«Η μμοζηθή είκαη μηα μανηονία πμο απεοζύκεηαη ζε όιμοξ ημοξ ακζνώπμοξ…
Σεκ εμπηζηεύμμαη. Εμπηζηεύμμαη ηεκ αιήζεηα ηεξ. Γηα μέκα είκαη μηα ακάγθε, είκαη μ
ιόγμξ ύπανλήξ μμο. Είμαη έκαξ ζοκζέηεξ θαη ηίπμη’ άιιμ. Είμαη έκαξ ζοκζέηεξ πμο
θάκεη ημ θαζήθμκ ημο ςξ πμιίηεξ. Σίπμη’ άιιμ…»
Μίθεξ Θεμδςνάθεξ
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ΣΟ ΗΓΦΑΘΑΖΟ ΙΖΗΕ ΣΕ ΔΩΕ ΙΟΤ
Πνηκ θιείζς αοηή ηεκ ελμμμιόγεζε πμηαμό, αοηή ηεκ αοημβημγναθία, ηηξ
παπάνεξ, όπςξ ίζςξ ζα πεηξ – θαη ζε έπς πνμιάβεη με ημκ ηίηιμ πμο εγώ μ ίδημξ
έδςζα -, κηώζς πςξ μθείις μηα μηθνή ακαθμνά ζηε ζπέζε μμο με ημ Μίθε, ημκ
άκζνςπμ αοηό πμο ιάηνερα, πμο ημο αθηένςζα θμμμάηηα ηεξ δςήξ μμο, πμο ημκ
πίζηερα θαη ημκ πηζηεύς αθόμα.
Από ηεκ πνώηε ζηηγμή ηεξ γκςνημίαξ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ μαξ, μ Μίθεξ μμύ
έδςζε έκα μήκομα αλημπνέπεηαξ άγκςζημ ζ’ εμέκα ςξ ηε ζηηγμή εθείκε. Με δίδαλε
ηδακηθά θαη αλίεξ ζε μηα επμπή δύζθμιε, ζε ζοκζήθεξ δςήξ θαη θαζεμενηκόηεηαξ
ακηίλμεξ.
Μέπνη ηε γκςνημία μμο με ημ Μίθε, ήμμοκ έκαξ αθμύναζημξ ηδεμιμγηθόξ
ενγάηεξ. Κονίςξ, όμςξ, εθηειμύζα εκημιέξ θαη είπα αζπαζηεί ηεκ ανηζηενή
ηδεμιμγία. Ακαδεημύζα απειπηζμέκα – ίζςξ θαη αζοκείδεηα – ηδακηθά πμο κα δίκμοκ
κόεμα ζηε δςή μαξ, ζηεκ ύπανλή μαξ, ζημοξ αγώκεξ μαξ.
Αοηά ηα ηδακηθά μμύ ηα δίδαλε μ Μίθεξ, με ημ ιόγμ ημο, ηεκ πανμοζία ημο, ηε
μμοζηθή ημο, ηε θηιία ημο. Μμο έμαζε ηεκ αγάπε γηα ηεκ μοζηαζηηθή ακζνώπηκε
ειεοζενία, πμο θάκεη ηε δςή μαξ άληα κα ηε δήζεηξ. Απόδεηλε ειεοζενίαξ,
ακζνώπηκεξ θαη αημμηθήξ, ζοκεηδεημπμίεζα πςξ είκαη ε ακηίζηαζε ζε θαζεηί ρεύηηθμ
θαη απαηειό.
Η μμοζηθή ημο με δίδαζθε – ειπίδς θαη πμιιμύξ άιιμοξ – κα ακηηζηέθμμαη ζε
μηηδήπμηε απεηιμύζε κα με αιιμηνηώζεη θαη κα με λεζηναηίζεη από ηα μεγάια
πακακζνώπηκα ηδακηθά, από ηηξ μεγάιεξ θαη αιεζηκέξ αγάπεξ – είηε γηα πνόζςπα
είηε γηα ηδέεξ. Μοήζεθα ζηεκ ακηίζηαζε όπη μόκμ απέκακηη ζε ηνίημοξ, αιιά πνώηα
θαη θύνηα απέκακηη ζημκ εαοηό μμο. Δε ζμο είκαη άγκςζημ, πηζηεύς, όηη μ
μεγαιύηενμξ ακηίπαιόξ μαξ δεκ είκαη άιιμξ από ημκ ίδημ μαξ ημκ εαοηό. Η αγάπε γηα
ημκ εαοημύιε μαξ μάξ μδεγεί πμιύ ζοπκά ζηεκ αιιμηνίςζε, ζηεκ οπμηαγή ζε μηθνά
θαη μεγάια ζομθένμκηα, ζηε ζοκαιιαγή, ζηεκ ροπμζςμαηηθή ελαζιίςζε, ζοπκά θαη
ζηεκ πνμδμζία – ημο εαοημύ μαξ θαη ηςκ άιιςκ – αιιά θαη ζημ έγθιεμα.
Μεκύμαηα θαη ηδακηθά, όπςξ αοηά πμο ζμο ακέθενα παναπάκς, ιείπμοκ,
πνηγθεπέζα μμο, από ηε ζύγπνμκε επμπή. Η ζεμενηκή θμηκςκία ηεξ
παγθμζμημπμίεζεξ θαη ημο ειεύζενμο εμπμνίμο δεκ εοκμεί ηεκ θαιιηένγεηα ηέημηςκ
αληώκ θαη ηδακηθώκ. Ο άθναημξ θαπηηαιηζμόξ, ε άμεηνε θαηακάιςζε μδεγμύκ ζημκ
αημμηζμό, ζηεκ επηζομία γηα πιμοηηζμό, ζηεκ ακάγθε επηθνάηεζεξ ζε βάνμξ ημο
δηπιακμύ, ημο ζοκακζνώπμο.
Όηακ μ Μίθεξ, αοηό ημ μεγάιμ – αθόμε θαη ζήμενα – παηδί, απμθάζηδε κα μαξ
μηιήζεη γηα ηεκ αγάπε θαη κα βνμκημθςκάλεη έκα μεγάιμ ΟΧΙ ζηεκ πάζεξ θύζεςξ
ΑΠΑΣΗ, μαξ πάνηδε ειπίδα θαη μαξ γέμηδε μνάμαηα γηα μηα θαιύηενε θμηκςκία, με
πενηζζόηενε Δηθαημζύκε, πενηζζόηενε θαη μοζηαζηηθόηενε Δεμμθναηία, με απόιοηε
ιεοηενηά από ημοξ λέκμοξ θαη κηόπημοξ δηαπνμκηθμύξ δοκάζηεξ μαξ, πμο οπάνπμοκ
θαη θαηαδοκαζηεύμοκ ημ θνάημξ, ηεκ θμηκςκία, ηεκ ροπή θαη ημ μοαιό μαξ θαη θαιά
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θναημύκ από ηα πνόκηα ήδε ηεξ μζςμακηθήξ θονηανπίαξ. Ραγηάδεξ μάξ ήζειακ από
ηόηε, θαη ημ μάζαμε θαιά ημ μάζεμά μαξ.
Δεκ είκαη μηθνή ε εονςπασθή εμπεηνία μμο – από ηα θμηηεηηθά μμο πνόκηα
μέπνη θαη ζήμενα – από πμιιέξ πώνεξ ηεξ ζεμενηκήξ Εονώπεξ. Όηακ θοθιμθμνμύζα
ή δμύζα ζ’ αοηέξ, βίςκα ηεκ παγθόζμηα ακαγκώνηζε ημο Μίθε γηα ηε μμοζηθή, ηεκ
πμιηηηζηηθή αιιά θαη ηεκ πμιηηηθή πνμζθμνά ημο. Η ακηακάθιαζε ηεξ πνμζθμνάξ θαη
ημο ένγμο ημο ήηακ μναηή όπη μόκμ ζημοξ Έιιεκεξ ηεξ δηαζπμνάξ αιιά θαη ζηεκ
πιεημρεθία ηςκ Εονςπαίςκ πμιηηώκ. Έκηςζα πενεθάκηα πμο ε Ειιάδα αθμογόηακ
ζηεκ Εονώπε θαη ζημκ θόζμμ μιόθιενμ γηα ηηξ ζύγπνμκεξ δεμημονγίεξ ηεξ, γηα ημοξ
ζεμενηκμύξ ακζνώπμοξ ηεξ θαη ηεκ πνμζθμνά ημοξ ζημκ παγθόζμημ πμιηηηζμό. Οη
πμιίηεξ ημο θόζμμο δε μηιμύζακ μόκμ γηα ημ πανειζόκ μαξ, ημ έκδμλμ είκαη αιήζεηα.
Ακαγκώνηδακ πςξ ε Ειιάδα δεκ είπε κα πνμζθένεη μόκμ ημοξ μεγάιμοξ θηιμζόθμοξ
θαη δηακμεηέξ, όπςξ μ Πιάηςκαξ, μ ςθνάηεξ θαη μ Ανηζημηέιεξ, μύηε ημοξ
μεγάιμοξ δεμημονγμύξ, όπςξ μ Αηζπύιμξ, μ μθμθιήξ, μ Εονηπίδεξ, μ Ανηζημθάκεξ.
Ακαγκώνηδακ ζημ πνόζςπμ ημο Μίθε – αιιά θαη θάπμηςκ άιιςκ Ειιήκςκ
δεμημονγώκ- ηε ζοκέπεηα ημο ειιεκηθμύ πκεύμαημξ θαη ηεξ ειιεκηθήξ θιενμκμμηάξ,
πμο έβαιε ηηξ βάζεηξ γηα ηε δεμημονγία ημο ζύγπνμκμο δοηηθμύ πμιηηηζμμύ θαη πμο
μίιεζε γηα ηεκ αλία ηεξ δεμμθναηίαξ, ηεξ ηζμκμμίαξ, ηεξ ειεοζενίαξ, ηεξ αλίαξ ημο
ακζνώπμο θαη ημο πμιίηε.
Θα μιμθιενώζς ηεκ ακαθμνά μμο ζημ Μίθε με έκα απόζπαζμα από ηα ίδηα ημο
ηα ιόγηα, ιόγηα πμο πάκηα έιεγε, αιιά θαη πμο βαζηά ηα πίζηεοε.
«Σίπμηα δεκ είκαη πημ ακαγθαίμ θαη πμιύηημμ ζημκ Άκζνςπμ από ηεκ
Ειεοζενία. Ακ δεκ έπεηξ ηνμθή, ακ δεκ έπεηξ γκώζεηξ, ακ δεκ έπεηξ ακέζεηξ, ηόηε
οπμθένεηξ. Ακ δεκ έπεηξ Ειεοζενία, ηόηε δεκ οπάνπεηξ. Γηαηί ηόηε δεκ μπμνείξ κα
ιμγανηάδεζαη Άκζνςπμξ.
Ση είκαη ε Ειεοζενία; Ειεοζενία είκαη ε Εοζύκε. Είκαη κα είζαη οπεύζοκμξ. Να
θναηάξ θάζε ζηηγμή, ζε θάζε πενίπηςζε, ημ μενίδημ ηεξ Εοζύκεξ πμο ζμο ακαιμγεί
μέζα ζημκ θαηαμενηζμό ηεξ μμάδαξ θαη ηεξ θμηκόηεηαξ.
Ειεοζενία είκαη κα ζθέθημμαη, κα ζπεδηάδς θαη κα απμθαζίδς, θάζε ζηηγμή
θαη ζε θάζε πενίπηςζε, μαδί με ημοξ άιιμοξ, γηα ιμγανηαζμό μμο θαη γηα ιμγανηαζμό
ηςκ άιιςκ.
Όηακ έκαξ άιιμξ ημ θάκεη γηα ιμγανηαζμό μμο, είηε είκαη αοηόξ είηε θόμμα,
ηόηε εγώ δεκ είμαη ειεύζενμξ. Γηαηί ειεοζενία είκαη ημ δηθαίςμα κα είμαη οπεύζοκμξ
θάζε ζηηγμή, ζε θάζε πενίπηςζε.
Ειεοζενία είκαη ΣΟ ΧΡΕΟ».
Αοηόξ ήηακ μ ιόγμξ εκόξ ακζνώπμο πμο, πένα από πμιεμηθέξ θαη
ακηηπαναζέζεηξ, εκζάνθςζε ηηξ ειπίδεξ εκόξ μιόθιενμο ιαμύ θαη δεκ έπαρε κα μαξ
οπεκζομίδεη πςξ, θάζε ζηηγμή θαη θάης από μπμηεζδήπμηε ζοκζήθεξ, μπμνμύμε κα
ζθεπηόμαζηε ειεύζενα, κα ηναγμοδάμε θαη κα ειπίδμομε…..
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Ιε ηα αγαπεμέκα ημο μπμοδμύθηα, Θάθε Ηανκέδε θαη Ηώζηα Παπαδόπμοιμ.
Σμο ήηακ θαη αοημί αθμζηςμέκμη. ’ όιεξ ηηξ ζοκαοιίεξ ηεξ επμπήξ ηςκ
Θαμπνάθεδςκ έδηκακ ημ επενό θαη μειςδηθό πανόκ ημοξ ζοκεπαίνκμκηαξ ημ ιαό
με ημ πάκηνεμα ηεξ έκηεπκεξ μμοζηθήξ με ημ ιασθό όνγακμ, ημ πενηθνμκεμέκμ
μέπνη ηόηε θαη πνμμνηζμέκμ γηα ημ ιμύμπεκ πνμιεηανηάημ όνγακμ.
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Ιηα μαηηά πμο δείπκεη άκζνςπμ πμο έβιεπε μαθνηά, πμο αγαπμύζε βαζηά,
πμο ήλενε κα είκαη εγέηεξ με βαζηά εοαηζζεζία. Ηη όηακ ιές εοαηζζεζία, δεκ
εκκμώ θηεκό μειμδναμαηηζμό, αιιά ηεκ θαηακόεζε ημο ακζνώπμο θαη ηεξ
θμηκςκίαξ.
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Πμιογναθόηαημξ, όπςξ πάκηα. Ηάπμηε κμμίδαμε όηη ήηακ ζημκ θόζμμ ημο
θη όηη έγναθε μμοζηθή.
Ηη όμςξ, ήηακ ζημ δηθό μαξ θόζμμ θαη θναημύζε ζεμεηώζεηξ πμιηηηθέξ θαη
θμηκςκηθέξ, ζπέδηα θαη ζθέρεηξ, όπςξ έκαξ ζςζηόξ ζηναηεγόξ μθείιεη κα θάκεη,
μπνμζηά θαη πάκς από ημ ζηνάηεομα…
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Σμ μαιιί είκαη ηεξ μεηαπμιίηεοζεξ, ηα παναπακίζηα θηιά επίζεξ.
Σμ βιέμμα ίδημ πάκηα, βαζύ, θαζανό, γεμάημ δςκηάκηα θαη μνμή γηα
κέμοξ αγώκεξ θαη θαηκμύνηεξ πνμμπηηθέξ.
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Ι’ αοηά ηα απιςμέκα πένηα έκηςζεξ όηη αγθάιηαδε ημκ θόζμμ, πμο θη
αοηόξ ημκ αγθάιηαδε γεμίδμκηαξ ηα γήπεδα θαη ηα ζηάδηα. Πάκηα μμοζθεμέκμξ
έβγαηκε από θάζε ζοκαοιία αιιάδμκηαξ πμιιά πμοθάμηζα ζηε δηάνθεηά ηεξ.
Έδηκε ημκ εαοηό ημο ζημ ένγμ ημο θαη ζημ ιαό, αιιά έπαηνκε θαη μ ίδημξ,
εμπκεόηακ θαη εκζμοζηαδόηακ από ηεκ αγάπε ηςκ ακζνώπςκ.
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Ιε ηε Ιειίκα.
Δομ μμνθέξ δοκαηέξ, με παγθόζμηα εμβέιεηα, πμο έγναρακ θαη γνάθμοκ ηζημνία.
Ο ιαόξ ημοξ αγάπεζε θαη ημοξ αγαπά μ’ όιεξ ηηξ αδοκαμίεξ ημοξ.
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πεδόκ ημ ζύκμιμ ηεξ πκεομαηηθήξ εγεζίαξ ακαγκώνηδε ημ ηαιέκημ θαη ηεκ
πνμζθμνά ημο Ιίθε. Δεκ ήηακ μόκμ μη Ανηζηενμί πμο βνίζθμκηακ ζημ πιεονό
ημο. Αθόμε θαη ζοκηενεηηθμί δηακμμύμεκμη θαη θαιιηηέπκεξ ημκ πιεζίαδακ,
δεημύζακ ηε ζοκηνμθηά θαη ηε ζοκδνμμή ημο. οπκά ημκ εθμεηαιιεύμκηακ
επηδηώθμκηαξ κα εηζπνάλμοκ θάηη από ηεκ αίγιε θαη ηεκ ακαγκςνηζημόηεηά ημο.
Γδώ, με ημκ Παπακμύηζμ, πμιογναθόηαημ δηακμμύμεκμ ημο ζοκηενεηηθμύ πώνμο,
ζε μηα εθδήιςζε γηα ηε γιώζζα, πμο δημνγακώζεθε από ημ Ηίκεμα Γηνήκεξ θαη
Πμιηηηζμμύ (ΗΓΠ).
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Έκαξ άκζνςπμξ πμο ήλενε κα αθμύεη ηόζμ θαιά όζμ ήλενε κα μηιάεη θαη
κα ζοκεπαίνκεη ηα πιήζε. Γκώ ζμο έδηκε ηεκ εκηύπςζε όηη ήηακ δμζμέκμξ ζηηξ
ζεμεηώζεηξ ημο, θαηαιάβαηκε ημ ζύκηνμθμ θαη ημ θίιμ, έθνηκε ζςζηά ημοξ
παναθηήνεξ θαη, εθεί πμο δεκ ημ πενίμεκεξ, είπε κα θάκεη μηα ζςζηή
παναηήνεζε γηα ηε ζομπενηθμνά ζμο, είπε μηα ζομβμοιή γηα ηε ζηάζε ζμο.
Δεκ ήηακ πμηέ απώκ…
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Δε δίκεη δηαηαγέξ. Δεκ ημ ζοκήζηδε, άιιςζηε…
Δηεοζύκεη. Δηεοζύκεη ηεκ μνπήζηνα ημο. Ιε πάζμξ θαη δύκαμε μοαιμύ θαη
ροπήξ.
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’ έκα βναπάθη με θόκημ ημ βνάπμ ηεξ Αθνόπμιεξ;
Όπςξ θαη κα ‘πεη, ζα ηαίνηαδε απόιοηα ζημ πώνμ, ζα έδεκε ημ πανόκ με
ημ πανειζόκ, ελίζμο μεγαιεηώδε θαη ηα δύμ.
Δηαθνίκς μηα μειαγπμιία ζημ βιέμμα…
Δημναηηθόηεηα γηα ημ μέιιμκ, γηα ηε μηθνόηεηα ηςκ ακζνώπςκ μέζα ζημ
μεγαιείμ ημο Ακζνώπμο;….
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Αγάπεζε θαη αγαπήζεθε πμιύ, γη’ αοηό θαη ε ζέζε ημο θαη ε δςή ημο
ήηακ ζοπκά επηζθαιείξ…
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Οη δεμημονγμί είκαη ζοκήζςξ μόκμη… θαη δε θμβμύκηαη ηε μμκαληά ημοξ.
Ο Ιίθεξ ήλενε κα είκαη μόκμξ αιιά θαη μαδί με όιμ ημκ θόζμμ. Υαηνόηακ
κα είκαη με ημ ιαό, έδηκε θαη έπαηνκε ζοκαηζζήμαηα θαη έμπκεοζε.
Ήζειε κα απεοζύκεηαη ε μμοζηθή ημο ζε όιμοξ, κα αγγίδεη όιμ ημκ
θόζμμ. Δεκ έγναθε γηα ημοξ ανηζηενμύξ μόκμ. Ηαη δεκ έθακε πανέα μόκμ με
ημοξ ανηζηενμύξ ζοκηνόθμοξ. Πανά ηα όζα είπε πενάζεη, δεκ έθνοβε μίζμξ ζηεκ
ροπή ημο. Πμιεμμύζε ηα θαζεζηώηα, αιιά όπη ημοξ ακζνώπμοξ. ακ άιιμξ
ςθνάηεξ, έμμηαδε κα πηζηεύεη όηη μη άκζνςπμη, όιμη μη άκζνςπμη, θνύβμοκ
μέζα ημοξ ζημηπεία άληα κα αγαπεζμύκ.
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Δεκ ήηακ ιίγεξ μη αθμνμέξ πμο ημκ μδεγμύζακ ζε πενίζθερε θαη
μειαγπμιία. Ηαη πώξ κα είκαη αιιηώξ; Όπμημξ αγαπήζεη ηόζμ πμιύ ημκ
Άκζνςπμ, όπμημξ αγςκηζηεί γηα ηεκ Αλημπνέπεηά ημο, είκαη επόμεκμ κα
εηζπνάλεη θαη πμιιέξ επηζέζεηξ θαη πμιιέξ πίθνεξ…
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Ακαμκεζηηθή μηθμγεκεηαθή θςημγναθία, με ηε Ιονηώ, ημ Γηώνγμ θαη ηε
Ιανγανίηα.
Θάηνεοε ηα παηδηά ημο θαη ε μηθμγέκεηα έπαηδε ζεμακηηθό νόιμ ζηε δςή
ημο.
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Ιε ημ Βαζίιε Σζηηζάκε, ημ δάζθαιό ημο, όπςξ ημκ έιεγε. Δε δίζηαζε κα
ακαγκςνίζεη ηεκ αλία ημο νεμπέηηθμο, ηε δύκαμε ημο μπμοδμοθημύ, ηεκ επμπή
πμο άιιμη ζεςνμύζακ ημοξ ιασθμύξ αοημύξ ζοκζέηεξ αιήηεξ…
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Ιε ημ Γνεγόνε Ιπηζηθώηζε, ημ μεγάιμ αοηό ενμεκεοηή, με ημ μέηαιιμ
ζηε θςκή, πμο μ Ιίθεξ ημκ ακέδεηλε ακμίγμκηαξ θαηκμύνημοξ δνόμμοξ ζηηξ
ενμεκείεξ ημο θαη ζημ νεπενηόνηό ημο.
Ο ζεν ημο ειιεκηθμύ ηναγμοδημύ ημο ημ ακαγκώνηδε. Πανά ημ όηη είπε
ζοκείδεζε ημο μεγαιείμο ηεξ θςκήξ ημο, ημο αιάκζαζημο ηεξ ενμεκείαξ ημο,
όηακ ηναγμοδμύζε οπό ηε δηεύζοκζε ημο Ιίθε ήηακ πεηζανπηθόξ ζα μηθνό παηδί,
ημκ θμηημύζε ζηα μάηηα, μήπςξ πάζεη θάπμηα κόηα, μήπςξ πάζεη θάηη από ημ
πάζμξ πμο μ ίδημξ μ Ιίθεξ έκηςζε θαη πμο ήζειε κα βάιεη ζηα ηναγμύδηα ημο.
Αθόμε θαη ηα ζεμενηκά παηδηά ζογθηκμύκηαη από ηεκ ενμεκεία ημο ζημ
«Άλημκ εζηί» ημο Γιύηε ή ζημκ «Γπηηάθημ» ημο Ρίηζμο.
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Σμ ζθίηζμ δηθό ζμο. Γιπίδς κα ημ ζομάζαη…
Ι’ αοηή ηε θςημγναθία ημο Ιίθε λεθίκεζα ηεκ ακαθμνά μμο ζημ πνόζςπό
ημο, με ημ δηθό ζμο ζθίηζμ ζα ηεκ θιείζς.
Έηζη, γηα κα ζομάζαη θη εζύ ηηξ παιηέξ αγάπεξ ζμο…
Ιηα παιηά(;) αγάπε ζμο θη εγώ, ζα είμαη μ επίιμγμξ…
20

Ιε ηεκ αθμζίςζε ημο Ιπηζηθώηζε θμηηώ θη εγώ ημ Ιίθε.
Πεηζανπηθόξ μαζεηήξ, πμο ιάηνερε ημ δάζθαιμ, πςνίξ πμηέ κα ηοθιςζεί
από ηε ιάμρε πμο αοηόξ ελέπεμπε.
Ήλενα κα βιέπς ηα ιάζε ημο, βαζηά ακζνώπηκα.
Πμηέ, όμςξ, δεκ θηκήζεθε από ζθμπημόηεηα μύηε γηα ίδημκ όθειμξ.
Ακ θάπμο θαη θάπμηε έζθαιε, ήηακ γηαηί αγάπεζε πμιύ ημοξ ακζνώπμοξ
θαη αοηόκ ημκ ηόπμ.
Ε πίζηε ζε ηδακηθά, ε βαζηά θαηαδίθε ηεξ αδνάκεηαξ θαη ηεξ απναλίαξ, ε
απέπζεηά ημο πνμξ ηε μηζαιιμδμλία θαη ημ ζηείνμ θμμμαηηζμό ημκ μδήγεζακ
ζοπκά ζε απμθάζεηξ, γηα ηηξ μπμίεξ θαηαθνίζεθε θαη ζοπκά θοκεγήζεθε.
ε πμιιμύξ είκαη αθόμε δύζθμιμ κα μμμιμγήζμοκ πόζμ βαζηά δηθαηώζεθε
με ημ πέναζμα ηςκ πνόκςκ…
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