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Εισαγωγη
“Μάθε, ω Πρίγκιπα, ότι ανάμεσα στα χρόνια 
που οι ωκεανοί κατάπιαν την Ατλαντίδα και σε 
εκείνα που είδαν την άνοδο των γιων του Αρείου 
υπήρξε μια εποχή πέρα από τη φαντασία, όταν τα 
λαμπερά βασίλεια απλώθηκαν στη γη σαν γαλάζιοι 
μανδύες κάτω απ’ τα άστρα... Τότε ήρθε ο Κόναν ο 
Κιμμέριος, μαυρομάλλης, με βλέμμα σκοτεινό κι ένα σπαθί 
στο χέρι, κλέφτης, επιδρομέας, φονιάς, κάποτε αφάνταστα 
μελαγχολικός, άλλοτε αφάνταστα εύθυμος, να συντρίψει 
τους χρυσαφένιους θρόνους της Γης κάτω απ’ τα 
σανδάλια του.”

Μ
ετά από ένα μεγάλο διάστημα 
επιστρέφουμε στην Υβο-
ριανή Εποχή για να 
ξανασυναντήσουμε 
τον απαράμιλλο ήρωα 

που γέννησε η φαντασία του Robert E. 
Howard, τον Κόναν. Σε αυτή τη συλλε-
κτική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, 
θα βρείτε μερικές από τις διασημότερες ασπρόμαυρες 
ιστορίες, που είχαν κυκλοφορήσει στη σειρά “Savage Sword of Conan” 
και “Savage Tales” από τη Marvel στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, και τις οποίες δη-
μοσιεύσαμε με τη σειρά μας στην πενταλογία των “Χρονικών ενός Θρυλικού Ήρωα”. 

Η γέννηση ενός ήρωα
Όλες οι μεγάλες ιστορίες έχουν μια αρχή, και το έπος του Κόναν δεν αποτελεί εξαίρεση. Η 
ιστορία του θρυλικού ήρωα του R.E. Howard ξεκινά στα υψίπεδα της Κιμμερίας. Σε αυτά τα 
αφιλόξενα μέρη, όπου οι άνεμοι φυσούν παγωμένοι και οι συνθήκες διαβίωσης είναι σκλη-
ρές, κατοικούν νομαδικές φυλές βαρβάρων, που αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση από τα 
πολιτισμένα βασίλεια του Νότου. Αν και οι Κιμμέριοι δε μοιράζονταν τις τέχνες και τα ιδα-
νικά των Νότιων γειτόνων τους, είχαν το δικό τους σύστημα αξιών καθώς και άγραφους 
νόμους που καθόριζαν τον τρόπο ζωής τους. Η θέση τους δεν κρινόταν βάσει πλούτου μα 
βάσει της τιμής ενός πολεμιστή και της γενναιότητας της φυλής του. Τα μέλη κάθε οικογέ-
νειας ήταν πιστά στη φατρία όπου ανήκαν και θα έδιναν χωρίς κανένα δισταγμό τη ζωή τους 
για να προστατέψουν αυτό που θεωρούσαν εκείνοι σημαντικό, δηλαδή τη γη, την τιμή και 
την ελευθερία τους. Στο έργο του Howard, οι πολιτισμένοι κάτοικοι των νότιων χωρών έρ-
χονται σε απόλυτη αντιπαράθεση με τους βάρβαρους του Βορρά, ένα γεγονός που ο ίδιος ο 
Κόναν συνειδητοποιεί από τις πρώτες κιόλας περιπλανήσεις του στα Υβοριανά Βασίλεια. Ο 
πλούτος και η εξουσία αποτελούν τις βασικές αξίες των κατοίκων του Νότου και συνιστούν 
τα θεμέλια ενός κόσμου που κυριαρχείται από τη διαφθορά και την παρακμή.
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Πορεία προς τη δόξα
Ο ατρόμητος βάρβαρος που δημιούργησε ο R.E. Howard οφείλει μεγάλο μέρος της ζω-
τικότητας, της ακατάβλητης θέλησης και του θάρρους του στις παγωμένες, αφιλόξενες 
εκτάσεις της Κιμμερίας, της “γης του Σκοταδιού και της ατέλειωτης Νύχτας”, σύμφωνα με 
τον ίδιο το συγγραφέα. Ο Κόναν γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης και ανατράφηκε με τις 
αξίες της φυλής του. Ήταν ρωμαλέος και πανέξυπνος και επιδείκνυε αξιοθαύμαστο θάρ-
ρος. Η τόλμη του ήταν μεταδοτική και είχε την ικανότητα να εμψυχώνει τους συντρόφους 
του. Σε πολύ νεαρή ηλικία, όπως καταγράφεται στο διήγημα “Η Κόρη του Γίγαντα των 
Πάγων” (“The Frost Giant’s Daughter”), ο Κόναν εγκαταλείπει την πατρίδα του για να 
περιπλανηθεί στις παγωμένες πεδιάδες του Νόρντχαϊμ, συντροφιά με ένα απόσπασμα 
στρατιωτών Εζίρ. Από τότε, ο ήρωας του Howard θα ξεκινήσει τις θρυλικές περιπλανή-
σεις του στα Υβοριανά Βασίλεια, σε μια λαμπρή πορεία που θα τον οδηγήσει στο θρόνο 
της περήφανης Ακουιλονίας. Με άξονα τα διηγήματα του Howard, πολλοί ακόμα διά-
σημοι συγγραφείς, όπως ο L. Sprague De Camp και ο Robert Jordan, θα αναλάβουν 
να διηγηθούν τις περιπέτειες του Κιμμέριου, ρίχνοντας φως σε κάθε πτυχή του 
χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Ο Κόναν ήταν παρορμητικός 
και πολλές φορές τα αισθήματά του έμπαιναν εμπόδιο στην κρίση του. 
Ήταν έντιμος και αξιοπρεπής, όχι όμως σύμφωνα με τους κανόνες 
του πολιτισμού αλλά σύμφωνα με τους δικούς του εσωτερικούς 
νόμους. Απαιτούσε το σεβασμό των συμπολεμιστών του και δε 
δίσταζε να τιμωρήσει με το σκληρότερο τρόπο όσους τον πρόδι-
δαν. Γαλουχημένος με τις αξίες της φυλής του, κρατούσε πάντα 
το λόγο του και έδειχνε συμπόνια προς τους αδύναμους, μα δε 
δίσταζε να σκοτώσει εκείνους που αθετούσαν τις υποσχέσεις 
τους ή φέρονταν με τρόπο που δεν άρμοζε σε πραγματικούς 
πολεμιστές. Κανείς από τους συντρόφους του δεν μπορούσε να 
τον κατηγορήσει για διπροσωπία, γιατί ο Κόναν είχε το δικό του 
σύστημα αξιών και δεν παρέκκλινε από αυτό. Ήταν πιστός μέχρι 
θανάτου σε όσους ήταν ειλικρινείς μαζί του. Συχνά ερχόταν αντιμέτω-
πος με το νόμο και τους εκπροσώπους της εξουσίας. Είχε σκοτώσει για να 
κερδίσει χρήματα αλλά και για να κατακτήσει βασιλικό στέμμα, μα ποτέ δεν 
εγκατέλειψε όσους ζήτησαν τη βοήθειά του.
Ο Κόναν είναι ένας χαρακτήρας που κατέχει μοναδική θέση στην ιστορία 
της Λογοτεχνίας του Φανταστικού. Ο Howard είχε αντλήσει την έμπνευ-
σή του από πολλές διαφορετικές πηγές. Όπως χαρακτηριστικά είχε ανα-
φέρει και ο ίδιος στον επίσης διάσημο συγγραφέα Clark Aston Smith:  
“[Ο Κόναν] είναι απλά ένας συνδυασμός πολλών αντρών που έχω γνω-
ρίσει… κάποιος μηχανισμός στο υποσυνείδητό μου πήρε τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά από διάφορους επαγγελματίες αθλητές, πιστολάδες, 
λαθρέμπορους της ποτοαπαγόρευσης, μπράβους, τζογαδόρους και 
τίμιους εργάτες με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή και, κάνοντας 
ένα συνδυασμό απ’ όλους αυτούς, δημιούργησα το κράμα που ονο-
μάζω Κόναν.”

CONAN_ANTHOLOGY_Extras.indd   6 2/5/19   12:30 PM



Επικες Περιπετειεσ

7

Ο Κόναν έζησε πολλά χρόνια ως κλέφτης στα βασίλεια της Ζαμόρα και της Νεμεδίας. Οι 
συναναστροφές του με διπρόσωπους εγκληματίες τον έμαθαν να ξεχωρίζει τα αληθινά 
κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους. Τα λιγοστά χρυσά νομίσματα που κέρδιζε του επέ-
τρεπαν να ζει, έστω και φτωχικά. Κάποια στιγμή, ο Κόναν συνειδητοποίησε πως αυτή η 
ζωή δεν του ταίριαζε κι έτσι πήρε την απόφαση να καταταγεί στο στρατό του Τουράν, 
της χώρας που εκτεινόταν ανατολικά της Ζαμόρα. Είχε γνωρίσει πια καλά την τέχνη του 
κλέφτη και τώρα, ως στρατιώτης του Τουράν, σύντομα διέπρεψε στα καθήκοντά του κι 
έμαθε να χειρίζεται τα εξωτικά όπλα των κατοίκων του Τουράν. Μερικά χρόνια αργότερα, 
ο Κόναν εγκατέλειψε την καριέρα του μισθοφόρου και αναζήτησε τη δόξα και τα πλούτη 
ταξιδεύοντας στη Δυτική Θάλασσα. Εκεί αιχμαλωτίστηκε από μια γυναίκα που έμελλε να 
γίνει η πρώτη του αληθινή αγάπη, την Μπελίτ των Μαύρων Κουρσάρων. Οι δυο τους σύ-
ντομα αναδείχτηκαν στο φόβητρο της Μαύρης Ακτής. Ήταν τα χρόνια που ο Κόναν έμεινε 
γνωστός ως Άμρα (η λέξη σήμαινε λιοντάρι στη γλώσσα των ιθαγενών που κατοικούσαν 
στις παράκτιες περιοχές), ένα όνομα που έσπερνε τον τρόμο στις καρδιές σκληροτράχη-
λων θαλασσόλυκων και εμπόρων. Αργότερα ο Κόναν επέστρεψε στη ζωή του μισθοφόρου 
και πήρε μέρος σε αμέτρητες μάχες, αποκτώντας τη φήμη του δεινού πολεμιστή και του 
αφοσιωμένου και πιστού συμμάχου. Παρά το άγριο παρουσιαστικό του, ο Κόναν γνώριζε 
ανάγνωση και γραφή, και μάλιστα σε ορισμένες από τις περιπέτειές του αυτό τον βοήθησε 
να λύσει μυστηριώδεις γρίφους και να αντιμετωπίσει μοχθηρούς μάγους. Κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης θητείας του ως μισθοφόρος, ο Κιμμέριος φυλακίστηκες αρκετές φορές, μα 
πάντα κατάφερνε να δραπετεύσει.

Τρόμος και γενναιοψυχία ακολουθούσαν τον διάσημο βάρβαρο στις ηρωικές του περι-
πέτειες: ο τρόμος που έσπερνε στην καρδιά των εχθρών του και η γενναιοψυχία που 
ενέπνεε στους συμμάχους του. Οι περιπέτειές του τον έφεραν σε κάθε γωνιά των Υβο-

ριανών Βασιλείων. Έκανε πολλούς συμμάχους μα και θανάσιμους 
εχθρούς. Ακόμα και ο μάγος Θοθ Αμόν, πανίσχυρος υπηρέτης του 

σκοτεινού θεού Σετ, δεν κατόρθωσε να καταβάλει τη θέληση του Κιμ-
μέριου. Ο Κόναν χάραξε την πορεία της ζωής του σύμφωνα με τις πα-
ρορμήσεις και τις επιθυμίες του, όμως όλα έδειχναν πως ο δρόμος του 

σύντομα θα τον οδηγήσει στο βασιλικό θρόνο. Θέλοντας να κατακτήσει 
περισσότερα εδάφη, άρχισε να συγκεντρώνει ολοένα περισσότερο στρατό. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που τα στρατεύματά του σφαγιάστηκαν από τους 
εχθρούς, όμως ο Κόναν κατόρθωνε πάντα να βγει αλώβητος και πιο δυνα-

τός έπειτα από κάθε μάχη. Αποκορύφωμα της λαμπρής καριέρας του ήταν 
μία επιτυχημένη εξέγερση ενάντια στο βασιλιά Νουμεδίδη της Ακουιλονί-
ας (ο οποίος παλιότερα είχε φυλακίσει τον Κόναν στα μπουντρούμια των 

ανακτόρων του), η οποία έδωσε τον Κόναν την ευκαιρία να αρπάξει το 
στέμμα που τόσο επιθυμούσε. Όχι όμως πριν πάρει εκδίκηση από τον 

Νουμεδίδη, στραγγαλίζοντας τον ηττημένο βασιλιά μπρο-
στά στα σκαλιά του θρόνου του. Βετεράνος αμέτρητων 
πολέμων, ο Κόναν ο Βάρβαρος, που γεννήθηκε στο πε-
δίο της μάχης, εκπλήρωσε το πεπρωμένο του και στην 

ηλικία των σαράντα ετών κατέκτησε το στέμμα της Ακουιλο-
νίας, του ισχυρότερου βασιλείου της εποχής του.
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Μέρες Υψηλής Περιπέτειας
Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εισαγωγής, στον τόμο αυτό θα βρείτε κάποιες από τις 
πιο διάσημες ασπρόμαυρες περιπέτειες του διάσημου ήρωα, με τις περισσότερες να φέρουν 
την υπογραφή των Roy Thomas και John Buscema. Οι δύο αυτοί δημιουργοί συνέδεσαν το 
όνομά τους με τα κατορθώματα του Κόναν στο χώρο της ένατης τέχνης και αναγέννησαν 
το ενδιαφέρον για τον Κιμμέριο και τις ιστορίες του.
Θα παρακολουθήσουμε πολλές από τις πτυχές του μύθου του Κόναν τις οποίες αναφέραμε 
προηγουμένως, ξεκινώντας με την εποχή που ήταν ηγέτης των Αφγκούλι, όπου θα έρθει 
αντιμέτωπος με πανίσχυρους μάγους, τους “Ανθρώπους του Μαύρου Κύκλου”. Στη συνέ-
χεια θα τον βρούμε στη Ζαμόρα, όπου, ως κλέφτης, βάζει στο στόχαστρό του ένα πολύτιμο 
διαμάντι, την Καρδιά του Ελέφαντα. Το διαμάντι βρίσκεται στον πύργο του μοχθηρού 
μάγου Γιάρα, αλλά, όταν θα φτάσει εκεί, θα διαπιστώσει πως δεν είναι όλα όπως δείχνουν 
και πως στον πύργο του μάγου φυλάσσεται κάτι πολύ διαφορετικό από ένα απλό διαμάντι. 
Ακολούθως, στην ιστορία “Μια Μάγισσα θα Γεννηθεί”, θα τον δούμε ως αρχηγό της φρου-
ράς της βασίλισσας Τάραμις.  Στην “Ακρόπολη στο Κέντρο του Χρόνου”, ο Κόναν, αρχηγός 
των Ζουαγκίρ, θα πέσει στην παγίδα του μάγου Σαμάς-Σουμ-Ουκίν και θα βρεθεί μέσα σε 
μια μυστηριώδη ακρόπολη, αντιμέτωπος με αλλόκοσμα μυστικά και αλλόκοτα πλάσματα. 
Στην επόμενη ιστορία, “Το Όρος του Θεού της Σελήνης”, θα τον δούμε να προσπαθεί να 
σώσει το διάδοχο του θρόνου του Κοθ, ενώ στην προτελευταία ιστορία που περιλαμβάνει 
αυτή εδώ η ανθολογία, “Η Κατάρα της Θεάς-Γάτας”, πάλι ως φύλαρχος των Ζουαγκίρ θα 
πρέπει να σπάσει τη γητειά ενός καταραμένου ειδωλίου. Για το τέλος, ως φύλαρχος των 
Κοζάκι, στο “Σιδερένιες Σκιές στο Σεληνόφως”, θα καταλήξει σε ένα μυστηριώδες νησί, 
που κρύβει μια σκοτεινή απειλή. Και με αυτήν την ιστορία θα κλείσουμε την παρούσα περι-
πλάνηση στις περιπέτειες και τα κατορθώματα του 
σπουδαίου ήρωα.

Εκδόσεις Anubis

Ένα μέρος της εισαγωγής αυτής με ορισμένες 
προσθήκες είχε δημοσιευτεί στο δεύτερο τόμο  
των “Χρονικών ενός Θρυλικού Ήρωα”.
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ME™A ™TH ZE™TH, A¶O¶NIKTIKH NYXTA,
OI KAM¶ANE™ TOY NAOY ANTHXOYN 
KI OI ™A§¶I°°E™ BPYXøNTAI.

...O¶OY O BA™I§IA™ TH™ BENTYA
KEITETAI ETOIMO£ANATO™.

OI ™K§ABE™, TPEMONTA™ A¶O ºOBO,
°ONATIZOYN ¢I¶§A ™TO NEKPOKPEBATO --
KAI O °OYAZAM, ENA™ EY°ENH™ 
°EPONTA™ TH™ BA™I§IKH™ AY§H™, 
KOITA ME B§EMMA £§IMMENO.

¢I¶§A TOY, °EPNONTA™
M¶PO™TA ™TO XPY™O¶OIKI§TO
KA£I™MA TH™, H NTEBI
°IA™MINA KOITAZEI TON
ETOIMO£ANATO A¢E§ºO TH™
ME ¶APAºOPH ENTA™H...

O HXO™ ºTANEI ™AN
MIA AXNH BOH ™THN
AI£OY™A ME TO XPY™O
£O§O...

OMø™ KATø A¶' TA BE§OY¢INA
™KE¶A™MATA O M¶OYNTA T™ANT
TA§ANIZETAI A¶O TO MAPTYPIO ¶OY
TOY TPøEI TA ™ø£IKA, ENø KOM¶OI
I¢PøTA KANOYN TO ME§AXPINO TOY
¢EPMA NA °YA§IZEI...

ANA£EMA TOY™ IEPEI™ KAI TI™ 
æA§Mø¢IE™ TOY™! EXOYN §I°OTEPO 

MYA§O KI A¶O B¢E§§E™!

OXI MONO ¶E£AINEI -- A§§A 
KANEI™ ¢EN •EPEI THN AITIA. KI E°ø 

™TEKOMAI E¢ø ANHM¶OPH. E°ø, ¶OY £A 
EKAI°A ™Y£EME§A THN ¶O§H KAI £A 

™ºA°IAZA XI§IA¢E™ °IA NA TON 
™ø™ø! 

¢EN Y¶APXEI 
ANTPA™ ™THN 

A°IONTIA ¶OY ¢E 
£A ¶E£AINE ™TH 

£E™H TOY, AN ET™I
M¶OPOY™E NA TON

™ø™EI, NTEBI. 

MA AYTO TO
¢H§HTHPIO --

™OY §Eø ¶ø™ ¢EN EINAI ¢H§HTHPIO!

A¶O TOTE ¶OY °ENNH£HKE, 
O A¢E§ºO™ MOY ºPOYPEITAI TO™O ™TENA,

¶OY AKOMA KI O ¶IO ¶ANOYP°O™
¢H§HTHPIA™TH™ TH™ ANATO§H™ ¢E £A

M¶OPOY™E NA TON ¶§H™IA™EI!

H MA°EIA ™KOTøNEI 
TON A¢E§ºO MOY --

MAYPH,
ºPIKTH

MA°EIA -- !

...KAI ME MATIA 
OP£ANOIXTA 
ANTIKPIZEI TON
E¶IKEIMENO £ANATO.
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°IA™MINA, A¢E§ºH MOY -- 
¶OY EI™AI;

¢EN 
M¶OPø NA

™E ¢ø!

E¢ø EIMAI! 
A¢E§ºE MOY!

¢E ME
ANA°NøPIZEI™;

™KOTA¢I TY§I°EI TA 
¶ANTA KI OI 

MANIA™MENOI ANEMOI
§Y™™OMANOYN -- ! 

...KAI H MATIA TH™
¶EºTEI ™TO A¢EIO TOY
B§EMMA.

E¶EITA, KA£ø™ OI ™K§ABE™
£PHNOYN ENTPOME™, 
H °IA™MINA XAMH§øNEI 
TO KEºA§I Y¶OºEPONTA™
™Iø¶H§A.

O BA™I§IA™ ¢EN EINAI AKOMA
NEKPO™, MA AKOY°ONTAI

MOIPO§O°IA.

™TO META•Y, ™E ENA A§§O MEPO™ TH™ ¶O§H™... 

O§OI •EPOYN ¶ø™ 
¢E £A •ANANTIKPI™EI 
TO ºø™ TH™ AY°H™. 

AYTO ¶OY ¢EN 
M¶OPø E°ø NA

KATA§ABø EINAI °IATI
E¶PE¶E NA ¶EPIMENø

TO™O KAIPO TOY™
AºENTE™ ™OY NA

XTY¶H™OYN.

°IATI ¢EN 
TON ™KOTø™AN 
¶PIN MHNE™;

H ™KOTEINH AYTH ¶PA•H NEKPOMANTEIA™
M¶OPOY™E NA TE§E™TEI MONO 

OTAN TA OYPANIA ™øMATA BPI™KONTAN 
™E ™ø™TH £E™H.

H K§I™H TH™ ™E§HNH™ 
HTAN KAKO™ OIøNO™ 

°IA TO BA™I§IA TH™ BENTYA:
TA A™TPA BPI™KONTAI 

™E ANATAPAXH,
TO EP¶ETO ™TON OIKO 

TOY E§EºANTA.

AKOMA KAI H TEXNH 
TH™ MA°EIA™ KYBEPNATAI

A¶O KO™MIKOY™ 
NOMOY™, KEPIM ™A... 

MA H ºøNH TH™ XANETAI,
KA£ø™ ENA XAMH§OºøNO,
MAKPO™YPTO BO°KHTO B°AINEI
A¶O TO ™TOMA TOY BA™I§IA... 
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OTAN ™YMBAINEI AYTO, OI AOPATOI 
ºY§AKE™ ¶AYOYN NA ºPOYPOYN TO 

¶NEYMA TOY M¶OYNTA T™ANT.

ET™I, MO§I™ BPE£HKE 
™HMEIO E¶AºH™, ANOI•E H ¢IO¢O™ 

¶PO™ A£EATOY™ KO™MOY™,
E§EY£EPøNONTA™ ¶ANI™XYPE™

¢YNAMEI™. 

"™HMEIO
E¶AºH™;" MH¶ø™ ENNOEI™ 

TO BO™TPYXO TOY
M¶OYNTA T™ANT; 

TA NYXIA KAI TA MA§§IA
E•AKO§OY£OYN NA EINAI APPHKTA
™YN¢E¢EMENA ME TO ™øMA ME™ø 

A£EATøN ¢E™MøN. 
OI IEPEI™ TOY 

A™OYPA ¢IATHPOYN MIA 
AMY¢PH °Nø™H AYTH™ 
TH™ A§H£EIA™. ET™I, 
TA MA§§IA, TA NYXIA 
KAI ∆∞ A§§A •∞∫ƒπ¢π∞ 

TH™ BA™I§IKH™ OIKO°ENEIA™
KAI°ONTAI ME ¶PO™OXH 

KAI OI ™TAXTE™ ¶OY
A¶OMENOYN £ABONTAI.

KI OMø™, A¶OKTH™AME
ENA BO™TPYXO A¶O 

TA MA§§IA TOY M¶OYNTA 
T™ANT KAI TON 

™TEI§AME ENA MAKPY, 
MAKPY TA•I¢I ø™ THN
¶E™KAOYPI. KATO¶IN, 

ME™ø TOY ¶EPA™MATO™ 
TH™ ZA´M¶AP, EºTA™E 

™TA XEPIA EKEINøN 
°IA TOY™ O¶OIOY™

¶POOPIZOTAN...

KAI OI AºENTE™ MOY 
EINAI I™XYPOTEPOI A¶O 
TOY™ ¢IKOY™ ™OY, °IATI 

¶ETYXAN ME TH MA°EIA TOY™ 
O,TI ¢EN KATOP£ø™E O 

°IEZNTI°KEP¡T XPH™IMO¶OIøNTA™
EKATONTA¢E™ XI§IA¢E™ ™¶A£IA.

KI E°ø
TOY™

MAYPOY™
¶POºHTE™
TH™ °IM™A.

KI ET™I, ME ENA 
BO™TPYXO, H æYXH

•EPIZøNETAI A¶O TO 
™øMA KAI XANETAI ™TOY™
KO§¶OY™ TOY E™XATOY

¢IA™THMATO™.

¢EN •EPø AN 
EI™AI AN£Pø¶O™

◊ ¢AIMONA™,
KEM™A. 

A§§A, ¶A§I, §I°OI
A¶O EMA™ EINAI AYTO

¶OY ºAINONTAI.

KANEI™ ™E 
O§OK§HPH TH BENTYA

¢E °NøPIZEI ¶ø™ 
™THN ¶PA°MATIKOTHTA

Y¶HPETø TO
BA™I§IA °IEZNTI°KEP¡T 

TOY TOYPAN!

NAI.
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