
 

                            Σμ μμκμπάηη ηεξ αγάπεξ  

 

    Ξεμένςζε μηα ειηόιμοζηε θαιμθαηνηκή εμένα. Ήηακε Σνίηε, 13 

Αογμύζημο 2008 θαη ήηακ ε εμένα πμο μ Αιέλακδνμξ ζα εκειηθηκόηακ, 

ζα γηκόηακ δεθαςμθηώ. 

   Ο Αιέλακδνμξ, ήηακ μ γημξ ημο ρανά ημο κεζημύ, ημο Ακηνέα. Έκα 

ήζοπμ παιηθανη, ημ μπμίμ μεγάιςζε ζε θηςπή μηθμγέκεηα με πμιύ 

αγάπε -ήηακε βιέπεηξ θαη μ μμκαπμγόξ ηεξ μηθμγέκεηαξ-. Σμκ 

αγαπμύζε όιμ ημ κεζί. "Σμ παιηθάνη ημο κεζημύ" έιεγακ μιμη., θαη μη 

γμκείξ θαμάςκακ. Όπη αδηθα, αθμύ εθηόξ από θαιή ροπή, ήηακ θαη 

πακέμμνθμξ, έκα ρηιόιηγκμ, παμμγειαζηό παηδί, με θαζηακόλακζα 

μαιιηά θαη μάηηα ζακ ημ βοζό ηεξ ζάιαζζαξ. Ήηακε θαη ενγαηηθόξ, 

ζπεδόκ θάζε μένα βμεζμύζε ημκ παηένα ημο ζημ ράνεμα, αιιά δεκ ημ 

έβιεπε ζακ αγθανία, γηαηί ιάηνεοε ηεκ ζάιαζζα. 

   Γθείκμ ημ πνςί ιμηπόκ, λύπκεζε πμιύ κςνίξ θαη πήγε αμηπηά ηεξ 

ζάιαζζαξ γηα κα ρανέρεη μαδί με ημκ παένα ημο, Ακηνέα, όπςξ 

ζοκήζηδακ κα θάκμοκ ηα ζαββαημθύνηαθα όηακ ήηακε μηθνόξ. 

   "ήμενα εκειηθηώκεζαη" ημο είπε ζογθηκεμέκμξ μ παηέναξ ημο. "Να 

λένεηξ πςξ θάζε μένα με θάκεηξ όιμ θαη πημ πενήθακμ βιέπμκηάξ ζε 

κα μεγαιώκεηξ. Θέις κα πνμζέπεηξ". Ο Αιελακδνμξ, άθμογε ηηξ 

ζομβμοιέξ ημο παηένα ημο με  πμιύ πνμζμπή. Σμο άνεζε κα μηιάεη 

μαδί ημο, θαη πόζμ μάιιμκ ζήμενα πμο ήηακε μη δομ ημοξ ζηε βάνθα. 

   Πέναζε έκαξ μήκαξ, θαη μ Αιέακδνμξ ζα έθεγε γηα ηεκ Αζήκα, 

αθμύ πέναζε με επηηοπία ζηηξ πακειιήκηεξ ελεηάζεηξ, ζηεκ ζπμιή πμο 



ήζειε, ζημ Γμπμνηθό Ναοηηθό. Ήηακε ακαμεκόμεκμ ελάιιμο κα ζέιεη 

κα θάκεη μηα δμοιεηά πμο κα ζπεηίδεηαη με ηεκ ζάιαζζα, αθμύ δεκ 

μπμνμύζε κα δήζεη πςνίξ αοηήκ. 

   Σμ πνώημ ελάμεκμ ηεξ ζπμιήξ ημο ηειείςζε, θαη ημ πνώημ ημο 

ηαλίδη ήηακ θμκηά. Βνήθε ιμηπόκ ηεκ εηαηνία ζηεκ μπμία ζα δμύιεοε γηα 

έλη μήκεξ, θαη ημ θαναβη πμο ζα έθακε ηεκ πναθηηθή ημο μ Αιέλακμξ 

έθακε δνμμμιόγηα από Γιιάδα γηα Ιηαιία.  

   Σμ πνώημ ημο ηαλίδη, μόιηξ λεθίκεζε θαη επόμεκε ζηάζε, ε Ιαιία. Ο 

Αιέλακνμξ, ήηακ πμιύ εκζμοζηαζμέκμξ με αοηό πμο ζοκέβαηκε θαη 

ακοπόμμκμξ κα γκςνίζεη ηεκ θαηκμύνηα πώνα. Έθηαζακ ζημκ 

πνμμνηζμό ημοξ, θαη ημ θανάβη ζα έθεογε ύζηενα από ηνείξ ώνεξ, πμο 

αοηό ζήμαηκε όηη μ Αιέλακδνμξ, είπε ηνεηξ μιόθιενεξ ώνεξ γηα κα 

θάκεη βόιηα θαη κα πάνεη μηα πνώηε γεύζε από ηεκ πώνα πμο ζα 

επηζθέπηεηαη επη έλη μήκεξ. Ήζειε κα αγμνάζεη θαη ζμοβεκίν θαη 

δηάθμνα ηέημηα πναγμαηάθηα γηα κα ηα θάκεη δώνμ ζηεκ μηθμγέκεηά ημο. 

   Βνίζθεη ιμηπόκ έκα μηθνό μαγαδί με ημονηζηηθά είδε θαη μπαίκεη κα 

θμηηάλεη εθεί. Καζώξ πάδεοε δηάθμνα πναγμαηάθηα, μηα θεογαιαία 

μαηηά ημο πέθηεη πάκς ζε μηα εκηοπμζηαθή θηγμύνα πμο βνηζθόηακ ζημ 

πόνμ. Καη ημ όκμμά ηεξ Νηθμι. Η Νηθόι, ήηα μηα λακζηά παμμγειαζηή 

θμπέια, μεηνίμο ακαζηεμαημξ, με μεγάια, θαζηακά μάηηα. Από ηεκ 

πνώηε ζηηγμή πμο ηεκ είδε, ήηακ βέβαημξ όηη ζα γίκεη δηθή ημο. Ο 

Αιέλακδνμξ δεκ ηεκ άθεκε ζηηγμή από ηα μάηηα ημο γηα κα μεκ ηε 

πάζεη. Σμοιάπηζμκ έηζη κόμηδε. Γηαηί λαθκηθά ε θμπέια βγήθε από ημ 

μαγαδί, θαη μέπνη κα βγεη θαη μ Αιέλακνμξ γηα κα ηεκ πιεζηάζεη, ε 

θμπέια είπε ελαθακηζηεί.  

   Ο Αιέλακδνμξ ανπίδεη κα ράπκεη ζηα ζμθάθηα πμο βνηζθόκηακ δεληά 

θαη ανηζηενά ημο μαγαδημο γηα κα βνεη ηεκ πακέμμνθε θμπέια, αιιά μη 



πνμζπάζεηέξ ημο ήηακ μάηαηεξ. Η θμπέια δεκ ήηακ πμοζεκά.      

Έηπε ηόζα κεύνα με ημκ εαοηό ημο γηαηί δεκ μπμνμύζε κα πηζηέρεη πςξ 

ηεκ έπαζε μέζα ζε μόιηξ ιίγα δεοηενόιεπηα. 

   Η ώνα πέναζε, θαη μ Αιέλεκδνμξ έπνεπε κα γονίζεη ζημ πιμίμ γηα 

επηζηνέρμοκ ζηεκ Γιιάδα. Ήηακ ηόζμ ζηεκμπμνεμέκμξ, πμο πήγε ζηεκ 

θαμπίκα ημο κα λαιπώζεη. Γθείκμ ημ βνάδο πέναζε πμιύ βαζζακηζηηθά 

γηα εθείκμκ, μύηε ιεπηό δεκ μπόνεζε κα θμημεζεί αθμύ όιε ηεκ κύπηα ε 

θμπέια ηνηγύνηδε ζημ μοαιό ημο.. 

   Ήηακ πενίενγμ βέβαηα πμο ημο δεμημονγήζεθε ηέημηα ακαζηάηςζε 

γηα μηα θμπέια πμο ηεκ είδε γηα πνώηε θμνά θαη μύηε πμο ηεξ είπε 

μηιήζεη -ή μάιιμκ πμο δεκ πνόιαβε κα ηεξ μηιήζεη-. 

   Σεκ επόμεκε εμένα, μ Αιέλακδνμξ από ηεκ μηα πιεονά με ημ δόνη 

έβγαιε ηε βάνδεηά ημο, θαη από ηεκ άιιε πενίμεκε πςξ θαη πςξ κα 

θηάζεη ημ πιμίμ ζημη ηηαιηθό ιεμάκη γηαηί ήιπηδε μήπςξ ηεκ λακαδεί.  

   Μπήθε ιμηπόκ ημ πιμίμ ζημ ιεμάκη, θαη μ Αιέλακδνμξ πήγε λακά ζε 

εθείκμ ημ μαγαδί μήπςξ ηεκ δεη αιιά ε θμπέια δεκ ήηακ πμοζεκά. 

Όζεξ ώνεξ ημο απέμεηκακ, έραπκε αζηαμάηεηα γηα εθείκε, νςηώκηαξ 

δηάθμνμοξ πεναζηηθμύξ ακ έπμοκ δεί μηα θμπέια πμο κε ηενηάδεη ζηεκ 

πενηγναθή. Όμςξ όιεξ μη απακηήζεηξ πμο έπαηνκε ήηακ ανκεηηθέξ. 

   Σμ ίδημ πνάγμα ζοκεπίζηεθε γηα άιιε μηα εβδμμάδα. Ρώηαγε 

πεναζηηθμύξ, έθακε βόιηεξ ζηα ζμθάθηα, ώζπμο ηεκ είδε ζημ μένμξ 

πμο πμηέ δε πενίμεκε κα ηεκ δεη, ζημ πιμίμ πμο δμύιεοε. 

   Φεύγμκηαξ ημ πιμίμ από Ιηαιία γα Γιιάδα θαηά ηηξ 18:00, μ 

Αιέλακδνμξ, ήηακ ζημ θαηάζηνςμα θμνώκαξ ηε ζημιή ημο αθμύ μόιηξ 

είπε ηειεηώζεη ηε βάνδεηά ημο, κηώζεη έκα άγθεηγμα ζηεκ πιάηε ημο, 

Γονκάεη θαη ηη κα δεη; Η λακζηά θαιμκή μπνμζηά ημο κα ημο παμμγειάεη. 



   Ο Αιέλακνμξ δεκ πίζηεοε ζηα μάηηα ημο. Σεκ θμηηαδε από πάκς 

μέπνη θάης αμίιεημξ γηα πμιύ ώνα, εκώ ε θμπέια ζκέπηδε κα ημο 

γειάεη. 

- "Γίζαη θαιά;" ημκ νώηεζε. 

- "Μα πώξ ήλενεξ;" ηεκ νςηάεη γεμάημξ πενένγεηα. 

- Δεκ με είδεξ μόκμ εζύ εθείκε ηεκ εμένα, ζε είδα θαη εγς. 

- Καη γηαηί έθογεξ ηόζμ λαθκηθά; 

- Πεξ πςξ ήζεια κα ζε δμθημάζς. Ήζεια κα δς ακ ζα έβγαηκεξ από ημ 

μαγαδί ή όπη. 

- Βγήθα, αιιά εζύ είπεξ ελαθακηζηεί. 

- Σμ λένς. Βαζηθά θνύθηεθα θα ζε θμίηαδα. Η αιήζεηα είκαη πςξ ήμμοκ 

έημημε κα βγς μεηά από ηόζε ώνα πμο έραπκεξ, αιιά ήζεια κα δς ακ 

ζα με λακαέραπκεξ ηηξ επόμεκεξ εμένεξ, γηα κα βεβαηςζώ μηη ζε 

εκδηαθένς. Καη όιεξ αοηέξ ηηξ μένεξ, ήλενα πςξ με έραπκεξ. Με ηεκ 

θμπέια πμο έπεη ηα ημονηζηθά είδε ζημ ιημάκη είμαζηε θίιεξ από 

παηδηά, θαη μμο είπε πςξ ηεκ νςημύζεξ θαζεμενηκά. 

- Καη μηα εβδμμάδα ηώνα πμο ζε έραπκα, δε θαηάιαβεξ ακ ζεμαίκεηξ 

θάηη γηα εμέκα; 

- Μία μένα αθμύ με είπεξ δεη γα πνώηε θμνά, ζοκέβεη έκα αηύπεμα ζε 

μία θίιε μμο, θαη έπνεπε κα πάς κα ηεκ δς. Ήμμοκ εθηόξ πόιεξ. 

Γπζέξ ημ βνάδο επέζηνερα, θαη ζήμενα είμαη εδώ, θμκηά ζμο. Καη αθμύ 

ηα έμαζεξ όια αοηά, ζέιεηξ κα ζοζηεζμύμε; 

- "Αιέλακδνμξ" ηεξ ιέεη παμμγειώκηαξ ηεξ ειαθνά. 

- "Νηθόι" απάκηεζε επηζηνέθμκηαξ έκα παμόγειμ. 



   Από εθείκε ηε ζηηγμή δεκ λακαμίιεζακ γηα όιμ ημ οπόιμηπμ ηεξ 

κύπηαξ, όια όζα ήζειακ κα πμοκ, ηα έιεγακ με ηα μάηηα. Ο 

Αιέλακδνμξ, ήηακ θαη πάιη πανύμεκμξ, ηώνα πμο ηα πνάγμαηα είπακ 

μπεη ζηε ζέζε ημοξ. Σμ επόμεκμ πνςί, μ Αιέλακδνμξ, θαηέβεθε μαδί 

με ηεκ Νηθόι ζημκ Πεηναηά γηα κα θάκμοκ μηα βόιηα θαη κα γκςνηζημύκ 

θαιύηενα. Η Νηθόι, λακαμπήθε ζημ θανάβη, πενίμεκε ημκ Αιέλακδνμ 

κα ηειεηώζεη ηε βάνδεηά ημο θαη ημ θανάβη άναλε γηα αθόμε μία θμνά 

ζημ ιεμάκη ηεξ Ιηαιίαξ. 

   Η Νθόι, επέζηνερε ζπίηη ηεξ. Ήηακ Γιιεκίδα, αιιά μεγάιςζε ζηε 

Ιηαιία, όπμο θαη έμεκε. 

   Πέναζακ ηέζζενηξ μήκεξ, θαη μ Αιέλακδνμξ με ηεκ Νηθόι, ήηακ έκα 

πμιύ ηενηαζηό δεογάνη. Έμεκακ μόιηξ δύμ μήκεξ, θαη μ Αιέλακδνμξ ζα 

είπε μιμθιενώζεη ημ οπμπνεςηηθό πνμκηθό δηάζηεμα πμο ζα έπνεπε 

κα θάκεη ηεκ πναθηηθή ημο γηα κα ζοκεπίζεη ζημ δεύηενμ έημξ ηεξ 

ζπμιήξ. 

    ημκ ηέηανημ ιμηπόκ μήκα ηεξ ζπέζεξ ημοξ, ε Νηθόι έμεηκε 

έγθομξ. Μέζα ηεξ μεγάιςκε μ θανπόξ ημο ένςηα ηεξ δεθαμθηάπνμκεξ 

θμπέιαξ θαη ημο δεθαεκκηάπνμκμο αγμνημύ. Η Νηθόι, μεηά από δύμ 

μιόθιενμοξ μήκεξ θαηαιαβε όηη μέζα ηεξ μεγάςκε μία θαηκμύνηα ροπή, 

θαη  αιήζεηα είκαη πςξ όηακ ημ θαηάιαβε, πακηθμβιήζεθε. Δεκ 

έκηςζε αθόμα έημημε γηα κα γίκεη μεηένα, θαη δε ήλενε πςξ κα ημ πεη 

ζημκ Αιέλακδνμ. Θεςνμύζε πςξ ήηακ θαη μη δύμ πμιύ μηθνμί γηα μηα 

ηόζμ μεγάιε εοζύκε.  

   Απμθάζηζε ιμηπόκ, κα μεκ πεη ηίπμηα ζημκ Αιέλαδνμ γηα κα μεκ ημκ 

θένεη ζε δύζθμιε ζέζε. Πίζηεοε, πςξ ζα ημκ δέζμεοε μηα ηέημηα 

θαηάζηαζε, θαη ζα ήηακ μαδί ηεξ από οπμπνέςζε. Κάηη ηέημημ δεκ ημ 

ήζειε ε Νηθόι, γηαηί ήηακ πμιύ πενίθακε γηα κα ημ θάκεη αοηό. 



Γεκηθόηενα, ήηακ θμπέια πμο θοκεγμύζε ηα όκεηνά ηεξ από μηθνή. 

Ήζειε κα αζπμιεζεί, με ηεκ θςημγναθία, θαη ηα θαηάθενε. πμοδάδεη 

ζε μηα ζπμιή ζηεκ Ιηαιία θαη ζέιεη κα θάκεη θαη έκα μεηαπηοπηαθό ζηεκ 

Ρμομακία. Έμαζε από μηθνή κα ενγάδεηαη ζθιεά γηα κα πεηύπεη ημοξ 

ζηόπμοξ ηεξ. Γη 'αοηό ιμηπόκ θαη δεκ είπε ηίπμηα γηα ηεκ εγθομμζύκε 

ηεξ ζε θακέκακ. Γηαηί δεκ ήζειε θακέκαξ κα ηεκ ιοπάηαη.  

   Γπέιελε, κα μεκ μηιήζεη ζε θακέκακ. Έθογε γηα ηεκ Ρμομακία, ηεκ 

πώνα πμο πάκηα ήζειε κα μέκεη, θαη απμθάζηζε κα θάκεη μηα θαηκμύνηα 

ανπή. οκέπηζε θακμκηθά ηεξ ζπμοδέξ ηεξ, από απόζηαζε βέβαηα, θαη 

ημ μςνό ζα ημ γεκκμύζε θακμκηθά. Όζμ γηα ημκ Αιέλακδνμ, ημο έζηεηιε 

έκα απιό μύκεμα ιέγμκηάξ ημο πςξ πνέπεη κα πςνίζμοκ. Δεκ ημο είπε 

ημκ ιόγμ ημο πμνηζμμύ ημοξ, μύηε ημ πμο ζα πάεη, όζεξ θμνέξ θαη ακ μ 

Αιέλακδνμξ πνμζπαζμύζε κα μάζεη. 

   Ο Αιέλακδνμξ έκηςζε όπςξ ηεκ πνώηε θμνά πμο  ηεκ έπαζε. 

Όμςξ αοηή ηε θμνά ηα ζοκαηζζήμαηά ημο ήηακ ακάμεηθηα. Δεκ ήλενε ηη 

κα θάκεη, πςξ κα ηε βνεη.. Ήιπηδε θαηαβάζμξ πςξ πάιη ζα γύνκαγε, 

όπςξ ηεκ πνώηε θμνά. Ήηακ αθαηόνζςημ γη 'αοηόκ κα λεπάζεη ηηξ 

ζηηγμέξ πμο πέναζε μαδί ηεξ όιμοξ αοημύξ ημοξ μήκεξ. Η μόκε ημο 

πανέα πιέμκ, ήηακ έκαξ δόθημμξ πμο δμύιεοε ζημ ίδημ θανάβη μαδί ημο. 

Γίπακ γίκεη θίιμη. Ο Αιέακδνμξ, ημο είπε γκςνίζεη ηεκ Νηθόι, θαη 

μμηνάδμκηακ δηάθμνα ζέμαηα πμο ημοξ απαζπμιμύζακ. 

   Σεκ επόμεκε μένα, μεηά ημκ πμνηζμό ηςκ δύμ παηδηώκ, μ 

Αιέλακδνμξ θάζεζε γηα θαθέ με ημκ Λάδανμ, ημκ δόθημμ, ζε μηά 

θαθεηαίνηα ημο πιμίμο. Γλεγώκηαξ ζημκ Λάδανμ ηη ζοκέβεη με ηεκ 

Νηθόι, ημ μάηη ημο Αιέλακδνμο, πέθηεη πάκς ζε μηα αθήζα γηα έκα 

πενηβαιιμκηηθό πνόγναμμα πμο ζπεηίδεηαη με ηα μμκμπάηηα ηεξ 

Γονώπεξ. Καη ζογθεθνημέκα ζημ μμκμπάηη πμο εκκώκεη  ηεκ Γιιάδα, 



ηεκ Ιηαιία θαη ηε Ρμομακία.Σμ θμίηαδε γηα θάμπμζε ώνα, μέπνη πμο 

από πενηένγεηα γύνηζε ημ θεθάιη ημο θαη μ Λάδανμξ γηα κα δεη. ηη 

θμηηάδεη ηόζε ώνα μ θίιμξ ημο. 

   Δεκ είπε λακααθμύζεη θακέκαξ ημοξ γηα ηα Γονςπασθά μμκμπάηηα 

θαη έθακακ μηα ακαδήηεζε ζημ δηαδύθηημ. Ο Λάδανμξ ημκ παναθίκεζε 

κα ράλμοκε γη΄αοηά, γηα κα ημκ θάκεη κα λεπαζηεί.  Δαβάδμκηάξ ημο 

ιμηόκ μ Λάδανμξ, ζακ γκςζημ πεναπηύνη,ημο είπε: 

- Αοηό ημ μμκμπάηη γηα εζέκα πνέπε κα έπε δεμημονγεζεί. Γζύ μέκεηξ 

ζηεκ Γιιάδα θαη ε Νηθόι έμεκε ζηεκ Ιηαιία. Σώνα γηα ηεκ Ρμομακία, 

δεκ λένς πςξ κ ηεκ ζοκδηάζς.. 

- Λάδανε, ημ βνήθα! Η Νηθόι, ζοκέπεηα μμο μίιαγε γηα ημ πόζμ ηεξ 

ανέζεη ε Ρμομακία θαη όηη ήζειεκ α θάκεη έκα μεηαπηοπηαθό εθεί ή θαη 

κα δήζεη. 

- Ωναία. Καη πεξ πςξ πήγε ζηε Ρμομακία, πςξ ζα ηε βνμύμε; 

- Θα νςηήζς ηεκ θίιε ηεξ πμο έπεη ημ μαγαδί ζημ ιεμάκη. Θα ηεκ 

παναθαιέζς κα μμο πεη. 

 

   Σεκ επόμεκε εμένα, μ Αιέλακδνμξ πήγε ζηεκ θίιε ηεξ Νηθόι, ηεκ 

Κνίζηη θαη ηεκ παναθάιεζε κα ημο πεη πμο είκαη ε Νηθόι. Ήηακ 

ζίγμονμξ πςξ ε Νηθόι έμεκε ζηεκ Ρμομακία, αοηό όμςξ πμο ήζειε κα 

μαζε ήηακ ηεκ πόιε θαη ηεκ δηεύζοκζε. Αθμύ θαηάθενε κα πείζεη ηεκ 

Κνίζηη κα ημο πεί πμο έμεκε ε Νηθόι, ημ μόκμ πμο ημο έμεκε κα θάκεη 

είκαη κα πάεη κα εκ βνεί. Η Κνίζηη δεκ ζα έιεγε ηίπμηα ζηεκ Νηθόι γηα 

ηεκ θμοβέκηα ηεξ με ημκ Αιέλακδνμ, αθμύ ημο ημ είπε οπμζπεζεί. 

   Όμςξ ε ζοκάκηεζε ημο Αιέλακνμο με ηεκ Νηθόι ζα έπεπε κα 



πενημέκεη ζπεδόκ δύμ μήκεξ, αθμύ μ Αιέλακδνμξ αθόμε δμύιεοε. 

 

   Οη δύμ αοημί βαζζακηζηηθμί μήκεξ γηα ημκ Αιέλακνμ πέναζακ. 

Μόιηξ δήιςζε ηεκ πανέηεζή ημο, πήγε κα δεί ηεκ μηθμγέκεηά ημο, θαη 

ηεκ επόμεκε εμένα πήνε ηεκ πνώηε πηήζε γηα Ρμομακία. 

   Σμ θμοδμύκη ζημ δηαμένηζμα πηύπεζε. Καη με ημ πμο ακμίγεη ε 

πόνηα, ε Νθόι βνίζθεηαη απέκακηη ζημκ Αιέλακδνμ. Σμ ζοκαίζζεμα θαη 

ηςκ δύμ ήηακ ζακ ηεκ πνώηε θμνά. Όμςξ αοηή ηε θμνά ε θμηιίηζα ηεξ 

Νηθόι, ήηακ θμοζθμμέκε.. 

   Όιμ αοηό ημ δηάζηεμα, ε Νηθόι ζθεθηόηακ αζηαμάηεηα ημκ 

Αιέλαδνμ. Σε ζηηγμή όμςξ πμο ημκ είδε ζηεκ πόηνα ημο ζπηηημύ ηεξ 

ζοκεηδηημπμίεζε πςξ όιμ αοηό πμο έθακε ημ κα ζεθςζεί θαη κα θύγεη 

δαιαδή, ήηακ ε πςνίξ ιόγμ ακαζθάιεηα πμο έκηςζε. 

    

   Από εθείκε ηεκ εμέα θαη μεηά, ημ κεανό δεογάνη δεκ λακαπώνηζε 

πμηέ. Πακηνεύηεθακ ζημ κεζί ημο Αιέλαδνμο, ε Νηθόι, γέκκεζε ημ 

μςνάθη ημοξ, θαη ημ όκμμά ημο: Ακηνέαξ, όπςξ μ παππμύξ ημο. Ο 

Αιέλακδνμξ ηειείςζε ηε ζπμιή ημο θαη ηώνα πιέμκ είκαη θαπεηάκημξ, 

θαη ε Νηθόι μία δηάζεμε θςημγνάθμξ πμο μη εηθόκεξ ηεξ θμζμμύκ 

δηάθμνμοξ ζε Γιιάδα, Ιαιία θαη Ρομαία. Όζμκ αθμνά ημ Γονςπασθό 

μμκπάηη πμο πάνε ζ΄αοηό μη δύμ ήνςεξ λακαήνζακ θμκηά, έθακακ μη 

δομ ημοξ έκα ηαλίδη δηαζπίδμκηάξ ημ από ηε μηα άθνε ζηεκ άιιε.. 

Σζηάηζμο Ιμοιία 

 

   


