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ΕΕςςφφ  πποουυ  εείίςςααιι  ςςφφηηυυγγοοσσ,,  όότταανν  ππλλθθςςιιάάςςεειισσ  ττοονν  ιι  

ττθθνν  ςςφφηηυυγγόό  ςςοουυ,,  εεςςφφ  πποουυ  εείίςςααιι  ππααττζζρραασσ,,  

μμθθττζζρραα,,  όότταανν  ππλλθθςςιιάάςςεειισσ  ττοο  ππααιιδδίί  ςςοουυ……  όόττιι  κκαα  

ττοουυ  ππεειισσ,,  όόττιι  ςςκκζζφφττεεςςααιι  νναα  ττοουυ  ππεειισσ,,  ππεεσσ  ττοο,,  

ααφφοοφφ  ππρρϊϊτταα  ττοουυ  ππεειισσ  δδυυοο  κκοουυββζζννττεεσσ  πποουυ  κκαα  

ττοουυ  δδϊϊςςοουυνν  χχααρράά,,  ππααρρθθγγοορριιάά,,  μμιιαα  ααννάάςςαα..    

ΝΝαα  ττοονν  κκάάννεειισσ  νναα  ππεειι,,  αανναακκοουυφφίίςςκκθθκκαα,,  

χχάάρρθθκκαα!!    

ΝΝαα  κκάάννεεττεε  ττοουυσσ  άάλλλλοουυσσ  νναα  ςςαασσ  κκααμμααρρϊϊννοουυνν,,  

νναα  ςςαασσ  ααγγααπποοφφνν  ,,    

νναα  χχοορροοππθθδδοοφφνν  ααππόό  ττθθ  χχααρράά  ττοουυσσ,,  όότταανν  ςςαασσ  

ςςυυννααννττοοφφνν..    

ΔΔιιόόττιι  όόλλοοιι  οοιι  άάννκκρρωωπποοιι  ςςττθθνν  ηηωωιι  ττοουυσσ,,  ςςττοο  

ςςππίίττιι  ττοουυσσ,,  ςςττοο  ςςϊϊμμαα  ττοουυσσ  κκααιι  ςςττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυσσ  

ζζχχοουυνν  ππόόννοο,,  ααρρρρϊϊςςττιιεεσσ,,  δδυυςςκκοολλίίεεσσ,,  ββάάςςαανναα,,  

κκααιι  οο  κκαακκζζνναασσ  κκρρφφββεειι  ττοονν  ππόόννοο  μμζζςςαα  ςςττοο  

πποουυγγγγίί  ττοουυ  ττοο  κκρρυυφφόό,,  μμζζςςαα  ςςττθθνν  κκααρρδδιιάά  ττοουυ,,  

ςςττοο  ςςππίίττιι  ττοουυ,,  γγιιαα  νναα  μμθθνν  ττοο  ξξζζρροουυνν  οοιι  άάλλλλοοιι..  

ΖΖττςςιι  εεγγϊϊ  δδεενν  ξξζζρρωω  ττιι  ππόόννοο  ζζχχεειισσ  εεςςφφ  κκααιι  εεςςφφ  δδεενν  

ξξζζρρεειισσ  ττιι  ππόόννοο  ζζχχωω  εεγγϊϊ..    

ΜΜπποορρεείί  νναα  γγεελλϊϊ  κκααιι  νναα  φφωωννάάηηωω,,  νναα  ππααίίηηωω,,  

ααλλλλάά  κκααττάά  ββάάκκοοσσ  πποοννϊϊ,,  κκααιι  γγεελλϊϊ  κκααιι  φφωωννάάηηωω,,  

γγιιαα  νναα  ςςκκεεππάάςςωω  ττθθνν  λλφφππθθ  μμοουυ..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  δδϊϊςςεε  ςςττοονν  άάλλλλοονν  ππρρϊϊτταα  ζζνναα  

χχααμμόόγγεελλοο..””   

……  ΓΓζζρρωωνν  ΑΑιιμμιιλλιιααννόόσσ  ΣΣιιμμωωννοοππεεττρρίίττθθσσ  

 

ΌΌτταανν  εεππιικκααλλοοφφμμααςςττεε  ττοο  ΌΌννοομμαα  ττοουυ  ΙΙθθςςοοφφ  μμεε  

ααγγάάππθθ......  

ΌΌτταανν  ααγγααπποοφφμμεε  κκάάπποοιιοονν  άάννκκρρωωπποο  ττόόττεε  

ππρροοφφζζρροουυμμεε  ττοο  όόννοομμάά  ττοουυ  μμεε  εευυχχάάρριιςςττοο  

ααίίςςκκθθμμαα  κκααιι  δδεενν  κκοουυρρααηηόόμμααςςττεε  νναα  ττοο  

εεππααννααλλααμμββάάννοουυμμεε..  

ΤΤοο  ίίδδιιοο  κκααιι  πποολλφφ  ππεερριιςςςςόόττεερροο  ςςυυμμββααίίννεειι  μμεε  

ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ΚΚυυρρίίοουυ..  

ΌΌτταανν  ζζνναα  ααγγααππθθμμζζννοο  μμαασσ  ππρρόόςςωωπποο  ςςυυννεεχχϊϊσσ  

όόλλοο  κκααιι  ππεερριιςςςςόόττεερροο  ααπποοκκααλλφφππττεεττααιι  

μμππρροοςςττάά  μμαασσ  μμεε  τταα  χχααρρίίςςμμααττάά  ττοουυ  ααυυξξάάννεειι  

κκααιι  θθ  ααξξίίαα  ττοουυ  γγιιαα  μμαασσ  κκααιι  μμεε  χχααρράά  

ππααρρααττθθρροοφφμμεε  ςςεε  ααυυττόό  ννζζαα  χχααρραακκττθθρριιςςττιικκάά..  

ΖΖττςςιι  ςςυυμμββααίίννεειι  κκααιι  μμεε  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ΙΙθθςςοοφφ  

ΧΧρριιςςττοοφφ..  

ΜΜεε  ςςυυννααρρππααςςττιικκόό  εεννδδιιααφφζζρροονν  

αανναακκααλλφφππττοουυμμεε  ςςττοο  όόννοομμάά  ΤΤοουυ  ννζζαα  

μμυυςςττιιρριιαα  ττωωνν  οοδδϊϊνν  ττοουυ  ΘΘεεοοφφ  κκααιι  γγιιννόόμμααςςττεε  

οοιι  ίίδδιιοοιι  φφοορρεείίσσ  ττθθσσ  ππρρααγγμμααττιικκόόττθθτταασσ  εεκκεείίννθθσσ  

πποουυ  ππεερριικκλλεείίεεττααιι  ςςτταα  ΟΟννόόμμαατταα..  

ΜΜεε  ττθθ  ηηωωννττααννιι  ααυυττιι  γγννϊϊςςθθ  ςςττθθνν  ππεείίρραα  ττθθσσ  

ηηωωιισσ  μμαασσ  μμεεττζζχχοουυμμεε  ςςττθθνν  ααιιωωννιιόόττθθτταα......  

ΤΤοο  όόννοομμαα  ΙΙθθςςοοφφσσ  δδόόκκθθκκεε  μμεε  άάννωωκκεενν  

ααπποοκκάάλλυυψψθθ..  

ΠΠρροοζζρρχχεεττααιι  ααππόό  ττθθνν  ααιιϊϊννιιαα  κκεείίαα  ςςφφααίίρραα  κκααιι  

δδεενν  ααπποοττεελλεείί  δδιιόόλλοουυ  εεππιιννόόθθςςθθ  γγιιιιννοουυ  ννοουυ,,  

ππααρρόόλλοο  πποουυ  εεκκφφρράάηηεεττααιι  μμεε  ααννκκρρϊϊππιιννθθ  λλζζξξθθ..  

  

……  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  [[44]]  
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ΜΜθθνν  ααννααλλϊϊννεεςςααιι  ςςεε  ααννοοφφςςιιεεσσ  φφιιλλίίεεσσ  κκααιι  ππεερριιττττοοφφσσ  ααννκκρρϊϊπποουυσσ  

  

  

ΖΖχχεειισσ  ααννααρρωωττθθκκεείί  

ππόόςςοο  χχρροοννϊϊνν  εείίςςααιι;;  

ΌΌχχιι  χχρροοννιικκάά,,  όόχχιι  

ςςωωμμααττιικκάά,,  όόχχιι  

ππννεευυμμααττιικκάά..  ΑΑλλλλάά  

ψψυυχχιικκάά..  ΖΖχχεειισσ  ιιδδζζαα  

ππόόςςοο  χχρροοννϊϊνν  εείίςςααιι;;  

ΜΜζζττρραα  ττθθνν  θθλλιικκίίαα  ςςοουυ  

ββάάςςεειι  φφίίλλωωνν  κκααιι  όόχχιι  

εεττϊϊνν..  ΜΜζζττρραα  ττθθ  ηηωωιι  

ςςοουυ  ααππόό  χχααμμόόγγεελλαα  κκααιι  

όόχχιι  δδάάκκρρυυαα,,    

JJoohhnn  LLeennnnoonn..    

  

ΖΖχχεειισσ  ααννααρρωωττθθκκεείί  ππόόςςοο  χχρροοννϊϊνν  εείίςςααιι;;  ΌΌχχιι  χχρροοννιικκάά,,  όόχχιι  ςςωωμμααττιικκάά,,  όόχχιι  ππννεευυμμααττιικκάά..  ΑΑλλλλάά  ψψυυχχιικκάά..  ΖΖχχεειισσ  

ιιδδζζαα  ππόόςςοο  χχρροοννϊϊνν  εείίςςααιι;;  ΌΌχχιι;;  ΑΑππάάνντταα  ςςττοο  εεξξιισσ  εερρϊϊττθθμμαα  λλοοιιππόόνν..  ΠΠόόςςοουυσσ  φφίίλλοουυσσ  ζζχχεειισσ;;  ΚΚααιι  μμεε  ττθθ  λλζζξξθθ  

φφίίλλοοσσ  δδεενν  εεννννοοοοφφμμεε  ττθθ  ςςθθμμααςςίίαα  πποουυ  ααπποοδδίίδδοουυνν  πποολλλλοοίί  ςςεε  εεκκεείίννοονν  πποουυ  ααππλλάά  ββγγααίίννοουυνν  γγιιαα  νναα  

κκααλλφφψψοουυνν  ττοο  χχρρόόννοο  ττοουυσσ..  ΠΠοολλλλζζσσ  φφοορρζζσσ  κκαα  ςςοουυ  ιιρρκκαανν  ννττυυμμζζννοοιι  φφίίλλοοιι  οοιι  εεχχκκρροοίί  μμοουυ  κκααιι  άάλλλλεεσσ  ττόόςςεεσσ  

ττοουυσσ  ααπποομμάάκκρρυυνναα..  ΦΦίίλλοοσσ  εείίννααιι  οο  άάννκκρρωωπποοσσ  πποουυ  κκαα  ςςεε  ςςττθθρρίίξξεειι  μμόόλλιισσ  ττοουυ  ςςττεείίλλεειισσ  SSOOSS..  ΦΦίίλλοοσσ  εείίννααιι  

εεκκεείίννοοσσ  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ζζχχεειισσ  ζζνναα  ccoonnnneeccttiioonn,,  μμιιαα  ιιδδιιααίίττεερρθθ  εεππααφφιι  ααππόό  ττθθνν  ππρρϊϊττθθ  ςςττιιγγμμιι  πποουυ  ττοονν  

ααννττίίκκρριιςςεεσσ..  ΦΦίίλλοοσσ  εείίννααιι  εεκκεείίννοοσσ  πποουυ  κκαα  κκυυμμθθκκεείί  νναα  ςςοουυ  ςςττεείίλλεειι  κκααλλιι  εεππιιττυυχχίίαα  γγιιαα  ττθθνν  εεξξζζττααςςθθ  ςςοουυ,,  

ππααρρόόττιι  ττοουυ  ττοο  εείίππεεσσ  ζζνναα  μμιινναα  ππρριινν..  ΦΦίίλλοοσσ  εείίννααιι  εεκκεείίννοοσσ  πποουυ  κκαα  ςςοουυ  ππεειι  μμιιαα  μμπποοφφρρδδαα  κκααιι  εεςςφφ  κκαα  ββρρεειισσ  

ττοο  ννόόθθμμαα  ςςεε  ααυυττιι  ττθθ  χχααηηοομμάάρραα..  ΦΦίίλλοοσσ  εείίννααιι  εεκκεείίννοοσσ  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  δδεε  κκαα  φφοοββάάςςααιι  ππωωσσ  αανν  ππεειισσ  κκάάττιι  κκαα  

ππααρρεεξξθθγγθθκκεείί  κκρρααττϊϊνντταασσ  μμοουυττρράάκκιιαα  χχωωρρίίσσ  νναα  ςςττοο  ππεειι  ππεερριιμμζζννοονντταασσ  νναα  ττοο  αανναακκααλλφφψψεειισσ  μμόόννοοσσ  ςςοουυ  ςςεε  

ζζνναα  μμάάττααιιοο  κκυυννιιγγιι..  ΤΤοονν  ααλλθθκκιιννόό  φφίίλλοο  δδεενν  ττοονν  εεννδδιιααφφζζρρεειι  αανν  εείίςςααιι  άάφφρρααγγκκοοσσ  οοφφττεε  ππόόςςαα  κκιιλλάά  ηηυυγγίίηηεειισσ  

οοφφττεε  αανν  ττοο  ςςππίίττιι  ςςοουυ  εείίννααιι  χχάάλλιιαα  οοφφττεε  αανν  ζζχχεειισσ  ζζνναα  ττρρεελλόό  ςςόόιι..  ΣΣεε  ααγγααππάάεειι  γγιιαα  ααυυττόό  πποουυ  εείίςςααιι  κκααιι  ςςεε  

ςςττθθρρίίηηεειι  ςςεε  όόλλαα..  ΟΟ  ααλλθθκκιιννόόσσ  φφίίλλοοσσ  αακκόόμμθθ  κκιι  αανν  ππεερράάςςεειι  κκααιιρρόόσσ  χχωωρρίίσσ  νναα  μμιιλλιιςςεεττεε,,  δδεε  κκαα  ααμμφφιιςςββθθττιιςςεειι  

πποοττζζ  ττθθ  φφιιλλίίαα  ςςοουυ..  ΕΕςςφφ  λλοοιιππόόνν  ππόόςςοο  χχρροοννϊϊνν  εείίςςααιι;;  ΉΉ  κκααλλφφττεερραα  εείίςςααιι  κκάάπποοιιαασσ  θθλλιικκίίαασσ  ιι  εείίςςααιι  00  εεττϊϊνν;;  

ΖΖχχεειισσ  φφίίλλοουυσσ  πποουυ  μμπποορρεείίσσ  νναα  ααπποοκκααλλζζςςεειισσ  οοιικκοογγζζννεειιαα;;  ΕΕκκεείίννοουυσσ  πποουυ  ξξζζρρεειισσ  ππωωσσ  κκααιι  χχάάλλιιαα  νναα  εείίςςττεε  κκαα  

ςςυυννεεχχίίςςοουυνν  νναα  μμζζννοουυνν  ςςττθθ  ηηωωιι  ςςαασσ;;  ΜΜθθνν  υυπποολλοογγίίςςεειισσ  ττοουυσσ  φφίίλλοουυσσ  πποουυ  ζζρρχχοοννττααιι  κκααιι  ππααρρζζρρχχοοννττααιι..  ΑΑυυττοοίί  

εείίννααιι  ααππλλοοίί  εεππιιςςκκζζππττεεσσ..  ΕΕςςφφ  ππρρζζππεειι  νναα  ββρρεειισσ  ττοουυσσ  ςςυυννττααξξιιδδιιϊϊττεεσσ  ςςοουυ..  ΚΚάάπποοιιοοσσ  εείίχχεε  ππεειι  ππωωσσ  οο  άάννκκρρωωπποοσσ  

δδεε  κκζζλλεειι  πποολλλλάά  γγιιαα  νναα  εείίννααιι  εευυττυυχχιιςςμμζζννοοσσ..  ΦΦττάάννεειι  νναα  ζζχχεειι  22--33  κκααλλοοφφσσ  φφίίλλοουυσσ  κκααιι  λλεεφφττάά  ααρρκκεεττάά  γγιιαα  νναα  

μμπποορρεείί  νναα  ττοουυσσ  κκεερρννάά..  ΜΜθθνν  ααννααλλϊϊννεεςςααιι  ςςεε  ααννοοφφςςιιεεσσ  φφιιλλίίεεσσ,,  εεξξααννααγγκκααςςμμζζννεεσσ  ςςυυννααννττιιςςεειισσ,,  ππεερριιττττοοφφσσ  

ααννκκρρϊϊπποουυσσ  κκααιι  άάχχρρθθςςττεεσσ  ςςυυηηθθττιιςςεειισσ..  ΌΌςςοοιι  μμεείίννοουυνν,,  κκαα  λλάάμμψψοουυνν  κκααιι  γγιιαα  όόςςοουυσσ  μμεείίννεειισσ  εεςςφφ,,  κκαα  λλάάμμψψεειισσ  

γγιιαα  ααυυττοοφφσσ..  
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ΗΗ  ΕΕκκδδρροομμήή  μμαασσ  ςςτταα  ΚΚύύθθηηρραα  ......  ΜΜεε  ιιδδιιααίίττεερραα  ααιιςςθθήήμμαατταα  χχααρράάσσ  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήήσσ  ππλληηρρόόττηητταασσ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη  ττρριιήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  ςςτταα  ΚΚύύθθηηρραα..    ΠΠοολλλλέέσσ  εευυχχααρριιςςττίίεεσσ  ςςττοουυσσ  

ςςυυννττεελλεεςςττέέσσ  ττηησσ  εεκκδδρροομμήήσσ..  

ΑΑκκοολλοουυθθεείί  

ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό  ΥΥλλιικκόό  

......  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Πληκτρολογήςτε μια φράςη από το 

ζγγραφο ή τη ςφνοψη για ζνα ενδιαφζρον 

ςημείο. Μπορείτε να τοποθετήςετε το 

πλαίςιο κειμζνου οπουδήποτε ςτο 

ζγγραφο. Χρηςιμοποιήςτε την καρτζλα 

"Εργαλεία πλαιςίου κειμζνου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηςη τησ ελκυςτικήσ 

φράςησ.] 



[4] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

……  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  [[11]]  

ΗΗ  ααπποοκκάάλλυυψψθθ  εείίννααιι  ππρράάξξθθ  εεννζζρργγεειιαα  ττθθσσ  ΘΘεεόόττθθτταασσ  κκααιι  ωωσσ  ττζζττοοιιαα  ααννιικκεειι  ςςεε  άάλλλλοο  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  

υυππεερρββααίίννεειι  ττιισσ  κκοοςςμμιικκζζσσ  εεννζζρργγεειιεεσσ..  

ΣΣττθθνν  υυππεερρκκόόςςμμιιαα  δδόόξξαα  ττοουυ  ττοο  όόννοομμαα  ΙΙθθςςοοφφσσ  εείίννααιι  μμεετταακκοοςςμμιικκόό..  

ΌΌτταανν  ππρροοφφζζρροουυμμεε  ττοο  όόννοομμαα  ααυυττόό  ττοουυ  ΧΧρριιςςττοοφφ,,  όότταανν  ΤΤοονν  κκααλλοοφφμμεε  νναα  ζζρρκκεειι  ςςεε  κκοοιιννωωννίίαα  μμεε  μμαασσ  

ττόόττεε  ααυυττόόσσ,,  οο  τταα  ππάάνντταα  ππλλθθρρϊϊνν,,  μμαασσ  ππρροοςςζζχχεειι  κκιι  εεμμεείίσσ  εειιςςεερρχχόόμμααςςττεε  ςςεε  ηηωωννττααννιι  εεππααφφιι  μμααηηίί  

ΤΤοουυ..  

ΩΩσσ  ππρροοααιιϊϊννιιοοσσ  λλόόγγοοσσ  ττοουυ  ΠΠααττρρόόσσ  μμζζννεειι  ςςεε  ααδδιιάάςςππααςςττθθ  εεννόόττθθτταα  μμεε  ΑΑυυττόόνν  κκααιι  οο  ΘΘεεόόσσ  ΠΠααττζζρραασσ  μμεε  

ττοονν  ΛΛόόγγοο  ΤΤοουυ  ζζρρχχεεττααιι  ςςεε  κκοοιιννωωννίίαα  μμεε  εεμμάάσσ..  

ΟΟ  ΧΧρριιςςττόόσσ  εείίννααιι  οο  μμοοννοογγεεννιισσ  κκααιι  ςςυυννααϊϊδδιιοοσσ  ΥΥιιόόσσ  ττοουυ  ΠΠααττρρόόσσ  κκααιι  γγιιϋϋααυυττόό  μμπποορρεείί  νναα  λλζζγγεειι::  

""ΟΟυυδδεείίσσ  ζζρρχχεεττααιι  ππρροοσσ  ττοονν  ΠΠααττζζρραα  εειιμμιι  δδιιϋϋ  ΕΕμμοοφφ""..  ((ΙΙωωάάνν..  44,,66))..  

ΤΤοο  όόννοομμαα  ΙΙθθςςοοφφσσ  ςςθθμμααίίννεειι  ΘΘεεόόσσ  ΣΣωωττιιρραασσ..  ΩΩσσ  ττζζττοοιιοο  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοδδοοκκεείί  ςςττθθνν  ΑΑγγίίαα  ΤΤρριιάάδδαα..  ΕΕίίννααιι  

δδυυννααττιι  θθ  ααννααφφοορράά  ττοουυ  ππρροοσσ  κκάάκκεε  ΥΥππόόςςττααςςθθ  ιιδδιιααιιττζζρρωωσσ..  

ΣΣττθθνν  ππρροοςςεευυχχιι  μμαασσ  όόμμωωσσ  ττοο  όόννοομμαα  ΙΙθθςςοοφφσσ  χχρρθθςςιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ααπποοκκλλεειιςςττιικκάά  ωωσσ  κκφφρριιοο  όόννοομμαα  ττοουυ  

ΘΘεεααννκκρρϊϊπποουυ  κκααιι  θθ  ππρροοςςοοχχιι  ττοουυ  ννοουυ  μμαασσ  ςςττρρζζφφεεττααιι  ππρροοσσ  ΑΑυυττόόνν........  

ΠΠρροοςςεευυχχόόμμεεννοοιι  μμεε  ττοο  ΌΌννοομμαα  ττοουυ  ΙΙθθςςοοφφ  ΧΧρριιςςττοοφφ  ςςττεεκκόόμμααςςττεε  μμππρροοςςττάά  ςςττοο  ααππόόλλυυττοο  ππλλιιρρωωμμαα  

ττοουυ  ΑΑκκττίίςςττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  κκττιιςςττοοφφ  ΕΕίίννααιι..  

ΓΓιιαα  νναα  εειιςςζζλλκκοουυμμεε  ςςττθθνν  ππεερριιοοχχιι  ααυυττοοφφ  ττοουυ  ππλλθθρρϊϊμμααττοοσσ  οοφφεείίλλοουυμμεε  νναα  ττοονν  δδεεχχττοοφφμμεε  μμζζςςαα  μμαασσ  

ττόόςςοο  ϊϊςςττεε  θθ  ηηωωιι  ΤΤοουυ  νναα  γγίίννεειι  κκααιι  δδιικκιι  μμαασσ  μμεε  ττθθνν  εεππίίκκλλθθςςθθ  ττοουυ  ΟΟννόόμμααττόόσσ  ΤΤοουυ  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυσσ  

λλόόγγοουυσσ::  ΚΚφφρριιεε  ΙΙθθςςοοφφ  ΧΧρριιςςττζζ  ΥΥιιζζ  ττοουυ  ΘΘεεοοφφ  εελλζζθθςςόόνν  μμεε  ττοονν  ααμμααρρττωωλλόόνν..  ""  

ΟΟ  δδεε  κκοολλλλϊϊμμεεννοοσσ  ττωω  ΚΚυυρρίίωω  εενν  ππννεεφφμμαα  εεςςττίίνν""..  ((ΑΑϋϋΚΚοορριιννκκ..  66,,1177))..  

ΓΓζζρροοννττοοσσ  ΣΣωωφφρροοννίίοουυ  ττοουυ  ΖΖςςςςεεξξ  
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ΣΣΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΩΩΕΕΩΩ  ΣΣΟΟΤΤ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΤΤ  ΝΝΑΑΟΟΤΤ  

ΤΤΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΝΝΣΣΑΑΙΙ  ……  
((ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΜΜΟΟΤΤ  339988000022332200000000441144    

AALLPPHHAA  BBAANNKK)) 

ΜΜΤΤΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΗΗ  ΕΕΞΞΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΕΕΩΩ    

ΠΠααττθθρρ  ΙΙωωάάννννηησσ  ΓΓααζζέέτταασσ  ::    ΚΚααττόόππιινν  

υυννεεννννοοθθςςεεωωσσ    …………    669977..33333399112299  

ΠΠααττθθρρ  ΝΝιικκόόλλααοοσσ  ΚΚόόνντταασσ  ::  ΚΚααττόόππιινν  

υυννεεννννοοθθςςεεωωσσ    …………    669944..88000088991122  


