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                      ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ--ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠ΄́ΤΤΑΑ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ  
                            

          ......ΗΗ  ΛΛααµµππρριιννήή  σσκκόόννττααψψεε,,  ηη  δδύύννααµµήή  ττηηςς  ττηηνν  εείίχχεε,,  ππιιάά,,  εεγγκκααττααλλεείίψψεειι,,  σσωωρριιάάσσττηηκκεε  σστταα  

λλαασσππωωµµέένναα  ννεερράά,,  ππααρρααδδοοµµέέννηη  σσττοο  ττσσεεκκοούύρριι  πποουυ  σσήήκκωωννεε  µµεε  θθυυµµόό  ττοο  χχέέρριι  ττοουυ..  

““ΠΠοουυττάάνναα!!””  ΦΦώώννααξξεε,,  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  οο  ννόόµµοοςς,,  έέππιιααννεε  σσττοονν  ααέέρραα,,  µµεε  µµιιάά  γγεεννννααίίαα  γγεε--

ρροοννττίίσσττιικκηη  κκίίννηησσηη,,  aaυυττόό  ττοο  χχέέρριι!!  ΗΗ  ψψιιλλήή  ββρροοχχήή  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  σσττααµµάάττααγγεε  σσττοο  

κκααββοουυρράάκκιι  ττοουυ,,  ααφφήήννοοννττααςς  άάθθιικκττηη  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο,,  ττηη  ββλλοοσσυυρράάδδαα  ττηηςς  εεππιιββοολλήήςς..  

““ΣΣττααµµάάτταα””,,  ππρρόόσσττααξξεε..  ““ΩΩςς  πποούύ  µµπποορρεείίςς  νναα  φφττάάσσεειιςς;;””    

              ΨΨεεύύττηη  ννόόµµεε!!  ΑΑυυττήή  ηη  σσκκύύλλαα  έέκκααψψεε  τταα  πποοδδααρράάκκιιαα  ττοουυ  γγιιοούύ  µµοουυ  µµεε  κκάάρρββοουυνναα  ααππ’’  ττοο  

µµααγγκκάάλλιι,,  µµοούύχχεειι  κκαατταασσττρρέέψψεειι  ττηη  ζζωωήή  κκιι  ααννττίί  νναα  ττηηνν  ττεελλεειιώώσσεειιςς,,  έέρρχχεεσσααιι  νναα  µµ’’  εεµµπποοδδίίσσεειιςς;;  

ΘΘαα  µµοουυ  σσττρρίίψψεειι!!  

          ΤΤέέσσσσεερρεειιςς  φφοορρέέςς  οο  κκυυρρ  ΠΠααύύλλοοςς,,  οο  ππρρωωττοοδδίίκκηηςς  ττοουυ  ννοοµµοούύ,,  έέσσττεειιλλεε  ττοο  ΣΣααρράάννττοο  σσττηη  

φφυυλλαακκήή..  ΈΈξξιι  µµήήννεεςς  γγιιάά  µµππααρρµµπποούύττιι,,  δδώώδδεεκκαα  γγιιaa  κκααττοοχχήή  ννααρρκκωωττιικκώώνν,,  ττρρεειιςς  γγιιάά  ααππεείίθθεειιαα  

σσεε  αασσττυυννοοµµιικκόό  όόρργγααννοο  κκααιι  εειικκοοσσιιππέέννττεε  ππάάλλιι  γγιιάά  κκααττοοχχήή  µµιικκρροοπποοσσόόττηηττααςς  χχαασσίίςς..  ΤΤοο  

11996600,,  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα,,  ππααρράά  δδύύοο  µµήήννεεςς  ττέέσσσσεερραα  χχρρόόννιιαα  φφυυλλαακκήή,,  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  µµιιάάςς  

ππεεννττααεεττοούύςς  γγννωωρριιµµίίααςς!!  ΠΠρριινν  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα,,  οο  ππρρωωττοοδδίίκκηηςς  µµεε  ττιιςς  δδυυόό  κκόόρρεεςς  κκααιι  ττηη  

γγυυννααίίκκαα  ττοουυ  εεγγκκαατταασσττάάθθηηκκαανν,,  σσυυµµππττωωµµααττιικκάά,,  σσττοο  ααρρχχοοννττιικκόό  ννέέοοκκλλαασσιικκόό,,  ααππέέννααννττιι  ααππόό  

ττηηνν  ττρρώώγγλληη  ττοουυ  ΣΣααρράάννττοουυ..  ΤΤοο  ΣΣεερράάιι  κκιι  ηη  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  ΚΚααρρααγγκκιιόόζζηη..  ΌΌτταανν  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  

έέππιιαασσεε  γγκκόόµµεενναα,,  ττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  κκόόρρηη  ττοουυ  δδιικκαασσττιικκοούύ,,  εειισσέέππρρααξξεε  έένναα  δδωωδδεεκκάάµµηηννοο  

κκάάττεερργγοο,,  ααφφοούύ  ήήτταανν  ππααθθιιάάρρηηςς  άάννθθρρωωπποοςς,,  µµεε  ττοο  ττζζόόγγοο,,  µµεε  ττηη  µµαασσττοούύρραα,,  µµεε  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς--  

µµ’’  ααυυττέέςς  κκιι  αανν  ήήτταανν,,  µµεε  όόλλαα!!  ΚΚααθθααρρόόςς  άάννθθρρωωπποοςς,,  οο  ΣΣααρράάννττοοςς..  ΚΚααψψοούύρρηηςς  µµεε  κκάάπποοιιαα  

ππάάννττοοττεε,,  ααγγρράάµµµµααττοοςς  µµαασσττοούύρρηηςς  εεππιιββήήττooρρααςς,,  κκααυυλλωωµµέέννοοςς  µµόόννιιµµαα  κκααιι  µµππεεσσσσααλλήήςς..  ‘‘ΈΈδδιιννεε  

γγιιάά  ττοο  φφίίλλοο  ττηηνν  ψψυυχχήή  ττοουυ..  ΣΣττοο  σσππίίττιι,,  ξξεεχχννοούύσσεε  νναα  ππάάεειι  κκάάττιι..  ΜΜόόλλιιςς  έέππιιααννεε  λλεεφφττάά  σστταα  

χχέέρριιαα  ττοουυ  κκααιι  ξξεεκκιιννοούύσσεε  γγιιάά  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα,,  εείίννααιι  ααππίίσσττεευυττοο  ππώώςς,,  όόλλοο  σσυυννέέββααιιννεε  εεκκεείίννοο  

πποουυ  θθαα  ττοονν  ααπποοσσπποούύσσεε  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ττοουυ..  ΓΓκκόόµµεενναα;;  ΝΝααρρκκωωττιικκόό;;  ΑΑχχ,,  άάττιιµµηη  χχααρρττοοππααιιξξίίαα!!......  

ΚΚααννάά  µµπποουυζζοουυκκάάκκιι;;  ΉΉτταανν  µµεερραακκλλήήςς  άάννθθρρωωπποοςς!!  ΗΗ  φφττώώχχεειιαα,,  θθέέλλεειι  κκααλλοοππέέρραασσηη......  

ΦΦωωττοογγρράάφφοοςς,,  ππλλααννόόδδιιοοςς,,  σσττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα..  ΈΈφφττιιααξξεε  σσττηηνν  ααυυλλήή  ττηηςς  ππααρράάγγκκααςς  έένναα  

δδωωµµααττιιάάκκιι  ααππόό  χχααρρττόόννιιαα  κκααιι  κκοοννττρρααππλλαακκέέ,,  οο  σσκκοοττεειιννόόςς  θθάάλλααµµοοςς!!  ΣΣττεεννάά,,  πποολλύύ  σσττεεννάά!!....    

‘‘ΟΟµµωωςς,,  αακκόόµµαα  κκιι  εεκκεείί  µµέέσσαα,,  εείίχχεε  γγεευυττεείί  ττιιςς  χχάάρρεεςς  ττωωνν  µµιισσώώνν  γγυυννααιικκώώνν  ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΗΗ  

µµεεγγάάλληη  κκόόρρηη  ττοουυ  ππρρωωττοοδδίίκκηη,,  ήήτταανν  µµέέσσαα  σσ’’  ααυυττέέςς,,  ττιιςς  µµιισσέέςς..  ∆∆ώώδδεεκκαα  µµήήννεεςς  φφυυλλαακκήή,,  γγιιaa  

κκααττοοχχήή  δδύύοο  γγρρααµµµµααρρίίωωνν  αακκααττέέρργγαασσττοουυ  χχαασσίίςς  ττοουυ  κκόόσσττιισσεε,,  όότταανν  οο  κκααλλόόκκααρρδδοοςς  κκύύρριιοοςς  

ΠΠααύύλλοοςς,,  µµπποούύκκααρρεε,,  µµεε  ττοουυςς  χχωωρροοφφύύλλαακκεεςς,,  ααννααζζηηττώώννττααςς  κκάάπποοιιοο  κκρρυυµµµµέέννοο  ττσσιιγγααρριιλλίίκκιι  

κκιι  έέκκππλληηκκττοοςς  ττοονν  έέκκααννεε  ττσσαακκωωττόό  µµεε  ττηη  µµεεγγάάλληη  ττοουυ  κκόόρρηη,,  σσττοο  σσκκοοττεειιννόό  χχααρρττοοκκοονν--

σσεερρββοοκκοούύττιι..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  άάρργγηησσεε,,  µµαα  χχααµµππάάρριιαασσεε  ππωωςς  υυππήήρρχχαανν  κκάάπποοιιαα  όόρριιαα,,  ααυυσσττηηρράά,,  

σστταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττοουυ  µµεε  ττοο  ννόόµµοο..  ΤΤαα  ννεειιάάτταα,,  ηη  δδύύννααµµηη,,  ηη  κκααύύλλαα  κκιι  ηη  ττρρέέλλαα  ττοουυ,,  δδεενν  ήήσσαανν  

ααρρκκεεττάά  ππρροοςς  ττηη  ννίίκκηη..  ∆∆εενν  ττοο  κκααττάάλλααββεε  ααµµέέσσωωςς,,  ββέέββααιιαα..  ΟΟ  κκυυρρ  ΠΠααύύλλοοςς,,  γγιιάά  νναα  ββοοηη--

θθήήσσεειι  νναα  κκααττααλλάάββεειι,,  ττοονν  ξξααννάάχχωωσσεε  ττρρεειιςς  µµήήννεεςς  µµέέσσαα,,  ττηηνν  εεπποοµµέέννηη  ττηηςς  ααπποοφφυυλλάάκκιισσήήςς  

ττοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  σσυυννεεννννοοηηθθοούύνν  κκααλλύύττεερραα,,  οοιι  δδύύοο  ττοουυςς..  
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                    ΉΉτταανν  εείίκκοοσσιι  εεννόόςς  χχρρόόννωωνν,,  οο  ΣΣααρράάννττοοςς..  ΕΕίίχχεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  πποολλλλέέςς  ααρρρρώώσσττιιεεςς,,  ηη  

ββαασσιικκόόττεερρηη;;  ΦΦττώώχχεειιαα!!  ∆∆εενν  ττοούύφφτταανναανν  όόλλαα  ττ’’  άάλλλλaa,,  σσττεεκκόότταανν    πποολλύύ  ππααθθιιαασσµµέέννοοςς  γγιιάά  ττηη  

ζζωωήή..  HH  φφύύσσηη  ττοονν  ππρροοίίκκιισσεε,,  ήήτταανν  κκααλλήή  µµηηχχααννήή!!  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  έέξξιι  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  µµιικκρρήήςς  ζζωωήήςς  

ττοουυ,,  ττάά  ‘‘χχεε  ππεερράάσσεειι  µµεε  ααννααλλααµµππέέςς  ααπποοφφυυλλαακκίίσσεεωωνν..  ΑΑλλλλάά  κκααιι  ππααλλιιόόττεερραα  έέττσσιι  γγιιννόότταανν,,  όόσσοο  

θθυυµµάάττααιι!!  ΈΈσσεερρννεε  µµααζζίί  ττοουυ,,  µµιιάά  ττρρεελλήή  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  ηη  ττρρέέλλαα  ττηηςς  ήήτταανν  δδιικκόό  ττοουυ  κκλληηρροο--

δδόόττηηµµαα..  ΦΦττωωχχόόςς,,  γγόόννιιµµοοςς  κκααιι  γγκκοοµµεεννιιάάρρηηςς,,  ττηηνν  έέκκλλεεψψεε  ααππ’’  ττοουυςς  γγύύφφττοουυςς,,  όότταανν  ήήτταανν  δδεε--

κκααττρριιώώνν  εεκκεείίννηη  κκααιι  δδεεκκααππέέννττεε  ααυυττόόςς..  ΑΑφφοούύ  κκααττάάφφεερρεε--γγεεννννααίίοοςς!!--  νναα  τταα  ββγγάάλλεειι  ππέέρραα  µµεε  ττηη  

γγεεννιιάά  ττηηςς  κκααιι  τταα  µµααχχααίίρριιαα  ττοουυςς,,  ττοονν  ππααννττρρεεύύττηηκκεε,,  χχωωρρίίςς  πποοττέέ  νναα  φφοορρέέσσεειι  ρρηηµµάάδδιι  ηη  ννύύφφηη,,  

ττηηςς  ααρράάδδιιαασσεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  µµαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  έέσσππεειιρρεε  εεξξώώγγααµµαα,,  σσττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  ττηηςς    

εεππααρρχχιιαακκήήςς  ππόόλληηςς..  ΕΕκκεείίννηη,,  µµεεγγάάλλωωννεε  τταα  ππααιιδδιιάά,,  ππλλέέννοοννττααςς  σσκκάάλλεεςς  ααφφοούύ  οο  άάννττρρααςς  ττηηςς,,  

όό,,ττιι  κκέέρρδδιιζζεε  ααππόό  ττηη  µµπποουυζζοουυκκοοφφωωττοογγρρααφφίίαα,,  όότταανν  δδεενν  ττόό  ‘‘ττρρωωγγεε  µµεε  ττιιςς  γγκκόόµµεεννεεςς,,    ττόόχχααννεε  

σστταα  µµππααρρµµπποούύττιιαα..  ΑΑνν  κκέέρρδδιιζζεε;;  ΜΜεε  ττιιςς  γγκκόόµµεεννεεςς  σστταα  µµπποουυζζοούύκκιιαα  κκααιι  ττηη  µµαασσττοούύρραα,,  ξξεεκκάά--

θθααρραα  ππρράάγγµµαατταα..  ΜΜαα  ααυυττόό,,  δδεε  σσήήµµααιιννεε  ππωωςς  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  δδεενν  ααγγααπποούύσσεε  ττοο  σσππίίττιι  ττοουυ..  ΗΗ  

κκοοιιννωωννίίαα  ττάά  ’’χχεε  ππεερρίίεερργγαα  φφττιιααγγµµέένναα......  

                      ΟΟ  κκυυρρ  ΠΠααύύλλοοςς  δδεενν  ήήτταανν  φφιιλλόόσσοοφφοοςς,,  δδιικκαασσττήήςς  ήήτταανν,,  άάννθθρρωωπποοςς  ττωωνν  ννόόµµωωνν..  

ΈΈββλλεεππεε  ααυυττόό  ττοο  γγεελλοοίίοο  υυπποοκκεείίµµεεννοο,,  νναα  δδιιααφφθθεείίρρεειι  ττιιςς  κκόόρρεεςς  κκααιι  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  ττωωνν  

ννττόόππιιωωνν,,  τταα  δδυυσσττυυχχιισσµµέένναα  κκοουυττσσοούύββεελλαα  πποουυ,,  ββρρωωµµιιάάρριικκαα,,  ααππόό  τταα  ττρρίίαα  ττοουυςς  χχρρόόννιιαα  

πποουυλλοούύσσαανν  σσππόόρριιαα  σσττοουυςς  κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυςς,,  γγιιάά  νναα  ππάάννεε  δδυυόό  δδεεκκάάρρεεςς  σσττηη  µµάάνναα  ττοουυςς  κκααιι  

σσιιχχααιιννόότταανν,,  όόλλοο  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  ααυυττόό  ττοο  µµοοννίίµµωωςς  γγεελλαασσττόό,,  ψψηηλλόό  κκιι  όόµµοορρφφοο,,  ααγγρράάµµµµααττοο  

κκωωλλόόππααιιδδοο..  ΑΑββίίαασστταα  εεξξααννττλλοούύσσεε  ττοο  ννόόµµοο,,  κκάάθθεε  φφοορράά  πποουυ  ττοονν  σσυυννααννττοούύσσεε,,  δδίίχχωωςς  ννάάχχεειι  

ττύύψψεειιςς..  ""  ΑΑυυττόόςς  δδεε  θθαα  φφττιιάάξξεειι  πποοττέέ..  ΓΓεεννννήήθθηηκκεε  γγιιάά  ννάάννααιι  σσττηη  φφυυλλαακκήή,,  µµαακκρρυυάά  ααππόό  ττοουυςς  

ααννθθρρώώπποουυςς""..  

                      ΌΌλλαα  γγίίνναανν  ππααρράάξξεενναα,,  ααππόό  ττόόττεε  πποουυ  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  έέφφεερρεε,,  ππρριινν  ππεεννττέέµµιισσυυ    µµήήννεεςς,,  

ττοονν  κκααρρππόό  εεννόόςς  ππααρράάννοοµµοουυ  έέρρωωτταα  ’’  ααππόό  ττοουυςς  ττόόσσοουυςς  ττοουυ  µµόόννοουυ,,  πποούύχχεε  κκοουυρράάγγιιοο  νναα  ττοονν  

εεγγκκααττααλλεείίψψεειι..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς,,    έέµµααθθεε  νναα  δδηηµµιιοουυρργγεείί  δδυυσσττυυχχιισσµµέέννοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΌΌσσεεςς  

ττοονν  εερρωωττεεύύθθηηκκαανν  κκααιι  δδέέχχττηηκκαανν  µµέέσσαα  ττοουυςς  ττοονν  κκααρρππόό  ττοουυ,,  ζζοούύσσαανν  µµιιάά  δδυυσσττυυχχιισσµµέέννηη  

ζζωωήή,,  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα  ττοουυ  119955ττέέλληη..  ΜΜίίαα,,  µµόόννοο  µµίίαα,,  εείίχχεε  ττηηνν  ττόόλλµµηη,,  δδυυόό  µµέέρρεεςς  πποουυ  

γγεεννννήήθθηηκκεε  ττοο  ππααιιδδίί,,νναα  ττ’’  ααφφήήσσεειι,,νν’’  ααλλλλάάξξεειι  ππόόλληη,,νναα  ππααννττρρεευυττεείί  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  φφίίλλοο  ττοουυ  

ΣΣααρράάννττοουυ  ((έέκκττοοττεε  οο  ππρροοδδοοµµέέννοοςς,,  ττοονν  ααπποοκκααλλοούύσσεε  ""ΦΦλλώώρροο"",,  έέττσσιι  οο  ιισσττοορριιοοδδίίφφηηςς  δδεε  

σσττάάθθηηκκεε  δδυυννααττόό  νναα  αανναακκααλλύύψψεειι  ττοο  ααλληηθθιιννόό  ττοουυ  όόννοοµµαα))  κκααιι  νναα  ρρίίξξεειι  µµααύύρρηη  ππέέττρραα  ππίίσσωω  

ττηηςς,,  µµηηνν  ττηηνν  εείίδδααττεε!!  ΤΤοο  ππααιιδδίί  δδεενν  ππέέθθααννεε,,  ώώσσπποουυ  νναα  κκάάννεειι  οο  ππααττέέρρααςς  ττηη  ββόόλλτταα  ττοουυ  κκιι  

όόσσοο  ηη  µµάάνναα  κκααθθυυσσττεερροούύσσεε,,  άάρρχχιισσεε  νναα  ψψάάχχννεειι  σσττήήθθοοςς  νναα  ββυυζζάάξξεειι  ττοο  µµιικκρρόό  ππρρίίγγκκιιππαα..  

ΕΕκκεείίννηη  ηη  γγυυννααίίκκαα,,  ηη  µµοοννααδδιικκήή,,  πποουυ  κκοουυββάάλληησσεε  ττοονν  κκααρρππόό  ττοουυ,,  εεννννιιάά  µµήήννεεςς,,  σσττηηνν  κκοοιιλλιιάά  

ττηηςς  µµαα  σσεε  δδυυόό  µµέέρρεεςς  ππααρράάττηησσεε,,    ααυυττόόνν  κκααιι  ττοονν  κκααρρππόό,,  έέµµεελλλλεε  νναα  γγίίννεειι  οο  έέρρωωττααςς  ττηηςς  

ζζωωήήςς  ττοουυ..  ΕΕρρωωττεεύύττηηκκεε  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  κκιι  άάρρχχιισσεε  νναα  δδυυσσττυυχχεείί,,  όόππωωςς  ττόόσσεεςς  ψψυυχχέέςς  ααππ’’  ααυυττόόνν  

δδυυσσττυυχχοούύσσαανν  ππρριινν..  ΓΓύύρριισσεε  σσττηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ  µµ’’  έένναα  ππααιιδδίί  αακκόόµµαα,,  ττηηςς  ττοο  ππέέττααξξεε  σσττηηνν  

ττρρεελλήή  ααγγκκαα--λλιιάά,,  εείίππεε  ττηη  φφρράάσσηη::  ""  ττιι  ττρρίίαα,,  ττιι  ττέέσσσσεερραα"",,  µµ’’  έένναα  ττρρόόπποο  πποουυ  δδεε  σσήήκκωωννεε  

ααννττίίρρρρηησσηη  κκααιι  σσυυννέέχχιισσεε  νναα  ζζεειι  όόππωωςς  ππρρώώτταα  ‘‘  µµεε  άάλλλλοο  σσκκοοππόό,,  όόµµωωςς..  ΤΤώώρραα,,  δδεενν  

ξξεεννοοκκοοιιµµόότταανν  γγιιάά  νναα  ααπποολλααύύσσεειι,,  µµαα  γγιιάά  νναα  ξξεεχχάάσσεειι..  ΟΟ  ττζζόόγγοοςς  µµεε  ττοο  ννααρρκκωωττιικκόό  

αακκοολλοουυθθοούύσσαανν,,  σσεε  φφυυσσιικκήή  σσύύµµππννοοιιαα,,  ττοο  δδόόγγµµαα..  

                    ΚΚιι  ηη  ττρρεελλήή,,  άάρρχχιισσεε  ττιιςς  ττρρέέλλεεςς..  ΤΤοο  χχττύύππααγγεε  ττοο  ββρρέέφφοοςς,,  ττοο  ττσσίίµµππααγγεε,,  κκάάττιι  ππιιρροούύννιιαα  

ττοούύχχωωννεε  σσττοο  σσωωµµααττάάκκιι..  ΈΈµµααθθεε  νναα  ππεερρππααττάά  γγρρήήγγοορραα,,  οο  ππιιττσσιιρριικκάάςς,,  ττηηνν  κκοοππάάννααγγεε,,  σστταα  

σσππίίττιιαα  ττωωνν  γγεειιττόόννωωνν  µµπποουυσσοουυλλώώννττααςς,,  γγιιάά  νναα  ττηηςς  κκρρύύββεεττααιι..  ΌΌλλοοιι  ξξέέρραανν,,  κκααννεείίςς  δδεε  
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µµίίλλααγγεε,,  οοιι  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  θθαα  ττόό  ‘‘κκαανναανν  ρρεεπποορρττάάζζ  ππρρωωττοοσσέέλλιιδδοο..  ΑΑνν  ττοο  µµάάθθααιινναανν..  ΟΟιι  κκόόρρεεςς  

ττοουυ  ππρρωωττοοδδίίκκηη,,  κκααλλέέςς  ψψυυχχέέςς  κκιι  εερρωωττεευυµµέέννεεςς  --  κκάάθθεε  µµιιάά  χχωωρρίίςς  νναα  ξξέέρρεειι  γγιιάά  ττηηνν  άάλλλληη--  

µµεε  ττοο  ΣΣααρράάννττοο,,  εείίχχαανν  σσυυγγκκιιννηηθθεείί..  ΜΜααζζίί  µµεε  ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΛΛααµµππρριιννήή,,  ττηη  µµηηττέέρραα  ττοουυςς,,  

µµάάζζεευυαανν  ττοο  ξξααννθθοούύλλιικκοο  µµωωρράάκκιι,,  ττόό  ‘‘ννττυυνναανν,,  ττόό  ‘‘ππααιιζζαανν,,  ττόό  ’’ππλλεενναανν......  ΑΑυυττόό  δδηηµµιιοουυρργγοούύσσεε  

µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  ππρροοσσττρριιββέέςς,,  σσττηηνν  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  ΚΚααρρααγγκκιιόόζζηη..  ΓΓιιααττίί  οο  µµιικκρρόόςς  ππρρίίγγκκηηππααςς,,    

έέδδεειιχχννεε  ννάάχχεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ππρροοοορριισσµµόό  ααππόό  τταα,,  µµεελλλλοοννττιικκάά  λλοουυσσττρράάκκιιαα,,  ααδδέέρρφφιιαα  ττοουυ..  

ΤΤοούύκκαανναανν  δδώώρραα,,  ττοονν  ττάάιιζζαανν,,  ττηηνν  ώώρραα  πποουυ  εεκκεείίνναα  ππέέφφτταανν  γγιιάά  ύύππννοο  ννηησσττιικκάά..  ΜΜαα  πποοιιόόςς  

εείίννααιι  ααυυττόόςς,,  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  κκαανν  ααδδεερρφφόόςς  µµααςς;;  ΝΝαα  τταα  κκάάρρββοουυνναα!!  ΒΒλλάάκκααςς,,  οο  ΣΣααρράάννττοοςς..  

ΈΈππεεσσεε  ττοο  ππααιιδδίί  ππάάννωω  σσττοο  µµααγγκκάάλλιι,,  ττοούύππααννεε..  ∆∆εενν  ττοονν  ππααρρααξξέέννεεψψαανν,,  τταα  ππεερρίίεερργγαα  

σσηηµµάάδδιιαα!!  ΜΜόόννοο  όότταανν  ξξααννάάππεεσσεε  ττοο  ππααιιδδίί  σσττοο  µµααγγκκάάλλιι,,  ττοο  ψψυυλλλλιιάάσσττηηκκεε..  ΑΑγγρράάµµµµααττοοςς  

ββλλάάκκααςς!!  ΕΕίίχχεε  ττηηνν  ααππααίίττηησσηη,,  ααππόό  µµιιάά  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  ττηηνν  ααππέέκκοοψψεε  ααππόό  ττηη  φφάάρραα  ττηηςς,,  ττηηνν  

ττααλλααιιππώώρρηησσεε  µµεε  ττηη  φφττώώχχεειιαα  κκααιι  ττιιςς  ααππιισσττίίεεςς  ττοουυ,,  νναα  θθηηλλάάσσεειι  ττοο  µµοούύλλιικκοο  πποουυ  ττηηςς  έέφφεερρεε,,  

γγιιάά  νναα  θθυυµµίίζζεειι  ζζωωννττααννάά,,  κκάάθθεε  µµέέρραα,,  ττιιςς  ααµµααρρττίίεεςς  ττοουυ..  ΝΝαα  ππλλέέννεειι  σσκκάάλλεεςς  κκααιι  γγιιάά  

λλοογγααρριιαασσµµόό  ττοουυ  ττώώρραα,,  γγιιααττίί  οο  δδυυννάάσσττηηςς,,  ππάάλλιι  έέχχαασσεε  σστταα  µµππααρρµµπποούύττιιαα  κκααιι  τταα  λλίίγγαα  πποουυ  

ααππέέµµεειινναανν,,  ττάάκκααννεε  µµαασσττοούύρραα!!  

                ««  ΩΩςς  πποούύ  µµπποορρεείίςς  νναα  φφττάάσσεειιςς,,  ττρρεελλααµµέέννεε;;»»  ΚΚιι  όόµµωωςς,,  δδεενν  ξξεεννέέρρωωννεε  ααππ’’  ττοο  µµίίσσοοςς,,  

ήήθθεελλεε  νναα  ττηη  σσκκοοττώώσσεειι  µµαα  ττοο  ττσσεεκκοούύρριι  δδεενν  κκααττέέββααιιννεε..  ΤΤοο  γγεερροοννττόόχχεερροο  ττοουυ  κκυυρρ  ΠΠααύύλλοουυ,,  

εείίχχεε  ππααρράάλλοογγηη  δδύύννααµµηη..  ΚΚααιι  ττοο  ββλλέέµµµµαα,,  ααυυττοούύ  ττοο  κκοοννττοούύ,,  κκααθθόόλλοουυ  εεύύσσωωµµοουυ    εεξξηηννττάάρρηη,,  

ππρρόόσσττααζζεε..  

                  ΜΜππόόρρεεσσεε  νναα  ττρρααββήήξξεειι    ψψεευυττοογγοουυλλιιάά,,  ααππ’’  ττοο  ττσσάάιι  πποουυ  ττοούύφφεερραανν..  ΈΈδδεειιξξεε  εευυγγέέννεειιαα,,  

δδεενν  ττόό  ’’φφττυυσσεε..  ΠΠήήρρεε  ααρρννηηττιικκήή  ααππάάννττηησσηη,,  όότταανν  ρρώώττηησσεε  αανν  υυππήήρρχχεε  κκάάπποοιιαα……  µµππύύρραα,,  ίίσσωωςς;;  

ΤΤέέλλοοςς  άάννααψψεε  ττσσιιγγάάρροο,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  ψψεελλλλίίσσεειι..  ∆∆εενν  τταα  κκααττάάφφεερρεε  νν’’  ααρρχχίίσσεειι  κκααµµµµίίαα  

φφρράάσσηη..  ΉΉξξεερρεε  ππωωςς  έέππρρεεππεε  νναα  φφοοββάάττααιι,,  ττοονν  άάννθθρρωωπποο  πποούύχχεε  ααππέέννααννττιι  ττοουυ..  ΉΉδδηη,,  

µµπποορροούύσσεε  νναα  ττοονν  κκλλεείίσσεειι  µµέέσσαα  κκααιι  δδεενν  ττόόκκααννεε!!  ΗΗ  ααννθθρρωωππιιάά  ττοουυ  ττοονν    έέππιιαασσεε  ήή  κκάάττιι  άάλλλλοο  

ήήτταανν;;  ΟΟ  ΖΖοορρµµππάάςς  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ,,  θθάάρρρριιχχννεε  µµιιάά  γγυυρροοββοολλιιάά  γγιιάά  ννάάββρρεειι  λλύύσσηη..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς,,  

σσφφιιγγµµέέννοοςς  όόλληη  ττοουυ  ττηη  ζζωωήή,,  δδεε  χχόόρρεευυεε,,  οούύττεε  έένναα  ΖΖεεϊϊµµππέέκκιικκοο  ααννττρριικκόό,,  νναα  ββγγάάλλεειι  ττοονν  

ππόόννοο  ττοουυ..  ΈΈµµααθθεε  κκααχχύύπποοππτταα  νναα  ζζεειι,,  ππώώςς  νναα  ξξεεσσυυννηηθθίίσσεειι  ξξααφφννιικκάά;;  
  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΑΑ        

                      ΣΣοουυρροούύππωωννεε  σσαανν    ήήρρθθεε  µµεε  ττοο  µµωωρρόό..  ‘‘ΗΗµµοουυνναα  σσττοο  µµππααλλκκόόννιι  κκααιι  µµέέττρρααγγαα  τταα  

ππεερριισσττέέρριιαα  πποουυ  κκοούύρρννιιααζζαανν,,  κκάάννοοννττααςς  όόννεειιρραα  γγιιάά  ττηη  µµεελλλλοοννττιικκήή  µµοουυ  εευυττυυχχίίαα,,  µµάάλλλλοονν..  ΗΗ  

ΜΜααρρίίαα  ΚΚάάλλααςς,,    γγιιάά  ππρρώώττηη  φφοορράά  εεµµφφααννιιζζόότταανν  σσττηηνν  ΕΕππίίδδααυυρροο  κκιι  εείίχχαα  ττοο  ττρρααννζζίίσσττοορρ  ττοουυ  

ππααττέέρραα  µµοουυ  δδίίππλλαα,,  γγιιάά  νν’’  αακκοούύσσωω  ττηη  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήή  µµεεττάάδδοοσσηη,,  όότταανν  θθααρρχχόότταανν  ηη  ώώρραα..  ΟΟ  

ΣΣααρράάννττοοςς  ππρρόόββααλλλλεε  ααππ’’  ττηη  γγωωννίίαα,,  µµ’’  έένναα  µµωωρρόό  σσττηηνν  ααγγκκααλλιιάά  ττοουυ..  ΑΑσσττεείίοο  ττοο  θθέέααµµαα,,  µµοουυ  

ττρράάββηηξξεε  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή..  ΕΕίίχχεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  ννόόµµιιµµαα,,  µµαα  δδεενν  ήήξξεερρεε  νναα  ττ’’  ααγγγγίίζζεειι,,  νναα  τταα  κκρρααττάά!!  

ΟΟ  ππααττέέρρααςς  έέλλεεγγεε  ππωωςς,,  µµόόννοο  ζζάάρριιαα  κκααιι  χχαασσιισσοοττσσίίγγααρραα,,  µµπποορροούύσσεε  νν’’  ααγγγγίίζζεειι  οο  ΣΣααρράάννττοοςς..  

ΠΠααρρ’’  όόττιι  δδεενν  ήήτταανν  σσυυχχννόό  φφααιιννόόµµεεννοο,,  aaυυττήή  ττηη  φφοορράά  σσυυµµφφωωννοούύσσαα  µµααζζίί  ττοουυ..  ΌΌµµωωςς,,ττοο  

θθέέααµµαα  εεκκττόόςς  ααππόό  αασσττεείίοο,,ήήτταανν  κκααιι  ππααρράάξξεεννοο::  ΤΤιι  δδοουυλλεειιάά  εείίχχεε,,  ααυυττόό  ττοο  ββρρέέφφοοςς,,  σσττηηνν  

ααγγκκααλλιιάά  ττοουυ  ΣΣααρράάννττοουυ;;  ΤΤόόκκλλεεψψεε  ααππόό  κκάάπποουυ,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  ττοο  πποουυλλήήσσεειι  άάρραα  γγεε;;  ‘‘ΗΗ  

µµήήππωωςς,,  µµιιάά  εεφφήήµµεερρηη  εερρωωµµέέννηη,,  ττοουυ  φφόόρρττωωσσεε  ττοονν  κκααρρππόό  ττοουυ,,  µµηη  ζζηηττώώννττααςς  άάλλλλαα  ββάάρρηη;;  

ΕΕκκττόόςς  ααππόό  µµέένναα,,  όόλληη  ηη  γγεειιττοοννιιάά  ππρρέέππεειι  ννάάκκααννεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  σσκκέέψψεειιςς..  ΚΚααννεείίςς,,  όόµµωωςς,,  δδεενν  

ππρρόόλλααββεε  νναα  ττοονν  ρρωωττήήσσεειι..  ΜΜεε  ττηη  φφοούύρριιαα  πποούύχχεε,,  όόππωωςς  έέσσττρριιψψεε  ααππ’’  ττοο  σσττεεννόό,,  µµππήήκκεε  σσ’’  

ααυυττόό  πποούύχχααµµεε  σσυυννηηθθίίσσεειι  νναα  λλέέµµεε......σσππίίττιι  ττοουυ..  ΜΜιιάά  ααττέέλλεειιωωττηη  οοιικκοοδδοοµµήή,,  πποουυ  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  
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έέκκααννεε  κκααττάάλληηψψηη  σσττοο  ιισσόόγγεειιοο,,  έέββααλλεε  ππέέννττεε  κκοουυρρεελλοούύδδεεςς  γγιιάά  ττοοίίχχοουυςς  κκααιι  ττηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ,,  

τταα  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  µµεε  ττηη  µµηηττέέρραα  ττοουυ  µµέέσσαα,,  νναα  κκααττοοιικκήήσσοουυνν..  ΟΟ  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς,,  σσττηηνν  ααρρχχήή  

θθέέλληησσεε  νναα  ττοονν  δδιιώώξξεειι,,  µµαα  σσυυµµµµεερρίίσσττηηκκεε  ττηη  φφττώώχχεειιαα  ττοουυ..  ΤΤοονν  άάφφηησσεε  νναα  µµέέννεειι  εεκκεείί,,  

έέχχοοννττααςς  ττηη  ββεεββααιιόόττηητταα    ππωωςς,,  ττηη  µµέέρραα  πποουυ  θθαα  ββρρεειι  τταα  χχρρήήµµαατταα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττοο  γγιιααππίί,,  

θθάάχχεειι  µµααζζίί  ττοουυ  ππρροοββλλήήµµαατταα..  ΈΈκκααννεε  λλάάθθοοςς,,  πποουυ  ττοονν  άάφφηησσεε..  ΗΗ  χχααββοούύζζαα  ττηηςς  γγεειιττοοννιιάάςς,,  

ήήτταανν  ααυυττόό  ττοο  σσππίίττιι--οο  ΘΘεεόόςς  νναα  ττοο  κκάάννεειι!!  ΜΜεεςς  σσττηη  ββρρώώµµαα,,  σστταα  χχώώµµαατταα  πποουυ  γγίίννοονντταανν  

λλάάσσππεεςς  ττοο  χχεειιµµώώνναα..  ΑΑννααρρωωττιιώώµµοουυνναα  ππάάνντταα::  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  ζζοουυνν  έέττσσιι  άάννθθρρωωπποοιι;;      

                                  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς,,  δδεενν  αασσχχοολλήήθθηηκκεε  πποοττέέ  µµεε  ττοο  σσππίίττιι  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά..  ΉΉτταανν,,  

ππρρααγγµµααττιικκάά,,  ππααρράάξξεεννοο  πποουυ  ττώώρραα  κκοουυββααλλοούύσσεε,,  έένναα  άάγγννωωσσττοο  ββρρέέφφοοςς  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυ..  ΤΤιιςς  

σσκκέέψψεειιςς  µµοουυ,,  δδιιέέκκοοψψαανν  δδυυννααττέέςς  φφωωννέέςς  κκααιι  κκααυυγγάάδδεεςς,,  ααππ’’  ττηηνν  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  κκααρρααγγκκιιόόζζηη..  

ΜΜάάλλλλοονν  ηη  δδεεύύττεερρηη  σσκκέέψψηη  µµοουυ,,  ήήτταανν  ηη  σσωωσσττήή..  ΚΚάάπποοιιαα  έέδδωωσσεε  τταα  ττοουυ  ΣΣααρράάννττοουυ  ττωω  

ΣΣααρράάννττωω  κκιι  ηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ,,  µµεε  ττηηνν  ψψεευυδδήή  ττηηςς  άάρρθθρρωωσσηη  ((εείίµµααιι  σσίίγγοουυρρηη,,  κκάάπποοιιαα  ππααλλιιάά  

κκλλωωττσσιιάά  ττοουυ  ΣΣααρράάννττοουυ  σσττοο  σσττόόµµαα,,  εευυθθυυννόότταανν  γγιι’’  ααυυττόό)),,  άάρρχχιισσεε  νναα  δδιιααµµααρρττύύρρεεττααιι..  

ΤΤεελλιικκάά,,  όόππωωςς  ττοο  ππεερρίίµµεενναα,,  ήήχχηησσαανν  κκάάττιι  δδυυννααττάά  σσκκααµµππίίλλιιαα  κκααιι  µµεεττάά  σσιιωωππήή..  ΈΈνναα  

κκλλααψψοουυρρηηττόό  ττηηςς  ΛΛααµµππρριιννήήςς  --ττιι  φφοοββεερρόό  πποουυ  ααυυττήή  ηη  γγυυννααίίκκαα,,  εείίχχεε  ττοο  ίίδδιιοο  µµεε  ττηη  µµηηττέέρραα  

µµοουυ  όόννοοµµαα!!--  αακκοουυγγόότταανν  µµόόννοο..  ΚΚάάττιι  έέλλεεγγεε,,  µµαα  ήήτταανν  ααδδύύννααττοο  νναα  κκααττααλλάάββωω..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  

ββγγήήκκεε  σσττοο  δδρρόόµµοο,,  κκοοίίττααξξεε  κκααττάάµµαατταα  ττοουυςς  γγεείίττοοννεεςς,,  πποούύχχαανν  µµααζζεευυττεείί  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  

ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  µµεε  ττιιςς  φφωωννέέςς,,  ττοουυςς  έέββρριισσεε,,  όόππωωςς  σσυυννήήθθιιζζεε,,  γγιιάά  ττηηνν......  ααδδιιαακκρριισσίίαα  ττοουυςς  κκιι  

έέφφυυγγεε,,  ππρροοςς  ττηη  µµεερριιάά  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς..  ΠΠίίσσωω  ττοουυ,,  ηη  ΛΛααµµππρριιννήή  ύύψψωωννεε  υυσσττεερριικκέέςς  κκρρααυυγγέέςς,,  

γγιιάά  ττηη  µµααύύρρηη  ττύύχχηη  ττηηςς,,  κκοοννττάά  ττοουυ..  ΉΉτταανν  δδυυόό  χχρρόόννιιαα  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  µµέένναα  ηη  ΛΛααµµππρριιννήή,,  

σστταα  2200..  EEίίχχεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά,,  έένναανν  άάννττρραα  νναα  ττηη  δδέέρρννεειι  κκααιι  ππααρρηηγγοορριιάά  ττιιςς  σσκκάάλλεεςς  πποούύππλλεεννεε,,  

γγιιααττίί  κκααννεείίςς  δδεενν  ττηηνν  άάφφηηννεε  νναα  µµππεειι  ππιιόό  µµέέσσαα  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυ,,  ααππόό  φφόόββοο  µµηηνν  κκλλέέψψεειι!!  ΠΠέέννττεε  

χχρρόόννιιαα  ττώώρραα,,  πποουυ  ττηηνν  ήήξξεερραα,,  ήήτταανν  σσηηµµεείίοο  ααννααφφοορράάςς::  ΘΘαα  µµπποορροούύσσεε  πποοττέέ  ηη  ζζωωήή  µµοουυ,,  

ννάάτταανν  έέττσσιι;;  ΙΙδδίίωωςς,,  ααφφ’’  όόττοουυ  έέµµααθθαα  ππωωςς  εείίµµαασσττεε……  σσυυννοοµµήήλλιικκεεςς!!  ΠΠίίσσττεευυαα  θθαα  ήήτταανν,,  

ττοουυλλάάχχιισσττοο,,  σσααρράάνντταα  χχρροοννώώνν!!!!!!  

                      ΗΗ  ΤΤαασσίίαα,,  ηη  ααδδεερρφφήή  µµοουυ,,  ήήρρθθεε  σσττοο  µµππααλλκκόόννιι,,  ρρωωττώώννττααςς..  ΉΉξξεερρεε,,  ββέέββααιιαα......  ΓΓιιάά  

δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς    λλόόγγοουυςς,,  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  κκιι  ηη  ΛΛααµµππρριιννήή,,  ααρρκκεεττέέςς  φφοορρέέςς  ττηη  µµέέρραα  

σσκκοοττώώννοονντταανν..  ΌΌτταανν  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  αακκοούύγγααµµεε  φφαασσααρρίίαα,,  φφωωννέέςς,,  ήήχχοουυςς  ααππόό  σσκκααµµππίίλλιιαα,,  

ξξέέρρααµµεε..  ΜΜααθθααίίννοοννττααςς,,  ττηηνν  ααιιττίίαα  ααυυττοούύ  ττοουυ  κκααυυγγάά,,  ηη  έέµµφφυυττηη  ππεερριιέέρργγεειιάά  ττηηςς,,  εεξξόόγγκκωωµµαα  

έέγγιιννεε::  ""  ππααιιδδίί;;  ττιι  ππααιιδδίί,,  δδηηλλααδδήή;;""..  

                        HH  aaδδεερρφφοούύλλαα  µµοουυ,,  ήήτταανν  ζζηηλλιιάάρραα--  γγννωωσσττόό  ααυυττόό!!  ΠΠααρρ’’  όόττιι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  µµεε  ττοο  

ΣΣααρράάννττοο  κκρράάττηησσεε  εελλάάχχιισστταα,,  γγιιααττίί  οο  ππααττέέρρααςς  ––δδύύσσκκοολλαα,,  εειινν’’  ααλλήήθθεειιαα--  κκααττάάφφεερρεε  νναα  

ττιιθθαασσεεύύσσεειι  ττιιςς  οορρµµέέςς  ττοουυ..  ΕΕκκεείίννηη,,  έέλλεεγγεε  ππωωςς  ήήθθεελλεε  λλίίγγοο  νναα  ππααίίξξεειι,,  ααππλλώώςς......  ΚΚάάθθεε  

κκααιιννοούύρριιαα  κκααττάάκκττηησσηη  ττοουυ  ΣΣααρράάννττοουυ,,  όόµµωωςς,,  ττηηνν  έέφφεερρννεε  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  µµεελλααγγχχοολλίίααςς,,  ααςς    

ππέέρραασσεε  ττόόσσοοςς  κκααιιρρόόςς..  ΑΑρρννιιόότταανν  ττοουυςς  δδιιάάφφοορροουυςς  κκααλλοούύςς  γγααµµππρροούύςς,,  πποουυ  οοιι  ππρροοξξεεννήήττρρεεςς  

έέφφεερρνναανν  σσττοο  σσππίίττιι  κκιι  οο  φφόόββοοςς  µµηη  µµεείίννεειι  ααννύύππααννττρρηη,,  ζζωωήήρρεευυεε  σστταα  κκρρυυφφάά  ττωωνν  γγοοννιιώώνν  

µµααςς..  ΕΕκκεείίννηη  έέλλεεγγεε  ππωωςς  ήήτταανν  ννωωρρίίςς  µµαα  έέµµππααιιννεε  σστταα  εείίκκοοσσιι  δδύύοο  ((όόππωωςς  ββάάφφττιιζζεε  τταα  εείίκκοοσσιι  

ττέέσσσσεερράά  ττηηςς))  έέχχοοννττααςς  ήήδδηη  ππρροοϊϊσσττοορρίίαα!!  ΟΟ  ππααττέέρρααςς,,  φφοοββόότταανν  ππωωςς  οοιι  κκόόρρεεςς  ττοουυ  θθαα  

µµεείίννοουυνν  σσττοο  ρράάφφιι!!  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιάά  ττηηνν  ΤΤαασσίίαα,,  εείίχχεε  λλόόγγοουυςς  νναα  ββιιάάζζεεττααιι..  ΈΈδδεειιχχννεε,,  µµεε  κκάάθθεε  

εευυκκααιιρρίίαα,,  ττόόσσοο  κκαακκόό  χχααρραακκττήήρραα,,  πποουυ  δδεε  θθάάτταανν  κκααθθόόλλοουυ  εεύύκκοολλοο,,  έέννααςς  άάννττρρααςς  νναα  δδεεχχθθεείί  

νναα  σσυυζζήήσσεειι  µµααζζίί  ττηηςς..  ΗΗ  εελλππίίδδαα  ττοουυ  όόλληη,,  ήήτταανν  νναα  ττηηνν  ππααννττρρέέψψεειι  γγρρήήγγοορραα,,  ππρριινν  γγίίννεειι  

εευυρρέέωωςς  γγννωωσσττόό  ααυυττόό..  ΜΜαα  ηη  ΑΑνναασστταασσίίαα,,  εεππέέµµεεννεε  σσττηηνν  άάρρννηησσήή  ττηηςς,,  σστταα  µµεελλααγγχχοολλιικκάά  

κκλλεεφφττοοκκυυττττάάγγµµαατταα  ππρροοςς  ττοο  ΣΣααρράάννττοο--  κκάάττιι  πποουυ  δδεενν  κκααττάάλλααββαα  πποοττέέ,,  ήήµµοουυνν  µµιικκρρήή,,  έέλλεεγγεε..  
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ΑΑππεελλππιισσττιικκάά  φφττωωχχόόςς  κκααιι  δδυυσσττυυχχήήςς,,  ααγγρριιάάννθθρρωωπποοςς,,  ββρρωωµµιιάάρρηηςς,,  χχωωρρίίςς  ττρρόόπποουυςς,,  

ααδδιιάάφφοορροοςς  γγιιάά  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιάά  ττοουυ,,  δδεε  θθαα  µµπποορροούύσσεε,,  πποοττέέ,,  νν’’  ααπποοττεελλέέσσεειι  όόννεειιρροο,,  γγιιάά  µµιιάά  

κκοοππέέλλαα  σσαανν  εεµµάάςς..  ΚΚιι  όόµµωωςς,,  ααρρννήήθθηηκκεε  ττοουυςς  ππιιόό  όόµµοορρφφοουυςς  κκιι  εευυκκααττάάσσττααττοουυςς  άάννττρρεεςς  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς!!  ΓΓιιάά  χχάάρρηη  ττοουυ;;  ΠΠοοττέέ  δδεενν  ττοο  ππίίσσττεεψψαα  κκααττάά  ββάάθθοοςς..  ΘΘάάλλεεγγαα,,  ήήτταανν  ηη  άάρρννηησσηη  ττηηςς  

νναα  κκάάννεειι  κκάάττιι,,  πποουυ  θθέέλλαανν  οοιι  άάλλλλοοιι  γγιιάά  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττηηςς..  ΠΠεερρίίµµεεννεε  ττοονν  έέρρωωτταα,,  ππααρρέέµµεεννεε  

ρροοµµααννττιικκήή......  ΜΜαα,,  ββρρήήκκεε  έέρρωωτταα,,  γγιι’’  ααυυττόόνν  ττοονν  άάθθλλιιοο  άάννττρραα;;  ΤΤιι  άάννττρραα,,  µµεεττααξξύύ  µµααςς,,  

ππααιιδδααρρέέλλιι......  ΜΜεεγγααλλύύττεερρήή  ττοουυ    ήήτταανν!!  

                  ∆∆υυννααττάά  κκλλάάµµαατταα  ππααιιδδιικκάά  δδιιέέκκοοψψαανν  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  µµοουυ..  ΗΗ  γγεειιττοοννιιάά,,  άάρρχχιισσεε,,  ππάάλλιι,,  νναα  

µµααζζεεύύεεττααιι  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  κκααρρααγγκκιιόόζζηη  κκααθθώώςς,,  ααππ’’  όό,,ττιι  φφααιιννόότταανν,,  ηη  ΑΑγγλλααΐΐαα--

ΛΛααµµππρριιννήή  έέββγγααζζεε  ττοο  άάχχττιι  ττηηςς,,  σσττοο  ννεεοοφφεερρµµέέννοο  ααγγγγεελλοούύδδιι..  ΚΚάάττιι  άάρρχχιισσεε  νναα  µµηη  µµοουυ  ααρρέέσσεειι..  

ΣΣκκέέφφττηηκκαα  ττηηνν  ααγγκκααλλιιάά  ττηηςς  µµααννοούύλλααςς  κκααιι  ππήήγγαα  νναα  χχωωθθώώ  µµέέσσαα  ττηηςς..  ΕΕκκεείίννηη,,  

ααππαασσχχοολληηµµέέννηη,,  µµόόννιιµµαα,,  σσεε  κκάάπποοιιαα  δδοουυλλεειιάά  ττοουυ  σσππιιττιιοούύ,,    δδεενν  εείίχχεε  κκααττααλλάάββεειι,,  όόττιι  ηη  

γγεειιττοοννιιάά  µµααςς  ααππέέκκττηησσεε  κκααιιννοούύρριιοο  µµέέλλοοςς..  ΆΆκκοουυγγεε,,  ααππόό  ττ’’  ααννοοιιχχττόό  ρράάδδιιοο  ττηη  ΝΝττίίββαα,,  νναα  

σσττέέλλννεειι  δδυυόό  ννόόττεεςς  σσττοονν  ααέέρραα,,  ππρριινν  ττηη  δδιιαακκόόψψεειι  ηη  ββρροοχχήή..  ΜΜ’’  έέσσφφιιξξεε  ππααρρααξξεεννεεµµέέννηη  κκιι  

αακκοούύµµππηησσεε  τταα  µµάάγγοουυλλάά  ττηηςς  σστταα  δδιικκάά  µµοουυ,,  σσφφιιχχττάά,,  ψψιιθθυυρρίίζζοοννττααςς  µµοουυ  ::  ""  ΣΣσσσσττ!!  NNoorrmmaa,,  

ττοουυ  ΜΜππεελλίίννιι!!  ‘‘ΑΑκκοουυ  φφωωννήή!!......  ΜΜαα,,  ττιι  έέππααθθεεςς  µµιικκρροούύλλαα;;""  
  

  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΟΟΠΠΗΗ  

              ΌΌτταανν  οο  ΜΜεεττααξξάάςς  έέκκλλεειισσεε  ττοουυςς  ττεεκκέέδδεεςς,,  ήήµµααννεε  1166  χχρροοννώώ  σσττηη  ΜΜιικκρροοµµάάννηη..  ΓΓρράάµµµµαατταα  

δδεενν  έέµµααθθαα  κκιι  οο  ππααττέέρρααςς  µµοουυ,,  ββιιααζζόόττααννεε  νναα  υυππααννττρρέέψψεειι  κκααιι  νναα  ξξεεφφοορρττωωθθεείί,,  ηηµµέένναα  κκααιι  ττιιςς  

ααδδεερρφφάάδδεεςς  µµοουυ..  ΣΣττηη  φφττώώχχεειιαα  ττοουυ,,  πποουυ  ππρροοίίκκαα  δδεενν  εείίχχεε,,  κκααννεείίςς  γγααµµππρρόόςς  δδεε  σσίίµµωωννεε..  

ΟΟύύττεε  έένναα  χχοουυλλιιάάρριι,,  έένναα  ττσσοουυρράάππιι  δδεε  θθάάππααιιρρννεε  µµεε  ττηηνν  ττσσοούύππρραα..  ΜΜεεγγάάλληη  ηη  έέκκππλληηξξηη  όότταανν  

µµααςς  εείίππεε  ππωωςς  θθάάρρθθεειι  έέννααςς  εεππιιχχεερρηηµµααττίίααςς  ααππ’’  ττοονν  ΠΠύύρργγοο,,  ννεεόόττααττοοςς,,  2266  µµόόννοο  χχρροοννώώ,,  νναα  

δδιιααλλέέξξεειι  ννύύφφηη  ααππ’’  ττοο  σσππίίττιι  µµααςς..  ΟΟιι  ααδδεερρφφάάδδεεςς,,  ααρρχχίίσσααµµεε  νναα  κκάάννοουυµµεε  όόννεειιρραα..  ΚΚααµµµµιιάά  δδεενν  

ππίίσσττεευυεε,,  νναα  υυππήήρρχχεε  άάλλλληη  εευυκκααιιρρίίαα..  ΑΑκκόόµµαα  κκιι  αανν  ήήτταανν  ξξεεδδοοννττιιάάρρηηςς,,  κκαακκάάσσχχηηµµοοςς  κκααιι  

ππααλλιιάάθθρρωωπποοςς  οο  γγααµµππρρόόςς,,  όόλλεεςς  ττοονν  εεθθέέλλααµµεε..  ΝΝαα  φφύύγγοουυµµεε  ααππ’’  ττοονν  κκααττααρρααµµέέννοο  ττοούύττοο  

ττόόπποο..  ΤΤιι  νναα  σσοουυ  ππρρωωττοοθθυυµµηηθθώώ;;  ΤΤοο  ξξύύλλοο  πποούύττρρωωγγεε  ηη  µµάάνναα  µµααςς  ήή  εεκκεείίννοο  πποουυ  ττρρώώγγααµµεε  

εεµµεείίςς,,  ννηησσττιικκέέςς;;  ΤΤαα  ππααπποούύττσσιιαα  τταα  σσττεεννάά  ήή  ττοο  µµάάρρµµααρροο  ττυυρρίί;;  

              ∆∆εενν  εείίχχααµµεε  ρροούύχχαα,,  νναα  γγίίννοουυµµ’’  όόµµοορρφφεεςς......  ΜΜόόννοο  γγλλυυκκόό  σσυυκκααλλάάκκιι,,  πποουυ  ‘‘χχεε  φφττιιάάξξεειι  ηη  

ββααββάά,,  ααππ’’  ττηηνν  άάννοοιιξξηη  κκιι  υυππήήρρχχεε  αακκόόµµαα..  ΓΓιιάά  φφααΐΐ,,  µµιιάά  σσοούύππαα  µµεε  λλάάχχαανναα  ααππ΄́ττοο  µµπποοσσττάάννιι  

ττοούύχχααµµ’’  εεττοοιιµµάάσσεειι..  ΚΚιι  ήήρρθθεε  εεκκεείίννοοςς,,  σσκκοοννιισσµµέέννοοςς  σσττοο  άάλλοογγοο,,  µµααζζίί  µµεε  δδυυόό  φφίίλλοουυςς  ττοουυ,,  

κκααββααλλααρρίίαα  κκιι  ηη  οοµµοορρφφιιάά  ττοουυ  φφώώττιισσεε  ττηη  ννύύχχτταα..  ΟΟύύλλεεςς  οοιι  λλεεϊϊµµοοννιιέέςς,,  µµιισσήήσσααµµεε  ηη  µµιιάά  ττηηνν  

άάλλλληη,,  ααµµέέσσωωςς!!  ΉΉππρρεεππεε  νναα  µµπποορροούύσσεε,,  νναα  µµααςς  ππάάρρεειι  οούύλλεεςς!!  ΓΓιι’’  ααυυττόό,,  φφααίίννεεττααιι,,  δδεενν  

ξξααννααµµιιλλήήσσααµµεε  πποοττέέ    µµεεττααξξύύ  µµααςς  κκααιι  χχααθθήήκκααµµεε,,    σσκκοορρππιισσµµέέννεεςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΈΈγγιιννεε  ττοο  

ααππίίσσττεευυττοο,,  νναα  δδιιααλλέέξξεειι  εεµµέένναα!!!!!!  ΊΊσσωωςς,,  εεππεειιδδήή  ήήµµαανν  ηη  ππιιόό  µµιικκρρήή..  ΚΚιι  αακκόόµµαα  ππιιόό  ααππίίσσττεευυττοο,,  

πποουυ  ππέέττααξξεε  σσττοονν  ππααττέέρραα  µµοουυ  έένναα  µµιικκρρόό  πποουυγγγγίί  µµεε  λλίίρρεεςς,,  µµ’’  ααννέέββαασσεε  σσττοο  άάλλοογγοο  κκααιι  

φφύύγγααµµεε..  ΟΟύύλλοο  ττοο  ββρράάδδυυ  κκααλλππάάζζααµµεε  µµέέχχρριι  ττοονν  ΠΠύύρργγοο,,  ααµµίίλληηττοοιι,,  ααυυττόόςς  κκιι  οοιι  φφίίλλοοιι  ττοουυ..  

ΣΣττααµµααττήήσσααµµεε  µµόόννοο  ττρρεειιςς  φφοορρέέςς,,  νναα  πποοττιισσττοούύνν  τταα  ζζώώαα  κκααιι  µµεείίςς..  ΤΤηηνν  ττρρίίττηη  µµεε  ρρώώττηησσεε::  

""ΠΠώώςς  σσεε  λλέέννεε””;;  ""ΚΚααλλλλιιόόππηη"",,  ππρριινν  ππρροολλάάββωω  νναα  ππωω,,  εείίδδαα  µµιιάά  σσύύσσππαασσηη  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ..  

∆∆εενν  ττ’’  άάρρεεζζεε..  ΜΜέέχχρριι  ττοονν  ΠΠύύρργγοο,,  δδεενν  ξξααννααµµίίλληησσεε..  ΌΌτταανν  φφττάάσσααµµεε,,  χχώώρριισσεε  µµεε  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  

ττοουυ  κκααιι  ππήήγγααµµεε  σσ’’  έένναα  ωωρρααίίοο  σσππίίττιι,,  ππααλλιιόό  ααρρχχοοννττιικκόό,,  µµεε  σσκκάάλλεεςς..  ΜΜέέσσαα  ήήτταανν  πποολλύύ  

αακκααττάάσσττααττοο,,  µµαα  δδεενν  εείίχχεε  κκααµµµµιιάά  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  δδιικκόό  µµααςς..  ΜΜεε  ππήήγγεε  σσττηηνν  κκρρεεββααττοοκκάάµµααρραα  

κκααιι  δδίίχχωωςς  νναα  κκααττααλλάάββωω,,  µµ’’  έέκκααννεε  δδιικκήή  ττοουυ..  ∆∆εε  θθυυµµάάµµααιι  ττίίπποοτταα..  ΚΚάάπποοιιαα  σσττιιγγµµήή,,  έέννοοιιωωσσαα  
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ππωωςς  κκοοιιµµόότταανν..  ΤΤοονν  ππλλάάγγιιαασσαα,,  ττοονν  έέγγδδυυσσαα  ααρργγάά,,  ααννοοιιγγόόκκλλεειιννεε  τταα  µµάάττιιαα,,  µµοούύλλεεγγεε  κκάάττιι  κκααιι  

σσυυννέέχχιιζζεε  νναα  κκοοιιµµάάττααιι..  ΜΜεεττάά  έέββγγααλλαα  κκααιι  τταα  δδιικκάά  µµοουυ  ρροούύχχαα,,  έέµµεειινναα  µµεε  ττοο  µµεεσσοοφφόόρριι  κκιι  

έέγγεειιρραα  δδίίππλλαα  ττοουυ..  ΠΠρροοσσππάάθθηησσαα  νναα  ττοονν  ααγγκκααλλιιάάσσωω,,  µµαα  ττρρααββιιόότταανν  µµεεςς  σσττοονν  ύύππννοο  ττοουυ..  

ΚΚάάππωωςς  έέττσσιι  µµεε  ππήήρρεε  οο  ύύππννοοςς..  ∆∆εενν  ξξέέρρωω  ππόόσσοο  κκοοιιµµήήθθηηκκαα..  ΞΞύύππννηησσαα,,  έέχχοοννττάάςς  ττοονν  ππάάλλιι  

µµέέσσαα  µµοουυ..  ΝΝοοµµίίζζωω  κκοοιιµµόότταανν..  ∆∆εε  µµππόόρρεεσσαα  νναα  δδωω..  ΧΧάάρρααξξεε  µµεε  µµιισσοοϋϋππννοο..  ΠΠεεττάάχχττηηκκαα  ααππ’’  

ττοο  κκρρεεββάάττιι,,  ννττύύθθηηκκαα  γγρρήήγγοορραα  κκααιι  ππήήγγαα  νναα  φφττιιάάσσωω  κκααφφέέ  σσ’’  ααυυττόόνν  ττοονν  άάννττρραα  πποουυ  µµ’’  εείίχχεε  

κκάάννεειι  δδιικκήή  ττοουυ,,  εεννττεελλώώςς  δδιικκήή  ττοουυ!!--  µµαα  ττ’’  όόννοοµµάά  ττοουυ,,  αακκόόµµαα,,  δδεενν  ττόόξξεερραα......  

                ΑΑφφοούύ  δδεενν  ήήξξεερραα  ττ’’  όόννοοµµάά  ττοουυ,,  ππώώςς  ππίίννεειι  ττοονν  κκααφφέέ  ττοουυ  θθάάξξεευυρραα;;  ΈΈµµααθθαα  ττηηνν  

κκοουυζζίίνναα,,  έέφφττιιαασσαα  έένναα  κκααφφεεδδάάκκιι  γγιιάά  µµέένναα--  οο  ππρρώώττοοςς  πποούύππιινναα,,  σσττηη  ζζωωήή  µµοουυ!!  ΕΕίίχχαα  έέττοοιιµµαα  

τταα  σσυυµµππρράάγγκκααλλαα,,  νναα    ββρράάσσωω    ττοονν  δδιικκόό  ττοουυ  κκιι  έέκκααττσσαα  σσττοο  ππρροοσσκκεεφφάάλλιι  ττοουυ,,  ππεερριιµµέέννοοννττααςς  

νναα  σσηηκκωωθθεείί..  ΓΓιιοοµµάάττιισσεε  κκααλλάά,,  γγιιάά  νναα  ξξυυππννήήσσεειι!!  ΣΣττοο  µµεεττααξξύύ,,  τταακκττοοπποοίίηησσαα  λλίίγγοο  ττοο  σσππίίττιι,,  

χχωωρρίίςς  φφαασσααρρίίαα..  ΜΜόόλλιιςς  άάννοοιιξξεε  τταα  µµάάττιιαα,,  ττοουυ  χχααµµοογγέέλλαασσαα..  ““ΝΝαα  σσοουυ  κκάάµµωω  κκααφφέέ;;""..  

""ΣΣκκέέττοο!!"",,  εείίππεε  σσκκέέτταα  κκααιι  κκααττάάλλααββαα  όόττιι  δδεενν  έέκκααννεε  κκέέφφιι,,  νναα  µµιιλλάάεειι  µµόόλλιιςς  ξξυυππννοούύσσεε..  

ΈΈφφττιιαασσαα  ττοονν  κκααφφέέ,,  µµ’’  έένναα  κκόόλλπποο  πποουυ  µµοούύχχεε  µµάάθθεειι  ηη  σσυυχχωωρρεεµµέέννηη  ηη  γγιιααγγιιάά  ααππ’’  ττηη  µµάάνναα  

µµοουυ,,  πποουυ  ήήττοοννεε  ΣΣµµυυρρννιιάά..  ΣΣεε  χχααµµηηλλήή  φφωωττιιάά,,  µµόόλλιιςς  φφοούύσσκκωωννεε  ττοο  κκααϊϊµµάάκκιι,,  έέββγγααλλαα  ττοο  

µµππρρίίκκιι  ααππ’’  ττηη  φφωωττιιάά,,  ππρρόόσσθθεεσσαα  µµιισσήή  κκοουυττααλλιιάά  αακκόόµµαα,,  αανναακκάάττεεψψαα  κκααιι  ττόόββααλλαα  ππάάλλιι  νναα  

ββρράάσσεειι,,  µµέέχχρριι  πποουυ  ξξααννααφφοούύσσκκωωσσεε..  ΕΕίίχχεε  εεππιιττυυχχίίαα!!  ""ΜΜππρράάββοο,,  ρρεε  ΚΚααλλλλιιόόππηη!!  ΩΩρρααίίοο  κκααφφέέ  

φφττιιάάννεειιςς"",,  ττοονν  άάκκοουυσσαα  νναα  φφωωννάάζζεειι  ααππόό  ττοονν  ααππόόππααττοο..  ΌΌτταανν  ββγγήήκκεε,,  µµεε  ρρώώττηησσεε  κκιι  ααππόό  

κκοοννττάά::  ""ΣΣττηηνν  κκοουυζζίίνναα,,  εείίσσααιι  ττοο  ίίδδιιοο  κκααλλήή;;""  ΤΤοο  δδιιααππίίσσττωωσσεε....  ΑΑφφοούύ  ττοουυ  άάρρεεζζεε  νναα  µµεε  

ππααίίρρννεειι  σσυυννέέχχεειιαα,,  ττοουυ  µµααγγέέρρεευυαα  ωωρρααίίαα,,  έέφφττιιαανναα    κκααιι  κκααλλόό  κκααφφέέ,,  εείίππεε  θθαα  µµεε  ππάάρρεειι,,  µµεε  ττηη  

σσυυµµφφωωννίίαα  νναα  µµηηνν  ααννττιιµµιιλλώώ  πποοττέέ,,  νναα  ττοονν  αακκοούύωω  ππάάνντταα..  ΕΕγγώώ  ααπποοκκρρίίθθηηκκαα,,  ππωωςς  θθέέλλωω  νναα  

κκάάµµωω  οοιικκοογγέέννεειιαα  µµααζζίί  ττοουυ,,  θθαα  ττοουυ  εείίµµααιι  ππιισσττήή  κκααιι  ττοονν  ρρώώττηησσαα  ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ..  ΑΑρργγύύρρηηςς  

µµοουυ  εείίππεε  κκααιι  γγρρήήγγοορραα  ββρρεεθθήήκκααµµεε  σσττηηνν  εεκκκκλληησσιιάά..  ΟΟ  ππααττέέρρααςς  κκιι  ηη  µµάάνναα  ττοουυ  δδεε  ζζοούύσσαανν,,  οοιι  

δδιικκοοίί  µµοουυ  δδεενν  ήήρρθθαανν--ττοουυςς  εειιδδοοπποοίίααξξεε  κκααννεείίςς;;  ΈΈννααςς  χχωωρροοφφύύλλαακκααςς,,  φφίίλλοοςς  ττοουυ,,  ήήτταανν  

κκοουυµµππάάρροοςς  κκιι  έένναα  ττσσιιµµπποούύσσιι,,  µµεε  ππέέννττ’’  έέξξηη  άάττοοµµαα,,  σσεε  µµιιάά  ττααββέέρρνναα  κκάάννααµµεε..  ΜΜεεγγααλλόό--

ππρρεεπποο  ττσσιιµµπποούύσσιι!!  

                ΉΉµµαανν  γγκκαασσττρρωωµµέέννηη  σσττοο  ΓΓιιάάννννηη,,  όότταανν  έέµµααθθαα  γγιιάά  ττοο  δδιικκαασσττήήρριιοο..  ΟΟ  ΆΆννττρρααςς  µµοουυ,,  εείίχχεε  

έένναανν  ττεεκκέέ  κκιι  όότταανν  οο  ΜΜεεττααξξάάςς  ττοουυςς  έέκκλλεειισσεε,,  ββρρέέθθηηκκεε  υυππόόδδιικκοοςς..  ΠΠααρροουυσσίίαασσεε  ττηηνν  έέγγκκυυοο  

γγυυννααίίκκαα  κκααιι  ττηηνν  κκααιιννοούύρριιαα  ττοουυ  ζζωωήή,,  µµεε  χχωωρροοφφύύλλαακκαα  κκοουυµµππάάρροο,,  σσττοο  δδιικκαασσττήήρριιοο,,  γγιιάά  νναα  

ππάάρρεειι  ααππααλλλλααγγήή..  ΉΉρρθθεε  οο  ππόόλλεεµµοοςς,,  ήήφφεερρνναα  ττοο  ΣΣααρράάννττοο..  ∆∆ύύσσκκοολλαα  χχρρόόννιιαα,,  ππώώςς  

εεγγλλυυττώώσσααµµεε  δδεενν  ξξεεύύρρωω!!  ΑΑµµέέσσωωςς  µµόόλλιιςς  ττέέλλεειιωωσσεε  οο  ππόόλλεεµµοοςς,,  µµααςς  ππήήρρεε  κκααιι  φφύύγγααµµεε  ααππ’’  

ττοονν  ΠΠύύρργγοο..  ∆∆εε  ξξααννααππααττήήσσααµµεε  πποοττέέ  εεκκεείί..  ∆∆υυόό  χχρρόόννιιαα  µµεείίννααµµεε  σσττηη  ΜΜιικκρροοµµάάννηη,,  σσττοο  

ππααττρριικκόό  µµοουυ,,  σσαα  νναα  κκρρυυββόόµµαασστταανν..  ΗΗ  µµάάνναα  κκιι  οο  ππααττέέρρααςς  µµοουυ,,  εείίχχαανν  ππεεθθάάννεειι  κκιι  ααππ’’  ττιιςς  

ααδδεερρφφέέςς  µµοουυ,,  ννέέαα  δδεενν  εείίχχαα  πποοττέέ..  ΌΌσσοο  µµεείίννααµµεε  σσττοο  σσππίίττιι,,  κκααµµµµιιάά  δδεε  φφάάννηηκκεε..  

            ΚΚααιι  µµεεττάά,,  µµεε  κκοουυββάάλληησσεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  ΚΚααιιννοούύρριιαα  ζζωωήή  µµοούύππεε,,  θθ’’  ααννοοίίξξοουυµµεε  εεσσττιι--

ααττόόρριιαα!!  ««ΕΕσσύύ  εείίσσααιι  µµααγγεείίρριισσσσαα  άάππιιαασσττηη,,  εεγγώώ  ττηη  σσάάλλαα  ττηηνν  κκοουυµµααννττάάρρωω,,  ππάάµµεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  

νναα  γγεεννοούύµµεε  ττααββεερρννιιάάρρηηδδεεςς!!»»  ΌΌχχιι  ππωωςς  µµ΄́  ααρρώώττααγγεε,,  µµαα  µµ’’  άάρρεεζζεε  ηη  σσκκέέψψηη..  ΣΣττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  

ήήµµαανν  σστταα  µµααγγεερριιάά  κκααιι  ττηη  λλάάττζζαα,,  οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  σσττηηνν  υυπποοδδοοχχήή  κκααιι  ττοο  ττααµµεείίοο..  ΕΕίίχχααµµαανν  κκααιι  δδυυόό  

σσεερρββιιττόόρροουυςς,,  έένναα  ββοοηηθθόό!!  ΗΗ  ττααββέέρρνναα  ήήτταανν  σσ’’  έένναα  µµεεγγάάλλοο  οοιικκόόππεεδδοο..  ΑΑππόό  ττοο  ΜΜάάρρττηη,,  

ββγγάάζζααµµεε  όόξξωω  τταα  ττρρααππέέζζιιaa,,  µµέέχχρριι  ττοονν  ΟΟχχττώώββρρηη..  ΤΤοονν  υυππόόλλοοιιπποο  κκααιιρρόό,,  σσττοο  ιισσόόγγεειιοο  ήήτταανν  

ττοο  µµααγγααζζίί..  ΕΕµµεείίςς  µµέέννααµµεε  ααππόό  ππάάννωω--  γγιιάά  έένναανν  ύύππννοο  ππααααίίννααµµεε..  ΤΤιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς,,  ππρριινν  κκααιι  

µµεεττάά  ττοο  γγήήππεεδδοο,,  γγεεννόότταανν  χχααλλαασσµµόόςς..  ∆∆ooύύλλεεψψαα  σσκκλληηρράά,,  κκοοννττάά  σσττοονν  άάννττρραα  µµοουυ  κκααιι  σσιιγγάά  

σσιιγγάά,,  άάρρχχιισσεε  νν’’  ααββγγααττααίίννεειι..  ΈΈξξιι  ττααββέέρρννεεςς,,  γγέέµµωωσσεε  ττηη  λλεεωωφφόόρροοςς  ΑΑλλεεξξάάννττρρααςς,,  οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  
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µµοουυ..  ΕΕγγώώ,,  σσττηηνν  κκοουυζζίίνναα  µµιιααννήήςς,,  οούύλληη  µµέέρραα..  ΕΕκκεείίννοοςς,,  ααππόό  ττοο  έένναα  µµααγγααζζίί  σσττοο  άάλλλλοο,,  νναα  

εεππιιθθεεωωρρεείί..  ΟΟ  µµεεγγάάλλοοςς  µµααςς  γγιιόόςς,,  ήήττοοννεε  κκιιόόλλαα  δδεεκκααττρρίίωω  χχρροοννώώ,,  µµαα  σσχχοολλεείίοο,,  δδεενν  εείίχχεε  

ππάάεειι..  ΒΒόόηηθθααγγεε  οούύλληη  µµέέρραα  σσττοο  µµααγγααζζίί..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  κκιι  οο  µµιικκρρόόςς,,  σστταα  έέννττεεκκαα  εεφφττοούύννοοςς..  

                      ΈΈνναα  ππρρωωίί,,  οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  ήήφφεερρεε  µµιιάά  ΡΡωωσσίίδδαα  ππιιττσσιιρρίίκκαα,,  ττηη  ΒΒααλλεεννττίίνναα,,  σσττοο  σσππίίττιι..  ««ΘΘαα  

µµεείίννεειι  µµααζζίί  µµααςς»»,,  µµοούύππεε,,  έέττσσιι  ααππλλάά  κκιι  ήήρρθθεε  ηη  ΡΡωωσσίίδδαα  σσππίίττιι  µµααςς..  ΤΤηηνν  έέκκααµµεε  ττρρααγγοούύδδιι  οο  

ΜΜηηττσσάάκκηηςς,,  πποουυ  εεκκεείίννοο  ττοονν  κκααιιρρόό  ττρρααγγοούύδδααγγεε  σσ’’  έένναα  µµααςς  µµααγγααζζίί,,  κκοοιιµµόόττααννεε  µµααζζίί  ττηηςς  οο  

άάννττρρααςς  µµοουυ  κκααιι  ββοολλττάάρρααννεε..  ""ΑΑρργγύύρρηη  µµοουυ,,  γγιιααττίί  ττοο  κκάάννεειιςς  ααυυττόό;;"",,  ππρροοσσππάάθθηησσαα  κκάάπποοττεε  νναα  

ρρωωττήήξξωω  κκααιι  µµοούύππεε,,  νναα  ππάάρρωω  τταα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  νναα  σσηηκκωωθθώώ  νναα  φφύύγγωω!!  ""  ΜΜαα,,  πποούύ  νναα  ππάάωω  

ΑΑρργγύύρρηη  µµοουυ;;  ΤΤιι  ‘‘ννααιι  ααυυττάά  πποουυ  λλεεςς;;""    ΣΣααρρααννττάάρρηησσεε,,  λλέέεειι  κκααιι  θθέέλλεειι  νναα  ζζήήσσεειι  ττηη  ζζωωήή  ττοουυ..  

ΜΜεε  ββααρρέέθθηηκκεε,,  ηηµµέένναα  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ..  ΚΚιι  εεγγώώ;;  ΕΕγγώώ,,  δδεε  θθέέλλωω  νναα  ζζήήσσωω  ζζωωήή;;  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  

ττοουυ,,  δδεε  θθέέλλοουυνν;;  ∆∆εενν  ήήππρρεεππεε  νναα  ππααααίίννοουυνν  σσχχοολλεείίοο;;  ΣΣαανν  εεµµάάςς,,  ααγγρράάµµµµαατταα,,  θθαα  µµεείίννοουυνν  τταα  

ππααιιδδιιάά  µµααςς;;  ΑΑυυττάά  ήήττοοννεε  νναα  λλοογγίίζζεεττααιι,,  µµαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  εεγγώώ,,  σσκκεεφφττόόµµοουυνν  φφωωννααχχττάά..  ΤΤαα  

σσκκααµµππίίλλιιαα  κκιι  οοιι  ββρριισσιιέέςς  ττοουυ,,  µµεε  ππιισσώώφφεερραανν..  ΝΝαα  φφύύγγωω  ήήθθεελλεε,,  νναα  ππάάρρωω  τταα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  νναα  

ππάάωω  σσττηη  ΜΜιικκρροοµµάάννηη,,  σσττοο  ππααττρριικκόό  µµοουυ..  ΘΘαα  µµοουυ  ‘‘σσττεελλννεε  λλεεφφττάά  εεκκεείί..  ∆∆εενν  κκααττάάλλααββαα  ππώώςς  

έέγγιιννεε..  ΠΠοοττέέ  δδεενν  κκααττααλλάάββααιινναα..  ΤΤααξξεείίδδεεψψαα  µµέέχχρριι  ττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα,,  µµεε  µµιιάά  κκααρρόόττσσαα  ττοουυ  

ΣΣΠΠΑΑΠΠ,,  µµααζζίί  µµεε  τταα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  ξξααρράάχχννιιαασσαα  ππάάλλιι  ττηηνν  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  ππααττέέρραα  µµοουυ,,  πποουυ  

κκααννεείίςς  δδεενν    εεππλληησσίίαασσεε    όόσσοο  έέλλεειιππαα..  

                        ΤΤαα  λλίίγγαα  λλεεφφττάά,,  πποουυ  µµοούύδδωωκκεε  οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  φφεεύύγγοοννττααςς,,  ττέέλλεειιωωσσαανν  κκιι  εεκκεείίννοοςς,,  δδεενν  

έέλλεεγγεε  νναα  σσττεείίλλεειι  άάλλλλαα..  ΈΈππααιιρρνναα  τταα  ππααιιδδιιάά  κκιι  ααννεεββααίίννααµµεε  σσιιµµάά  ττοουυ..  ΤΤοονν  ππααρραακκααλλοούύσσαα,,  

οούύλλοοιι  µµααζζίί  ττοονν  ππααρραακκααλλάάγγααµµεε..  ∆∆εενν  κκααττάάλλααββαα  πποοττέέ,,  αανν  οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  άάλλλλααξξεε    ήή  αανν  έέττσσιι  

ήήττοοννεε  ππάάνντταα..  ΤΤοουυ  ττάά  ‘‘ττρρωωγγαανν  οοιι  µµιικκρρέέςς  ΡΡωωσσίίδδεεςς,,  ππιιάά!!  ΚΚααµµµµιιάά  σσκκέέψψηη  γγιιάά  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιάά  

ττοουυ..  ΤΤοονν  µµπποοδδάάγγααµµεε!!  ΉΉθθεελλεε  νναα  φφάάεειι  µµεε  ττιιςς  µµιικκρρέέςς  ΡΡωωσσίίδδεεςς  κκααιι  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττοουυ  

δδεεκκάάρραα,,  δδεενν  κκααττααλλάάββααιιννεε  γγιιααττίί  θθαα  ήήππρρεεππεε  νναα  µµααςς  ττααϊϊζζεειι  εεµµάάςς!!!!!!  ΆΆρρχχιισσεε  σσττοουυςς  θθυυµµοούύςς  

ττοουυ,,  νναα  µµεε  ξξεευυττιιλλίίζζεειι  δδηηµµόόσσιιαα,,  τταα  ππααιιδδιιάά  δδεενν  εείίννααιι  δδιικκάά  ττοουυ,,  έέλλεεγγεε..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  µµοουυ,,  

ήήττοοννεε  έέξξωω  φφρρεεννώώνν  µµααζζίί  ττοουυ..  ΠΠάάγγααιιννεε  τταα  ββρράάδδυυαα  σσττιιςς  ττααββέέρρννεεςς  κκααιι  ττοούύκκααννεε  σσκκηηννέέςς..  

ΜΜεεττάά,,  ξξάάππλλωωννεε  σστταα  ππααγγκκάάκκιιαα  ααππέέννααννττιι  κκιι  έέκκααµµεε  ππωωςς  κκοοιιµµόότταανν,,  γγιιάά  νναα  ττοονν  ααννααγγκκάάσσεειι  νναα  

σσυυγγκκιιννηηθθεείί..  ΟΟιι  αασσττυυννοοµµιικκοοίί  ττοονν  εεµµάάζζεευυαανν,,  ττοονν  φφυυλλαακκίίζζααννεε  γγιιάά  ααλληηττεείίαα..  ΈΈφφτταασσεε  σστταα  

δδεεκκααππέέννττεε  ττοουυ  ττοο  ππααιιδδίί,,  ννάάχχεειι  κκάάµµεειι  δδυυόό  γγιιοοµµάάτταα  χχρρόόννιιαα  φφυυλλαακκήή..  ΟΟ  ΓΓιιάάννννηηςς,,  θθύύµµωωσσεε  µµεε  

ττοονν  ππααττέέρραα  ττοουυ  κκααιι  ττηηνν  ξξεευυττίίλλαα  µµααςς..  ΜΜιιάά  µµέέρραα  µµοούύ  ‘‘ππεε::  ""ΠΠάάψψεε,,  ρρεε  µµάάνναα,,  νναα  ττοο  

ππααρραακκααλλάάςς,,  ττοο  ρρεεµµάάλλιι!!  ΘΘαα  µµππααρρκκάάρρωω  γγιιάά  ττηηνν  ΑΑµµεερριικκήή  κκααιι  θθαα  σσααςς  σσττέέλλννωω  εεγγώώ  νναα  ζζάάττεε..  

ΚΚάάννεε  λλίίγγοο  υυπποοµµοοννήή......""..  ΜΜππήήκκεε  σσ’’  έένναα  ππααππόόρριι  κκιι  έέφφυυγγεε..  ΠΠώώςς  ππέέρραασσεε  έέττσσιι  ηη  ζζωωήή  µµοουυ  

ξξααφφννιικκάά;;  ΜΜέέχχρριι  ππρριινν  λλίίγγοο  εείίχχαα  άάννττρραα,,  σσππίίττιι,,  δδυυόό  ππααιιδδιιάά  κκααιι  δδοουυλλεειιάά..  ΤΤόό  ‘‘νναα  µµοουυ  ππααιιδδίί  

σσααλλππάάρρεειι,,  ττοο  άάλλλλοο  σσττηη  φφυυλλαακκήή  γγιιάά  ααλληηττεείίαα--ππεειιδδήήςς  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  νναα  µµιιλλήήσσεειι  σσττοονν  

άάσσττοορργγοο  ππααττέέρραα  ττοουυ,,  ττόό  ‘‘σσττεειιλλαανν  σσυυννττρροοφφιιάά  µµεε  τταα  ααπποοββρράάσσµµαατταα  νναα  κκοουυλλααννττρρηηθθεείί!!!!!!  ΚΚιι  οο  

ππααττέέρρααςς  ττοουυςς,,  οο  άάννττρρααςς  µµοουυ,,  νναα  γγλλεεννττάάεειι  ’’  εεννώώ  εεµµεείίςς  ππεειιννάάµµεε!!  

            ΜΜιιάά  ααδδύύννααµµηη  γγυυννααίίκκαα  ήήµµοουυνν..  ΦΦοοββεερράά  ααδδύύννααττηη,,  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ααδδιικκίίαα......  ΚΚλλεείίσσττηηκκαα  σσττοο  

σσππίίττιι  µµοουυ,,  σσττηη  ΜΜιικκρροοµµάάννηη,,  ππεερριιµµέέννοοννττααςς  ννάά  ββγγεειι  οο  γγιιόόςς  µµοουυ  ααππ’’  ττηη  φφυυλλαακκήή......  
  

ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  

                  --ΤΤιι  έέχχεειιςς  νναα  ππεειιςς  δδιιάά  ττοο  έέγγκκλληηµµάά  σσοουυ;;  

««ΤΤηηνν  2244  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11995511,,  ηηµµέέρραα  ΣΣάάββββααττοονν,,  ππεερρίί  ώώρραανν  εεννδδεεκκάάττηηνν  ννυυκκττεερριιννήήνν,,  

εεππεεσσκκεεύύθθηηνν  ττοονν  ππααττέέρραα  µµοουυ  ΑΑρργγύύρριιοο,,  φφέέρρεειι  ττοο  ίίδδιιοο  µµεε  εεµµέέ  εεππώώννυυµµοονν,,  ττοουυ  δδεε  ππααπππποούύ  

µµοουυ  ττοο  όόννοοµµαα,,  δδεενν  ττοο  γγννωωρρίίζζωω,,  εειιςς  ττοο  κκααττάάσσττηηµµαα  πποουυ  οούύττοοςς  δδιιααττηηρρεείί  έέννθθαα,,  εεππίί  ττηηςς  
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λλεεωωφφ..  ΑΑλλεεξξάάννδδρρααςς  εειιςς  ττοονν  ααρριιθθµµόόνν  113322,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ττοουυ  ζζηηττήήσσωω  οοιικκοοννοοµµιικκήήνν  

εεννίίσσχχυυσσιινν..  ΟΟ  ΠΠααττήήρρ  µµοουυ  ηηρρννήήθθηη..  ΚΚααττόόππιινν  ττοούύττοουυ,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ττοονν  εεκκββιιάάσσωω  κκααιι  νναα  

ττοουυ  ααπποοσσππάάσσωω  χχρρήήµµαατταα,,  εεππήήγγαα  εειιςς  ττηηνν  ππααρραακκεειιµµέέννηη  ππλλααττεείίαα  ΠΠααννααθθηηννααίίωωνν  δδιιάά  νναα  

κκοοιιµµηηθθώώ  εειιςς  έένναα  ππααγγκκάάκκιι,,  όόπποουυ  κκααιι  µµεε  εεσσυυννέέλλααββεενν  ττοο  όόρργγααννοονν..  

          ΑΑυυττάά  µµόόννοο  έέχχωω  νναα  ππωω  κκααιι  γγρράάµµµµαατταα    δδεε  γγννωωρρίίζζωω..  ΥΥπποογγρράάφφωω,,  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  µµ’’  έένναα  

σσττααυυρρόό  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσίίνν  µµοουυ..»»  
  

                ""......ΕΕίίννααιι  ααννήήκκοουυσσττοονν!!  ΤΤααύύττηη,,  εεππίί  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  µµεεττάά    θθρράάσσοουυςς,,  εείίννααιι  ηη  οοµµοολλοογγίίαα  

ττοουυ  εεγγκκλληηµµααττήήσσααννττοοςς  κκααττάά  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  εευυδδααιιµµοοννίίααςς..  ΚΚααιι  εείίννααιι,,  λλέέγγωω,,  οο  δδρράάσσττηηςς  

έέννδδεεκκαα  εεττώώνν  κκύύρριιεε  ππρρόόεεδδρρεε!!  ΓΓεεννννηηθθεείίςς  δδιι’’  εεκκββιιαασσµµοούύςς,,  σσυυννάάγγεεττααιι!!  ΠΠοούύ,,  εερρωωττώώ  κκααιι  

ππάάλλιινν,,  πποούύ  οοδδηηγγοούύµµεεθθαα;;  ΕΕάάνν  ππααιιδδίίαα,,  ωωσσάάνν  ττοο  ππααρρόόνν  ααπποολλωωλλόόςς,,  δδύύννααννττααιι  δδιιάάγγοουυσσιινν  

ααννααννεεµµιιγγµµέέννοοιι  οοµµοούύ  µµεεττάά  ττωωνν  ττέέκκννωωνν  ηηµµώώνν,,  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν,,  ππρροοςς  ττιι,,  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  

άάγγοουυςς  ττηηςς  σσυυγγχχρρόόννοουυ  αακκοολλάάσσττοουυ  εεπποοχχήήςς,,  ττοο  άάγγχχοοςς  µµααςς  ππεερρίί  ττηηςς  δδιιααππααιιδδααγγωωγγήήσσεεώώςς  

ττωωνν;;  ΧΧωωρρίίςς  εελλααφφρρυυννττιικκάά,,ππααρραακκααλλώώ,,  νναα  κκααττααδδιικκαασσθθεείί  οο  ννεεααρρόόςς  ππααρράάννοοµµοοςς,,  ααππόό  ττοο  

∆∆ιικκαασσττήήρριιοονν  σσααςς,,  εευυχχόόµµεεννοοςς,,  εεννττόόςς  ττοουυ  αασσύύλλοουυ  νναα  πποοδδηηγγεεττηηθθεείί,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  µµηη  

χχρρεειιαασσθθεείί  µµεελλλλοοννττιικκώώςς  νναα  εεππααννεευυρρεεθθώώµµεενν,,  εειιςς  ααυυττήήνν,,  ττααύύττηηνν,,  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαανν!!""  

            ΗΗ  ΚΚααλλλλιιόόππηη,,  ππααρρεεκκάάλλεεσσεε  ττοουυςς  δδιικκαασσττέέςς..  ΕΕκκεείίννοοιι  ττηηνν  ααπποοππήήρραανν,,  λλέέγγοοννττααςς  ττηηςς  ππωωςς,,  

ααννττίί  νναα  ππααρραακκααλλάάεειι,,  ττώώρραα,,  χχρρηησσιιµµόόττεερροο  θθάάτταανν  νναα  ππρρόόσσεεχχεε  ττοο  ππααιιδδίί  ττηηςς,,  ππρριινν  γγίίννεειι  

ααλλήήττηηςς  κκιι  έέκκαανναανν  δδεεκκττήή  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  εειισσααγγγγεελλέέαα  γγιιάά  κκααττααδδίίκκηη,,  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααςς  

σσττοονν  εεννττεεκκάάχχρροοννοο  εεγγκκλληηµµααττίίαα,,  ττοο  εελλααφφρρυυννττιικκόό  ττοουυ  έέννττιιµµοουυ......ππρρόόττεερροουυ  ββίίοουυ!!  ΈΈξξιι  µµήήννεεςς  

µµεεττάά,,  πποουυ  εείίχχααµµεε  εεππααννάάλληηψψηη  ττηηςς  σσκκηηννήήςς,,  χχωωρρίίςς  εελλααφφρρυυννττιικκάά,,  δδεενν  ήήτταανν  εεκκεείί  ηη  ΚΚααλλλλιιόόππηη..  

ΟΟύύττεε  κκαανν  ττόόξξεερρεε!!......  

          ""ΚΚααττηηγγοορροούύµµεεννεε,,  ππρροο  έέξξιι  µµόόλλιιςς  µµηηννώώνν  εεκκααττααδδιικκάάσσθθηηςς,,  ππάάλλιι  δδιιάά  ττηηνν  ιιδδίίαανν  ττηηςς  

ππααρροούύσσηηςς  ααιιττίίαανν..  ΠΠώώςς  δδύύνναασσααιι,,  άάρρττιι  ααπποοφφυυλλαακκιισσθθεείίςς,,  νναα  εεππιισσττρρέέφφεειιςς  ππάάρρααυυτταα  κκααιι  δδηη  

ααύύθθιιςς;;  ∆∆εενν  εεσσττάάθθηη  δδυυννααττόόςς  οο  σσωωφφρροοννιισσµµόόςς  σσοουυ;;  ΦΦρροοννώώ  ππωωςς,,  δδιιαα  ττοούύττοο,,  ππρροοσσήήκκεειι  νναα  

ττιιµµωωρρηηθθεείίςς  ππααρρααδδεειιγγµµααττιικκώώςς,,  ωωςς  υυππόόττρροοπποοςς,,  ώώσσττεε  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  ηη  κκααττηηγγοορρίίαα  εεκκ  ττοουυ  

∆∆ιικκαασσττηηρρίίοουυ,,  µµεε  ττηηνν  ππρροοσσθθήήκκηηνν  ττηηςς  ππααρρααββάάσσεεωωςς  ττοουυ  ννόόµµοουυ  ττέέσσσσεερρεειιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς,,  

κκάάθθεεττοοςς  ττρριιάάνντταα  εεξξ,,  ππααρράάγγρρααφφοοιι  εεξξ  κκααιι  εεννννέέαα!!""  

                  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς,,  δδεενν  κκααττααλλάάββααιιννεε  ττιιςς  µµιισσέέςς  λλέέξξεειιςς  κκααιι  κκααννέένναα  ννοούύµµεερροο..  ΤΤοουυ  φφααιιννόότταανν  

ττρροοµµεερρόό,,  έέττσσιι  όόππωωςς  ττοο  κκοούύννηησσεε,,  ππάάννωω  ααππ’’  ττοο  κκεεφφααλλάάκκιι  ττοουυ,,  ααυυττόό  ττοο    ""υυππόόττρροοπποοςς"",,  οο  

δδιικκαασσττήήςς..  ΠΠρρέέππεειι  ννάάτταανν  ττρροοµµεερρόό  ππρράάγγµµαα,,  οο  ""υυππόόττρροοπποοςς"",,  κκάάττιι  πποουυ  δδεενν  ττοο  φφττάάννεειι  οο  

ννοουυςς!!  ΤΤηηνν  ξξααννάάκκοουυσσεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκοουυββέένντταα,,  µµεεττάά,,  ααµµέέττρρηηττεεςς  φφοορρέέςς..  ΓΓιιάά  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα,,  

ήήτταανν  ττ’’  όόννοοµµάά  ττοουυ  σσττηηνν  ππιιάάττσσαα::  ""οο  υυππόόττρροοπποοςς"",,  έέττσσιι  ττοονν  έέλλεεγγαανν..  ΉΉτταανν  έέννττεεκκαα  χχρροοννώώνν  

κκιι  εείίχχεε,,  ήήδδηη,,  ππρροολλάάββεειι  νναα  γγίίννεειι  υυππόόττρροοπποοςς,,  έέννααννττιι  ττηηςς  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς..  ΤΤοο  µµεεγγάάλλοο  ττοουυ  

έέγγκκλληηµµαα,,  πποουυ  δδεε  δδεεχχόότταανν  ττηη  σσκκλληηρράάδδαα  ττοουυ  ππααττέέρραα..  ΑΑλλήήθθεειιαα,,  γγιιααττίί  δδεε  φφάάννηηκκεε  πποοττέέ;;  

ΠΠώώςς  κκααιι  δδεενν  ττοονν  κκάάλλεεσσαανν,,  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  κκάάττιι;;  ΠΠίίσσττεευυεε,,  όόττιι  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  

δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  πποουυ  εεππααννααλλααµµββααννόότταανν  έέξξιι  µµήήννεεςς  µµεεττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  φφοορράά--  όόσσοουυςς  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  

νναα  εεκκττίίσσεειι  ττηηνν  πποοιιννήή  ττοουυ--  θθάάββλλεεππεε  ττοονν  ππααττέέρραα,,  εεππιιττέέλλοουυςς..  ΘΘαα  ττοονν  κκααλλοούύσσαανν,,  οοιι  ααρρχχέέςς,,  

έέσσττωω!!  ΜΜεεγγάάλλωωσσεε  κκααιι  κκααττάάλλααββεε  ππωωςς,,  όότταανν  έέχχεειιςς  έέξξιι  µµααγγααζζιιάά,,  έέχχεειιςς  ττοονν  ττρρόόπποο  σσοουυ!!  

ΈΈφφααγγεε  τταα  χχρρόόννιιαα  ττοουυ  σσττηη  φφυυλλαακκήή,,  γγιιάά  νναα  ττοο  µµάάθθεειι  ααυυττόό..  ΚΚιι  έέγγιιννεε  δδύύσσππιισσττοοςς,,  µµεε  όόλλοουυςς  

ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΜΜεεττάά    σσυυννήήθθιισσεε,,  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ξξεεφφύύγγεειι!!  ΈΈττσσιι,,  έέµµααθθεε  ττηηνν  ααδδιιααφφοορρίίαα  ττοουυ  

κκόόσσµµοουυ,,  γγιιάά  ττοονν  ππόόννοο  ττοουυ  δδιιππλλααννοούύ,,  πποολλύύ  ννωωρρίίςς!!  ΆΆκκοουυγγεε  µµεε  ττοο  χχρρόόννοο,,  νναα  ππρροοσσθθέέττοουυνν  

έένναα  χχααρραακκττηηρριισσµµόό,,  σσαα  ββρριισσιιάά,,  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι,,  σσττοο  κκααιιννοούύρριιοο  ττοουυ  όόννοοµµαα..  ∆∆εενν  ήήξξεερρεε,,  όόττιι  
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έέττσσιι  λλεεγγόότταανν  οο  ααδδεελλφφόόςς  ττηηςς  ΠΠιισσττήήςς  ΠΠηηννεελλόόππηηςς,,  πποουυ  ύύφφααιιννεε  σσττοονν  ααρργγααλλεειιόό,,  κκααρρττεε--

ρρώώννττααςς  ττοουυ  άάννττρραα  ττηηςς  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή..  ΑΑλλήήττηηςς  ΥΥππόόττρροοπποοςς  ήήτταανν  ττ’’  οοννοοµµααττεεππώώννυυµµόό  ττοουυ,,  

ππιιάά..  ΑΑδδιιααµµααρρττύύρρηητταα..  ΓΓιιααττίί  ΑΑλλήήττηηςς  σσήήµµααιιννεε,,  ααςς  µµηη  ττοο  γγννώώρριιζζεε,,  ππεερριιππλλααννώώµµεεννοοςς,,  δδίίχχωωςς  

σσππίίττιι..  ΑΑυυττόό  δδεενν    ήήτταανν  οο  ΣΣααρράάννττοοςς;;  

              ΣΣαανν  υυππόόττρροοπποοςς,,  ττέέλλεειιωωσσεε  ττηηνν  ααυυξξηηµµέέννηη  πποοιιννήή  ττοουυ  κκααιι  σσ’’  έένναα  ββααγγόόννιι  µµεεττααφφοορράάςς  

ζζώώωωνν,,  λλααθθρρεεππιιββάάττηηςς,,  ββρρέέθθηηκκεε  ππάάλλιι  κκοοννττάά  σσττηη  µµάάνναα  ττοουυ..  ‘‘ΕΕκκλλεειισσεε  χχρρόόννοοςς  νναα  ττηη  δδεειι,,  ττηη  

ββρρήήκκεε  πποολλύύ  γγεερραασσµµέέννηη..  ΤΤοονν  εεσσττεεννοοχχώώρρηησσεε  ααυυττόό..  ΑΑππόό  ττοονν  ααδδεερρφφόό  ττοουυ  γγρρααφφήή,,  δδεενν  

υυππήήρρχχεε..  ΟΟ  ΓΓιιάάννννηηςς,,  όόππωωςς  κκιι  οο  ΣΣααρράάννττοοςς,,  δδεενν  ήήξξεερρεε  νναα  γγρράάφφεειι  κκιι  εεκκεείί  πποουυ  ππήήγγεε,,  ττ’’  

ΑΑµµεερριικκάάννιικκαα  έέµµααθθεε,,  ξξέέχχαασσεε  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά..  ΑΑππόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς,,  όόµµωωςς,,  ππωωςς  έέσσττεειιλλεε  σσττηη  µµάάνναα,,  

κκάάπποοιιαα  λλίίγγαα  χχρρήήµµαατταα,,  σσυυµµππέέρρααννεε  όόττιι  ζζοούύσσεε  κκααιι  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  αακκόόµµαα..  ΕΕκκεείίννοοςς,,  δδεενν  εείίχχεε  

νναα  ππρροοσσππααθθήήσσεειι  πποολλλλάά..  ΜΜέέσσαα  σσττηη  φφυυλλαακκήή,,  δδεενν  έέµµααθθεε  ττοο  ττσσιιγγάάρροο,,  µµόόννοο,,  έέννττεεκκαα  χχρροοννώώ  

µµόόµµοολλοο,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  χχαασσίίσσιι..  ΉΉτταανν  ααυυττόό  πποουυ  χχρρεειιααζζόότταανν,,  γγιιάά  νναα  ξξεεχχννάάεειι  κκααιι  νναα  µµπποορρεείί  νναα  

χχααµµοογγεελλάά..  ΒΒλλέέπποοννττααςς,,  ααυυττόό  ττοο  ττααλλααιιππωωρρηηµµέέννοο  ππααιιδδίί  σσυυννέέχχεειιαα  χχααµµοογγεελλαασσττόό,,  εεύύκκοολλαα  

µµπποορροούύσσεε  οο  γγννώώσσττηηςς  νναα  σσυυµµππεερράάννεειι,,  ππωωςς  οο  ααρργγιιλλέέςς  άάννααββεε  πποολλύύ  σσυυχχννάά..  ΗΗ  µµάάνναα,,  δδεε  

µµπποορροούύσσεε  οούύττεε  νναα  δδιιααππααιιδδααγγωωγγήήσσεειι,,  µµήήττεε  νναα  εεππιιττηηρρήήσσεειι..  ΌΌλληη  ττηη  µµέέρραα,,  ττηηνν  ππεερρννοούύσσεε  σσεε  

µµιιάά  θθλλίίψψηη  κκιι  ηη  ααµµοορρφφωωσσιιάά,,  ττηηςς  έέδδιιννεε  εελλππίίδδεεςς  όόττιι,,  ίίσσωωςς,,  κκάάπποοιιαα  µµέέρραα,,  οο  ππααττέέρρααςς  ττωωνν  

ππααιιδδιιώώνν  ττηηςς  λλοογγιικκεευυττεείί..  ΤΤαα  όόννεειιρράά  ττηηςς,,  εείίχχαανν  σσκκοορρππίίσσεειι  όόλλαα..  ΤΤρριιάάνντταα  δδύύοο  χχρροοννώώνν  

έέµµππααιιννεε,,  µµαα  αανν  µµπποορροούύσσεε  νναα  σσττααµµααττήήσσεειι  ττηη  ζζωωήή  ττηηςς,,  θθάάτταανν  εευυττυυχχήήςς!!  ∆∆εενν  υυππήήρρχχεε  

ττίίπποοτταα  νναα  ππεερριιµµέέννεειι  ππιιάά,,  οούύττεε  εείίχχεε  κκοουυρράάγγιιοο  λλιιγγοοσσττόό..  ΣΣττηηνν  ηηλλιικκίίαα  ττηηςς,,  άάλλλλεεςς  

ξξααννααρρχχίίζζοουυνν,,  ηη  δδιικκήή  ττηηςς  δδεειιλλίίαα  ττηηνν  οοδδηηγγοούύσσεε  σσττοο  ττέέλλοοςς..  ΚΚιι  ααυυττόό  ττοο  ππααιιδδίί,,  ήήτταανν  µµιιάά  

ππρρόόσσθθεεττηη  δδυυσσττυυχχίίαα..  ΌΌτταανν  δδεενν  ττοο  µµάάζζεευυαανν  οοιι  χχωωρροοφφύύλλαακκεεςς,,  εεππέέσσττρρεεφφεε  σσφφααγγµµέέννοο,,  ααππόό  

κκααυυγγάάδδεεςς,,  σσττοο  σσππίίττιι..  ∆∆εενν  ήήξξεερρεε  ππώώςς  νναα  ττοονν  µµααζζέέψψεειι..  ΗΗ  ττααχχύύττηητταα  πποουυ  µµππααιιννόόββγγααιιννεε  σσττιιςς  

φφυυλλαακκέέςς,,  εεππεειιδδήή  µµααχχααιιρρώώθθηηκκεε  ήή  χχαασσιισσώώθθηηκκεε,,  ττηη  δδυυσσκκόόλλεευυεε..  ΛΛεεφφττάά  γγιιάά  δδιικκηηγγόόρροουυςς  δδεενν  

εείίχχεε  κκιι  οο  µµιικκρρόόςς,,  κκάάθθεε  φφοορράά  έέµµππααιιννεε  ππιιόό  µµέέσσαα..  ΜΜόόννοο  κκλλάάµµαατταα  σστταα  ππόόδδιιαα  ττωωνν,,  

αασσυυγγκκίίννηηττωωνν,,  δδιικκαασσττώώνν  ττοουυ,,  εείίχχεε  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  ηη  δδόόλλιιαα  µµάάνναα..  ΟΟππόόττεε,,  ττηηςς  έέµµεεννεε  σσττοο  

λλιιγγοοσσττόό  µµυυααλλόό,,  ηη  σσκκέέψψηη  ππωωςς  οο  δδεεκκααττρριιάάχχρροοννοοςς  γγιιόόςς  ττηηςς,,  µµπποορρεείί  ννάάχχεε  ήήδδηη  κκάάννεειι  δδυυόό  

χχρρόόννιιαα  σσττηη  φφυυλλαακκήή  µµαα  οούύττεε  έέκκλλεεψψεε,,  µµηηδδέέ  σσκκόόττωωσσεε..  ΑΑλλλλάά  µµεε  ττόόσσαα  µµααχχααιιρρώώµµαατταα,,  ίίσσωωςς  

ααυυττόό  νναα  µµηηνν  ααρργγοούύσσεε……  ΠΠοοιιάά  ηη  ππααρρηηγγοορριιάά;;  

                                ΌΌτταανν  ττηηςς    έέφφεερρεε  ττηηνν  κκααττσσιιββέέλλαα  κκααιι  ττηηςς  εείίππεε  ""ΜΜάάνναα  ππααννττρρεεύύττηηκκαα!!"",,  δδεενν  εείίχχεε  

ττηηνν  πποολλυυττέέλλεειιαα  νναα  ττρρεελλααθθεείί,,  ββάάδδιιζζεε  ήήδδηη  ττοο  δδρρόόµµοο  ππρροοςς  ττηη  σσχχιιζζοοεειιδδήή  µµεελλααγγχχοολλίίαα..  ∆∆εενν  

ττηηνν  ππααρρααξξέέννεευυαανν  τταα  ππρράάγγµµαατταα--  ττοο  ππιιόό  ππααρράάλλοογγοο  ππεερρίίµµεεννεε..  ΈΈββλλεεππεε  ττοο  γγιιόό  ττηηςς,,  ννάάχχεειι  

χχάάσσεειι  αακκόόµµαα  κκααιι  ττ’’  όόννοοµµάά  ττοουυ..  ΣΣααρράάννττοο  ττοονν  ββάάφφττιισσεε,,  ΥΥππόόττρροοπποο  άάκκοουυγγεε,,ππααννττοούύ,,νναα  ττοονν  

φφωωννάάζζοουυνν..ΤΤοονν  έέββλλεεππεε  όόλλοο  σσππααννιιόόττεερραα,,  ααφφοούύ  γγύύρρννααγγεε  µµέέχχρριι  πποολλύύ  ααρργγάά  σσττηηνν  ππόόλληη,,  

εερρχχόότταανν  κκοουυρραασσµµέέννοοςς  νναα  κκοοιιµµηηθθεείί  ((µµεε  τταα  ρροούύχχαα  κκααµµµµιιάά  φφοορράά))  γγιιάά  νναα  ξξααννααφφύύγγεειι,,  

άάννιιφφττοοςς,,  ααννάάλλλλααγγοοςς  κκααιι  πποοττέέ  δδεενν  κκααττααλλάάββααιιννεε,,  σσεε  ττιι  αακκρριιββώώςς  ξξόόδδεευυεε  ττοο  χχρρόόννοο  ττοουυ..  

ΜΜήήππωωςς  ττοο  µµπποορροούύσσεε;;  

                          ΜΜεε  ττηη  ννύύφφηη  ττηηςς,,  σσττηηνν  ααρρχχήή  ββρρήήκκεε  αασσχχοολλίίαα..  ΈΈγγκκυυοο  ττηηςς  ττηηνν  έέφφεερρεε,,  εείίχχεε  νναα  ττηηνν  

ππρροοσσέέχχεειι..  ΤΤηηνν  ξξεεγγέέννννηησσεε  --  πποούύ  λλεεφφττάά  γγιιάά  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα,,  µµόόννεεςς  τταα  κκααττάάφφεερραανν!!  ΈΈκκααννεε  ττηη  

σσκκέέψψηη,,  οο  εερρχχοοµµόόςς  ττοουυ  ππεελλααρργγοούύ,,  νν’’  άάλλλλααζζεε  ττοο  γγιιόό  ττηηςς,,  µµαα  ηη  εευυχχήή  δδεε  ββγγήήκκεε!!  ΟΟ  ΆΆννττρρααςς  

ττηηςς,,  ππιιάά,,  εείίχχεε  χχααθθεείί  γγιι’’  ααυυττήήνν..  ΣΣττοο  χχρρόόννοο,,  ττόόχχεε  δδεεχχθθεείί..  ∆∆εενν  ήήτταανν  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη,,  ααλλλλάά  ηη  

δδιιάάθθεεσσηη..  ΟΟ  άάννττρρααςς,,  πποουυ  κκααββάάλλαα  σσττοο  άάλλοογγοο,,  ττηηνν  ππήήρρεε  µµααζζίί  ττοουυ  έένναα  ββρράάδδυυ  κκααιι  ττηηνν  έέκκααννεε  

γγυυννααίίκκαα,,  χχωωρρίίςς  κκααλλάά  νναα  ττοο  κκααττααλλάάββεειι  ππώώςς,,  δδεενν  εείίχχεε  κκααµµµµιιάά  δδιιάάθθεεσσηη  νναα  ααννααλλάάββεειι  ττιιςς  

εευυθθύύννεεςς  ττοουυ..  ΟΟ  γγιιόόςς  ττοουυ,,  έέµµοοιιααζζεε  κκάάττιι  ααππ’’  ττοο  σσππέέρρµµαα  ττοουυ  νναα  κκοουυββααλλάάεειι  µµέέσσαα  ττοουυ..  ΈΈκκααννεε  
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δδεεύύττεερροο  ππααιιδδίί  σσττηηνν  ττσσιιγγγγάάνναα,,  µµαα  σσππάάννιιαα  µµιιλλοούύσσεε  µµααζζίί  ττηηςς..  ΤΤαα  χχαασσίίσσιιαα  κκιι  ηη  έέκκλλυυττηη  ζζωωήή,,  

ττοονν  έέκκαανναανν  εευυεερρέέθθιισσττοο  εεππιιππρροοσσθθέέττωωςς..  ∆∆εε  σσήήκκωωννεε  πποολλλλάά..  ΗΗ  γγυυφφττοοπποούύλλαα  ήήτταανν  

ααπποοκκλλεειισσµµέέννηη,,  µµαακκρρυυάά  ααππόό  ττοο  σσόόιι  ττηηςς  κκιι  όόλλοο  γγεεννννοοββοολλοούύσσεε..  ΆΆλλλληη  υυσσττεερρίίαα  ααππόό  ‘‘κκεειι..  

ΞΞααφφννιικκάά  ηη  ΚΚααλλλλιιόόππηη,,  ββρρέέθθηηκκεε  µµεε  ααννεεππιιθθύύµµηηττηη  ππααρρέέαα,,  µµηη  µµπποορρώώννττααςς  νναα  οορρίίσσεειι  ττίίπποοτταα  

σσττηη  ζζωωήή  ττηηςς,,  ππλλέέοονν..  ΝΝαα  ζζήήσσεειι  δδεενν  ττόόθθεελλεε,,  µµαα  δδεενν  εείίχχεε  κκααιι  ττηηνν  ττόόλλµµηη  νναα  κκόόψψεειι  ττοο  ννήήµµαα  

µµόόννηη  ττηηςς..  ΗΗ  ΤΤύύχχηη,,  δδεενν  ττηηςς  έέκκααννεε  κκααννέένναα  χχααττήήρριι..  ΉΉτταανν  οο  υυγγεειιέέσσττεερροοςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν,,  

χχωωρρίίςς  νναα  ξξέέρρεειι  ππώώςς  νναα  εεκκµµεεττααλλεευυττεείί  ααυυττήή  ττηηςς  ττηηνν  υυγγεείίαα..  ΣΣττοο  χχωωρριιόό,,  δδεενν  ττηηςς  µµιιλλοούύσσεε  

κκααννεείίςς..  ΤΤαα  κκααµµώώµµαατταα  ττοουυ  άάννττρραα  ττηηςς,,  σσττοονν  ππόόλλεεµµοο,,  εείίχχαανν  µµααθθεευυττεείί  κκααιι  κκααννεείίςς  δδεενν  ήήθθεελλεε  

ννάάχχεειι  σσχχέέσσεειιςς  µµεε  ττηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ  κκααττααδδόόττηη,,  έέσσττωω  κκιι  αανν,,  εεκκεείίννοοςς,,  σσττηηνν  εεγγκκααττάάλλεειιψψηη,,  

κκααττέέδδωωσσεε  κκααιι  ττηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ..  ΟΟιι  κκααθθηηµµεερριιννοοίί  κκααυυγγάάδδεεςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοο  ζζεευυγγάάρριι,,  σσυυµµππλλήή--

ρρωωνναανν  ττοο  κκααρρρρέέ  ττηηςς  δδυυσσττυυχχίίααςς..  ΕΕκκεείίννηη,,  σστταα  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  λλεεχχώώνναα  δδυυόό  φφοορρέέςς,,  ααπποο--

µµοοννωωµµέέννηη  µµεε  ττηηνν  ππεεθθεερράά  ττηηςς  σσττοο  χχωωρριιόό,,  γγιιννόότταανν  έέξξααλλλληη  κκάάθθεε  ββρράάδδυυ,,  πποουυ  έέφφττααννεε  

µµεεθθυυσσµµέέννοοςς  οο  άάννττρρααςς  ττηηςς,,  νναα  κκοοιιµµηηθθεείί..  ΟΟ  µµεεθθυυσσµµέέννοοςς,,  εεύύκκοολλαα  γγιιννόότταανν  θθυυµµωωµµέέννοοςς,,  όόσσοο  

εεππέέµµεεννεε  νναα  ττοονν  ππιιέέζζεειι..  ΜΜεεττάά,,  εερρχχόότταανν  ττοο  ξξύύλλοο,,  πποολλύύ  ξξύύλλοο  κκιι  ααππ’’  ττοουυςς  δδύύοο..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  

µµπποορρεείί  ννάάτταανν  δδυυννααττόό  ππααιιδδίί,,  ααλλλλάά  ηη  ννττααρρννττάάνναα  ΛΛααµµππρριιννήή,,  δδεενν  ττιιςς  έέττρρωωγγεε  χχωωρρίίςς  νναα  δδίίννεειι..  

ΈΈττσσιι  οοιι  µµέέρρεεςς  κκυυλλοούύσσαανν..  ΕΕννδδιιάάµµεεσσαα,,  έέρρχχοονντταανν  οοιι  χχωωρροοφφύύλλαακκεεςς,,  µµάάζζεευυαανν  ττοονν  κκαανναακκάάρρηη  

γγιιάά  κκάάπποοιιοο  µµππααρρµµπποούύττιι,,  κκάάπποοιιοο  χχαασσίίσσιι,,  κκάάπποοιιαα  γγυυννααιικκοοδδοουυλλεειιάά……  ττιι  σσηηµµαασσίίαα  εείίχχεε  ηη  ααιιττίίαα;;  

ΟΟ  γγιιόόςς  έέφφεευυγγεε  σσττιιςς  φφυυλλαακκέέςς,,  λλίίγγοο  κκααιιρρόό,,  ξξααννααρρχχόότταανν  γγιιάά  νναα  ττσσαακκωωθθεείί  µµεε  ττηη  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ  

κκααιι  νναα  ξξααννααφφύύγγεειι,,  γγιιάά  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  λλόόγγοουυςς..  ΏΏσσπποουυ  µµίίαα  µµέέρραα,,  ττέέλληη  ττοουυ  ‘‘5555,,  εερρχχόόµµεεννοοςς  

ααππόό  ττηη  φφυυλλαακκήή,,  ττοουυςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  όόττιι  θθαα  ππάάννεε  νναα  µµεείίννοουυνν  σσττηηνν    ππόόλληη..  ΌΌλλεεςς  οοιι  δδοουυλλεειιέέςς  

πποούύξξεερρεε  νναα  κκάάννεειι,,  γγίίννοονντταανν  εεκκεείί,,  δδεε  µµπποορροούύσσαανν  ννάάννααιι  µµαακκρρυυάά..  ΒΒέέββααιιαα,,  εεδδώώ  µµαακκρρυυάά,,  δδεενν  

ππλλήήρρωωνναανν  ννοοίίκκιι,,  ααλλλλάά  ααυυττόό  ττόό  ‘‘λλυυσσεε  οο  ΣΣααρράάννττοοςς  µµεε  εεππαανναασσττααττιικκόό,,  γγιιάά  ττηηνν  εεπποοχχήή,,  

ττρρόόπποο..  ΣΣττάάµµππααρρεε  έένναα  ααττέέλλεειιωωττοο  γγιιααππίί,,  έέµµααθθεε  ππωωςς  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  δδεενν  εείίχχεε  λλεεφφττάά,,  θθ’’  

ααρργγοούύσσεε  νναα  ττοο  ττεελλεειιώώσσεειι  κκιι  έέββααλλεε  µµέέσσαα  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα..  ΗΗ  µµεεττεεγγκκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ππόόλληη  

ττηηςς  ΚΚααλλααµµάάττααςς  ήήτταανν  γγεεγγοοννόόςς,,  ααθθόόρρυυββαα..  ΚΚοοννττάά  ττρριιάάνντταα  χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα,,  πποουυ  ξξέέσσππαασσεε  

σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  έένναα  µµιικκρρόό  κκύύµµµµαα  κκααττααλλήήψψεεωωνν  ττωωνν  εεγγκκααττααλλεελλεειιµµµµέέννωωνν  σσππιιττιιώώνν,,  ττεελλεείίωωσσεε  

σσεε  λλίίγγοουυςς  µµήήννεεςς,,  άάδδοοξξαα,,  µµεε  ττηηνν  ββίίααιιηη  εεππέέµµββαασσηη  ττηηςς  αασσττυυννοοµµίίααςς..  ΤΤοο  ττίίµµηηµµαα  ττηηςς  

δδηηµµοοσσιιόόττηηττααςς..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς,,  κκααττάάφφεερρεε  νναα  µµεείίννεειι  δδέέκκαα  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ββάάλλεε,,  χχωωρρίίςς  νναα  κκάάννεειι  

φφαασσααρρίίαα,,  οούύττεε  δδιιααδδίίδδοοννττααςς  ττηηνν  ππρράάξξηη  ττοουυ!!  ΣΣιιωωππηηλλάά  κκααιι  µµοουυλλωωχχττάά,,  σσττηηρριιζζόόµµεεννοοςς  σσττηηνν  

εειικκόόνναα  ττηηςς  κκαακκοοµµοοιιρριιάάςς  πποουυ  ααννέέδδυυεε  κκααιι  ττηηνν  ααννοοχχήή  ττωωνν  φφιιλλάάννθθρρωωππωωνν  σσυυµµπποολλιιττώώνν  ττοουυ..  

            ""  ΤΤηη  γγυυννααίίκκαα  κκααιι  τταα  ππααιιδδάάκκιιαα  ττοουυ  λλυυππάάµµααιι......""  έέλλεεγγεε  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  γγιιααππιιοούύ  κκααιι  ηη  

ζζωωήή  ππρροοχχώώρρηησσεε,,  γγιιάά  ττοονν  ξξααννααββααφφττιισσµµέέννοο  ""ΥΥππόόττρροοπποο""......  
  

ΚΚΥΥΤΤΤΤΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΛΛΓΓΑΑ  

      ""  ΝΝεεααρρέέ,,  θθαα  µµοουυ  ββγγάάλλεειιςς  µµιιάά  φφωωττοογγρρααφφίίαα;;""..  ΗΗ  µµεελλααχχρριιννήή  κκοοππέέλλαα  πποουυ  κκααθθόότταανν  µµόόννηη  

σσττηη  γγωωννιιάά,,  σσφφύύρριιξξεε  σσττοο  γγόόηη  µµεε  ττηη  µµηηχχααννήή..  ΕΕκκεείίννοοςς,,  ττρριιγγύύρρννααγγεε  ααννάάµµεεσσαα  σστταα  ττρρααππέέζζιιαα,,  

ρρωωττώώννττααςς  ττοουυςς  θθααµµώώννεεςς  αανν  ήήθθεελλαανν  νναα  φφωωττοογγρρααφφηηθθοούύνν..  ΛΛίίγγοοιι  δδέέχχθθηηκκαανν,,  οοιι  

ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ββρρίίσσκκοονντταανν  µµεε  εεξξώώγγααµµεεςς  σσχχέέσσεειιςς  σσττοο  µµααγγααζζίί,,  δδεε  θθέέλλαανν  ααπποοδδεειικκττιικκάά..    

ΜΜόόννηη,,  εεκκεείί  πποουυ  όόλλοοιι  γγλλεεννττοούύσσαανν  µµεε  ππααρρέέαα,,  έέσσττεειιλλεε  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  µµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ττηηςς..  ΟΟ  

ααπποοδδέέκκττηηςς,,  δδεενν  υυππήήρρχχεε  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  ττηηνν  ααφφήήσσεειι  νναα  ππέέσσεειι  σσττοο  κκεεννόό..  ΕΕιιδδιικκάά  ααππόόψψεε,,  

πποούύχχεε  µµέέσσαα  ττοουυ  ππόόννοο  µµεεγγάάλλοο  κκααιι  νναα  ξξεεχχαασσττεείί  ζζηηττοούύσσεε..  

        ∆∆εε  µµπποορροούύσσεε  άάλλλλοο  µµεε  ττηηνν  ττρρεελλήή..  ΗΗ  µµάάνναα  ττοουυ  έέφφυυγγεε  γγιιάά  ττοο  χχωωρριιόό,,  µµηηνν  ααννττέέχχοοννττααςς  

ττοουυςς  ΟΟµµηηρριικκοούύςς  κκααυυγγάάδδεεςς  ττοουυςς..  ΚΚιι  εεκκεείίννοοςς,,  όόσσαα  χχαασσττοούύκκιιαα  νναα  ττηηςς  έέδδιιννεε,,  ππάάνντταα  άάκκοουυγγεε  
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ττοο  ααννααµµααλλλλιιαασσµµέέννοο  κκεεφφάάλλιι,,  νναα  θθέέλλεειι  νναα  ππεειι  αακκόόµµαα  µµιιάά  κκοουυββέένντταα..  ΝΝάάσσοουυ  κκιι  άάλλλλοο!!  ΜΜαα  δδεενν  

κκααττααλλάάββααιιννεε  ηη  ττρρεελλήή,,  εείίχχεε  ααννττοοχχέέςς  ττοο  σσώώµµαα  ττηηςς..  ΕΕκκεείίννοο  ττοο  ββρράάδδυυ,,  όόµµωωςς,,  ήήτταανν  ττοο  

ττεελλεευυττααίίοο!!  ΠΠοολλλλάά  έέγγιινναανν,,  ααυυττήή  ττηη  ββδδοοµµάάδδαα..  ΚΚααττααλλάάββααιιννεε  ττοο  λλάάθθοοςς,,  νναα  µµππλλεεχχττεείί  µµεε  µµιιάά  

σσααλλεεµµέέννηη  γγυυννααίίκκαα  κκααιι  σστταα  εείίκκοοσσίί  ττοουυ  µµεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά,,  ήήδδηη,,  µµααζζίί  ττηηςς,,  ττηηνν  άάφφηηννεε  οορριισσττιικκάά..  

ΓΓεειιάά!!......  ΟΟ  ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  µµεε  ττηηνν  ααπποοππννιικκττιικκήή  ττοουυ  κκάάψψαα,,  ττοούύχχεε  δδώώσσεειι  σσττοο  κκεεφφάάλλιι,,  ττοο  λλίίγγοο  

πποουυ  χχρρεειιααζζόότταανν,,  γγιιάά  νναα  ττηηνν  εεγγκκααττααλλεείίψψεειι..  

                ΠΠααρραασσκκεευυήή  µµεεσσηηµµέέρριι,,  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  νναα  ξξεεκκοουυρράάσσεειι  ττοο  κκοορρµµίί  ααππ’’  ττηηνν  αασσωωττεείίαα  κκααιι  

ττοο  µµυυααλλόό  ααππ’’  ττηη  µµαασσττοούύρραα  οο  ΣΣααρράάννττοοςς,,  όότταανν  µµπποούύκκααρραανν  σσττηηνν  ππααρράάγγκκαα  ππέέννττ’’  έέξξιι  

µµππάάττσσοοιι,,  πποουυ  ττοονν  ππήήρραανν  σσηηκκωωττόό..  ΒΒρρίίζζοοννττααςς  κκααιι  ββααρρώώννττααςς  φφττάάσσααννεε  σσττοο  ττµµήήµµαα,,  κκααθθώώςς  

εεκκεείίννοοςς  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  νναα  κκααττααλλάάββεειι,,  ττηηνν  αακκρριιββήή  ααιιττίίαα..  ΕΕίίχχεε  πποολλλλοούύςς  λλόόγγοουυςς  νναα  ττοονν  

ττρρέέχχοουυνν,,  γγιιάά  πποοιιόόνν  ααππ’’  όόλλοουυςς  έέψψααχχννεε..  ΣΣττοο  ττµµήήµµαα,,  δδεενν  ππίίσσττεευυεε  σσττ’’  ααυυττιιάά  ττοουυ!!  ΗΗ  γγυυννααίίκκαα  

ττοουυ,,  ττοονν  κκααττήήγγγγεειιλλεε  ππωωςς……  αασσεελλγγοούύσσεε  σσττηηνν  κκόόρρηη  ττοουυςς!!!!!!  ΜΜαα,,  ππόόσσοο  ήήτταανν  ηη  µµεεγγάάλληη  ττοουυ  

κκόόρρηη;;  ΈΈξξιι,,  εεφφττάά  χχρροοννώώνν;;  ‘‘ΟΟχχιι,,  ττόόσσοο  ππρρέέππεειι  ννάάννααιι  οο  ΓΓιιάάννννηηςς,,  οο  µµεεγγααλλύύττεερροοςς!!  ΈΈφφααγγεε  

πποολλύύ  ξξύύλλοο,,  ώώσσπποουυ  νναα  ττοουυ  εεξξηηγγήήσσοουυνν  ττοο  γγιιααττίί..  ΜΜέέχχρριι  ττόόττεε  υυππέέµµεεννεε,,  σσυυννηηθθιισσµµέέννοοςς,,  

ααννααζζηηττώώννττααςς,,  µµεε  ττοο  λλίίγγοο  µµυυααλλόό  ττοουυ,,  ττηηνν  ααιιττίίαα..  ΑΑκκοούύγγοοννττάάςς  ττηηνν  ααππ’’  ττοουυςς  αανναακκρριιττέέςς,,  

έέχχαασσεε  κκιι  όόσσοο  εείίχχεε!!  ΤΤηηνν  κκόόρρηη  ττοουυ;;  ΤΤοο  µµωωρρόό  ττοουυ;;--  γγιιααττίί  µµωωρρόό  ήήτταανν!!  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  ήήτταανν  

ααλλήήττηηςς,,  ρρέέµµππεελλοοςς,,  σσχχιιζζοοφφρρεεννήήςς,,  ηηλλίίθθιιοοςς,,  χχααζζοοσσκκοορρππιισσµµέέννοοςς,,  κκααυυλλιιάάρρηηςς,,  µµππήήχχττηηςς  κκααιι  

χχίίλλιιαα  άάλλλλαα..  ΓΓοούύσσττααρρεε  ττοο  µµππααρρµµπποούύττιι  --ήήτταανν  ηη  εελλππίίδδαα  ττοουυ  γγιιάά  ττοο  κκααλλύύττεερροο  ααύύρριιοο..  ΤΤηηνν  

έέββρριισσκκεε  µµαασσττοουυρρώώννοοννττααςς,,  ήήτταανν  οο  ααγγώώννααςς  ττοουυ  γγιιάά  ττηη  χχααρράά  σσττοο  σσήήµµεερραα..  ΕΕγγκκλληηµµααττίίααςς  

υυππόόττρροοπποοςς  µµπποορρεείί  νναα  γγεεννννήήθθηηκκεε,,  ααλλλλάά  σσεεξξοουυααλλιικκάά  εεγγκκλλήήµµαατταα  δδεε  δδιιααννοοήήθθηηκκεε  πποοττέέ  νναα  

δδιιααππρράάξξεειι--  δδεενν  εείίχχεε  λλόόγγοουυςς  άάλλλλωωσσττεε!!  ΈΈνναα  ππρράάγγµµαα,,  µµόόννοο,,  ττοουυ  ββγγήήκκεε  εεύύκκοολλοο  σσττηη  ζζωωήή::  ΝΝαα  

κκααββααλλάάεειι  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς!!  ∆∆εε  θθυυµµόότταανν  κκααµµµµιιάά  δδύύσσκκοολληη,,  κκάάπποοιιαα  πποουυ  νναα  ααννττιισσττάάθθηηκκεε..  

ΠΠααννττρρεεµµέέννεεςς,,  ααννύύππααννττρρεεςς,,  ππααππααδδιιέέςς,,  φφοουυρρννάάρριισσσσεεςς  ήή  σσωωφφεερρίίννεεςς!!  ΜΜιιάά  κκοουυββεεννττοούύλλαα,,  

δδυυόό  ττσσααλλιιµµάάκκιιαα  κκααιι  ττιιςς  κκέέρρδδιιζζεε,,  ττοο  µµόόννοο  πποούύχχεε  χχωωρρίίςς  κκόόπποο  σσττηη  ζζωωήή!!  ΓΓιιααττίί  νναα  ττοο  κκάάννεειι,,  

µµεε  ττηηνν  κκόόρρηη  ττοουυ;;  ΓΓιιααττίί  νναα  ττοο  κκάάννεειι  µµεε  έένναα  µµιικκρρόό,,  ττόόσσοο  µµιικκρρόό  ππιιάά!!......  ΟΟιι  µµππάάττσσοοιι  ξξέέρρααννεε,,  

ππόόσσοο  κκααττααφφεερρττζζήήςς  ήήτταανν,,  ηη  φφήήµµηη  ττοονν  αακκοολλοουυθθοούύσσεε  σσττηηνν  ΠΠόόλληη..  ΠΠοολλλλοοίί  ααππ’’  ααυυττοούύςς,,  ττοονν  

υυπποοψψιιάάζζοονντταανν  γγιιάά  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  γγυυννααίίκκεεςς  ήή  ααδδεερρφφέέςς..  ∆∆εε  µµπποορρεείί  νναα  ππίίσσττεευυαανν,,  ππωωςς  

θθάάκκααννεε  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  σσττοο  σσππλλάάχχννοο  ττοουυ;;  ""ΑΑππόό  ττηηνν  πποούύττσσαα  µµοουυ  ττηηνν  έέββγγααλλαα  κκυυρρ’’  αασσττυυννόόµµεε"",,  

έέλλεεγγεε,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  ααπποοδδεείίξξεειι  τταα  ααυυττοοννόόηητταα..  ΜΜαα  οο  αανναακκρριιττήήςς,,  ττοο  εεξξεελλάάµµββααννεε  

ππωωςς::""ααφφοούύ  ττηηνν  έέββγγααλλαα,,ττηηςς  κκάάννωω  κκιι  όό,,ττιι  θθέέλλωω"",,  οοππόόττεε  ττοονν  ττσσάάκκιιζζεε  σσττοο  ξξύύλλοο..  

ΠΠααρραασσκκεευυήή  µµεεσσηηµµέέρριι  ττοονν  ττσσάάκκωωσσαανν,,  µµέέχχρριι  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  ττοο  ππρρωωίί,,  ττοονν  έέδδεερρνναανν  χχωωρρίίςς  

σσττααµµααττηηµµόό..  ΕΕίίχχεε  ρρίίξξεειι  πποολλύύ  ξξύύλλοο  σσττηηνν  ττρρεελλήή  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ..  ΈΈππααιιρρννεε  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ττοουυ  

φφόόρροουυ  ττώώρραα,,  φφααίίννεεττααιι..  ΣΣττααµµάάττηησσαανν  νναα  δδέέρρννοουυνν,,  όότταανν  οο  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττήήςς  ααπποοφφάάννθθηηκκεε  όόττιι  

ηη  µµιικκρρήή  δδεενν  έέφφεερρεε,,  ααπποολλύύττωωςς  κκααννέένναα,,  ίίχχννοοςς  κκαακκοοπποοίίηησσηηςς,,  ααφφοούύ  όόλλαα  ήήτταανν  πποολλύύ  

φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  ππάάννωω  ττηηςς..  ΗΗ  ΛΛααµµππρριιννήή,,  εείίχχεε  ττοο  εεφφεεύύρρηηµµαα::  ""ΥΥππάάρρχχοουυνν  κκιι  άάλλλλοοιι  ττρρόόπποοιι,,  νναα  

γγίίννεειι  ααυυττόό!!""..  ΣΣττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ττρρόόπποουυςς,,όόµµωωςς,,οο  ννόόµµοοςς  δδεε  µµπποορρεείί  νναα  εεππέέµµββεειι..  ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττοοιιχχεείίαα,,  ααπποοδδεείίξξεειιςς..  ΑΑφφοούύ  δδεενν  υυππήήρρχχαανν,,  ττοονν  άάφφηησσαανν  ττσσααλλαακκωωµµέέννοο,,  νναα  

ππάάεειι  νναα  σσιιδδεερρωωθθεείί..  

                ΦΦττάάννοοννττααςς  σσππίίττιι  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  δδεενν  ττηη  ββρρήήκκεε  ττηη  µµοούύσσαα  ττοουυ..  ΠΠοοννοούύσσεε  κκιι  ήήτταανν  ττόόσσοο  

κκοουυρραασσµµέέννοοςς  ααππ’’  ττηηνν  ααϋϋππννίίαα,,  πποούύγγεειιρρεε  νναα  κκοοιιµµηηθθεείί  φφοορρώώννττααςς  ρροούύχχαα  κκααιι  ππααπποούύττσσιιαα..  

ΕΕκκεείί  πποουυ  γγλλάάρριιααζζεε,,  έένναα  χχέέρριι    χχώώθθηηκκεε  ααππ’’  ττιιςς  κκρρεεµµαασσττέέςς  κκοουυρρεελλοούύδδεεςς,,  πποουυ  ππααρρίίσστταανναανν  

ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς,,  γγιιάά  νναα    ττοονν  ττααρράάξξεειι::  ""  ΞΞύύππνναα  µµααλλάάκκαα  ΥΥππόόττρροοππεε,,  µµααςς  έέκκααψψεε  ηη  γγυυννααίίκκαα  

σσοουυ!!""..  ΟΟ  κκααλλύύττεερροοςς  ττοουυ  φφίίλλοοςς,,  ααυυττόόςς  πποουυ  ππέέρραασσεε  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ωωςς  ""ΦΦλλώώρροοςς""  --δδεε  µµάάθθααµµεε  
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ττ’’  όόννοοµµάά  ττοουυ  πποοττέέ,,  έέσσττεεκκεε  σσττοο  ππααρράάθθυυρροο,,  κκααθθόόλλοουυ  ψψύύχχρρααιιµµοοςς..  ""ΗΗ  γγυυννααίίκκαα  σσοουυ,,  ααυυττήή  ττηη  

σσττιιγγµµήή  µµιιλλάάεειι  σσττοουυςς  µµππάάττσσοουυςς  κκααιι  δδίίννεειι  τταα  δδέέννττρραα""..  ΑΑύύγγοουυσσττοο  µµήήνναα  ττάάκκοοψψαανν,,  γγιιάά  νναα  µµηη  

τταα  χχάάσσοουυνν  εεννττεελλώώςς!!  ΈΈττρρεεχχαανν  σσεε  ππλλααγγιιέέςς  κκααιι  σσεε  ρρααχχοούύλλεεςς,,  νναα  φφττάάσσοουυνν  ππρριινν  ααππ’’  ττηηνν  

χχωωρροοφφυυλλαακκήή,,  νναα  τταα  ξξεερριιζζώώσσοουυνν  γγιιάά  νναα  τταα  θθάάψψοουυνν  κκάάπποουυ,,  πποουυ  δδεε  θθαα  φφααννττααζζόότταανν  ηη  

ρροουυφφιιάάνναα  πποουυ  ττοουυςς  έέδδωωσσεε..  ΚΚιι  όότταανν  γγύύρριισσεε  σσττοο  σσππίίττιι,,  ττέέλλεειιαα  κκοουυρραασσµµέέννοοςς,,  ααπποοζζηηττώώννττααςς  

µµόόννοο  νναα  κκοοιιµµηηθθεείί,,  ττοουυςς  ββρρήήκκεε  νναα  ττοονν  ππεερριιµµέέννοουυνν..  ΆΆννττεε,,  ππάάλλιι,,  νναα  δδέέρρννοουυνν  µµέέχχρριι  ττοο  ππρρωωίί..  

ΤΤρρίίττηη  ξξηηµµέέρρωωννεε,,  µµαα  ααππ’’  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ήήτταανν  άάυυππννοοςς..  ΑΑυυττήή  ττηη  φφοορράά,,  ιισσχχυυρρίίσσττηηκκεε  ππωωςς  

ττηηνν  ββάάρρεεσσεε,,  πποολλύύ!!  ΜΜέέχχρριι  νναα  ππάάεειι  σσττοονν  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττήή  εεκκεείίννηη,,  θθεεώώρρηησσαανν  σσκκόόππιιµµοο  νναα  ττοουυ  

εεππιισσττρρέέψψοουυνν,,  µµεερριικκέέςς  ααππ’’  ααυυττέέςς  πποουυ,,  δδεενν  ττηηςς  εείίχχεε  δδώώσσεειι,,  ττεελλιικκάά!!  ΈΈττσσιι  εείίππεε  οο  

ΙΙααττρροοδδιικκαασσττήήςς..  ΜΜέέσσαα  σσεε  έένναα  εειικκοοσσιιττεεττρράάωωρροο,,  δδιιςς  ττοονν  έέσσωωσσεε,,  χχωωρρίίςς  ννάάννααιι  σσττιιςς  

ππρροοθθέέσσεειιςς  ττοουυ..  ∆∆εενν  άάννττεεξξεε  κκααιι  ρρώώττηησσεε  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά::  ""DDηηλλααδδήή  κκύύρριιεε  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττέέαα,,  αανν  

εείίχχαανν  ββάάλλεειι  έένναανν  ααλλήήττηη  νναα  ββααττώώσσεειι  ττηη  ΡΡίίτταα,,  ττώώρραα  θθάάµµοουυνν  µµέέσσαα;;""  ΟΟ  ΙΙααττρροοδδιικκαασσττήήςς  ττοονν  

κκύύττττααξξεε  µµεε  κκάάπποοιιαα  σσυυµµππόόννοοιιαα..  ""ΒΒααθθυυττέέρρωωςς  ττοουυ  ββααθθέέωωςς!!  ΠΠοολλύύ  µµέέσσαα  θθαα  ββυυθθιιζζόόσσοουυνν,,  εενν  

ττοοιιααύύττηη  ππεερριιππττώώσσηη,,  µµηη  δδυυννάάµµεεννοοςς  υυππεερραασσππιισσττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρηηµµάάττωωνν!!""  ΚΚρράάττηησσεε  ττοο  ""πποολλύύ  

µµέέσσαα"",,  πποουυ  ττοο  κκααττάάλλααββεε  κκιιόόλλααςς  κκιι  έέφφυυγγεε  δδααρρµµέέννοοςς,,  ττσσαακκιισσµµέέννοοςς,,  ααππίίσσττεευυτταα  κκοουυρραα--

σσµµέέννοοςς  µµαα  µµηη  έέχχοοννττααςς,,  εεππίίσσηηςς,,  πποούύ  νναα  ππάάεειι..  ΣΣττηηνν  ππααρράάγγκκαα,,  ηη  ΑΑγγλλααΐΐαα  ήή  θθαα  ττοούύσσττηηννεε  

κκααµµµµιιάά  κκέένντταα  ππάάλλιι--  κκααιι  ππόόσσοο  θθαα  γγλλυυττώώννεειι;;--  ήή  πποουυ  θθαα  ττιιςς  έέττρρωωγγεε  γγιιάά  όόσσαα  έέκκααννεε..  ΗΗ  

ΑΑγγλλααΐΐαα  εείίχχεε  φφάάεειι  πποολλύύ  ξξύύλλοο,,  γγιιάά  ππιιόό  αασσήήµµααννττεεςς  ααιιττίίεεςς,,  δδεενν  έέκκααννεε  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  σσττοο  

ππααρρεελλθθόόνν,,  εείίχχεε,,  όόµµωωςς,,  µµααζζέέψψεειι  ααρρκκεεττόό!!  ΤΤώώρραα;;  ΤΤηηρροουυµµέέννωωνν  ττωωνν  ααννααλλοογγιιώώνν,,  θθαα  ττηηνν  

κκοοννιιοορρττοοπποοιιοούύσσεε..  ΟΟ  φφιιλλααρράάκκοοςς  ττοουυ,,  οο  ΦΦεερρεεττρράάςς,,  ττοονν  σσυυµµββοούύλλεεψψεε  νναα  µµηηνν  ππάάεειι  σσππίίττιι..  

ΣΣίίγγοουυρραα,,  ππάάλλιι  σσττοο  ττµµήήµµαα  θθαα  κκααττέέλληηγγαανν  κκιι  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά,,  ίίσσωωςς  γγιιννόότταανν  ττίίπποοτταα  µµοοιιρρααίίοο..  

ΤΤοονν  άάκκοουυσσεε..  ΠΠήήρρεε  τταα  κκέέννττρραα  ττηηςς  ππααρρααλλίίααςς  σσββάάρρνναα,,  ππααρρ’’  όόλληη  ττοουυ  ττηηνν  κκοούύρραασσηη,,  εελλ--

ππίίζζοοννττααςς  νναα  σσυυννααννττηηθθεείί  µµεε  ττηηνν  ττύύχχηη  ττοουυ,,  γγιιααττίί  σσττηηνν  ππααρράάγγκκαα  µµεε  ττηηνν  ΑΑγγλλααΐΐαα  δδεενν  ήήθθεελλεε  

νναα  ξξααννααγγυυρρίίσσεειι..  ΜΜιισσοούύσσεε  ωωςς  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ--  δδεενν  εείίχχεε  ππααιιδδιιάά!!  ΚΚααλλάά  ηη  µµιικκρρήή,,  ηη  

ΑΑθθαανναασσίίαα,,  αακκόόµµαα  µµπποουυσσοουυλλάάεειι,,  ττιι  νναα  ππεειιςς;;  ΗΗ  ΡΡίίτταα  όόµµωωςς;;  ΠΠώώςς  µµππόόρρεεσσεε  νναα  κκααττηηγγοορρήήσσεειι  

ττοονν  ππααττέέρραα  ττηηςς  γγιιάά  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο;;  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύσσεε  όόττιι  υυππήήρρχχαανν,,  ππάάρραα  πποολλλλοοίί,,  λλόόγγοοιι  νναα  

ττοονν  κκααττηηγγοορρήήσσεειι  κκααννεείίςς,,  γγιιάά  ττηη  σσττάάσσηη  ττοουυ  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιάά  ττοουυ..  ΑΑλλλλάά  γγιι’’  ααυυττόό;;  

ΟΟ  δδεε  γγιιόόςς  ττοουυ;;  ΑΑυυττόό  ττοο  µµααλλαακκιισσµµέέννοο,,  µµιιάά  ζζωωήή  τταα  φφοουυσσττάάννιιαα  ττηηςς  µµάάννααςς  ττοουυ  ττρράάββααγγεε!!  

ΠΠώώςς  µµππόόρρεεσσεε,,  µµεε  ττηη  σσιιωωππήή  ττοουυ  κκααιι  κκάάλλυυψψεε  ττέέττοοιιοο  έέγγκκλληηµµαα;;  ΣΣττοονν  ππααττέέρραα  ττοουυςς;;  

ΠΠοούύσσττιικκιιαα  φφάάρραα,,  γγύύφφττιικκιιαα!!  ΉΉτταανν  λλάάθθοοςς  πποούύ  ‘‘µµππλλεεξξεε  µµααζζίί  ττηηςς,,  δδεενν  ήήθθεελλεε  νναα  ττηηνν  ξξααννααδδεείί  

πποοττέέ  ππιιάά,,  ττηη  ρροουυφφιιάάνναα  σσκκύύλλαα..  ΓΓιιάά  νναα  µµηηνν  ττηη  σσκκοοττώώσσεειι,,  ααςς  ττηη  χχάάσσεειι,,  ααςς  εεξξααφφααννιισσττεείί!!  ΤΤαα  

ππααιιδδιιάά  ττοουυ;;  ΑΑυυττάά  πποουυ  υυπποοσσττήήρριιξξαανν  ττοο  ααιισσχχρρόό  ψψέέµµαα;;  ΓΓιιάά  νναα  µµηηνν  τταα  κκρρεεµµάάσσεειι  σσεε  κκααννάά  

δδέέννττρροο  ααννάάπποοδδαα  κκααιι  ττοουυςς  κκααίίεειι  άάχχυυρραα  ααππόό  κκάάττωω,,  ααςς  ππάάννεε  σσττοο  δδιιάάοολλοο..  ΟΟύύττεε  γγυυννααίίκκαα,,  

µµήήττεε  ππααιιδδιιάά  κκααιι  σσίίγγοουυρραα  οοιικκοογγέέννεειιαα  δδεενν  εείίχχεε!!  ΈΈνναα  ππααιιδδίί  ααππρροοσσττάάττεευυττοο,,  οο  ίίδδιιοοςς  ήήτταανν,,  δδεε  

µµπποορροούύσσεε  νναα  χχααρρεείί  όόσσαα  δδηηµµιιοούύρργγηησσεε..  ΗΗ  σσττοορργγήή,,  πποουυ  ττ’’  ααρρννήήθθηηκκεε  οο  ππααττέέρρααςς,,  ττοουυ  ττοονν  

ττσσάάκκιιζζεε,,  δδεε  µµπποορροούύσσεε  χχωωρρίίςς  ααγγκκααλλιιάά!!  

            ΑΑυυττήή  ηη  γγυυννααίίκκαα,,  ττοουυ  ζζήήττηησσεε  νναα  ττηη  φφωωττοογγρρααφφίίσσεειι!!  ΚΚάάθθεεττααιι  σσ’’  έένναα  ττρρααππέέζζιι  µµόόννηη,,  

µµππύύρραα  σστταα  χχέέρριιαα  κκααιι  τταα  θθλλιιµµµµέένναα  µµάάττιιαα  ττηηςς,,  ττοονν  ρρωωττάάννεε,,  αανν  µµπποορρεείί  νν’’  ααππααθθααννααττίίσσεειι,,  

ααυυττήή  ττηη  χχααρρµµώώδδηη  µµεελλααγγχχοολλίίαα..  ΤΤηηνν  εελλππίίδδαα  γγιιάά  ττοο  ααύύρριιοο,,  σστταα  µµάάττιιαα  ττηηςς......  ΉΉτταανν  ττόόσσοο  

κκααλλόόςς  φφωωττοογγρράάφφοοςς;;  ΗΗ  οορρχχήήσσττρραα  ττρρααγγοούύδδααγγεε  ΤΤσσιιττσσάάννηη::  ""......χχωωρρίίςς  ννττρροοππήή,,  ααννααζζηηττεείί,,  

ττοονν  ήήλλιιοο  πποουυ  έέχχεειι  χχααθθεείί,,  σστταα  σσκκοοττάάδδιιαα  νναα  ββρρεειι......""  κκιι  εεκκεείίννηη  ττοούύππεε  ττηηνν  ππιικκρρήή  ττηηςς  

ιισσττοορρίίαα,,  κκααθθώώςς  κκέέρρννααγγεε  οο  µµππααττιιρράάκκοοςς  µµίίαα  µµππύύρραα  αακκόόµµαα,,  µµεε  τταα  λλιιγγοοσσττάά  λλεεφφττάά  πποούύββγγααλλεε  

φφωωττοογγρρααφφίίζζοοννττααςς  ααππόόψψεε..  ΉΉρρθθεε  σσττηηνν  ππόόλληη  νναα  ββρρεειι  κκααµµµµιιάά  δδοουυλλεειιάά,,  ηη  οορρφφααννήή  
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ΣΣππααρρττιιάάττιισσσσαα  µµαα  όόλλοοιι  θθέέλλαανν  νναα  ττηηνν  κκάάννοουυνν  πποουυττάάνναα  --δδεε  θθαα  γγιιννόότταανν  πποοττέέ!!  ΣΣττηη  ΣΣππάάρρττηη,,  

δδεενν  εείίχχεε  ππεερριιοουυσσίίαα..  ΟΟ  ππααττέέρρααςς  ττηηςς  ππέέθθααννεε  σσττηηνν  εεξξοορρίίαα  κκιι  ηη  µµάάνναα  ττηηςς  σσττηηνν  κκαακκοουυχχίίαα!!  

∆∆εενν  εείίχχεε  πποούύ  νναα  ππάάεειι..  ∆∆έέχχττηηκκεε  ννάάρρθθεειι  σσ’’  ααυυττόό  ττοο  µµααγγααζζίί  µµεε  κκάάπποοιιοονν,,  νναα  δδιιαασσκκεεδδάάσσοουυνν,,  

µµαα  ααπποοδδεείίχχττηηκκεε  κκιι  ααυυττόόςς  ννττααββααττζζήήςς..  ΘΘαα  ττηηνν  µµεεθθοούύσσεε  γγιιαα  νναα  ττηηνν  πποουυλλήήσσεειι,,  ααππ’’  ττοο  

ππρρώώττοο  ββρράάδδυυ..  ΌΌτταανν  κκααττάάλλααββεε  όόττιι  δδεενν  υυππήήρρχχεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ππλλήήρρωωσσεε  ττιιςς  µµππύύρρεεςς--  ππάάλλιι  

κκααλλάά  πποουυ  οοιι  ννττααββααττζζήήδδεεςς,,  εείίχχαανν,,  µµεερριικκέέςς  φφοορρέέςς,,  σσυυµµππεερριιφφοορράά  ΚΚυυρρίίοουυ--  κκααιι  ττηηνν  έέκκααννεε  γγιι’’  

άάλλλληηνν..  ΤΤηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα  πποουυ  ττηηςς  έέββγγααλλεε,,  δδεε  µµπποορροούύσσεε  νναα  ττηηνν  ππλληηρρώώσσεειι..  ΩΩσσττόόσσοο  ττηηνν  

ήήθθεελλεε..  ΌΌτταανν  ττηηνν  εεµµφφααννίίσσεειι,,  θθάάχχεειι  ττηηνν  κκααλλωωσσύύννηη  νναα  ττηηςς  ττηη    χχααρρίίσσεειι;;  

                ΚΚααθθώώςς  ππεερρππααττοούύσσαανν  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα,,  ττοο  2222χχρροοννοο  κκοορρίίττσσιι  δδεε  σσττααµµάάττηησσεε  νναα  µµιιλλάάεειι..  

ΉΉτταανν  ττόόσσηη  ηη  ααννάάγγκκηη  νναα  τταα  ππεειι..  ΟΟ  ΥΥππόόττρροοπποοςς  δδεενν  ήήτταανν  ννττααββααττζζήήςς,,  όόχχιι!!  ΜΜεεςς  σσττηηνν  

ππααρρααννοοµµίίαα,,  ββοουυττηηγγµµέέννοοςς  ήήτταανν..  ΜΜπποορρεείί  µµόόλλιιςς,,  νναα  ττοονν  εείίχχαανν  σσυυκκοοφφααννττήήσσεειι  ππωωςς  ββίίααζζεε  ττοο  

σσππλλάάχχννοο  ττοουυ,,  µµαα  πποοττέέ  δδεενν  εείίχχεε  σσκκεεφφττεείί  νναα  ξξεεππέέσσεειι  ττόόσσοο..  ΆΆννααββεε,,  γγοούύσσττααρρεε  νν’’  ααλλλλάάζζεειι  ττοο  

σσώώµµαα  ττοουυ  µµεε  άάλλλλαα  σσώώµµαατταα..  ΟΟιι  µµυυρροουυδδιιέέςς,,  οοιι  χχυυµµοοίί,,  ττ’’  ααρρώώµµαατταα……  ∆∆εε  σσκκέέφφττηηκκεε  πποοττέέ,,  

όόµµωωςς,,  νναα  ββγγάάλλεειι  λλεεφφττάά  ααππ’’  ααυυττόό..  ΉΉξξεερρεε  φφίίλλοουυςς  ννττααββάάδδεεςς..  ΑΑυυττόόςς,,  δδεε  θθ’’  αακκοολλοουυθθοούύσσεε  

ττοονν  κκλλάάδδοο  κκιι  ααςς  άάννθθιιζζεε  σσττοο  λλιιµµάάννιι  ττηηςς    ΚΚααλλααµµάάττααςς..  ΕΕκκεείί  πποουυ  µµππέέρρδδεευυεε  ττιιςς  µµυυρρωωδδιιέέςς,,  τταα  

υυγγρράά  ττοουυ,,  ττηηνν  εερρωωττεευυόότταανν  ττηη  γγυυννααίίκκαα--  γγιιάά  δδυυόό  λλεεππττάά!!  ∆∆εε  θθαα  µµπποορροούύσσεε,,  πποοττέέ,,  νναα  ττηη  

σσττεείίλλεειι  σσ’’  έένναανν  άάλλλλοο  άάννττρραα,,  γγιιάά  νναα  κκεερρδδίίσσεειι  χχρρήήµµαατταα..  ΟΟύύττεε  οοιι  ππααρρττοούύζζεεςς  ττοούύκκαανναανν  κκέέφφιι..  

ΣΣττηηνν  αασσωωττεείίαα  ττοουυ,,  εείίχχεε  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυ  ηηθθιικκέέςς  ααρρχχέέςς,,  µµαα  δδεενν  ττιιςς  σσυυζζηηττοούύσσεε  πποοττέέ,,  µµεε  

κκααννέένναα..  ΤΤαα  φφύύλλααγγεε..  ΕΕκκεείίννηη,,  ττοουυ  ξξεεδδίίππλλωωσσεε  ττηηνν  αασσήήµµααννττηη  ζζωωήή  ττηηςς..  ΤΤρρααύύµµαατταα  εείίχχεε,,  µµόόννοο..  

ΟΟιι  χχωωρροοφφύύλλαακκεεςς  πποουυ  σσυυννέέχχεειιαα  έέµµππααιινναανν,,  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυ  µµόόννοουυ  κκοοµµµµοουυννιισσττήή  ττηηςς  

ΣΣππάάρρττηηςς  κκααιι  ττοονν  µµάάζζεευυαανν..  ΗΗ  µµάάνναα  ττηηςς,,  µµεε  ττοο  µµωωρρόό  σσττηηνν  ααγγκκααλλιιάά,,  πποουυ  ππααρραακκααλλοούύσσεε  

δδιιααρρκκώώςς,,  µµάάττααιιαα,,  ττοουυ  θθύύµµιιζζεε……  ∆∆εε  ττηηςς  εείίππεε  ττίίπποοτταα,,  όόµµωωςς,,  ααππ’’  τταα  δδιικκάά  ττοουυ..  ΡΡοούύφφααγγεε  ττοονν  

ππόόννοο  ττηηςς,,  εείίχχεε  δδιιάάθθεεσσηη  νναα  ττοονν  ααππααλλύύννεειι,,  ττοουυ  άάρρεεσσαανν  τταα  µµάάττιιαα,,  τταα  χχεείίλληη,,  ηη  λλεεκκάάννηη  ττηηςς!!  

∆∆εενν  ήήτταανν  δδύύσσκκοολλοο  γγιιάά  ττοο  ΣΣααρράάννττοο  νναα  εερρωωττεευυθθεείί,,  ααρρκκεείί  νναα  κκααθθόότταανν  δδίίππλλαα  σσεε  µµιιάά  γγυυννααίί--

κκαα!!  ΣΣφφόόδδρραα  εερρωωττεευυµµέέννοοςς……  ππέέννττεε  λλεεππττάά;;  ∆∆υυόόµµιισσυυ;;  ΤΤοο  ααννώώττεερροο,,  οοιι  δδύύοο  ώώρρεεςς!!  ΠΠάάννττωωςς,,  

ήήτταανν  πποολλύύ  κκααψψοούύρρηηςς,,  ππααττίίκκιι!!!!!!  ΜΜέέχχρριι  νναα  φφύύγγεειι,,  νναα  ξξααννααεερρωωττεευυθθεείί,,  νν’’  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ττοουυ  ττηη  

δδίίννεειι  ηη  εεππόόµµεεννηη  γγυυννααίίκκαα!!    

              ΚΚααιι  ττώώρραα,,  εερρωωττεευυµµέέννοοςς  ήήτταανν..  ΈΈννοοιιωωθθεε  γγιι’’  ααυυττήή  ττηη  γγυυννααίίκκαα,,  όόλλαα  εεκκεείίνναα  πποουυ  θθάάθθεελλεε  

νναα  ααιισσθθααννόότταανν,,  µµαα  δδεε  µµπποορροούύσσεε  ππιιάά,,  γγιιάά  ττηηνν  ΑΑγγλλααΐΐαα,,  ττηη  µµάάνναα  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ττοουυ..  ∆∆εενν  εείίχχεε  

ππααιιδδιιάά..  ΟΟύύττεε  ΑΑγγλλααΐΐαα  εείίχχεε..  ΈΈννααςς,,  µµόόννοοςς  ττοουυ,,  ΚΚααρρααγγκκιιόόζζηηςς  ήήτταανν  κκιι  ήήθθεελλεε  ααυυττόό  ττοο  σσώώµµαα,,  

ααυυττήή  ττηη  φφωωννήή,,  ααυυττέέςς  ττιιςς  κκιιννήήσσεειιςς,,  πποολλύύ!!  ∆∆εενν  ααννττιισσττάάθθηηκκεε,,  όότταανν  άάρρχχιισσεε  νναα  ττηη  φφιιλλάάεειι,,  

ξξααππλλωωµµέέννοοιι  δδίίππλλαα  σσεε  µµιιάά  ββάάρρκκαα,,  σσττηηνν  άάµµµµοο..  ΌΌσσοο  ττηη  χχάάιιδδεευυεε,,  κκααττααλλάάββααιιννεε  ττοονν  κκααιιρρόό,,  

πποουυ  ηη  γγυυννααίίκκαα,,  εείίχχεε  νναα  σσυυννααννττηηθθεείί  µµεε  έένναα  ααρρσσεεννιικκόό,,  ττοο  κκοορρµµίί  ττηηςς  δδίίψψααγγεε  ττηηνν  ηηδδοοννήή..  ΟΟ  

ττέέλλεειιοοςς  εερραασσττήήςς  γγιιννόότταανν  ααππ’’  ττοονν  ππόόθθοο  ττηηςς..  ΜΜππήήκκεε  µµέέσσαα  ττηηςς  κκααιι  ππέέρραασσεε  µµιιάά  ββρρααδδυυάά  

οολλόόκκλληηρρηη,,  γγιιάά  νναα  κκααττααλλάάββοουυνν  ππωωςς  ξξηηµµέέρρωωσσεε..  ΑΑγγκκααλλιιαασσµµέέννοοιι,,  οο  έέννααςς  µµέέσσαα  σσττοονν  άάλλλλοο,,  

µµιισσοοννττυυµµέέννοοιι  αακκόόµµαα,,  δδεενν  εείίχχαανν  σσττααµµααττήήσσεειι  νναα  φφιιλλοούύννττααιι  κκααιι  νναα  εεννώώννοουυνν  τταα  κκοορρµµιιάά  ττοουυςς,,  

όόλληη  ννύύχχτταα,,  ώώσσπποουυ  σσττηηνν  ππρρώώττηη  ααχχττίίδδαα  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  µµέέρρααςς  ττοουυ  ΑΑύύγγοουυσσττοουυ,,  οο  

οορργγαασσµµόόςς  ττοουυςς  ααννττάάρρεεψψεε  ττηη  θθάάλλαασσσσαα,,  εεννώώ  οο  σσππόόρροοςς  φφυυττεευυόότταανν..  ΚΚααθθώώςς  τταα  ππόόδδιιαα  ττοουυςς  

ββρρεεχχόόννττοουυσσαανν,,  ααππόό  ττηη  φφοουυσσκκοοθθααλλαασσσσιιάά,,  εεκκεείίννηη  δδεε  σσττααµµααττοούύσσεε  νναα  σσφφίίγγγγεειι  ττοο  λλααιιµµόό  ττοουυ,,  

τταα  χχεείίλληη  κκοολλλληηµµέένναα,,  κκααττααλλάάββααιιννεε  ππωωςς  µµααζζίί  µµ’’  ααυυττήή  ττηηνν  ππααρρθθέένναα,,  θθάάκκααννεε  µµιιάά  ννέέαα  ααρρχχήή..  

ΌΌσσαα  δδεενν  κκααττάάφφεερρεε    σσττηηνν  άάχχρρηησσττηη  ζζωωήή  ττοουυ,,  ττώώρραα  µµ’’  ααυυττήή  ττηηνν  υυππέέρροοχχηη  γγυυννααίίκκαα,,  θθαα  τταα  

ππρρααγγµµάάττωωννεε!!  ΘΘάάχχαανν  χχρρήήµµαατταα,,  θθαα  δδοούύλλεευυεε  πποολλύύ,,  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς..  ΤΤοονν  ααγγααπποούύσσεε  ττόόσσοο,,  πποουυ  

θθαα  τταα  κκααττάάφφεερρννεε  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά..  ΞΞέέχχαασσεε  κκααιι  ττοο  όόννοοµµαα  ττηηςς  ΑΑγγλλααΐΐααςς--ΛΛααµµππρριιννήήςς,,  δδεε  
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θθυυµµόότταανν  ππωωςς  εείίχχεε  ππααιιδδιιάά..  ΜΜ’’  ααυυττήή  ττηη  θθααλλαασσσσιιννήή  ννεερράάιιδδαα,,  θθαα  κκάάννεειι  ππααιιδδιιάά  κκιι  οοιικκοογγέέννεειιαα,,  

ααρρχχίίζζοοννττααςς  ααππ’’  ττηηνν  ααρρχχήή......  
  

ΣΣΑΑΡΡΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ  

                  ΠΠήήγγααµµεε  σσ’’  έένναα  κκααφφεεννέέ  κκααιι  ππήήρρααµµεε  δδυυόό  κκααφφέέδδεεςς..  ΕΕίίχχαα  ξξεεχχάάσσεειι  ππόόσσοονν  κκααιιρρόό  ήήµµοουυνν  

άάυυππννοοςς,,  δδεενν  ήήτταανν  κκοούύρραασσηη  ααυυττόό  πποούύννοοιιωωθθαα..  ΘΘυυµµάάµµααιι  πποοττέέ  ττοονν  εεααυυττόό  µµοουυ  εευυττυυχχιισσµµέέννοο;;  

∆∆εενν  ττόόξξεερραα  ααυυττόό  ττοο  ππρράάγγµµαα!!  ΝΝοοµµίίζζωω  έέττσσιι  ππρρέέππεειι  ννάάννααιι,,  ααυυττόό  πποουυ  ααιισσθθάάννοοµµααιι  ττώώρραα,,  

εείίννααιι  εευυττυυχχίίαα......  ΣΣυυννήήθθωωςς  όότταανν  τταα  κκοορρµµιιάά  ααπποοχχωωρριιζζόόννττοουυσσαανν  κκααιι  σσκκεεππάάζζοονντταανν  µµεε  ρροούύχχαα,,  

µµοούύφφεευυγγεε..  ΤΤώώρραα,,  ππααρρααττηηρρώώ  ττιιςς  κκιιννήήσσεειιςς  ττηηςς,,  ττοο  χχααµµόόγγεελλόό  ττηηςς,,  ττιιςς  µµιικκρρέέςς  ααλλλλααγγέέςς  ττοουυ  

ππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  κκααιι  ξξεεχχννώώ  όόσσαα  ωωςς  ττώώρραα  έέζζηησσαα..  ΜΜεεττααννιιώώννωω  πποουυ  δδεενν  ππεερρίίµµεενναα,,  µµέέχχρριι  νναα  

σσυυννααννττήήσσωω  ααυυττήή  ττηη  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  ξξοοδδεεύύττηηκκαα  άάδδιικκαα..  ΟΟρρκκίίζζοοµµααιι  σσττοονν  εεααυυττόό  µµοουυ,,  όόττιι  θθαα  

ζζήήσσωω  µµιιάά  ζζωωήή  δδιιααφφοορρεεττιικκήή..  ΞΞέέρρωω  ππωωςς  κκοοννττάά  ττηηςς,,  όόλλαα  θθαα  µµοούύρρθθοουυνν  δδεεξξιιάά,,  δδεε  φφοοββάάµµααιι  

ττίίπποοτταα..  ΚΚιι  ααυυττήή,,  µµοοιιάάζζεειι  ττόόσσοο  εερρωωττεευυµµέέννηη!!  ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααγγγγίίζζεειι  ττοο  χχέέρριι  µµοουυ,,  µµεε  κκυυττττάάεειι  σστταα  

µµάάττιιαα,,  δδεείίχχννεειι  ππωωςς  δδεε  θθέέλλεειι  νναα  µµεε  χχάάσσεειι,,  όόππωωςς  κκιι  εεγγώώ  θθέέλλωω  νναα  ττηηνν  έέχχωω  γγιιάά  ππάάνντταα..  

ΟΟννεειιρροοπποολλήήσσααµµεε  λλίίγγοο..  ΕΕίίχχαα  νναα  σσττρρίίψψωω  ττσσιιγγάάρροο  ώώρρεεςς,,  ττόόχχαα  ξξεεχχάάσσεειι!!  ∆∆εε  θθυυµµάάµµααιι  νναα  ‘‘χχεε  

σσυυµµββεείί  πποοττέέ!!!!!!  ΈΈππρρεεππεε  νναα  γγίίννωω  ππλλοούύσσιιοοςς,,  σσ’’  έένναα  ββρράάδδυυ,,  γγιιάά  νναα  κκάάννωω  εευυττυυχχιισσµµέέννηη  ααυυττήή  

ττηη  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  µµοούύδδωωσσεε  ππάάλλιι  ττηη  χχααρράά..  ΜΜαα,,  ππρριινν,,  έέππρρεεππεε  νναα  ττυυππώώσσωω  ττιιςς  χχττεεσσιιννέέςς  

φφωωττοογγρρααφφίίεεςς,,  γγιιάά  νναα  ππάάρρωω  κκααννάά  ψψιιλλόό  ττοο  ββρράάδδυυ..  

                    ∆∆εενν  εείίχχεε  κκάάπποουυ  νναα  ππάάεειι..  ∆∆υυόό  ββρράάδδυυαα  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα,,  µµόόννοο  κκααττααφφεερρττζζήήδδεεςς  

γγννώώρριισσεε,,  δδεενν  εείίχχεε  σσππίίττιι..  ΜΜοοννάάχχαα  ααυυττάά  πποουυ  φφόόρρααγγεε,,  ττίίπποοττ’’  άάλλλλοο!!  ΤΤηηνν  άάφφηησσαα  σσττοο  

κκααφφεεννεείίοο  νναα  ππεερριιµµέέννεειι,,  έέδδωωσσαα  σσττοονν  κκααφφεεττζζήή  νναα  ττηηςς  φφέέρρεειι  έένναα  οούύζζοο  µµεε  µµεεζζέέ,,  ννάάχχεειι  νναα  

φφάάεειι  κκάάττιι  κκααιι  ττηηςς  ζζήήττηησσαα  νναα  µµεε  ππεερριιµµέέννεειι  ώώσσπποουυ  ννάάρρθθωω..  ΠΠήήρραα  πποοδδααρράάτταα  ττηηνν  ππααρρααλλίίαα  

γγιιάά  ττηηνν  ππααρράάγγκκαα,,  πποούύχχαα  ττοο  σσκκοοττεειιννόό  θθάάλλααµµοο..  ∆∆εενν  ήήµµοουυνν  κκοουυρραασσµµέέννοοςς,,  δδεε  ννύύσσττααζζαα..  

ΠΠρρέέππεειι  ννάάχχαα  έένναα  ύύφφοοςς  πποολλύύ  χχααζζοοχχααρροούύµµεεννοο,,  οοπποοίίοοςς  µµ’’  έέββλλεεππεε  σσττοο  δδρρόόµµοο,,  ρρώώττααγγεε  ττοο  

ίίδδιιοο::""  ΕΕίίσσααιι  κκααλλάά,,  ΥΥππόόττρροοππεε;;""  ΚΚααλλάά  εείίµµααιι,,  ρρεε......  ‘‘ΑΑµµαα  δδεείίττεε  κκάάπποοιιοονν,,  νναα  µµηηνν  εείίννααιι  όόππωωςς  

εεσσεείίςς  µµίίζζεερροοςς,,  ττοονν  ππεερρννάάττεε  γγιι’’  άάρρρρωωσσττοο!!  ΠΠοοττέέ  δδεενν  ήήµµοουυνν  ττόόσσοο  κκααλλάά!!  ΑΑππόό  δδωω  κκααιι  ππέέρραα,,  

µµόόννοο  κκααλλάά  θθάάµµααιι!!!!!!  

              ΣΣττοο  σσππίίττιι,,  ββρρήήκκαα  ττοο  ΓΓιιάάννννηη  νναα  δδέέρρννεειι  ττηηνν  ΑΑθθαανναασσίίαα..  ΈΈββγγααλλαα  ττηη  λλοουυρρίίδδαα,,  ττοούύδδωωσσαα  

µµεερριικκέέςς  κκιι  ύύσσττεερραα  ππήήγγαα  σσττοο  σσκκοοττεειιννόό,,  λλέέγγοοννττααςς  σσττηηνν  ΑΑθθαανναασσίίαα  ννάάρρθθεειι  νναα  κκάάττσσεειι  ααππ’’  

έέξξωω  γγιιάά  νναα  ττηηνν  ππρροοσσέέχχωω,,  µµηηνν  ττιιςς  ξξααννααφφάάεειι..  ΜΜόόλλιιςς  έέκκλλεειισσαα  ττηηνν  ππόόρρτταα,,  έέσσττρριιψψαα  έένναα  

ττσσιιγγάάρροο  κκααιι  σσττάάννιιααρραα..  ΌΌσσοο  ήήµµοουυνναα  κκοοννττάά  ττηηςς,,  δδεε  µµ’’  έέννοοιιααζζεε,,  µµαακκρρυυάά  ττηηςς  όόµµωωςς,,  έέππρρεεππεε  

νναα  φφοουυµµάάρρωω  γγιιάά  νν’’  ααννττέέχχωω..  ΣΣττρρώώθθηηκκαα  σσττηη  δδοουυλλεειιάά,,  ππρρώώττηη  φφοορράά  µµεε  ττόόσσοο  κκέέφφιι..  ΈΈκκοοψψαα  κκιι  

εεµµφφάάννιισσαα  ττοο  φφιιλλµµ..  ‘‘ΑΑρρχχιισσαα  νναα  ττυυππώώννωω..  ΤΤέέσσσσεερρεειιςς,,  όόλλεεςς  κκιι  όόλλεεςς..  ΚΚααιι  µµιιάά,,  ηη  θθααλλαασσσσιιννήή  

ννεερράάιιδδαα  µµοουυ!!  ΗΗ  ππιιόό  όόµµοορρφφηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα  πποούύχχαα  δδεειι  πποοττέέ  µµοουυ..  ΤΤηηνν  εείίχχαα  ββγγάάλλεειι  εεγγώώ!!  

ΠΠρρώώττηη  φφοορράά,,  έέκκαανναα  κκάάττιι  πποουυ  µµοουυ  άάρρεεσσεε..  ΚΚααττααλλάάββααιινναα,,  µµόόλλιιςς  ττώώρραα,,  όόττιι  ήήµµοουυνν  

γγεεννννηηµµέέννοοςς  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς..  ΘΘαα  ττηηνν  έέκκαανναα  ττοο  µµοοννττέέλλοο  µµοουυ,,  θθαα  γγιιννόόµµοουυνν  δδιιάάσσηηµµοοςς  

φφωωττοογγρράάφφοοςς..  ΘΘαα  φφωωττοογγρράάφφιιζζαα  πποουυλλιιάά,,  δδέέννττρραα,,  ππααρρααλλίίεεςς,,  ττοο  γγυυµµννόό  κκοορρµµίί  ττηηςς......  ΤΤοο  

κκοορρµµίί  ττηηςς!!  ΜΜοούύχχεε  λλεείίψψεειι..  ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς!!  ΤΤαα  µµάάζζεευυαα,,  νναα  ξξααννααββρρεεθθώώ  γγρρήήγγοορραα  κκοοννττάά  

ττηηςς,,  όότταανν  µµππήήκκεε  µµέέσσαα  ηη  ττρρεελλήή,,  µµπποουυρριιννιιαασσµµέέννηη..  ΟΟ  ρροουυφφιιάάννοοςς  οο  ΓΓιιάάννννηηςς,,  ττηηςς  ππρρόόφφτταασσεε  

ππωωςς  ττοονν  ββάάρρεεσσαα..  ΤΤιι  νναα  ττηηςς  εεξξηηγγώώ  ττώώρραα;;  ""ΈΈττσσιι  γγοούύσσττααρραα,,  ππααρράάτταα  µµεε!!""..  ΗΗ  ΛΛααµµππρριιννήή,,  νναα  

µµεε  ππααρρααττήήσσεειι;;  ΝΝαα  γγλλυυττώώσσωω  έένναανν  ξξυυλλοοδδααρρµµόό;;  ΑΑδδύύννααττοο!!  ΠΠοοιιόόςς  µµπποορρεείί  νναα  ννοοιιώώσσεειι  ττηηνν  

ψψυυχχήή  µµοουυ,,  όότταανν  ττηη  δδέέρρννωω,,  ττηη  δδααιιµµοοννιισσµµέέννηη;;  ΠΠοοιιόόςς  µµπποορρεείί  νναα  κκααττααλλάάββεειι,,  ππωωςς  πποοννώώ  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππ’’  ααυυττήήνν,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα;;  ΑΑυυττήή  πποοννάάεειι  σσττοο  σσώώµµαα,,  εεγγώώ  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά--  εείίννααιι  
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χχεειιρρόόττεερροο!!  ΚΚιι  ηη  ΛΛααµµππρριιννήή  εείίννααιι  ττρρεελλήή,,  αανν  δδεε  µµααζζέέψψεειι  πποολλλλέέςς,,  δδεε  σσττααµµααττάάεειι..  ΚΚάάννεειι  όό,,ττιι  

µµπποορρεείί  νναα  φφάάεειι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  --πποουυττάάνναα  µµαασσττοούύρραα,,  ππόόττεε  θθαα  µµπποορρέέσσωω  νναα  σσυυµµππεερριιφφεερρθθώώ  

ααλλλλιιώώςς;;  ΟΟ  µµιικκρρόόςς  ρροουυφφιιάάννοοςς  κκιι  ηη  ΑΑθθαανναασσίίαα,,  ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν    σσεε  ααγγώώνναα  µµπποοξξ,,  ττοονν  

ππααττέέρραα  µµεε  ττηη  µµάάνναα..  ΗΗ  πποουυττααννίίττσσαα  ππααρρθθέένναα  κκόόρρηη  µµοουυ,,  δδεενν  ήήτταανν  εεκκεείί..  ΚΚρρύύφφττηηκκεε  φφυυσσιικκάά,,  

αανν  ττηηνν  ππεεττύύχχωω  µµπποορρεείί  νναα  ττηηνν  ξξεεκκοοιιλλιιάάσσωω..  ΑΑλλλλάά,,  ττιι  φφττααίίννεε  τταα  ππααιιδδιιάά;;  ΗΗ  κκααρριιόόλλαα,,  ηη  µµάάνναα  

ττοουυςς,,  τταα  δδαασσκκάάλλεεψψεε,,  ααυυττήή  φφττααίίεειι  γγιιάά  όόλλαα..  

                          ΚΚάάθθεε  φφοορράά  τταα  ίίδδιιαα,,  γγααµµώώ  ττοο!!  ΈΈνναα  χχαασσττοούύκκιι,,  νναα  ηηρρεεµµήήσσεειι,,  ξξεεκκιιννάάωω  νναα  ττηηςς  δδώώσσωω  

µµαα  σσττοο  ττέέλλοοςς,,  φφοοββάάµµααιι  µµηηνν  ττηη  σσκκόόττωωσσαα  µµεε  ττιιςς  φφάάππεεςς..  ΚΚααιι  µµέέσσαα  µµοουυ,,  ππιιόό  ββρρώώµµιικκοοςς  

αακκόόµµαα,,  νναα  ψψάάχχννωω  σσττοουυ  ΦΦεερρεεττρράά,,  νναα  µµεε  κκεερράάσσεειι  κκααννάά  ββααρρύύ  πποοττόό,,  νναα  ττοο  ξξεεππεερράάσσωω..  

ΤΤσσιιγγκκοούύννηηςς  οο  κκεερρααττάάςς,,  έέχχεειι  έένναα  οουυίίσσκκιι  ΑΑµµεερριικκάάννιικκοο  µµαα  σσττααγγόόνναα,,  σσττααγγόόνναα  ττοο  ββγγάάζζεειι..  

ΑΑλλλλάά  µµεε  ττιιςς  σσττααγγόόννεεςς  ττοουυ,,  ααννοοίίγγεειι  ηη  ψψυυχχήή  µµοουυ,,  ττοουυ  λλέέωω  ττοονν  ππόόννοο  µµοουυ..  ΣΣυυµµφφωωννεείί  νν΄́  

ααφφήήσσωω  ττηηνν  ττρρεελλήή,,  εειιδδιικκάά  ττώώρραα,,  πποουυ  γγοουυσσττάάρρωω  πποολλύύ  µµιιάά  άάλλλληη..  ΜΜαα,,  ννάάµµααιι  ππρροοσσεεκκττιικκόόςς!!  

ΝΝαα  φφέέρρωω  ββόόλλτταα  ττοο  µµυυααλλόό  µµοουυ  ππρρώώτταα,,  νναα  κκάάννωω  κκάάττιι  σσττηη  ζζωωήή  µµοουυ  κκααιι  µµεεττάά  ψψάάχχννοοµµααιι  γγιιάά  

γγυυννααίίκκαα..  ΤΤώώρραα,,  έένναα  ρρεεµµάάλλιι  εείίµµααιι,,  θθέέλλωω  κκιι  εευυθθύύννεεςς;;  ΖΖηηλλεεύύεειι  οο  µµααλλάάκκααςς;;  ΉΉππιιααµµεε  δδυυόό  

ττσσιιγγάάρραα  κκααιι  κκάάττιι  σσττααγγόόννεεςς  ααππ’’  ττ’’  ΑΑµµεερριικκάάννιικκοο  κκιι  εείίππεε  νναα  ππάάµµεε  νναα  δδοούύµµεε  τταα    θθααµµµµέένναα    

δδέέννττρραα..  ΠΠοούύ  νναα  πποουυλληηθθεείί  χχαασσίίσσιι,,  κκοοµµµµέέννοο,,  ππρριινν  σσπποορριιάάσσεειι;;  ΤΤοουυλλάάχχιισσττοο  ππίίννεεττααιι  ττοο  

µµπποουυρροούύχχιι,,  νναα  ττοο  κκάάννοουυµµεε  εεµµεείίςς;;  ΤΤσσάάµµππαα  κκίίννδδυυννοοςς,,  τταα  κκααρρδδιιοοχχττύύππιιαα,,  εεφφττάά  µµήήννεεςς!!  ∆∆εε  

µµπποορροούύσσαα,,  νναα  ττρρέέχχωω  ττώώρραα  σστταα  ββοουυννάά..  ΕΕίίχχαα  ττοο  κκοορρίίττσσιι  πποουυ  µµεε  ππεερρίίµµεεννεε,,  σσττοο  κκααφφεεννεείίοο..  

ΤΤοουυ  ππήήρραα  έένναα  κκααττοοσσττάάρριικκοο,,  ππάάνντταα  κκοοννοοµµηηµµέέννοοςς  οο  φφεερρεεττρράάςς  κκιι  έέφφυυγγαα  πποοδδααρράάτταα  γγιιάά  ττηηνν  

ππααρρααλλίίαα..  

            ΒΒρρήήκκαα  ττοο  κκοορρίίττσσιι,,  ννάάχχεειι  ππάάλλιι  ααυυττόό  ττοο  µµεελλααγγχχοολλιικκόό  ββλλέέµµµµαα  κκααιι  νναα  ππεερριιµµέέννεειι  σσττηηνν  

ππρροοκκυυµµααίίαα..  ∆∆εε  µµπποορροούύσσεε  νναα  κκάάττσσεειι  άάλλλλοο  σσττοονν  κκααφφεεννέέ..  ΟΟ  κκααφφεεττζζήήςς,,  ττηηνν  κκύύττττααγγεε  

ππεερρίίεερργγαα..  ∆∆εενν  υυππήήρρχχαανν  λλεεφφττάά,,  νναα  ππάάρρεειι  ττίίπποοττ’’  άάλλλλοο,,  νναα  ττοουυ  ββοουυλλώώσσεειι  ττοο  σσττόόµµαα..  ΕΕίίππαα  νναα  

ππάάωω,,  νναα  ττοουυ  δδώώσσωω  δδυυόό  µµπποουυκκέέτταα,,  µµαα  σσκκέέφφττηηκκαα  ααµµέέσσωωςς,,  ππωωςς  εείίννααιι  πποολλύύ  όόµµοορρφφηη  ττώώρραα  

πποουυ  ηη  λλάάµµψψηη  ήήρρθθεε,,  ππάάλλιι,,  σστταα  µµάάττιιαα  ττηηςς..  ΚΚααττάάλλααββαα  ππωωςς  έέφφττααιιγγαα  γγιι’’  ααυυττόό  κκιι  

εεννθθοουυσσιιάάσσττηηκκαα..  ΚΚααννέέννααςς  ηηλλίίθθιιοοςς  δδεε  θθαα  µµ’’  έέππααιιρρννεε  ααππ’’  ττηηνν  ααγγκκααλλιιάά  ττηηςς,,  µµόόννοο  κκααιι  µµόόννοο  

γγιιάά  νναα  ττοουυ  κκάάννωω  τταα  µµοούύττρραα  κκρρέέααςς..  ΤΤίίπποοτταα  δδεενν  άάξξιιζζεε  ττοονν  κκόόπποο  µµππρροοσσττάά  ττηηςς..  ΤΤηηνν  ππήήρραα  

νναα  ππάάµµεε    ββόόλλτταα,,  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα..  ΕΕίίχχαα  κκααττάά  ννοουυ  µµιιάά  ττέέλλεειιαα  κκααββάάττζζαα,,  µµαακκρρυυάά  ααππ’’  ττοονν  

κκόόσσµµοο..  ΤΤηηνν  ήήθθεελλαα......  
  

EEΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΣΣ  

            ΑΑυυττόόςς  οο  άάννττρρααςς  µµοουυ  ππήήρρεε  ττοο  µµυυααλλόό..  ∆∆εενν  ξξέέρρωω  ππώώςς  ττόόκκααννεε,,  µµαα  ττηηνν  εευυττυυχχίίαα  ττέέττοοιιααςς  

σσττιιγγµµήήςς,,  µµόόννοο  µµααζζίί  ττοουυ  γγννώώρριισσαα  έέττσσιι..  ΤΤεεχχννιικκήή  εείίννααιι  ήή  σσυυννααίίσσθθηηµµαα;;    ΤΤοο  κκάάννεειι  σσκκόόππιιµµαα  κκααιι  

θθεελληηµµέένναα  ήή  ττόόχχεειι  µµααζζίί  ττοουυ  ααννααππόόφφεευυκκτταα;;  ΤΤώώρραα  ππιιάά,,  ξξέέρρωω  ππωωςς  δδέένν  ήήµµοουυνν  ττυυχχεερρήή..  ΗΗ  

ττυυχχεερρήή  ττηηςς  ββρρααδδυυάάςς,,  πποούύγγιιννεε  µµήήννααςς  µµαα  ππέέρραασσεε  ττοο  ττρρίίµµηηννοο,,  ήήµµοουυνν!!  ΚΚιι  αανν  ππλλααννεεύύττηηκκαα  ααππ’’  

τταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ,,  γγιιάά  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  πποουυ  θθάάρρθθεειι......  ΚΚιι  αανν  γγεελλάάσσττηηκκαα,,  ααππ’’  όόσσαα  έέκκρρυυψψεε  ήή  ααππλλάά  δδεενν  

εείίππεε......  ΟΟννεειιρροοππόόλληησσαα  ααννόόηητταα  κκααιι  γγκκρρεεµµιισσττήήκκαανν  όόλλαα..  ΞΞααφφννιικκάά  µµααθθααίίννωω,,  ππωωςς  έέχχεειι  

γγυυννααίίκκαα,,  ππααιιδδιιάά!!    ΤΤίί  εείίµµααιι  εεγγώώ;;  ΗΗ  σσππιιττωωµµέέννηη;;  ΗΗ  ππααλλλλαακκίίδδαα;;  ΛΛεεςς  κκααιι  δδεενν  υυππάάρρχχωω  ήή  δδεενν  

υυππηηρρξξαανν  πποοττέέ,,  όόσσαα  υυπποοσσχχέέθθηηκκεε..  ΞΞεεχχννάάεειι  ννάάρρθθεειι  κκααιι  ββιιάάζζεεττααιι  νναα  φφύύγγεειι..  ΆΆφφηησσαα  ππίίσσωω  

µµοουυ  ττηη  ΣΣππάάρρττηη,,  ννάάββρρωω  ππρροοκκοοππήή  κκααιι  ννάάµµααιι  φφοορρττωωµµέέννηη,,  ααππόό  έένναανν  άάννττρραα  πποουυ  δδεε  θθαα  ττοονν  

έέχχωω  πποοττέέ,,  αακκόόµµαα  κκιι  αανν    ββρρεειι  ττοο  δδρρόόµµοο  ννάάρρθθεειι,,  ααππ’’  ττοο  µµεεθθύύσσιι..  ∆∆εενν  ττάάχχωω  κκααλλάά  κκααµµωωµµέένναα..  

ΠΠοούύ  ππάάωω;;  ΠΠοοιιόόςς  ΘΘεεόόςς,,  θθαα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  εεµµέένναα  κκααιι  ττοο  ππααιιδδίί  µµοουυ;;  ΤΤοο  ππααιιδδίί  µµοουυ,,  εείίννααιι  κκααιι  

ππααιιδδίί  ττοουυ..  ΠΠώώςς  µµπποορρεείίςς  ννάάχχεειιςς  ππααιιδδιιάά,,  δδίίχχωωςς  µµυυααλλόό;;  ΑΑνν  ααυυττόόςς  οο  σσππόόρροοςς  δδεενν  έέµµππααιιννεε  
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µµέέσσαα  µµοουυ  εεκκεείίννηη  ττηηνν,,  εευυλλοογγηηµµέέννηη  ννόόµµιιζζαα,,  ππρρώώττηη  ννύύχχτταα,,  θθάάµµοουυνν  φφεευυγγάάττηη..  ΜΜεε  ττηηνν  κκοοιιλλιιάά  

ωωςς  ττηη  µµύύττηη,,  πποούύ  νναα  ππάάωω;;  ΖΖωω  µµόόννηη,,  κκααιιρρόό  ττώώρραα,,  µµεε  ττοο  σσππόόρροο  ττοουυ  σστταα  σσωωθθιικκάά  µµοουυ..  ΠΠοουυ  

κκααιι  πποουυ,,  ββλλέέππωω  ττοο  σσπποορρέέαα  µµαα,,  έέττσσιι  µµεεθθυυσσµµέέννοοςς  πποούύρρχχεεττααιι,,  κκααλλύύττεερραα  κκάάννωω  ππωωςς  δδεε  ττοονν  

εείίδδαα..  ΓΓιιααττίί  ΘΘεεέέ,,  µµεε  φφόόρρττωωσσεεςς  ττοο  ππρρώώττοο  ββρράάδδυυ;;  ΓΓιιααττίί  δδεε  µµοούύδδωωσσεεςς  λλίίγγοο  χχρρόόννοο  νναα  

κκααττααλλάάββωω,,  νναα  σσκκεεφφττώώ!!  ΠΠααιιδδοούύλλαα  εείίµµααιι  κκιι  όόσσοο  ππααλλεεύύωω  νναα  γγλλυυττώώσσωω  ττηηνν  ππλληηµµµµύύρραα,,  µµεε  

ρρίίχχννεειιςς  σσττηη  φφωωττιιάά;;ΤΤιι  νναα  ττοο  κκάάννωω  ααυυττόό  ττοο  σσππλλάάχχννοο,,  πποουυ  σσαα  δδόόννττιι  κκαακκοοφφοορρµµιισσµµέέννοο  νναα  

ξξεεφφοορρττωωθθώώ  θθέέλλωω;;  ΝΝαα  ππάάρρωω  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαα  µµοουυ,,  δδεε  ββλλέέππωω  γγιιάά  πποοιιόό  λλόόγγοο  ττηηνν  έέχχαασσαα!!  

ΈΈκκαανναα  όόννεειιρραα,,  δδεε  κκρράάττηησσαανν  οούύττεε  µµήήννεεςς  ττρρεειιςς!!  ΝΝαα  ζζήήσσωω  ήήθθεελλαα,,  µµιιάά  ζζωωήή  σσαανν  όόλλεεςς..  

ΕΕξξααππααττήήθθηηκκαα!!  ΤΤοονν  ππρροοίίκκιισσεεςς  µµεε  ππεερρίίεερργγηη  δδύύννααµµηη,,  γγιιααττίί  δδεε  µµππόόρρεεσσαα  νν’’  ααννττιισσττααθθώώ;;  ΤΤώώρραα  

ββλλέέππωω  ττοο  µµααρρττύύρριιοο  ττοουυ  ΓΓοολλγγοοθθάά  µµοουυ,,  ννάάννααιι  ααττέέλλεειιωωττοο..  ΚΚααννεείίςς  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  µµεε  

λλυυππηηθθεείί  κκααιι  πποουυθθεεννάά  νναα  σσττααθθώώ,,  δδεε  θθαα  µµπποορρέέσσωω..  ΜΜαα  δδεε  θθάάµµααιι  µµόόννηη  µµοουυ!!  ΑΑυυττήή  ττηηνν  

εευυθθύύννηη,,  πποοιιόόςς  ττηη  δδιιάάλλεεξξεε  γγιιάά  µµέένναα;;  ΘΘυυµµάάµµααιι,,  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποούύ  ‘‘ννοοιιωωσσαα  µµέέσσαα  νναα  µµππααίίννεειι  οο  

σσππόόρροοςς,,  ττηηνν  εευυττυυχχίίαα!!......  ΖΖωω,,  ττοο  ππόόσσοο  αακκρριιββάά  ππλληηρρώώννεεττααιι  µµιιάά  σσττιιγγµµήή,,  µµοοννάάχχαα,,  εευυττυυχχίίααςς..  

ΤΤιι  φφττααίίωω  νναα  ττοο  κκοουυββααλλάάωω;;  ΕΕγγώώ  εεξξααππάάττηησσαα;;  ΕΕγγώώ  εείίππαα  ττοο  ψψέέµµαα  ππάάννωω  σσττοο  ψψέέµµαα;;  

ΥΥπποοσσχχέέθθηηκκαα;;  ΟΟρρκκίίσσθθηηκκαα;;  ΓΓιιααττίί  νναα  ππλληηρρώώννωω,,  σσττηη  θθέέσσηη  εεκκεείίννοουυ  πποουυ  όόλλαα  ττάάκκααννεε  κκααιι  

ττώώρραα  µµ’’  ααγγκκααλλιιέέςς  ττρριιγγυυρρννάάεειι,,  µµέέχχρριι  νναα  ξξηηµµεερρώώσσεειι,,  ττρρααγγοουυδδώώννττααςς  ΤΤσσιιττσσάάννηη;;  

                ΠΠρροοσσεευυχχήή  νναα  µµοουυ  ττοο  δδιιώώξξεειιςς..  ∆∆εε  µµπποορρώώ  νναα  ττόόχχωω  µµέέσσαα  µµοουυ,,  νναα  ττοο  κκοουυββααλλάάωω  µµιιάά  

ζζωωήή,,  δδεενν  ττοο  δδιιάάλλεεξξαα,,  δδεενν  ττοο  θθέέλλωω!!  ΑΑνν  γγεεννννηηθθεείί,,  θθαα  ττοο  ππννίίξξωω  σσττoo  ππηηγγάάδδιι  ττηηςς  ααυυλλήήςς  ττηηνν  

ίίδδιιαα  ννύύχχτταα  κκααιι  θθαα  φφύύγγωω..  

                  ΜΜ’’  άάγγγγιιξξεε  µµεε  ττοο  ββλλέέµµµµαα  ττοουυ,,  µµεε  φφίίλληησσεε  µµεε  τταα  χχέέρριιαα  ττοουυ,,  αανναασσττάάττωωσσεε  ττοο  κκοορρµµίί  µµοουυ,,  

ττόόκκααννεε  εευυττυυχχιισσµµέέννοο..  ΜΜεε  ππόόττιισσεε  εελλππίίδδαα,,  ττ’’  οοννόόµµαασσεε  έέρρωωτταα  κκααιι  µµ’’  έέππεειισσεε  ππωωςς  ηη  ζζωωήή  

ααρρχχίίζζεειι..  ΤΤέέλλεειιωωσσεε  ττηη  ζζωωήή!!  ΈΈττσσιι,,  χχωωρρίίςς  λλόόγγοο,,  ααππόό  σσυυννήήθθεειιαα!!  ΈΈχχεειι  σσυυννήήθθεειιοο  νναα  σσέέρρννεειι  

ττηηνν  κκαατταασσττρροοφφήή  ααππ’’  όόπποουυ  ππεερρννάάεειι,,  δδεενν  ττοο  κκάάννεειι  εεππεειιδδήή  υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλοοιι  λλόόγγοοιι..  ΕΕίίννααιι  

κκάάπποοιιοοςς  ννόόµµοοςς,,  σσαανν  ττηη  ββααρρύύττηητταα..  ΠΠεερρννάάεειι  οο  ΣΣααρράάννττοοςς,,  λλεειιώώννεειι  οο  κκάάµµπποοςς!!  ΉΉµµοουυνν  ααππ’’  

άάλλλλοο  κκάάµµπποο,,  δδεενν  ήήξξεερραα  κκααιι  ππλλααννεεύύττηηκκαα,,  ππίίσσττεεψψαα  τταα  όόµµοορρφφαα,,  πποούύ  ‘‘θθεελλαα  νν’’  αακκοούύσσωω  κκααιι  

κκάάπποοιιοοςς  µµοουυ  ττάά  ‘‘λλεεγγεε..  ΤΤαα  ππίίσσττεευυεε;;  ΠΠιισσττεεύύεειι  κκάάπποουυ,,  ααυυττόόςς  οο  άάννθθρρωωπποοςς;;  ΥΥππάάρρχχεειι  κκάάττιι,,  

εεκκττόόςς  ααππ’’  ττηη  µµαασσττοούύρραα,,  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ττοονν  ππεείίσσεειι  νν’’  αασσχχοολληηθθεείί,,  γγιιάά  νναα  ττοο  ππιισσττέέψψεειι;;ΤΤ’’  

ααγγάάππηησσαα  ααυυττόό  ττοο  µµωωρρόό  πποουυ  ‘‘ρρχχεεττααιι,,  µµάάρρττυυρράάςς  µµοουυ  οο  ΘΘεεόόςς,,  ππ’’  ααππόό  ππάάννωω  όόλλαα  τταα  ββλλέέππεειι..  

ΤΤ’’  ααγγάάππηησσαα  πποολλύύ,,  γγιιααττίί  έέννοοιιωωσσαα  νναα  σσηηµµααίίννεειι  ττηηνν  εευυττυυχχίίαα  µµοουυ..  ΠΠόόσσοο  ππλλααννεεύύττηηκκαα......  δδεε  

µµπποορρώώ  νναα  ττ’’  ααγγααππώώ!!  ΕΕίίννααιι  ηη  ααιιττίίαα  ττοουυ  κκαακκοούύ  µµοουυ,,  δδεε  θθέέλλωω  νναα  ττόόχχωω  µµέέσσαα  µµοουυ..  
ΑΑΜΜ  22  

ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΟΟΠΠΗΗ  

                    ΟΟ  γγιιόόςς  µµοουυ  οο  µµιικκρρόόςς,,  εείίννααιι  χχεειιρρόόττεερροοςς  ααππ’’  ττοονν  ππααττέέρραα  ττοουυ!!  ΤΤρρίίαα  δδυυσσττυυχχιισσµµέένναα  

έέχχεειι  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα  µµεε  ττηηνν  ττρρεελλήή,,  µµοούύφφηηρρεε  κκααιι  µµοουυ  σσππίίττωωσσεε  µµιιάά  άάλλλληη  ππαασσττρριικκιιάά,,  πποουυ  

δδεενν  έέχχεειι  σσττοονν  ήήλλιιοο  µµοοίίρραα..  ΈΈσσττεειιλλεε  οο  δδόόλλιιοοςς  οο  ΓΓιιάάννςς,,  ααππ’’  ττηηνν  ΑΑµµεερριικκήή,,  κκααττόό  δδοολλλλάάρριιαα  νναα  

ππεερράάσσοουυµµεε  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  τταα  ππήήρρεε  κκααιι  ττάάκκααννεε  κκααππιιννόόςς  µµεε  ττηη  γγκκόόµµιινναα..  ΟΟύύλληη  µµέέρραα  

ββγγάάννοουυνν  τταα  µµάάττιιαα  ττοουυςς  κκααιι  ττοο  ββρράάδδυυ,,  ττηηνν  ττρρέέχχεειι  σστταα  µµπποουυζζοούύκκιιαα..  ΜΜυυααλλόό  δδεενν  έέχχεειι!!  ΚΚιι  

εεγγώώ  δδεενν  έέχχωω  ππρροοκκοοππήή..  ΠΠοούύ  νναα  ππάάωω,,  ππιιάά;;  ΤΤιι  νναα  κκάάµµωω;;  ΚΚααττάάρραα  κκααττάάννττηησσεε  ηη  ζζωωήή  µµοουυ!!  

∆∆εενν  κκααυυγγααδδίίζζοουυννεε,,  ττοουυλλάάχχιισσττοο..  ΝΝαα  δδοούύλλεευυαανν  λλίίγγοο,,  κκααλλύύττεερραα  θθάάτταανν..  ΑΑυυττήή  ηη  γγυυννααίίκκαα,,  

ππίίννεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχαασσίίσσιι  ααππ’’  ττοο  γγιιόό  µµοουυ--  ττιι  νναα  ππεειιςς!!  ΚΚύύλληησσεε  οο  ννττέέττζζεερρηηςς  κκααιι  ββρρήήκκεε  ττοο  

κκααππάάκκιι!!    

                ΉΉσσααννττεε,,  δδεενν  ήήσσααννττεε  εείίκκοοσσιι  µµέέρρεεςς,,  οούύλλεεςς,,  εεδδώώ  µµααζζίί,,  ττοουυ  λλέέεειι  µµιιάά  µµέέρραα  ππωωςς  έέχχεειι  

κκααθθυυσσττέέρρηησσηη..  ΜΜηηνν  εείίνν’’  ααννεεµµοογγκκάάσσττρριι,,  εείίππαα  εεγγώώ..  ΤΤηηνν  έέδδωωκκαα  νναα  ππιιεείί  έένναα  δδααχχττυυλλόόζζοουυµµοο,,  
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µµππααςς  κκααιι  ττοο  ρρίίξξεειι,,  πποούύ!!......  ΘΘαα  γγίίννωω  µµηηττέέρραα,,  µµοουυ  λλέέεειι,,  χχααρροούύµµεεννηη,,  µµιιάά  µµέέρραα..  EEίίχχεε  ππεερράάσσεειι  

ττοονν  ττρρίίττοο  µµήήνναα..  ΤΤιι  µµηηττέέρραα  θθαα  γγίίννεειιςς,,  δδυυσσττυυχχιισσµµέέννηη;;  ΠΠοοιιααννοούύ  ππααττέέρραα  ττοο  ππααιιδδίί,,  θθαα  

φφέέρρεειιςς;;  ΈΈππεεσσεε  ααππ’’  τταα  σσύύγγννεεφφαα,,  σσαανν  έέµµααθθεε  ππωωςς  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς  ((κκααννεείίςς  δδεενν  ττοονν  έέλλεεγγεε  

ΣΣααρράάννττοο)),,  εείίχχεε  ήήδδηη  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  ββααφφττιισσµµέένναα,,  µµεε  µµιιάά  ττρρεελλήή  γγυυννααίίκκαα..  ΌΌτταανν  γγύύρριισσεε,,  έέγγιιννεε  

σσυυµµφφοορράά..  ∆∆εενν  ττσσαακκώώθθηηκκεε  µµ’’  ααυυττήήνν,,  µµααζζίί  µµοουυ!!  ΠΠοοττέέ  δδεε  µµ’’  έέββρριιξξεε,,  µµέένναα,,  οο  γγιιόόςς  µµοουυ..  ΠΠοοττέέ  

δδεενν  εείίππεε  λλέέξξεειιςς,,  πποουυ  οο  ππααττέέρρααςς  ττοουυ  µµοούύλλεεγγεε,,  όότταανν  µµααςς  ααφφήήκκεε..  ΚΚιι  όόµµωωςς,,  γγιιάά  ττοο  χχααττήήρριι  

ττηηςς,,  οούύλλοο  ττοο  δδηηλληηττήήρριιοο  έέββγγααλλεε..  ΠΠήήρρεε  τταα  λλίίγγαα  δδοολλάάρριιαα  ααππόόχχαανν  µµεείίννεειι  κκιι  έέφφυυγγεε  µµααζζίί  ττηηςς,,  

λλέέγγοοννττααςς  ππωωςς  δδεε  θθαα  µµεε  ξξααννααδδεείί  πποοττέέςς..  ΈΈξξιι  µµήήννοουυςς  ττόόχχαασσαα  ττοο  ππααιιδδίί  µµοουυ!!  ΝΝοοίίκκιιαασσεε  έένναα  

κκααµµααρράάκκιι,,  µµααζζίί  ττηηςς,,  έέµµααθθαα  κκιι  έέµµεενναανν  σσεε  µµιιάάνν  ααυυλλήή..  ΠΠώώςς  τταα  ππιιάάννεειι  έέττσσιι,,  τταα  ππααιιδδιιάά!!  ΝΝαα  

ττηηρράάξξεειι  ττηη  γγυυννααίίκκαα  έέφφττααννεε  κκααιι  ττηη  γγκκάάσσττρρωωννεε!!  ΑΑλλλλάά  ττόόσσοο  κκααιιρρόό,,  όόσσεεςς  δδεενν  ττοο  ρρίίχχννααννεε  ήή  

ττοο  ππααρροουυσσίίααζζαανν  σσττοονν  άάννττρραα  ττοουυςς  σσαανν  ππααιιδδίί  ττοουυ  ήή  ππααννττρρεευυόόσσααννττεε  οογγλλήήγγοορραα  κκααιι  ττοο  

φφοορρττώώνναανν  σσττοο  γγααµµππρρόό..  ΑΑυυττήήνν,,  οο  γγιιόόςς  µµοουυ  θθέέλλεειι  νναα  ττήήννεε  ππάάρρεειι,,  νναα  κκάάννεειι  κκααιιννοούύρριιαα  

οοιικκοογγέέννεειιαα  κκιι  ααςς  ππάάεειι  νναα  ππννιιγγεείί  ηη  ππααλλιιάά..  ΜΜαα,,  ππώώςς  νναα  ττηηνν  ππααννττρρεευυττεείί;;  ΠΠοοιιόόςς  δδεεσσππόόττηηςς,,  

µµεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  θθαα  ττοουυ  δδώώκκεειι  δδιιααζζύύγγιιοο;;  ΉΉππρρεεππεε  νναα  ττοο  ρρίίξξεειι  ττοο  ππααιιδδίί,,  ττώώρραα  ττίί  άάκκρρηη  θθαα  

ββγγάάλλοουυνν;;    ΜΜυυααλλόό  δδεενν  έέχχεειι  σσττηη  φφττώώχχεειιαα  ττοουυ!!  ΚΚααιι  σσάάµµααττιι,,  µµπποορρεείί  νναα  ζζήήσσεειι  µµααζζίί  ττηηςς;;  ΠΠοοιιάά  

γγυυννααίίκκαα  θθ’’  ααννττέέξξεειι,,  τταα  ππεερρππααττήήµµαατταα  κκααιι  ττιιςς  ιιδδιιοοττρροοππίίεεςς  ττοουυ;;  ΠΠοοιιάά  θθαα  υυπποοµµέέννεειι  ττηηνν  

ττρρέέλλαα  ττοουυ  µµαασσττοουυρρωωµµέέννοουυ  ττοουυ  µµυυααλλοούύ,,  όότταανν  θθαα  εεππιισσττρρέέφφεειι  ααππόό  ττιιςς  γγκκόόµµιιννεεςς;;  ΘΘ’’  

ααλλλλάάξξεειι......  ΤΤώώρραα  θθ’’  ααλλλλάάξξεειι  οο  ΣΣααρρααννττοούύλλιιααςς;;  ΠΠώώςς  θθαα  γγίίννεειι  ααυυττόό;;  ΜΜαακκάάρριι  ΘΘεεέέ  µµοουυ,,  

ππρροοσσεεύύχχοοµµααιι,,  µµαακκάάρριι!!  ΑΑλλλλάά……  υυππάάρρχχεειι  ττρρόόπποοςς  νν΄́ααλλλλάάξξεειι  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς;;  
  

ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  

                          ΟΟννοοµµάάζζοοµµααιι  ΑΑννάάσστταασσηηςς  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ..  ΜΜ’’  έέχχοουυνν  ππεειι  ττυυχχοοδδιιώώκκττηη..  ΈΈχχωω  κκααιι  ττοο  

ππααρρααττσσοούύκκλλιι::””οο  ΦΦεερρεεττρράάςς””,,  ηη  εερργγαασσίίαα  έέννεεκκαα..  ΑΑππλλάά,,  κκάάννωω  όό,,ττιι  µµπποορρώώ,,  γγιιάά  νναα  τταα  ββγγάάλλωω  

ππέέρραα..  ΝΝόόµµιιµµεεςς  δδοουυλλεειιέέςς,,  ττοο  ππεερριισσσσόόττεερροο!!  ΕΕδδώώ  κκααιι  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα,,  έέχχωω  έένναα  γγρρααφφεείίοο  

ττεελλεεττώώνν,,  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα..  ∆∆εε  µµπποορρώώ  νναα  ππωω  ««σσπποουυδδααίίαα  δδοουυλλεειιάά»»,,  µµαα  τταα  φφέέρρννωω  ββόόλλτταα..  

ΜΜααγγκκοούύφφηηςς  εείίµµααιι  έέττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς,,  δδεενν  έέχχωω  κκααννέένναα..  ΜΜόόννοο  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς,,  δδεενν  εείίννααιι  πποολλλλοοίί..  

ΟΟ  ΜΜάάκκηηςς,,  πποούύχχεειι  ττοο  µµππιιλλιιααρρδδάάδδιικκοο  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα..  ΟΟ  ΣΣττέέλλιιοοςς,,πποουυ  ππήήγγεε  οο  ττρρεελλόόςς  νναα  

λληησσττέέψψεειι  ττρράάππεεζζαα  σστταα  εείίκκοοσσίί  ττοουυ  κκιι  έέκκααττσσεε  δδέέκκαα  χχρρόόννιιαα  φφυυλλαακκήή..  ΤΤώώρραα,,  ψψάάχχννεεττααιι  µµεε  

εεµµππόόρριιοο  ξξηηρρώώνν  κκααρρππώώνν,,  µµ’’  έένναα  µµιικκρρόό  µµααγγααζζάάκκιι  κκοοννττάά  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα..  ΚΚιι  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  ττ’’  

όόννοοµµάά  ττοουυ  ττόόχχεειι  ξξεεχχάάσσεειι  κκιι  οο  ίίδδιιοοςς..  ΚΚααλλόό  ππααιιδδίί  ααυυττόόςς,,  εείίννααιι  ηη  άάκκρρηη    γγιιάά  ττόό  ππάάθθοοςς  µµααςς,,  

έέχχεειι  ττρρόόπποο  κκααιι  γγννωωρριιµµίίεεςς..  ΌΌλλοοιι  ττοουυςς  έέχχοουυνν  οοιικκοογγέέννεειιαα,,  αακκόόµµαα  κκιι  οο  ρρεεµµππέέττηηςς  

ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  εείίκκοοσσιι  χχρροοννώώ  µµααλλάάκκααςς,,  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  σσέέρρννεειι..  ΕΕγγώώ  σσααρρααννττααρρίίζζωω,,  όόπποουυ  ννάάννααιι  

µµαα  δδεε  φφααίίννεεττααιι  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο..  ∆∆εε  ββρρίίσσκκωω  ττηη  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  νναα  θθεελλήήσσωω  νναα  κκάάννωω  σσππίίττιι  µµααζζίί  

ττηηςς,,  νναα  κκάάττσσωω  όόλληη  µµοουυ  ττηη  ζζωωήή  κκοοννττάά  ττηηςς..  ΕΕκκττόόςς  ααππ’’  ττοο  ππάάθθοοςς  µµααςς  γγιιάά  ττηη  µµααύύρρηη,,  µµεε  τταα  

ππααιιδδιιάά  µµααςς  δδέέννεειι  κκααιι  ττοο  ππάάθθοοςς  µµααςς  γγιιάά  ττιιςς  γγκκόόµµεεννεεςς..  ΕΕίίµµαασσττεε  κκιι  οοιι  ττέέσσσσεερρεειιςς  κκααλλάά  

ππιισσττόόλλιιαα..  ΑΑλλλλάά,,  µµεεττάά  µµααςς  φφεεύύγγεειι,,  δδεε  µµπποορροούύµµεε  νναα  κκααθθόόµµαασσττεε  µµααζζίί  ττοουυςς..  ΨΨάάχχννοουυµµεε  ππάάλλιι  

τταα  φφιιλλααρράάκκιιαα  νναα  ππιιοούύµµεε  κκααννάά  πποοττόό,,  κκααννάά  ττσσιιγγάάρροο  νναα  ππεερράάσσοουυµµεε  ωωρρααίίαα..  ΤΤοο  χχαασσίίσσιι  

κκααθθ΄́όόττιι,,  ζζόόρριι  κκααιι  κκάάπποοιιοο  ττρράάββηηγγµµαα  µµεε  ττιιςς  ααρρχχέέςς,,  έέχχοουυµµεε  όόλλοοιι..  ΟΟ  ΣΣττέέλλιιοοςς,,  λλόόγγωω  

ππρροοϊϊσσττοορρίίααςς,,  εείίννααιι  πποολλύύ  ήήσσυυχχοοςς..  ΟΟ  ΜΜάάκκηηςς,,  ττοο  ππααίίζζεειι  λλααµµόόγγιιοο  µµεε  ττοο  µµααγγααζζίί,,  ττηη  ββγγάάζζεειι  

κκααθθααρρήή..  ΕΕµµέένναα,,  µµοουυ  ββρρήήκκαανν  σσττηη  ννεεκκρροοφφόόρραα,,  µµιιάά  φφοορράά,,  έένναα  ττσσιιγγάάρροο  κκααιι  µµεε  ττρρέέχχοουυνν  

αακκόόµµαα,,  οοιι  πποούύσσττηηδδοοιι..  ΑΑλλλλάά  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  µµππααιιννοοββγγααίίννεειι  σσττηη  φφυυλλαακκήή  γγιιάά  κκααλλααµµπποούύρριι..  

ΠΠόόττεε  γγιιααττίί  κκααββάάλληησσεε  ττηηνν  κκόόρρηη  ττοουυ  δδιικκαασσττήή,,  µµιιάά  γγιιααττίί  σσφφάάχχττηηκκεε  µµ’’  έένναα  ββλλάάχχοο  σσττοο  

µµππααρρµµπποούύττιι,,  άάλλλληη  εεππεειιδδήή  έέββρριισσεε  µµεεθθυυσσµµέέννοοςς  κκάάττιι  χχωωρροοφφυυλλάάκκοουυςς,,  σσππάάννιιαα  εείίννααιι  έέξξωω  
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ααυυττόό  ττοο  ππααιιδδίί!!  ΜΜόόννιιµµαα  άάφφρρααγγκκοοςς,,  όόλλοο  ττοονν  ττσσοοννττάάρροουυµµεε  νναα  ττηη  ββγγάάλλεειι,,  έέχχεειι  τταα  ππιιττσσιιρρίίκκιιαα  

οο  µµππααγγάάσσααςς!!  

              ΈΈνναα  µµεεσσηηµµέέρριι,,  µµοουυ  σσφφύύρριιξξαανν  ππωωςς  ηη  ττρρεελλήή  έέδδωωσσεε  σσττοουυςς  χχωωρροοφφύύλλαακκεεςς  µµιιάά  κκααββάάττζζαα  

µµεε  δδεεννττρράάκκιιαα,,  πποούύχχααµµεε  ββάάλλεειι..  ΤΤόόννεε  ππήήρραα  κκααιι  ττρρέέχχααµµεε  ααλλααφφιιαασσµµέέννοοιι,,  νναα  τταα  ββγγάάλλοουυµµεε  

ππρριινν  τταα  φφάάννεε  οοιι  µµππάάττσσοοιι  κκααιι  τταα  θθάάψψααµµεε,,  σσ’’  έένναα  µµέέρροοςς..  ΟΟ  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  ττάάχχεε  ππάάρρεειι  µµεε  ττηηνν  

ττρρεελλήή..  ΉΉτταανν  χχοοννττρρόό  ττοο  χχοουυννέέρριι,,  θθαα  ττηη  σσκκόόττωωννεε..  ΤΤοούύππαα  νναα  ααφφήήσσεειι  ττιιςς  ββλλαακκεείίεεςς,,  ττοο  

οοπποοίίοονν,,  αανν  δδεε  µµπποορρεείί  νναα  ζζήήσσεειι  µµααζζίί  ττηηςς,,  νναα  ττηηνν  κκάάννεειι..  ΜΜπποορροούύσσαα  νναα  ττοονν  φφιιλλοοξξεεννήήσσωω  σσεε  

κκααννάά  φφέέρρεεττρροο  σσττηηνν  ααπποοθθήήκκηη,,  µµααζζίί  µµοουυ,,  µµέέχχρριι  νναα  ββοολλεευυττεείί..  ΤΤηηνν  άάλλλληη  µµέέρραα,,  ήήρρθθεε  

πποοννεεµµέέννοοςς..  ΤΤηηνν  εείίχχεε  σσαακκααττέέψψεειι  σσττοο  ξξύύλλοο  κκααιι  ττύύψψεειιςς  ττοονν  ββαασσάάννιιζζαανν..  ΉΉππιιααµµεε  έένναα  κκααλλόό  

οουυίίσσκκιι  ααππ’’  ττοο  ΚΚεεννττάάκκυυ,,  πποούύββρριισσκκαα  λλααθθρρααίίαα  κκιι  άάρρχχιισσεε  νναα  µµοουυ  µµιιλλάάεειι  γγιιάά  µµίίαα  γγκκοοµµεεννίίττσσαα,,  

πποουυ  γγννώώρριισσεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  ββρράάδδυυ..  ΎΎσσττεερραα  ττοονν  έέχχαασσαα......  ΈΈττσσιι  ήήτταανν  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς..  ΤΤηη  

µµιιάά  γγοούύσσττααρρεε  ττέέρρµµαα,,  ττηηνν  άάλλλληη  φφεευυγγάάττοοςς..  ΜΜπποορρεείί  νναα  ττοονν  ππήήρρεε  κκοοννττάά  ττοουυ  οο  ννόόµµοοςς,,  πποοιιόόςς  

ξξέέρρεειι..  

            ΠΠέέρραασσαανν  κκοοννττάά  ττέέσσσσεερρεειιςς  µµήήννεεςς,,  γγιιάά  νναα  ξξααννααφφααννεείί..  ΟΟ  ΜΜάάκκηηςς  εείίχχεε  ππάάθθεειι  έέµµ--

φφρρααγγµµαα,,  µµέέσσαα  σσττοο  µµππιιλλιιααρρδδάάδδιικκοο..  ΟΟιι  κκλληηρροοννόόµµοοιι  ττοουυ,,  σσυυζζηηττοούύσσαανν  νναα  φφέέρροουυνν  έένναα  

ααµµεερριικκάάννιικκοο,,  ττώώρραα..  ΚΚααννεείίςς  δδεενν  ήήξξεερρεε  ττιι,,  αακκρριιββώώςς,,  ήήτταανν  ααυυττόό..  ΟΟ  ΣΣττέέλλιιοοςς,,  πποούύλλααγγεε  τταα  

ξξηηρροοκκάάρρππιιάά  ττοουυ  κκιι  εεγγώώ  έέθθααββαα,,  όόππωωςς  ππάάνντταα..  ΠΠόόττεε  χχαασσίίσσιιαα,,  ππόόττεε  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΜΜππήήκκεε  

φφοουυρριιόόζζοοςς  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς  κκααιι  µµοούύππεε::  ""ΞΞααννααρρχχίίζζωω  ττηη  ζζωωήή  µµοουυ!!""..  ΉΉτταανν  κκααψψοούύρρηηςς  κκιι  ηη  

γγκκόόµµεενναα  έέγγκκυυοοςς!!  ΉΉθθεελλεε  ββοοήήθθεειιαα,,  νναα  ππιιάάσσεειι  έένναα  σσππίίττιι  κκααιι  νναα  ττηη  ββγγάάλλεειι,,  µµέέχχρριι  νναα  ββρρεεθθεείί  

κκααµµµµιιάά  δδοουυλλεειιάά..  ΤΤιι  δδοουυλλεειιάά  θθαα  κκααννεείίςς,,  ββρρεε  ΥΥππόόττρροοππεε;;  ΆΆννττεε  κκααννάά  ννττααρρααββέέρριι,,  κκααµµµµιιάά  

φφωωττοογγρρααφφίίαα!!  ΣΣττήήννεειιςς  σσππίίττιι  µµ’’  ααυυττάά;;  ΚΚααιι  ττοο  ζζάάρριι,,  πποουυ  θθαα  σσοουυ  φφάάεειι  όό,,ττιι  έέββγγααλλεεςς;;  ""ΠΠαανν’’  

ααυυττάά  ττεελλεειιώώσσααννεε"",,  µµοουυ  λλέέεειι..  ""ΘΘέέλλωω  νναα  γγίίννωω  σσωωσσττόόςς  ππααττέέρρααςς  ττώώρραα""..  ΤΤοούύδδωωσσαα  δδυυόό  

χχιιλλιιάάρριικκαα  κκιι  έέφφυυγγεε,,  νναα  ππάάεειι  νναα  ψψάάξξεειι  σσππίίττιι..  ΦΦάάννηηκκεε  ππάάλλιι,,  µµεεττάά  δδυυόό,,ττρρεειιςς  µµέέρρεεςς..  ΠΠααίίζζααµµεε  

µµααµµοούύττιι  σσττοο  µµααγγααζζίί,,µµεε  κκάάττιι  φφιιλλααρράάκκιιαα..  ΣΣττρρώώθθηηκκεε  κκιι  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  κκοουυββάάλλααγγεε  ρρέένντταα  

δδιιααββοολλεεµµέέννηη,,  ττοο  φφύύλλλλοο  ττοονν  ααγγάάππηησσεε  ααµµέέσσωωςς..  ΜΜααςς  µµάάδδηησσεε..  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς,,  µµοουυ  εεππέέσσττρρεεψψεε  

κκααιι  τταα  δδύύοο  χχιιλλιιάάρριικκαα  πποουυ  ττοούύχχαα  δδώώσσεειι!!  ΠΠρρώώττηη  φφοορράά,,  µµοουυ  γγυυρρννοούύσσεε  χχρρήήµµαατταα  οο  

ΥΥππόόττρροοπποοςς!!  ΤΤοουυ  µµεείίνναανν  αακκόόµµαα  ππεεννττ’’,,  έέξξιι  χχιιλλιιάάρριικκαα,,  νναα  ππάάεειι  σσττοο  σσππίίττιι!!!!!!  ΘΘάάχχεε  κκααιιρρόό  νναα  

ψψάάξξεειι  δδοουυλλεειιάά  µµεε  ττηηνν  ηησσυυχχίίαα  ττοουυ,,  ττώώρραα......ΑΑµµ  δδεε!!  ΤΤρρεειιςς  ώώρρεεςς  µµεεττάά,,  ήήρρθθεε  κκααιι  ζζήήττααγγεε  

δδααννεειικκάά,,  νναα  ππάάεειι  γγάάλλαα  σσττηη  γγυυννααίίκκαα..  ΤΤάάππααιιξξεε  σστταα  κκόόκκκκααλλαα!!  ΉΉρρθθεε  ββρρίίζζοοννττααςς  ττοονν  εεααυυττόό  

ττοουυ  κκααιι  ττηηνν  ααννοοηησσίίαα  ττοουυ..  ΣΣυυννέέββααιιννεε  σσυυχχννάά..  ΕΕίίχχεε  τταα  λλεεφφττάά  σσττοο  χχέέρριι  µµαα  ααννττίί  νναα  ππάάεειι  

σσππίίττιι,,  µµππήήκκεε  σσττηη  µµππααρρµµπποουυττιιέέρραα  --µµηη  σσοουυ  ππωω  όόττιι  οο  ίίδδιιοοςς  µµπποορρεείί  ννάάσσττρρωωσσεε  ττηηνν  κκοουυρρεελλοούύ,,  

σσίίγγοουυρροοςς  όόττιι  θθαα  ββγγάάλλεειι  άάλλλλαα  ττόόσσαα!!  ΑΑχχ,,  δδόόλλιιεε  ΥΥππόόττρροοππεε!!  ΠΠήήρρεε  τταα  δδύύοο  χχιιλλιιάάρριικκαα  ππίίσσωω  κκιι  

έέφφυυγγεε,,  ττοο  ααννθθρρωωππάάκκιι..  ΘΘαα  ππρροολλάάββααιιννεε  νναα  φφττάάσσεειι  σσππίίττιι  µµααζζίί  ττοουυςς;;  ΆΆγγννωωσσττοο!!  

                  ΑΑλλήήθθεειιαα,,  ππώώςς  ννάάτταανν  ααυυττόό  ττοο  σσππίίττιι,,  πποούύχχεε  µµέέσσαα  ττηη  ββαασσίίλλιισσσσάά  ττοουυ;;  ΗΗ  ππααρράάγγκκαα  ττοουυ  

κκααρρααγγκκιιόόζζηη,,  πποούύχχεε  σσττηηµµέέννηη  έένναα  δδρρόόµµοο  ππααρρααππάάννωω  κκιι  έέββααλλεε  ττηηνν  ττρρεελλήή  µµεε  τταα  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά  

ττοουυςς,,  ήήρρθθεε  σσττοο  µµυυααλλόό  µµοουυ  κκιι  ααννααρρωωττήήθθηηκκαα,,  αανν  εείίχχεε  ίίδδιιαα  ππααττέένντταα  ββρρεειι  γγιιάά  ττηη  δδύύσσττυυχχηη,,  

πποουυ  ττααλλααιιππωωρροούύσσεε  ττώώρραα..  ΉΉτταανν  κκιι  έέγγκκυυοοςς!!  ΘΘάάθθεελλαα  νναα  δδωω  ττοονν  ΥΥππόόττρροοπποο,,  νναα  τταακκιιµµιιάάζζεειι  

µµεε  µµιιάά  γγυυννααίίκκαα  έέγγκκυυοο..  ΜΜέέχχρριι  τταα  ττώώρραα,,  εείίχχαα  γγννωωρρίίσσεειι  ττοονν  εεππιιββήήττοορραα,,  πποουυ  εεξξααφφααννιιζζόότταανν  

ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  κκααιι  ττοο  κκοουυττσσααββάάκκιι,,  πποουυ  ττσσάάκκιιζζεε  σσττοο  ξξύύλλοο  ττηηνν  ττρρεελλήή..  ΥΥππήήρρχχεε  άάρρααγγεε  κκιι  

άάλλλληη  ππλλεευυρράά;;  ΕΕκκεείί  πποουυ  έέσσττρριιββεε  έένναα  ττσσιιγγάάρροο  σσττηηνν  ααπποοθθήήκκηη  µµεε  τταα  φφέέρρεεττρραα,,  µµιιάά  φφοορράά  ττοουυ  

λλέέωω  κκααθθααρράά::  ""ΘΘέέλλωω  νναα  δδωω  ττοο  σσππίίττιι  σσοουυ,,  έέχχωω  ππεερριιέέρργγεειιαα  νναα  δδωω,,  ττιι  κκοουυρρεελλοούύδδεεςς  έέχχεειιςς  

κκρρεεµµάάσσεειι  γγιιάά  ττοοίίχχοουυςς""..  ΧΧααµµοογγεελλαασσττόόςς  µµοουυ  ααπποοκκρρίίθθηηκκεε::""ΑΑ,,  ττοο  σσππίίττιι  µµοουυ,,  εείίννααιι  σσππίίττιι  

κκααννοοννιικκόό  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά!!""..  ΚΚααιι  µµεε  ππήήγγεε,,  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  δδεεύύττεερροο  δδηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο..  
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ΜΜππήήκκααµµεε  σσεε  µµιιάά  ααυυλλήή,,  µµ’’  έένναα  ππηηγγάάδδιι  κκιι  άάννοοιιξξεε  ττηηνν  ππόόρρτταα  µµιιάάςς  µµιικκρρήήςς  κκάάµµααρρααςς..  ΗΗ  

γγυυννααίίκκαα,,  ήήτταανν  κκααθθιισσττήή  σσττοο  κκρρεεββάάττιι  κκιι  εείίχχεε  γγυυµµννώώσσεειι  τταα  σσττήήθθεειιαα  ττηηςς  ππααρρααττηηρρώώννττααςς  τταα..  

ΞΞααφφννιιάάσσττηηκκεε..  ΈΈββγγααλλεε  κκρρααυυγγήή,,  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς  µµεε  ττρράάββηηξξεε  έέξξωω  κκιι  όότταανν  ννττύύθθηηκκεε,,  

ξξααννααµµππήήκκααµµεε..  ΆΆκκοουυσσαα,,  ττόόττεε,,  µµίίαα  γγλλυυκκεειιάά  φφωωννήή,,  πποουυ  δδεενν  ττόόξξεερραα  όόττιι  ααννήήκκεε  σσττοο  φφίίλλοο  µµοουυ,,  

νναα  ζζηηττάάεειι  µµεε  ττρρυυφφεερρόόττηητταα  σσυυγγγγννώώµµηη..  ΕΕκκεείίννηη,,  φφάάννηηκκεε  νναα  ττοο  ξξεεππεερρννάάεειι  κκααιι  σσυυσσττηηθθήήκκααµµεε..  

ΑΑπποολλοογγήήθθηηκκαα,,  µµεε  ττηη  σσεειιρράά  µµοουυ  κκααιι  κκάάττσσααµµεε  λλίίγγοο  νναα  τταα  πποούύµµεε..  ΣΣττρρίίψψααµµεε  έένναα  ττσσιιγγάάρροο  κκιι  

οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς  άάρρχχιισσεε  νναα  ττρρααγγοουυδδάάεειι..  ΩΩρρααίίαα  φφωωννήή,,  οο  κκεερρααττάάςς!!  ΣΣωωσσττήή,,  σσττοο  ααίίµµαα  ττοουυ  

ττόόχχεε,,  ππααρρ’’  όόλλοο  πποουυ  πποοττέέ  δδεενν  αασσχχοολλήήθθηηκκεε..  ΑΑνν  εείίχχεε  µµυυααλλόό,,  θθαα  µµπποορροούύσσεε  ννάάννααιι  ττρραα--

γγοουυδδιιάάρρηηςς,,  σσεε  κκααννάά  κκέέννττρροο,,  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  κκααιι  νναα  ββγγάάζζεειι  µµεερροοκκααµµααττάάκκιι..  ΤΤοονν  εείίχχαα  

σσυυννηηθθίίσσεειι  νναα  ττρρααγγοουυδδάάεειι  µµεελλααγγχχοολλιικκάά,,  ππιικκρρααµµέένναα  ττρρααγγοούύδδιιαα..  ΤΤώώρραα  ήήτταανν  κκεεφφάάττοοςς..  ΕΕίίχχεε  

σσοουυξξέέ  µµεε  ττοονν  ΤΤσσιιττσσάάννηη,,  ττοονν  ααγγααπποούύσσεε  πποολλύύ..""  ΚΚάάττσσεε  νν’’  αακκοούύσσεειιςς  µµιιάά  ππεεννιιάά,,  ππιιέέςς  έένναα  

πποοττηηρράάκκιι,,  κκιι  αανν  θθεεςς  ζζεεϊϊµµππέέκκιικκοο  κκααλλόό,,  ππεερρίίµµεεννεε  λλιιγγάάκκιι""..  ΚΚααθθώώςς  ττρρααγγοούύδδααγγεε  

φφττιιααγγµµέέννοοςς,,  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαα  ττηη  γγκκαασσττρρωωµµέέννηη..  ΌΌµµοορρφφοο  κκοορρίίττσσιι,,  µµεελλααννοούύρριι..  ∆∆εενν  

κκάάππννιιζζεε  ττίίπποοτταα,,  ττόόκκααννεε,,λλέέεειι,,γγιιάά  ττοο  ππααιιδδίί..  ΟΟ  ΥΥππόόττρροοπποοςς  ττηηςς  έέλλεεγγεε,,  ππωωςς  αανν  ττρράάββααγγεε  

κκααµµµµιιάά  ττζζοουυρρίίττσσαα,,  ττοο  ππααιιδδίί  θθάάββγγααιιννεε  αακκοουυσσµµέέννοο  µµαα  εεκκεείίννηη  χχααµµοογγέέλλααγγεε  κκααιι  ττοούύλλεεγγεε  όόττιι  

ττοο  ππρροοττιιµµοούύσσεε  ααγγγγεελλοοκκρροουυσσµµέέννοο..  ΑΑπποορροούύσσαα  ππάάνντταα,,  ππώώςς  τταα  κκααττάάφφεερρννεε  κκααιι  ττιιςς  

δδιιππλλάάρρωωννεε;;  ΆΆφφρρααγγκκοοςς  όόλληη  ττοουυ  ττηη  ζζωωήή,,  άάππλλυυττοοςς,,  µµιιάά  δδιιµµοοιιρρίίαα  κκοουυττσσοούύββεελλαα  σσήήµµααιιννεε  ττοο  

ππέέρραασσµµάά  ττοουυ  σσττηηνν  ππόόλληη  κκιι  όόµµωωςς......ΠΠοοττέέ  δδεενν  κκααττάάλλααββαα,,  γγιιααττίί  κκααιι  ππώώςς,,  ααυυττόό  ττοο  

ααννθθρρωωππάάκκιι,,  έέγγιιννεε  ααφφοορρµµήή  γγιιάά  ττόόσσοουυςς  ττρρεελλοούύςς  έέρρωωττεεςς,,  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα  όόλληη..  ∆∆εενν  εείίχχεε  

ττίίπποοττ’’  άάλλλλοο,,  εεξξόόνν  ττηη  φφττώώχχεειιαα  ττοουυ!!  ΜΜέέσσαα  σσττηη  ννττρρόόγγκκαα  ήήτταανν  όόλληη  µµέέρραα,,  έέββααζζεε  σσττοο  κκεεφφάάλλιι  

ττοουυ  όό,,ττιι  έέββρριισσκκεε..  ΜΜ΄́ααυυττάά  τταα  ππρροοττεερρήήµµαατταα,,  όόλλαα  σσχχεεδδόόνν  τταα  θθηηλλυυκκάά  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  τταα  

γγννώώρριισσεε..  ΚΚιι  ααππ’’  τταα  γγύύρρωω  χχωωρριιάά!!!!!!  ΕΕγγώώ,,  δδεενν  τταα  κκααττάάφφεερρνναα  ττόόσσοο  κκααλλάά..  ΝΝάάµµαασσττεε,,  µµεε  ττοονν  

εεααυυττόό  µµααςς,,  εειιλλιικκρριιννεείίςς!!    ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς,,  ααππ’’  ττιιςς    γγυυννααίίκκεεςς  πποουυ  γγννώώρριισσαα,,  ήήτταανν  κκοορρίίττσσιιαα  

ττοουυ  λλιιµµααννιιοούύ..  ΑΑυυττόόςς,,  άάφφηηννεε  έένναα  ππααιιδδίί  σσττηηνν  κκοοιιλλιιάά  ττοουυςς  κκιι  εεξξααφφααννιιζζόότταανν..  ΤΤοούύττοο  ττοο  

µµααννααρράάκκιι,,  εείίππεε  νναα  ττοο  κκρρααττήήσσεειι  κκοοννττάά  ττοουυ,,  νναα  δδυυσσττυυχχήήσσοουυνν  κκιι  οοιι  ττρρεειιςς  µµααζζίί!!  ΤΤιι  νναα  ππεειιςς;;  

            ΆΆρρχχιισσαα  νναα  εεππιισσκκέέππττοοµµααιι  σσυυχχννάά,,  ττοο  σσππίίττιι  ααυυττόό..  ΆΆφφηηνναα,,  ππάάνντταα,,  κκααννάά  χχιιλλιιάάρριικκοο  κκααθθώώςς  

έέφφεευυγγαα,,  έέφφεερρνναα    δδιιάάφφοορραα  ττρρόόφφιιµµαα,,  ττοουυςς  άάρρεεσσεε  πποουυ  µµ’’  έέββλλεεππαανν..  ΟΟ  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  δδεε  

µµπποορροούύσσεε  νναα  ββρρεειι  δδοουυλλεειιάά,,  σσυυννέέχχιιζζεε  νναα  ττρριιγγυυρρννάάεειι  ττοο  ββρράάδδυυ  σστταα  κκέέννττρραα,,  

φφωωττοογγρρααφφίίζζοοννττααςς..  ΉΉξξεερραα  ππωωςς  εείίχχεε,,  ήήδδηη,,  ξξεεχχάάσσεειι  ττιιςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  ττοουυ..  ΆΆλλλλωωσσττεε……  ήήτταανν  

πποοττέέ  δδυυννααττόό,,  νναα  κκάάννεειι  όόσσαα  έέλλεεγγεε;;  ΚΚάάπποοιιαα  ααννααµµέένναα  µµάάττιιαα,,  θθαα  ττοονν  ττρράάββααγγαανν  ττοο  έένναα  ββρράάδδυυ..  

ΚΚάάπποοιιαα  ζζάάρριιαα,,  θθαα  υυππόόσσχχοονντταανν  κκέέρρδδηη,,  ττοο  άάλλλλοο..  ΚΚάάπποοιιοο  ττσσιιγγάάρροο  ήή  σσκκόόννηη,,  θθαα  ττοονν  κκρράάττααγγεε,,  

µµεε  ττηηνν  ππααρρέέαα……  ΉΉτταανν  κκααιιρρόόςς,,  πποουυ  εείίχχεε  ααφφήήσσεειι  ττηη  γγκκαασσττρρωωµµέέννηη  σσττηηνν  ττύύχχηη  ττηηςς..  ΕΕρρχχόότταανν  

ππρροοχχωωρρηηµµέέννοο  ππρρωωίί,,  κκοοιιµµόότταανν  κκιι  όότταανν  ξξύύππννααγγεε,,  ππέέρρννααγγεε  µµααζζίί  ττηηςς  λλίίγγηη  ώώρραα  κκααιι  ττηηνν  

άάφφηηννεε  ππάάλλιι  σσττηη  µµοοννααξξιιάά,,  κκααθθώώςς  έέππρρεεππεε  εείίττεε  νναα  εεµµφφααννίίσσεειι  ττιιςς  χχττεεσσιιννέέςς  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  ήή  

νναα  ψψααχχττεείί  γγιιάά  ττηη  φφοούύµµαα  ττοουυ..  ΕΕκκεείίννηη  έέµµεεννεε  µµόόννηη  κκααιι  γγωω  ππήήγγααιινναα  σσυυχχννάά,,  νναα  ττηηςς  κκάάννωω  

ππααρρέέαα..  ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  δδεενν  ήήθθεελλεε..  ΦΦοοββόότταανν,,  ττιι  θθαα  ππεειι  οο  κκόόσσµµοοςς,,  ττιι  θθαα  ππίίσσττεευυεε  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς  

αανν  ττοο  µµάάθθααιιννεε..  ΚΚάάπποοιιαα  ννύύχχτταα  µµ’’  άάννοοιιξξεε  ττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττηηςς,,  όόµµωωςς..  ΈΈννοοιιωωθθεε  ααππεελλππιισσττιικκάά  

µµόόννηη..  ΟΟ  ΣΣααρράάννττοοςς  ππήήγγααιιννεε  σσττηηνν  ππααρράάγγκκαα,,  σσττοο  σσκκοοττεειιννόό  κκααιι  ββρρίίσσκκοονντταανν  µµεε  ττηηνν  ττρρεελλήή..  

∆∆εενν  έέδδεειιχχννεε  νναα  ππααίίρρννεειι  δδιιααζζύύγγιιοο,,  δδεενν  υυππήήρρχχαανν  λλεεφφττάά  γγιι’’  ααυυττόό..  ΌΌλληη  ννύύχχτταα,,  ξξεεννυυχχττοούύσσεε  

σστταα  κκέέννττρραα..  ΟΟ  λλααιιµµόόςς  ττοουυ  εείίχχεε  ίίχχννηη,,  ααππόό  άάλλλλεεςς..  ΑΑννααρρωωττιιόότταανν,,  ππόόσσεεςς  ττοούύχχαανν  κκρρααττήήσσεειι  

ππααρρέέαα  όόλλοο  ααυυττόό  ττοο  δδιιάάσσττηηµµαα  ττηηςς  εεγγκκυυµµοοσσύύννηηςς  ττηηςς;;  ΈΈββλλεεππεε  κκααθθααρράά  ππιιάά,,  ππωωςς  ήήτταανν  

λλάάθθοοςς  νναα  κκάάννεειι  ππααιιδδίί  µµααζζίί  ττοουυ--  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  ααυυττόό  ττοο  ππααιιδδίί;;  ΈΈσσφφιιγγγγεε  γγύύρρωω  ττηηςς  µµιιάά  θθηηλλεειιάά,,  

πποουυ  ττηηνν  έέππννιιγγεε..  ΟΟ  άάλλλλοοςς  εείίχχεε  ήήδδηη  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά,,  δδυυσσττυυχχιισσµµέένναα  ττρριιγγυυρρννοούύσσαανν  µµεεςς  σσττηη  
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φφττώώχχεειιαα..  ΑΑγγρράάµµµµαατταα,,  ββρρώώµµιικκαα,,  ννηησσττιικκάά..  ΝΝόόµµιιζζεε  ππωωςς  θθαα  ππεερρππααττοούύσσεε  σσττοο  ννεερρόό,,  µµαα  µµεε--

ρριικκέέςς  φφοορρέέςς,,  ααππ’’  ττηη  µµαασσττοούύρραα,,  δδεε  µµπποορροούύσσεε  οούύττεε  σστταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  νναα  σσττααθθεείί..  ∆∆εενν  έέββρριισσκκεε  

άάκκρρηη  ττοο  κκοορρίίττσσιι,,  µµεεττάάννοοιιωωννεε  γγιιάά  όόλλαα,,  µµαα  ήήτταανν  ααρργγάά......  ΤΤάάξξεερραα  ααυυττάά  κκιι  εείίχχαα  ττηηνν  εελλππίίδδαα,,  

ππωωςς  κκάάπποοιιαα  σσττιιγγµµήή,,  µµόόννηη  ττηηςς  θθαα  ττοο  κκααττααλλάάββεειι,,  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  φφύύγγεειι..  ΕΕκκεείίννηη  ττηηνν  ώώρραα,,  

έέµµεενναα  νναα  ππεερριιµµέέννωω,,  νναα  κκααλλλλιιεερργγώώ,,  υυπποοδδααυυλλίίζζοοννττααςς,,  µµεε  ττρρόόπποο,,  όόσσοο  µµπποορροούύσσαα..  

              ΠΠόόττεε  εείίννααιι  ααρργγάά  σσττηη  ζζωωήή,,  ρρεε  κκοοππεελλιιάά;;  ΌΌτταανν  εείίσσααιι  εείίκκοοσσιι  δδύύοο  χχρροοννώώνν,,  µµπποορρεείί  ννάάννααιι  

ααρργγάά;;  ΕΕγγώώ  κκοοννττεεύύωω  τταα  σσααρράάνντταα--  ττρριιάάνντταα  οοχχττώώ  ππααττάάωω--  κκααιι  ππάάνντταα  ππεερριιµµέέννωω,,  νναα  

σσυυννααννττήήσσωω  ττηη  γγυυννααίίκκαα,,  πποουυ  θθαα  κκάάννωω  µµααζζίί  ττηηςς  σσππιιττιικκόό..  ΑΑνν  εείίννααιι  ααρργγάά  γγιιάά  σσέένναα,,  γγιιάά  µµέένναα  

ττιι  εείίννααιι;;  ΠΠεερρννάάγγααµµεε  ννύύχχττεεςς  ααττέέλλεειιωωττεεςς,,  σσυυζζηηττώώννττααςς  µµέέχχρριι  ττοο  ππρρωωίί..  ∆∆εενν  ήήτταανν  ττυυχχααίίοο  

κκοορρίίττσσιι..  ΜΜοορρφφωωµµέέννοο,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  εεββδδόόµµηη  ττοο  ππεερρππάάττηησσεε  ττοο  σσχχοολλεειιόό..  ΚΚααιι  κκααλλήή  ννοοιικκοοκκυυρράά!!  

ΤΤοο  κκααµµααρράάκκιι  ππεενντταακκάάθθααρροο,,  ππααρράά  ττηηνν  εεγγκκυυµµοοσσύύννηη  πποουυ  ππρροοχχωωρροούύσσεε..  ΌΌσσαα  έέφφεερρνναα,,  τταα  

µµααγγεείίρρεευυεε  υυππέέρροοχχαα..    ΜΜόόννοο  πποουυ  οο  ΥΥππόόττρροοπποοςς,,  δδεενν  έέττρρωωγγεε  πποοττέέ  σσττοο  σσππίίττιι,,  ααφφοούύ  όόλλοο  

σσοουυλλααττσσάάρριιζζεε..  ΈΈττρρωωγγαα  εεγγώώ,,  όόµµωωςς  κκιι  εεκκττιιµµοούύσσαα  πποολλύύ  ττηηνν  ττύύχχηη  µµοουυ,,  ααηηδδιιαασσµµέέννοοςς  ααππ’’  τταα  

εερργγέέννιικκαα  εεσσττιιααττόόρριιαα..  ΟΟύύττεε  µµίίαα  φφοορράά,,  οο  ΣΣααρράάννττοοςς,,  δδεενν  ήήρρθθεε  ππρριινν  ττιιςς  έέξξιι,,  πποούύφφεευυγγαα..  ΤΤηηνν  

έέππααιιρρννεε  οο  ύύππννοοςς  ππρρώώτταα  κκιι  ύύσσττεερραα  ττηηνν  έέκκαανναα,,  ααφφοούύ  ττηη  σσκκέέππααζζαα  ππρροοσσεεχχττιικκάά..  ΑΑυυττήή  ηη  γγυυ--

ννααίίκκαα,,  πποουυ  κκοουυββααλλοούύσσεε  µµέέσσαα  ττηηςς  ττοο  σσππόόρροο  ττοουυ  ΥΥππόόττρροοπποουυ,,  µµ’’  εείίχχεε  σσυυννεεππάάρρεειι..  ΈΈββλλεεππαα  

ππωωςς  δδεενν  ττααίίρριιααζζεε,,  κκααθθόόλλοουυ,,  µµααζζίί  ττοουυ..  ΚΚααττααλλάάββααιινναα,,  όόττιι  ήήτταανν  εεκκεείίννηη  πποουυ  ππεερρίίµµεενναα  

χχρρόόννιιαα..  ∆∆εε  µµπποορροούύσσαα  νναα  ππιισσττέέψψωω  ππωωςς  µµ’’  εείίχχεε  ππρροολλάάββεειι  έέννααςς  ττρρεελλααµµέέννοοςς,,  άάφφρρααγγκκοοςς  

φφίίλλοοςς..  ΤΤιι  εείίννααιι  ""φφίίλλοοςς"";;  ΑΑννάάµµεεσσαα  σσττηη  γγυυννααίίκκαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  σσοουυ  κκααιι  ττοο  φφίίλλοο,,  υυππάάρρχχεειι  

δδίίλληηµµµµαα;;  ΟΟ  φφίίλλοοςς  σσήήµµεερραα  εείίννααιι,,  ααύύρριιοο  µµααχχααιιρροοννόόσσαασσττεε..  ΑΑυυττήή,,  εείίννααιι  µµιιάά  ζζωωήή  οολλόόκκλληηρρηη!!  

ΜΜιιάά  ννέέαα  ζζωωήή……  ΑΑυυττόό  ττοο  θθηηλλυυκκόό  µµ’’  εείίχχεε  κκεερρδδίίσσεειι,,  µµεε  ττοο  γγλλυυκκόό  ττηηςς  ββλλέέµµµµαα,,  ττηη  µµόόρρφφωωσσηη,,  

ττηη  ννοοιικκοοκκυυρροοσσύύννηη,,  ττηηνν  ππρροοσσήήλλωωσσήή  ττηηςς..  ΜΜπποορροούύσσαα  νναα  ττηηςς  ππρροοσσφφέέρρωω,,  ττηη  ζζωωήή  πποουυ  άάξξιιζζεε..  

ΉΉξξεερρεε,,  πποοιιόόςς  ήήτταανν  οο  άάννττρρααςς  πποούύχχεε  µµππλλέέξξεειι  µµααζζίί  ττοουυ;;  ΜΜεε  ττρρόόπποο,,  σσιιγγάά  κκιι  ααννύύπποοππτταα,,  ττηηςς  

ττοο  µµάάθθααιινναα..  ΠΠόόσσαα  εεξξώώγγααµµαα  έέχχεειι  σσππεείίρρεειι,,  ππόόσσεεςς  ππεερρίίµµεενναανν  σσττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  έένναα  ββλλέέµµµµαα  

ττοουυ,,  ππόόσσοο  σσυυχχννάά  εεππιισσκκεεππττόότταανν  ττιιςς  φφυυλλαακκέέςς,,  µµόόννιιµµοοςς  ππεελλάάττηηςς  ήήτταανν..  ΚΚοουυρράάσσττηηκκαα  πποολλύύ,,  

ππέέννττεε  µµήήννεεςς,,  νναα  ττηηνν  ππεείίσσωω..  ΑΑυυττόό  ττοο  ππααιιδδίί,,  δδεενν  εείίννααιι  δδιικκόό  σσοουυ,,  δδεενν  ττοο  θθέέλλεειιςς!!  ΕΕίίννααιι  ττοο  

ππααιιδδίί  µµιιααννοούύ  ααννθθρρώώπποουυ,,  πποουυ  όόλληη  ννύύχχτταα  ττρριιγγυυρρννάάεειι  µµεε  γγκκόόµµεεννεεςς  κκααιι  σσ’’  έέχχεειι  ππααρρααττηηµµέέννηη  

µµόόννηη,,  σσ’’  ααυυττόό  ττοο  κκοοττέέττσσιι..  ΣΣππάάννιιαα  φφέέρρννεειι  λλεεφφττάά..  ΤΤιι  ζζωωήή  θθαα  ζζήήσσεειιςς  κκοοννττάά  ττοουυ,,  µµεε  ττοο  

µµππάάσσττααρρδδοο  σσααςς;;  ∆∆εενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  χχωωρρίίσσεειι..  ΚΚααιι  νναα  ττοο  ήήθθεελλεε,,  δδεε  θθαα  ααφφήήσσεειι  ηη  εεκκκκλληησσίίαα..  

ΠΠοοιιόόνν  ααφφήήννοουυνν  νναα  χχωωρρίίσσεειι  µµεε  ττρρίίαα  ππααιιδδιιάά;;  ΓΓιιάά  σσκκέέψψοουυ  ττοο  λλίίγγοο..  ΚΚοοννττάά  ττοουυ  θθαα  γγίίννεειιςς,,  

όόππωωςς  ηη  ττρρεελλήή  γγύύφφττιισσσσαα..  ΆΆσσττοο,,  µµόόλλιιςς  ττοο  γγεεννννήήσσεειιςς  κκααιι  ππάάµµεε  νναα  φφύύγγοουυµµεε..  ΈΈχχωω  σσππίίττιι  κκααιι  

χχωωρράάφφιιαα,,  σσττοο  ΑΑίίγγιιοο..  ΜΜιιάά  µµάάνναα,,  νναα  σσεε  κκάάννεειι  νναα  ννοοιιώώσσεειιςς  ζζεεσσττάά,,  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  πποουυ  

χχρρεειιάάζζεεσσααιι..  ΠΠάάµµεε  νν’’  ααρρχχίίσσοουυµµεε  κκααιιννοούύρριιαα  ζζωωήή  εεκκεείί..  ΘΘαα  κκάάννοουυµµεε  πποολλλλάά  ππααιιδδιιάά,,  θθάάσσααιι  

εευυττυυχχιισσµµέέννηη  µµααζζίί  ττοουυςς..  ΟΟύύττεε  πποουυ  θθαα  θθυυµµάάσσααιι,,  ττοο  µµππάάσσττααρρδδοο  λλάάθθοοςς  σσοουυ..  ‘‘ΑΑσσττοουυ  ττοο,,  δδιικκόό  

ττοουυ  εείίννααιι!!  ΞΞέέχχνναα  όό,,ττιι  έέζζηησσεεςς  κκιι  έέλλαα  νναα  γγίίννοουυµµεε  άάννθθρρωωπποοιι......  ΠΠααρράάτταα  ττοονν!!        
  


