸ
γγιιααττάάκκιι  σσιιμμὰὰ  σσττὴὴνν  ππααρραασσττιιάά,,  ὅὅπποουυ  ἄἄφφηησσεε  ττὴὴνν  ἔἔσσχχααττηη  ππννοοήή  ττοουυ
κκααὶὶ  ττὸὸ  λλιιττὸὸ  ττρρααππέέζζιι--γγρρααφφεεῖῖοο  μμὲὲ  ττὸὸ  κκααλλααμμάάρριι  κκααὶὶ  ττὸὸ  μμεελλααννοοδδοο--
χχεεῖῖοο  ἐἐκκεεῖῖννοο,,  πποοὺὺ  ἦἦτταανν  κκααμμωωμμέέννοο  ἀἀππὸὸ  ὀὀσσττρραακκοοεειιδδέέςς,,  μμᾶᾶλλλλοονν  ππόόδδιι
μμεεγγάάλληηςς  κκααββοούύρρααςς  κκααὶὶ    δδέέπποοζζεε  ππάάννωω  σσττὸὸ  σσκκοοῦῦρροο--κκααφφὲὲ  γγρρααφφεεῖῖοο......
ΜΜὲὲ  ἐἐννττυυππωωσσίίαασσεε  πποολλὺὺ  ππεερριισσσσόόττεερροο  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  χχεειιμμωωννιιάάττιικκοο  δδωωμμάάττιιοο
μμὲὲ  ττὴὴνν  ππααρραασσττιιὰὰ  κκααὶὶ  ττὸὸ  ννττυυμμέέννοο,,    μμὲὲ  γγεερράάννιιοο  ὕὕφφαασσμμαα,,  σσττρρῶῶμμαα,,
ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  γγρρααφφεεῖῖοο..    ΓΓιιααττὶὶ  ττὸὸ  σσκκηηννιικκὸὸ  ττοοῦῦ  χχεειιμμωωννιιάάττιικκοουυ  μμὲὲ  ττὴὴ  ππαα--
ρραασσττιιὰὰ  κκααὶὶ  ττὸὸ    ««μμιιννττέέρριι»»  ἦἦτταανν  κκάάττιι  πποοὺὺ  ττὸὸ  ζζοούύσσααμμεε  σσττὸὸ  χχωωρριιόό,,
ἀἀφφοοῦῦ  ἔἔττσσιι  ἦἦτταανν  ὅὅλλαα  ττὰὰ  σσππίίττιιαα..  ΜΜὲὲ  λλίίγγαα  λλόόγγιιαα,,  εεἶἶχχαα  ττὴὴνν  ἐἐννττύύππωωσσηη
ππὼὼςς  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ἦἦτταανν  ἕἕννααςς  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  σσυυγγχχωωρριιααννοούύςς  μμοουυ,,
γγεείίττοοννααςς,,  σσυυγγγγεεννήήςς,,  φφίίλλοοςς......    ΚΚααὶὶ  μμήήππωωςς  δδὲὲνν  ἦἦτταανν!!!!!!  ἈἈρργγόόττεερραα,,
ὅὅτταανν  ππιιὸὸ  ὥὥρριιμμοοςς  δδιιάάββαασσαα  μμὲὲ  ππρροοσσοοχχὴὴ  ττὰὰ  ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  δδιιηηγγήήμμαατταα
ττοοῦῦ  ΠΠππδδ..  ππρρόόσσεεξξαα  ἕἕνναα  ππρράάγγμμαα::  ππὼὼςς  πποολλλλὰὰ  ἀἀππὸὸ  ααὐὐττὰὰ  πποοὺὺ  ἀἀνναα--
φφέέρροοννττααιι  ἐἐκκεεῖῖ,,    ττὰὰ  εεἶἶχχαα  κκιι  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ζζήήσσεειι  σσττὴὴ  μμιικκρρήή,,  κκλλεειισσττὴὴ  κκοοιι--
ννωωννίίαα  ττοοῦῦ  χχωωρριιοοῦῦ  μμοουυ..  ΚΚααὶὶ  ττὰὰ  ξξααννααζζῶῶ  δδιιααββάάζζοοννττάάςς  ττοονν..  ΠΠῶῶςς,,  λλοοιι--
ππόόνν,,  ννὰὰ  μμὴὴνν  μμννηημμοοννεεύύωω  κκιι  εεὐὐγγννωωμμοοννῶῶ;;  

ππ..  ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΝΝ..  ΚΚααλλλλιιααννόόςς

ἘἘππὶὶ  ττοοῦῦ  ππιιεεσσττηηρρίίοουυ
ἉἉγγιιάάκκωωββοοςς  ἐἐττέέχχθθηη!!
ἜἜχχοοννττααςς  --ὡὡςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοςς--  ττὴὴνν  ἔἔγγννοοιιαα  μμήήππωωςς  ἡἡ  ““ΤΤύύρρββηη””  δδὲὲνν  ἔἔχχεειι

σσττὶὶςς  σσεελλίίδδεεςς  ττηηςς  ττὴὴ  σσχχεεττιικκὰὰ  ππρρόόσσφφααττηη  χχααρρμμόόσσυυννηη  εεἴἴδδηησσηη  ττῆῆςς  ἁἁγγιιοοκκαα--
ττάάττααξξηηςς  ττοοῦῦ  ππ..  ἸἸαακκώώββοουυ  ((ΤΤσσααλλίίκκηη))  ((11992200--11999911)),,  σσππεεύύδδωω  ννὰὰ  ττὴὴνν  κκαα--
ττααγγρράάψψωω..  

ΜΜεερριικκὰὰ  εεἰἰκκοοσσιιττεεττρράάωωρραα  ππρρὶὶνν  ττὴὴνν  ἀἀνναακκοοίίννωωσσηη  ττῆῆςς  ἁἁγγιιοοκκααττααττάάττααξξήήςς
ττοουυ  δδιιάάββααζζαα  ἕἕνναα  ββιιββλλίίοο  μμὲὲ  ἀἀφφηηγγήήσσεειιςς  ἀἀννθθρρώώππωωνν  πποοὺὺ  ττὸὸνν  ἔἔζζηησσαανν  κκααὶὶ  ἀἀνναα--
ρρωωττιιόόμμοουυνν  γγιιααττίί  κκααθθυυσσττεερρεεῖῖ  ἡἡ    ἀἀνναακκήήρρυυξξήή  ττοουυ..  ἈἈφφοοῦῦ  ἤἤδδηη  ἡἡ    ἐἐκκκκλληησσιιαα--
σσττιικκὴὴ  ππεεπποοίίθθηησσηη  ββοοᾷᾷ,,  κκρράάζζεειι::  ΠΠααττήήρρ::  ὉὉ  ἈἈββββᾶᾶςς!!

ΣΣυυμμππλληηρρώώννεεττααιι  λλοοιιππὸὸνν  μμίίαα  ττρριιάάδδαα  σσύύγγχχρροοννωωνν    ἁἁγγίίωωνν,,  ττὴὴνν  ὁὁπποοίίαα
ἀἀπποοττεελλοοῦῦνν    ὁὁ  ὍὍσσιιοοςς  ΠΠοορρφφύύρριιοοςς  ὁὁ  ΚΚααυυσσοοκκααλλυυββίίττηηςς  ((11990066--11999911)),,  ὁὁ
ὍὍσσιιοοςς  ΠΠααΐΐσσιιοοςς  ὁὁ  ἉἉγγιιοορρεείίττηηςς  ((11992244--11999944))  κκααὶὶ  ττώώρραα  ὁὁ  ὍὍσσιιοοςς  ἸἸάάκκωω--
ββοοςς  ὁὁ  ὉὉσσιιοοδδααυυίίττηηςς..  ΓΓιιὰὰ  ττὸὸνν  ἐἐξξααγγιιαασσμμὸὸ  ττοοῦῦ  ττεελλεευυττααίίοουυ,,  ὡὡσσττόόσσοο,,  δδὲὲνν  φφέέρρωω
κκααμμίίαα......  ππρροοσσωωππιικκὴὴ  εεὐὐθθύύννηη..  ΚΚααὶὶ  ὁὁ  λλόόγγοοςς  εεἶἶννααιι  ἁἁππλλόόςς::  δδὲὲνν  ττὸὸνν  σσυυννάάννττηησσαα
πποοττέέ..  ἜἜττσσιι,,  δδὲὲνν  κκαακκοοππάάθθηησσεε  ἀἀππὸὸ  μμέένναα,,  δδὲὲνν  ττοοῦῦ  χχάάλλαασσαα  πποοττὲὲ  ττὴὴνν  ἩἩσσυυ--
χχίίαα,,  δδὲὲνν  ττὸὸνν  ἐἐππιιββάάρρυυνναα  μμὲὲ  ττὰὰ  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ττὰὰ  λλάάθθηη,,  ττὰὰ  ἀἀττοοππήήμμαατταα,,  ττὶὶςς
ἐἐμμμμοοννέέςς,,  ττὶὶςς  σσττεεννοοχχώώρριιεεςς,,  ττὶὶςς  ἀἀγγωωννίίεεςς,,  ττὴὴνν  ἀἀδδιιαακκρριισσίίαα  μμοουυ......  

ΠΠααρρ᾿̓  ὅὅλλαα  ααὐὐττάά,,  ὅὅτταανν  ἔἔμμααθθαα  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ἐἐππίίσσηημμηη  ἀἀνναακκήήρρυυξξήή  ττοουυ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ
ΟΟἰἰκκοουυμμεεννιικκὸὸ  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοο,,  ἐἐκκττὸὸςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  χχααρρὰὰ  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἱἱκκααννοοπποοίίηησσηη  πποοὺὺ
ἔἔννιιωωσσαα,,  σσκκέέφφττηηκκαα  ἀἀμμέέσσωωςς::  ““ἁἁγγιιάάσσααμμεε  ἀἀκκόόμμηη  ἕἕνναανν””!!  ἜἜττσσιι,,  κκααττὰὰ  κκάά--
πποοιιοονν  ττρρόόπποονν  ἀἀννέέλλααββαα  ττὴὴνν  ππρροοσσωωππιικκὴὴ  πποολλιιττιικκήή......  εεὐὐθθύύννηη..  ΟΟἱἱ  ἅἅγγιιοοιι,,
ββλλέέππεεττεε,,  μμὲὲ  ττὴὴ  λλεεππττόόττηητταα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  εεὐὐααιισσθθηησσίίαα  πποοὺὺ  ττοοὺὺςς  δδιιαακκρρίίννεειι,,  σσηη--
κκώώννοουυνν  σσττοοὺὺςς  ὤὤμμοουυςς  ττοουυςς  κκααὶὶ  κκοουυββααλλοοῦῦνν  σσττὶὶςς  κκααρρδδιιέέςς  ττοουυςς  ββάάρρηη  πποοὺὺ  δδὲὲνν
εεἶἶννααιι  δδιικκάά  ττοουυςς  κκααὶὶ  δδὲὲνν  ττοοὺὺςς  ἀἀννττιισσττοοιιχχοοῦῦνν!!  ΑΑὐὐττὴὴ  δδὲὲνν  εεἶἶννααιι  κκααὶὶ  μμίίαα  ““χχρρηησσιι--
μμόόττηηττάά””  ττοουυςς  σσὲὲ  ἕἕνναανν  κκόόσσμμοο  ἐἐγγωωιισσμμοοῦῦ,,  ἀἀννεευυθθυυννόόττηηττααςς,,  ἀἀσσππλλααχχννίίααςς  κκααὶὶ
ἀἀπποοννιιᾶᾶςς;;

ὍὍππωωςς  κκααττααλλααββααίίννεεττεε  ττὸὸ  ““ἁἁγγιιάάσσααμμεε  ἀἀκκόόμμηη  ἕἕνναανν””  δδὲὲνν  ἀἀννααφφεερρόότταανν
σσττὶὶςς  θθεεοολλοογγιικκὲὲςς  κκααὶὶ  ἐἐκκκκλληησσιιοολλοογγιικκὲὲςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  μμὲὲ  ττὶὶςς  ὁὁπποοῖῖεεςς  ππρρααγγ--
μμααττοοπποοιιεεῖῖττααιι  μμίίαα  ἁἁγγιιοοκκααττάάττααξξηη,,  ἀἀλλλλὰὰ  σσὲὲ  ὅὅλλαα  ααὐὐττὰὰ  πποοὺὺ  ἀἀννέέφφεερραα  ππιιὸὸ
μμππρροοσσττὰὰ  κκααὶὶ  ὑὑφφίίσσττααννττααιι  οοἱἱ  ἐἐνν    πποορρεείίᾳᾳ  ἅἅγγιιοοιι  ἀἀππὸὸ  ἐἐμμᾶᾶςς  ττοοὺὺςς  ἁἁγγιιοογγδδύύττεεςς..
ΓΓιιααττίί  ττίί  ἄἄλλλλοο  μμπποορρεεῖῖ  ννὰὰ  εεἶἶννααιι  ἡἡ  δδιικκήή  μμααςς  ππρροοσσφφυυγγὴὴ  σσ᾿̓  ααὐὐττοοὺὺςς  ππααρρὰὰ  ττὸὸ
γγδδύύσσιιμμόό  ττοουυςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ννοοηηττὸὸ  χχιιττῶῶνναα  πποοὺὺ  ἐἐππιιχχεειιρροοῦῦνν  ννὰὰ  ππεερριιββλληηθθοοῦῦνν;;

ΣΣίίγγοουυρραα  ὅὅμμωωςς  κκααὶὶ  οοἱἱ  θθεεοολλοογγιικκὲὲςς  κκααὶὶ  ἐἐκκκκλληησσιιοολλοογγιικκὲὲςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς
δδὲὲνν  ἀἀγγννοοοοῦῦνν  ττὴὴ  σσχχέέσσηη  ττῶῶνν  ππρρωωττααθθλληηττῶῶνν  ααὐὐττῶῶνν  μμὲὲ  ττὰὰ  πποοιικκίίλλαα  ἀἀννθθρρώώππιι--
νναα  ἀἀττοοππήήμμαατταα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἐἐππώώδδυυννηη  σσυυνναανναασσττρροοφφήή  ττοουυςς  μμὲὲ  ττὸὸνν  κκόόσσμμοο..  ἌἌλλλλωω--
σσττεε  μμπποορρεεῖῖ  ἄἄρρααγγεε  κκάάπποοιιοοςς  ννὰὰ  ἐἐξξααγγιιαασσττεεῖῖ,,  ννὰὰ  ἁἁγγιιάάσσεειι,,  ἂἂνν  δδὲὲνν  ὑὑπποοσσττεεῖῖ  ὅὅλληη
ττὴὴνν  ἀἀννθθρρώώππιιννηη  ππααρράάννοοιιαα,,  μμιικκρρόόννοοιιαα,,  μμιικκρρόόττηητταα,,  ἐἐλλααφφρρόόττηητταα,,  ἢἢ  ἀἀκκόόμμηη
κκααὶὶ  ττὴὴνν  κκαακκόόττηητταα,,  ττὴὴνν  ἐἐκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  κκααὶὶ  ββέέββααιιαα  ττὸὸνν  σσυυσσσσωωρρεευυμμέέννοο
ἀἀννθθρρώώππιιννοο  ππόόννοο  πποοὺὺ  οοἱἱ  ἅἅγγιιοοιι  κκααλλοοῦῦννττααιι  ννὰὰ  θθεερρααππεεύύσσοουυνν;;  ““ἊἊνν  ἀἀφφααιιρρέέ--
σσεειιςς  ττοοὺὺςς  ππεειιρραασσμμοοὺὺςς  κκααννέέννααςς  δδὲὲνν  σσώώζζεεττααιι””,,  γγρράάφφεειι  ννοομμίίζζωω  κκάάπποουυ  σσττὸὸ
γγεερροοννττιικκόό..  ΚΚααὶὶ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  ττὸὸνν  κκααλλύύττεερροο  ππεειιρραασσμμὸὸ  γγιιὰὰ
ννὰὰ  ἁἁγγιιάάσσεειι  κκααννεείίςς..  ΚΚααὶὶ  μμὲὲ  ττὴὴνν  κκααλλὴὴ  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὴὴνν  κκαακκὴὴ  ἔἔννννοοιιαα..

ΤΤίί  σσηημμααίίννεειι  ὅὅμμωωςς  μμίίαα  ννέέαα  ἀἀνναακκήήρρυυξξηη  ἁἁγγίίοουυ  σσττὶὶςς  μμέέρρεεςς  μμααςς;;  ΜΜὰὰ  πποολλλλάά,,
ππάάρραα  πποολλλλάά!!  ΚΚααὶὶ  ττὸὸ  σσηημμααννττιικκόόττεερροο::  ττὴὴνν  κκααττααττρρόόππωωσσηη  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ  σσ᾿̓
ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ἀἀέέννααοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ὅὅπποουυ  σσχχεεδδὸὸνν  δδὲὲνν  ββλλέέπποουυμμεε  ἄἄσσππρρηη  μμέέρραα..  ΚΚααὶὶ
ππααρρόόλλοο  πποοὺὺ  δδὲὲνν  ννιικκᾶᾶμμεε  ππρροοσσωωππιικκάά,,  σσηημμαασσίίαα  ἔἔχχεειι  πποοὺὺ  σσκκάάεειι  ὁὁ  θθάάννααττοοςς  κκααὶὶ
ἡἡ  ππεεθθααμμεεννίίλλαα  ττοουυ,,  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ππααρρααφφρράάσσωω  κκάάππωωςς  ττὸὸνν  ΚΚααββάάφφηη  κκααὶὶ  ττὸὸ  ξξεεμμ--
ππρρόόσσττιιαασσμμαα  πποοὺὺ  κκάάννεειι  σσττὸὸνν  ἸἸοουυλλιιααννὸὸ  ττὸὸνν  ΠΠααρρααββάάττηη..

ἍἍγγιιοοςς  ἸἸάάκκωωββοοςς  λλοοιιππὸὸνν  ἀἀππὸὸ  ττοοῦῦδδεε  κκααὶὶ  σσττὸὸ  ἑἑξξῆῆςς  ὁὁ  ΓΓιιάάκκωωββοοςς,,  ὅὅππωωςς  ττὸὸνν
φφώώννααζζεε  ἡἡ  μμηηττέέρραα  ττοουυ..  ΚΚιι᾿̓  ἔἔττσσιι  ττὸὸ  δδιικκόό  μμααςς  ἐἐππιιφφώώννηημμαα  ““ἌἌ!!””,,  ἔἔκκφφρραασσηη  ττῆῆςς
ἐἐκκττίίμμηησσήήςς  μμααςς  γγιιὰὰ  ττὴὴ  θθααυυμμαασσττήή  ττοουυ  πποορρεείίαα,,  ἑἑννώώννεεττααιι  γγιιὰὰ  ππάάνντταα  μμὲὲ  ττὸὸ
ττζζιιέέρριι  ττηηςς  πποοὺὺ  γγίίννεεττααιι  ἉἉγγιιάάκκωωββοοςς!!  ΤΤέέττοοιιαα  ππρρόόσσωωππαα  μμᾶᾶςς  ἐἐππιιττρρέέπποουυνν  ννὰὰ
ἀἀπποοκκααλλοοῦῦμμεε  ἀἀκκόόμμηη  ττὸὸ  κκάάθθεε  ἔἔττοοςς  ΣΣωωττήήρριιοο..  

ΝΝέέοοςς  ἍἍγγιιοοςς,,  ἉἉγγιιάάκκωωββοοςς  ἐἐττέέχχθθηη!!  ΧΧααρρεεῖῖττεε  χχααρρὰὰνν  μμεεγγάάλληηνν!!  
ΚΚααλλὰὰ  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  κκααλλὸὸ  ννέέοο  ἔἔττοοςς..

ἈἈκκοολλοουυθθεεῖῖ::  ἩἩ  ττύύχχηη  ττοοῦῦ  ἉἉγγιιάάκκωωββοουυ..
ΣΣττέέλλιιοοςς  ΚΚοοῦῦκκοοςς

88ΕΕΚΚ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ  
ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΟΟΣΣ    

““ὍὍπποουυ  κκααὶὶ  ννὰὰ  σσᾶᾶςς  ββρρίίσσκκεειι  ττὸὸ
κκαακκὸὸ  ἀἀδδεεφφλλοοὶὶ  κκ..λλππ.." κκααὶὶ  ἔἔκκααμμαα  κκιι᾿̓
ἕἕνναα  σσχχέέδδιιοο  δδὲὲ  θθυυμμᾶᾶμμααιι  ττίί..  ΚΚάάθθεε  μμέέ--
ρραα  σσ᾿̓  ααὐὐττὸὸ  ππηηγγααίίννααμμεε  γγιιὰὰ  ττὰὰ  ἀἀδδόόκκιι--
μμαα  μμππάάννιιαα  μμααςς,,  ὡὡςς  κκωωμμιικκοοττρρααγγιικκὰὰ
ἀἀκκοολλύύμμββηηττοοιι  κκααὶὶ  οοἱἱ  δδυυόό..  ΔΔιιααββάάζζααμμεε
κκιι᾿̓  ἐἐρρεεμμββάάζζααμμεε  γγεεννιικκῶῶςς  κκοοιιττώώννττααςς
ττὸὸ  ππέέλλααγγοοςς  ττὸὸ  ΑΑἰἰγγααῖῖοονν..    ΟΟἱἱ  λλιι--
γγοοσσττὲὲςς  ἡἡμμέέρρεεςς  ππέέρραασσαανν,,  γγλλίίσσττρρηη--
σσαανν  ὡὡςς  ἡἡ  ἄἄμμμμοοςς  σσττὰὰ  δδάάχχττυυλλάά  μμααςς..
ΣΣυυννττρροοφφιιὰὰ  ττὰὰ  δδυυὸὸ  ννεεααννιικκὰὰ  κκοορρμμιιάά
μμααςς  εεἶἶχχαανν  ττὸὸ  λλοοιιππόόνν,,  ἕἕνναανν  κκοορρμμόό,,  δδὲὲνν
ττὸὸνν  λλέέωω  κκοούύττσσοουυρροο,,  ἀἀδδιιεευυκκρριιννίίσσττοουυ
ξξυυλλιικκῆῆςς  κκααττααγγωωγγῆῆςς,,  μμιισσοοῦῦ  μμέέττρροουυ
μμῆῆκκοοςς  κκααὶὶ  3300  ππόόννττωωνν  δδιιάάμμεεττρροο..  ΣΣ᾿̓
ααὐὐττὸὸ  ππάάννωω  ἔἔγγρρααψψαα  ττὸὸ  ὄὄννοομμάά  ΤΤοουυ  κκιι᾿̓
ὅὅσσοο  κκααὶὶ  ἂἂνν  φφυυσσοοῦῦσσεε  ὁὁ  μμππάάττηηςς  δδὲὲνν  ττὸὸ
ἔἔσσββηηννεε..    

ΣΣττὸὸ  μμέέλλλλοονν  ἡἡ  ββρροοχχὴὴ  κκααὶὶ  ττὸὸ  κκῦῦμμαα
κκυυρρίίωωςς  πποοὺὺ  θθὰὰ  ττὸὸ  ἔἔγγλλεειιφφεε  σσττὴὴνν  ἀἀρρχχὴὴ
ἡἡδδοοννιικκὰὰ  κκααὶὶ  σσττὴὴ  σσυυννέέχχεειιαα  δδιιααββρρωω--
ττιικκάά,,  θθὰὰ  ττὸὸ  ἔἔσσββηηννεε· ἡἡ  μμεελλάάννηη  θθὰὰ  κκυυ--
λλοοῦῦσσεε  σσττὴὴνν  ἄἄμμμμοο    ὅὅππωωςς  ττὸὸ  ααἷἷμμαα
ἐἐκκεείίννοουυ  ττοοῦῦ  ππττωωχχοοῦῦ  ααἰἰππόόλλοουυ--ἁἁγγίί--
οουυ  ((ΤΤζζιιόόμμππααννοουυ))  πποοὺὺ  ἔἔλλοουυσσεε  ττὰὰ
ἄἄννθθηη  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  χχλλωωρροοὺὺςς  κκλλάάδδοουυςς  ττῆῆςς
γγῆῆςς  μμεεττὰὰ  ττὴὴνν  σσφφααγγήήνν  ττοουυ  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς

ἈἈγγααρρηηννοοὺὺςς  ππεειιρρααττέέςς..
ΣΣττὶὶςς  ννυυχχττεερριιννέέςς  μμααςς  ππεερριιηη--

γγήήσσεειιςς  σσττὰὰ  σσοοκκάάκκιιαα  ττῆῆςς  πποολλίίχχννηηςς
((χχάά,,  πποολλίίχχννηη!!))  ἀἀππὸὸ  κκααττάάσσττηημμαα  μμὲὲ
ττοουυρριισσττιικκὰὰ  εεἴἴδδηη  ππῆῆρραα  μμίίαα    ὑὑπποοππρραα--
σσίίννηη  ὑὑπποοκκααμμίίσσαα  ἄἄννεευυ  κκοομμββίίωωνν..  ΤΤὴὴ
φφυυλλάάγγωω  ἀἀκκόόμμαα..  ΞΞεεννττρράάχχλλιιααββοοςς  δδὲὲ
σσχχεεδδὸὸνν  ἐἐππιισσκκέέφφττηηκκαα  ττὴὴνν  οοἰἰκκίίαα  ττοοῦῦ
σσππιιττιιοοῦῦ  ΤΤοουυ  κκιι᾿̓  ἐἐφφωωττοογγρρααφφήήθθηηνν
σσττὴὴ  σσάάλλαα  κκααὶὶ  ττὴὴ  σσκκάάλλαα  ττοουυ,,  ὡὡςς  κκαα--
ννοοννιικκὸὸςς  ττοουυρρίίσσττααςς..

ἈἈγγόόρραασσαα  ππεερριιππλλέέοονν  κκααὶὶ  ἕἕνναα
μμιικκρρὸὸ  κκεερρααμμιικκὸὸ  ἐἐννθθύύμμιιοονν  μμὲὲ  ττὴὴ  μμοορρ--
φφήή  ΤΤοουυ  κκααὶὶ  ππάάννωω  ττοουυ  ττὸὸ  ΜΜοοιι((υυ))ρροο--
λλόόγγιιοονν,,  ππααππααδδιιααμμααννττοοππαασσππααρρττοοῦῦ
ππλλέέοονν  ππεερρὶὶ--ππααθθῶῶνν  κκααὶὶ  ππάάθθιιωωνν..  ΤΤὸὸ
ππρρόόσσεεξξεε  ττὶὶςς  ππρροοάάλλλλεεςς  σσττὴὴ  ββιιββλλιιοο--
θθήήκκηη  ττοοῦῦ  γγρρααφφεείίοουυ  μμοουυ  ὁὁ  κκυυρρ᾿̓
ἈἈννττώώννιιοοςς  ππαασσῶῶνν  ττῶῶνν  ΓΓρρεεββεεννῶῶνν  κκααὶὶ
ΓΓρρεεββεεννίίττοουυ,,  κκιι᾿̓  ἐἐθθααμμββήήθθηη,,  μμααζζίί  ττοουυ
κκιι᾿̓  ἐἐγγὼὼ  πποοὺὺ  ττὸὸ  εεἶἶχχαα  λληησσμμόόννηησσεειι..
ΜΜᾶᾶλλλλοονν  ἔἔχχεειι  γγίίννεειι  ππέέττσσαα  ττοοῦῦ  χχώώ--
ρροουυ  μμοουυ,,  ααἰἰωωρροούύμμεεννοοςς  κκοοννιιοορρττὸὸςς  ὡὡςς
ἄἄδδηηλλοοςς  ἀἀννααππννοοὴὴ  ἀἀννααππννεεόόμμεεννοοςς..  ΤΤὸὸ
ἔἔχχωω  ππααρρὰὰ  ἕἕνναανν  ττεεσσσσααρράάκκοονντταα  χχρρόό--
ννοουυςς,,  ὅὅσσοοιι  κκιι᾿̓  οοἱἱ  ρρααββδδιισσμμοοὶὶ  ττῆῆςς
ΓΓρρααφφῆῆςς· ἄἄσσππαασσττοονν  μμὲὲ  μμίίαα  μμόόννοονν
ἐἐλλααφφρριιὰὰνν  ἀἀμμυυχχήή..

ΚΚααὶὶ  ἦἦτταανν  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ππρρῶῶττοο  ττῆῆςς
ζζωωῆῆςς  μμοουυ  ττααξξεείίδδιιοονν    ἐἐκκεεῖῖ…

ΒΒ..ΠΠ..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  --  
ΣΣττὸὸ  ΜΜέέγγαα  ΓΓιιααλλὸὸ  ((γγιιααλλὸὸ  ππηηγγααίίννααμμεε))

ΕΕἴἴσσττεε  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς  ττοοῦῦ  
ΚΚαακκααοουυννάάκκηη;;

ΣΣττὴὴ  μμννήήμμηη  ττοοῦῦ  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυ,,
μμέέλλοουυςς  ττῆῆςς  ἙἙ..  ΠΠ..  ΣΣ..,,  ΝΝίίκκοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ··  

γγιιὰὰ  ννὰὰ  γγεελλάάσσεειι  ἐἐκκεεῖῖ  ψψηηλλάά..

ὙὙππεερραακκοοννττίίζζωωνν  ττὸὸ  ἘἘλλύύττεειιοονν  ««ὅὅπποουυ  ννὰὰ  σσᾶᾶςς  ββρρίίσσκκεειι  ττὸὸ  κκαακκόό,,  ἀἀδδεελλφφοοίί,,  ὅὅπποουυ
κκααὶὶ  ννὰὰ  θθοολλώώννεειι  ὁὁ  ννοοῦῦςς  σσααςς,,  μμννηημμοοννεεύύεεττεε  ΔΔιιοοννύύσσιιοο  ΣΣοολλωωμμόό,,  κκααὶὶ  μμννηημμοοννεεύύεεττεε
ἈἈλλέέξξααννδδρροο  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη......»»,,  ἰἰααττρρόόςς  ττιιςς  θθεερρααππεεύύωωνν  ττὰὰςς  ππααθθήήσσεειιςς  ττῆῆςς  σσττοο--
μμααττιικκῆῆςς  κκοοιιλλόόττηηττοοςς,,  κκααὶὶ  δδὴὴ  ττῶῶνν  ὀὀδδοοννττιικκῶῶνν  φφρρααγγμμῶῶνν,,  ππλλὴὴνν  ττῆῆςς  μμννηημμοοννεεύύσσεεωωςς,,
εεἶἶχχεενν  ἀἀννααρρττήήσσεειι,,  εεἰἰςς  ππρροοββεεββλληημμέέννοονν  σσηημμεεῖῖοονν  ἐἐππὶὶ  ττοοίίχχοουυ  ττῆῆςς  ααἰἰθθοούύσσηηςς  ττοοῦῦ  ἐἐρργγαα--

σσιιαακκοοῦῦ  ττοουυ  χχώώρροουυ,,  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη··  ααὐὐττὴὴνν  ττοοῦῦ  ΧΧααττζζόόπποουυλλοουυ  ὄὄχχιι  ττὴὴ
θθρρυυλλιικκὴὴ  ττοοῦῦ  ΝΝιιρρββάάνναα,,  κκααθθὼὼςς  ἤἤθθεελλεε  ννὰὰ  μμὴὴνν  εεἶἶννααιι  μμὲὲ
σσκκυυμμμμέέννοο  κκεεφφάάλλιι  κκααὶὶ  κκλλεειισσττὰὰ  μμάάττιιαα,,  ἀἀλλλλὰὰ  ννὰὰ
ααἰἰσσθθάάννεεττααιι  ππὼὼςς  κκάάππωωςς    ττὸὸνν  κκοοιιττᾷᾷ  κκααὶὶ  ττὸὸνν  σσττηηρρίίζζεειι
σσττὶὶςς  ὀὀδδοοννττοοσσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ττοουυ::  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ἁἁππααλλύύννεειι  ττὸὸ
ππρρόόσσωωπποο  ττοοῦῦ  ««μμααρρττυυρρίίοουυ»»  ττοουυ  κκααὶὶ  ννὰὰ  ττὸὸνν  ππααρραα--
μμυυθθεεῖῖ  ττὶὶςς  ἀἀττέέλλεειιωωττεεςς  ὧὧρρεεςς  ἐἐρργγαασσίίααςς  κκααὶὶ  ἀἀππααρραα--
μμυυθθήήττωωνν  μμεερριιμμννῶῶνν  σσττὸὸνν  χχῶῶρροο..

ΜΜιιὰὰνν  ἡἡμμέέρραα,,  ππρροοσσῆῆλλθθεε  κκααὶὶ  ἐἐκκάάθθηησσεε  σσττὴὴνν  ὀὀδδοονν--
ττοοκκααθθέέδδρραανν,,ὕὕππααρρξξιιςς  ὀὀδδοονντταασσθθεεννοοῦῦσσαα  μμέένν,,  ππλλὴὴνν
χχααρρίίεεσσσσαα,,  λλυυσσίίκκοομμοοςς,,  λλεεππττοοφφυυὴὴςς  εεἰἰςς  ἄἄκκρροονν,,  ΚΚρρηη--
ττιικκοοπποούύλλαα  σσττὴὴνν  κκααττααγγωωγγήή..  ΤΤοοῦῦ  ἐἐφφααίίννεεττοο  ὡὡςς  ἡἡ
ΜΜααττῆῆ  ττοοῦῦ  "ΘΘέέρροοςς--ἜἜρροοςς" ἢἢ  ὡὡςς  ττὸὸ  ΗΗὑὑρριιχχννιιὼὼ  ἡἡ
ἉἉγγιιοοθθωωμμιιααννήή··  ἡἡμμιι--ΚΚρρηηττιικκοοπποούύλλαα  ααὐὐττήή..  ΟΟὐὐδδὲὲ
σσττιιγγμμὴὴ  δδὲὲνν  ἐἐσσκκέέφφθθηη  ὥὥςς  ττιιςς  ΠΠααππααδδιιααμμααννττιικκὸὸςς
ἥἥρρωωςς,,  ὅὅσσττιιςς  σσττήήννεειι  ττὰὰ  ββρρόόχχιιαα  ττοουυ  σσττὰὰ  χχιιόόννιιαα  κκααὶὶ
σσυυλλλλααμμββάάννεειι  ττὶὶςς  ἀἀθθῶῶεεςς  κκααρρδδιιὲὲςς  ὡὡςς  μμιισσοοππααγγωωμμέένναα
κκοοττσσύύφφιιαα..    ἈἈππὸὸ  ττὰὰ  ἑἑρρττζζιιααννὰὰ  ἀἀκκοουυγγόότταανν,,  μμὲὲ  φφωωννὴὴνν
χχοορρδδίίζζοουυσσαανν  ττοοὺὺςς  ἀἀέέρρααςς,,  ὁὁ  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς  μμὲὲ  ἀἀφφιιέέ--

ρρωωμμαα  σσττὸὸνν  ΚΚρρ((οο))υυσσττάάλλλληη::  ««ττὸὸνν  μμόόννοονν  ἁἁγγννὸὸνν  δδηημμοοττιικκὸὸνν  [[πποοηηττήήνν]],,  ὅὅσσττιιςς  ἐἐκκ
ττοοῦῦ  φφυυσσιικκοοῦῦ  μμόόννοονν  δδααννεείίζζεεττααιι  ττὴὴνν  δδηημμώώδδηη  γγλλῶῶσσσσαανν»»  κκααττὰὰ  ττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..
ΜΜὲὲ  ΚΚρρ((οο))υυσσττάάλλλληη  κκααὶὶ  ὑὑππὸὸ  ττὸὸ  ββλλέέμμμμαα  ττοοῦῦ  κκυυρρ--ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ππρροοββλλεεππόότταανν  εεὐὐχχάά--
ρριισσττηη  ἡἡ  σσυυννεεδδρρίίαα..  

ἬἬχχηησσεενν  ττὸὸ  φφοορρηηττόόνν..  ΤΤὰὰ  χχέέρριιαα  ττοουυ  ἦἦσσαανν  ἀἀππαασσχχοολληημμέένναα  μμὲὲ  ττὴὴνν  μμεεττρρίίαανν  ὀὀδδοονν--
ττααλλγγίίαανν  ττῆῆςς  λλεεππττοοφφυυοοῦῦςς..  ἈἈννααγγννώώρριισσεε  ττὴὴνν  κκλλήήσσηη..  ΕΕὐὐττυυχχῶῶςς,,  οοἱἱ  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοο--
γγίίεεςς,,    ὀὀδδοοννττωωννυυμμοοῦῦσσεεςς  γγὰὰρρ    ((ἤἤγγοουυνν  μμππλλὲὲ  δδόόννττιι,,  BBlluueettooootthh)),, ἔἔδδωωκκαανν  ττὴὴ  λλύύσσηη..
ἮἮτταανν  ὁὁ  κκααλλόόςς  ττοουυ  φφίίλλοοςς  κκααὶὶ  σσύύννττρροοφφοοςς  ππεερρὶὶ  ττὰὰ  εεἰἰκκαασσττιικκάά,,  ὁὁ  ΝΝ..,,  ππρρωωττοοκκλλαασσ--
σσάάττοο  σσττέέλλεεχχοοςς  ττῆῆςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκῆῆςς  ὁὁμμάάδδααςς  ««ΙΙΡΡΙΙΔΔΑΑ»»..  ἘἘζζήήττηη  δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς
γγιιὰὰ  ττὰὰ  πποολλυυττοοννιικκὰὰ  σσχχόόλλιιαα,,  κκοοιιννῶῶςς  λλεεζζάάννττεεςς,,  γγιιὰὰ  ττὰὰ  ἔἔρργγαα  ττοουυ  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  ἐἐππρρόό--
κκεειιττοο  ννὰὰ  ἐἐκκττεεθθοοῦῦνν  σσττὴὴνν  ἐἐππιικκεείίμμεεννηη  ἔἔκκθθεεσσηη  ««ΕΕὐὐχχῆῆςς  ἔἔρργγοονν»»,,  ττῆῆςς  ὁὁμμάάδδααςς  ««ΙΙΡΡΙΙ--
ΔΔΑΑ»»  σσττὸὸ  ««ΒΒρρυυσσάάκκιι»»··  σσττὰὰ  μμέέρρηη  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ππίίσσωω  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  ννααΰΰδδρριιοονν
ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ἙἙλλιισσσσααίίοουυ,,  ττοοῦῦ  ττόόπποουυ  ττῶῶνν  ππάάλλααιι  πποοττὲὲ  ἀἀγγρρυυππννιιοοσσυυννάάξξεεωωνν  μμὲὲ  ττὸὸνν
ππααππαα--ΠΠλλααννᾶᾶ  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ΣΣκκιιααθθίίοουυςς  ττρριιττεεξξααδδέέλλφφοουυςς,,  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ὁὁμμααίίμμοουυςς
ΖΖααχχααρρίίαα  κκααὶὶ  ΧΧααρρίίλλααοο  ΠΠααππααννττωωννίίοουυ,,  ττοοὺὺςς  ὁὁμμοοππααττρρίίοουυςς  ττοουυ..  ὉὉ  ΝΝ..,,  κκααίίττοοιι  δδιι--
δδααχχθθεεὶὶςς  ττὴὴνν  ἱἱσσττοορριικκὴὴ  γγρρααφφήή,,  ἐἐννττοούύττοοιιςς  ττὸὸ  πποολλυυττοοννιικκόό  φφρρόόννηημμάά  ττοουυ  εεἶἶχχεενν  κκααμμ--
φφθθεεῖῖ  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς  ττέέσσσσεερριιςς  δδεεκκααεεττίίεεςς  μμοοννοοττοοννιικκοοκκααττοοχχῆῆςς..  

ΤΤοοῦῦ  ἀἀππήήννττηησσεε  σσχχεεττιικκάά..    
ΑΑἴἴφφννηηςς  ὑὑππὸὸ  ττῆῆςς  ὀὀδδοοννττοοββλλααββοοῦῦςς  ἐἐζζηηττήήθθηη  ννὰὰ  κκάάμμεειι  μμίίαανν  ἐἐρρώώττηησσηη::

——ΠΠααρραακκααλλῶῶ,,  ἀἀππήήννττηησσεενν  ααὐὐττόόςς..
——ΕΕἴἴσσττεε  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς  ττοοῦῦ  ΚΚαακκααοουυννάάκκηη;;  ἠἠρρώώττηησσεενν..
——ΠΠῶῶςς;;  εεἶἶππεενν  ἐἐκκεεῖῖννοοςς  ἐἐκκππλλααγγεείίςς!!
——ΝΝάά,,  ββλλέέππωω  ἔἔχχεεττεε  ττὴὴ  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  σσττὸὸνν  ττοοῖῖχχοο!!

ἘἘσσάάσσττιισσεενν··  ππααρρ᾿̓  ὀὀλλίίγγοονν  ττὸὸ  φφιιααλλίίδδιιοονν  ττῆῆςς  εεὐὐγγεεννόόλληηςς  ννὰὰ  γγλλιισσττρρίίσσεειι    ἀἀππὸὸ  ττὰὰ
χχεειιρροοκκττιιοοφφοορροοῦῦνντταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  κκααὶὶ  ννὰὰ  ππέέσσεειι  ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς  λλεειιοομμεεττάάξξοουυ  ἐἐσσθθῆῆττοοςς  ττηηςς,,  μμὲὲ
μμὴὴ  ἀἀνναασσττρρέέψψιιμμεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς..  ἈἈλλλλὰὰ  δδὲὲνν  ἐἐγγλλίίσσττρριισσεενν..

ΕΕἶἶτταα,,  ἐἐλλααφφρρῶῶςς  ἐἐμμεειιδδίίαασσεενν..  ἜἜρρρριιψψεε  ββλλέέμμμμαα  σσυυμμππααθθεείίααςς  εεἰἰςς  ττὸὸνν  κκυυρρ--ἈἈλλέέ--
ξξααννδδρροονν..  ΔΔὲὲνν  ἔἔττρρεεφφεε  ἰἰδδιιααίίττεερρηη  σσυυμμππάάθθεειιαα  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ἀἀεείίμμννηησσττοο  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοο,,
ἀἀλλλλὰὰ  ἡἡ  ὁὁμμοοιιόόττηηςς  ττοουυ  μμὲὲ  ττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  μμεεττρρίίαασσεε  κκάάππωωςς  ττοοὺὺςς  ἐἐννδδοοιιαασσμμοούύςς
ττοουυ..  ΕΕἶἶννααιι  ββλλέέππεειιςς  κκααὶὶ  οοἱἱ  σσυυγγγγεεννιικκέέςς  ττοουυ  σσχχέέσσεειιςς  μμὲὲ  ττὰὰ  ἌἌγγρρααφφαα··  ὅὅππωωςς  ––γγιιααττὶὶ
ννὰὰ  ττὸὸ  κκρρύύψψωωμμεενν  ἄἄλλλλωωσσττεε,,  πποοὺὺ  ἔἔλλεεγγεε  μμεεγγάάλλοοςς  πποολλιιττιικκὸὸςς  ἐἐκκ  ΜΜεεγγααλλοοννήήσσοουυ––
κκααὶὶ  ααὐὐττὲὲςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἱἱσσττοορριικκὴὴ  ααὐὐττὴὴ  ππεερριιοοχχὴὴ  ττῆῆςς  ΕΕὐὐρρυυττααννίίααςς..
ΜΜάάλλιισστταα,,  εεἶἶννααιι  γγννωωσσττὸὸνν  ππὼὼςς  ἂἂνν  ττὰὰ  ἌἌγγρρααφφαα  σσοοῦῦ  ξξυυππννοοῦῦνν  ττὴὴνν  ἄἄλλλληη  ἙἙλλλλάάδδαα,,  ἡἡ
ΚΚρρήήττηη  σσοοῦῦ  δδίίννεειι  ττὴὴνν  ττααυυττόόττηηττάά  ττηηςς··  κκααὶὶ  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοίί  ττηηςς  ττὴὴνν  κκααρρδδιιάά  ττοουυςς…ππρροο--
σσέέθθηηκκεενν..

ΕΕἶἶππεενν  ννὰὰ  ἀἀρρχχίίσσεειι..  ἜἜλλααββεε  μμὲὲ  ννωωχχεελλιικκὴὴνν  κκίίννηησσιινν  ττὴὴνν  σσιιεελλααννττλλίίαανν..
——ἝἝννααςς  ππααπππποοῦῦςς  μμααςς  εεἶἶννααιι,,  ἐἐψψέέλλλλιισσεενν..

ΜΜόόλλιιςς  ἠἠκκοούύσσθθηη  κκααὶὶ  ἡἡ  φφωωννήή  ττοουυ  ἐἐχχάάθθηη  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ρρόόχχθθοονν  ττῆῆςς  σσιιεελλααννττλλίίααςς  κκααὶὶ  ττὸὸ
κκλλααρρίίννοο  ττῆῆςς  θθρρυυλλιικκῆῆςς,,  ττῆῆςς  ἈἈππεείίρροουυ  χχώώρρααςς  ττοοῦῦ  ΘΘ..  ΠΠ..,,  ««ΤΤρρυυγγόόννααςς»»  μμὲὲ  ττὴὴνν
ὁὁπποοίίαα  ὁὁ  ΔΔηημμήήττρρηηςς  σσυυννόόδδεευυσσεε  ττὸὸνν  ΚΚρρ((οο))υυσσττάάλλλληη  ττοουυ..

ΚΚααττόόππιινν,,  μμεεττὰὰ  σσττεεννααγγμμοοῦῦ  ἐἐψψιιθθύύρριισσεενν::
——ΚΚρρίίμμαα!!  ἩἩ  ττηηλλοοψψίίαα  κκέέρρδδιισσεε  ττὴὴνν  ἀἀννάάγγννωωσσηη..  ὉὉ  ΚΚαακκααοουυννάάκκηηςς  ἀἀνναα--

γγννωωρριισσιιμμόόττεερροοςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη!!  
ὍὍμμωωςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ὁὁ  ΚΚρρηηττιικκὸὸςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοςς

θθὰὰ  κκααττααλλάάββααιιννεε,,  ππὼὼςς  ααὐὐττὴὴ  ἡἡ  ννίίκκηη  εεἶἶννααιι  ππρροοσσωωρριιννήή,,
ἐἐφφήήμμεερρηη,,  ἐἐππίίππλλαασσττηη..  ΠΠρροοϊϊόόννττοοςς  ττοοῦῦ  χχρρόόννοουυ  ἡἡ
ἰἰσσχχὺὺςς  ττῆῆςς  γγρρααφφίίδδααςς  ττοοῦῦ  ΣΣκκιιααθθίίοουυ  θθὰὰ  ἐἐππααννααφφέέρρεε
ττὴὴνν  ττάάξξηη  ἀἀκκόόμμηη  κκααὶὶ  σσὲὲ  ἐἐππίίππεεδδοο  ἀἀννααγγννωωρριισσιιμμόόττηη--
ττοοςς..  

ἩἩ  ἴἴδδιιαα  ππεερρίίπποουυ  ἐἐρρώώττηησσηη  ἐἐππααννεελλήήφφθθηη  εεἰἰςς  δδιιάά--
σσττηημμαα  δδύύοο  ππεερρίίπποουυ  ἐἐττῶῶνν  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ἄἄλλλλαα  δδύύοο  ππρρόό--
σσωωππαα..  ΤΤόόττεε  ὁὁ  κκααλλὸὸςς  ἰἰααττρρὸὸςς  ἀἀπποοφφάάσσιισσεε  ννὰὰ  θθέέσσεειι
ττὸὸνν  δδάάκκττυυλλοονν  ἐἐππὶὶ  ττὸὸνν    ττύύπποονν  ττῶῶνν  ἥἥλλωωνν··  μμὲὲ  μμεεσσάά--

ζζοονντταα  ττὸὸ  ππλληηκκττρροολλόόγγιιοο  ἐἐγγκκοουυγγκκλλάάρριισσεενν  κκααὶὶ  ππααρρέέββααλλεε  ττὶὶςς    δδύύοο  εεἰἰκκόόννεεςς..  ΠΠρράάγγ--
μμααττιι  ὑὑππῆῆρρχχεε  μμεεγγάάλληη  ὁὁμμοοιιόόττηηςς..  ὍὍμμωωςς,,  ὤὤ  ττοοῦῦ  θθααύύμμααττοοςς,,  σσττὴὴνν  ἱἱσσττοοσσεελλίίδδαα::
hhttttppss::////wwwwww..ssaannssiimmeerraa..ggrr//bbiiooggrraapphhiieess//11114444  ((1100..  1111..  22001177)) σσττὸὸ  ββιιοογγρραα--
φφιικκὸὸ  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι,,  ππρροοφφααννῶῶςς  ἐἐκκ  ππααρρααδδρροομμῆῆςς  λλόόγγῳῳ  ὀὀφφθθααλλ--
μμοοφφααννοοῦῦςς  ὁὁμμοοιιόόττηηττοοςς,,  φφωωττοογγρρααφφίίαα    ττοοῦῦ  ἈἈππόόσσττοολλοουυ  ΜΜαακκρράάκκηη  ((11883311--11990055)),,
ααὐὐττῆῆςς  ττῆῆςς    πποολλὺὺ  γγννωωσσττῆῆςς  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  φφυυσσιιοογγννωωμμίίααςς,,  μμὲὲ  ττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοο  δδιιαα--
φφωωννοοῦῦσσεε  ρριιζζιικκὰὰ  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς!!  

ΛΛοοιιππόόνν,,  ἡἡ  ἴἴδδιιαα  σσχχεεδδὸὸνν  μμοορρφφὴὴ  μμπποορρεεῖῖ  ννὰὰ  σσττεεγγάάζζεειι  ττόόσσοονν  δδιιάάφφοορροουυςς  χχααρραα--
κκττῆῆρρεεςς  κκααὶὶ  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττεεςς..��  

ΚΚάάπποοιιαα  φφοορρὰὰ  κκοοιιννοοπποοίίηησσεε  ττὸὸνν  ππεερρὶὶ  ΚΚαακκααοουυννάάκκηη  δδιιάάλλοογγοο  σσττὸὸνν  ««ἜἜμμφφρροονναα»»..  
——ΦΦττυυσσττόόςς,,  ττοοῦῦ  ἀἀππήήννττηησσεενν!!  

ΤΤόόττεε,,  ααὐὐττὸὸςς  μμεεττὰὰ  σσττεεννααγγμμοοῦῦ  ππρροοσσέέθθηηκκεενν::
——ΝΝααίί,,  ἀἀλλλλάά,,  ἄἄλλλλαα  ττὰὰ  μμάάττιιαα  ττοοῦῦ  λλααγγοοῦῦ  κκιι’’  ἄἄλλλλαα  ττῆῆςς  κκοουυκκοουυββάάγγιιααςς..  

ΝΝττῖῖννοοςς    ἈἈγγρρααφφιιώώττηηςς


