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Ξνμζεοπή ηαζ εοπανζζηία πνμξ ημκ Θευκ διχκ, έπμοζα ιεηάκμζα ηαζ έλμιμθυβδζζκ ηςκ 

αιανηδιάηςκ ηαζ παεχκ. 

ΓΗΑΘΖΘΖ ΡΝ ΝΠΗΝ ΗΛΛΝΘΔΛΡΗΝ ΘΝΚΔΙΠΘ 

«ΔΞΗΙΝΓΝΠ ΔΗΠ ΡΝ ΒΗΒΙΗΝΛ ΡΝ ΚΑΘΑΟΗΝ ΞΑΡΟΝΠ ΛΔΗΙΝ ΠΝΟΠΘ» 

ΡΖΛ Ε ΡΝ ΚΖΛΝΠ ΚΑΦΝ 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α'. 
 

Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΛΔΗΙΟΤ ΟΡΘΤ 
 
 

Ν ΗΔ' αζχκ είκαζ επμπή ιεηαααηζηή βζα υθδ ηδκ Δονχπδ. Απμηεθεί ημ ιεηαίπιζμ 

ιεηαλφ Κεζαίςκαξ ηαζ Ακαβεκκήζεςξ. Γζα ημ Βογάκηζμ ζδιαίκεζ ημ ηναβζηυ ηέθμξ 

ηδξ ιαηνμπνμκίμο θαιπνάξ αοημηναημνίαξ, ή μπμία ςξ εεμηναηία πνμζπάεδζε, 

παν' υθεξ ηδξ ακενχπζκεξ εθθείρεζξ, κα πναβιαημπμίδζδ ηδκ Βαζζθεία ημο Θεμφ 

επί ηδξ βδξ. Νζ ηεθεοηαίμζ δφμ εηαημκηαεηίεξ ημο Βογακηίμο πανμοζζάγμοκ, πανά 
ηδξ ελςηενζηέξ απμηοπίεξ ηαζ ήηηεξ, ιία ιεβάθδ άκεδζδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ 

πκεοιαηζηήξ γςήξ, παναηηδνζγυιεκδ ςξ Ξαθαζμθυβεζα Ακαβέκκδζδ ή 

Ξνμακαβέκκδζδ, βζαηί απμααίκεζ αθεηδνία ημο ιεβάθμο πκεοιαηζημφ ηζκήιαημξ 

ηδξ Ακαβέκκδζδξ ηαζ ημο Ακενςπζζιμφ ζηδκ Ηηαθία ηαζ ζηδκ ζοκεπεία ζε υθδ ηδκ Δονχπδ. Θαε' 
υθδ ηδκ αογακηζκή ζζημνία παναηδνείηαζ ιία γχζα ζοκέπεζα ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ παζδείαξ, 

ηεθμφζδξ υιςξ οπυ ημ θςξ ηδξ εκ Σνζζηχ πίζηεςξ ηαζ ηεθεζμοιέκδξ οπυ ηδξ Θείαξ Σάνζημξ. 

Ξανυθμ αοηά δεκ θείπμοκ μζ ηαηά ηαζνμφξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ εθθδκζγυκηςκ θζθμζυθςκ, 

ηονίςξ κεμ-πθαηςκζγυκηςκ, ηαζ ηδξ οπυ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδνοηημιέκδξ μνεμδυλμο δζδαζηαθίαξ 

(π.π. μί Ηςάκκδξ Ηηαθυξ ηαζ Γεχνβζμξ Γειζζηυξ Ξθδεχκ). Άθθα μζ ιειμκςιέκμζ ηαζ ηαηά ηδκ 

Ξαθαζμθυβεζμ πενίμδμ αολακυιεκεξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δεκ ηαηυνεςζακ κα δζαζείζμοκ ηδκ ααεζά 

πίζηζκ ημο θαμφ ηαζ κα ηθμκίζμοκ ζμαανυξ ημ ηφνμξ ηδξ Δηηθδζίαξ. Κεηά ηδκ άθςζδ ηδξ 

Βαζζθεομφζδξ ηςκ πυθεςκ μί θμνείξ ηδξ εθθδκζγμφζδξ ηάζεςξ αογακηζκμί θυβζμζ ανίζημοκ 

άζοθμ ηονίςξ ζηδκ Ηηαθία, υπμο μί πνυζθοβεξ ακαπηφζζμοκ ηαζ δζαδίδμοκ πθέμκ άκεο 

πενζμνζζιχκ ηδξ ζδέεξ ημοξ, μζ μπμίεξ ζπείνμκηαζ ζε βυκζιμ έδαθμξ. 
 

Ζ επζζηνμθή ζημ πκεφια ηδξ ανπαίαξ Δθθάδμξ, υ εαοιαζιυξ δζα ημ ηάθθμξ ηςκ ανπαίςκ ένβςκ 

ηέπκδξ ηαζ ή εκεμοζζχδδξ ιεθέηδ ηςκ ανπαίςκ θζθμζυθςκ ηαζ πμζδηχκ παναηηδνίγμοκ αοηήκ 

ηδκ Ακαβέκκδζδ ηδξ ηθαζζζηήξ εθθδκμνςιασηήξ ανπαζυηδημξ. Ή εεμηεκηνζηή ημζιμεεςνία ημο 

Βογακηίμο ηαζ ημο δοηζημφ Κεζαίςκα παναιενίγεηαζ απυ ημκ Ακενςπμηεκηνζζιυ ηςκ 

Νοιακζζηχκ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ. Ή έκυηδξ ιεηαλφ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ, ημζιμεεςνίαξ ηαζ γςήξ 

ααειζαίςξ δζαζπάηαζ. Θαη' ανπάξ ή πίζηδ ζημκ Θευκ δεκ ηίεεηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ, άθθ' απθχξ 

ιεηαηίεεηαζ ζηδκ πενζθένεζα ημο εκδζαθένμκημξ. Απυ ηδκ Ακαβέκκδζδ ιέπνζ ημο Θ' αζχκμξ 

δοκάιεεα κα δζαπζζηχζμοιε ιία αναδεία, αθθά ζοκεπχξ αφλμοζα εηημζιίηεοζδ ηαζ 

απμπνζζημπμίδζδ ηδξ υθδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ ημο Δονςπαίμο άκενςπμο. Θαηά ημκ ΗΖ' αζχκα μζ 

ακηζπνζζηζακζηέξ ζδέεξ ηδξ ρεοδςκφιμο Γζαθςηίζεςξ ηονζανπμφκ ζηα ζαθυκζα ηαζ ζηδκ ακςηένα 

παζδεία ηαζ μδδβμφκ ηαηά ημκ επυιεκμ αζχκα ιε εζςηενζηή ζοκέπεζα ζημκ οθζζιυ ηαζ ηδκ αεεΐα, 
ή μπμία, απμηεθμφζα ηαη' ανπάξ ζδεμθμβία ηςκ θζθμζυθςκ ηαζ δζακμμοιέκςκ, δζαηδνφηηεηαζ εκ 

ηέθεζ ιεηά πάζδξ ποδαζυηδηαξ ζηζξ ιάγεξ ημο θαμφ. Δκ μκυιαηζ ηδξ εθεοεενίαξ, ημο 

ακενςπζζιμφ, ηδξ πνμυδμο ηαζ ηδξ επζζηήιδξ βίκμκηαζ θνζηημί πυθειμζ ηαζ απάκενςπα 

ακμζζμονβήιαηα, ηαζ ή αλία ημο άκενςπμο παηείηε απυ ηα πμδζά ηςκ «εθεοεενςηχκ» ημο. 
 
 
Ν ιέβαξ αοζηνζαηυξ δναιαημονβυξ ηαζ πμζδηήξ FRANZ GRILLPARZER (1791-1872) 

παναημθμφεδζε ηαζ πενζέβναρε ηδκ ελέθζλδ αοηή ιε πνμθδηζηυ αθέιια «Ή μδυξ πνμξ ηδκ κέα 

παζδεία μδδβεί απυ ημκ ακενςπζζιυ δζα ιέζμο ημο εεκζηζζιμφ ζηδκ εδνζςδία». 
 
 
Ξνάβιαηζ δεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζαυδημ ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ ημο 

Κπμφπεκααθκη έκαξ απυ ημοξ θνζηημφξ ηυπμοξ αηαημκυιαζηςκ ηαημονβδιάηςκ ημο 

ααναανζηςηάημο Δεκζημζμζζαθζζιμφ, απέπεζ ιυκμκ θίβα πζθζυιεηνα απυ ηδκ Βεζιάνδ, ηδκ Αεήκα 
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ηδξ ακενςπζζηζηήξ παζδείαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ημο βενιακζημφ Θθαζζηζζιμφ (ηέθδ ΗΖ' -ανπάξ ΗΘ' 

αζχκμξ). Γεκ εέθμιε κα επζαανφκμοιε ηδξ εοβεκείξ ιμνθέξ ηςκ πμζδηχκ ηαζ ζημπαζηχκ ηδξ 

επμπήξ εηείκδξ ιε ηδκ εοεφκδ δζα ηα απεπεή εβηθήιαηα ημο θνεκζηζημφ πζηθενζημφ Φαζζζιμφ, 
αθθά δεκ δοκάιεεα κα ανκδεμφιε, υηζ ηαζ μφημζ αζοκείδδημξ πνδιάηζζακ ηνίημζ ιζαξ ιμζναίαξ 

αθοζίδαξ, δ μπμία ζοκεπχξ πενζζζυηενμ ζθίββεζ ηαζ οπμδμοθχκεζ ημκ απυ ημκ Θευ 

απμιαηνοεέκηα άκενςπμ. Νφηςξ υ Ακενςπζζιυξ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ, ή εεμπμζήζεζξ ημο 

«αοημκυιμο» άκενςπμο ηαζ ή άνκδζδ ημο Θεακενχπμο Σνζζημφ μδήβδζακ ηδκ ακενςπυηδηα 

ζε ιία πκεοιαηζηή Νδφζζεζα, ή μπμία εα ηενιαηζζεεί ιυκμ, υηακ υ άκενςπμξ εα επζζηνέρεζ εκ 

πκεφιαηζ ηαπεζκμθνμζφκδξ ηαζ ιεηακμίαξ ζημκ Θευ, ζημ θζιέκα ηδξ Δηηθδζίαξ. 
 
 

Δλ αζηίαξ ηδξ εηημζιίηεοζδ υθδξ ηδξ δδιμζίαξ γςήξ ηαζ παζδείαξ (οπυ ηδκ εονεία έκκμζα ηδξ 

θέλεςξ) πενζμνίζεδηε ή πκεοιαηζηή επίδναζδ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ αζχκαξ, εκχ 

ηαοημπνυκςξ ειθακίζεδηε ιία κέα εζδςθμθαηνία ηδξ φθδξ, ηδξ ηεπκζηήξ πνμυδμο ηαζ ηςκ 

πμθζηζηχκ ζδεμθμβζχκ. Ή Δηηθδζία εζζήθεε ήδδ ζηδκ Κεηαηςκζηακηίκεζμκ επμπή, ή μπμία 

δφκαηαζ ίζςξ κα παναηηδνζζηεί ςξ επμπή ηδξ Απμζηαζίαξ, βζαηί πμθθμί πνζζηζακμί, 
επδνεαγυιεκμζ απυ ημ οθζζηζηυ πκεφια, ροπναίκμκηαζ ηαηά ηδκ πίζηδ ηαζ δζαηυπημοκ ηδξ 

ζπέζεζξ ημοξ ιε ηδκ Δηηθδζία. Ζ ηέημζμο είδμοξ αευνοαμξ απμζηαζία είκαζ έκα αναδφ ηαζ 

ζπεδυκ απαναηήνδημ θαζκυιεκμ. Δκίμηε υιςξ ή θαζκμιεκζηή βαθήκδ δζαηανάηηεηαζ απυ αζαίαξ 

εηζηναηείαξ ηαζ αβνίμοξ δζςβιμφξ ηαηά ηδξ Δηηθδζίαξ. Άθθα ημ πκεφια ηδξ απμζηαζίαξ δεκ 

παναζφνεζ ιυκμκ ηα πθζανά ή ηαζ ήδδ κεηνά ιέθδ αοηήξ. Δζζένπεηαζ ηαζ εκηυξ αοηχκ ηςκ 

ηυθπςκ ηδξ Δηηθδζίαξ, υπμο ή ααειζαία εηημζιίηεοζδ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ελαζεέκδζδ ηδξ 

πίζηεςξ ηαζ ηδξ εοζέαεζαξ, ηδκ παθάνςζδ ηςκ δεχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ πκεοιαηζηή κςενυηδηα ηαζ 

κάνηδ. Ξνυηεζηαζ πενί ιζαξ επζηζκδφκμο αθθμζχζεςξ ηςκ πκεοιαηζηχκ δζαζηάζεςκ ημο 

Δοαββεθίμο πάνζκ εκυξ εφημθμο ηαζ άκεημο «Σνζζηζακζζιμφ ηδξ Θονζαηήξ» ηαηά ηα ιέηνα ηαζ 

ηδξ ακάβηεξ ηςκ πκεοιαηζηχκ (ιζηνυ-) αζηχκ, μζ μπμίμζ ακηζηαεζζημφκ ηζξ εκημθέξ ημο Σνζζημφ 

ιε ακχδοκμοξ ηακυκαξ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ κμιίγμοκ υηζ ημζμοημηνυπςξ ελαζθαθίγμοκ ηδκ 

ζςηδνία ηδξ ροπήξ ηςκ πςνίξ αβχκα ηαζ άζηδζδ. 
 

Ζ εζςηενζηή εηημζιίηεοζδ ηαζ απμζφκεεζδ ηδξ Δηηθδζίαξ απεζθεί ελ ίζμο ηαζ ημκ ηθήνμ ηαζ ημκ 

θαυ ηαζ απμηεθεί ηίκδοκμ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενμ ηςκ ελςηενζηχκ δζςβιχκ, δζυηζ μζ ζοκήεςξ 

ιζηνέξ παναπςνήζεζξ βίκμκηαζ πμθθάηζξ οπυ ημ πνυζπδια εοθυβμο μζημκμιίαξ ή ιέκμοκ ηεθείςξ 

απαναηήνδημζ πςνίξ κα ηανάλμοκ ηδκ δζοπία ημοξ ιαηανίςξ ημζιςιέκςκ ηαζ ακμίβμοκ εφναξ 
ηαζ παναεφνζα δζα ηδκ ακειπυδζζημ είζμδμ ιεβαθοηένςκ ηαηχκ ηαζ πανακμιζχκ, αίηζκεξ, ιδ 

οπανπμφζδξ οβζμφξ ακηζδνάζεςξ ηαζ ακηζζηάζεςξ, εα μδδβήζμοκ αοηήκ ζηδκ πθήνδ ιαναζιυ 

ηαζ ηεθεία απνδζηία, χζηε ακηί Λφιθδ Σνζζημφ κα απμαεί πυνκδ ηδξ Απμηαθφρεςξ. Θαζ μφηςξ υ 

πακμφνβμξ δζάαμθμξ εα ηαημνεχζεζ ιε ηδκ ιεεμδία ημο «πεθςηζζιέκμο ακενςπζζιμφ» ηαζ ηδξ 

οπυ ημ πνυζπδια ημο εηζοβπνμκζζιμφ εηημζιζηεφζεςξ υηζ δεκ ηαηυνεςζακ επί αζχκαξ δζα 

ιέζμο ηςκ Ζνςδχκ ηαζ Λενχκςκ... 
 
 
Δίκαζ αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ υηζ ή ηίκδζδ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ ηαζ ημο Νοιακζζιμφ είπε ιεκ ςξ 

πνχηδ αθεηδνία ημ Βογάκηζμ, ακεπηφπεδ δε ηονίςξ ζηδκ Ηηαθία ηαζ δοηζηή Δονχπδ. Δη πνχηδξ 

υρεςξ ημφημ ίζςξ πνμλεκεί έηπθδλδ. ηακ ακαγδηήζμοιε υιςξ ηζξ ααεφηενεξ αζηίαξ, εα 

παναηδνήζμοιε υηζ ή μνευδμλμξ Δηηθδζία είπε ηδκ πκεοιαηζηή δφκαιδ κα ακηζιεηχπζζδ ημκ 

ηίκδοκμ ηδξ εθθδκζγμφζδξ ηάζεςξ ηςκ θζθμζυθςκ μνεχξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ πάνζξ ζηδκ 
γχζακ ηαζ βκήζζα εεμθμβία ηςκ Ξαηένςκ ηδξ Δηηθδζίαξ. 

 

Νζ άβζμζ Ξαηένεξ, ηαζ πνμ πάκηςκ μζ ιεβάθμζ εεμθυβμζ ιεηαλφ αοηχκ, δεκ ήζακ αάναανμζ ηαζ 

άβεοζημζ ηδξ εφναεεκ παζδείαξ. Ακηζεέηςξ ήζακ ααεφηαημζ βκχζηεξ ηδξ ανπαίαξ θζθμζμθίαξ ηαζ 

ηςκ ηθαζζζηχκ ζοββναθέςκ, άθθα είπακ πάκημηε ςξ ηνζηήνζμ ηδξ ακενςπζκήξ βκχζεςξ ηδκ 

οπυ ημο Θεμφ απμηαθοθεείζα αθήεεζα ηδξ πίζηεςξ, ή μπμία ημοξ έδςζε ηδκ δοκαηυηδηα, 

εθθαιθεέκηεξ οπυ ημο Αβίμο Ξκεφιαημξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ανπαία ζμθία ηαηά ηνυπμ 

βυκζιμ, αλζμπμζχκηαξ ηα εεηζηά ηδξ ζημζπεία ηαζ θοθαηυιεκμζ απυ ηζξ πθάκεξ. 
 
 
Θαηά ημκ ΗΓ' αζχκα οπάνπεζ ζημ Βογάκηζμ ιία άκεδζδ ημο ιμκαπζζιμφ, ή μπμία ζοκδέεηαζ ιε ημ 

βκςζηυκ ηίκδια ηςκ δζοπαζηχκ ηαζ απμηεθεί ιία ακακέςζδ ημο ακαπςνδηζημφ ηαζ αζηδηζημφ 

αίμο ιε έκημκμ εεςνδηζηυ παναηηήνα. Πδιεζχκεηαζ δδθαδή ιία επζζηνμθή ζημ πκεφια ηςκ 

παθαζχκ ααάδςκ ηδξ ενήιμο, ηδξ Ξαθαζζηίκδξ ηαζ ημο Πζκά, εκχ ηαηά ημοξ πνμδβμοιέκμοξ 

αζχκαξ δέζπμγε ηονίςξ ημ ημζκυαζμ πάνζξ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ημο Κεβάθμο Βαζζθείμο ηαζ ζηζξ 

ιεηαννοειίζεζξ ημο μζίμο Θεμδχνμο ημο Πημοδίημο. Ακαπςνδηέξ οπήνπακ αεααίςξ ηαζ ηαηά 



ημοξ πνυκμοξ εηείκμοξ, εκχ ηαζ ηαηά ημκ ΗΓ' αζχκα ελαημθμοεμφκ κα ακεμφκ παθαζά ηαζ κα 

ζδνφμκηαζ κέα ημζκμαζαηά ιμκαζηήνζα. Αοημί είκαζ ηυπμζ αζηήζεζξ ηςκ θεβμιέκςκ πναηηζηχκ 

ανεηχκ, δδθαδή ηδξ ημζκήξ θαηνείαξ ηαζ ραθιςδίαξ, ηδξ πνμξ ημκ πθδζίμκ αβάπδξ, ηδξ 

οπαημήξ, ηδξ οπμιμκήξ ηαζ ηςκ ζςιαηζηχκ ηυπςκ, πάκημηε απυ ημζκμφ ηεθμοιέκςκ. Ακηζεέηςξ 

υ ακαπςνδηζηυξ αίμξ πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ ζπεδυκ απμθφημο απμιμκχζεςξ, ηδξ εκ 

δζοπία κμενάξ ενβαζίαξ, δδθαδή ηδξ θοθαηήξ ημο κμυξ απυ ημοξ ειπαεείξ θμβζζιμφξ ηαζ ηδξ 

αδζάθεζπημο πνμζεοπήξ, ηαηά ηδκ μπμίακ υ κμοξ εκχκεηαζ ιε ηδκ ηανδίακ (ελ μο θέβεηαζ ηαζ 

ηανδζαηή πνμζεοπή) ηαζ, αθμφ ηαεανζζηή απυ ηα πάεδ ηαζ θςηζζηή οπυ ηδξ Σάνζημξ ημο Θεμφ, 

θεάκεζ ζηδκ Θεςνία ηςκ αννήηςκ ιοζηδνίςκ ηαζ αλζχκεηαζ ηδξ εέαξ ημο αηηίζημο Θααςνίμο 
Φςηυξ. Ή κμενά πνμζεοπή αεααίςξ δεκ είκαζ πνμκυιζμ ηςκ ενδιζηχκ ή ηαζ ηςκ ιμκαπχκ, άθθ' ή 

ηεθεία ελςηενζηή δζοπία είκαζ ή ζδεχδδξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ, ηαζ ηςκ ακςηένςκ 

ααειχκ ηδξ. Ή ακααίςζδ ημο ακαπςνδηζημφ ιμκαπζζιμφ είκαζ πζεακχξ έκα απμηέθεζια ηςκ 

ηαηά ηδκ Ξαθαζμθυβεζμ Ακαβέκκδζδ παναηδνμοιέκςκ ηάζεςκ ηδξ ελαημιζηεφζεςξ ηδξ γςήξ ηαζ 
ημο εκδζαθένμκημξ βζα ηζξ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζδζαζηένςξ έηδδθμζ ζηα 

ανζζημονβήιαηα ηδξ εζημκμβναθίαξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ. Γκςνίγμιε υηζ μί ιμκαπμί-δζοπαζηέξ 

ήθεμκ ζε ζφβηνμοζδ ιε ημοξ μπαδμφξ ηςκ ζοβπνυκςκ θζθμζμθζηχκ ηαζ μνεμθμβζζηζηχκ 

νεοιάηςκ, μζ μπμίμζ δεκ ιπμνμφζακ κα δεπεμφκ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ εεςνίαξ ημο αηηίζημο 
Θείμο Φςηυξ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ημζκςκία ηαζ ιέεελδ ημο Θεμφ οπυ ημο ακενχπμο ιέζς ηςκ 

αηηίζηςκ Θείςκ Δκενβεζχκ, μζ μπμίεξ αηηζκμαμθμφκε αζςκίςξ απυ ηδκ Θεία Νοζία, υιςξ 

παναιέκεζ πάκημηε αιέεεηημξ ηαζ οπενααηζηή. 
 

Ζ ηεθζηή κίηδ ημο αβίμο Γνδβμνίμο Ξαθαιά ηαζ ηςκ δζοπαζηχκ δεκ είκαζ απθχξ ή κίηδ ιζαξ 

εεμθμβζηήξ ζπμθήξ ή ιία κίηδ ημο ιμκαπζζιμφ, άθθ' είκαζ ή κίηδ ηδξ μνεμδυλμο παηενζηήξ 

εεμθμβίαξ ηαηά ηςκ κεςηένςκ μνεμθμβζζηζηχκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ ηάζεςκ. Ππμοδαζυηαημ νυθμ 

έπαζλε ζημοξ οπέν ηδξ αθδεείαξ αβχκαξ ή οπυ ηςκ Ξαηένςκ πνδζζιμπμζδεείζα εεμθμβζηή 

ιέεμδμξ ημο απμθαηζζιμφ, ή μπμία εέηεζ υνζα ζηδκ μνεμθμβζζηζηή ένεοκα ηαζ «βκχζζκ» ημο 

Θεμφ, δζυηζ αοηή παναιέκεζ πάκημηε αηεθήξ ηαζ εη ιένμοξ, εκχ ή πναβιαηζηή ηαζ ηαηά ιέεελδ 

βκχζδ ηαζ αίςζδ ημο Θεμφ επζηοβπάκεηαζ δζα ιέζμο ηδξ πίζηεςξ ζηδκ Θεία απμηάθορδ, δζα ηδξ 

αζηήζεςξ ηαζ ηδξ ηαεάνζεςξ ηδξ ροπήξ ηαζ ηδξ Σάνζηζ Θεμφ θςηίζεςξ ηαζ εκχζεςξ ηδξ ιε ημκ 

Θευ. 
 
 
Αοηή ή οβζήξ εεμθμβία ιε ηδκ ζζμννμπία ιεηαλφ απμθαηζζιμφ ηαζ αζαθζημφ ηαηαθαηζζιμφ, ή 

μπμία αημθμφεδζε ηαζ ζοκέπζζε ιε εζςηενζηή ζοκέπεζα ηδκ Ξανάδμζδ ηςκ ιεβάθςκ Ξαηένςκ, 

ηαζ ή φπανλδ εκυξ πκεοιαηζηυξ ζζπονμφ ηαζ ακεμφκημξ ιμκαπζζιμφ έδςζακ ζηδκ μνευδμλμ 

Δηηθδζία ηα υπθα ηαζ ηδκ δφκαιζκ κα πμθειήζδ ηαζ κα κζηήζεζ ημκ πεζναζιυκ ημο Ακενςπζζιμφ 

ηδξ Ακαβεκκήζεςξ. 
 
 
Ακηζεέηςξ ή Γοηζηή Δηηθδζία είπε πνμ πμθθμφ αθθμζχζεζ ηδκ Ηενά Ξανάδμζδ ηδξ ανπαίαξ 

Θαεμθζηήξ Δηηθδζίαξ ιε ηζξ βκςζηέξ ηαζκμημιίεξ ηδξ (Φζθζυηαε πνςηείμ ημο πάπα οπυ ηδκ 

νςιασηή ημο έκκμζα η.θ.π.), ηαζ ιε ηδκ ζπμθαζηζηή ηδξ εεμθμβία είπε εζζαβάβεζ ημκ ανζζημηεθζηυ 
μνεμθμβζζιυ ζημκ πχνμκ ηςκ αννήηςκ ιοζηδνίςκ ηδξ πίζηεςξ. Ραοημπνυκςξ υ ηθήνμξ ηαζ μζ 

ζενάνπεξ είπακ ααεφηαηα εηημζιζηεοεεί θυβς ηδξ οπ' αοηχκ ελαζημοιέκδξ ημζιζηήξ ελμοζίαξ, 

ακ ηαζ ηαηά ηαζνμφξ βίκμκηακ αλζυθμβμζ πνμζπάεεζεξ ιεηαννοειίζεςκ. εεκ μζ πάπεξ, μζ 

πθείζημζ ηανδζκάθζμζ ηαζ επίζημπμζ υπζ ιυκμκ δεκ ακηεηάζζμκημ ζημ πκεφια ημο Ακενςπζζιμφ 

ηαζ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ, αθθά πνμεφιςξ ιεηεαθήεδζακ ζε εκεμοζζχδεζξ θμνείξ ημο. 
 
 
Ποκέπεζα ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαζ δεζηήξ ηαηαπηχζεςξ ηδξ Γοηζηήξ Δηηθδζίαξ ήηακ ή ενδζηεοηζηή 

Κεηαννφειζζδ ηςκ Γζαιανηονμιέκςκ, ή μπμία υιςξ πανά ηδκ ηαθήκ δζάεεζδ ςκ δβεηχκ ηδξ 

δεκ ηαηυνεςζε κα επακέθεεζ ζηδκ Ξανάδμζδ ηδξ ανπαίαξ Δηηθδζίαξ, αθθά ηαηά ηνυπμκ ηναβζηυ 

απμιαηνοκεεί αηυιδ πενζζζυηενμ απ' αοηήκ θυβς ημο ηονζανπμφκημξ πκεφιαημξ ημο 

Ακενςπζζιμφ ηαζ ημο οπμηεζιεκζζιμφ. Απυ ηδκ Γφζδ υ ακενςπμηεκηνζηυξ Νοιακζζιυξ ιε ηδκ 

εηημζιίηεοζδ ημο δζεδίδεημ ηαζ δζαδίδεηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, αηυιδ ηαζ ζημοξ ιδ πνζζηζακζημφξ 

θαμφξ. Θαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ελ αζηίαξ ηςκ δεζκχκ ηδξ ημονημηναηίαξ επεθεμφζδξ παναηιήξ ηδξ 

εηηθδζζαζηζηήξ γςήξ ηαζ ηδξ εεμθμβζηήξ ζηέρεςξ δζείζδοζε ηαζ ζημκ πχνμκ ηδξ μνεμδυλμο 

Ακαημθήξ. Ή εζζαμθή αφηδ ηςκ ακηζπνζζηζακζηχκ ζδεχκ πνμηάθεζε υιςξ ηδκ ακηίζηαζδ ηαζ ηδκ 

ακηίδναζδ αβίςκ ακδνχκ, μζ μπμίμζ ιε γήθμ Θεμφ ιάπμκημ ηαηά ηδξ βεκζηεοιέκδξ απζζηίαξ ηαζ 

πθζανυηδηαξ ηαζ ηαηά ηδξ ηαηαπηχζεςξ ημο αίμο ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ζηήνζγακ ηαζ εκίζποακ ηδκ 

αζεεκμφζακ πίζηδ ηςκ αδεθθχκ. Ξαναδείβιαηα ηέημζςκ ακδνχκ βζα ηδκ εθθδκζηή Δηηθδζία 



είκαζ ιεηαλφ άθθςκ υ άβζμξ Θμζιάξ υ Αζηςθυξ ηαζ υ υζζμξ Λζηυδδιμξ υ Αβζμνείηδξ. Άθθα ηαζ μζ 

άθθεξ μνευδμλεξ Δηηθδζίεξ έπμοκ κα πανμοζζάζμοκ πθήεδ Αβίςκ, μί μπμίμζ ιε ηδκ γςή ηαζ ηα 

ένβα ηςκ έδςζακ θαιπνά ιανηονία ηδξ εκ Σνζζηχ πίζηεςξ ηαζ αβάπδξ ηαηά ημο εζζαάθθμκημξ 
πκεφιαημξ ηδξ απζζηίαξ. Κία απ' αοηάξ ηδξ ιεβάθεξ πκεοιαηζηέξ ιμνθέξ ηδξ νςζζηήξ Δηηθδζίαξ 

είκαζ υ υζζμξ Λείθμξ Πυνζηο, υ υπμζμξ έγδζε ζηδκ ανπήκ αοηήξ ηδξ πενζυδμο ηδξ δζεζζδφζεςξ 

ημο πκεφιαημξ ημο Ακενςπζζιμφ ηαζ ηδξ εηημζιζηεφζεςξ ηαζ ήηακ ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ, μί 

μπμίμζ ιε μλοδένηεζα δζέβκςζακ ημοξ ηεναζηίμοξ πκεοιαηζημφξ ηζκδφκμοξ ημοξ. Γζα αοηυ μ 

Κέβαξ Γένςκ, υπςξ απμηαθείηαζ, ιε δζάηνζζδ ηαζ ζφκεζδ πμθέιδζε αοημφξ ηαηά ηνυπμ 

οπενααίκμκηα ηα ζηεκά υνζα ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ επμπήξ ημο, χζηε ηαζ ζήιενμκ μί 

εευπκεοζημζ θυβμζ ημο κα δζαηδνμφκ υθδ ηδκ πκεοιαηζηή δφκαιζκ ηαζ επζηαζνυηδηα ημοξ. 

Ξνζκ κα εηεέζμιε ημκ Βίμ ημο μζίμο Λείθμο 
 

πνέπεζ κα ζηνέρμιε ημ αθέιια ιαξ πνμξ ηδκ πςνά ηαζ ημοξ πνυκμοξ ημο, δδθαδή ηδκ Οςζία 

ημο ΗΔ' αζχκμξ. Θαηά ηα έηδ 1237-1240 ή Οςζία ημο Θζέαμο ιε ημκ θαιπνυ, ειπκευιεκμ απυ ημ 

Βογάκηζμ πμθζηζζιυ ηδξ είπε ηαηαηηδεεί οπυ ηςκ Ραηάνςκ ηδξ Σνοζήξ Ννδήξ, μζ μπμίμζ, αθμφ 

δεζκχξ θεδθάηδζακ ηαζ έηαρακ ηδκ πςνάκ ηαζ ακδθεχξ έποζακ ημ αίια ηςκ ηαημίηςκ ηδξ, 

ηνάηδζακ ηδκ ηονζανπία επί ηδξ Οςζζηήξ Γδξ, επζαάθθμκηαξ ζε αοηήκ ηεναζηία θμνμθμβία, άθθα 

ηαοημπνυκςξ ακεπυκημοζακ ιία ζπεηζηή αοημδζμίηδζδ ηςκ Οχζςκ δβειυκςκ. Ή ζημηεζκή 

πενίμδμξ αφηδ ηδξ νςζζηήξ ζζημνίαξ είκαζ βκςζηή οπυ ηδκ μκμιαζία ημο «Ραηανζημφ γοβμφ» ηαζ 

δφκαηαζ πανά ηζξ δζαθμνάξ κα πανμιμζαζηεί ιε ημκ ημονηζηυ γοβυκ ηςκ Δθθήκςκ ηαζ ηςκ 

κμηζμζθααζηχκ θαχκ ηςκ Βαθηακίςκ. Ή αθάκηαζημξ ααναανυηδηα ηαζ ςιυηδηα ηςκ Ραηάνςκ 

είπε μθέενζαξ ζοκεπείαξ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ δεχκ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ. 

Δπέθενε δε ηαζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ πμθζηζηή γςή. 
 
 

Ζ πενίδμλμξ πυθδ ημο Θζέαμο, ή έδνα ημο Κεβάθμο Ζβειυκα ηδξ Οςζίαξ, είπε βίκεζ ενείπζμ. Άθθ' 

ήδδ πνμ ηδξ οπυ ηςκ Ραηάνςκ αθχζεςξ ή «Κήηδν ηςκ νςζζηχκ πυθεςκ» είπε οπμζηεί ηδκ ηαηά 

ημ έημξ 1169 ηαηάηηδζδ ηδξ Πμογδαθίαξ Ακδνέμο Κπμβημθζμφιπζηο υ υπμζμξ θεδθάηδζε ηδκ 

πυθδ ηαζ ζθεηενίζηδηε ημκ ηίηθμ ημο Κεβάθμο Ζβειυκμξ. Κεηά πμθθάξ ένζδαξ πενζήθεε ημ 

ορδθυ αλίςια ημφημ ηεθζηχξ ζηδκ δβειμκία ηδξ Πμογδαθίαξ - Βθαδίιδνμο. Ή αανοζήιακηδ 

ιεηάααζδ ημο ηέκηνμο ηδξ πμθζηζηήξ ελμοζίαξ απυ ηδξ ακμζηηέξ πεδζάδεξ πνμξ ηζξ 

αμνεζμακαημθζηέξ δαζχδεζξ πενζμπέξ δεκ ήηακ ηοπαία, άθθ' αημθμφεδζε έκα απμζηζαηυ νεφια 

ημο πθδεοζιμφ πνμξ εηείκα ηα ιένδ, ηα υπμζα πνμζέθενακ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα απυ ηζξ 
ζοκεπείξ επζδνμιέξ ηςκ κμιάδςκ ηςκ κμηίςκ ζηεπχκ ηαζ εκ ζοκεπεία ηςκ Ραηάνςκ. Έπεζηα 

ιεηεθένεδ ηαζ ή έδνα ημο Κδηνμπμθίημο ζηδκ πυθδ ημο Βθαδίιδνμο (1299), άθθ' υ 

Κδηνμπμθίηδξ ελαημθμοεεί κα ηζηθμθμνείηαζ «υ Θζέαμο ηαζ πάζδξ Οςζίαξ». 
 

Ν Κέβαξ Ζβειχκ Ηαάκ Θαθίηα (= ημ ααθάκηζμκ) (1325-1341) δζέηνζκε ιε πμθζηζηή ιεβαθμθοΐα 

ηδκ ζηναηδβζηή ζδιαζία ηδξ ηυηε ιζηνήξ ηεκηνζηήξ πυθεςξ ηδξ Κυζπαξ ηαζ ηδκ ηαηέζηδζε κέα 

πνςηεφμοζα ηαζ ηέκηνμ ηδξ ελμοζίαξ. Γεκκάηαζ ή κέα δβειμκία ηδξ Κυζπαξ, ή μπμία ζοκεπχξ 
αολάκεηαζ ηαζ ζοκ ης πνυκμ οπμηάζζεζ ηζξ άθθεξ ημπζηέξ δβειμκίεξ οπυ ηδκ ηονζανπία ηδξ. 

 

Ν άβζμξ Κδηνμπμθίηδξ Θζέαμο ηαζ πάζδξ Οςζίαξ Ξέηνμξ (1308-1326) ιεηέθενε ηδκ έδνα ημο 

απυ ημ Βθαδίιδνμ ζηδκ κέα πνςηεφμοζα (1326) ηαζ ζοκεηέθεζε ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ ζηδκ 

επίζδιδ ακαβκχνζζδ ηαζ πεναζηένς άκμδμ ηδξ Κυζπαξ, μί δβειυκεξ ηδξ μπμίαξ μθμηθδνχκμοκ 

ιε επζιμκή ηαζ επζηοπία ημ ένβμκ ημοξ ςξ «ζοθθεηηχκ ηδξ Οςζζηήξ Γδξ». Ή Δηηθδζία 

οπεζηήνζλε αοηήκ ηδκ ζοβηεκηνςηζηή ηάζδ, βζαηζ ή δζαίνεζδ ηδξ πχναξ ζε πμθθέξ 

αθθδθμιαπυιεκεξ ημπζηέξ δβειμκίαξ ιε ημοξ αηεθείςημοξ ειθοθίμοξ πμθέιμοξ οπήνλε ιάζηζβα 

βζα ημκ δμηζιαγυιεκμ θαυ ηαζ απεηέθεζε ηδκ ηονία αζηία βζα ηδκ οπυ ηςκ Ραηάνςκ ηαηάηηδζδ 

ηδξ πχναξ. Ξνμτπυεεζδ θμζπυκ ηδξ απεθεοεενχζεςξ απυ ημκ ηαηανζηυ γοβυκ ήηακ ή εκυηδηα 

ημο νςζζημφ ηνάημοξ. 
 
 
Θαηά ημ έημξ 1380 υ Κέβαξ Ζβειυκαξ Γδιήηνζμξ Λημκζηυζ (1359-1389) κίηδζε βζα πνχηδ θμνά 

ημοξ ηαηάνμοξ επί ημο πεδίμο ηςκ Θμθονζχκςκ πανά ημκ πμηαιυκ Λημκ . Ή κίηδ αοηή αηυιδ 

δεκ ζήιαζκε ηδκ απεθεοεένςζδ απυ ημοξ Ραηάνμοξ, μί μπμίμζ ιε ζηθδνυηδηα εηδζηήεδηακ ηαζ 

ιε κέαξ επζδνμιέξ ηζιχνδζακ ημοξ επακαζηάηεξ, άθθ' απέαδ αθεηδνία ημο ακμζηημφ αβχκμξ 

ηαηά ηςκ λέκςκ δοκαζηχκ, ή δφκαιδ ηςκ μπμίςκ ααειζαίςξ ιεζχκεηαζ. 
 
 
Πφκ ης πνυκμ ή πχνα ζοκένπεηαζ απυ ηάξ πθδβάξ ηδξ πνχηδξ ηαζ θμαενυηενεξ επζδνμιήξ. Νζ 

ηαηεζηναιιέκεξ πυθεζξ ακεβείνμκηαζ απυ ηδκ ηέθνα, ηαζ ή πκεοιαηζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή γςή 



ηνέθεηαζ ηαζ ακαγςμβμκείηαζ πάθζκ απυ ηδκ αηηζκμαμθμφζακ Ξαθαζμθυβεζα Ακαβέκκδζδ, είηε απ' 

εοεείαξ απυ ημ Βογάκηζμ, είηε δζα ιέζμο ηςκ κμηίςκ Πθάαςκ, δδθαδή ηςκ Βμοθβάνςκ ηαζ 

Πέναςκ. Νζ επζημζκςκίεξ Οχζςκ ιε ημ Βογάκηζμ ηαζ ημοξ θαμφξ ημφημοξ αολάκμκηαζ ζδιακηζηυξ 

ηαηά ημκ ΗΓ' ηαζ ΗΔ' αζχκα. Οχζμζ ιμκαπμί γμοκ ζημ Αβζμκ νμξ ηαζ ζηδκ Θςκζηακηζκμφπμθδ ζε 

δζάθμνα ιμκαζηήνζα, ζδζαζηένςξ υιςξ ζηδκ πενίθδιδ ιμκή ημο Πημοδίμο. 
 

Νζ ιμκαπμί αοημί υπζ ιυκμ επζδίδμκηαζ ιε γήθμ ζηδκ άζηδζδ, άθθ' επζηεθμφκ ηαοημπνυκςξ ηαζ 

έκα ζπμοδαζυηαημ πμθζηζζηζηυ ένβμκ: Κεηαθνάγμοκ ηα ζοββνάιιαηα ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ηαζ 

άθθα εηηθδζζαζηζηά αζαθία ζηδκ ζθααζηή βθχζζα, είηε βζα πνχηδ θμνά, είηε εη κέμο, ηακ μζ 

πνμδβμφιεκεξ ιεηαθνάζεζξ δεκ ημοξ ζηακμπμζμφκ. Ξμθθέξ ιεηαθνάζεζξ παναθαιαάκμκηαζ απυ 

ημοξ Βμοθβάνμοξ ηαζ Πέναμοξ ηαζ επελενβάγμκηαζ ηαζ ακηζβνάθμοκ αοηέξ ηαζ απμζηέθθμοκ ηα 

κέα αζαθία ζηα Κμκαζηήνζα ηδξ παηνίδμξ ημοξ ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ δδιζμονβείηαζ ιία ιεβάθδ 

εεμθμβζηή ηαζ θζθμθμβζηή ηίκδζδ, ή υπμζα ζπμοδαίμξ ζοκηεθεί ζηδκ άκμδμ ηδξ πκεοιαηζηήξ 

γςήξ ζηδ Οςζία. Ξμθθμί ιέπνζ ηυηε άβκςζημζ εδζαονμί απυ ημκ πθμφημ ηδξ παηενζηήξ ζμθίαξ 

ακμίβμκηαζ ηχνα ζημοξ θζθμιαεείξ Οχζμοξ ιμκαπμφξ. Γεκ ένπμκηαζ ιυκμκ ιμκαπμί απυ ηδκ 

πςνά ημο Βμννά, άθθα ηαζ ηθδνζημί ηαζ θασημί πνμζηοκδηέξ, αηυιδ ηαζ έιπμνμζ, μί μπμίμζ υθμζ 

ιε εαοιαζιυ δέπμκηαζ ηδκ επίδναζδ ημο αογακηζκμφ πμθζηζζιμφ. 
 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά παναηδνείηαζ νεφια αογακηζκχκ ηαζ κμηζμζθάαςκ ιμκαπχκ ηαζ 

ηαθθζηεπκχκ ηαζ ειπυνςκ πνμξ ηδκ Οςζία, υπμο πμθθμί απ' αοημφξ ζδνφμοκ ιμκαζηήνζα ή 

ακαπηφζζμοκ ζδιακηζηή ηαθθζηεπκζηή δνάζδ, υπςξ π.π. μ ιέβαξ εζημκμβνάθμξ Θεμθάκδξ υ 

Γναζηυξ (πενίπμο 1330-1410) ή μ Πέναμξ Ξαπχιζμξ μ Ιμβμεέηδξ, μ αβζμαζμβνάθμξ (πενίπμο 

1410-1486). πάνπμοκ δζάθμνεξ εζηίεξ αογακηζκήξ παζδείαξ, πνςηίζηςξ ζηδ Κυζπα, υπμο 
εονίζηεηαζ ηαζ ή έδνα ημο Κδηνμπμθίημο, υ υπμζμξ πμθθάηζξ είκαζ Έθθδκαξ ή ημοθάπζζημκ 

εθθδκμιαεήξ. Θαηά ημκ ΗΓ' αζχκα ηαζ μζ επίζδιμζ ζπέζεζξ ιεηαλφ Βογακηίμο ηαζ Οςζίαξ 

ακαγςμβμκμφκηαζ ηαζ θένμοκ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ 
 
 
Νφηςξ ή ακαβέκκδζδ ημο αογακηζκμφ ιμκαπζζιμφ επεηηείκεηαζ πνμξ Βμννά. Πε αοηυ ζοκηεθμφκ 

ηαζ μί ζοιπαεχξ πνμξ ημοξ δζοπαζηέξ δζαηείιεκμζ ιδηνμπμθίηεξ ηαζ επίζημπμζ. Ρα πνχηα 

ιμκαζηήνζα ηδξ Οςζίαξ ανίζημκηακ ζοκήεςξ εκηυξ ή πθδζίμκ ηςκ πυθεςκ, άθθ' απυ ημκ ΗΓ' 

αζχκα ανπίγεζ έκα κέμ ηίκδια ζδνφζεςκ ιμκχκ ζημοξ ένδιμοξ ηυπμοξ ιαηνά πάζδξ ακενςπζκήξ 

ηαημζηίαξ. Νζ ηηήημνεξ ηαηά ηακυκα είκαζ ενδιίηεξ ηαζ δεκ έπμοκ ζημπυ κα ζδνφζμοκ ιμκάξ, 

αθθά ή αβζυηδηα ημο αίμο ηςκ πνμζεθηφεζ ιαεδηέξ, ηαζ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ ακαβηάγμκηαζ κα 

δζεονφκμοκ ηα ενδιδηήνζά ημοξ, ηα υπμζα ηαπέςξ ιεηααάθθμκηαζ ζε ιεβάθα ιμκαζηήνζα. 

Βναδφηενμ άθθμζ ιμκαπμί, μί μπμίμζ επζεοιμφκ ηςκ ιμκήνδ αίμκ, αθήκμοκ ηα ιμκαζηήνζα ημοξ 

ηαζ πνμπςνμφκ ζε απχηενα ηαζ αβνζυηενα ιένδ εκ ιέζς ηςκ απένακηςκ δαζχκ ημο ηαζ ηδξ 

ακαημθήξ, ιέπνζξ υημο θεάζμοκ ζηδκ Βυνεζα Θάθαζζα. 
 

Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια ημο μζίμο Πενβίμο ημο Οάκημκεγ (πενίπμο 1314-1392), ή 

ιμκή ημο μπμίμο βίκεηαζ αθεηδνία ζδνφζεςξ ημοθάπζζημκ άθθςκ 20 ιμκχκ οπυ αιέζςκ ή 

ειιέζςκ ιαεδηχκ ημο. Δίκαζ βκςζηέξ μζ ζπέζεζξ ημο Αβίμο ιε ημοξ δζοπαζηέξ παηνζάνπεξ 

Θςκζηακηζκμοπυθεςξ, μί μπμίμζ ςξ βκήζζμζ θμνείξ ημο πνζζηζακζημφ πκεφιαημξ ηαζ ζοκεπζζηέξ 

ηδξ οπενεεκζηήξ παναδυζεςξ ημο Βογακηίμο δζεονφκμοκ ηαζ ειααεφκμοκ ηζξ πκεοιαηζηέξ 

ζπέζεζξ ιε ηζξ ζθααζηέξ Δηηθδζίαξ ηαζ ζοκηεθμφκ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

βκήζζαξ ηαεμθζηυηδηαξ ηαζ ημο υκηςξ μζημοιεκζημφ παναηηήναξ ημο παηνζανπείμο ημοξ, άθθα 

ηαζ ζηδκ δζάδμζδ ημο πκεφιαημξ ημο δζοπαζιμφ ζημοξ Πθάαμοξ. Θαηά αοηχκ ημκ ηνυπμ ημ 

ηίκδια ημο δζοπαζιμφ πνμζθαιαάκεζ παναηηήνα πακμνευδμλμ. 
 

Θαε' υθμκ ημκ ΗΔ' αζχκα αοηή ή επίδναζδ ημο δζοπαζιμφ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ειααεφκεηε πανά ημ 

ηναβζηυ βεβμκυξ ηδξ αθχζεςξ ηδξ Θςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ ηδξ ηαηαηηήζεςξ ηςκ 

κμηζμζθααζηχκ πςνχκ οπυ ηςκ Ρμφνηςκ. Ή πνμδμζία υιςξ ηδξ Ννεμδμλίαξ ζηδκ αηοπή ζφκμδμ 

ηδξ Φθςνεκηίαξ ηαζ Φεννάναξ ηαηά ηδκ 5δκ Ημοθίμο 1439 ηθμκίγεζ ααεφηαηα ηδκ ειπζζημζφκδ 

ηςκ Οχζςκ ηαζ βίκεηαζ αθμνιή ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ακελανηδημπμζήζεχξ ημοξ. Ξνμξ ημ ηέθμξ 

ημο αζχκμξ παναηδνείηαζ ζηδκ Οςζία ιία ηνίζδ ηδξ Ξαναδυζεςξ, εηδδθμοιέκδ ιέζς μνζζιέκςκ 

ηαη' μοζία αζήιακηςκ ενίδςκ πενί ιενζηχκ δζαθμνχκ ημο ηοπζημφ, π.π., ακ μζ θζηακείεξ πένζλ 

ημο καμφ πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηδκ πμνεία ημο δθίμο ή κα βίκμκηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεημ 

ηαηεφεοκζδ, ακ ημ Αθθδθμφζα πνέπεζ κα ράθεηε δφμ ή ηνεζξ Φμνάξ η.η.θ. Πμαανυηενμ 

πνυαθδια απμηεθεί ή ειθάκζζδ ηδξ θεβμιέκδξ αζνέζεςξ ηςκ Ημοδαζγυκηςκ εκ Λυαμημνμκη Ξενί 

ηδξ πνμεθεφζεςξ ηαζ μκμιαζίαξ ηδξ ηζκήζεςξ αοηήξ οπάνπμοκ δζάθμνμζ εεςνίεξ, ιε ηζξ μπμίεξ 

δεκ εα αζπμθδεμφιε εδχ. 



Πδιαζία έπεζ ημ βεβμκυξ υηζ ή δζδαζηαθία ηδξ ήηακ έκα αθθυημημ ηνάια απυ μνεμθμβζζιυ ηαζ 

δεζζζδαζιμκία ηαζ ακηζεηηθδζζαζηζηυ πκεφια: Απμννίπηεζ ιεκ ηδκ ζηδκ Άβίακ Ρνζάδα πίζηδ, ηδκ 

Θευηδηα ημο Σνζζημφ, ηα αβία Κοζηήνζα ηαζ ηδκ ζενανπία ηδξ Δηηθδζίαξ, ηζξ αβίεξ εζηυκεξ ημο 

Πςηήνμξ ηαζ ηςκ Αβίςκ, απμδέπεηαζ δε ηδκ πενζημιή, μνζζιέκα απυηνοθα ηαζ «θζθμζμθζηά» 

αζαθία ιε ιοζηδνζχδεξ πενζεπυιεκμ, ηδκ αζηνμθμβία η.η.θ. Θοιίγεζ μνζζιέκεξ άθθεξ ιεζαζςκζηέξ 

αζνέζεζξ ςξ π.π. ηδκ ηςκ Βμβυιζθςκ, ηςκ Θαεανχκ, ηςκ Νοζζηχκ ηαζ πνμ πακηυξ ηδκ 

εθεοεενμθνμζφκδ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ. 
 

Ξνάβιαηζ ή αίνεζδ αοηή απμηεθεί ιία απυ ηζξ εζζαμθέξ ημο δοηζημφ ηζκήιαημξ ημο Νοιακζζιμφ 

ζηδκ Οςζία, ηαζ εζδζηά ζημ Λυαβημνμκη, ημ υπμζμκ πάκημηε δζεηήνεζ ζηεκυηενεξ ζπέζεζξ ιε ηδκ 

Γφζδ. Ρα ιέθδ ηδξ αζνέζεςξ ςξ επί ημ πθείζημκ δεκ είκαζ Δαναίμζ, άθθ' μνευδμλμζ πνζζηζακμί, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ ανηεημί δζάημκμζ ηαζ ζενείξ. Αοημί επζζήιςξ δεκ απμζπίγμκηαζ απυ ηδκ 

Δηηθδζία ηαζ δζαηδνμφκ ηζξ εέζεζξ ημοξ, αθθά ηνοθά πζζηεφμοκ ηαζ αημθμοεμφκ ηζξ δζδαζηαθίεξ 

ηδξ αζνέζεςξ, ή μπμία ημζμοημηνυπςξ δζαδίδεηαζ ακελέθεβηημξ ηαζ ηονίςξ ζηα ακχηενα 

ζηνχιαηα ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηοβπάκεζ ηαζ εοιεκμφξ οπμδμπήξ ηαζ ζηδκ αοθή ημο Κεβάθμο 

Ζβειυκμξ ηδξ Κυζπαξ. 
 

Ρδκ επζηοπία αοηή μζ αζνεηζημί μθείθμοκ ζηδκ ηαηά ημ έημξ 1492 (= 7000 απυ ηηίζεςξ ηυζιμο) 

βεκζηχξ ακαιεκυιεκδ ηαζ ιδ επεθεμφζα Γεοηένα Ξανμοζία ημο Σνζζημφ επί ηδ ζοιπθδνχζεζ ηδξ 

Ε' πζθζεηδνίδαξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ αιάεεζα ηαζ δεζηή ηαηάπηςζδ ημο ηθήνμο. Δπίζδξ παναηδνείηαζ 

πνμξ ημ ηέθμξ ημο ΗΔ' αζχκμξ πανά ηδκ επίδναζδ ημο δζοπαζιμφ ιία παναηιή ηδξ ιμκαπζηήξ 

γςήξ ηαζ παθάνςζδ ηδξ πεζεανπίαξ ζε πμθθά ιμκαζηήνζα. Ρμφημ είκαζ ηονίςξ ημ απμηέθεζια 

ημο ιεβάθμο πθμφημο ηςκ ιμκχκ, μζ μπμίεξ θυβς ηςκ βεκκαίςκ δςνεχκ ηαπέςξ ελεθίπεδζακ ζε 

ιεβάθα θεμοδανπζηά ηέκηνα ηαζ ηαοημπνυκςξ οπέζηδζακ ηδκ επίδναζδ ημο ημζιζημφ 

πκεφιαημξ. 
 
 
Θαηά ημοξ αοημφξ πνυκμοξ υ Κέβαξ Ζβειχκ Ίαάκ Γ Βαζίθζεαζηξ (1462-1504), ακαπηφζζεζ ηζξ 

ζπέζεζξ ιε ηδκ Γφζδ, ηονίςξ ιε ηδκ Ηηαθία, δδθαδή ιε ημ ηέκηνμ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ, πνάβια ημ 

υπμζμκ ιεβάθςξ ζοιαάθθεζ ζηδκ δζάδμζδ ηςκ κέςκ ζδεχκ ζηδκ Οςζία.  Ρζάνμξ ηαθεί Ηηαθμφξ 

ανπζηέηημκαξ ηαζ ηεπκίηεξ δζα κα ηηίζμοκ ημοξ ιεβαθμπνεπείξ καμφξ, ηα παθάηζα ηαζ μπονχιαηα 

ημο Θνειθίκμο, ηαεχξ ηαζ ζαηνμφξ ηαζ άθθμοξ επζζηήιμκαξ. Νζ επζημζκςκίεξ ιε ηδκ Ηηαθία 
ελεθίζζμκηαζ ηυζμκ εεηζηχξ, χζηε υ πάπαξ Πίλημξ Γ' (1471-84) κα πνμηείκεζ ζημκ πδνεφζακηα 

Κέβα Ζβειυκα ημ πένζ ηδξ Εςήξ Ξαθαζμθυβμο, ηδξ ακερζάξ ημο ηεθεοηαίμο Βαζζθέςξ ημο 

Βογακηίμο ηαζ ηυνδξ ημο Γεζπυημο ημο Κζζηνά Θςιά Ξαθαζμθυβμο, ή μπμία ακεηνάθδ ζηδκ 

Οχιδ οπυ ηδκ πνμζςπζηή ηδδειμκία ημο Ξάπα ηαζ ημο ηανδζκαθίμο Βδζζανίςκμξ ηαηά ημ 

νςιασηυ δυβια. 
 

 θαηζκζηυξ βάιμξ ηεθείηαζ ιε ιεβαθμπνέπεζα εκχπζμκ ημο Ξάπα, άθθ' ενήιδκ ημο ζογφβμο ζηδ 

Οχιδ, ηαζ έπεζηα ή κεανή πνζβηίπζζζα ιεηαααίκεζ ιε ιεβάθδ ζοκμδεία ζηδκ Οςζία. Δη ιένμοξ 

ημο Ξμκηζθζημφξ ηδκ ζοκμδεφεζ έκαξ επίζημπμξ.  Πίλημξ Γ' εθπίγεζ υηζ ή ηνμθυξ ημο εα 
ενβαζηεί βζα ηδκ έκςζδ ηδξ Οςζζηήξ Δηηθδζίαξ ιε ηδκ Οχιδκ ή ημοθάπζζημκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ 

ηςκ πμθζηζηχκ ημο εκδζαθενυκηςκ. Δηείκδ υιςξ, ιυθζξ εζζήθεε ζηδκ μνευδμλμ πςνά, θδζιμκεί 

ημκ παθαζυκ εοενβέηδ ηδξ ηαζ αζπάγεηαζ ηδκ Ννεμδμλία, ιεημκμιαγυιεκδ Πμθία. Νζ βάιμζ ιε 

ημκ Κέβα Ζβειυκα ηεθμφκηαζ ζηδ Κυζπα ηαηά ηδκ 12δκ Λμειανίμο 1472. 
 
 
Ζ πανμοζία ηδξ ακερζάξ ημο ηεθεοηαίμο αογακηζκμφ αοημηνάημναξ ζηδκ Οςζία εκζζπφεζ ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ ημο Κεβάθμο Ζβειυκμξ Ίαάκ Γ' Βαζίθζεαζηξ, υ υπμζμξ εζζάβεζ ηδκ εεζιμηοπία ημο 

αοημηναημνζημφ παθαηζμφ ζημ Θνειθίκμ, πνμζθαιαάκεζ ημκ δζηέθαθμ αεηυ ζημκ εονευ ημο 

ηνάημοξ ηαζ πνχημξ αοημηζηθμθμνείηαζ ςξ Ρζάνμξ ηαζ Αοημηνάηςν (1485). Αοηή ή αθθαβή 

ακηαπμηνίκεηαζ πνμξ ηζξ νζγζηέξ εζςηενζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ πχναξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

πμθοεημφξ δβειμκίαξ ημο εκενβδηζημφ, ζοκεημφ, δζπθςιαηζημφ άθθα δμθίμο ηαζ αίαζμο ακδνυξ 

ημφημο: Θαηυνεςζε κα οπυηαλδ ηαζ κα έκςζδ ζπεδυκ υθεξ ηζξ ημπζηέξ δβειμκίαξ ιε ηδκ Κυζπα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο παθαζμφ ακηζπάθμο ηδξ, δδθαδή ημο Κεβάθμο Λυαβημνμκη (1471 

ηαζ 1478). 
 

Θαηά ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο αθήκεζ ζημκ δζάδμπυ ημο έκα εκζαίμ ζοβηεκηνςηζηυ ηνάημξ, ή 

επζθάκεζα ημο μπμίμο είπε ηεηναπθαζζαζεεί. Δπί ημο πεδίμο ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ υ Ίαάκ Γ' 

ζδιεζχκεζ επζηοπίαξ ηαηά ηδξ Ιζεμοακίαξ (1503) ηαζ εθεοεενχκεζ ηδκ πςνάκ πθέμκ ηεθζηχξ απυ 

ημκ ιαηνμπνυκζμ ηαηανζηυ γοβυ (1480). Ιυβς ηδξ θζθανπίαξ ηαζ ζηθδνυηδηαξ ημο ήδδ υ Ρζάνμξ 

μφημξ επμκμιάγεηαζ οπυ ηςκ ζοβπνυκςκ «υ Ρνμιενυξ», πμθφ πνμ ημο δζααυδημο εββμκμφ ημο 



 
 

Ίαάκ Γ' (1533-84), ή ςιυηαηδ ηαζ ιακζχδδξ ηνμιμηναηία ημο μπμίμο επζζηζάγεζ πάκηα ηα 

πνμδβμφιεκα. 
 

 
Πηδκ οπυ ημο Κεβάθμο Ζβειυκμξ απμδμπή ηδξ ζδέαξ ηδξ αογακηζκήξ εεμηναηίαξ ηαζ 

αοημηναημνίαξ ζοκηεθεί ηαζ ή νςζζηή Δηηθδζία. Θαηά ηδκ εεςνία αοηήκ ή ελμοζία ημο 

Αοημηνάημναξ πενζμνίγεηαζ ιυκμκ οπυ ημο Θεμφ ηαζ οπυ ημο Θείμο Λυιμο. πυ ηδκ επίδναζδ 

κμηζμζθάαςκ πνμζθφβςκ υ Γένςκ Φζθυεεμξ ημο Ξζηχθ δζαηοπχκεζ ηδκ βκςζηή πενί Ρνίηδξ 

Οχιδξ ζδεμθμβία: «'θαζ αζ πνζζηζακζηέ Βαζζθείεξ πανήθεακ. Άκη' αοηχκ οπάνπεζ ιυκμκ ή 

Βαζζθεία ημο Γεζπυημο διχκ ηαηά ηα πνμθδηζηά αζαθία. Δίκαζ ή νςζζηή Βαζζθεία. Γφμ Οχιεξ 

έπεζακ, άθθ' ή Ρνίηδ έζηδηε, ηαζ ηεηάνηδ δεκ εα οπάνλεζ» Πδιεζςηέμκ υηζ μζ θυβμζ αοημί 

απεοεφκμκηαζ ζημκ Ρζάνμ υπζ βζα κα ημο πανάζπμοκ απενζυνζζημ ελμοζία ηαζ αοεαζνεζία, αθθά 

βζα κα ημκίζμοκ ηδκ ιεβάθδ εοεφκδ, ηδκ μπμίακ έπεζ ςξ ιυκμξ πνζζηζακυξ ιμκάνπδξ ηαζ 

πνμζηάηδξ ηδξ Δηηθδζίαξ. Δίκαζ υιςξ βεβμκυξ μθεαθιμθακέξ υηζ ή εζπαημθμβζηή εεχνδζδ 

αοηή παναιενίγεηαζ ηαπέςξ απυ ηα δεδμιέκα ιζαξ πναβιαηζζηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ ζζπφμξ. Δκ 

ημφημζξ ή εεμηναηζηή εειεθίςζδ ηδξ ελμοζίαξ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ κέαξ 

αοημζοκεζδήζεζξ ηαζ αοημπεπμζεήζεζξ ημο Ρζάνμο ηαζ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ ακηζθήρεςξ πενί 

ημο νυθμο ημο νςζζημφ ηνάημοξ ζηδκ ζοκείδδζδ ηςκ Οχζςκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ ηαεχξ ηαζ βζα 

ηδκ νςζζηή Δηηθδζία, ή μπμία ζηδκ εεμηναηία αοηή ηαηέπεζ ελέπμοζα ηαζ πνμκμιζμφπςκ εέζδ, 

ηδκ μπμίακ πθδνχκεζ υιςξ ιε ηδκ εθεοεενία ηδξ, δεπυιεκδ ηζξ ζοπκέξ ηαζ αολακυιεκμξ 

ακαιίλεζξ ημο Ρζάνμο ζηα εζςηενζηά ηδξ εέιαηα. 
 

Ή απμδμπή ηδξ αογακηζκήξ εεμηναηίαξ δεκ ιπμνμφζε αεααίςξ κα πνμθοθάλεζ ηδκ Οςζία απυ ηα 

δζεζζδφμκηα νεφιαηα ημο ζοβπνυκμο εονςπασημφ Ακενςπζζιμφ. Απυ ημο ηέθμοξ ημο ΗΔ' αζχκμξ 

παναηδνείηαζ ηαζ ιία ζπεηζηή εηημζιίηεοζδ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηςκ ιμκαζηδνζχκ, ιία 

ελςηενίηεοζδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ γςήξ, ιία ηοπζηή ιάθθμκ εοθάαεζα ιε θαιπνά ιεκ θαηνείακ, 

αθθά ηαζ ιε ηάπμζμκ παναιενζζιυ ηδξ εζςηενζηήξ πκεοιαηζηυηδημξ ηαζ ηδξ δεζηήξ. 
 

Ννεχξ υ Γ. Ξ. Φεκηυηςθ επζζδιαίκεζ ημ βεβμκυξ υηζ ή Οςζία ιέπνζ ημο ηέθμοξ ημο ΗΔ' αζχκμξ 

είκαζ «Αβία Οςζία», εκχ ηχνα βίκεηαζ «Ννευδμλςκ Βαζίθεζμκ», υπμο μί Άβζμζ ζπακίγμοκ, ακ ηαζ 

Σάνζηζ Θεμφ ηαζ ηαηά ημοξ επυιεκμοξ αζχκαξ εα εηθάιρμοκ ιεβάθμζ θςζηήνεξ ζημ ζηενέςια 

ηδξ νςζζηήξ Δηηθδζίαξ, άθθ' εκ ζοβηνίζεζ ιε ηδκ παθαζμηένα επμπή είκαζ μθζβυηενμζ. (Ρμ αοηυ 

θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ δοζηοπχξ ηαζ ζε άθθεξ ηαηά ηυπμοξ μνεμδυλμοξ Δηηθδζίαξ). 
 

Ή θακεάκμοζα εηημζιίηεοζδ εημζιάγεζ ζζςπδθχξ ημ έδαθμξ δζα ηδκ ακμζηηή αιθζαμθία ηαζ 

απζζηία, ή μπμία εα θακενςεεί ιυθζξ ηαηά ηαξ ανπάξ ημο ΗΖ' αζχκμξ επί Ξέηνμο ημο Κεβάθμο 

(1682-1725). Ή ελςηενζηχξ ακεμφζα εεμηναηία δεκ δφκαηαζ θμζπυκ κα εηηυπζζδ ηδκ 

πκεοιαηζηή ηνίζδ ηδξ επμπήξ, ηδκ ηνίζδ ηδξ Ξαναδυζεςξ. Ξενί ηδξ ηαηά δζαθυνμοξ ηνυπμοξ 

ακηζιεηςπίζεςξ ημο ηαίνζμο πνμαθήιαημξ ημφημο εα ιζθήζμοιε εκ ης Βίμ ημο μζίμο Λείθμο, 

δεδμιέκμο υηζ υ Άβζμξ θαιαάκεζ εκενβυ ιένμξ ζηδκ πνμζπάεεζα επζθφζεςξ ηςκ γςηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ γςήξ ηδξ επμπήξ ημο. Δδχ ανημφιεεα ζε έκα βεκζηυηαημ 

ζπεδζάβναιια ηςκ ηονζυηενμ πκεοιαηζηχκ νεοιάηςκ ηδξ επμπήξ, πνδζίιεοακ ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ ςξ αάεμξ ημο πίκαηαξ επί ημο μπμίμο εα γςβναθζζηεί ή θςηεζκή εζηυκα ημο Αβίμο. 
 
 

Ν ΒΗΝΠ ΡΝ ΝΠΗΝ ΛΔΗΙΝ ΠΝΟΠΘ 1433 - 7δ ΚΑΊ 1508 
 
 

Ν παθαζυξ Βίμξ ημο ζζμο ηαηά ιεηαβεκέζηενα είδδζδ ηάδηε ελ αζηίαξ ιζαξ 

επζδνμιήξ ηςκ Ραηάνςκ ημο Θαγάκ ηαηά ημκ ΗΠΡ' αζχκα. Ακηίβναθα δοζηοπχξ 

δεκ ζχγμκηαζ. πάνπμοκ δζεζπανιέκεξ πθδνμθμνίέξ ιαξ δίκμοκ ηα ελήξ 

αζμβναθζηά ζημζπεία: 
Ν Άβζμξ βεκκάηαζ πζεακχξ ηαηά ημ έημξ 1433 ζηδ Κυζπα. Ρμ ααπηζζηζηυ ημο 

υκμια παναιέκεζ άβκςζημ, ημ δε μζημβεκεζαηυ είκαζ Κάζηςθ. Ροβπάκεζ εοβεκμφξ 

ηαηαβςβήξ, ακήηςκ πζεακχξ ζηδκ ηάλδ ηςκ αμβζάνςκ, ακ ηαζ υ ίδζμξ απυ 

ηαπεζκμθνμζφκδ ζζπονίγεηαζ υηζ είκαζ αβνάιιαημξ ηαζ πςνζηυξ. Υξ κέμξ ελαζηεί ημ επάββεθια 
ημο ηαποβνάθμο ζηδκ οπδνεζία ημο Κεβάθμο Ήβειυκμξ, πζεακχξ ςξ βναιιαηέαξ δζηαζηδνίμο. 

Δη ηςκ ζζημνζηχκ πδβχκ βκςνίγμιε, υηζ υ Ακδνέαξ Φευδςνμαζηξ Κάζημ μ μπμίμξ πνδιάηζζε 

βναιιαηέαξ ημο οπμονβείμο ελςηενζηχκ ηαζ απεαίςζε πενί ηα ηέθδ ημο έημοξ 1502 - ανπάξ 

1503, είκαζ αδεθθυξ ημο μζίμο. 
 
 

Ποκεπχξ υ παηήν ημο μκμιάγεηαζ Θευδςνμξ. 



Λςνίξ υιςξ υ ζζμξ εβηαηαθείπεζ ηδκ ιαηαζυηδηα ιζαξ ηαηά ηυζιμ θαιπνάξ ζηαδζμδνμιίαξ ηαζ 

εζζένπεηαζ ςξ δυηζιμξ ζηδκ ιμκήκ ημο μζίμο Θονίθθμο ζηδ πενζμπή ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ . 

Βνίζημιε ηδκ οπμβναθή ημο ιεηαλφ άθθςκ μκμιάηςκ επί εββνάθςκ ηδξ ιμκήξ αοηήξ 

ακαβμιέκςκ ζηα έηδ 1448-1460. Γεκ βκςνίγμιε, ακ ή απυθαζδ ημο είκαζ ή ηεθζηή ελέθζλδ ιζαξ 

ελ απαθχκ μκφπςκ εοθααμφξ γςήξ ή ακ ή Σάνζξ ημο Θεμφ ημκ μδήβδζε ιέζς εκυξ 

ζοβηθμκζζηζημφ βεβμκυημξ ή ιζαξ ζδζαζηέναξ ηθήζεςξ ζηδκ ζζάββεθμξ πμθζηεία. Ή εηθμβή ημο 

ηυπμο ηδξ ιεηακμίαξ ημο ιαξ απμηαθφπηεζ υιςξ ηζξ πκεοιαηζηέξ ημο ακαγδηήζεζξ. 
 
 
Ν πνμ θίβμ εηχκ ζε ααεφ βήναξ ημζιδεείξ ζδνοηήξ ηδξ ιμκήξ υζζμξ Θφνζθθμξ ημο Κπζεθμγένζη 

(1337-1427) ήηακ ιία έλμπδ ιμνθή ιεηαλφ ηςκ Οχζςκ δζοπαζηχκ ημο ΗΓ' - ΗΔ' αζχκμξ ηαζ 

πνδιάηζζε ιαεδηήξ ημο μζίμο Πενβίμο ημο Οάκημκεγ, υ υπμζμξ ημκ επζζηεπηυηακ μζεξ θμνέξ 

ένπμκηακ ζηδκ Κυζπα, μπμφ ιυκαζε υ Θφνζθθμξ, ζηδ ιμκή ημο Πίιςκμξ, πνμημφ ακαπχνδζδ 

ζηδκ ένδιμ ημο Βμννά. Δηεί έγδζε ηαη' ανπάξ ςξ ενδιίηδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ ηαζ 

ζηδ ζοκεπεία μί πνμζηθδεέκηεξ απυ ηζξ ανεηέξ ημο ιαεδηέξ ημκ ακάβηαζακ κα ίδνοζδ ηδκ 

πενίθδιμ ιμκή ημο. Ήηακ αοζηδνυξ οπεναζπζζηήξ ημο ημζκμαζαημφ αίμο ηαζ ηδξ οπαημήξ ςξ 

πνχηδξ ιμκαπζηήξ ανεηήξ. Αβάπα ηδκ κδζηεία ηαζ ζζςπή ηαζ είπε ημ πάνζζια ηδξ ηαηακφλεςξ. 

Κε εένιδ δίδαζηε ημοξ ιμκαπμφξ ημο, ηαζ μνζζιέκεξ ηαηδπήζεζξ ημο ζχγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα. 
 
 

Ραοημπνυκςξ δεκ δίζηαγε κα κμοεέηδζδ ηαζ κα εθέβπεζ ημοξ ζζπονμφξ ημο ηυζιμο ημφημο. Πηδκ 

επζζημθή ημο πνμξ ημκ δβειυκα Ακδνέα ημο Κμγάζζη ημκ ημπζηυ δβειυκα ηδξ πενζμπήξ ηδξ 

Ιεοηήξ Ιίικδξ, ελεδήθςζε ημ γςδνυ ημο εκδζαθένμκ δζα ηδκ απυ πνζζηζακζηή εοεφκδ 

ειπκευιεκδ δζαηοαένκδζδ ημο ηνάημοξ ηαζ δεκ θμαήεδηε κα γήηδζδ απυ ημκ δβειυκα 

ημζκςκζηή ηαζ δζμζηδηζηή δζηαζμζφκδ. Νζ ζζημνζηέξ πδβέξ ιαξ δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ μ ζζμξ 

Θφνζθθμξ δεκ επζεοιμφζε ηδκ απενζυνζζημ ημοθάπζζημκ αφλδζδ ημο πθμφημο ηδξ ιμκήξ, 

ζδζαζηένςξ ζηδκ βήκ ηαζ οπυδμοθμοξ πςνζημφξ. Ξανά υθα αοηά ημ ιμκαζηήνζ είπε βίκεζ ήδδ έκαξ 

απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ θεμοδάνπεξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Βυθμβηκηαξ υηακ ιυκαζε εηεί υ υζζμξ 

Λείθμξ, άθθ' εκ βέκεζ μζ παναδυζεζξ ηδξ πεζεανπίαξ ημο μζίμο Θονίθθμο ήζακ αηυιδ γςκηακέξ. 
 
 
Θαηά ημ α' ήιζζο ημο αζχκμξ παναηδνμφκηαζ υιςξ ένζδεξ ιεηαλφ ηςκ ιμκαπχκ, πζεακχξ υπζ 

ηυζμκ ελ αζηίαξ ημο γδηήιαημξ ημο πενζμνζζιμφ ημο πθμφημο, υζμκ δζα ηδκ εη ιένμοξ μνζζιέκςκ 

ιμκαπχκ πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ ηδξ ζδζμννοειίαξ, ή μπμία δζαδίδεηαζ ηαηά ημοξ πνυκμοξ 

εηείκμοξ ζηα αογακηζκά ηαζ ηα νςζζηά ιμκαζηήνζα πανά ηζξ αοζηδνέξ απαβμνεφζεζξ ηςκ Ηενχκ 

Θακυκςκ ηαζ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ζενανπίαξ . Δκ ημφημζξ δεκ δφκαηαζ κα βίκεζ θυβμξ πενί 

πθήνμοξ ηαηαπηχζεςξ ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ πεζεανπίαξ ζηδ ιμκή ημο μζίμο Θονίθθμο.  

ζφβπνμκμξ ημο Λείθμο υζζμξ Ηςζήθ ημο Βυθμηζη ή Βμθμημθάιζη (1440-1515), υ άθθμξ 

αβςκζζηήξ δζα ηδκ ακφρςζδ ηδξ ιμκαπζηήξ γςήξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, επζζηέπηεηαζ ηδκ ιμκήκ 

ημο μζίμο Θονίθθμο πενί ημ 1478 ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ ακςκφιμο λεκζηζάξ ακά ηα νςζζηά 

ιμκαζηήνζα ηαζ παναιέκεζ έκα δζάζηδια εηεί. Πημ βκςζηυκ Η' ηεθάθαζμ ηδξ δζαεήηδξ ημο, ημ 

υπμζμκ απμηεθεί ηνυπμκ ηζκά ιία ζζημνία ηςκ Οςζζηχκ ιμκαζηδνζχκ, υ άκακεςηήξ ημο αοζηδνμφ 

ημζκμαίμο δίκεζ ιία εκ βέκεζ γμθενά εζηυκα πενά ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηςκ άθθςκ ιμκχκ, εκχ πενί 

ηδξ ιμκήξ ημο μζίμο Θονίθθμο βνάθεζ ημοξ έλδξ επαίκμοξ: « Δπίζδξ αημφζαιε πενί ημο 

ιαηανίμο Πενβίμο ηαζ ηςκ θμζπχκ αβίςκ απυ αρεοδείξ ιάνηοναξ, μί μπμίμζ έγδζακ ζημοξ 
πνυκμοξ εηείκςκ, υηζ είπακ ηυζδ εβνήβμνζδ ηαζ ηυζμ γήθμ βζα ημ πμίικζμ, χζηε ιζα ιζηνά 

αιέθεζα δ παναημή δεκ ήεεθακ κα πανααθέρμοκ, βζαηί ήζακ εθεήιμκεξ, υηακ έπνεπε, ηαζ 

αοζηδνμί, υηακ πνεζαγυηακ, εθέβπμκηεξ ηαζ αζάγμκηαξ ημοξ αιανηάκμκηαξ ζημ αβαευ ημοξ δε ιδ 

οπαημφμκηαξ δεκ άθδκακ κα αημθμοεήζμοκ ημ δζηυ ημοξ εέθδια, αθθά ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ 

ειπυδζγακ αοημφξ ηαζ αθυνζγακ αοημφξ απυ ηδκ Έηηθδζίακ ηαζ ηδκ Ρνάπεγακ. Δίπακ ηυζδ 

πηςπεία ηαζ αηηδιμζφκδ χζηε ζηδ ιμκή ημο ιαηανίμο Πενβίμο αοηά ηα αζαθία δεκ έβναθακ επί 
πάνημο, άθθ' επί θθμζμφ ηδξ ζδιφδαξ.  δε ιαηάνζμξ Πένβζμξ υ ίδζμξ θμνμφζε ηυζμκ εοηεθή ηαζ 

ναηχδδ ζιάηζα, χζηε πμθθάηζξ δεκ βκςνζγυηακ οπυ ηςκ πνμζενπυιεκςκ, μί μπμίμζ κυιζγακ υηζ 

ήηακ έκαξ απυ ημοξ επαίηεξ. Γζαημζιείης ιε υθεξ ηζξ ανεηέξ ηδξ ροπήξ, θέβς ηαζ ημο ζχιαημξ. 

Γζα αοηυ αλζχεδηακ απυ ημ Θφνζμ ιεβάθςκ πανζζιάηςκ. Ξενί δε ημο αβίμο Θονίθθμο ηζ έπς κα 

βνάρς ή κα πς; Ξυζδ ιένζικα είπε πενί υθςκ αοηχκ ιανηονμφκ ηαζ ηχνα μζ εκ ηδ ιμκή ημο 

θοθαζζυιεκεξ παναδυζεζξ ηαζ δζδαπέξ, μζ μπμίεξ ςξ θςξ επί ηδξ θοπκίαξ θςηίγμοκ ηαζ ζημοξ 

πανυκηέξ ηαζνμφξ. Θαζ υπςξ υ ίδζμξ υ ιαηάνζμξ Θφνζθθμξ είπε αηνζαή θνμκηίδα πενί ηδξ εοηαλίαξ 
ηδξ ιμκήξ ηαζ ηςκ ιμκαπχκ, μφηςξ ήζακ ηαζ μί ιεη' αοηυκ ιαεδηέξ ημο ηαζ αοημί ιζιμφκημοζακ 

αοηυκ ηαζ ηδνμφζακ ηζξ παναδυζεζξ ημο ζηζξ ηανδίεξ ημοξ ηαζ ιε ηακέκα ηνυπμ δεκ 



ακεπυκημοζακ ημοξ άηαηημοξ ηαζ οπενήθακμοξ ηαζ αοηχκ πμο δεκ θοθάβμοκ ηζξ παναδυζεζξ 

ημο αβίμο Θονίθθμο. «εεκ αβςκίγμκηακ υπζ ιυκμ εκακηίμκ ηςκ μιμίςκ πνμξ αοημφξ ιμκαπχκ, 

αθθά ηαζ ηαηά ηςκ πνμεζηχηςκ, υηακ έαθεπακ υηζ ηάηζ έβζκε ηαηά ηνυπμκ πμκδνυ ηαζ 

δζεζηναιιέκμ ηαζ υπζ ηαηά ηδκ ζοκήεεζα ηςκ παηνζηχκ παναδυζεςκ». Δκ ζοκεπεία υ ζζμξ 

Ηςζήθ παναεέηεζ ιενζηά παναδείβιαηα δζαθςκζχκ ιεηαλφ ηςκ Γενυκηςκ ηδξ ιμκήξ ηαζ 

μνζζιέκςκ δβμοιέκςκ, πνμζεθευκηςκ απυ άθθα ιμκαζηήνζα μί μπμίμζ ήεεθακ κα αθθάλμοκ ηζξ 

παναδυζεζξ ημο αβίμο Θονίθθμο ηαζ πνμηάθεζακ ηδκ ζεεκανά ακηίζηαζδ ηςκ ιμκάπςκ ηαζ 

ζοκεπίγεζ. «Ή δε ηάλζξ ημο ιμκαζηδνζμφ ημφημο ήηακ δ ελήξ. Πημ ηεθί ημοξ δεκ έηνςβακ, μφηε 

έπζκακ, μφηε έαβαζκακ απυ ηδκ ιμκή πςνίξ εοθμβία ημο πνμεζηχημξ ηαζ δεκ γμφζακ κεανμί 

εκηυξ ημο ιμκαζηδνίμο, μφηε ζηζξ αοθέξ ημο ιμκαζηδνίμο, αθθά ηα πάκηα βζκυκημοζακ απυ 

αοημφξ ηαηά ηδκ ιανηονία ηςκ Θείςκ Γναθχκ ηαζ ηςκ παναδυζεςκ ηςκ ημζκμαίςκ». 
 
 
Σςνίξ οπεναμθή δοκάιεεα θμζπυκ κα ζοιπενάκμοιε, υηζ υ ζζμξ Λείθμξ επίθελε ημ ηαθφηενμ 

ιμκαζηήνζ ηδξ επμπήξ ημο βζα κα αθζένςζδ εηεί ηδκ γςήκ ημο μθμηεθχξ ζημκ Θφνζμ. Νζ 

ανπάνζμζ ιμκαπμί ηεθμφκ ηαηά ηδκ πανάδμζζκ οπυ ηδκ ζδζαζηένα επίαθερδ ηαζ ηαεμδήβδζδ εκυξ 

ιεβαθοηένμο Γένμκημξ, υ υπμζμξ έπεζ ήδδ ζηακή ειπεζνία ηαζ δζάηνζζδ κα ιφδζδ ημκ οπμηαηηζηυ 

ζηδκ πκεοιαηζηή γςήκ ημο ιμκαπμφ, ζημκ δζανηή αυναημ πυθειμ ηαηά ηςκ πμζηίθςκ πεζναζιχκ 
ημο δζααυθμο, υ υπμζμξ δζεβείνεζ ηα πάεδ ηδξ ροπήξ ηαζ ιε ημοξ δζαθυνμοξ θμβζζιμφξ 

πνμζπαεεί κα ημκ παναπθάκδζδ απυ ηδκ εοεείακ υδυκ ηδξ ζςηδνίαξ. Γζα αοηυ υ Γένςκ αημφεζ 

ιε οπμιμκή ηαζ πνμζμπή ηδκ ηαεδιενζκή ελαβυνεοζδ ηςκ θμβζζιχκ ηαζ ιε αβάπδ, ζφκεζδ ηαζ 
δζάηνζζδ ζοιαμοθεφεζ ηαζ ηαεμδδβεί ημκ ιαεδηή ημο. Δηείκμξ δε απμδέπεηαζ ηζξ κμοεεζίεξ ιε 

ηαπείκςζδ ηαζ οπαημή ηαζ ααδίγεζ ιε αζθάθεζακ ηδκ ζηεκή ηαζ ηεεθζιιέκδ υδυκ.  Ξαΐζζμξ 

Γζανμζθάαςθ (+ 22α ή 23δ Γεη. 1501) είκαζ αοηυξ υ Γένςκ ηαζ παηνζηυξ θίθμξ ημο Λείθμο. 

Γοζηοπχξ δεκ βκςνίγμιε, πυζα έηδ υ ζζμξ παναιέκεζ ζηδκ οπαημή ημο, βζαηί αναδφηενμ υ 

Ξαΐζζμξ εονίζηεηαζ βζα άβκςζημοξ θυβμοξ ζηδκ πενίθδιδ ιμκή ημο μζίμο Πενβίμο ηαζ ηδξ Αβίαξ 

Ρνζάδμξ πθδζίμκ ηδξ Κυζπαξ, υπμο ακηζβνάθεζ βζα ημκ εηεί δβμφιεκμ Ππονίδςκα (1467-1474) 

ημκ αίμ ημο μζίμο Θονίθθμο ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ. Ζ θήιδ ημο εκάνεημο βένμκημξ θεάκεζ ιέπνζ 
αοθήξ ημο Ρζάνμο, ηδκ επζεοιία ημο μπμίμο εηθέβεηαζ ηαηά ημ έημξ 1479 δβμφιεκμξ ημο 

ζζημνζημφ ιμκαζηδνίμο ημφημο, ηαζ υ ίδζμξ υ Ίαάκ Γ' ημκ παναηαθεί κα ακαδεπεεί ημκ οζυκ ημο 

Βαζίθεζμκ απυ ηδκ ημθοιαήενα. 

Δπί πθέμκ εέθεζ κα ημκ ακααίααζδ ζημκ ιδηνμπμθζηζηυ ενυκμ ηδξ Κυζπαξ, αθμφ ήθεε ζε νήλδ 

ιε ημκ ιδηνμπμθίηδ Γενυκηζμ βζα ημ γήηδια ηδξ ηαηεοεφκζεςξ ηςκ θζηακεζχκ ηαηά ηδκ πμνεία 

ημο δθίμο ή εκακηίμκ ηδξ (1484). Άθθ' υ εναζηήξ ηδξ δζοπίαξ δεκ ακηαθθάζζεζ ηδκ βαθήκδ ηδξ 

ένδιμο ηαζ ημο ηεθζμφ ημο ιε ηδκ εθήιενμ δυλα ηαζ ηδκ ιεβάθδ κ εοεφκδ ημο πνςεζενάνπμο 

ηδξ Οςζίαξ. Ή δβμοιεκεία ημο δζανηεί ιυκμκ πενί ηα δφμ έηδ. Ρμ Β' Σνμκζηυ ηδξ Αβίαξ Πμθίαξ 

ημο Λυαβημνμκη ιαξ πθδνμθμνεί ηδκ αζηία ηδξ παναζηήζεςξ ημο: «Δπεζδή υ Κέβαξ Ζβειχκ ημκ 

ακάβηαζε κςνίηενα κα βίκεζ δβμφιεκμξ ζηδκ ιμκή ημο μζίμο Πενβίμο ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα 
θένεζ ημοξ ιμκαπμφξ ζημκ δνυιμ ημο Θεμφ, ζηδ πνμζεοπή, κδζηεία ηαζ εβηνάηεζα, αθθά ήεεθακ 

κα ημκ θμκεφζμοκ... αοηυξ εβηαηέθεζρε ηδκ δβμοιεκεία, ηαζ βζα αοηυ δεκ ήεεθε ηαζ ημκ 

ιδηνμπμθζηζηυ ενυκμ». Γεκ βκςνίγμιε αηνζαχξ, πυηε επζζηνέθεζ ζηδκ πενζμπή πένακ ημο 

Βυθβα, πάκηςξ ημ 1489 εονίζηεηαζ πάθζκ εηεί, υπςξ πθδνμθμνμφιεεα απυ έκα βνάιια ημο 
ανπζεπζζηυπμο Γεκκαδίμο ημο Λυαβημνμκη πνμξ ημκ ανπζεπίζημπμ Ίςάζαθ ημο Ομζηχθ, ημκ 

υπμζμκ παναηαθεί κα ημκ θένεζ ζε επαθή ιε ημοξ Γένμκηαξ Ξασζζμ ηαζ Λείθμ δζα ημ γήηδια ηδξ 

αζνέζεςξ ηςκ Ημοδαζγυκηςκ. Θαζ ζηα αθθά έββναθα ηα μκυιαηα ημοξ ικδιμκεφμκηαζ ζοκεπεία 

πνάβια ημ υπμζμκ θακενχκεζ πυζμκ δζανηήξ ηαζ ααεφξ παναιέκεζ υ πκεοιαηζηυξ ημοξ 
ζφκδεζιμξ. 

 
 

Ίζςξ υ Ξαΐζζμξ ιμκάγεζ ηαηά ημκ ηαζνυκ ημφημ υπζ ζηδκ ιμκή ημο μζίμο Θονίθθμο, άθθ' ζηδκ 

βεζημκζηή ιμκή ημο Πςηήνμξ επί ηδξ Ξέηναξ ή Πςηδνμπέηναξ. Ξάκηςξ ζοββνάθεζ ηδκ ζζημνία 

ημο ιμκαζηδνίμο ημφημο. 
 
 

Νζ ζπέζεζξ ημο Ξασζίμο ιε ηδκ ιμκή αοηή έπμοκ ζδζαζηένα ζδιαζία βζα ημκ Λείθμ, βζαηζ αοηή έπεζ 

ζηεκέξ επαθέξ ιε ημ Βογάκηζμ. 
 
 
Ν δβμφιεκμξ ηδξ Γζμκφζζμξ (πενίπμο 1389-1418) ηαηαβυηακ απυ ηδκ Θςκζηακηζκμφπμθδ. Ήθεε 

απυ ημ Αβζμκ νμξ, υπμο είπε ηανεί ιμκαπυξ, ηαζ πανέδςζε ζηδκ ιμκή ημο ημ Ροπζηυκ ημο 

Αβίμο νμοξ. Θαζ ηαηά ημοξ ιεηαβεκεζηένμοξ πνυκμοξ μζ ζπέζεζξ ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ 



γςκηακέξ, βζαηί υ δβμφιεκμξ Θαζζζακυξ ιεηέαδ δφμ θμνάξ ζηδκ Θςκζηακηζκμφπμθδ «βζα ηδκ 

δζυνεςζδ ηδξ Δηηθδζίαξ». Ξζεακχξ ημ πκεφια ημο Ξαΐζζμο ηαζ ηδξ ιμκήξ ηδξ Πςηδνμπέηναξ 

οπμαάθθμοκ ζημκ υζζμ Λείθμ ηδκ επζεοιία εκυξ πνμζηοκήιαημξ ζημκ Άεςκα. 
 
 
Άθθςζηε υ δβμφιεκμξ Θαζζζακυξ πνδιάηζζε κςνίηενα δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ ημο μζίμο Θονίθθμο 

ηαηά ηα έηδ 1448-1469, δδθαδή αηνζαχξ ηαηά ημοξ πνυκμοξ ηδξ εηεί εβηαηααίςζεζξ ημο Λείθμο, 

ηαζ ζηδ ζοκεπεία ακέθααε ηδκ δβμοιεκεία ζηδ ιμκή ηδξ Πςηδνμπέηναξ. Αοηυξ δζαηήνδζε ηαηά 

ηνυπμκ ελαζνεηζηυ ηδκ πανάδμζδ ημο μζίμο Θονίθθμο ηαζ ηςκ αιέζςκ ιαεδηχκ ημο, κα 

ακηζβνάθμοκ αζαθία ηαζ κα θνμκηίγμοκ βζα ημκ ηαηανηζζιυ ηδξ αζαθζμεήηδξ. Θαηά αοηχκ ημκ 

ηνυπμ ή αζαθζμεήηδ ηδξ ιμκήξ ημο μζίμο Θονίθθμο έβζκε ιία εη ηςκ πθμοζζμηένςκ ηαζ 

ιεβαθοηένςκ ηδξ Οςζίαξ ημο ΗΔ' αζχκμξ. Ίζςξ ηαζ ή εηεί επίζηερζξ ημο Πέναμο αβζμαζμβνάθμο 

Ξαπςιίμο Ιμβμεέημο, μ μπμίμξ ιε εκημθή ημο Θαζζζακμφ ζοββνάθεζ ημκ αίμ ημο ζδνοημφ ηδξ, 

παναηζκεί ημκ Λείθμ κα ιεηααεί ηαζ αοηυξ ζηδκ Γήκ ηδξ επαββεθίαξ ηδξ ιμκαπζηήξ πμθζηείαξ. Ν 

ίδζμξ υ ζζμξ μιζθεί πενί ημο πνμζηοκήιαημξ ημο εζξ ημ Αβζμκ νμξ ηαζ «ηαξ πχναξ ηδξ 

Θςκζηακηζκμοπυθεςξ». Γεκ είκαζ υιςξ αηνζαχξ ζαθέξ ηζ ζδιαίκεζ ή έηθναζδ αοηή. Ξζεακχξ υ 

Λείθμξ ηαζ υ ζοκμδεφςκ αοηυκ Ηκκμηέκηζμξ πθζέιπζκζκ επζζηέπημκηαζ ηαζ ηζξ εηηθδζίεξ ηαζ ηα 

ιμκαζηήνζα ηδξ Θςκζηακηζκμοπυθεςξ. Γεκ βκςνίγμιε πυηε ακαπςνμφκ μί δφμ πνμζηοκδηέξ απυ 

ηδκ ιμκή ημο μζίμο Θονίθθμο ηαζ πυηε ακαηάιπημοκ ζε αοηήκ ηαζ πυζμκ παναιέκμοκ ζημ 

Άεςκα. Ξζεακχξ ημ πνμζηφκδια θαιαάκεζ πςνά ιεηαλφ ηςκ εηχκ 1460-1480. Ίζςξ ή δζαιμκή 

ημοξ ζημκ Άεςκα δζανηεί ιενζηά έηδ. Γζάθμνμζ Οχζμζ ζοββναθείξ ελέθναζακ ηδκ εφθμβμ βκχιδ 

υηζ υ Λείθμξ ηαζ υ Ηκκμηέκηζμξ δζοπάγμοκ αοηυ ημ δζάζηδια ζηδ ζηήηδ ημο Μοθμονβμφ, ή μπμία 

ήηακ απυ ημ 1016 ιέπνζ ημο έημοξ 1169 ημ πνχημκ νςζζηυ ιμκαζηήνζ ζημ Άβζμ νμξ ηαζ ακήηεζ 

ιέπνζ ζήιενμκ ζηδκ νςζζηή ιμκή ημο Αβίμο Ξακηεθεήιμκμξ. 
 
 
Γεκ οπάνπεζ υιςξ μοδειία ζζημνζηή ιανηονία πενί ημφημο ή πενί άθθςκ ηυπςκ δζαιμκήξ ηςκ 
δφμ Οχζςκ ζημκ πενίαμθμ ηδξ Ξακαβίαξ. Αζθαθχξ επζζηέπημκηαζ υθα ηα ιμκαζηήνζα ηαηά 

ζεζνάκ βζα κα πνμζηοκήζμοκ ηα Ηενά ηαζ υζζα ηαζ ςξ ιέθζζζεξ θζθυπμκμζ κα ζοθθέλμοκ ημ 

κέηηαν απυ ηα εηεί απακηχιεκα πκεοιαηζηά άκεδ. Θαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ εονίζημοκ έκα δ ηαζ 

πενζζζμηένμοξ ηυπμοξ υπμο ακαπαφμκηαζ ηαζ ςθεθμφκηαζ ζδζαζηένςξ, ηαζ παναηείκμοκ εηεί ηδκ 

δζαιμκή ημοξ πενζζζυηενμ. Δίκαζ βκςζηυκ υηζ ηαηά ημκ ΗΔ' αζχκα ή ηαηά ημ έημξ 1375 ζδνοεείζα 

ιμκή ημο μζίμο Γζμκοζίμο ανίζηεηαζ ζε πθήνδ αηιή ηαζ απμηεθεί έκα ζπμοδαίμ ηέκηνμκ ημο 

δζοπαζιμφ, υπςξ ιανηονμφκ μί εηεί δζαθάιρακηεξ Άβζμζ ηαζ ηα εηεί ζςγυιεκα πμθοάνζεια 
πεζνυβναθα. Γζα αοηυ είκαζ θίακ πζεακυκ μζ δφμ Οχζμζ πνμζηοκδηέξ κα πανέιεζκακ έκα δζάζηδια 

εκηυξ αοημφ ημο ιμκαζηδνίμο ή πθδζίμκ ημο ζε δζοπαζηήνζμ βζα κα ιαεδηεφζμοκ πανά ημοξ 

πυδαξ ηςκ ημνοθαίςκ ηδξ κμενάξ ενβαζίαξ. Ακ ηαζ δεκ έπμοιε ζζημνζηέξ απμδείλεζξ βζα ηδκ 

ζηήνζλδ ηδξ οπμεέζεςξ αοηήξ δ φπανλδ ζθααζηχκ πεζνμβνάθςκ ζηδκ αζαθζμεήηδ ηδξ ιμκήξ 

αοηήξ ιανηονεί πάκηςξ υηζ ηαηά ημοξ πνυκμοξ εηείκμοξ εηεί ιία έζης ιζηνά ζθααζηή απμζηία, ή 

μπμία ης θυβς ήδφκαημ κα πνμζέθηοζδ ηαζ κα θζθμλεκήζμοκ ημοξ δφμ μιυβθςζζμοξ ημφημοξ. 

Άθθςζηε ηαηά ηδκ επμπή αοηή ημ πκεφια ημο Φοθεηζζιμφ ηαζ ημο ζμαζκζζηζημφ Δεκζηζζιμφ ήηακ 
λέκμ πνμξ ημοξ δζοπαζηέξ ημο Αεςκμξ. Ρα αβζμνείηζηα ιμκαζηήνζα δεκ ήζακ απμηθεζζηζηχξ 

πενζμνζζιέκα ζε ιία ιυκμ εεκζηυηδηα, άθθα απμηεθμφζακ ηέκηνα βκήζζαξ πνζζηζακζηήξ 

Θαεμθζηυηδηαξ, υπμο πμθθάηζξ ζοκαζηήηεοακ ηαζ ζοιπνμζεοπυηακ Έθθδκεξ, Πέναμζ, 

Βμφθβανμζ, Βθάπμζ, Οχζμζ, Άνααεξ ηαζ Ίαδνεξ (Γεςνβζακμί) ζε ιία ζηέβδ, ακ ηαζ πζεακχξ ιία 
πθεζμκυηδηα έδζδε ζε ηάεε ιμκή ημκ ζδζάγμκηα παναηηήνα. Ρμφημ ημ βεβμκυξ είπε ζδζαζηένα 

ζδιαζία βζα ηδκ ιεηάδμζδ ημο εεμθμβζημφ πθμφημο ηδξ αογακηζκήξ Δηηθδζίαξ πνμξ ημοξ 

Πθάαμοξ, Ίαδνεξ ηαζ άθθμοξ θαμφξ. 
 
 
Γκςνίγμοιε π.π. υηζ ζηδ Ιαφνα ημο Νζίμο Αεακαζίμο οπήνπε μιάδα Πθάαςκ ιμκαπχκ, μζ μπμίμζ 

ιεηάθναγακ ηαζ ακηίβναθακ ηα ένβα ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ζηδκ βθχζζα ημοξ. Αοηυ πνμτπμεέηεζ 

υηζ πνχημκ είπακ ιάεεζ ηδκ εθθδκζηή, πνάβια βζα ημ υπμζμκ ημοξ πνμζέθενακ ηδκ δοκαηυηδηα 

αηνζαχξ ηα ιμκαζηήνζα αοηά. 
 
 
Γεκ βκςνίγμιε, ιέπνζ πμίμο ααειμφ υ υζζμξ Λείθμξ ηαηείπε ηδκ εθθδκζηή, δδθαδή ακ έθεαζε ζημ 

ζδιείμ κα ιεθεηήζεζ ημοξ Ξαηέναξ ζημ πνςηυηοπμ. Ρμφημ θαίκεηαζ υιςξ πζεακυκ απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηςκ πεζνμβνάθςκ ηςκ ένβςκ ημο, υπμο δζάθμνα ζπυθζα ιανηονμφκ 

πενί δζμνεχζεςξ ημο ηεζιέκμο ηδξ ιεηαθνάζεςξ αάζεζ ημο εθθδκζημφ πνςημηφπμο.  θίθμξ ημο 

Γμονίαξ Ρμφζζκ βνάθεζ ζε δφμ ακηίβναθα εκυξ πεζνμβνάθμο ημο ζζμο ημ ελήξ ζπυθζμ: «Νφημζ 



μζ αίμζ ηαζ ηαφηα ηα Κανηφνζα εβνάθδζακ απυ ημ αζαθίμ Γένμκημξ Λείθμο ηαηά ηδκ βναθή ηαζ 

ηδκ δζυνεςζδ δζυηζ πμθθμφξ ηυπμοξ έδεζλε υ Γένςκ Λείθμξ δζα ηαξ βναθάξ ηαφηαξ». Κεηά ημκ 

επίθμβμ ηςκ ζδίςκ ηςδίηςκ οπάνπεζ ή ελήξ οπμβναθή: 

«αιανηαθμξ κδθ ηαζ αζφκεημξ»ζηδκ εθθδκζηή. Ή βναθή αιανηαθυξ ακηαπμηνίκεηαζ πνμξ ηδκ 

νςζζηή πνμθμνά, ηαε' δκ ημ ιδ ημκζγυιεκμ μ πνμθένεηαζ ςξ α. Θαζ ημ κδθ ακηζζημζπεί πνμξ ηδκ 

νςζζηή βναθή ημο μκυιαημξ. Δλ αθθμφ ηέημζα θάεδ, δδθαδή ή πνήζδ ημο δ ακηί εζ, 

ζοκακηχκηαζ ηαζ ζηα πθείζηα εθθδκζηά πεζνυβναθα. Απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ πεζνμβνάθςκ ημο 

Λείθμο ιε αθθά πεζνυβναθα πενζέπμκηα ηα ίδζα ένβα πνμηφπηεζ υηζ ημ ηείιεκμκ ημο Λείθμο είκαζ 

πθδζζέζηενμ πνμξ ημ εθθδκζηυ πνςηυηοπμ. Ρμφημ ζδιαίκεζ υηζ υ ζζμξ ημοθάπζζημ εθέβπεζ ηαζ 

δζμνεχκεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ιεηαθνάζεζξ, ακ δεκ ιεηαβθςηηίγεζ ημ ηείιεκμκ εη κέμο. Ποκεπχξ 

δοκάιεεα κα ζοιπενάκμοιε υηζ υ Γένςκ είπε ημοθάπζζημκ ζημζπεζχδεζξ, ίζςξ ηαζ ζηακμπμζδηζηέξ 

βκχζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ, ηζξ μπμίαξ απέηηδζε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εκ Αες ηαζ 

Θςκζηακηζκμφπμθδ παναιμκήξ ημο. 
 
 
Γοζηοπχξ αβκμμφιε ηεθείςξ ηζξ πενζπέηεζαξ ηςκ δφμ πνμζηοκδηχκ ηαηά ηδκ ιαηνάκ απμδδιία 

ημοξ.  δνυιμξ δεκ ήηακ εφημθμξ ηαηά ημοξ πνυκμοξ εηείκμοξ. Ρμ Βογάκηζμ πνμ μθίβμο είπε 
ηαηαηηδεεί απυ ημοξ ααναάνμοξ Ρμφνημοξ. Θαηά ηδκ εάθαζζακ οπήνπε υ ηίκδοκμξ ηςκ 

πεζναηχκ. Ξανά ηζξ ακηζλμυηδηεξ αοηέξ μί δφμ πνμζηοκδηέξ επζζηνέθμοκ ζχμζ ζηδκ παηνίδα 

ημοξ, πνμζηαηεουιεκμζ οπυ ημο Θεμφ ηαζ θοθαζζυιεκμζ οπυ ηδκ ζηέπδ ηδξ Όπεναβίαξ 

Θεμηυημο. Ξάκηςξ ημ πνμζηφκδια ημφημ άζηδζε ααεφηαηδ επίδναζδ επί ημο μζίμο Λείθμο ηαζ 

έπεζ απμθαζζζηζηή ζδιαζία βζα ηδκ πεναζηένς γςή ημο. Ή ζοκάκηδζδ ιε ημοξ ακαπςνδηέξ ηαζ 

δζοπαζηέξ ημο Αβίμο νμοξ απμηεθεί ημ ιέβα μνυζδιμ ζημκ αίμ ημο ζίμο. Απμααίκεζ πδβή 

ειπκεφζεςξ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ εκηεφεεκ ηαζ έλδξ πμθζηείαξ ημο. Γεδμιέκμο υηζ υ Γένςκ 
οπέβναρε ιμκαζηδνζαηυ έββναθμ πνμκμθμβμφιεκμ ιεηαλφ ηςκ εηχκ 1471-1475 πενίπμο, ή 

απμδδιία έθααε πςνά είηε κςνίηενα, είηε ιεηά ημ δζάζηδια ημφημ. Ή ηεθεοηαία οπυεεζδ 

θαίκεηαζ πζεακυηενα. 
 
 
Ποκεπχξ μί δφμ παηένεξ επέζηνερακ ίζςξ πενί ημ 1480 ζηδκ ιμκή ηδξ ιεηακμίαξ ηςκ.  Λείθμξ 

υιςξ δεκ εβηαηεαίςζε πθέμκ ζημ ημζκυαζμ, αθθά υ πυεμξ ηδξ δζοπίαξ έπεζ ηυζμκ αολδεεί ζηδκ 

ροπήκ ημο, χζηε κα ηηίζδ πθδζίμκ ημο ιμκαζηδνίμο έκα ηεθί ζε ένδιμ ηυπμ, βζα κα επζδμεεί 

εηεί υθμηεθχξ ζηδκ κμενά ενβαζία ηαζ ημκ εεςνδηζηυ αίμκ. Ίζςξ ζηδκ απυθαζδ αοηή ζοιαάθθεζ 
ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ημοξ πνυκμοξ εηείκμοξ ή ιμκή ημο μζίμο Θονίθθμο δμηζιαγυηακ απυ 

εζςηενζηέξ ηαναπέξ ελ αζηίαξ ηςκ πμθζηζηχκ δζαιαπχκ ιεηαλφ ημο Κεβάθμο Ζβειυκαξ ηδξ 

Κυζπαξ ηαζ ημο ημπζημφ Ήβειυκμξ Ακδνέμο Κζπαήθμαζηξ. Ποβηεηνζιέκςξ πνυηεζηαζ πενί ένζδμξ 

βζα ηδκ θεμοδανπζηή ηονζανπία επί ηδξ ιμκήξ ιεηαλφ ημο μζηείμο επζζηυπμο Βαζζζακμφ ημο 

Ομζηχθ ηαζ ημο ημπζημφ δβειυκα. 
 
 
Θζκμφιεκμξ απυ ηδκ βκςζηή ημο ζοβηεκηνςηζηή πμθζηζηή υ Ίαάκ Γ' ηάζζεηαζ οπέν ημο επζζηυπμο 

ηαζ ηαηά ημο ημπζημφ δβειυκα, ή πενζμπή ημο μπμίμο άθθςζηε εκηυξ μθίβμο εα πνμζανηζζεεί 

ζηδκ δβειμκία ηδξ Κυζπαξ.  Κδηνμπμθίηδξ Γενυκηζμξ, επενυξ ηδξ ακηζθεμοδανπζηήξ 

ζοβηεκηνςηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Κεβάθμο Ζβειυκμξ, οπμζηδνίγεζ ημκ Ακδνέα Κζπαήθμαζηξ. Δλ 

αθθμφ ηαηά ηδκ ιεηαλφ Ρζάνμο ηαζ Κδηνμπμθίημο ένζδα βζα ημ γήηδια ηδξ ηαηεοεφκζεςξ ηςκ 

θζηακεζχκ υ επίζημπμξ Βαζζζακυξ ηάζζεηαζ οπέν ημο Ίαάκ ηαζ ηαηά ημο Γενυκηζμο. Δίκαζ θοζζηυ 

μζ δζαιάπεξ αοηέξ κα ηανάζζμοκ ηαζ ημοξ ζδίμοξ ημοξ ιμκαπμφξ, μί μπμίμζ δζαζνμφκηαζ ζε δφμ 

μιάδαξ. Γεκ είκαζ υιςξ πμθζηζηυ ιυκμ ημ γήηδια, ημ υπμζμκ πςνίγεζ ημοξ παηένεξ. πάνπμοκ ηαζ 

δφμ ηάζεζξ ακηίεεημζ ςξ ηα ηηήιαηα ηδξ ιμκήξ. Ή ιεκ επζδζχηεζ ηδκ ζοκεπή ηαηά ημ δοκαηυκ 

αφλδζδ ηδξ αηζκήημο πενζμοζίαξ ημο ιμκαζηδνζμφ, ημ υπμζμκ ςξ ιέβαξ θεμοδάνπδξ ηαηέπεζ ήδδ 

ηεναζηίαξ εηηάζεζξ ηαζ πενί ηα 50 πςνία, ή δε άθθδ είκαζ ημοθάπζζημκ οπέν ημο πενζμνζζιμφ, ακ 

υπζ οπέν ηδξ εθαηηχζεςξ ή ηδξ ηαηανβήζεςξ ηςκ ηηδιάηςκ. Φαίκεηαζ υηζ ήδδ υ ζζμξ Θφνζθθμξ 

εέθδζε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ αηζκήημο πενζμοζίαξ, πνμαθέπμκηαξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ 

εηημζιζηεφζεςξ ηαζ ηςκ ιενίικςκ, ημοξ μπμίμοξ ζοκεπζθένεζ υ πθμφημξ. Δκηυξ ηδξ 

αδεθθυηδηαξ οπάνπμοκ ζμαανέξ ηαναπέξ ημ 1482 παφεηαζ αζαίςξ υ δβμφιεκμξ Λήθςκ, ημκ 

υπμζμκ οπμζηδνίγεζ υ δβειχκ Ακδνέαξ, ηαζ εβηαείζηαηαζ υ δβμφιεκμξ Πεναπίςκ, αθθά ηαζ αοηυξ 

ακαβηάγεηαζ ιεηά έκα έημξ ζε παναίηδζδ. Θαηά ημ έημξ 1483 15 ιμκαπμί εβηαηαθείπμοκ ηδκ 

ιμκή ζε έκδεζλδ δζαιανηονίαξ, εκηυξ μθίβμο υιςξ κίηα πάθζκ ή ιενίδα ημο δβειυκαξ Ακδνέμο 
ηαζ ςξ κέμξ δβμφιεκμξ εηθέβεηαζ υ Γμονίαξ Ρμφζζκ, έκαξ θίθμξ ηαζ ιαεδηήξ ημο μζίμο Λείθμο. 



Αζθαθχξ μζ ηαναπέξ ηαζ δζαιάπεξ αοηέξ δεκ εοκμμφκ ηδκ πκεοιαηζηή γςή ηαζ ηονίςξ ημκ 

εεςνδηζηυ αίμ ημο δζοπαζημφ, υ υπμζμξ θεφβεζ ημοξ εμνφαμοξ ημο ηυζιμο. Φαίκεηαζ υηζ υ υζζμξ 

Λείθμξ δεκ εηάπεδ οπέν μοδειζάξ ηςκ ενζγμοζχκ ιενίδςκ, αθθά πζεακχξ ελ αθμνιήξ ηςκ 

ακςιαθζχκ ημφηςκ ακαπςνεί μνζζηζηχξ ηαζ απυ ημ δζοπαζηήνζμ πθδζίμκ ηδξ ιμκήξ.  ίδζμξ 

αζηζμθμβεί ηδκ ακαπχνδζδ ημο «βζα ηδκ εθθζπή ςθέθεζα ηδξ ροπήξ ηαζ βζα ηακέκα άθθμκ 

θυβμκ». Ίζςξ ή κυεεοζδ ηςκ παναδυζεςκ ημο μζίμο Θονίθθμο, πενί ηδξ μπμίαξ βνάθεζ υ ζζμξ 

Ηςζήθ ημο Βμθμημθάιζη, είκαζ ή εζζαβςβή ηδξ ζδζμννοειίαξ. Δκ πάζεζ πενζπηχζεζ υ Λείθμξ 

αβςκίγεηαζ οπέν «ηδξ πμθζηείαξ ηςκ εείςκ εκημθχκ ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ηαζ ηδκ Ξανάδμζζκ 

ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ», αζπέηςξ πενί πμίμο ζοβηεηνζιέκμο γδηήιαημξ πνυηεζηαζ. 
 
 
Ζ ζοκέπεζα ηδξ πκεοιαηζηήξ πμνείαξ ημο ζίμο ιμζάγεζ ιε ηδκ πενίπηςζδ ηυζςκ άθθςκ 
ενδιζηχκ, μζ μπμίμζ πανέιεζκακ επί πμθθά έηδ ζημ ημζκυαζμ ηαζ, αθμφ πνυημρακ ζηδξ πναηηζηέξ 

ανεηέξ, πεεφιδζακ η δκ ηεθεζυηδηα ημο εκ δζοπία εεςνδηζημφ αίμο ηαζ ακαπχνδζακ ιε ηδκ 

εοθμβία ημο πκεοιαηζημφ παηνυξ ηςκ ζηδκ ένδιμ. Θαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ ηαζ υ ζζμξ Λείθμξ 

«ειάηνοκε θοβαδεφςκ ηαζ δοθίζεδ εκ ηδ ενήις», υπςξ θέβεζ υ ραθιςδυξ. «Κε ηδ Σάνζκ ημο 

Θεμφ εφνμκ έκα ηυπμκ ηαηά ημκ κμοκ ιμο, δζυηζ ηα ηέηκα ημο ηυζιμο δοζηυθςξ απμπθακχκηαζ 

ιέπνζξ εδχ, υπςξ ζο υ ίδζμξ είδεξ», βνάθεζ πνμξ ημκ Γένμκηα Γενιακυ. Ηδμφ πςξ πενζβνάθεζ 

έκαξ επζζηέπηδξ ημο ΗΘ' αζχκμξ αοηυ ημ ιένμξ: «15 αένζηζα (= 15,9 πι.) απυ ηδ πυθδ Θζνίθθςθ 

ανίζηεηαζ ημ ενδιδηήνζμ ημο Λείθμο Πυνζηο ή πνχδκ ζηήηδ ημο Λείθμο Πυνζηο. 
 
 
Ν ηαηά ηδκ ανπή ακμζηηυξ δνυιμξ παναηάιπηεζ ιενζηέξ θίικέξ ηαζ έπεζηα δζένπεηαζ δζα ιέζμο 

αμοκχκ ηαζ δάζμοξ. υπζ ιαηνά ηδξ ζηήηδξ οπάνπεζ ιία πμθφ εονεία ηαζ βναθζηή θίικδ. 

Νκμιάγεηαζ Πυνζημζε απυ ημκ πμηαιίζημ Πυνακ υ υπμζμξ εζζαάθθεζ ζε αοηήκ. Άβνζμξ, ένδιμξ ηαζ 

ζημηεζκυξ είκαζ εηείκμξ υ ηυπμξ, υπμο υ Λείθμξ ίδνοζε ηδκ ζηήηδ ημο. Ρμ έδαθμξ είκαζ ζζυπεδμ, 

αθθά ηεθιαηχδεξ. Ξένζλ οπάνπεζ δάζμξ. Ξενζζζυηενα είκαζ ηα αηακεμθυνα πανά ηα θοθθμθυνα 

δέκδνα.  πμηαιίζημξ Πυναξ ή Πυνηαξ, υ υπμζμξ έδςζε ζημκ εενάπμκηα ημο Θεμφ ημ επχκοιμ, 

δεκ εθίζζεηαζ, αθθά ζφνεηαζ δζα ιέζμο ημο ηυπμο ημφημο ηαζ πενζζζυηενμ μιμζάγεζ πνμξ έκα 

θζικάγμκ ηέθια πανά πνμξ νέμκηα φδαηα. Κεηαλφ ηςκ πυνηςκ, ηα υπμζα θφμκηαζ ζηζξ υπεεξ, 

ζοκακηάηαζ ηαζ ή ηυηηζκδ ααηυιμονα, υ κυζηζιμξ ηαζ εαςδζάγςκ ηανπυξ ημο ηυπμο. Δίκαζ ημ 

ιμκαδζηυ βθοηφ πνάβια ημ μπμίςκ δφκαηαζ κα ζοκάκηδζδ ηακείξ δε ημφημ ημ άβνζμ ιένμξ. 

Κεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ βαζχκ, ηςκ μπμίςκ έπεζ ηυζδ δαρίθεζα δ ζθανά θφζδ πςνχκ ηδξ Ιεοηήξ 

Ιίικδξ, είκαζ δφζημθμ κα ανεεεί ηαηαθφβζμ ιεθαβπμθζηυηενςκ ηαζ ενδιζηυηενμ ηδξ ενήιμο 

αοηήξ. 
 
 
Γφκαηαζ κα θακηαζεεί ηακείξ, πμία θυπιδ οπήνπε εδχ πενί ημ ηέθμξ ΗΔ' – ανπέξ ΗΠΡ' αζχκμξ, 

υηακ υ Λείθμξ Πυνζηο έγδζε εδχ. Ή εέα ημο ηυπμο δίδεζ εη πνχηδξ υρεςξ ιία ζδέα πενί ημο ηζ 

γήηδζε υ ζζμξ εδχ.... 
 
 
 

 
 
 
 

Ν ενδιζηυξ ηυπμξ αοηυξ απμηεθεί θμζπυκ ηδκ ζδεχδδ παθαίζηνα βζα ημοξ πκεοιαηζημφξ άεθμοξ 

ημο δζοπαζημφ. Κε ημκ πζζηυ ιαεδηή ημο Ηκκμηέκηζμ ορχκεζ έκα ζηαονυκ, ακμίβεζ έκα θνέαν 

ηαζ ηηίγεζ ηαθφααξ απυ λφθμ. Ρα ηεθζά ηςκ οπμηαηηζηχκ ημο ηηίγμκηαζ ζε απυζηαζδ ηδξ αημήξ 

ιζαξ αμήξ ή εκυξ θίεμο αμθήξ απυ ημ δζηυ ημο, χζηε έηαζημξ κα δζοπάγεζ πςνίξ εκυπθδζδ ηαζ 

ζε ακάβηδ κα ηαθέζεζ ημοξ αδεθθμφξ ζε αμήεεζα. Νί παηένεξ επζζςνεφμοκ έκα θμθίζημ απυ 

βήκ, Δπί ημο μπμίμο ακεβείνμοκ έκα λφθζκμ καυ ζηδ ηζιή ηδξ παπακηήξ ημο Σνζζημφ ιε 

πανεηηθήζζ ημο αβίμο Δθναίι ημο Πφνμο. Δπίζδξ ηαηά ηδκ πανάδμζζκ ημο ΗΘ' αζχκμξ υ Άβζμξ 

ηηίγεζ ζδζμπείνςξ έκα ιφθμ πανά ημκ πμηαιίζημ βζα ηζξ ημζκέξ ακάβηεξ ηδξ ζηήηδξ. Θαηά ιία 

άθθδ πανάδμζδ υ ζζμξ ηαη' ανπάξ γεζ ηεθείςξ ιυκμξ ςξ ενδιίηδξ ηαζ ζοκ ης πνυκμ 

πνμζένπμκηαζ άθθμζ αδεθθμί ςξ ιαεδηαί, ημοξ μπμίμοξ υ Γένςκ δέπεηαζ ιε πμθφκ δζζηαβιυ 

θυβς ηδξ ιεβάθδξ ημο ηαπεζκμθνμζφκδξ, αθθά ηαζ βζα ημκ πυεμ ηδξ δζοπίαξ, ή μπμία 

δζαηανάζζεηαζ απυ ηδκ πνμζέθεοζδ πμθθχκ οπμηαηηζηχκ, επυκηςκ δζάθμνα πνμαθήιαηα. Ή 



αβάπδ υιςξ ημκ παναηζκεί κα ηαηεαεί απυ ηδκ ΗΒ' ααειίδα ηδξ ηεθεζυηδηαξ βζα κα επζιεθείηαζ 

ηδκ πνυκμζα ηςκ αδεθθχκ ηαζ ηδκ δζαημκίακ ημο θυβμο, εονζζηυιεκμξ ζηδκ ΗΑ' ααειίδα, υπςξ 

θέβεζ υ άβζμξ Καηάνζμξ. 
 
 
Ζ ζοκάενμζζδ πενζζζμηένςκ αδεθθχκ ακαβηάγεζ ημκ Γένμκηα κα δζμνβάκςζδ ηδκ γςή ηδξ 

ιζηνήξ αδεθθυηδηαξ ηαζ κα ηδξ δχζεζ έκα ηοπζηυ. Ξνμζπαεχκηαξ κα ιείκεζ πζζηυξ ζημ ζδεχδεξ 

ηδξ ενδιζηήξ ηαζ δζοπαζηζηήξ- πμθζηείαξ ηαζ κα ακηαπμηνζεεί πνμξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιζηνήξ 

πμίικδξ, υ ζζμξ επζθέβεζ ηδκ ιέζδ ηαζ ααζζθζηή μδυ ιεηαλφ ημζκμαίμο ηαζ ηεθείμο 
ακαπςνδηζζιμφ δδθαδή ημκ αζηδηζηυ ηνυπμκ γςήξ. Νφημξ ζοκδοάγεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο 

ημζκμαίμο ηαζ ηδξ δζοπίαξ ηαζ ιεηνζάγεζ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο ιμκήνμοξ αίμο. 
 

 
Ν Λείθμξ δεκ είκαζ —υπςξ πμθθάηζξ θέβεηαζ— υ εζζαβςβέξ ημο ζηδηζημφ ηοπζημφ ζηδ Οςζία. Ρμ 

ηοπζηυ ημφημ ζοκακηάηαζ ήδδ ζηα πεζνυβναθα ηςκ ανπχκ ημο ΗΔ' αζχκμξ ηαζ ζηδ ιμκή ημο 

μζίμο Θονίθθμο, μ μπμίμξ πζεακχξ ηαηά ηα πνχηα έηδ αημθμφεδζε αοηυ. Ποκεπχξ οπήνλακ 

οπμηοπχδεζξ ζηήηεξ ζηδ Οςζία πμθφ πνμ ημο μζίμο Λείθμο. Δκ ημφημζξ μφημξ είκαζ υ ζδνοηήξ 

ηδξ πνχηδξ βκςζηήξ ζηήηδξ, ή μπμία ζοκεζδδηά παναιέκεζ ζηήηδ ηαζ δεκ ιεηααάθθεηαζ ζε 

ιμκαζηήνζ, ακ ηαζ ηαηά ημκ ΗΘ' αζχκα ελεθίπεδ ζε ημζκυαζμ, ημ μπμίμ δζεηήνεζ ιενζηά ζημζπεία 

ζηδηζηήξ γςήξ. Κε ηδκ «Ξανάδμζζκ» ημο υ ζζμξ αθήκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο έκα ζημζπεζχδεξ 

βναπηυ ηοπζηυ ηδξ ζηήηδξ, ημ μπμίμ νοειίγεζ δζάθμνα γδηήιαηα ηδξ ημζκήξ γςήξ, εκχ βζα ηζξ 

εηηθδζζαζηζηέξ ζοκάλεζξ εθανιυγεζ ημ ήδδ οπάνπμκ ηαηά ημ πθείζημκ θεζημονβζηυ ηοπζηυ ηςκ 

ζηδηχκ. Ποιθχκςξ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ημφημο μί παηένεξ ηδξ ζηήηδξ ζοκένπμκηαζ δφμ θμνάξ 

ηδκ εαδμιάδα ζηδκ ημζκή θαηνεία εκ ης καυ ηδξ ζηήηδξ. Ρδκ εζπένα ημο Παααάημο ηαζ ηδξ 

Ρεηάνηδξ ηεθμφκ μθμκφηηζα αβνοπκία, ή μπμία ημ πνςί θήβεζ ιε ηδκ Θεία Ιεζημονβία ηαζ ηδκ 

ημζκή ηνάπεγα ηςκ αδεθθχκ. Ρζξ άθθεξ διέναξ μί παηένεξ παναιέκμοκ εκηυξ ηςκ ηεθζχκ ημοξ 

ηαζ ηεθμφκ ηζξ αημθμοείαξ ηαζ ημκ ηακυκα ημοξ ηαηά ιυκαξ εκαθθάλ ιε ακαβκχζιαηα απυ ηδκ 

Αβία Γναθή ηαζ ημοξ Ξαηέναξ ηαζ ιε ημ οπμπνεςηζηυ ενβυπεζνμ, απυ ημ μπμίμ πμνίγμκηαζ ηα 

πνμξ ημ γδκ. υηακ ηφπδ εμνηή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδμξ δ αβνοπκία ηδξ Ρεηάνηδξ 

ιεηαθένεηαζ ζηδκ εμνηή. Ή αβνοπκία ηδξ ζηήηδξ δζαθένεζ ηαηά πμθφ απυ ηδκ ιμκαζηδνζαηή 

αημθμοεία ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ ιεβαθμπνεπή ραθιςδία. Ποκίζηαηαζ ηονίςξ απυ ηδκ 

ακάβκςζδ ημο ραθηδνίμο, ή μπμία δζαηυπηεηαζ ηαηά δζαζηήιαηα απυ ακαβκχζιαηα εη ηςκ 

ζοββναιιάηςκ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ηαζ απυ πκεοιαηζηυξ ζοκμιζθίαξ ιεηαλφ ηςκ ιμκαπχκ, μί 

μπμίμζ δφκακηαζ κα εηθνάζμοκ ηζξ απμνίεξ ηςκ ηαζ κα ζογδηήζμοκ δζάθμνα πκεοιαηζηά εέιαηα. 

Κεηά ημκ ημζκυ εζπενζκυ πανέπεηαζ ζημοξ αμοθςιέκμοξ ή δοκαηυηδηα κα θάβμοκ ζηδκ ηνάπεγα. 

Έπεζηα ανπίγεζ ή αβνοπκία. Ή ραθιςδία, ηα ηνμπάνζα ηαζ μί ηακυκεξ πενζμνίγμκηαζ ζημ εθάπζζημ 

ηαηά ημ πανάδεζβια ηςκ παθαζχκ Ξαηένςκ ηδξ ενήιμο, μί μπμίμζ έθεβακ υηζ ηα αοηά δεκ 

ανιυγμοκ ζημοξ ιμκαπμφξ, δζυηζ εηδζχημοκ ηδκ ηαηάκολδ. Πηδκ Θεία Ιεζημονβία ράθθμοκ 
ιυκμκ ημκ ηνζζάβζμ φικμ, ημ Αθθδθμφζα, ημκ πενμοαζηυ φικμ ηαζ ημ Άλζμκ εζηίκ, εκχ υθα ηα 

άθθα απθχξ απαββέθθμκηαζ. πάνπεζ θμζπυκ ιεβάθδ απθυηδηα ηαζ θζηυηδηα ζηζξ αημθμοείαξ ηδξ 

ζηήηδξ, ζηζξ μπμίαξ ηονίανπμ εέζδ ηαηέπμοκ ημ ραθηήνζμ ηαζ ηα δζάθμνα παηενζηά 

ακαβκχζιαηα ιε πκεοιαηζηέξ ζοκμιζθίαξ. 
 
 
Ξανά ηδκ απμιάηνοκζδ ηαζ απμιυκςζδ ημο απυ ημκ ηυζιμκ ή θήιδ ηδξ ανεηήξ ηαζ ηδξ 

εεμθμβζηήξ ιμνθχζεςξ ημο Αβίμο θεάκεζ ζηα ιεβάθα ηέκηνα ηδξ Οςζίαξ. ηακ ζημ 
Λυαβημνμκη ακαθφεηαζ ηαζ δζαδίδεηαζ ή αίνεζδ ηςκ Ημοδαζγυκηςκ, υ ανπζεπίζημπμξ Γεκκάδζμξ 

απεοεφκεηαζ ηαηά ημ 1489 πνμξ ημκ εθδζοπάγμκηα ζηδκ ιμκή ημο μζίμο Θενάπμκημξ πνχδκ 

ανπζεπίζημπμ ημο 'Ομζηχθ Ίςάζαθ ιε ηδκ πανάηθδζζκ κα ζοζηεθεεί ιε ημοξ Γένμκηεξ Ξαΐζζμ 

ηαζ Λείθμ. 
 
Πηδκ επζζημθή ημο βνάθεζ ζπεηζηχξ ιε ημ ακαιεκυιεκμ ηέθμξ ημο ηυζιμο: «Θαζ κα ζηείθεζξ 

πνμξ ημκ Ξαίζζμ ηαζ ημκ Λείθμ, ηαζ κα ζοζηεθεείξ ιε αοημφξ πενί ημφημο: Θα πανέθεμοκ ηαζ ή 

εαδυιδ πζθζάδα εα ηεθείςζδ». Άθθ' αηυιδ πενζζζυηενμ εα ήεεθε κα ζοκάκηδζδ ημοξ ζδίμοξ 

πνμζςπζηχξ «Θαζ πενί ημφημο κα ιμο απμηνζεείξ: Δίκαζ δοκαηυκ κα πανεονεεμφκ έπ' μθίβμ 

πθδζίμκ ιμο υ Ξαζζζμξ ηαζ μ Λείθμξ δζα κα ιζθήζμοιε ιε αοημφξ πενί ηςκ αζνέζεςκ;». Γεκ 

βκςνίγμοιε, ακ ή ζοκάκηδζδ αοηή έθααε πςνά. Ξάκηςξ ηαηά ημ επυιεκμ έημξ μί Γένμκηεξ 

Ξαζζζμξ ηαζ Λείθμξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εκ Κυζπα ζφκμδμ ηαηά ηςκ αζνεηζηχκ. Ρμ Γ' Σνμκζηυ ημο 

Λυαβημνμκη ιαξ πθδνμθμνεί ηα έλδξ: «Ρμφημ ημ θεζκυπςνμ, ηδκ 16δκ Νηηςανίμο (1490) 

ζοκήθεακ ηαηά ημ πνυζηαβια ημο εοζεαμφξ ηαζ θζθμπνίζημο βκδζίμο πνμιάπμο ηδξ 



Ννεμδμλίαξ, Κεβάθμο Ζβειυκμξ Ίαάκ Βαζίθζεαζηξ, ημο Αοεέκημο πάζδξ Οςζίαξ ηαζ 

Αοημηνάημναξ πμθθχκ άθθςκ πςνχκ, ή Αφημο Αβζυηδηα υ Γεζπυηδξ υ Κδηνμπμθίηδξ Εςζζιάξ 

πάζδξ Οςζίαξ, υ ανπζεπίζημπμξ Ροπχκ ημο Ομζηχθ, μί επίζημπμζ Λήθςκ ημο Πμογκηάθ, Ποιεχκ 
ημο Οζάγακ, Βαζζζακυξ ημο Ραζέν, Ξνυπμνμξ ημο Παναζμο, Φζθυεεμξ ημο Ξένι, μί ανπζιακδνίηεξ 

ηαζ δβμφιεκμζ, υ δβμφιεκμξ ηδξ ιμκήξ ηδξ Αβίαξ Ρνζάδμξ ημο μζίμο Πενβίμο ηαζ μί Γένμκηεξ 

Ξαΐζζμξ ηαζ Λείθμξ, μί πνςημπνεζαφηενμζ ηαζ μί ζενείξ ηαζ μί δζάημκμζ ηαζ υθδ ή Ηενά Πφκμδμξ 

ηδξ νςζζηήξ Κδηνμπυθεςξ ζηδ ζοκεδνίαζδ ηαηά ηςκ κμεεοηχκ ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ, ηαηά 
ημο ιμκαπμφ Εαπανίμο ηαζ ηςκ εηαίνςκ αοημφ» Ή ζπεηζηχξ ιεηνζμπαεήξ ηαζ ακηζηεζιεκζηή 

ηαηαδίηδ ηςκ αζνεηζηχκ οπυ ηδξ ζοκυδμο ζημκ αθμνζζιυ, ηαεαίνεζδ ηαζ ακαεειαηζζιυ ηαζ 

ελμνία μθείθεηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ζηδκ πανμοζία ηςκ δφμ Γενυκηςκ.  ανπζεπίζημπμξ 

Γεκκάδζμξ ηαζ μ ζζμξ Ηςζήθ ημο Βμθμημθάιζη δεκ ανημφκηαζ απθχξ ζηδκ ηαηαδίηδ ηαζ ηδκ 

ελμνία ηςκ αζνεηζηχκ, αθθά γδημφκ ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ οπυπηςκ ηαζ ηδκ ηαηαδίηδ ηςκ 

εκυπςκ, επεζδή ηαηά ηδκ βκχιδ ηςκ δ ιεηάκμζα ηςκ αζνεηζηχκ δεκ είκαζ εζθζηνζκήξ. Δπαζκμφκ 
ημκ ααζζθέα ηδξ Ηζπακίαξ, υ μπμίμξ ιε ηδκ Ηενά Δλέηαζδ θνυκηζγε εκενβχξ ηαζ δναζηζηχξ βζα 

ηδκ ηαεανυηδηα ηδξ πίζηεςξ. Ξνμθακχξ ή φπανλδξ ηδξ Ηενάξ Δλεηάζεςξ έβέκεημ βκςζηή ζημκ 

ανπζεπίζημπμ Γεκκάδζμ οπυ ημο Γμιζκζηακμφ Ηενμιυκαπμο Βεκζαιίκ, υ μπμίμξ ανίζηεηαζ ηαη' 

εηείκμοξ ημοξ πνυκμοξ ζημ Λυαβημνμκη ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημκ αβχκα ηαηά ηςκ Ημοδαζγυκηςκ ηαζ 

ζηδκ οπυ ημο Γεκκαδίμο έηδμζδ ηδξ πνχηδξ πθήνμοξ ζθααζηήξ ιεηαθνάζεςξ μθμηθήνμο ηδξ 

Βίαθμο. Ποββνάθεζ επίζδξ δζάθμνα ένβα πενί ηδξ ακςηενυηδηαξ ηδξ ζενμζφκδξ ηαζ ηδξ 

εηηθδζζαζηζηήξ ελμοζίαξ απέκακηζ ηδξ ημζιζηήξ, ααζζγυιεκμξ επί ηδξ βκςζηήξ θαηζκζηήξ 
πθαζημβναθίαξ ηδξ Τεοδμηςκζηακηζκείμο Γςνεάξ.  Γεκκάδζμξ, υ μπμίμξ είκαζ ηαζ παναιέκεζ 

ηαηά πάκηα μνευδμλμξ, δδιζμονβεί ημζμοημηνυπςξ έκα κέμκ νεφια ζηδκ νςζζηή εεμθμβία, 

δδθαδή ηδκ δοηζηίγμοζα ηάζδ, ή μπμία δακείγεηαζ ηδκ εεμθμβζηή ιέεμδμ ηαζ ηα επζπεζνήιαηα απυ 

ηδκ Δζπενία, πςνίξ υιςξ κα ανκείηαζ ηοπζηχξ ηα μνευδμλα δυβιαηα. Ρμ θαζκυιεκμ ημφημ δεκ 

είκαζ ιία απμηθεζζηζηή ελέθζλδ ηδξ νςζζηήξ εεμθμβζηήξ ζηέρεςξ, αθθά παναηδνείηαζ πενίπμο 

ηαηά ηδκ ζδίακ επμπή ηαζ ζηδκ εθθδκζηή ηαζ ηζξ άθθεξ μνεμδυλμοξ Δηηθδζίαξ ηαζ δζεονφκεηαζ ηαζ 

ηονζανπεί Δπί αζχκαξ. Ή αζηία ηδξ «Ιαηζκμηναηίαξ» αοηήξ είηε οπυ νςιασηή, είηε οπυ 

πνμηεζηακηζηή ιμνθή μθείθεηαζ πνμθακχξ ζημκ θυβς ηςκ δοζιεκέζηαηςκ ελςηενζηχκ 

ζοκεδηχκ παναηιή ηδξ ζδίαξ μνεμδυλμο παηενζηήξ εεμθμβζηήξ ζηέρεςξ ηαζ ζημ ακχηενμ 

επζζηδιμκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ επίπεδμ ηςκ ηυηε δοηζηχκ εεμθυβςκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ αολδιέκδ 

δζείζδοζδ ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ ζηδκ Ακαημθή. 
 
 
Έκα άθθμ νεφια ζηδκ πκεοιαηζηή γςή ηδξ Οςζίαξ ειπκέεηαζ ακηζεέηςξ απυ ηδκ ζδίακ 

εηηθδζζαζηζηή πανάδμζδ, ή μπμία ηχνα βίκεηαζ ζοκεζδδηή βζα ηδξ ακηζιεηςπίζεςξ ηςκ λέκςκ 

επζδνάζεςκ. 
 
 
Θαηά ημκ ΗΕ' ημ εεκζηυ, ζοκηδνδηζηυ ηαζ λεκυθμαμ πκεφια εα δζαδναιαηίζεζ έκα ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ δδιζμονβία ημο ζπίζιαημξ ηςκ θεβμιέκςκ Ξαθαζμπίζηςκ .  υζζμξ Λείθμξ δεκ ακήηεζ 

μφηε ζηδκ πνχηδ, μφηε ζηδκ δεοηένα ιενίδα, άθθ' είκαζ εηπνυζςπμξ εκυξ ηνίημο ηζκήιαημξ, 

δδθαδή ημο εθθδκζημφ —μζημοιεκζημφ ηαζ αεςκζημφ — ηςκζηακηζκμοπμθζηζημφ, ημ μπμίςκ 

ζοκεζδδηυξ ζοκεπίγεζ ηδκ αογακηζκή πανάδμζδ ηαζ ζημ μπμίςκ ακήημοκ μί πμθοάνζειμζ ιμκαπμί, 

μζ μπμίμζ πμνεφμκηαζ ςξ πνμζηοκδηέξ ζημ Αβζμκ νμξ ηαζ ζημοξ Αβίμοξ Ρυπμοξ, ηαεχξ ηαζ μί 

Βογακηζκμί πνυζθοβεξ, εβηαείζηακηαζ ζηδκ Οςζία. Αοηυ ημ νεφια δζαηδνεί ηδκ αθδεζκή 

ηαεμθζηυηδηα ηςκ ιεβάθςκ Ξαηένςκ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηςκ Ζζοπαζηχκ ημο ΗΓ', αζχκμξ, μί 

μπμίμζ ςξ βκήζζμζ ιαεδηέξ ημο Θονίμο ήζακ αθθυηνζμζ ημο πκεφιαημξ ημο Φοθεηζζιμφ ηαζ πάζδξ 

άθθδξ εεκζζηζηήξ απμηθεζζηζηυηδηαξ. Γζα υθα ηα γδηήιαηα, ηα υπμζα ημκ απαζπμθμφκ, υ υζζμξ 

Λείθμξ ακαηνέπεζ ζηζξ Θείαξ Γναθέξ, δδθαδή ζηδκ Αβία Γναθή ηδξ Ξαθαζάξ ηαζ Θαζκήξ Γζαεήηδξ 

ηαζ ζηα ζοββνάιιαηα ηςκ Θεμθυνςκ Ξαηένςκ, ημ πκεφια ηςκ μπμίςκ ημο δίκεζ ηδκ ζηακυηδηα 

κα ακηζιεηχπζζδ ηα ζφβπνμκα πνμαθήιαηα ηαηά ηνυπμκ δδιζμονβζηυ ηαζ κα ακάδεζλδ ηζξ 

ειπκευιεκεξ απυ ημ Δοαββέθζμ θφζεζξ. Ρα πςνία ηςκ Ξαηενχκ, ηα μπμζα πνδζζιμπμζεί εονφηαηα, 

δεκ είκαζ απθχξ δζαημζιδηζηά ζημζπεία εκυξ θαιπνμφ νδημνζημφ πονμηεπκήιαημξ ή 

επζπεζνήιαηα ιέζς ηςκ μπμίςκ οπμζηδνίγεζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο βκχιεξ, αθθά πάνζξ ζηδκ ααεζά 

ημο ιεθέηδ ηςκ παηενζηχκ ηεζιέκςκ έπεζ πθήνςξ αθμιμζχζεζ ημ πκεφια ηςκ Ξαηένςκ ηαζ 

ζηέπηεηαζ ηαζ εηθνάγεηαζ ηαζ γεζ ηαζ αοηυξ ηαηά ηνυπμ αβζμπαηενζηυ υνβακμκ βεκυιεκμξ ημο 

Αβίμο Ξκεφιαημξ. Αημθμοεμφκημξ ηδκ ζφκεζδ ηαζ δζάηνζζδ ηςκ Ξαηένςκ, μζ Γένμκηεξ Λείθμξ 
ηαζ Ξαΐζζμξ εεςνμφκ επανηή ηδκ ηαηαδίηδ ηςκ αζνεηζηχκ ηαζ είκαζ ηαηά ηςκ ζςιαηζηχκ πμζκχκ 

ηςκ, μζ μπμίμζ είκαζ ακίηακμζ κα θένμοκ ημοξ πεπθακδιέκμοξ ζε επίβκςζδ ηδξ αθδεείαξ ηαζ 

ιεηάκμζα, αθθά ιάθθμκ αολάκμοκ ημ πείζια ηαζ ηδκ ειιμκή ηςκ ζθαθθυκηςκ. 



 

 
 

 

Γκςνίγμοκ υηζ ή Ννεμδμλία δεκ οπεναζπίγεηαζ οπυ ηςκ πςνμθοθάηςκ, μφηε έπεζ ακάβηδ 

ηοθθμφ θακαηζζιμφ, υ υπμζμξ άθθςζηε είκαζ λέκμξ πνμξ ημ πκεφια ημο Σνζζημφ, αθθά 

ιανηονείηε ηαζ δζαηδνφζζεηαζ πεζζηζηυηενμ απυ ηδκ Ννεμπναλία ηςκ πζζηχκ ηδξ —ηθήνμο ηαζ 

θαμφ—, απυ ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ ηδξ Δηηθδζίαξ. Ξμθθέξ θμνέξ ή ειθάκζζδ 

ιζαξ αίνεζδξ ηαζ ή επζηοπία ηδξ ζε αάνμξ ηδξ Δηηθδζίαξ δεκ απμηεθεί έκα ηοπαίμ ηαζ άζπεημ 

βεβμκυξ, άθθ' μθείθεηαζ ζε μνζζιέκεξ ακςιαθίεξ εκηυξ αοηήξ ηδξ γςήξ ηδξ μνεμδυλμο 

Δηηθδζίαξ, ή μπμία εκ πνμηεζιέκς δεκ εηπθδνχκεζ ελ μθμηθήνμο ηδκ απμζημθή ηδξ, ηδκ μπμίακ 

ηδξ ακέεεζε υ Θφνζμξ, ηαζ δεκ ζηακμπμζεί υθεξ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ακάβηέξ ημο θαμφ, υ υπμζμξ βζα 

ημφημ δεθεάγεηαζ ηαζ δδθδηδνζάγεηαζ απυ δζάθμνα έλςεεκ πνμζθενυιεκα απαηδθά 

οπμηαηάζηαηα. 
 
 
Γζα αοηυ ή δζάδμζδ ιζαξ αίνεζδξ απμηεθεί ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ έκα πνευβναθμ ζε αάνμξ ηδξ 

Δηηθδζίαξ ηαζ ηςκ πμζιέκςκ ηδξ, είκαζ υ πονεηυξ, υ υπμζμξ εζδμπμζεί υηζ έκαξ μνβακζζιυξ είκαζ 

άννςζημξ.  υζζμξ Λείθμξ δζαπζζηχκεζ ηα θαζκυιεκα ηαζ ιε πκεοιαηζηή μλοδένηεζα ακαγδηεί ηζξ 

ααεφηενεξ αζηίεξ ημο ηάημο βζα κα δζαιυνθςζδ ακαθυβςξ ημκ ακηζαζνεηζηυ ημο αβχκα. Βθέπεζ 

ηα ηαηχξ ηείιεκα εκηυξ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηα υπμζα πνμηαθμφκ ηδκ ηνζηζηή ηαζ επίεεζδ ηςκ 

αζνεηζηχκ, μί μπμίμζ ζηνέθμκηαζ ηονίςξ ηαηά ηδξ ακδεζηυηδηαξ, ηδξ θζθανβονίαξ ηαζ ηδξ 
αβναιιαημζφκδξ ημο ηθήνμο ηαζ ηςκ ιμκαπχκ. Γεκ ημο δζαθεφβεζ υ ιέβαξ ηίκδοκμξ ημο 

πθμφημο δζα ηδκ ιμκαπζηή γςή, πνμ πακηυξ οπυ ηδκ ιμνθή ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ θεμοδανπίαξ, ή 

μπμία αφεζζε ημοξ ιμκαπμφξ ζε αζμηζηέξ ιένζικεξ ηαζ αθααενέξ ζοκηοπίαξ ιε ημοξ ημζιζημφξ ηαζ 
μδήβδζε ακαπυθεοηημξ ζηδκ παθάνςζδ ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ πεζεανπίαξ. Ξαναηδνείηαζ ημ ελήξ 

πανάδμλμ θαζκυιεκμ: μί ιμκαπμί ένπμκηαζ ζηδκ ιμκή βζα κα ανκδεμφκ ημκ ηυζιμ ηαζ ηα πθμφηδ 

ημο, ηαζ εκ ημφημζξ βίκμκηαζ θεμοδάνπεξ υπζ ιυκμκ επί ηεναζηίςκ εηηάζεςκ ηηδιάηςκ, αθθά ηαζ 

επί πςνζχκ, μί ηάημζημζ ηςκ μπμίςκ είκαζ οπυδμοθμζ ζημοξ ιμκαπμφξ, ενβάγμκηαζ δζ' αοημφξ ηαζ 

δζηάγμκηαζ φπ' αοηχκ. Ρμ επζπείνδια υηζ ή πνμζςπζηή αηηδιμζφκδ ημο ιμκάπμο παναιέκεζ 

άεζηημξ απυ ηδκ ημζκήκ πενζμοζία ηδξ ιμκήξ είκαζ αθδεέξ, άθθ' ή πναβιαηζηυηδξ απμδεζηκφεζ υηζ 

ηαηά ηακυκα υ πθμφημξ μδδβεί ζηδκ πμθοηέθεζα ηαζ παναηιή ηδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ, ζε 
αζηζημπμίδζδ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ εζζαβςβή ηδξ ζδζμννοειίαξ. Απυ ηδκ άθθδκ πθεονά υ πθμφημξ 

δίδεζ ζηα ιμκαζηήνζα ιία αοηάνηεζα ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα εονείαξ αζηήζεςξ ηδξ θζθακενςπίαξ 

ηαζ άθθςκ ημζκςθεθχκ ένβςκ. Ρμ πνυαθδια είκαζ πμθφπθμημ ηαζ ή θφζδ ημο δεκ είκαζ ημο 

πανυκημξ. Ξάκηςξ ζηδκ Οςζία ημο ΗΔ' αζχκμξ είπε πνμζθάαεζ ζδζαζηένα μλφηδηα, δεδμιέκμο υηζ 

έκα ηενάζηζμ ιένμξ ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ βδξ είπε πενζέθεεζ ζηδκ ζδζμηηδζία ηςκ ιμκαζηδνζχκ. 

Ξζεακχξ ή βκχιδ υηζ ηα ιμκαζηδνζαηά ηηήιαηα ακήνπμκημ πενίπμο ζημ έκα ηνίημκ ηδξ πχναξ 

είκαζ οπεναμθζηή, θακενχκεζ υιςξ ηδκ μλφηδηα ημο πνμαθήιαημξ ηαζ βζα ημ ηνάημξ, ημ υπμζμκ 

ζηενείηαζ θυνςκ ηαζ ηηδιάηςκ, ιε ηα υπμζα ηονίςξ αιείαεζ ημοξ θεζημονβμφξ ημο. Δπίζδξ 

δδιζμονβείηαζ έκα δεζηυκ πνυαθδια: Νί ιμκαπμί δεκ γμοκ πθέμκ απυ ημοξ ζδίμοξ ηυπμοξ, άθθ' 



απυ ημοξ ηυπμοξ ηςκ οπμδμφθςκ πςνζηχκ, ημοξ μπμίμοξ υπζ ζπακίςξ εηιεηαθθεφμκηαζ ηαζ 

ηαημιεηαπεζνίγμκηαζ πνμξ ιέβζζημ ζηακδαθζζιυ ηςκ ροπχκ. Αηυιδ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ιμκχκ 

δδιζμονβμφκηαζ ένζδεξ βζα πενζμοζζαηά γδηήιαηα ηαζ δεκ δζζηάγμοκ μζ ιμκαπμί κα ηαηαθεφβμοκ 
ζε ημζιζηά δζηαζηήνζα. 

 
 

θα αοηά μδήβδζακ ημκ άβζμκ Λείθμ ζηδκ απυθαζδ κα ηαεζένςζδ βζα ηδκ ζηήηδ ημο ηδκ πθήνδ 

αηηδιμζφκδ ηαζ κα ηδκ απαζηεί ηαζ βζα ηα ιμκαζηήνζα. Γζα πνχηδ θμνάκ ηίεεηαζ δδιμζία ηαηά 
ηδξ αηζκήημο πενζμοζίαξ ηςκ ιμκχκ ζηδκ ζφκμδμ ημο έημοξ 1503, ή μπμία αζπμθείηαζ ηονίςξ ιε 

ημ γήηδια ηςκ πδνεουκηςκ ηθδνζηχκ, μζ μπμίμζ ζογμφκ ιε ζοκεζζάηημοξ βοκαίηαξ. Ρμ βεβμκυξ 

υηζ υ ζζμξ πάθζκ ζοιιεηέπεζ ζηδκ ζφκμδμ δεζηκφεζ ηδκ εηηίιδζδ εη ιένμοξ ημο Ρζάνμο ηαζ ηςκ 

Ηενανπχκ ηαζ ημ ηφνμξ ηδξ βκχιδξ ημο βζα ηα δζάθμνα εηηθδζζαζηζηά πνμαθήιαηα. Ίζςξ εάκ 
ζοκεκκμδεεί ιε ημκ Κέβακ Ζβειυκα, ημκ υπμζμκ ημ εέια εκδζαθένεζ δζα πμθζηζημμζημκμιζημφξ 

θυβμοξ, υ Λείθμξ εέηεζ πενί ημ ηέθμξ ηδξ ζοκυδμο ημ γήηδια ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ πενζμοζίαξ. 

Γοζηοπχξ δεκ ζχγμκηαζ ηα πναηηζηά ηδξ ζοκυδμο ηαζ μζ ζζημνζηά πδβέξ είκαζ πεκζπνμί ζε 

εζδήζεζξ πενί ηδξ ελεθίλεςξ ηςκ πναβιάηςκ. Κία πδβή ηάπςξ ιεηαβεκέζηενα ιαξ πθδνμθμνεί 

υηζ υ ζζμξ ηαηά ηνυπμκ απνμζδυηδημ εέηεζ ημ ενχηδια πενί ηςκ ιμκαζηδνζαηχκ ηηδιάηςκ, 

αθμφ ή ζφκμδμξ έθεαζε ζπεδυκ ζημ ηέθμξ ηαζ ιενζημί ήδδ ακαπχνδζακ: «Θαζ ήνπζζε κα θέβεζ υ 

Γένςκ Λείθμξ ηα ιμκαζηήνζα κα ιδ έπμοκ πςνία ηαζ μζ ιμκαπμί κα γμοκ εζξ ηαξ ένδιμοξ ηαζ κα 

ηνέθμκηαζ απυ ηα ενβυπεζνα. Θαζ ιε αοηυκ ήζακ μί ενδιίηεξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ». 

 ιαεδηήξ ημο Λείθμο Βαζζζακυξ Ξαηνζηζέβζεθ ιαξ δζδβείηαζ ημ ελήξ: 
 
 
«Θαηά ημ Β' έημξ υ Κέβαξ Ζβειχκ Ηαάκ Βαζίθζεαζηξ δζέηαλε ημοξ Ηενάνπεξ ηαζ ημκ Λείθμ κα 

έθεμοκ ζηδκ Κυζπα..• δζα ημοξ ζενείξ, μί μπμίμζ είπμκ ζοκεζζάηημοξ, δδθαδή ιάθθμκ ήεεθε κα 

αθαίνεζδ απυ ηζξ αβίαξ Δηηθδζίαξ ηακ ηα ιμκαζηήνζα ηα πςνία». Πδιεζςηέμκ υηζ υ ζζμξ ηαζ μί 

μιυθνμκέξ ημο δεκ είκαζ ηαηά ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ εκ βέκεζ, αθθά ιυκμκ ηαηά ηδξ 

θεμοδανπίαξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ. Φαίκεηαζ υηζ δέπμκηαζ ηδκ φπανλδ ιενζηχκ – αβνχκ ηαζ 

ηηδιάηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ οπυ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιμκαπχκ βζα ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ράζζμκηαζ υιςξ 

ζθμδνχξ ηαηά ηδξ ηονζανπίαξ επί πςνίςκ ηαζ ηαηά ηςκ πενζηηχκ ηηδιάηςκ. υηζ δεκ είκαζ ηαηά 

ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζοββνάιιαηα ημο ιαεδημφ ημο ιμκάπμο 

Βαζζζακμφ, υ υπμζμξ εηθνάγεζ ηδκ βκχιδ υηζ ηαηά ημοξ ηακυκαξ ηςκ Νζημοιεκζηχκ Ποκυδςκ ή 

Δηηθδζία έπεζ ημ δζηαίςια κα απμηηά βήκ. Δκ ημφημζξ μφηε υ επίζημπμξ, μφηε μί πνεζαφηενμζ 

δεκ πνέπεζ κα ηδκ ηονζανπμφκ, άθθ' υ μζημκυιμξ κα δζμζηεί υθδ ηδκ εηηθδζζαζηζηή πενζμοζία ηαζ 

ιε ηδκ άδεζα ημο επζζηυπμο κα δίδεζ ζημοξ ηθδνζημφξ ηα ακαβηαία ηαζ κα αμδεεί ημοξ πηςπμφξ 

ηαζ κα ελαβμνάγεζ ημοξ αζπιαθχημοξ. 
 
 
Ζ πνυηαζδ ημο μζίμο Λείθμο δεκ βίκεηαζ δεηηή απυ ηα πενζζζυηενα ιέθδ ηδξ ζοκυδμο.  

Κδηνμπμθίηδξ Πίιςκ ηαζ μί ζενάνπεξ ζθμδνχξ ακηζηάζζμκηαζ ζε αοηήκ ηδκ ζηέρδ ηδξ 

ιμκαζηδνζαηήξ αηηδιμζφκδξ, ακ ηαζ ηαηά ημ πανεθευκ δζάθμνμζ Οχζμζ Άβζμζ είπακ ηδνφλεζ ή 

πναβιαημπμζήζεζ πανμιμίμοξ ζδέαξ, υπςξ π.π. μί ζζμζ Θεμδυζζμξ Ξεηζένζηο ημο Θζέαμο, 

Πένβζμξ ημο Οάκημκεγ ηαζ υ Κδηνμπμθίηδξ Θοπνζακυξ Ρζάιπθαη . Γζαζζεακυιεκμζ ημκ ηίκδοκμ 

ιζαξ κίηδξ ηδξ ιενίδαξ ηςκ αηηδιυκςκ, μί μπμίμζ παίνμκηαζ ηδξ ζοιπαεείαξ ηαζ οπμζηδνίλεςξ 

ημο Ρζάνμο, απμζηέθθμοκ αββεθζμθυνμοξ βζα κα επζζηνέρμοκ ζηδκ ζφκμδμ ημκ δβμφιεκμ 

Ηςζήθ ημο Βμθμημθάιζη. Ρμφημκ ημκ εκενβδηζηυ ακαδζμνβακςηή ημο αοζηδνμφ ημζκμαίμο ηαζ 

θυβζμκ ιαπδηή ηαηά ηςκ αζνεηζηχκ εεςνμφκ ςξ πθέμκ ανιυδζμ κα οπμζηδνίλεζ ιε πεζζηζηά 

επζπεζνήιαηα ημ δζηαζχιαηα ηςκ ιμκχκ κα έπμοκ αηίκδηδ πενζμοζία. Αοηυξ πνμαάθεζ ημοξ ελήξ 

θυβμοξ οπέν ηςκ ηηδιάηςκ: Ρα ηηήιαηα είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ οθζηή φπανλδ ηςκ 

ιμκαζηδνζχκ. Πηα ιμκαζηήνζα δεκ πνέπεζ ιυκμκ κα πηζζημφκ καμί, αθθά ηαζ κα ζοκηδνμφκηαζ 

δζανηχξ. Δκηυξ ηςκ καχκ ηεθείηαζ ή θαηνεία —αοηυ απαζηεί χνζζιέκα έλμδα. Γζα ηδκ ηέθεζδ ηδξ 

θαηνείαξ πνεζάγμκηαζ ζενμηεθεζηέξ— ηαζ αοημί πνέπεζ κα είκαζ ελαζθαθζζιέκμζ ηαηά ηζξ αζμηζηέξ 

ημοξ ακάβηεξ. Ρα ιμκαζηδνζαηά ηηήιαηα μοδυθςξ ειπμδίγμοκ ημοξ ιμκαπμφξ κα θεάζμοκ ζηδκ 

αζχκζμ ζςηδνία. Θαζ κςνίηενα ζχγμκηακ ηαζ ηχνα δφκαηαζ ηακείξ κα ζςεεί ζηα θεμοδανπζηά 

ιμκαζηήνζα... Ρα ιμκαζηήνζα εημζιάγμοκ βζα ηδκ Δηηθδζία ημοξ ιέθθμκηεξ ζενάνπεξ. υηακ ηα 

ιμκαζηήνζα δεκ εα έπμοκ πςνία ηαζ υθμζ μί ιμκαπμί εα ζοκηδνμφκηαζ απυ ημοξ ζδίμοξ ηυπμοξ 
ηαζ απυ ηα ενβυπεζνα, πςξ εα ηανεί ηυηε ιμκαπυξ έκαξ έκηζιμξ ηαζ εοβεκήξ άκενςπμξ; Θαζ ακ 

δεκ εα οπάνλμοκ έκηζιμζ Γένμκηεξ, απυ πμφ εα θδθεμφκ ηυηε μί οπμρήθζμζ δζα ηδκ ιδηνυπμθδ, 

ή μί ανπζεπίζημπμζ ηαζ επίζημπμζ; Θαζ υηακ δεκ εα οπάνλμοκ Γένμκηεξ έκηζιμζ ηαζ εοβεκείξ, ηυηε 

εα ηαθακηεοεή ή πίζηδ... Νί ηηήημνεξ ηαζ αθζενςηέξ, μί μπμίμζ έηηζζακ ηα ιμκαζηήνζα ηαζ 
αθζένςζακ ηζξ δςνεάξ, είπακ επίζδξ οπ' υρδ, υηζ αοηά δφκακηαζ κα οπμδέπμκηαζ ημοξ λέκμοξ, 



κα ηνέθμοκ ημοξ πηςπμφξ, κα αμδεμφκ ημοξ αννχζημοξ ηαζ ημοξ πάζδξ θφζεςξ δοζηοπείξ. 

Πηενδεέκηα ηςκ ηηδιάηςκ, ηα ιμκαζηήνζα δεκ εα είκαζ ζε εέζδ κα εηπθδνμφκ ημκ ζημπυ ημφημ. 
 

 
Δζδζηχξ βζα ημκ Ρζάνμ μί παηένεξ ηδξ ζοκυδμο ζοκηάζζμοκ έκα οπυικδια ιε υθα ηα 

επζπεζνήιαηα ηαζ ηαξ απμδείλεζξ πενί ημο άεζηημο ηαζ ακεηπμίδημο ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ 

πενζμοζίαξ.  Ίαάκ Γ' δεκ ημθιά κα πνμπχνδζδ ζηδκ δήιεοζδ ηςκ εηηθδζζαζηζηχκ ή 

ιμκαζηδνζαηχκ ηηδιάηςκ, ηαζ ημζμοημηνυπςξ ή πνυηαζδ ημο μζίμο Λείθμο ηαηαρδθίγεηαζ οπυ 

ηςκ «θζθμηηδιυκςκ»• αβχκαξ υιςξ εα ζοκεπζζηεί ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενίδςκ, δδθαδή ηςκ 

Γενυκηςκ πένακ ημο Βυθβα μί πνεζαεφμοκ ηδκ δζδαζηαθία ημο ζίμο, ηαζ ηςκ Ηςζδθζηχκ μζ 

μπμίμζ οπεναζπίγμοκ ηα ιμκαζηδνζαηά ηαζ ζοκ ης πνυκμ επζηναημφκ ζηδκ νςζζηή εηηθδζία . 

Θαηά ημ επυιεκμ έημξ 1504 ιία κέα ζφκμδμξ θαιαάκεζ ζηθδνά ιέηνα ηαηά ηςκ Ημοδαζγυκηςκ, 

αηυιδ ηαζ ζςιαηζηέξ πμζκέξ ηαζ ααζακζζηήνζα.  Λείθμξ ήδδ δεκ ιεηέπεζ ζηδκ ζφκμδμ ηαφηδκ. 
 
 
Βαειδδυκ μί Ηςζδθίηεξ επζαάθθμοκ ηδκ επζννμή ημοξ ζημοξ Κεβάθμοξ Ζβειυκαξ, ελμθμενεφμοκ 

ημοξ αζνεηζημφξ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηα πνμκυιζα ηαζ ηδκ ελςηενζηή δφκαιδ ηδξ Δηηθδζίαξ. Ρδκ 

Ξφννεζμ κίηδ ηαφηδκ πθδνχκμοκ υιςξ ιε ηδκ πκεοιαηζηή εθεοεενία ηδξ Δηηθδζίαξ, ή μπμία 

ιεηααάθθεηαζ ζε πεζεήκζμ υνβακμ ηςκ Ρζάνςκ ηαζ ακηί πζκαηίμο θαηήξ ακηαθθάζζεζ ηδκ 

ακελανηδζία ηδξ. Ξανά ηδκ κίηδ ηαηά ηςκ Ημοδαζγυκηςκ ημ πκεφια ηδξ Ακαβεκκήζεςξ δζεζζδφεζ 

—ακ ηαζ ιε ηαεοζηένδζδ— ηαζ ζηδκ Κμζπμαίακ, ηαζ ζηδκ Έηηθδζίακ παναηδνείηαζ απυ ημκ ΗΠΡ' 

αζχκα ιία αολακμιέκδ εηημζιίηεοζδ, ηδκ μπμίακ ακαζηέθθμοκ μζ επακεζθδιιέκεξ πνμζπάεεζεξ 

ιεηαννοειίζεςκ, πςνίξ υιςξ κα θένμοκ αλζυθμβα απμηεθέζιαηα. 
 

 
 

 
 

 

Κεηά ηδκ απυννζρδ ηδξ πνμηάζεςξ ημο υ υζζμξ Λείθμξ επζζηνέθεζ πάθζκ ζηδκ ένδιμ ημο.  

άβςκ βζα ηδκ αηηδιμζφκδ δεκ είκαζ ημ ιυκμκ ιέζμκ ιε ημ υπμζμκ επζδζχηεζ κα ακφρςζδ ηδκ 

πκεοιαηζηή γςή ηςκ ζοβπνυκςκ ιμκαπχκ. Υξ ηαθακημφπμξ ζοββναθεφξ ζοκηάζζεζ ιε πμθθή 

πάνζ ηαζ δζάηνζζδ αζηδηζηά εβπεζνίδζα ηαζ ζοββνάιιαηα, ηα υπμζα απμπκέμοκ ημ άνςια ηαζ ημκ 

εζςηενζηυ πθμφημ ηδξ ροπήξ ημο ηαζ απμηεθμφκ ηνυπμκ ηζκά ιζα ακαηεθαθαίςζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηςκ Ξαηένςκ ηδξ Δηηθδζίαξ πενί ηδξ ιμκαπζηήξ πμθζηείαξ. Κε δζάθμνεξ επζζημθέξ 

άπακηα ζηζξ απμνίαξ ηςκ πκεοιαηζηυκ ημο ηέηκςκ ηαζ κμοεεηεί ηαζ πανδβμνεί αοηά.  ίδζμξ 

αζπμθείηαζ ηαζ ιε ηδκ ακηζβναθή πεζνμβνάθςκ. Πχγμκηαζ ιενζηά αοηυβναθα αζαθία ημο ζίμο, 

ιε αλζυθμβμ θζθμθμβζηυ πκεφια ζοβηνίκεζ ηζξ δζάθμνεξ πεζνυβναθεξ παναδυζεζξ ηαζ πνμζπαεεί 

κα δζυνεςζδ ηα εζζαπεέκηα θάεδ ηαζ κα απμηαηαζηήζεζ ηαηά ημ δοκαηυκ ημ ανπζηυ ηείιεκμκ, 

πανααάθθςκ εκ ακάβηδ ηζξ ιεηαθνάζεζξ ιε ημ εθθδκζηυ πνςηυηοπμ. Νί ηχδζηεξ, ημοξ μπμίμοξ 

ακηζβνάθεζ υ ζζμξ Γένςκ, πενζέπμοκ είηε ένβα ηςκ Ξαηένςκ, είηε αίμοξ Αβίςκ. 
 
 
Πχγμκηαζ ζοθθμβέξ αίςκ μζίςκ δζοπαζηχκ, ημοξ μπμίμοξ ζδζαζηένςξ ηίια ηαζ πνμαάθθεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ ημο ςξ ηφπμοξ ηαζ οπμβναιιμφξ πνμξ ιίιδζδ. 
 

 

Ρα ηεθεοηαία έηδ ημο αβίμο Ξαηνυξ πανένπμκηαζ εκ ηεθεία δζοπία ηάί βαθήκδ. Γεκ ακαιζβκφεηαζ 

πθέμκ ζηζξ ένζδεξ ιεηαλφ «Αηηδιυκςκ» ηαζ «Φζθμηηδιυκςκ», ζηζξ μπμίεξ εα ειπθαημφκ ιενζημί 

ιαεδηαί ημο ιεηά ηδκ ημίιδζδ ημο.  ίδζμξ πζζηεφεζ υηζ ιε ηδκ πνυηαζδ ημο έπναλε ημ ηαεήημκ 

ημο ηαζ αθήκεζ ηα πεναζηένς ζηδκ πνυκμζα ημο πακζυθμο Θεμφ. Δκχ ή ιαηανζά ροπή ημο 

ακαααίκεζ ζοκεπχξ ηδξ ααειίδεξ ηδξ ηεθεζυηδημξ ηαζ θεάκεζ ζηδκ πκεοιαηζηή ηδξ ςνζιυηδηα ηαζ 

αηιή, ημ ζχια ημο οθίζηαηαζ ηδκ θεμνά ημο πνυκμο ηαζ ηαξ αζεεκείαξ ημο βήναημξ. Κε πθήνδ 

ζοκείδδζδ ηαζ δζαφβεζα πκεφιαημξ ακαιέκεζ εκ ροπζηή ζθανυηδηα ημ ηέθμξ ηδξ επζβείμο γςήξ βζα 

κα είζέθεδ ζηδκ πανάκ ημο Θονίμο ημο. Κε ακαζηάζζιμ αβαθθίαζδ παναδίδεζ ηδκ θςηεζκή ημο 

ροπήκ εζξ πείναξ ημο Ξαηνυξ ηςκ Φχηςκ ηαηά ηδκ 7δκ Καΐμο ημο έημοξ 1508, ήιένακ Θονζαηή 

ηςκ Κονμθυνςκ. εζξ ηδκ δζαεήηδ ημο υ ζζμξ γδηεί κα νζθεεί ημ ζχια ημο ζηδκ ένδιμ, δζα κα 

ηαηαανμπεζζεεί απυ ηα εδνία ηαζ ηα υνκεα, δζυηζ, υπςξ βνάθεζ, «επζδζχης Θαηά ηδκ δφκαιίκ 

ιμο κα ιδ ηαηαλζςεχ μοδειζάξ ηζιήξ ηαζ δυλδξ ημο αζχκμξ ημφημο, ηυζμκ εκ ης αίς ημφης, 
υζμκ ηαζ ιεηά ημκ εάκαημκ». Ακ ηαζ μί ιαεδηαί ημο δεκ λεπθήνςζακ ηεθείςξ ηδκ επζεοιία ημο 



ηαζ ημκ ηήδεοζακ εκηίιςξ ζηδκ ζηήηδ, πανά ηαφηα υ πυεμξ ημο κα ιείκεζ ηαζ αθακήξ 

ελεπθδνχεδ. Γεκ βκςνίγμιε, ακ ηαζ πμηε ακαηδνφπεδηε επζζήιςξ Άβζμξ, εκχ ή ηακμκζηή 

αβζμπμζήζεζ ημο μζίμο Ηςζήθ ημο Βμθμθάιζη έβέκεημ δζα ζοκμδζηήξ απμθάζεςξ ήδδ ηαηά ημ 

έημξ 1589. Πχγμκηαζ υιςξ ηνμπάνζα πνμξ ηζιήκ ημο μζίμο Λείθμο, ζοββναθέκηα ηαηά ηδκ ζδίακ 

επμπή, ηα υπμζα θακενχκμοκ, υηζ υ Άβζμξ εηζιάημ ημοθάπζζημκ ημπζηυξ. Ή ζηήηδ ημο δζαηδνεί 

ηαζ εκ ζοκεπεία ημκ ίδζμκ ηαπεζκυκ ηαζ αζηδηζηυ παναηηήνα ηαζ ιυθζξ ηαηά ημκ ΗΘ' αζχκα 

οθίζηαηαζ ιίακ ακαηαζκζζδ ηαζ ιεηααμθή ζε ιζηνυ ημζκυαζμ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ ημ πανάδμλμ 

βεβμκυξ υηζ ηυηε ζηδκ ιμκή ημο μζίμο Ηςζήθ επεηνάηδζε ή ζδζμννοειία, ή μπμία υιςξ κςνίξ 

είπε εζζέθεεζ ζημ πενίθδιμ ημζκυαζμ ημφημ. Θαηά ημ έημξ 1515 ή ζηήηδ ημο μζίμο Λείθμο είπε 

δχδεηα Γένμκηαξ, έκα ζενμιυκαπμ ηαζ έκα ζενμδζάημκμ. Φαίκεηαζ υηζ πζεακυηαηα ηαζ υ Άβζμξ 

ήηακ Ηενμιυκαπμξ, ακ ηαζ δεκ ζχγμκηαζ ζζημνζηέξ ιανηονίεξ πενί ηδξ πεζνμημκίαξ ημο. 
 
 
 ανζειυξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ζηήηδξ πνέπεζ κα ήημ πενίπμο υ ίδζμξ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ημο 

ιεβάθμο Ξαηνυξ. 
 

 

Δη πνχηδξ υρεςξ θαίκεηαζ υηζ υ αβχκαξ ημο μζίμο Λείθμο απέηοπε θυβς ηδξ πακδβονζηήξ ηαζ 

μθμηθδνςηζηήξ κίηδξ ηςκ Ηςζδθζηχκ. Δκ ημφημζξ ή εονφηαηδ δζάδμζδ ηςκ ζοββναιιάηςκ ημο 

ζε πθείζηα πεζνυβναθα ιανηονεί πενί ηδξ ιεβάθδξ εηηζιήζεςξ, ηδξ μπμίαξ απμθαιαάκμοκ ηα 

αζηδηζηά ημο ένβα αηυιδ ηαζ ζηδ ιμκή ημο υζζμο Ηςζήθ, υ υπμζμξ άθθςζηε ζοιθςκεί ιε ημκ 

Γένμκηα Λείθμ ζε υθα ηα μοζζαζηζηά εέιαηα εηηυξ ηςκ επίιαπςκ γδηδιάηςκ ηςκ 

ιμκαζηδνζαηχκ ηηδιάηςκ ηαζ ηζξ απέκακηζ ηςκ αζνεηζηχκ ζηάζεςξ. Ή κίηδ ηςκ Ίςζδθζηςκ 

δζαηδνεί ηδκ Οςζία αηυιδ επί δφμ πενίπμο αζχκεξ ζηδκ ιεζαζςκζηή ηδξ ηαηάζηαζζκ ηαζ ηδκ 

πνμθοθάζζεζ απυ ηδκ ακμζηηή εζζαμθή ημο ακενςπμηεκηνζημφ πκεφιαημξ ηδξ Ακαβεκκήζεςξ. 
Γεκ ηδκ πνμζηάηεοε υιςξ απυ ηδκ ηνοθή δζείζδοζδ ημφημο ηαζ δεκ ηδξ δίδεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

θφζδ ηα άθοηα πνμαθήιαηα ηαηά ηνυπμκ δδιζμονβζηυ ηαζ μνβακζηυ, άθθ' ή ακααμθή επαολάκεζ 

ηδκ μλφηδηα ηςκ ηαζ μδδβεί ζηζξ αζαίαξ ηαζ εζπεοζιέκεξ ιεηαννοειίζεζξ ημο Κεβάθμο Ξέηνμο, μζ 

μπμίεξ ακμίβμοκ πθέμκ εφναξ ηαζ πανάεονα εζξ ημ ακηζπνζζηζακζηυ πκεφια ηδξ δοηζηήξ 

Γζαθςηίζεςξ. 
 
 
Πηδκ ζοκεπεία επαημθμοεμφκ, ηαηά θμβζηή ζοκέπεζα, υπζ ιυκμκ ή δήιεοζδ ημο ιεβαθοηένμο 

ιένμοξ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ηαζ ιμκαζηδνζαηήξ πενζμοζίαξ, άθθα ηαζ ή ημζιζημπμζήζεζξ πμθθχκ 

ιζηνχκ ιμκαζηδνζχκ ήδδ επί Αζηαηενίκδξ Β' (1762-1796) ηονίςξ δζα ηςκ ιεηαννοειίζεςκ ημο 

έημοξ 1764. Θαηά ηδκ ζδίακ επμπή ακαγςπονμφηαζ υιςξ ημ εκδζαθένμκ βζα ημκ υζζμ Λείθμ ηαζ ηα 

ένβα ημο εκηυξ ηςκ ιμκαπζηχκ ηφηθςκ ημο Γένμκημξ Ξασζίμο Βεθζηζηυαζηο (1722-1794), υ 

υπμζμξ ιεηαθένεζ ημκ θζθμηαθζηυ Λεμδζοπαζιυκ ημο Αβίμο νμοξ ζημοξ Ομοιάκμοξ ηαζ Οχζμοξ 

ηαζ βίκεηαζ ή αθεηδνία ιζαξ κέαξ αηιήξ ημο ιμκαπζζιμφ ζηζξ πχνεξ αοηέξ . Γεκ Πχγμκηαζ ιυκμ 

πμθθά πεζνυβναθα ηςκ ένβςκ ημο ζίμο, βναθέκηα ηαηά ηα έηδ εηείκα, αθθά ηαηά ημκ ΗΘ' 
αζχκα ηα ζοββνάιιαηα ημο εηδίδμκηαζ πμθθάηζξ δζα ημο ηφπμο είηε ζηδκ ανπαία εηηθδζζαζηζηή 

ζθααζηή βθχζζα, είηε ιεηαθναζεέκηα ζηδκ ζφβπνμκδ νςζζηή. Δπίζδξ ηοηθμθμνμφκ μζ πνχηεξ 

ζζημνζηυ-θζθμθμβζηέξ ηαζ εεμθμβζηέξ ιεθέηεξ πενί ημο Αβίμο. Ρμ ηίκδια ηςκ Πθααυθζθςκ 

πανμοζζάγεζ ημκ ζζμ ηνυπμκ ηζκά ςξ πκεοιαηζηυ ημο πνυβμκμ, ςξ μπαδυ ημο Φζθεθεοεενζζιμφ, 

ηδξ ακελζενδζηίαξ, ημο ηνζηζημφ ηαζ πεθςηζζιέκμο πκεφιαημξ, εκχ ημκ ακηίπαθυ ημο υζζμ 

Ηςζήθ παναηηδνίγεζ ςξ ακηζδναζηζηυ, ζοκηδνδηζηυ, θακαηζηυ ηαζ εκ βέκεζ ζημηεζκυ πνυζςπμκ. 

Ή κεςηένα ενεοκά απέδεζλε υηζ ή αφηδ δεκ είκαζ ακηζηεζιεκζηή ηαζ υηζ οπάνπμοκ πθείζηα υζα 

ημζκά ιεηαλφ ηςκ δφμ Αβίςκ. Θαηά ηζξ διέναξ ιαξ ημ εκδζαθένμκ βζα ημκ υζζμ Λείθμ δεκ 

εθαηηχεδηε. Θαζ ζηδκ ζφβπνμκμ Οςζία ηαζ ζηδκ Γφζδ εηδυεδηακ αλζυθμβεξ ιεθέηεξ πενί ημο 

μζίμο ηαζ ηςκ ένβςκ ημο, ηα υπμζα ιάθζζηα ιεηαθνάζεδηακ ζηδκ Γενιακζηή, Αββθζηή ηαζ 

Γαθθζηή. Νζ ζδέεξ ημο ιεβάθμο Γένμκημξ ζήιενμκ είκαζ ζδζαζηένςξ επίηαζνεξ, βζαηί 

ακηαπμηνίκμκηαζ ηαη' ελμπήκ πνμξ ηζξ πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ επμπήξ ιαξ, αθθά ηαζ πνμξ ηα 

ζζημνζηά δεδμιέκα αοηήξ. Ή επακάζηαζδ ημο Νηηςανίμο ημο 1917 είπε ςξ επαηυθμοεμ ημκ 

πςνζζιυ Δηηθδζίαξ ηαζ Θνάημοξ ηαζ ηδκ ηναηζημπμίδζδ υθδξ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ . Νφημξ ή πνυηαζδξ ημο μζίμο Λείθμο 

πναβιαημπμζείηαζ ιεηά ηεζζάναξ εηαημκηαεηδνίδαξ ηαηά ηνυπμκ νζγζηυ ηαζ απνμζδυηδημ. 

Πήιενμκ ηα εθάπζζηα εκαπμιείκακηα ιμκαζηήνζα ηδξ Οςζίαξ γμοκ ηαζ ζοκηδνμφκηαζ 

απμηθεζζηζηχξ απυ ηζξ εεεθμκηζηέξ δςνεάξ ηςκ πζζηχκ ηαζ απυ ηα ενβυπεζνα ηςκ ιμκαπχκ. Θαζ 

ζηζξ άθθεξ πχναξ θυβς ηςκ δζαθυνςκ δδιεφζεςκ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ υ 

θεμοδανπζηυξ ηφπμξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ ακήηεζ πθέμκ —πανά ηαξ ηοπυκ οπάνπμοζαξ εθάπζζηεξ 
ελαζνέζεζξ— ζημ πανεθευκ. Θνίιαζζκ μίξ μίδεκ υ Θφνζμξ, πμθθά εη ηςκ πενίθδιςκ ιμκαζηζηχκ 



ηέκηνςκ ηδξ Ννεμδμλίαξ ζήιενμκ είκαζ αηαημίηδηα ηαζ ένδια ή ηαζ ηεθείςξ ενείπζα. Άθθα ηαζ ηα 

επζαζχζακηα ζζημνζηά ιμκαζηήνζα ακηζιεηςπίγμοκ πμθθά πνυαθδια-Ζ επίπμκμξ ηαζ δαπακδνά 

ζοκηήνδζδξ ηςκ ιεβάθςκ ανπζηεηημκζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ιε ημοξ ηαθθζηεπκζημφξ εδζαονμφξ 
επζαανφκεζ πμθφ ηζξ ιμκαζηζηέξ αδεθθυηδηεξ μζ μπμίεξ επί πθέμκ πμθθέξ θμνέξ εκμπθμφκηαζ ηαζ 

απεζθμφκηαζ ζοκεπχξ απυ ημκ αολακυιεκμ ημονζζιυ ιε υθα ηα μθέενζα δζα ηδκ πκεοιαηζηή γςή 

επαηυθμοεά ημο. 
 
 
Δδχ μζ δζδαζηαθίεξ ηαζ ημ πανάδεζβια ημο μζίμο Λείθμο πνμζθένμοκ ζημοξ ζφβπνμκμοξ εναζηέξ 

ηδξ δζοπίαξ ιία δζέλμδμ ιε ηδκ ίδνοζδ ιζηνχκ αδεθθμηήηςκ ζε ενδιδηήνζα ηαζ ζηήηεξ ιαηνά 

ημο ηυζιμο, ή απθυηδηα ηαζ ηαπεζκυηδηα ηςκ μπμίςκ δεκ απαζημφκ μθζηά πθμφηδ, μφηε 

πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ ημο ιαγζημφ ημονζζιμφ. Ίζςξ ηαζ ή ιεβαθφηενα εθεοεενία ηαζ 

εοηαιρία ημο ηοπζημφ ηςκ ζηδηχκ ακηαπμηνίκεηαζ πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ ηθίζδ ηαζ 

ζδζμζοβηναζία πμθθχκ ζοβπνυκςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ, ακ ηαζ ζεαυιεκμζ ηδκ θεζημονβζηή 

πανάδμζδ ηαζ ημ ηοπζηυ ηδξ Δηηθδζίαξ, αζζεάκμκηαζ ηδκ ακάβηδκ κα επζδίδμκηαζ ιάθθμκ ζηδκ 

κμενά πνμζεοπή ηαζ ηδκ ιεθέηδ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ πανά ζηζξ ηαεδιενζκέξ ιαηνέξ αημθμοείεξ 

ηαηά ηα πενίπθμηα ηοπζηά ηςκ ιμκαζηδνζχκ. Κεβαθοηένα αηυιδ επζηαζνυηδηα έπεζ ή δζαπίζηςζδ 

ημο μζίμο Γένμκημξ υηζ ζπάκζζακ μί αθδεζκμί δζδάζηαθμζ ηαζ μδδβμί ηδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ. Γζα 

ημφημ ή πνμηνμπή ημο κα ιεθεηχιαζ ηαζ κα αημθμοεμφιε ηζξ Θείεξ Γναθέξ ηδξ Βίαθμο ηαζ ηςκ 

αβίςκ Ξαηένςκ, ζζπφεζ ηυζμ πενζζζυηενμ ζηδκ πκεοιαηζηή πακένδιμ ημο ζοβπνυκμο ηυζιμο 

ηαζ απμααίκεζ ζςζίαζμ βζα ημοξ οπυ ηδξ εφεθθαξ ηςκ πμζηίθςκ πθακχκ ηθοδςκζγυιεκμοξ 

πνζζηζακμφξ Φαίκεηαζ θμζπυκ υηζ μ ζζμξ Λείθμξ είπε έκα πνμθδηζηυ πάνζζια ιε ημ υπμζμκ 

πνμέαθερε ηζξ πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ επμπήξ ιαξ ηαζ ιε αβάπδ ηαζ δζάηνζζδ πνμηείκεζ ηα ιέζα 

βζα ιία ακαγςμβυκδζδ ημο ιμκαπζζιμφ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ πκεοιαηζηήξ γςήξ. Ήηακ έκαξ 

πκεοιαηζηυξ πνςημπυνμξ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ αάεμξ ημο μπμίμο μζ πενζζζυηενμζ ζφβπνμκμζ ημο 

δεκ ήζακ ζηακμί κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα εηηζιήζμοκ πθήνςξ. ημφημ μδήβδζε ζηδκ ηναβζηή 

δζαίνεζδ ημο ιμκαπζζιμφ ζηδ Οςζία, ή ζζημνία ηαζ ή πκεοιαηζηή γςή ηδξ μπμίαξ εα ήηακ δοκαηυ 

κα αημθμοεήζμοκ άθθδ πμνεία. 
 

Άθθ' μ Θευξ, μ ηαεεθχκ δοκάζηαξ ηαζ ορχζαξ ηαπεζκμφξ, επέαθερε ηαζ Δπί ηδκ ηαπείκςζδ ημο 

δμφθμο αοημφ Λείθμο ηαζ οπενφρςζε αοηυκ εζξ βεκεάκ ηαζ βεκεάκ, ηαζ πενζζζυηενμ ηαζ ζηδκ 

εζπάηδ βεκζά αοηή. Ακφρςζε ημ οπυ ημκ ιυδζμκ ηνοπηυιεκμ θςξ ςξ επί ηδκ θοπκίακ, βζα κα 

θχηζζδ πάκηαξ ημοξ εκ ζηυηδ ηαζ ζηζά ηναημοιέκμοξ ιε ηδκ θςηεζκή ημο δζδαζηαθία ηαζ ημκ 

θαιπνυ ημο αίμκ. 
 

Δίεε Σάνζηζ Σνίζημο κα θςηζζεμφιε ηαζ διείξ μζ αιανηςθμί ηαζ κα αλζςεμφιε ηδξ ιεζζηείαξ ηαζ 

ηςκ αηαηαπαφζηςκ πνεζαεζχκ ημο μζίμο παηνυξ διχκ Λείθμο Πυνζηο πνμξ ημκ εκ Ρνζάδζ 

εθεήιμκα ηαζ θζθάκενςπμκ Θευκ, μ πνέπεζ πάζα δυλα ηαζ ηζιή εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. 

Αιήκ. 
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ. 
ΞΑΙΗΔΠ ΓΗΖΓΖΠΔΗΠ ΞΔΟΗ ΡΥΛ ΘΑΚΑΡΥΛ ΡΝ ΝΠΗΝ ΛΔΗΙΝ ΠΝΟΠΘ 

 

 
 

 

ςλλογή Α'. 

Ξενί ηςκ εαοιάηςκ ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Λείθμο ημο ενδιίημο πανά ημ Πυνα. 



Θαφια Α'. Θάπμζμξ άκενςπμξ ανζζηυηακ ζε αζπιαθςζία. Ρμο θακενςεή μθεαθιμθακχξ υ υζζμξ 

Ξαηήν διχκ Λείθμξ, ημκ δζέηαλε κα θοβή απυ ηδκ αζπιαθςζία ζηδκ ααζζθεφμοζα πυθζκ ηδξ 

Κυζπαξ ηαζ ημο πανήββεζθε: «πςξ ιε είδεξ ηχνα, έηζζ κα βνάρεζξ ηδκ εζηυκα ιμο ηαζ κα 

ζοκμδεφζεζξ αοηήκ πνμξ ηδκ Ιεοηή Ιίικδ, ζηδκ πενζμπή ηδξ ιμκήξ ημο Θονίθθμο, ζηδκ ζηήηδ 

ημο Λείθμο!».  δε άκενςπμξ εηείκμξ, αθμφ εθεοεενχεδηε απυ ημοξ ααναάνμοξ, ήθεε ζηα ίδζα 

ηαζ δζδβήεδηε ζηδ βοκαζηά ημο ηα ηδξ απεθεοεενχζεςξ ημο ηαζ υηζ ημο πανήββεζθε υ ζζμξ κα 

βνάρεζ ηδκ εζηυκα ημο ηαηά ημ είδμξ ημο. Γεκ έπναλε υιςξ ημ δζαηεηαβιέκμ ηαζ πέεακε. Κεηά 

ημκ εάκαημκ ημο ή βοκαίηα ημο εοιήεδηε παν αοημφ αημοζεέκηα, δδθαδή υηζ υ ζζμξ ημο είπε 

ακαββείθεζ πενί ηδξ εζηυκαξ. Απήθεε θμζπυκ ζηδκ αβμνά ηαζ γήηδζε εζημκμβνάθμ. Αοηυξ υιςξ 

θυβς αβκμίαξ ηδξ οπμεέζεςξ αοηήξ ηδξ έδςζε ηδ εζηυκα ημο μζίμο Λείθμο Πημθιπέκζηο ηαζ δ 

βοκαίηα ζοκυδεοζε ηδ εζηυκα αοηή ζηδ ζηήηδ ημο Λείθμο ήηζξ εζηυκα εηείημ επί πμθθά έηδ επί 

ηδξ ζμνμφ ημο. 
 
 
Πηδκ πενζμπή ημο Λυαβημνμκη αζεέκδζε ζημοξ μθεαθιμφξ ή ηυνδ εκυξ εοβεκμφξ. Αοηυξ 

πνμζεοπυηακ ιε ηδ ζφγοβυ ημο ζημκ πακμζηηίνιμκα Θευ ηαζ ζηδ πακάπνακημ Κδηένα Ρμο. Θαηά 

δε ημκ φπκμ θακενχεδ υ υζζμξ Ξαηήν διχκ Λείθμξ ζηδ ιδηένα ηδξ ηαζ δζδβήεδηε πμίμξ είκαζ 

ηαζ πμο εονίζηεηαζ ημ ζχια ημο ηαζ έδςζε ηδ οβεζά ζημοξ μθεαθιμφξ ηδξ ηυνδξ ημο. Ρυηε υ 

εοβεκήξ ακέζηδ ιε υθμκ ημκ μίημκ ημο ηαζ ήθεε ζηδ ζηήηδ ημο Λείθμο ιε πμθφ πίζηδ. Θαζ 

άνπζζακ κα ράθθμοκ Ξανάηθδζδ μί εηεί ιμκαπμί, ηαζ ιεηά ηδ απυθοζδ ηδξ Ξαναηθήζεςξ ή 
ιήηδν ηδξ ηυνδξ εηείκδξ εέθδζε κα αζπαζεεί ηδ ακςηένς ικδιμκεοεείζα εζηυκα ημο Λείθμο 

Πημθιπέκζηο ηαζ ιαξ είπε: «Αοηή ή εζηυκα δεκ είκαζ ημο εδχ Θαοιαημονβμφ. Γεκ ιμο 

έθακενχεδ ιε αοηήκ ηδ ιμνθή». Ρμφημ αημφζαιε ηαη' αθήεεζα απυ ηα πείθδ ηδξ ηαζ δμλάζαιε 

ημκ Θευ ηαζ ημκ εενάπμκηα Ρμο, ημκ υζζμ Ξαηένα διχκ Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ. 
 
 
Ξάθζ αημφζαιε ηαη' αθήεεζα απυ ηάπμζμ πςνζηυ: Θαηά δζααμθζηή οπμαμθή ή βοκή ημο 

θανιαηχεδηε απυ θίδζ ηαζ ζε αοηή ηδ κυζμ οπέθενε πμθθά έηδ ηαζ οπεζπέεδ υηζ εα πμνεοεεί 

ζηδ ζηήηδ κα πνμζεοπδεεί ζημκ υζζμ Λείθμ. Θαηά ηδ μδμζπμνία ηδξ αζζεάκεδηε ιέζα ηδξ έκα 

οπυ ηδ επζδενιίδα ένπμκηα υθζ ηαζ άνπζζε κα ηνέπεζ αίια ηαζ ήθεε ζηδ ζηήηδ. Ξνμζεοπήεδηε 

ζημκ υζζμ Ξαηένα διχκ Λείθμ ημκ εαοιαημονβυ ηαζ έθααε πχια απυ ημκ ηάθμκ ημο ηαζ ήπζε 

απυ ημ πδβάδζ ημο κενυ ηαζ έθμοζε υθμ ημ ζχια ηδξ. Ν υθζξ ελήθεε κεηνυξ απυ ηδ έλμδμ ημο 
φδαημξ. Ή δε βοκή ήημ έηημηε οβζήξ.  ημφημ βνάραξ άημοζε ηα πείθδ ηςκ δζδβμφιεκςκ ηα οπυ 

ημο ηεθεζεέκηα εαφιαηα. 
 

 
Θαζ ημφημ δζδβμφιαζ εβχ πενί ημο εαοημφ ιμο. ηακ ήθεα βζα κα πμθζηεφμιαζ ζηδ ζηήηδ 

πθδζίμκ ημο Νζίμο υηακ ήδδ πανήθεακ υπζ ιαηνφ δνυιμ, θφζδλε ιπνμζηά ιμο υ άκειμξ ηαηά 

πνυζςπμ ηαζ απυ αοηυ άνπζζακ μζ μθεαθιμί ιμο κα πμκμφκ ηαζ αηαίνςξ κα πφκμοκ δάηνοα. Θαζ 

υηακ έθεαζα ζηδ ζηήηδ, δζδβήεδηα ζημοξ εηεί ιμκαπμφξ ηα υζα ιμο ζοκέαδζακ. Αοημί δε ιμο 

ζοκέζηδζακ κα θάας πχια απυ ημκ ηάθμκ ημο ζίμο ηαζ κα πθοεχ. Δβχ έπναλα θμζπυκ ημ 
δζαηεηαβιέκμ ηαζ έβζκα οβζήξ, δζ' εοπχκ ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Λείθμο. 

 
 

Θαζ αηυιδ ιμο δζδβδεεί ηάπμζμξ: «ηακ ηζκδφκεοζα κα πκζβχ ζηδ θίικδ, ακεαυδζα εη αάεμοξ 

ηανδίαξ ηαζ γήηδζα ηδ αμήεεζα ημο μζίμο Ξαηνυξ Λείθμο, ηαζ ςζάκ αμδεδεείξ αμνάημξ οπυ 

ηίκμξ, ηαπέςξ εθεοεενχεδηα απυ ημκ ηαηαπμκηζζιυ». 
 
 

Έκαξ ιμκαπυξ ήθεε απυ ιαηνζκέξ πχναξ ηαζ ιαξ δζδβήεδηε πενί ημο εαοημφ ημο υηζ ηαηά 

πνμαίνεζδ Θεμφ ή βθςζζά ημο δέεδηε. Θαζ αοηυξ ήνπζζε κα πνμζεφπδηαζ ζημκ υζζμ Ξαηένα 

διχκ Λείθμ ηαζ οπμζπέεδηε υηζ εα πμνεοεεί ζηδκ ιμκήκ ημο. Θαζ πάθζκ πνμζεοπήεδηε, ηαζ ή 

βθςζζά ημο θφεδηε. Ξενί ημφημο υ ίδζμξ ιαξ ιίθδζε, ηαζ ειείξ δμλάζαιε ημκ Θευ, ημκ πμζμφκηα 

πανάδμλα εαφιαηα δζα ημο εενάπμκημξ Ρμο. 
 
 
ςλλογή Β 

Έηεεζδ ηαηά ιένμξ ηςκ εαοιάηςκ ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Λείθμο ημο εαοιαημονβμφ. 
Κεηά ηδ ημίιδζδ ημο μζίμο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ ήθεε πνμξ ηδκ Ιεοηή Ιίικδ ζηδκ ιμκή 

ημο Θονίθθμο μ εοζεαήξ Ρζάνμξ ηαζ Κέβαξ Ζβειχκ Ηαάκ Βαζίθζεαζηξ (δδθαδή μ Ηαάκ Γ μ 

ηνμιενυξ) ηαζ ηεθείζαζ ζημ ιμκαζηήνζ ημο Θονίθθμο Ξανάηθδζδ. Θαζ είδε ημκ ενδιζηυ ηυπμ, υ 



μπμίμξ πνμηαθεί ζε υθμοξ ιεθαβπμθία ηαζ θφπδ. Θαζ ιεηέαδ ζηδ ζηήηδ ημο Λείθμο ημο 

Θαοιαημονβμφ ηαζ έραθε Ξανάηθδζζκ πνμξ ροπζηή ςθέθεζα, ηαζ δυλαζε ημκ Θευκ ηαζ εαφιαζε 

ημ αίμκ ημο Θαοιαημονβμφ ηαζ δζέηαλε κα ηηζζηή θίεζκμξ καυξ. Θαζ ηαη' εηείκμκ ημκ ηαζνυκ 
θακενχεδ ζε αοηυκ μ Λείθμξ υ Θαοιαημονβυξ ηαζ δζέηαλε κα ιδ ηηίζδ θίεζκδ εηηθδζία, ηαζ κα 

ιδ βίκεζ μπμζαδήπμηε δζαηυζιδζδ μφηε ζηζξ εηηθδζίεξ, μφηε ζηα ηεθζά, εηηυξ ηδξ ακαβηαζαξ 

πνείαξ, επεζδή πνμείδε υ ζζμξ, υηζ έιεθθε κα ζοιαεί ανπαβή απυ ηθέθηεξ. Θαζ έηζζ έβζκε ιέπνζ 

ζήιενα. Κεηά ηδ θακένςζδ ηαφηδ υ εοζεαήξ Ρζάνμξ Ηαάκ Βαζίθζεαζηξ έδςζε ζηδ ζηήηδ 

πανζζηήνζμ έββναθμ απυ ηδ ηζανζηή ημο πείνα, βζα ημο μπμίμο παναπςνμφζε ιία νυβα ζίημο ηαζ 

ιία δςνεά πνδιάηςκ βζα ηδ δζαηνμθή ηςκ αδεθθχκ. Θαζ ημ έββναθμ ημφημ ανίζηεηαζ ιέπνζ 

ζήιενμκ ζημ ζηεομθοθάηζμ. 
 
 

Θαφια ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ πενί ηδξ εζηυκμξ ημο, πςξ ήνπζζε κα 

ζζημνείηε ιεηά ηδ θακένςζή ημο. 
 
 
πήνλε ηάπμζμξ αζπιάθςημξ εη ημο ηνάημοξ ηδξ Κυζπαξ, υ μπμίμξ πμθθά πνυκζα ήηακ 

αζπιάθςημξ ζηδ ημονηζηή βδ. Θαζ πμθφ πνμζεοπυηακ πνμξ ημκ Θευ ηαζ επζηαθμφζε ημοξ 

Θενάπμκηεξ ημο Θεμφ, βζα κα ημκ εθεοεένςζδ υ Θευξ απυ ηδ αζπιαθςζία, ηαζ θοπυηακ βζα ημκ 

μίημκ ημο, ηδ βοκαίηα ηαζ ηα ηέηκα, επεζδή ήηακ θίακ πθμφζζμξ, ηαζ είπε υπζ ιζηνά θφπδ ηαζ 

ζηεκμπςνζυηακ ιε ιεβάθδ εθίρεζ. Θαζ θακενχεδ ζε αοηυκ ηδ κφηηα υ Λείθμξ υ Θαοιαημονβυξ 

ηαζ ημο γήηδζε κα οπμζπεεεί υηζ εα βνάρεζ ηδ εζηυκα ημο μζίμο Λείθμο. «Θαζ εα είζαζ εκ ης 

μίης ζμο απεθεοεενςεείξ απυ ηδ αζπιαθςζία». Θαζ ακεπήδδζε υ άκενςπμξ εηείκμξ απυ έκα 

θεπηυ φπκμ ηαζ εέθδζε κα ημκ πνμζηφκδζδ ηαζ κα ημκ ενχηδζδ ημο πναηηέμο, άθθ' υ ζζμξ 

ιεηεαθήεδ ζε θςξ ιέβα. 
 
 
Ν άκενςπμξ Αοηυξ εονέεδ ζε ιεβάθδ εθμνία ηαζ δζεθμβίζεδ ζημκ εαοηυκ ημο: «Ξμίμξ είκαζ υ 

υζζμξ Λείθμξ, δεκ βκςνίγς, ηαζ δεκ άημοζα πμο ανίζηεηαζ. Θαζ ιεηά ηδ ζηέρδ αοηή άνπζζε κα 

πνμζεφπεηαζ ηαζ κα επζηαθείηαζ ηδ αμήεεζα ημο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ ηαζ οπμζπέεδηε υηζ 

εα εηηέθεζδ ημ δζαηεηαβιέκμ ζε αοηυκ. «Γεκ βκςνίγς πμία εζηυκα κα βνάρς ηαζ ζε πμία 

πενζμπή κα ηδ ζηείθς». Θαζ έηθαρε πζηνχξ εη αάεμοξ ηδξ ηανδίαξ ημο, πχξ εα ιπμνμφζε κα 
εθεοεενςεεί απυ ηδ αζπιαθςζία ηςκ εζδςθμθαηνχκ (510)• Θαζ ηδκ άθθδ κφηηα εθάκδ ζε αοηυκ 

πάθζκ υ ζζμξ ηαζ είπε «Πηδ πενζμπή ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ, είιαζ υ Λείθμξ ημο Πυνα, απυ ημ 

ιμκαζηήνζ ημο Θονίθθμο 12 αένζηζα». Θαζ ακαπήδδζε ηαπέςξ απυ ηδ ηθίκδ, εέθδζε υ άκενςπμξ 

Αοηυξ κα δδ ημκ ζζμ μθεαθιμθακχξ ηαζ κα ημκ πνμζηφκδζδ ηαζ κα ημκ ενχηδζδ θεπημιενχξ 

—ηαζ έβζκε θςξ ιέβα ηαζ εοςδζά μοη θίβδ, υπςξ ηαζ ηδ πνχηδ θμνάκ. 
 
 
Θαζ άνπζζε υ άκενςπμξ Αοηυξ κα ηνάγεζ ιε ιεβάθδ θςκή ηαζ είπε: «Θφνζε υ Θευξ ιμο, αθδεχξ 

ιμο έζηεζθεξ εζξ αμήεεζακ ημκ ζζςκ Πμο». Θαζ έηθαοζε ηαζ υθδ ηδ κφηηα πανέιεζκε άβνοπκμξ 

ηαζ εαυδζε θέβςκ «Θαηά πμζα μιμίςζζκ κα βνάρς ηδ εζηυκα; Γζυηζ δεκ είδμκ ημ πνυζςπμκ ζμο 

αζζεδηχξ». Θαζ έπεζηα ημο νθακενχεδ δζα ηνίηδ θμνάκ υ ζζμξ ηαζ ημο πνμζέθενε έκα ζπέδζμ 

ηδξ εζηυκμξ επί θφθθμο πάνημο ηαζ ημ ηαηέεεζε ζημ πνμζηέθαθυ ημο ηαζ ημο είπε «Άκενςπε 

ημο Θεμφ, θάαε ημφημ ημ θφθθμ ηαζ πμνεφμο ζηδ νςζζηή βδ!». Αοηυξ δε ακέζηδ ηαπέςξ ηαζ 

εφνε πανά ημ πνμζηέθαθυ ημο ημ θφθθμ ιε ημ ζπεδζάβναιια ηαζ ή ηανδία ημο πάνδηε πανά 

ακεηθάθδηδ ηαζ εοπανίζηδζε , ημκ Θευ βζα ημ ιεβάθμ εαφια πςξ μ Θευξ δμλάγεζ ημκ Θενάπμκηα 

Ρμο. Θαζ ήνπζζε κα ζηέθηεηαζ πςξ εα ήηακ δοκαηυ κα ακαπςνήζεζ εθπίγμκηαξ ζημ Θευ ηαζ ζημκ 

Θενάπμκηα ημο Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ. 
 
 
Ξθδκ δεκ βκχνζγε πχξ κα ακαπςνήζεζ, πχξ κα δζέθεεζ ηδ ζηέπα. Θαζ έπεζηα άνπζζε κα 

πνμζεφπδηαζ ζημκ Θευ ηαζ εζξ ημκ Θενάπμκηα ημο Θεμφ ιε δάηνοα ηαζ ζηεκαβιμφξ ελ υθδξ ηδξ 

ηανδίαξ ημο, πχξ κα βκςνίζεζ ημκ δνυιμ ηαζ κα δζαθοθαπεεί απυ ηδ ηζιςνία ηςκ απίζηςκ. Θαζ 
εκ εηείκδ ηδ χνα άημοζε ιίακ θςκή «Άκενςπε, άπεθεε ηδ κφηηα ζηδ ζηέπα ηαζ εα είκαζ 

έιπνμζεεκ ζμο αζηένζ θςηίγςκ, ηαζ πμνεφμο υπζζεεκ ημο ηαζ εα δζαθοθαπεείξ απυ ημοξ άεεμοξ 

Αβανδκμφξ!». Θαζ άημοζε εηείκμξ υ θζθυεεμξ άκενςπμξ ηδ θςκή αοηή ηαζ εκζζπφεδηε ηαζ 
πείζεδηε. Θαζ απήθεε ηδ κφηηα εζηδ ζηέπα ηαζ ημο θάκδηε έκαξ θςηεζκυ αζηένζ , ημ μπμίμ 

πμνεφεημ ιπνμζηά ημο. Θαζ αοηυξ αημθμφεδζε υπζζεεκ ηαζ αδζαθείπηςξ επζηαθείημ ημκ Θευ ηαζ 

ημκ Θενάπμκηα Ρμο Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ. Κε δφκαιζκ ηαζ παννδζία πμνεφεημ δζα ιέζμο ηδξ 

άβκςζημο ζηέπαξ, ζοκαπμημιίζαξ θίβδ ηνμθή βζα ηδκ ακάβηδ. 



Θαζ έβζκε διένα ηαζ ζδμφ μζ άεεμζ Αβανδκμί έθζππμζ ηαπέςξ ηαηέθεαζακ ιε ημοξ ζηφθμοξ ηα 

ίπκδ ημο ζηδ ζηέπα. Θαζ είδε εηείκμξ υ άκενςπμξ πίζς ημο ηδ ηςκ αεθίςκ ααναάνςκ ηαηαδίςλδ 

ηαζ υηζ ιε βοικά λίθδ έηνεπακ πίζς ημο, εέθμκηαξ κα ημκ ηαηαηυρμοκ. Αοηυξ δε απυ ημκ θυαμ 

ηαζ ημκ ηνυιμ ημο έπεζε ηάης ζηδ βδκ ηαζ έηθαρε πζηνχξ ηαζ ιεηακυδζε εκχπζμκ ημο Θεμφ βζα 

ηάξ αιανηίαξ ημο ηαζ ζοκεπςνήεδ ιε υθμοξ ημοξ μνεμδυλμοξ Σνζζηζακμφξ, απεθπζζεείξ βζα ηδ 

γςή ημο. Θαζ είδε υ Θφνζμξ ημκ ιεηακμήζακηα ηαζ ημκ ζηέπαζε ιε ηδ αυναημ δφκαιδ Ρμο, ηαζ 

οπενπήδδζακ αοηυκ μζ ίππμζ ηαζ μζ ζηφθμζ ηςκ ηαζ ηαευθμο δεκ ημκ έαθαρακ, ηαζ εαυδζακ 

εηείκμζ μζ άεθζμζ υ έκαξ πνμξ ημκ άθθμκ θέβμκηεξ• «Ξχξ ημκ είδμιε ηαζ δεκ βκςνίγμιε πμο 

εηνφαδ αθ' διχκ;». Θαζ πμθφ ημκ ακεγήηδζακ ηαζ δεκ ημκ ανήηακ ηαζ επέζηνερακ μπίζς. ηακ 

δε υ ακήν εηείκμξ είδε υηζ επέζηνερακ, ακέζηδ απυ ηδ βήκ, πενζέαθερε υθα απυ εδχ ηαζ απυ 

εηεί ηαζ δεκ είδε ηακέκα. 
 
 
Θαζ ιεβάθςξ εοπανίζηδζε ημκ φρζζημ Θευ ηαζ ημκ Θενάπμκηα Ρμο Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ, 

πάνδηε ηαζ θμφζεδηε ιε πμθθά δάηνζα βζα ηδ θφηνςζδ ημο απυ ημκ άδζημ εάκαημ. Θαζ 

πμνεφεδηε ζηδ υδυκ ημο παίνςκ. Ζιένακ ηαζ κφπηα-πμνεφεδηε ηαζ δεκ έδςζε ακάπαοζδ ζημκ 

εαοηυκ δζαααίκς ηδκ ζηέπα, ηαζ έθεαζε ζε ηάπμζμ πμηαιυ.  δε πμηαιυξ Αοηυξ ήηακ θίακ 

ααεφξ ηαζ ηαπφξ άθθ' υπζ πανά πμθφ πθαηφξ, ηαζ δζα ιέζμο ημο μοδαιμφ οπήνπε πμνειείμ, ή 

πυνμξ, ηαζ αοηυξ νέεζ δζα ιέζμο υθδξ ηδξ ζηέπαξ ιέπνζ ηδξ εαθάζζδξ. Θαζ εηείκμζ μζ άεεμζ 

αάναανμζ βκχνζγακ εηείκμκ ημκ πμηαιυκ, υηζ ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα λεθφβεζ πένακ ημφημο, ηαζ 

ηαηεδίςλακ ηα ίπκδ ημο ιέπνζ ημο πυηαιμο ημφημο. Γεκ οπήνπε ηυπμξ εηεί κα ηνφαεζ, ηαζ εηείκμζ 

υνιζζακ ηαπέςξ ηαζ ακέζπαζακ ηα λίθδ ηςκ δζα κα ημκ ηαηαηυρμοκ. Θαζ αοηυξ είδε υηζ εκ ηέθεζ 

ήδδ έπεζε ζηζξ πείναξ ηςκ, αθθά δεκ ήεεθε κα παναδμεεί ζηαξ φπ' αοηχκ ααζάκμοξ ηαζ ημκ οπ' 
αοηχκ πζηνυ εάκαημκ, ηαζ ζδιεζχεδηε ιε ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ηαζ εννίθεδ εζξ ημκ πμηαιυκ. 

Θαζ ημ φδςν ημκ ιεηέθενε ηαπέςξ ςξ πηδκυ. Αοηυξ δε εηείημ επάκς εζξ ημ φδςν πθέςκ ιε ημ 

νεφια ημο πυηαιμο ςζάκ κα ανίζηεηε επάκς ζε ζακίδα. Θαζ εηείκμζ μζ ηαημί άκενςπμζ άνπζζακ 
απυ ηδ υπεδ κα ημλεφμοκ επάκς ημο, αθθά ιε ηακέκα ηνυπμκ ηαζ ιε ηακέκα ιέζμκ δεκ 

ιπμνμφζακ κα ημκ αθάρμοκ, ηαζ μφηςξ ζχεδηε Σάνζηζ Θεμφ ηαζ πνεζαείαζξ ημο Λείθμο ημο 

Θαοιαημονβμφ. Θαζ εηείκμζ μζ άεεμζ Αβανδκμί ημκ ακεγήηδζακ ιαηνφηενα, πθδζίμκ ημο πυηαιμο 

ηαζ κυιζζακ υηζ ήδδ πκίβδηε, ηαζ επέζηνερακ ζηα ίδζα. Δηείκμ δε ημκ άκενςπμκ έθενε ημ 

νεφια , ημο πμηαιμφ επί πμθφ χνα ηαζ ιεηέθενε ζηδ άθθδ υπεδ πυηαιμο. Ηδχκ δε υηζ εονέεδ 

πθδζίμκ ηδξ υπεδξ ηναηήεδηε ηαζ ελήθεε ζηδ λδνά, ηαζ ιεβάθςξ ζε ημκ Θευκ ηαζ ημκ 

Θενάπμκηα Ρμο Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ. Θαζ πμνεφεημ πςνίξ θυαμ διένα κφηηα ακεπζζηνεπηί, 

ηαζ εηνέθεημ απυ αυηακα ηαζ ηδξ ζηέπαξ. Θαζ έθεαζε ιέπνζ ηςκ πυθεςκ ηδξ Οςζίαξ ηαζ 

δζδβήεδηε ζε υθμοξ ηα πενί εαοημφ, ηαζ ζακ εζξ αοηυκ απυ ηυπμκ εζξ ηυπμκ άιαλαξ ηαζ ζοκμδμφ 

Θαζ εζζήθεε ζηδ Κυζπα ζχμξ ηαζ ααθααήξ, ακ ηαζ είπε οπμθένεζ πμθθά παεήιαηα ηαζ εθίρεζξ ηαζ 

ακάβηεξ. Θαζ έθεαζε ζημκ μίημκ ημο, υιςξ δεκ εζζήθεε άθθ' απήθεε ηαπέςξ πνμξ ημκ 

εζημκμβνάθμ ηαζ ημο έδςζε ημ θφθθμ ιε ημ ζπέδζμ ημο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ ηαζ 

πανήββεζθε κα βνάρεζ ηδ εζηυκα ημο πςξ ήηακ ζπεδζαζιέκδ επί ημο θφθθμο ηαζ πμίμκ κα είκαζ 
ημ ιήημξ ηαζ ημ πθάημξ ηδξ ζακζδάξ ηαζ έπεζηα εζζήθεε ζημκ μίημ ημο, παίνςκ ηαηά ηδ ροπή ηαζ 

πκεοιαηζηυξ αβαθθυιεκμξ ηαηά ηδ ηανδία. Θαζ ζοκεηάθεζε ζενά ζφκαλδ ηαζ ηέθεζε Ξαναηθδηζηυ 

Θακυκα ηαζ δζέηαλε κα παναηεεεί ιεβάθδ ηνάπεγα ηαζ ζοβηέκηνςζε πμθθμφξ πηςπμφξ ηαζ 

θζθμλέκδζε πάκηαξ ιε ανχζδ ηαζ πυζδ ηαζ εθεδιμζφκδ. Θαζ ήηακ πανά ιεβάθδ ζημκ μίης ημο. 

Θαζ δζδβδεεί ζε υθμοξ πενί ηςκ ζοιαάκηςκ ημο, πχξ ελήθεε απυ ηδ αζπιαθςζία, ηαζ μζ 

αημφζακηεξ αοηά έθεβακ πάκηεξ ημ «Θφνζε εθέδζμκ» ηαζ ιεβάθςξ εαφιαζακ ημφημ ημ εαφια.  
δε εζημκμβνάθμξ έβναρε ηδ εζηυκα ημο μζίμο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ ηαζ ηδ έθενε εζξ 

ημφημκ ημκ θζθυεεμκ. Αοηυξ δε έθααε ιε πμθφκ γήθμ ηαζ θυαμκ ηδ εζηυκα ημο αβίμο Λείθμο ηαζ 

ηδ πενζέθμοζε ιε δάηνοα ηαζ πανά υηζ υ Θευξ ημκ αλίςζε κα δεζ ηδκ εζηυκα ημο Θενάπμκημξ ημο 
Θεμφ Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ.  άκενςπμξ εηείκμξ πάνζζε ζημκ εζημκμβνάθμ πακηυξ είδμοξ 

δχνα ηαζ ημκ απέθοζακ ζημκ μίημκ ημο. Θαζ ιεηά απυ αοηά ηέθεζε ιεβάθδ πακήβονδ ηαζ 

ευνηαζε ηδ εμνηή ημο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ ηαζ έραθε Ξαναηθδηζηυ Θακυκα. Ρδ δε εζηυκα 

ζοκυδεοζε ζηδ ζηήηδ ημο Λείθμο ηαζ ηδ απέζηεζθε ιε ημοξ δμφθμοξ Κε πακηυξ είδμοξ 

αθζενχιαηα δζα ηαξ ακάβηεξ ηδξ εηηθδζίαξ. Θαζ ηδκ πνμζηυιζζε ηαζ ηδ ηαηέεεζε ζημ ηάθμ ημο 

μζίμο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ, υπμο ηαζ ζήιενμκ ηείηαζ ή εζηυκα αοηή επί ηδξ ζςνμφ ημο ηαζ 

δίδεζ ίαζδ ζημοξ ιε πίζηδ πνμζενπυιεκμοξ. Θαζ απυ ηδκ αβία εζηυκα αοηή βίκμκηαζ ηαζ ιέπνζ 
ηχνα πμθθά εαφιαηα. Θαζ ειείξ μί αιανηςθμί ιμκαπμί ημο ενδιδηδνίμο ημφημο είδαιε πμθθά 

εαφιαηα ηαζ δμλάγμιε ηδ Αβίακ Ρνζάδα, Ξαηένα ηαζ ζυκ ηαζ Άβζμκ Ξκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ 

ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. 



Θαφια ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ, πχξ εθεοεένςζε έκα κεανυ απυ 

αηάεανηα πκεφιαηα. 
 
 
πήνπε ηάπμηε ζηδ ζηήηδ ημο Λείθμο έκαξ Ηενμιυκαπμξ μκυιαηζ Αδάι, ηαζ ιε αοηυ γμφζε υ βζμ 

ημο, υ κεανυξ Κζπαήθ. Θαζ αοηυξ υ ζενμιυκαπμξ ημκ έζηεζθε πνμξ ημκ πνμζιμκάνζμ βζα ιίακ 

ακάβηδ ηδξ εηηθδζίαξ. Αοηυξ δε απήθεε. Ήηακ αηυιδ κέμξ ηακ ήθεε ζηδκ ζηήηδ. Θαζ υηακ 

έθεαζε ζημκ πνμζιμκάνζμ, ζδμφ, έλαθκα ήθεε πνμξ αοηυκ ηάπμζμξ άβνζμξ άκενςπμξ ηαζ ημκ 

άνπαλε ςξ δζα ιέζμο ακέιμο ηαζ ημκ ιεηέθενε ζε αδζάααημοξ θυπιεξ ηαζ δάζδ ηαζ ημκ έθενε 

εκηυξ ηδξ ηαημζηίαξ ημο, ζε ιέβα ηαηαβχβζμ, ηαζ ημκ ηαηέεεζε εκ ιέζς ηδξ Θαθφαδξ εηείκδξ 

απέκακηζ ημο παναεφνμο. Θαζ εδχ υ βένςκ, υ μπμίμξ έθενε ημκ κεανυ εδχ, είπε ζηδ 

βοκαίηα•«Ρνέθεηε αοηυκ!». Θαζ ημο πνμζέθενακ πακηυξ είδμοξ ιαβζηά αμηάκζα απυ ηδ ένδιμ, 

ηαζ ημκ ακάβηαζακ κα θάβεζ ηαζ κα πζεζ. Άθθ' αοηυξ, δεκ βεφεδηε ηίπμηε ηαζ φζηαημ αηίκδημξ 

ζημκ ίδζμ ηυπμ, υπμο ζηάεδηε, ιυκμ έηθεβε ηαζ ενδκμφζε πζηνχξ.  Ηενμιυκαπμξ εηείκμξ 

αιέζςξ ακεγήηδζε ημκ βζμ ημο ηαζ νχηδζε υθμοξ ζηδκ ζηήηδ. Κεηά απυ θίβμ ημκ ακεγήηδζε ηαζ 

πακηαπμφ ζημοξ βφνς ηυπμοξ αθθά δεκ ημ ανήηε πμοεεκά. Θαζ επέζηνερε ζηδκ ζηήηδ ηαζ 

ζοκεηάθεζε ημοξ αδεθθμφξ ημο ηδξ ζηήηδξ εηείκδξ ηαζ εζζήθεε ιε υθμοξ ζημκ πανεηηθήζζμ, ημ 

υπμζα ανίζηεηαζ υπζ ιαηνζά απ' αοημφξ ζημ δάζμξ, υπμο οπάνπεζ ή εαοιαημονβυξ εζηυκα ηδξ 

πεναβίαξ Θεμηυημο ηδξ Νδδβήηνζαξ, ηαζ άνπζζακ κα ράθθμοκ ημκ Ξαναηθδηζηυ Θακυκα ηαζ ιε 

δάηνοα κα επζηαθμφκηαζ ηδ αμήεεζα ημο μζίμο Λείθμο ημο Θαοιαημονβμφ. Θαζ εκ εηείκδ ηδ χνα 

ήθεε υ υζζμξ Λείθμξ πνμξ ημκ κεακία ζηδ αμήεεζα ηαζ ζηάεδηε πνμ ημο ηαηαβςβίμο εηείκμο, 

υπμο υ κεανυξ φζηαημ απέκακηζ ημο παναεφνμο ηαζ ηηφπδζε ιε ηδ νάαδμ ημο ζημ πανάεονμ, 

ηαζ ζείζηδηε ημ ηαηαβχβζμ εηείκμ, ηαζ υθα ηα αηάεανηα πκεφιαηα έπεζακ ηάης ζηδκ βήκ.  

κεανυξ υιςξ φζηαημ ηαζ έηθαζε, ηαζ είδε ημκ Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ, υπςξ ζηάεδηε πνμ ημο 

παναεφνμο ηαζ είπε «Υ άεθζα ηαζ αηάεανηα πκεφιαηα! Γζα ηζ επζηίεεζηε ζηδκ ζηήηδ ιμο; 

Δπζζηνέραηε ημκ παίδα ημφημ ζηδκ ζηήηδ ιμο, υπμο ημκ ανπάγαηε, ηαζ ηαηαεέζαηε ημκ ζημκ 

ίδζμκ ηυπμκ!». Θαζ ηαφηα είπεκ υ Άβζμξ ηαζ έβζκε άθακημξ. Θαζ άνπζζακ ηα αηάεανηα πκεφιαηα 

κα ηναοβάγμοκ ιεηαλφ ηςκ «Νοαί εζξ διάξ ημοξ απμθοιέκμοξ! Ιάαε ηαπέςξ ηαζ επζζηνέρς ημκ 

κέμκ εηεί υπμο ημκ ήνπαζαξ».  δε άβνζμξ εηείκμξ ηνάηδζε ημκ κεανυ ηαζ ημκ ιεηέθενε ζηδκ 

ζηήηδ ςζάκ δζα ιέζμο ακέιμο, ηαζ ημκ έθενε ιέπνζ ημο ιφθμο ηδξ ζηήηδξ Θαζ δεκ ηυθιδζε κα 

ημκ θένεζ εκηυξ ηδξ ζηήηδξ, ηαζ ημκ άθδζε επάκς ζημκ απονχκα ηαζ έβζκακ άθακημξ.  κεακίαξ 
ήνπζζε κα ηναοβάγεζ επάκς ζημκ απονχκα ηαζ ηαηά ηδ ζδίακ χνα ήθεακ υ ζενμιυκαπμξ ηαζ μζ 

αδεθθμί απυ ημ πανεηηθήζζμ ιεηά ημκ Ξαναηθδηζηυ Θακυκα ηαζ άημοζακ ημκ παίδζ κα θςκαζηεί 

ζηδκ ένδιμ ηαζ αημθμφεδζακ ηδ θςκή ηαζ είδακ ημκ κεανυ υηζ φζηαημ επάκς ζημκ απονχκα. 

Θαζ δυλαζακ ημκ Θευ ηαζ ημκ Θενάπμκηα ημο Θεμφ Λείθμ ημκ Θαοιαημονβυ, ηαζ άνπζζακ κα 
νςηάκ ημκ παίδζ.  δε κεανυξ δζδβδεεί ζε αοημφξ υθα υζα , ημο ζοκέαδζακ υηζ είδε ηαζ άημοζε. 

Θαζ απ' αοηυκ ημκ ηαζνυ μ κεανυξ ηαηεαθήεδ πμθφ, ςζάκ κα ήηακ έλς θνεκχκ. Ν δε 

ζενμιυκαπμξ απυ ημκ θυαμ αοηυ απήθεε απυ ηδ ζηήηδ ιε ημ βζμ ημο. 
 
 

Διείξ δε μζ αιανηςθμί ιμκαπμί ηδξ ζηήηδξ εηείκδξ είδαιε ηαζ αημφζαιε αοηά θεπημιενχξ απυ 

ημκ κεανυ εηείκμκ ηαζ έβνάρα θίβμ απυ ηα πμθθά ζε ακάικδζδ βζα ημοξ αδεθθμφξ ιαξ πνμξ 

ςθέθεζα ηςκ αβαπχκηςκ ημκ Θευκ ηαζ δμλαγυκηςκ ηδκ Αβίακ Ρνζάδα παηένα ίμκ ηαζ Αβζμκ 

Ξκεφια κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΘΖΣΖ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΛΔΗΙΟΤ ΘΑΣΑ ΣΟΛ ΗΕ' ΑΗΩΛΑ 
 
 
Διήγηση περί τοσ οσίοσ Πατρός ημών Γέροντος Νείλοσ και της τιμίας αστού μονής, η 

οποία βρίσκεται στην περιοτή της Λεσκής Λίμνης, στην έρημο τοσ Σόρα. Σε αστή 

σπάρτει το πολίτεσμα των σκητών κατά το τσπικό των Αγίων και παλαιών Πατέρων. 



 
 

 
 
 

 

Δλ ανπήξ θμζπυκ, υηακ υ άκενςπμξ πανέαδ ηδκ εκημθή ημο Θεμφ, υ επενυξ ημκ πθάκδζε ηαζ 

αοηυκ ημκ ηονίεοζε ηαζ ημο αθήνεζε ηδκ ελμοζία. Γζυηζ ζηδκ ανπή υ άκενςπμξ είπε ηαηαζηαεεί 

οπυ ημο Θεμφ άνπςκ ηαζ δεζπυηδξ ημο ηυζιμο ημφημο. Έηζζ μφηε ημ πον είπε δφκαιδ εκακηίμκ 

ημο, μφηε ημ φδςν ημκ έπκζβε, μφηε έκα εδνίμ ημκ έαθαπηε, μφηε ημ δδθδηδνζχδεξ ζημζπείμ ήηακ 

δναζηζηυ πάκς ημο. Άθθ' έηημηε αθμφ ηοθίπεδηε ζηδκ πθάκδ πανέδςζε ηδκ ελμοζία ημο ζημκ 

πθάκμ ηαζ ηαηεαθήεδ ζημ αάεμξ ηδξ πθάκδξ ηαζ ηαημίηδζε ζηδκ αοθή ημο Άδδ. Θαζ ελαζηίαξ ηδξ 

ιεβάθδξ ηαζ οπένιεηνμο απμζηάζεςξ δ μπμία δζαπχνζζε ηδκ 

ροπήκ απυ ημκ Θευ ήηακ ζε αοηή αδφκαημ κα πνμζέββζζδ ηαζ κα βκςνίζεζ ημκ Θηίζηδ ηδξ. Γζα 

ημφημ υιςξ υ Θευξ ηδκ έζηνερε ηαζ ηδκ ακαηάθεζε πνμξ ημκ Δαοηυκ Ρμο ημκ ιεκ δζα ιέζμο ηςκ 

Ξνμθδηχκ, ηαζ ηδκ είθηοζε ζηδκ επίβκςζίκ Ρμο, έπεζηα δε ήθεε Αοηυξ υ ίδζμξ ηαζ ήνε ιεκ ηδκ 

θήεδ, ήνε δε ηαζ ηδκ πθάκδ, ηαζ δζέννδλε ηζξ πφθεξ ημο αδμο, εζζήθεε πνμξ ηδκ πθακδεείζα 

ροπή ηαζ ηδξ έδςζε ημ οπυδεζβια, ηαηά ημ υπμζμκ ήηακ δοκαηυ κα εοανεζηήζεζ ζε Αοηυκ. 

Δπίζδξ ηδξ έδεζλε ημο Απμζηυθμοξ ηαζ ημοξ Κάνηονεξ ηαζ ημοξ Ηενάνπεξ ηαζ πθήεμξ Αβίςκ ηαζ 

ζίςκ ακά ηδκ Νζημοιέκδ ηαζ ηαηά ηαξ δζαθυνμοξ πχναξ, μζ μπμίμζ θάιπμοκ ςξ αζηένεξ ιε 
πμθοπμίηζθμ ιεβαθείμ εκ ηδ δυλδ ηςκ, δζα κα δδ ή ροπή αοημφξ, μζ μπμίμζ είκαζ υιμζμζ ιε αοηήκ, 

πχξ θάιπμοκ εκ εεία δυλδ ηαζ ακενςπζκή ηζιή, ηαζ κα φρςζδ ημκ εαοηυκ ηδξ πακημζμηνυπςξ 

πνμξ ημκ Θευκ. Θαζ επεζδή εηείκμζ θμζπυκ μζ υζζμζ Ξαηένεξ ήζακ οπήημμζ ζημκ Γεζπυηδ ηαζ 

Θηίζηδ ηςκ ηαζ ακεπζζηνεπηί ηαζ μθμρφπςξ οπδνεημφκ εζξ Αοηυκ, άθδζακ πυθεζξ ηαζ πςνία ηαζ 

αβνμφξ ηαζ υθα ηα θμζπά ηα ηαηά ηδκ Νζημοιέκδ, ηαζ ηνφθηδηακ απυ ημκ ηυζιμ εζξ ηαξ ένδιμοξ 

ηαζ εζξ ηα υνδ ηαζ εζξ ηαξ θάναββαξ ηςκ μνέςκ δζα ηδκ αβάπδ ημο Θεμφ, άθθμζ δε ζε άθθμοξ 
ηυπμοξ υπζ ιαηνάκ ημο ηυζιμο εονζζηυιεκμοξ. Απμιμκχεδηακ υπζ επεζδή δεκ αβαπμφζακ ημοξ 

ακενχπμοξ, άθθ' επεζδή εεςνμφκ ημκ εαοηυκ ηςκ ακάλζμ ηδξ ιεηά ηςκ ακενχπςκ ζοιαζχζεςξ, 

ηαζ ιάθθμκ πνμηίιδζακ κα γμοκ ιε ηα άβνζα γχα ζηζξ ενήιμοξ ζηεπηυιεκμζ υηζ πνζκ γμφζακ εκ 

ης ημζιχ ηαηά ηνυπμ ηηδκχδδ. Θαζ ημζμοημηνυπςξ ηαπείκςζακ ηαζ ελεοηέθζγακ ηαζ απέηνορακ 

ημκ εαοηυκ ηςκ απυ ημκ ηυζιμ• Αθθ' υ Θευξ ημοξ δυλαζε ςξ Θενάπμκημξ Ρμο. Άθθμζ ιεκ ήζακ 

πνζκ ζε ζηήηεξ, Άθθμζ δε ελέθελακ ημκ ηαηά ιυκαξ εβηθεζζιυ ζε μίημοξ ηαζ εηεί ηαπείκςζακ 

πεναζηένς ημ ζχια ηςκ ηαζ ημ άθδζακ εκ ζζςπή κα εηπθδνχζεζ ημκ ηακυκα ημο ιε πακηυξ 

είδμοξ ηυπμοξ, αθθά ηαζ αανείξ κυζμοξ μζ μπμίεξ ημοξ πνμζέααθακ, οπέιεζκακ ιε εοπανίζηδζδ 

ηαε υθμκ ημκ αίμκ ηςκ. Θαζ ελ αζηίαξ αοηχκ δεκ ιπμνμφζακ κα ζηαεμφκ επί ηςκ πμδχκ ηςκ ή 

κα πνμζθένμοκ ηδκ ζοκδεζζιέκδ πνμζεοπή , ή κα δμλμθμβμφκ ιε ηα πείθδ ημοξ άθθ' μφηε 

ραθιυ, μφηε άθθμ ηζ απυ ηα εκ ζχιαηζ ηεθμφιεκα έπναλακ. Ανημφζε ζε αοημφξ ιυκδ ή 

ζςιαηζηή αζεέκεζα ηαζ ή Ζζοπία ακηί άθθςκ ηςκ ηακυκςκ. 
Θαζ ημζμφημξ είκαζ υ ηνυπμξ ηδξ αζηήζεςξ ηςκ ηαε' υθαξ' ηαξ διέναξ ηςκ ηαζ εζξ υθδ ηδκ 

κμιζγυιεκδ ανβία ηςκ. Θαζ μφηςξ αβςκίζεδηακ δζα ηδκ ζςηδνία ηςκ ηαε' υζμκ δδφκαημ κα 

πςνμφκ ηαηά ηδκ δφκαιίκ ηςκ. 

 
Λμιίγς δε υηζ είκαζ ζδζαζηένςξ ακαβηαίμ, ς αβαπδημί ιμο, κα ιδ απμηνφρς ηαζ ημφημ απυ ζαξ, 

δδθαδή ηα πενί ημο αβίμο Γένμκημξ Λείθμο. Δπεζδή θμζπυκ υ άβζμξ Γένςκ μφημξ, ακ ηαζ γμφζε 

ηαηά ημοξ έζπαημοξ πνυκμοξ, εκ ημφημζξ δεκ οζηένδζε απυ εηείκμοξ ημοξ ιεβάθμοξ άκδναξ ηαζ 

παθαζμφξ αβίμοξ ηαζ Θεμθυνμοξ Ξαηέναξ εζξ μοδέκ ηαηά ηδκ ακδνεία, ηαηά ημοξ πκεοιαηζημφξ 

άεθμοξ ηαζ ηαηά ημ εάννμξ εκακηίμκ ηςκ δαζιυκςκ ηαζ ηαηά ηδκ ζμθία ημο θυβμο. Ρδκ εκ αοηχ 

οπάνπμοζα πκεοιαηζηή ζμθία ημο θυβμο ηαζ ηδκ ανεηή ημο αίμο θακενχκμοκ ηα ηεθάθαζα ηςκ 

ζοββναιιάηςκ ημο ηαζ ή αβία ηαζ ηίιζα ιμκή εηείκδ, εκ ηδ μπμία υ ιέβαξ Γένςκ μφημξ ιε 

πμθθμφξ ηυπμοξ ηαζ ηαηά ηνυπμκ εεάνεζημ. Γζα ημφημ άπ' εδχ ανπίγς εζξ εζάξ ημοξ ιζιδηάξ ηαζ 

εναζηέξ ημο ενδιζημφ ηαζ ήζοπμο αίμο ηαζ αζπαγυιεκμοξ ηδκ ιεηάκμζα κα δζδβμφιαζ πενί ημο 

εαοιάζζμο ενδιδηήνζμο εηείκμο. 
 
 

Θαηά ηδκ αυνζα πθεονά ημο Οςζζημφ ηαζ Πθααζημφ ηνάημοξ ζηδκ πενζμπή ηδκ Ιεοηήξ Ιίικδξ, 



οπάνπεζ ενδιδηήνζμ ημο Πυνα επζηαθμφιεκμ. Πε αοηυ ημ ενδιδηήνζμ οπάνπεζ εηηθδζία ημο 

Ηςάκκμο ημφ Ξνμδνυιμο ηαζ εκ αοηή εονίζημκηαζ ηα άβζα θείρακα ημο αβίμο Ξαηνυξ διχκ 

Λείθμο, ηα υπμζα ζηεπάγμκηαζ απυ ηδκ βδκ ηαζ δεκ αθέπμκηαζ οπυ μοδεκυξ. 
 
 
Νφημξ θμζπυκ υ υζζμξ Ξαηήν διχκ Λείθμξ πμίμοξ βμκείξ είπε ή πμία πυθδ είπε παηνίδα ή ζε πμία 

δθζηία έθοβε απυ ημκ ηυζιμκ, αοηυ αλζυπζζημξ δεκ βκςνίγμιε, αθθά ιυκμκ ελ αημήξ 

παναθάαμιε υηζ εβεκκήεδ ηαζ ακεηνάθδ ζηδκ ααζζθεφμοζα πυθδ ηδξ Κυζπαξ ηαζ είπε ημ αλίςια 

ημο δζηαζηζημφ βναιιαηέςξ αοηήξ ηδξ ααζζθεομφζδξ πυθεςξ ηδξ Κυζπαξ. Ρμ ιμκαπζηυ ζπήια 

έθααε εκ ηδ θαφνα ημο Θονίθθμο ηδξ Ιεοηήξ Ιίικδξ ημο Θαοιαημονβμφ. Θαζ ιεηά ηαφηα απήθεε 

θμζπυκ πνμξ ηδκ ααζζθεφμοζα Θςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ήθεε ιέπνζ ημο νμοξ Άες ηαζ επέζηνερε 

πάθζκ εζξ Οςζία. Θαζ ήθεε οπυ ημο Θεμφ ηαεμδδβμφιεκμξ εζξ ημ ακςηένς ικδιμκεοεέκ 

ενδιδηήνζυ πανά ημκ Πυνακ. Θαζ έγδζε εκ αφης μνζζιέκμ πνυκμ, εοάνεζηςκ εζξ Θφνζμκ ημκ 

Θευκ ιε κδζηεία ηαζ πνμζεοπή ηαζ απμπή απυ πάκηα ηα ηαηά. Θαζ ιεηά ηαφηα θμζπυκ νμοξ 

άβζμξ μφημξ Γένςκ ηαζ υζζμξ Ξαηήν διχκ Λείθμξ εημζιήεδ εκ Θονίς ημκ αζχκζμ φπκμ ηαηά ημ 

έημξ 7016 (1508), ηδκ 7δκ διένακ ημο Καΐμο. 
 
 
Θαζ έηημηε ηαηά ηδκ εοδμηία ημο Θεμφ ηαζ δζ' εοπχκ ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ Γένμκημξ Λείθμο 

εβηαηαζηάεδηε θμζπυκ εκ ης ενδιδηήνζμ ημ πμθίηεοια ηςκ ζηδηχκ ηαηά ημ ηοπζηυ ηαζ ηδκ 

πανάδμζδ ηςκ παθαζχκ Ξαηένςκ, ημ υπμζμκ ηδνείηαζ ηαζ ιέπνζ ηδκ ζδιενζκή ήιένα εζξ δυλα ημο 

Ξαηνυξ ηαζ ημο ζμφ ηαζ ημο Αβίμο Ξκεφιαημξ, ημο ιυκμο Θεμφ, ηαζ ηδξ πεναβίαξ Αοημφ 

Θεμιήημνμξ, ηδξ Γεζπμζκίξ διχκ ηαζ Θονίαξ Θεμηυημο ηαζ αεζπανεέκμο Κανίαξ. 
 

 
 

 

Έπεζ δε ημ ενδιδηήνζμ εηείκμ ηαζ ιενζηά δέκδνα, —έθαηα ιυκμκ ηαζ θίβεξ αεημφθεξ ηαζ πεφηα, 

ηαζ ιεβάθα ηαζ αδζάααηα ανφα. Δονίζημκηαζ εκ ης ενδιδηήνζμ ηαζ μζ ελήξ ηανπμί: ημ λοκυιμονμ 
ηαζ ημ ηνάκμκ, ημ ααηυιμονμ ηαζ ημ ιφνηζθθμ. Αθθά δέκδνα ή μπχνα ηαε' υθμο δεκ δφκακηαζ κα 

εονεεμφκ εζξ ημ ενδιδηήνζμ εηείκμ. 
 
 
Γεκ οπάνπμοκ δε εζξ ημ ενδιδηήνζμ ημφημ μφηε ηαηά ημ εθάπζζημκ ηα πνάβιαηα εηείκα, ηα υπμζα 

ζοκήεςξ εονίζημκηαζ απαναζηήηςξ ηαζ είκαζ εοάνεζηα εζξ ημοξ αβαπχκηαξ ημκ αίμκ ημο ηυζιμο 

ημφημο, δζυηζ δεκ αθέπεζ ηακείξ εηεί ηίπμηε, ημ υπμζμκ ακαηζκεί ζε μιζθίεξ ή ηναοβέξ ηαζ ζε 

θμζπέξ ειπθμηέξ ημο ηυζιμο ημο, επεζδή δεκ έπμοκ ζημ ενδιδηήνζμ εηείκμ μφηε ηηήκδ, μφηε 
υκςκ, μφηε οπδνεημφκηεξ, μφηε οπδνεημφιεκμοξ, μφηε μζηεηία, μφηε ηάηζ άθθμ απυ ηα 

οπάνπμκηα ζηα ημζκυαζα. Γζυηζ μφηςξ ήεεθε Ν υζζμξ Ξαηήν διχκ Λείθμξ, αηυιδ πνζκ ή ελέθεεζ 

ημο αναποπνυκζμο αίμο ημφημο, ηαζ εοθυβδζε ηαζ ιεηά ημκ εάκαημκ ημο μζ μιυηνμπμί ημο 

ιαεδηαί κα γμοκ ζημ ενδιδηήνζμ ημο ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ ηαζ κα ζοκεοδμημφκ ζημ εέθδια 

ημο, κα ιδ έπμοκ ηαε' υθμο πνάβιαηα ηςκ ημζκμαίςκ. Γζέηαλε κα απμιαηνοκεμφκ απυ ηδκ 

ενβαζία ηαζ ημοξ εμνφαμοξ, ηα υπμζα βίκμκηαζ δζα ηζξ ζςιαηζηέξ πθεμκελίεξ, δζυηζ αοηά ιαξ 

πςνίγμοκ απυ ημκ Θευ. Λμιμεέηδζε δε κα ηνέθμκηαζ ιυκμκ απυ ημ ενβυπεζνμ ηςκ. Δάκ ηακείξ 



δεκ δζδάπεδηε ηζξ ηέπκεξ ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ είκαζ ακίηακμξ κα ηνέθεζ ημκ εαοηυκ ημο απυ 

ημ ένβμκ ηςκ πεζνχκ ημο, υ αοηυξ θμζπυκ κα δέπεηαζ θίβδ εθεδιμζφκδ απυ υπμο ή Σάνζξ ημο 

Θεμφ εα μζημκμιήζεζ. Απυ δε ημ πενζηηυ κα απέπμοκ πακηεθχξ. Γζέηαλε δε ηαζ μζ βοκαίηεξ κα ιδ 

έπμοκ ηαε' υθμο είζμδμ ζημ ενδιδηήνζμ ημο, επίζδξ ηαζ μζ έπμκηεξ κεακζηή υρζκ ηαζ δθζηία 

άκδνεξ ηαζ ηα ηηήκδ ηα υπμζα βεκμφκ, δζυηζ ιε υθα αοηά υ ημζκυξ διχκ επενυξ ημο ιμκαπζημφ 

ηάβιαημξ δζάαμθμξ, ζθμδνχξ πμθειά απυ ημκ θευκμ ημο ημοξ ιμκαπμφξ. Γζυηζ αβςκίγεηαζ κα 

ιμθφκεζ ημκ ιμκαπυ πενζζζυηενμ ιε αιανηήιαηα πανά θφζδ. 
 
 
Ζ αημθμοεία ηδξ Δηηθδζίαξ ηεθείηαζ εκ ης ενδιδηήνζμ ημο Πυνα ηαηά ημκ ελήξ ηνυπμκ: Γφμ 

θμνάξ ηαε' εηάζηδ εαδμιάδα ζοκένπμκηαζ εζξ ηδκ έηηθδζίακ ηαζ ηεθμφκ μθμκοηηία αβνοπκία, 

ηδκ Θονζαηή ηαζ ηδκ Ρεηάνηδκ απυ εζπέναξ ιέπνζ ηδξ αοβήξ ηδξ Ξέιπηδξ. Δάκ ηαηά ηδκ 

εαδμιάδα ηφπδ εμνηή δεζπμηζηή ή εκυξ ηςκ ιεβάθςκ Αβίςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ αβνοπκία, ηυηε 

αθήκμοκ ηδκ αβνοπκία ηαηά ηδκ εζπένα ηδξ Ρεηάνηδξ ηαζ ηεθμφκ ηδκ ηδξ Θονζαηήξ ηαζ ηδξ 

εμνηήξ, χζηε κα ηεθμφκηαζ ιυκμκ δφμ αβνοπκίεξ ηαε' εηάζηδ εαδμιάδα. Ρζξ θμζπέξ ιένεξ 

αζημφκηαζ ζημ ηεθί ημοξ ηαζ έηαζημξ ιενίικα πενί ηδξ ζςηδνίαξ ημο, υπςξ δφκαηαζ, ηαηά ηδκ 

δφκαιδ ημο. Γζυηζ δεκ έπμοκ πάκηεξ ημκ ίδζμκ γήθμ ή ηδκ ζδίακ πμζυηδηα ημο ηακυκμξ ζηα ηεθζά 

ημοξ, αθθά ηαε' υζμκ αολάκεζ ηακείξ ηαηά ηδκ εζξ ημκ Θευκ πίζηδ, ηυζμκ πενζζζυηενμ 

πανίζηαηαζ εκχπζμκ Ρμο ηαζ εκ ηδ πνμζεοπή. 
 
 
 
 
 
Γζα ηδκ γςήκ ζηα ηεθζά έπμοκ ηδκ ελήξ ζοκήεεζα: Πε έκα ηεθί ηαε' υθμο δεκ γμοκ δφμ αδεθθμί. 

Ακ φπανλδ ηακείξ έζης απυ ημοξ έκδμλμοξ ημο ηυζιμο ημφημο ηαηαβυιεκμξ ηαζ έκηζιμξ 

άκενςπμξ ηοβπάκς, υ μπμίμξ υιςξ δεκ έιαεε βνάιιαηα, δεκ ημκ δέπμκηαζ ζημ ενδιδηήνζμ 

ημφημ. Άθθ' ακά έκαξ γμοκ μί αδεθθμί ζημ ηεθί, υπςξ ηαεμνίγεζ ημ πμθίηεοια ηςκ ζηδηχκ ηςκ 

παθαζχκ αβίςκ Θεμθυνςκ Ξαηένςκ, ηαζ ιυκμκ αοημί πμο ιαεαίκμοκ βνάιιαηα πμθζηεφμκηαζ 

εηεί. Ρα δε ηεθζά απέπμοκ ηυζμ, χζηε υ έκαξ κα ιδ αημφζεζ ημκ άθθμκ, ηζ έηαζημξ ηάικεζ ζημ 
ηεθί ημο ή πχξ αβςκίγεηαζ βζα ημκ Θευ. Κυκμκ έκα ηεθί αθέπεζ ηακείξ απυ έκα άθθμ ηεθί. Απυ 

έκα ηεθί είκαζ αδφκαημκ κα αθέπεζ ηακείξ υθα ηα ηεθζά, δζυηζ ημ δάζμξ είκαζ θεία ορδθυ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ ηεθζχκ οπάνπεζ θυπιδ. Οέμοκ ηαζ δφμ πμηαιμί δζα ιέζμο ημο ενδιδηήνζμο ημφημο. 

Φοθάηημοκ ηαζ ηδκ ελήξ πανάδμζζκ απυ ημοξ παθαζμηένμοξ παηέναξ μζ εηεί γχκηεξ ιμκαπμί: Δζξ 

ημκ ηυπμκ πένζλ ημο ηεθζμφ δεκ ηυπημοκ ηαε` υθα λφθα βζα ηαιία πνήζζκ ηδξ ζηήηδξ, αθθά 

ιαηνφηενα απυ ηδκ ζηήηδ ηυπημοκ λφθα, δζα κα ιδ θακεί έηαζημ ηεθίμκ ζηα άθθα ηεθζά. 
 

 
 

 

Δπίζδξ έπμοκ έκα ηαζ ιυκμκ θφθαηα, υ μπμίμξ ηακμκίγεζ ημ ςνμθυβζμ ηαζ εκ ηαζνχ πεζιχκαξ 

εενιαίκεζ ηδ εηηθδζία ημο καμφ ηαζ ηαε' έηάζηδ διένακ επζζηέπηεηαζ ημοξ αδεθθμφξ ηαζ αθέπεζ, 

ακ είκαζ οβζείξ. Θαζ ιεηά απυ αοηά ένπεηαζ πνμξ , ημκ πνςεζηχηα ηαζ εζδμπμζεί αοηυκ πενί ηδξ 

οβείαξ ηςκ. ηακ έκαξ αδεθθυξ ηφπδ κα πέζεζ ζε αζεέκεζα, ηυηε οπδνεηεί ημκ αδεθθυ εηείκμκ 

ιέπνζ ηδξ ακάννςζδξ ημο. 
 
 
Έπμοκ δε ηνμθεία απυ ημ ηαιείμ ημο Κεβάθμο Ζβειυκμξ ημο Ρζάνμο ηςκ Πθάαςκ ηαζ Οχζςκ 

ηαζ πμθθχκ άθθςκ εεκχκ ηαζ ηναηχκ Γοκάζημο ηαζ Αοημηνάημνμξ, ηα υπμζα είκαζ ηυζμκ 

επανηή, χζηε δφκαηαζ έηαζημξ ιμκαπυξ κα δζαηνέθεζ ημ ζχια ημο. Απ' αοηά θαιαάκμοκ ηδκ 

ζφκηαλδ ηαζ ηα εκδφιαηα, ιε ηα υπμζα ζηεπάγμοκ ηδκ βοικυηδηα ημο ζχιαημξ ηςκ, ιάθθμκ δε 

ιε ηδκ εκδοιαζία ηςκ αβαεχκ δςνδιάηςκ ημο Θεμφ. 
 
 

Θαζ πυζεξ εθίρεζξ ζοιααίκμοκ ζε αοημφξ απυ αηδδία ηαζ ακενχπζκδ άβκμζα, αοηυ είκαζ 



αδφκαημκ κα θεπεεί ιε έκα θυβμκ ή κα βκςνζζεεί οπυ ηςκ ζανηζηυξ θνμκμφκηςκ, αθθά ιυκμκ 

εηείκμζ ημ βκςνίγμοκ, μί μπμίμζ έπμοκ πάκημηε ικήιδ ηςκ κμενχκ πναβιάηςκ. Αοημί θμζπυκ 

εκκμμφκ ημκ θυβμκ ημφημκ, δζυηζ ηαζ ζε αοημφξ δεκ οπήνπε ή δεκ οπάνπεζ ή εεία πανά πάκημηε 
ηαε' μιμίςκ ηνυπμκ. Ποιααίκεζ εζξ αοημφξ θμζπυκ υηζ ζοιααίκεζ ζε εηείκμοξ, μί μπμίμζ 

ιεηένπμκηαζ ημ ειπυνζμ. Δκίμηε ιεκ παίνμοκ αθέπμκηεξ ηα ηένδδ ηςκ, εκίμηε δε θοπμφκηαζ δζα 

ηδκ απχθεζα. 
 
 
Ρμ ίδζμκ βίκεηαζ εζξ ημοξ πκεοιαηζημφξ, μζ μπμίμζ ιεηένπμκηαζ ημ ειπυνζμ. ζμζ πςθμφκ ηδκ 

ζάνηα δζα ημκ πνοζυκ ηςκ εκημθχκ είκαζ υιμζμζ ιε εηείκμοξ, μζ μπμίμζ αβμνάγμοκ ημ πκεφια. 

Αοημί θμζπυκ εκίμηε πνμζεββίγμοκ ημκ Θευ ηαζ εοθναίκμκηαζ, υπςξ υ πνμθήηδξ θέβεζ: 

«Δικήζεδκ ημο Θονίμο ηαζ εοθνάκεεζ», «Ζ ηανδία ιμο ηαζ ή ζανλ ιμο δβαθθζάζακημ επί Θευκ 

γχκηα» εκίμηε δε απμιαηνφκμκηαζ απ' Αοηυκ ηαζ πίπημοκ ζε αηδδία. Γζα ημφημ εηεί ηαε' υθμο 

δεκ ηεθμφκ ιμκαπζηή ημονά εζξ ηακέκα ανπάνζμ, αθθά πνμζδέπμκηαζ ιυκμ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ 

πνμδβμοιέκςξ εζξ ημζκυαζα ελέιαεακ ηαζ βκςνίγμοκ ημο ζηαδίμο ηδκ δοζπένεζα. Άθθα ηαζ ζε 

αοημφξ ζοιααίκεζ ημφημ, υηακ ηάπμζμξ απ' αοημφξ αθήζεζ ημκ ηακυκα ημο ηεθζμφ ημο.  

ημζμφημξ θμζπυκ ηαπέςξ εηδζχηεηαζ οπυ ημο πκεφιαημξ ηδξ αηδδίαξ απυ ηδκ ζηήηδ ηαζ 

απένπεηαζ εζξ πενζμπή ηαημζηδιέκδ. Θαζ ηα έζπαηα ημο είκαζ πεζνυηενα ηςκ πνχηςκ, επεζδή 

ζοιααίκεζ εζξ αοηυκ ηαηά ηδκ γςήκ ημο κα αθήζεζ ηεθείςξ ηδκ εηηέθεζδ ημο ηακυκμξ ημο ηαζ 

άθθα ηαηά κα επαημθμοεμφκ εζξ ημφημ. ηαφηα θμζπυκ βίκμκηαζ, δζυηζ δεκ οπέιεζκε ηδκ δζοπία. 

ηακ υιςξ υ απεθεχκ απυ ηδκ ζηήηδ αδεθθυξ βίκεζ επζιεθήξ ηαηά ηδκ ροπήκ ηαζ εενιυξ ηαηά 

ηδκ πίζηζκ ηαζ εκεοιδεεί ημκ πνχημκ γήθμ ηδξ ανπήξ ηαζ ημοξ έκεενιμοξ θμβζζιμφξ ημο, ιε 

ημοξ μπμίμοξ ακαπχνδζε πνζκ απυ ημκ μίημκ ημο, ηαζ επζζηνέρεζ πάθζκ εζξ ηδκ ζηήηδ, ηυηε μί 

ιμκαπμί ημο ενδιδηήνζμο εηείκμο πανά ημκ Πυνακ ςξ έιπεζνμζ αβςκζζηέξ ηαπέςξ οπμδέπμκηαζ 

ημκ αδεθθυ ημφημκ ιε πανάκ, επεζδή ηαζ μί ίδζμζ πάκημηε οπυ ημο δζααυθμο πεζνάγμκηαζ, υπςξ 

ηαζ υ Απυζημθμξ θέβεζ• «εκ ς βαν πέπμκεεκ αοηυξ πεζναζεείξ, δφκαηαζ ημζξ πεζναγμιέκμζξ 

αμδεήζαζ» ηαζ μνίγμοκ κα γήζδ ηαηά ηδκ πνχηδ ζοκήεεζα. Αοηυξ δε εενιυξ ςκ ηαηά ηδκ πίζηζκ, 

επζδίδεηαζ εζξ ημκ πνχημκ αβχκα, έκδοκαιμφιεκμξ οπ ημο Θεμφ ηαζ ημο μζίμο Ξαηνυξ διχκ 

Λείθμο ζοκενβμφκημξ. Γζυηζ ακ ηαζ υ άβζμξ Ξαηήν διχκ Λείθμξ ηαηά ημ ζχια απήθεε άθ' διχκ, 

ηαηά ημ πκεφια υιςξ εονίζηεηαζ πάκημηε ιεε' διχκ ηαζ ιαξ αμδεεί πάκημηε ζημοξ πεζναζιμφξ 

ηαζ παίνεζ ςξ βκήζζμξ παηήν δζα ηδκ ιζηνά αθέπςκ έκα έηαζημ διχκ ιε ζπμοδή κα ενβάγεηαζ 

ηδκ ζςηήνζα ηδκ ροπήξ ημο. Θαζ υηακ ηάπμζμξ έθεεζ δζα πνχηδ θμνά πνμξ αοημφξ ηαζ 

επζεοιήζεζ κα ζοιπμθζηεφεηαζ ιε αοημφξ ηυηε μ πνμεζηυξ ηαζ υθμζ μζ αδεθθμί ζοκένπμκηαζ ζε 

έκα ηεθί ηαζ ελεηάγμοκ , ημκ αδεθθυ εηείκμ ακ εα δοκδεεί ιε αοημφξ κα γήζεζ εζξ έκα ηεθίμκ 

ηαηά ιμκάξ. Πηδκ ανπή ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ εοπάνζζηα δζα ημκ αδεθθυ εηείκμ Γεκ πνάηημοκ 

υιςξ ημφημ απυ ηαηία, αθθά βκςνίζμοκ ηδκ οπμιμκή ημο αδεθθμφ εηείκμο. Θαζ ηακ ζδμφκ υηζ 

είκαζ δοκαηυξ κα γήζδ ιε αοημφξ ηαηά ιυκαξ ζημ ηεθίμκ, ηυηε υ πνμεζηυξ πνμζθαιαάκεζ αοηυκ 

εζξ ημ ηεθίμκ ημο ηαζ ημκ ακαπαφεζ, ιέπνζξ υημο υ αδεθθυξ μφημξ ηηίζδ ημ δζηυ ημο ηεθίμκ. Γεκ 

ημ ηηίγεζ υιςξ εη εειεθίςκ, δζυηζ ζε υζμοξ πνμζένπμκηαζ εηεί δίδμκηαζ έημζια ηεθζά ιε αβίαξ 

εζηυκαξ ηαζ αζαθία ηαζ ιε υθα ηα ζηεφδ ηαζ ηα πνάβιαηα ημο ηεθζμφ. Έπεζηα δε μζ εηεί γχκηεξ 

αδεθθμί ακαπαφμοκ ηαε' εηάζηδ διένακ ημκ άνηζ πνμζεθευκηα αδεθθυ ζηα ηεθζά ηςκ ηαζ 

δζδβμφκηαζ ζε αοηυκ υθα ηα οπυ ημο δζααυθμο ηαη' αοηχκ επαβυιεκα. «Ξενζζζυηενμ πάκηςκ, ς 

αδεθθέ, —θέβμοκ—, πμθειά υ δζάαμθμξ ημοξ εδχ γχκηαξ ιε μηκδνία ηαζ παοκυηδηα, δζα κα 

ημοξ ηαηααάθεζ ιε αοηά. Ρμοξ απμζπά απυ ηδκ ζςιαηζηή πνμζεοπή, ή εβηαηάθεζρδξ-ηήξ μπμίαξ 

πνμλεκεί εζξ ημκ ιμκαπυ πμθθάξ ηαζ ιεβάθεξ πηχζεζξ ηαηά ημκ κμοκ». Απυ ημφημ θμζπυκ 

πνμζπαεμφιε ιε ζπμοδή κα θοθάιε, Σάνζηζ ηαζ Φζθακενςπία ημο Θονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ Πςηήνμξ 

διχκ Ηδζμφ Σνζζημφ, ς πνέπεζ πάζα δυλα ηαζ ηζιή ηαζ πνμζηφκδζζξ ζοκ ης Ξαηνί ηαζ ης Αβίς 

Ξκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. 
 
 
 

Ο ΥΑΡΑΘΣΖΡΑ ΣΩΛ ΔΡΓΩΛ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΛΔΗΙΟΤ 
 
 
ηακ ακαβζκχζηεζ ηακείξ ηα ζοββνάιιαηα ημο μζίμο Λείθμο, εα δζαπίζηςζδ αιέζςξ ημ πθήεμξ 

ηςκ νδηχκ «εη ηςκ Θείςκ Γναθχκ». Ρα ένβα ημο ιμζάγμοκ ζπεδυκ ιε ζονναθή ή ιςζασηυ απυ 

πςνία δζαθυνςκ αζαθζηχκ, παηενζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ ηεζιέκςκ. Ή παναηήνδζδ αοηή είκαζ 

μνεή. Ξνέπεζ υιςξ κα πνμζδζμνίζμφιε υηζ δεκ πνυηεζηαζ πενί ιζαξ θφνδδκ ιίβδδκ 

επζζςνεφζεςξ πμζηίθςκ ηαζ άζπεηςκ νδηχκ, άθθ' υ Άβζμξ εηθέβεζ ιε ααεζά βκχζδ ηαζ δζάηνζζδ 

ηα πςνία ηαζ ζοκεέηεζ αοηά ηαηά ηνυπμ μνβακζηυ ζε ιζα κέα εκυηδηα ηαζ μθυηδηα. Πε ημφημ 

έβηεζηαζ ηαζ ή πνςημηοπία ημο, δδθαδή ζημ ημκ ηνυπμκ ηδξ εηθμβήξ ημο οθζημφ ημο απυ ημκ 



πθμφημ ηδξ παηενζηήξ Ξαναδυζεςξ ηαζ ηδξ οπ' αοημφ ζοκεέζεςξ κέμο αζηδηζημφ εβπεζνζδίμο 

αάζεζ ηδξ πνμζςπζηήξ ημο ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ οπ' αοημφ αζχζεςξ ηδξ παηενζηήξ ζμθίαξ.  ζζμξ 

ηαηέπεζ ημ οθζηυ ημο πθήνςξ ηαζ ημ πεζνίγεηαζ ιε ιεβάθδ άκεζδ. Ξνμλεκεί ηδκ εκηφπςζδ υηζ υ 
ζοββναθεφξ πνμζπαεεί κα ηνοθηεί υπζζεεκ ηςκ Ξαηένςκ, υηζ ή ααεφηαηδ ηαπεζκμθνμζφκδ ημο 

ημκ ειπμδίγεζ κα πνμαάθεζ ημκ εαοηυκ ημο ηαζ ηίξ πνμζςπζηυξ ημο ζηέρεζξ, άθθα πάζαξ ηαξ 

δζδαζηαθίαξ ημο θυβμκ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, ημ ηφνμξ ηςκ μπμίςκ 

ακαιθίαμθςκ. Ρμ φθμξ ημο Λείθμο έπεζ εαοιάζζα ζαθήκεζα ηαζ αηνίαεζα ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ 
ηδκ θζηά ημο. θμ ημ ένβμ ημο αηηζκμαμθεί ηδκ βμδηεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο. 

πυ ημκ υνμ «Θείαζ Γναθαί» υ ζζμξ ηαζ μί ζφβπνμκμζ ημο εκκμμφκ υπζ ιυκμ ηδκ Άβία Γναθή, 

δδθαδή ηα αζαθία ηδξ Ξαθαζάξ ηαζ Θαζκήξ Γζαεήηδξ, αθθά ηαζ ηα ζοββνάιιαηα ηςκ αβίςκ 

Ξαηένςκ, ημοξ φικμοξ, ηα θεζημονβζηά ηείιεκα ηαζ ηδκ εκ βέκεζ εηηθδζζαζηζηή βναιιαηεία. Γζα 
ηδκ βκςνζιία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πκεοιαηζηυηδημξ ημο μζίμο Λείθμο ζδζαίηενδ ζδιαζία 

έπεζ υ ηνυπμξ ηδξ εηθμβήξ ηςκ παηενζηχκ πςνίςκ, δζυηζ αοηέξ μζ πνμηζιήζεζξ ημο θακενχκμοκ 

ηζξ πνμζςπζηέξ ημο ηθίζεζξ ηαζ ζοιπάεεζεξ. Ή ζηαηζζηζηή ηςκ οπυ ημο Αβίμο πνδζζιμπμζδεέκηςκ 

νδηχκ πανμοζζάγεζ ηδκ ελήξ εζηυκα: 
 
 
Ξαθαζά Γζαεήηδ πενίπμο 45 Θαζκή Γζαεήηδ πενίπμο 65 ικμθμβία 10 Απμθεέβιαηα ηςκ 
Ξαηένςκ (Γενμκηζηυ): 

Αβαεχκ 2 

Κέβαξ Ακηχκζμξ 2 

Ανζέκζμξ 2 

Γακζήθ υ Πηδηεχηδξ 2 

Αβία Δοβεκία 1 (Βίμξ) 

Κέβαξ Ξαπχιζμξ 1 (Βίμξ) 

Ακχκοια «μί Ξαηένεξ» 31 

Ακχκοια «μί Άβζμζ» 7 

Ακδνέαξ υ Θνήηδξ 1 

ΒΑΟΠΑΛΝΦΗΝΠ υ Κέβαξ 6 

Βαζίθεζμξ υ Κέβαξ 11 

Γενιακυξ παηνζάνπδξ Θςκζηακηζκμοπυθεςξ 1 

Γνδβυνζμξ πάπαξ Οχιδξ υ Γζάθμβμξ 2 

Γνδβυνζμξ Θεμθυβμξ 2 

Γνδβυνζμξ Πζκαΐηδξ πενίπμο 25 
Γζάδμπμξ μ Φςηζηήξ (ηαηά Γνδβυνζμ ημκ Πζκαίηδξ). 

Άααα Γςνυεεμξ 2 

Θευδςνμξ υ Πημοδίηδξ 1. 

Δθναίι μ Πφνμξ 3 

Ζζφπζμξ ηδξ Βάημο 4 

Ηζαάη υ Πφνμξ 37 

Ηςάκκδξ υ ηδξ Θθίιαημξ 38 

Ηςάκκδξ υ Σνοζυζημιμξ 2 

Καηάνζμξ υ Κέβαξ 6 

Κάλζιμξ μ Νιμθμβδηήξ 3 

Άααάξ Κάνημξ 1 

Λείθμξ υ Πζκαΐηδξ 5 

Λζηήηαξ υ Πηδεάημξ 2 

Ξέηνμξ υ Γαιαζηδκυξ 3 

Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ 15 + 6 κυεα 

Ποιεχκ υ Πημοδίηδξ υ Δοθααήξ 1 (Βίμξ) 
Φζθυεεμξ υ Πζκαΐηδξ 6 

 

 

Ζ ζηαηζζηζηή αοηή αζθαθχξ δεκ είκαζ πθήνδξ, δεδμιέκμο υηζ υ ζζμξ πνδζζιμπμζεί ηα νδηά 

πμθθάηζξ πςνίξ κα έκδεζλδ ηάξ πδβάξ ημο, αθθά ηαηά ηνυπμκ θοζζμθμβζηυ ηαί αοευνιδημ, δζυηζ 

είπε αθμιμζχζεζ ημκ ηνυπμκ ζηέρεςξ ηαί εηθνάζεςξ ηςκ Ξαηένςκ. Ξαν' μθαξ ηαξ επζθοθάλεζξ 

ςξ πνμξ ηδκ άλία ηςκ ζηαηζζηζηχκ υ ακχηενμ πίκαηαξ ιαξ θακενχκεζ ηζξ ηονζυηενεξ πήβεξ ημο 

μζίμο Λείθμο. 
 
 
Δίκαζ μζ βένμκηεξ ηδξ ενήιμο δζάθμνμζ κδπηζημί παηένεξ ηαζ ηονίςξ μζ ηθαζζζηή ηδξ μνευδμλδξ 



αζηδηζηήξ μ άβζμξ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ μ Ααααξ Ηζαάη μ Πφνμξ, μ ζζμξ Γνδβυνζμξ μ Πζκαΐηδξ, 

μ άβζμξ Ποιεχκ μ κέμξ εεμθυβμξ, άθθα ηαζ μ κμιμεέηδξ ημο ημζκμαίμο Κέβαξ Βαζίθεζμξ, αοημί 

είκαζ μζ ειπκεοζηέξ ηαζ δζδάζηαθμζ ημο ιεβάθμο Οχζμο Γένμκηα μ μπμίμξ αημθμοεεί ηαζ 

ζοκεπίγεζ ηδκ αζηδηζηή ηαζ πκεοιαηζηή πανάδμζδ ηδξ Ξαθαζζηίκδξ ηαζ ημο Πζκά ηαζ ηδκ 

ζοκδοάγεζ ιε ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ηδκ ζοκεηή ιεηνζυηδηα ημο Κεβάθμο Βαζζθείμο. Άθθςζηε υ 

Λείθμξ δεκ ήηακ επενυξ ημο ημζκμαίμο ηαζ πμθθά εη ηςκ οπυ ημο Κεβάθμο Ίενάνπμο 

δζδαπεέκηςκ ζζπφμοκ ηαζ δζα ημοξ ιμκαπμφξ ηςκ ζηδηχκ ηαζ ηδξ ενήιμο. Δάκ δοκάιεεα 

βεκζηυηενμ κα παναηηδνίζμιε ημκ ζζμ ημο Πυνα ςξ ζοκεπζζηή ηδξ αζηδηζηήξ ζπμθήξ ηδξ 

ένδιμο ηαζ ημο Πζκά, ημφημ ζζπφεζ ηαζ εζδζηυηενα βζα ημκ Ζζοπαζιυ ημο. Ή πνμζεοπή ημο Ηδζμφ, 

ή ιμκμθυβζζημξ εοπή ημο «Θφνζε Ηδζμφ Σνζζηέ ζέ ημο Θεμφ εθέδζακ ιε» (ή «εθέδζακ ιε ημκ 

αιανηςθυ») ήηακ ήδδ βκςζηή εζξ ημοξ πνχημοξ ιμκαπμφξ ηδξ Οςζίαξ ηαηά ημκ Γ - ΗΑ' αζχκα. 

Ρμ Ξαηενζηυ ηδξ Ιαφναξ ημο Ππδθαίμο ημο Θζέαμο ιανηονεί υηζ υ δβειχκ - ιμκαπυξ Λζηυθαμξ 

Παζαηυζα έθεβε ηδκ πνμζεοπή ηαφηδκ. Θαζ εκ ζοκεπεία δεκ εηθείπμοκ μζ ιανηονίεξ πενί ηδξ 
πναηηζηήξ ηδξ εοπήξ ζηδ Οςζία. 

 

 
Φαίκεηαζ υιςξ υηζ υ υζζμξ Λείθμξ ήηακ υ πνχημξ Οχζμξ ζοββναθεφξ, υ μπμίμξ ζοκέζηδζε ηδκ 

εοπή ημο Ηδζμφ εκ ζοκδοαζιυ ιε ηδκ βκςζηή ροπμθοζζηή ιέεμδμ, ή μπμία επζδζχηεζ ηδκ 

έκςζδ ηδξ εοπήξ ιε ηδκ ακαπκμή ηαζ ημκ ηηφπμ ηδξ ηανδίαξ. Ξζεακχξ υιςξ ή ιέεμδμξ αοηή 

ήηακ βκςζηή ηαζ μζηεία ζημοξ Οχζμοξ ιμκαπμφξ πμθφ πνμ ημο αβίμο Λείθμο, δζυηζ ηα ένβα ημο 

Γνδβμνίμο ημο Πζκαΐημο ηαζ ημο Ποιεχκ ημο Λέμο Θεμθυβμο είπακ ιεηαθναζηή ήδδ ηαηά ημκ 

ΗΓ' αζχκα εζξ ηδκ ζθααζηή ηαζ ζοκεπχξ μζ δζδαπέξ αοηέξ ήηακ πνμζζηά ζημοξ Οχζμοξ δζοπαζηέξ 

κςνίηενα. Έηημξ ημφημο δζεδυεδ ή ιέεμδμξ αφηδ ηαζ δζα ιέζμο πνμζςπζηχκ ζοκακηήζεςκ ηαζ 

πνμθμνζηήξ, δζδαζηαθίαξ. ζμκ άθμνα ζηδκ ροπμθοζζηή ιέεμδμ υπςξ δζδάζηεηαζ οπυ ηδξ 

εζθαθιέκςξ εζξ ημκ Ποιεχκ ημκ Λέμκ Θεμθυβμ απμδεπμιέκδξ «Κεευδμο ηδξ ζενάξ πνμζεοπήξ 

ηαζ κίρεςξ» ηακ οπυ ημο Λζηδθυνμο ημο Ζζοπαζημφ ή Αεςκίημο εκ ης ένβς ημο «Ξενί κίρεςξ 

ηαζ θοθαηήξ ηανδίαξ» ηαζ οπυ ημο Γνδβμνίμο ημο Πζκαΐημο εζξ ημ ζφββναιια «Ξενί δζοπίαξ ηαζ 

ηςκ δφμ ηνυπςκ ηδξ πνμζεοπήξ», υ Λείθμξ αημθμοεεί ζηδκ πενζβναθή ημο ημκ Τεοδυ-Ποιεχκ 

ηαζ ημκ υζζμ Γνδβυνζμ, άθθ' είκαζ θζηυηενμξ ηακ ζοκημιυηενμξ. Ξενζμνίγεηαζ ζηαξ μδδβίαξ ςξ 

πνμξ ηδκ ακαπκμή ηαζ ηδκ ζηάζδ ημο ζχιαημξ (οπυηθζζδ ηςκ χιςκ πανά ημκ ανπζηυ πυκμ) ηαζ 
ςξ πνμξ ημκ εβηθεζζιυ ημο κμυξ εζξ ηδκ ηανδίακ. Ιείπμοκ ζζ πενίβναθακ ηςκ ροπμθμβζηχκ 

εκενβεζχκ ηδξ εοπήξ, ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηδξ ηανδίαξ, ηδξ εκαθθαβήξ ρφπμοξ ηαζ εένιδξ εκηυξ 

ηδξ ηανδίαξ δζα ιέζμο ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηδξ πανάξ, ηδκ μπμίακ δμηζιάγεζ υ δζοπαζηήξ δζα ηδξ 

ηναηήζεςξ ηδξ ακαπκμήξ εκηυξ ηδξ ηανδίαξ, πνάβιαηα ηα υπμζα πενζβνάθεζ υ Λζηδθυνμξ υ 

Αβζμνείηδξ.  Λείθμξ εβκχνζζε ημ ένβμκ ημο Λζηδθυνμο οπυ ημ υκμια ημο ζδζαζηένςξ αβαπδημφ 

εζξ αοηυκ Ποιεχκ ημο Λέμο Θεμθυβμο. Φαίκεηαζ θμζπυκ υηζ ή πανάθεζρδ αοηή είκαζ εζηειιέκδ 
ηαζ απμαθέπεζ ζηδκ πνμθφθαλδ ηςκ ακαβκςζηχκ ημο —ηαζ δδ ηακ ηςκ ανπανίςκ— απυ 

εκδεπυιεκμξ πθάκαξ.  ζζμξ ημο Πυνα απυθεοβε κα δζδάλεζ «αζχκζμο, ιάθθμκ δε μονακίμο 

αζμηήξ επζζηήιδ, ή ιάθθμκ ιέεμδμ, άημπμξ εζξ ημκ ηδξ άπαεείαξ θζιέκα ηαζ ακίδνςηδ ημκ 

ηαφηδξ ενβάηδ εζζάβμοζα, ιδδειίακ πθάκδ ή πηυδζζκ εη δαζιυκςκ δεζιαημοιέκδκ» ηακ δεκ 

βκχνζγε «ηέπκδ πκεοιαηζηή», δδθαδή ιεηάθενε ημκ ιεηενπυιεκζμκ ηαφηδκ επί ηδξ 

ζοκημιυηαηδξ μδμφ ζηδκ εεςνία ημο Θεμφ. 
 
 
Ακηζεέηςξ ζημ ένβμκ ημο Λείθμο ή κμενά πνμζεοπή εζκαζ άννδηημξ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 
πενζβναθή ημο αβχκμξ ηαηά ηςκ πμκδνχκ θμβζζιχκ ηακ ηςκ παεχκ. Ή εοπή μοδυθςξ 

ακηζηαεζζηά ηα παθακυεεκ δεδμηζιαζιέκα ιέζα ηδξ αζηήζεςξ, άθθ' απμηεθεί έκα ηνυπμκ ημο 

άεθμο ημφημο, ζδιακηζηυ ιεκ, άθθ' υπζ ιμκαδζηυ. Ή «ιέεμδμξ» ηδξ πνμζεοπήξ δζα ημκ Λείθμ 

δεκ είκαζ απμηθεζζηζηή ηαζ ιαβζηή, δεκ επζθένεζ ιυκδ ηδκ κίηδ ηαηά ηςκ παεχκ, άθθα παναιέκεζ 
έκα ιέζμκ ιεηαλφ άθθςκ δζα ηδκ θοθαηήκ ημο κμυξ ηαζ ηδκ κίρδ ηδξ ηανδίαξ. Ή κμενά ή 

ηανδζαηή πνμζεοπή δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ κμενά ενβαζία, άθθ' είκαζ έκα απυ ηα ζημζπεζά ηδξ. Ή 

άζηδζδ ηδξ θοθαηήξ ημο κμυξ ηαζ ηδξ κίρζξ είκαζ πμθφ παθαζμηένα ηδξ εζδζηήξ ροπμηεπκζηήξ 

ιεευδμο πνμζεοπήξ ηαζ ηαηέπεζ ηεκηνζηή εέζδ ζημ ένβμκ ημο μζίμο Λείθμο, υπςξ ηαζ ζηα ένβα 

ημο αβίμο Ηςάκκμο ηδξ Θθίιαημξ, ημο Άααά Ηζαάη ημο Πφνμο, ημο Ζζοπίμο ηδξ Βάημο ηαζ ημο 

Φζθυεεμο ημο Πζκαΐημο. Άθθα ηαζ ηα ένβα ημο Γνδβμνίμο ημο Πζκαΐημο, υζηζξ ελ άθθμο πανέιεζκε 
επί πμθθά έηδ εζξ ημ εεμαάδζζημ νμξ, ηαζ ή Κέεμδμξ ημο Τεοδυ-Ποιεχκ ημο Λέμο Θεμθυβμο 

έπμοκ ζζκασηζηή πνμζά. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ δζα ημκ Λείθμ Πυνζηο υηζ μφημξ εκζζπφεζ αηυιδ 

πενζζζυηενμ ηα ζζκασηζηά ζημζπεία ιε υθμκ ημκ ηνυπμκ ηδξ εηεέζεςξ ημο. Ή θζηυηδηά ημο ζηδκ 

πενζβναθή ηδξ ιεευδμο ηδξ δζοπαζηζηήξ πνμζεοπήξ αεααίςξ δεκ ζδιαίκεζ μοζζαζηζηή δζαθςκία 

ιε ημοξ άθθμοξ κδπηζημφξ ζοββναθείξ, άθθ' ελδβείηαζ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ, ημοξ μπμίμοξ 



δζέαθεπε δζα ημοξ μθζβυηενςκ έιπεζνμοξ ζηα πκεοιαηζηά ιαεδηέξ ημο, μίηζκεξ εα ήδφκακημ κα 

ιεηένπμκηαζ ηδκ πνμζεοπή ηαηά ηνυπμκ ιδπακζηυ ςξ ιίακ «ηεπκζηή» ηαζ ημζμοημηνυπςξ κα 

θεάζμοκ εζξ ακελέθεβηημοξ ροπζηάξ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ εα ηαηέθδβακ ζηδκ πθάκδ ηαζ ηδκ 
πθήνδ ζημηχζεζ ημο κμυξ ηςκ. Ρμζμφημο είδμοξ «ηεπκζηέξ» ηδξ πνμζεοπήξ πνδζζιμπμζμφκ ςξ 

βκςζηυκ ηαζ ιενζημί ζκδμοζζηέξ ηαζ ιςαιεεακμί ιοζηζημί, μίηζκεξ ημζμοημηνυπςξ θεάκμοκ εζξ 

δζαθυνμοξ εηζηάζεζξ, μζ μπμίεξ-ακ δεκ πνυηεζηαζ απθχξ πενί δαζιμκζηήξ πθάκδξ- ακήημοκ ζημκ 

πχνμ ηδξ θοζζηήξ ενδζηείαξ ηαζ δεκ δφκακηαζ ηακ κα ζοβηνίκμκηαζ πνμξ ηα πανίζιαηα ημο 

Αβίμο Ξκεφιαημξ, ηα υπμζα επζηοβπάκμκηαζ ιυκμκ δζα ηδξ αθδεμφξ εζξ Σνζζηυκ πίζηεςξ. Νί δε 

ζφβπνμκμζ διχκ Γένμκηεξ ηαζ δζδάζηαθμζ ηδξ κμενάξ πνμζεοπήξ βκςνίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ημφημκ 

ημο οπεναμθζημφ εκδζαθένμκημξ δζα ηδκ «ηεπκζηή πθεονά» ηδξ πνμζεοπήξ ηαζ ιε έιθαζδ 
γδημφκ ηδκ ακαβηαία εκυηδηα ιεηαλφ εοπήξ ηαζ εκ βέκεζ αζηδηζηήξ ηαζ ιοζηδνζαηήξ γςήξ ημο 

ιμκαπμφ. 
 
 
Κενζημί ζφβπνμκμζ δοηζημί εεμθυβμζ μνεχξ επεζήιακακ ηδκ ζηάζδ ηαφηδκ, υπςξ επίζδξ 

δζαπίζηςζακ ημ βεβμκυξ υηζ υ υζζμξ Λείθμξ ηαευθμο δεκ ακαθένεηαζ ζημκ άβζμ Γνδβυνζμ 

Ξαθαιά ηαί υηζ θαίκεηαζ πχξ δεκ οπέζηδ ηδκ επίδναζδ ηδξ εεμθμβίαξ ημο. Δλ άθθμο ημκίγμοκ 

ηδκ ιεηαλφ ηςκ δφμ Γνδβμνίςκ πνάβιαηζ οθζζηαιέκδ δζαθμνά, ή μπμία υιςξ δεκ ήηακ 

μοζζχδδξ, μφηε ηαηέθδλε ζε ακμζηηή ακηίεεζζκ ή πμθειζηή, αθθά ιάθθμκ ελδβείηαζ απυ ηδκ 

δζαθμνά παναηηήνςκ ηαζ ζδζμζοβηναζζχκ ημο Ξαθαιά ηαί ημο Πζκαΐημο. Ίζςξ ή δζαθμνά ιεηαλφ 

ηςκ δφμ Ξαηένςκ μθείθεηαζ ζηδκ δζάθμνμκ αθεηδνία ηςκ ςξ πνμξ ηδκ δζδαζηαθία πενί ηδξ 

ιεευδμο ηδξ πνμζεοπήξ.  Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ ακαθένεηαζ εζξ ηδκ ιέεμδμ ημο Τεοδυ- 

Ποιεχκ, ηδκ μπμίακ αημθμοεεί, δζδάζηςκ ιενζηά ζημζπεία ελ αοηήξ πενί ηςκ θοζζηχκ εκενβεζχκ 

ηδξ πνμζεοπήξ, αθθά ιδ εηεέηςκ ηζξ ηεπκζηέξ θεπημιένεζαξ, ηζξ μπμίεξ πενζβνάθεζ υ Λζηδθυνμξ 

υ Ζζοπαζηήξ, υ δζδάζηαθμξ ημο αβίμο Γνδβμνίμο ημο Ξαθαιά. Νζ παθαιζζηαί Ηβκάηζμξ ηαζ 

Θάθθζζημξ Μακευπμοθμζ νδηχξ ακαθένμκηαζ ζημκ Λζηδθυνμ ηαζ αοηυ ιυκμ απμηαθμφκ 

δζδάζηαθμ ημο ιεβάθμο Ίενάνπμο, υ μπμίμξ ελ αθθμφ δζηαζμθμβεί ηζξ ροπμζςιαηζηέξ αζηήζεζξ 

ηςκ δζοπαζηχκ ζημοξ απμθμβδηζημφξ θυβμοξ ημο «Ξενί ηςκ ζενχξ δζοπαγυκηςκ». 
 

Γεκ είκαζ ημο πανυκημξ κα θφζμφιε ημφημ ημ πνυαθδια ή αίκζβια ηδξ θεπηήξ δζαθμνάξ αοηήξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ Αβίςκ, ζηδκ μπμίακ μζ δοηζημί ενεοκδηέξ έπμοκ ηάζδ κα πνμζδίδμοκ ζδιαζία 

οπέν ημ δέμκ ή κα ηδκ ιεβαθμπμζμφκ. Ποκήεςξ μζ θαζκμιεκζηέξ δζαθμνέξ ή ακηζννήζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ Ξαηένςκ ηδξ εηηθδζίαξ ελδβμφκηαζ ηαζ θφμκηαζ δζα ηδξ εονφηενμξ ααεοηέναξ ιεθέηδξ ηςκ 

ένβςκ ηςκ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ ζοκεδηχκ οπυ ηαξ μπμίαξ εβνάθδζακ, ηαζ απθχξ ζθναβίγμοκ ηδκ 

εκ βέκεζ ιεηαλφ ηςκ οπάνπμοζα εκυηδηα ηαζ μιυκμζα. Γζα αοηυ ηαζ ή απμοζία πςνίςκ ή εέζεςκ 

ημο αβίμο Γνδβμνίμο Ξαθαιά ζημ ένβμ ημο μζίμο Λείθμο δεκ πνέπεζ κα ιαξ μδήβδζδ ζε 

αεαζαζιέκα ζοιπενάζιαηα. Υξ βκςζηυκ, υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ ίδνοζε ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ 

ηδξ γςήξ ημο ηδκ ζηήηδ ηδξ Ξανμνίαξ ζηα ζφκμνα Βογακηίμο ηαζ Βμοθβανίαξ. Κεηαλφ ηςκ 

ιαεδηχκ ημο οπήνλακ πμθθμί Βμφθβανμζ ηαζ άθθμζ Πθάαμζ, μζ μπμίμζ κςνίηενα ιεηέθναζακ ηα 

ένβα ημο ζηδκ ζθααζηή ηαζ δζέδςζακ αοηά εονέςξ ζηζξ πχνεξ ημοξ. Ακηζεέηςξ ηα ζοββνάιιαηα 

ημο αβίμο Γνδβμνίμο Ξαθαιά ιεηαθνάζεδηακ ιυκμκ ηαηά ζπεηζηχξ ιζηνυκ ιένμξ, ηαζ ιεηαλφ 

ημφηςκ ηονίςξ ηα ηαηά ηςκ Ιαηίκςκ ηαζ θίβα ηαηά Βανθαάι ηαζ Αηίκδοκμο, ηαεχξ ηαζ 

εθάπζζηεξ μιζθίεξ. Γεδμιέκμο υηζ μζ δζοπαζηζηέξ ένζδεξ δεκ ηάναλακ ηζξ ζθααζηέξ Δηηθδζίαξ, δεκ 

οθίζηαημ ακάβηδ κα ιεηαθναζεμφκ υθα ηα ηαηά ηςκ Βανθααιζηχκ ακηζννδηζηά ένβα, αθθά ιία 

ιζηνά ακηζπνμζςπεοηζηή εηθμβή έθηαζε βζα ηδκ βεκζηυηενα εκδιένςζδ. 
 

Νζ ιμκαπμί ηαζ ζδζηά μί Πθάαμζ ηδξ επμπήξ εηείκδξ δεκ εκδζαθένμκηαζ ηυζμ βζα ηδκ εεμθμβζηή 

εειεθίςζδ ημο Ζζοπαζιμφ ιε ηαξ πενί ημο ηηζζημφ ή άηηίζημο ηςκ Θείςκ Δκενβεζχκ δμβιαηζηέξ 

ζογδηήζεζξ, άθθα δεπυιεκμζ ηζξ μνεμδυλμοξ απμθάζεζξ ηςκ παθαιζηχκ ζοκυδςκ, πενζζζυηενμ 

έηζ δζδυκηζ ζηδκ πναηηζηή άζηδζδ ηδξ Ζζοπίαξ βζα βίκμοκ εεαηέξ ημο Θείμο Φςηυξ ηαζ Σάνζηζ 

Θεμφ κα θηάζμοκ ζηδκ Θέςζδ. Θαηά ημοξ πνυκμοξ ημο μζίμο Λείθμο ή εεμθμβία ημο Αβίμο 

Γνδβμνίμο ημο Ξαθαιά πνμ πμθθμφ ή επζηναημφζα ηαζ ηαεμθζηχξ δζαδεδμιέκδ επίζδιμξ 

δζδαζηαθία ηδξ μνεμδυλμο Δηηθδζίαξ. Γζα ημκ υζζμ Γένμκηα επμιέκςξ μφηε ηακ εηέεδ ημ 

πνυαθδια κα θάαεζ πνμζςπζηή ζηάζδ εζξ ηάξ πνμ πμθθμφ ηενιαηζζεήζαξ ένζδαξ, άθθ' ςξ πζζηυκ 

ηέηκμκ ηδξ Δηηθδζίαξ εδέπεδ δ ηα οπ' αοηήξ ηδνοζζυιεκα Θεία Γυβιαηα, υπςξ άθθςζηε νδηχξ 

μιμθυβδζε. Ρα ένβα ημο είκαζ αζηδηζηά ζοββνάιιαηα έπμκηα ςξ πναηηζηυ ζημπυ ηδκ 

πκεοιαηζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ μζημδμιή ηςκ ιαεδηχκ ημο ηαζ δεκ πενζθαιαάκμοκ ηαευθμο 

δμβιαηζηά εέιαηα. Ρμ βεβμκυξ υηζ υ Λείθμξ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «πακηεκένβεζα» επζηνέπεζ ημ 

πζεακυκ ζοιπέναζια υηζ ήηακ εκήιενμξ ηαζ μπαδυξ ηςκ εεμθμβζηχκ ζδεχκ ημο ιεβάθμο 

Ηενάνπμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ηαξ μπμίαξ δδοκήεδ ημοθάπζζημκ ηαηά ηδκ εκ Aβίς νδ παναιμκή 
ημο κα βκςνζζηεί ηαζ κα ιεθεηήζεζ. Ξάκηςξ ή πνήζδ παθαιζηήξ μνμθμβίαξ οπυ ακηζθνμκμφκημξ 



 
 

εα ήηακ ηεθείςξ πανάθμβμξ ηαζ ελςθνεκζηή. Δίκαζ απμνίαξ άλζμ βζαηί μζ ιέπνζ ηχνα ζμαανμί 

ενεοκδηέξ δεκ επέζονακ ηδκ πνμζμπή ηςκ ζημκ υνμ ημφημ, υ μπμίμξ ιάθζζηα εονίζηεηαζ εοεφξ 

ζηδκ ανπήκ ηδξ «Ξαναδυζεςξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ημο». 
 
 

Β) Ζ ΓΗΑΘΖΘΖ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΛΔΗΙΟΤ ΟΡΘΤ 
 
 
 

Δζξ ημ υκμια ημο Ξαηνυξ ηαζ ημο ζμφ ηαζ ημο Αβίμο Ξκεφιαημξ δζαεέης 

ηα οπάνπμκηα ιμο εζξ ημοξ μζηείμοξ ιμο ηονίμοξ ηαζ αδεθθμφξ, ημοξ 

μιυηνμπμοξ ιμο. Ξαναηαθχ οιάξ, νίραηε ημ ζχια ιμο εζξ ηδκ ένδιμ, 

δζα κα ημ ηαηαθάμοκ ηα εδνία ηαζ ηα πηδκά, επεζδή αιάνηδζα πμθφ εζξ 

ημκ Θευκ ηαζ είκαζ ακάλζμ ηαθήξ. Ακ δεκ εα πνάλεηε μφης, ηυηε 

ακαζηάρακηεξ θάηημ εζξ ημκ ηυπμκ, υπμο γμφιε, εάραηε ιε, ιε πάζακ 

αηζιία. Φμαείζηε δε ημοξ θυβμοξ, ημοξ μπμίμοξ δζέεεζε υ Κέβαξ 

Ανζέκζμξ εζξ ημοξ ιαεδηέξ ημο θέβςκ: «Δζξ ηδκ δίηδ εα ζηαεχ εκακηίμκ 

ζαξ, ακ εα δχζεηε ημ ζχια ιμο εζξ ηίκα». 
 

Θαε' υθδ ιμο ηδκ δφκαιζκ επζδζχης κα ιδ αλζςεχ μοδειζάξ ηζιήξ ηαζ 

δυλδξ ημο αζχκμξ ημφημο ηαεχξ εκ ης αίς ημφης, μφης ηαζ ιεηά ημκ 

εάκαημκ. Ξαναηαθχ δε πάκηαξ κα πνμζεφπμκηαζ οπέν ηδξ αιανηςθμφ 

ιμο ροπήξ ηαζ γδηχ ζοβπχνεζδ απυ πάκηαξ. 
 

Θαζ εη ιένμοξ ιμο έπεηε ζοβπχνεζδ, υ Θευξ κα ζοβπςνήζεζ πάκηαξ. 
 
 

Ρμκ ιέβακ ζηαονυκ, εζξ ημκ υπμζμκ οπάνπεζ θίεμξ απυ ημκ ηυπμκ ηςκ 

Ξαεχκ ημο Θονίμο ηαζ επίζδξ ηα αζαθζάνζα, ηα υπμζα έβναρα εβχ o 

ίδζμξ, ηαφηα ηθδνμδμηχ εζξ ημοξ ηονίμοξ ηαζ αδεθθμφξ ιμο, μζ υπμζμζ 

ιέθθμοκ κα οπμιέκμοκ εζξ ημκ ηυπμκ ημφημκ. 
 

Ππεφζαηε κα ηεθέζεηε ιεηά ημκ εάκαημκ ιμο ηδκ Ηενά Ιεζημονβία 

ηεζζαναημζηήξ διέναξ. 
 

Ξενί ημφημο ιεβάθμξ αζημφιαζ. 
 

Ρα ιζηνά αζαθζάνζα ημο Ηςάκκμο ημο Γαιάζηδκμο ημ εοπμθυβζμ, ημ 

εζνιμθυβζμκ, ημ μπμίμκ είκαζ επίζδξ εδχ ημ ραθηήνζμ εζξ ηέηανημκ ηδξ 

βναθήξ ημο Ηβκαηίμο δζαεέης εζξ ημ ιμκαζηήνζ ημο Θονίθθμο. 
 

Θαζ ηα θμζπά αζαθία ηαζ πνάβιαηα ημο ιμκαζηδνίμο ημο Θονίθθμο ηα μπμία ιμο έδςζακ δζα ηδκ 

αβάπδ ημο Θεμφ, ηαζ αοηά κα απμδμεμφκ εζξ εηείκμοξ, ηςκ μπμίςκ ήζακ ηαε' έηαζημ ή εζξ ημοξ 

πηςπμφξ ή εζξ ηάπμζμκ ιμκαζηήνζ ή εζξ ηάπμζμκ απυ μπμοδήπμηε πνμενπυιεκμκ θζθυπνζζημ, υ 

oπμίμξ εα είκαζ πανχκ, εζξ αοηυκ ηαζ κα ηα απμδχζεηε. 
 
 
 

Ζ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΘΖΣΔ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΛΔΗΙΟΤ 
 
 

Ξανάδμζδ ημο Γένμκημξ Λείθμο ημο ενδιίηδ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ημο, πνχημκ ημοξ γχκηαξ εκ ηδ 

ενήις ημο, έπεζηα ηαζ πνμξ πάκηαξ ημοξ θμζπμφξ ενδιίηεξ δζα κα έπμοκ αοηήκ ςξ πνυηοπμ πενί 

ηδξ πμθζηείαξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ . 
 
 

Κε ηδκ πακηεκένβεζα ημο Θονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ Πςηήνμξ διχκ Ηδζμφ Σνζζημφ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα 

ηδξ πακάπνακημο Αοημφ Κδηνυξ έβναρα έκα ροπςθεθέξ ζφββναιια δζα ημκ εαοηυκ ιμο ηαζ δζα 

ημοξ ηονίμοξ μζηείμοξ αδεθθμφξ ιμο, ημοξ μιυηνμπμοξ ιμο. 
 

Νφης θμζπυκ ζαξ μκμιάγς ηαζ υπζ ιαεδηέξ, δζυηζ έκαξ είκαζ υ δζδάζηαθμξ διχκ, υ Θφνζμξ 

Ηδζμφξ Σνζζηυξ, υ ζυξ ημο εεμφ, μ μπμίμξ ιαξ έδςζε ηαξ Θείαξ Γναθάξ ηαζ μζ άβζμζ Απυζημθμζ 

ηαζ μζ υζζμζ Ξαηένεξ, μζ μπμίμζ δίδαλακ ηαζ δζδάζημοκ ημ ακενχπζκμ βέκμξ ηα πνμξ ζςηδνία, 

δζυηζ υθμζ αοημί έπναλακ πνχημκ ημ ηαθυκ ηαζ μφηςξ δίδαλακ ημοξ άθθμοξ. 
 

Δβχ υιςξ δεκ πνάηης ηακέκα ηαθυκ, αθθά ηδνφηης ιυκμκ ηαξ Θείαξ Γναθάξ εζξ υζμοξ 



απμδέπμκηαζ αοηάξ ηαζ εέθμοκ κα ζςεμφκ. 
 

Θαζ επεζδή ή εεία Γναθή θέβεζ υηζ εδχ είιεεα πανεπίδδιμζ ηαζ πάνμζημζ, εηεί δε ιεηά ημκ 

εάκαημκ οπάνπεζ γςή αζχκζμξ ηαζ αίμξ αηεθεφηδημξ —είηε εκ ακαπαφζεζ, είηε εκ ημθάζεζ, 

ακαθυβςξ ιε υηζ εα ακηαπμδχζεζ υ Θευξ εζξ έκα έηαζημ ηαηά ηα ένβα ημο—, δζα ημφημ πνέπεζ 

κα ιενζικμφιε δζ' εηείκμ ημκ ιεηά εάκαημ αίμ. 
 

Θαζ εβχ δζ' αοηυ πανέδςζα ημ ζφββναιιά ιμο εζξ ημοξ ηονίμοξ ηαζ αδεθθμφξ ιμο δζα ηδκ 

ζςηήνζα ημο εαοημφ ιμο ηαζ πάκηςκ ηςκ πνμαζνμοιέκςκ ίκα ακορχζμοιε ηδκ ζοκείδδζδ διχκ 

πνμξ ημ ηνείηημκ ηαζ θοθαζζυιεεα απυ ηδκ αιέθεζα ηαζ ημκ ηαηυκ αίμκ ηαζ απυ ηδκ αζηία ηςκ ηα 

ηαηά ηαζ ζανηζηά θνμκμφκηςκ ακενχπςκ ηαζ απυ παναδυζεζξ πμκδνάξ ηαζ ιαηαίαξ, μζ μπμίεξ 

πνμένπμκηαζ εη ιένμοξ ημο ημζκμφ διχκ επενμφ ηαζ πθάκμο ηαζ απυ ηδκ μηκδνία διχκ. 
 
 
Δκ ανπή δε θνμκχ υηζ είκαζ ανιυγμκ κα εέζς ηα πενί ηδξ πίζηεςξ: Ξζζηεφς εζξ έκα Θευκ εκ 

Ρνζάδζ δμλαγυιεκμ, Ξαηένα ηαζ ζυκ ηαζ Άβζμκ Ξκεφια, Ρνζάδα μιμμφζζςκ ηαζ αδζαίνεηςκ. 

Δπίζδξ πζζηεφς εζξ ηδκ εκζάνηςζδ ημο ζμφ ημο Θεμφ ηαζ μιμθμβχ υηζ αοηυξ είκαζ ηέθεζμξ Θευξ 

ηαζ ηέθεζμξ άκενςπμξ. Θαζ πάζακ ηδκ θμζπή μιμθμβία ηδξ Ννευδμλμο Ξίζηεςξ αζπάγμιαζ ηαζ 
μιμθμβχ ελ υθδξ ηδξ ροπήξ ιμο. Δπίζδξ μιμθμβχ ηαζ ιεβαθφκς ηαζ δμλάγς ιε πμθθή πίζηζκ ηαζ 

αβάπδ ηδκ Θονία ιμο ηδκ Αβίακ, Ξακάπνακημ ηαζ υκηςξ Θεμηυημ. Θαζ πάκηαξ ημοξ Αβίμοξ ηζιχ 

ηαζ απμδέπμιαζ ηαζ δμλάγς Θαζ Σάνζηζ Σνζζημφ εκχκμιαζ ηαζ πνμζηνέπς μθμρφπςξ εζξ ηδκ 

Αβίακ, Θαεμθζηή ηαζ Απμζημθζηή Δηηθδζίακ. 
 

Θαζ πάζαξ ηαξ δζδαζηαθίαξ, ηαξ μπμίαξ πανέθααε απυ ημκ Θφνζμκ ηαζ απυ ημοξ αβίμοξ 

Απμζηυθμοξ ηαζ απυ ημοξ αβίμοξ Ξαηέναξ ηςκ Νζημοιεκζηχκ ηαζ ημπζηχκ Ποκυδςκ ηαζ απυ ημοξ 

θμζπμφξ αβίμοξ Ξαηέναξ ηαζ απμδέπεηαζ ή αβία Δηηθδζία ηαζ ιαξ παναδίδεζ πενί ηδξ Ννευδμλμο 

Ξίζηεςξ ηαζ πενί ηςκ πναηηζηχκ δζαηάλεςκ, ηαφηα πάκηα αζπάγμιαζ ηαζ ηζιχ ιε πμθθή πίζηζκ 

ηαζ αβάπδ. 
 

Ξάζαξ δε ηζξ αζνεηζηέξ δζδαπέξ ηαζ παναδυζεζξ ρεοδςκφιςκ δζδαζηάθςκ ηαηανχιεεα εβχ ηαζ μζ 

ζοκ ειμί αδεθθμί ηαζ πάκηεξ μζ αζνεηζημί κα είκαζ αθθυηνζμζ πνμξ διάξ. 
 

 
Δπεζδή πμθθμί ηαζ εοθααείξ αδεθθμί ένπμκηαζ πνμξ ειέ ηαζ εέθμοκ κα γμοκ παν' διίκ ηαζ εβχ επί 

πμθφ δνκήεδκ κα ημοξ δεπεχ —δζυηζ είιαζ άκενςπμξ αιανηςθυξ ηαζ αζφκεημξ ηαζ αζεεκήξ ηαηά 

ηδκ ροπήκ ηαζ ημ ζχια—, αθθ' μζ φπ' ειμφ απμηνεπυιεκμζ δεκ ιε αθήκμοκ ήζοπμ, μφηε παφμοκ 

κα ιε εκμπθμφκ, δζα ημφημ έπμιεκ δζαθυνμοξ ζοβπφζεζξ. 
 

Θαζ δζέηνζκα υηζ —ακ είκαζ εέθδια ημο εεμφ κα έθεμοκ πνμξ διάξ— πνέπεζ κα θοθάηημοκ ηαξ 

Ξαναδυζεζξ ηςκ Αβίςκ ηαζ κα εθανιυγμοκ ηαξ εκημθάξ ημο εεμφ ηαζ κα εηπθδνχκμοκ ηαξ 

δζαηάλεζξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ηαζ κα ιδ εζζάβμοκ δζηαζμθμβίαξ ηαζ κα ιδ πνμθαζίγμκηαζ 

πνμθάζεζξ εκ αιανηίαζξ ηαζ κα ιδ θέβμοκ: «Ρχνα είκαζ αδφκαημκ κα γμφιε ηαηά ηδκ Γναθή ηαζ 

κα αημθμοεμφιε ημοξ αβίμοξ Ξαηέναξ». 
 

Αθθά, ακ ηαζ είιεεα αδφκαημζ, πνέπεζ ηαηά δφκαιζκ κα βίκμοιε υιμζμζ πνμξ αοημφξ ηαζ κα 

αημθμοεήζμιε ημοξ αείικδζημοξ ηαζ ιαηάνζμοξ Ξαηέναξ, ηαίημζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα θεάζμοιε 

εζξ μιμίςζζκ ιε αοημφξ. Ακ ηακείξ δεκ έπεζ πνμαίνεζζκ εζξ αοηά, αοηυξ είεε κα παφζδ κα 

εκυπθδζδ ηδκ αεθζυηδηα ιμο, δζυηζ απμπέιπς ημοξ ημζμφημοξ άπναηημοξ, υπςξ είπμκ 

πνμδβμοιέκςξ. 
 

Γεκ ένπμιαζ εβχ πνμξ αοημφξ ιε ηδκ επζεοιία κα βίκς πνμεζηυξ ηςκ, αθθ' μζ πνμξ ειέ 

ενπυιεκμζ ιε ακαβηάγμοκ εζξ ημφημ. Δάκ δε ηαζ μζ παν' διίκ δζαιέκμκηεξ δεκ θοθάλμοκ ηαφηα ιε 
ζπμοδή ηαζ δεκ οπαημφζμοκ εζξ ημκ θυβμκ διχκ, ημκ μπμίμκ ηδνφηημιε εζξ αοημφξ εη ηςκ 

Θείςκ Γναθχκ, εβχ δεκ εέθς κα δχζς θυβμκ πενί αοηχκ δζα ηδκ ζδζμννοειία ηςκ ηαζ είιαζ 

ακαίηζμξ. 
 

Δάκ υιςξ εεθήζμοκ εθεοεένςξ ηαζ ααζάζηςξ κα γμοκ ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ, ηυηε ημοξ 

πνμζδέπμιαζ ηαζ ημοξ ηδνφηης ημκ θυβμκ ημο εεμφ, ακ ηαζ εβχ υ ίδζμξ δεκ ημκ πνάηης, αθθ' 

υπςξ ίζςξ ηαζ εβχ Σάνζηζ Σνζζημφ ηαζ δζ' εοπχκ ηςκ ςθεθδεέκηςκ ημο οπυ ηδξ εείαξ Θθίιαηαξ 

θεπεέκημξ νήιαημξ, υηζ ηείκμζ, μζ μπμίμζ αοείζηδηακ ζημκ πδθυ, δζδάλακ ιε ημκ ηνυπμκ ηδξ εηεί 

ηαηαπμκηίζεςξ ημοξ πανενπμιέκμοξ, πναβιαηεοιέκμζ εζξ αοημφξ πενί ηδξ ζςηδνίαξ, δζα κα ιδ 

αοεζζεμφκ ηαζ αοημί εζξ ημκ ίδζμκ πδθυ. 
 

Θαζ δζα ηδκ ζςηδνία εηείκςκ θφηνςζε υ Θφνζμξ ηαζ αοημφξ απυ ημκ πδθυ». Θαζ πάθζκ θέβεζ: «Κδ 

εέθεζξ κα είζαζ πζηνυξ δζηαζηήξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ιυκμκ ιε ημκ θυβμκ, αθέπςκ υηζ πενί ημ 



ένβμκ δζάηεζκηαζ μηκδνυηενμ». Ξάθζκ δε ηαη' άθθμκ ηνυπμκ θέβεζ υ άβζμξ Κάλζιμξ μ 

Νιμθμβδηήξ, θμαμφιεκμξ ηδκ αιανηία ηαζ πμθφ αβςκζγυιεκμξ κα ηδκ απμηνέρεζ: «Ξμθθμί 

είιεεα μζ θέβμκηεξ, μθίβμζ δε μζ πμζμφκηεξ». 
 

Θακείξ θμζπυκ δεκ πνέπεζ κα ηνφρεζ ημκ θυβμκ ημο Θεμφ ιε ηδκ αιέθεζα ημο, άθθα κα 

ελμιμθμβδεεί ηδκ αδοκαιία ημο ηαζ κα ιδ απυηνορδ ηδκ εεία αθήεεζα, δζα κα ιδ βίκς ιεκ μιμφ 

ιεηά ηδξ πανααάζεςξ έκμπμζ ηαζ ηδξ εηενμδζδαζηαθίαξ ημο θυβμο ημο Θεμφ. Ραφηα θμζπυκ είκαζ 

ηα θυβζα ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, ηαζ πθείζηα άθθα, ηαζ ελ αζηίαξ ημφηςκ ενεοκήζαιε ηζξ Θείεξ 

Γναθέξ ηαζ παναδίδμιε αοηά εζξ υζμοξ ένπμκηαζ πνμξ διάξ ηαζ γδημφκ αοηά. Κάθθμκ δε υπζ 

διείξ, δζυηζ είιεεα ακάλζμζ, αθθ' μζ ιαηάνζμζ άβζμζ Ξαηένεξ παναδίδμοκ αοηά εη ηςκ Θείςκ 

Γναθχκ, ηαζ υζμζ δζαιέκμοκ παν' διίκ πνέπεζ ιε ζπμοδή ηαζ επζιέθεζα κα θοθάηημοκ αοηά. 

Γζυηζ μφης πνμαζνμφιεεα ηαζ αβαπχιεκ. 
 
 
ηακ ηάπμζμξ απυ ημοξ αδεθθμφξ απυ κςενυηδηα ή αιέθεζα εηπέζεζ εζξ ηάπμζμκ ζδιείμ απυ ηα 

πνμξ αοηυκ παναδεδμιέκα, ηυηε μθείθεζ κα ελμιμθμβδεεί αοηυ εζξ ημκ πνςεζηχηα, ηαζ εηείκμξ 

εα δζμνεχζεζ ηα παναπηχιαηα ηαεχξ πνέπεζ. Θαζ ακ ζοιαεί ημ πανάπηςια εκηυξ ημο ηεθζμφ ή 

ηάπμο εηηυξ ηαηά ηδκ έλμδμ, πνέπεζ μφης κα ημ δζμνεχζεζ ιε ηδκ ελμιμθυβδζζκ. 
 

Ξμθθή πνμζμπή πνέπεζ κα έπεζ εηείκμξ, υ μπμίμξ ελένπεηαζ απυ ημ ηεθίμκ εζξ ηάπμζμκ ηυπμκ, ηαζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ πνέπεζ κα ηδνήζεζ ηα παναδμεέκηα. Γζυηζ εζξ πμθθμφξ είκαζ ιζζδηή δ ηαηά 

Θευκ εηημπή ημο ζδίμο εεθήιαημξ, αθθ' έηαζημξ επζδζχηεζ ιε πθεμκελία ημ ζδζηυκ ημο δζηαίςια. 

Ξενί ηςκ ημζμφηςκ ή Θεία Θθίιαλ θέβεζ• «Θαθφηενμκ είκαζ κα δζχλμοιε ηάπμζμκ πανά κα 
αθήζμοιε αοηυκ κα πνάλδ ημ ίδζμκ εέθδια. Γζυηζ υ δζχλαξ πμθθάηζξ έηαικε ημκ δζςπεέκηα κα 

βίκεζ ηαπεζκυηενμξ ηαζ κα πενζηυρεζ ημ θμζπυκ ημ ίδζμκ εέθδια. Δηείκμξ υιςξ, υ μπμίμξ ηαηά ημ 

θαζκυιεκμ ηάικεζ εζξ ημοξ ημζμφημοξ θζθακενςπία ηαζ ζοβηαηάααζδ, έβζκε αθμνιή εκ ηαζνχ 

ελυδμο κα ημκ ηαηαναζημφκ εθεεζκυξ, δζυηζ ιάθθμκ ημοξ απάηδζε ηαζ δεκ ημοξ ςθέθδζε». 
 
 
Ρμφημ ιαξ πανέδςζακ μί άβζμζ Ξαηένεξ ιε αηνίαεζα, υηζ υ Θφνζμξ ηαζ ή Ξακάπνακημξ Αοημφ 

Κήηδν πμνίγμκημ ηδκ ηαεδιενζκή ηνμθή ηαζ ηζξ θμζπέξ ακαβηαίεξ πνείαξ ηςκ απυ ημοξ δζηαίμοξ 

ηυπμοξ ημο ενβυπεζνμο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ, πνάβια ημ υπμζμκ ηαεμνίγμοκ ηαζ δζ' διάξ, δζυηζ 

«υ ιδ ενβαγυιεκμξ ιδδέ εζεζέης», θέβεζ υ Απυζημθμξ. Θέθεζ θμζπυκ ή δζαιμκή ηαζ αί ακάβηαζξ 

διχκ κα πθδνςεμφκ άπ' αοηά. Ξνέπεζ δε κα ηάικμιε ημζμφημο είδμοξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ 

εηηεθμφκηαζ οπυ ηδκ ζηέβδ Δάκ εζξ ηα ημζκυαζα είκαζ επαζκεηυ εκ ακάβηδ ηαζ εκ ηαζνχ ηαφζςκαξ 

κα ζηείθμοκ γεφβμξ αμχκ δζα κα μνβχζμοκ ηαζ κα ηάιμοκ άθθα επίπμκα απυ ηα ένβα ηςκ, αοηά 

είκαζ επίιειπηα δζα ημοξ ηαηά ιμκάξ γχκηαξ, θέβεζ ή Θεία Γναθή. Δάκ θυβς αζεεκείαξ διχκ ή 

δζ' άθθδκ εφθμβςκ αζηία δεκ δοκάιεεα κα πθδνχζμιε ηαξ ακάβηεξ διχκ ιε ηδκ ενβαζία διχκ, 

ηυηε δοκάιεεα κα θάαμοιε απυ ημοξ θζθυπνζζημοξ θίβδ εθεδιμζφκδ, αθθά ιυκμκ ηα ακαβηαία 

ηαζ υπζ πενζηηά. Ρμ δε κα ζοβηεκηνχκμοιε πενζμοζίεξ, μζ μπμίεξ ζοκάβμκηαζ ιε ηδκ απυ λέκμοξ 

ηυπμοξ, δεκ είκαζ ηαευθμο πνμξ υθεθμξ διχκ. Γζυηζ πχξ δοκάιεεα κα ηδνμφιε ηζξ εκημθέξ ημο 
Θονίμο, μζ μπμίεξ θέβμοκ ημφημ «Ρς εέθμκηί ζμζ ηνζεδκαζ ηαζ ημκ πζηχκα ζμο θααείκ, άθεξ αφης 

ηαζ ημ ζιάηζμκ» ηαζ ηα θμζπά υζα ημζαφηα, έθ' υζμκ είιεεα ειπαεείξ ηαζ αδφκαημζ; αθθ' ςξ 

δδθδηήνζμ εακαηδθυνμ πνέπεζ κα απμθεφβμοιε ηαζ κα απμδζχημιε ηαφηα. 
 
 
Θαηά ηδκ αβμνά ηςκ ακαβηαίςκ διχκ ηαζ ηαηά ηδκ πχθδζδ ηςκ ενβυπεζνςκ διχκ πνέπεζ κα ιδ 

γδιζχζςιεκ ημκ αδεθθυ, ιάθθμκ δε διείξ κα δεπεμφιε ηδκ γδιία. Δπίζδξ ακ ηφπδ κα 
ενβαζεμφκ παν' διίκ ημζιζημί, δεκ πνέπεζ κα ημοξ αδζηήζμοιε ηαηά ημκ μθεζθυιεκμ ιζζευ, αθθ' 

ακηζεέηςξ κα ημοξ δχζμοιε αοηυκ ιε εοθμβία ηαζ κα ημοξ απμθφζμοιε εκ εζνήκδ. Γεκ ανιυγεζ 

κα έπμιεκ πενζηηά. «Θαζ εάκ είκαζ εββναιιέκμ υηζ πνέπεζ κα δχζεζ ηακείξ εζξ ημοξ επαζημφκηαξ 

ηαζ κα ιδ απμζηναθεί ημοξ δακεζγυιεκμοξ, ημφημ είκαζ πνμζηεηαβιέκμ εζξ ημοξ πμκδνμφξ», 

θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ, «δζυηζ υ ιδ έπςκ πενζζζυηενα ηδξ ακαβηαίαξ πνείαξ δεκ μθείθεζ κα 

ηάιεζ ημζαφηαξ δςνεάξ». «Θαζ υηακ θέβεζ δεκ έπς, δεκ ερεφζεδ», θέβεζ υ Κέβαξ Βανζακμφθζμξ, 
«δζυηζ αοηυξ είκαζ ηαηαθακήξ ιμκαπυξ, εζξ ημκ υπμζμκ δεκ πνμζήηεζ κα ηάικεζ εθεδιμζφκεξ. 

Αοηυξ δφκαηαζ θμζπυκ κα θέβεζ ιε ακμζηηυ πνυζςπμκ: Ηδμφ διείξ αθήηαιε πάκηα ηαζ 

δημθμοεήζαιεκ ζμζ».  άβζμξ Ηζαάη βνάθεζ• «Ή αηηδιμζφκδ είκαζ ακςηένα ηςκ ημζμφηςκ 

δςνεχκ, δζυηζ ή εθεδιμζφκδ ηςκ ιμκαπχκ είκαζ ημ κα αμδεήζεζ ηακείξ ημκ αδεθθυ ιε έκα 
θυβμκ εκ ηαζνχ ακάβηδξ ηαζ κα πανδβμνήζεζ ηδκ εθίρζκ ημο ιε πκεοιαηζηήκ δζάηνζζζκ, αθθά ηαζ 

ημφημ είκαζ ιυκμκ ένβμκ ηςκ δοκαιέκςκ». «Ένβμκ δε ηςκ ανπανίςκ είκαζ κα οπμθένμοκ ηδκ 

εθίρζκ, ηδκ αηζιίακ ηαζ ηαξ ιμιθάξ ημο αδεθθμφ. Θαζ αοηυ είκαζ ή ροπζηή εθεδιμζφκδ. Θαζ 

ηυζμκ είκαζ ακςηένα ηδξ ζςιαηζηήξ, υζμ ή ροπή είκαζ ακςηένα ημο ζχιαημξ», θέβεζ υ άβζμξ 



Γςνυεεμ. ηακ έθεεζ ηάπμζμξ λέκμξ πνμξ διάξ πνέπεζ κα ημκ ακαπαφζμοιε ηαηά ηδκ δφκαιζκ 

διχκ ηαζ έπεζηα —ακ γδηήζεζ— κα ημο δχζμιε ιίακ εοθμβία άνημο ηαζ κα ημκ απμθφζμοιε. 

Δλυδμοξ απυ ηαξ ιμκάξ διχκ δεκ πνέπεζ κα ηάικςιεκ απθχξ ηαζ ςξ έηοπε, αθθά ιυκμκ ηαξ 

δζαηεηαβιέκεξ ηαζ ακαβηαίαξ. Ρμ κα ελέθεςιεκ απυ ηα ηεθζά διχκ αηαίνςξ ηαζ πςνίξ εφθμβμκ 

αζηία, δεκ είκαζ πνέπμκ, υπςξ θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ• « πνμεζηυξ ιε εοηαλία κα ηαεμνίζεζ εζξ 

ημοξ αδεθθμφξ ηαξ ιενίδαξ ηδξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ εζξ έηαζημ κα δζάηαλδ ηδκ ανιυγμοζα ηαζ 

πνέπμοζα έλμδμ ηαζ υ απμζηεθθυιεκμξ κα ιδ ανκδεεί ηδκ εκ Θονίς οπαημή, ιυκμκ κα ιδ 

κμιίζεζ ημ δζαηυκδια ςξ αζηία ακενβίαξ, άθθα κα ζηενεςεεί ιε θυαμκ εεμφ ηαζ πμθθή κήρζκ δζα 

κα πνμλεκδεεί υθεθμξ εζξ αοηυκ ημκ ίδζμκ ηαζ εζξ ημοξ ζοκηοβπάκμκηαξ ιε αοηυκ» 
 
 

Θέθς πάκηα υζα έβναρα εζξ ημ ζφββναιια ιμο κα βίκμοκ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ έθ' υζμκ 

πνυκμκ γήζς ηαζ ιεηά ημκ εάκαημκ ιμο. Δκ ημζξ ηεθθίμζξ διχκ πνέπεζ κα απεοεφκμοκ θυβμοξ 

πνμξ ημοξ αδεθθμφξ ηαζ λέκμοξ εηείκμζ, πενί ηςκ μπμίςκ πθδνμθμνμφιεεα υηζ δζελάβμοκ ηδκ 

μιζθία πνμξ μίημδμιήκ ηαζ δζυνεςζζκ ηςκ ροπχκ ηαζ έπμοκ ηδκ δφκαιζκ ιε ειπεζνία κα 

αημφμοκ ηαζ κα θέβμοκ ςθέθζια. ηαφηα δε πάκηα, ηα υπμζα έβναρα, ακ είκαζ πνμξ εοανέζηεζα 

ημο εεμφ ηαζ ςθεθείακ ηςκ ροπχκ, κα πνάηηςιεκ ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ. Ακ υπζ, αξ βίκεζ ημ 

ηαθφηενμκ, ημ υπμζμκ κα είκαζ ανεζηυ εζξ ημκ Θευ ηαζ ςθέθζιμ δζα ηαξ ροπάξ. 
 
 
Ξενί ηδξ δζαημζιήζεςξ ηδξ εηηθδζίαξ βνάθεζ μ αβκυξ Ηςάκκδξ υ Σνοζυζημιμξ• «Ακ ζε 

ζοιαμοθεοεεί ηάπμζμξ, υζηζξ εέθεζ κα πνμζθένεζ εζξ ηδκ εηηθδζία ζενά ζηεφδ ή μπμζακδήπμηε 

άθθδκ δζαηυζιδζδ, δζάηαλμκ αοηυκ κα ηα δζαδχζεζ εζξ ημοξ πηςπμφξ, δζυηζ ηακείξ δεκ ηαηεηνίεδ 
πμηέ επεζδή δεκ δζαηυζιδζε ηδκ εηηθδζία». 

 

Θαζ μζ θμζπμί Άβζμζ μφης θέβμοκ. 
 

Θαζ ή Νζία ιάνηοξ Δοβεκία δεκ εδέπεδ ηα πνμζθενεέκηα εζξ αοηήκ ανβονά Ηενά ζηεφδ, θέβμοζα 

«Δζξ ημοξ ιμκαπμφξ δεκ ανιυγεζ κα ηαηέπμοκ ανβονχκ». Γζα ημφημ ηαζ εζξ διάξ δεκ ανιυγεζ κα 
έπμιεκ ζηεφδ πνοζά ηαζ ανβονά, αηυιδ ηαζ ηα πθέμκ Ηενά, μφηε ηζξ θμζπέξ πενζηηέξ 

δζαημζιήζεζξ, αθθά κα πνμζθένμιαζ εζξ ηδκ εηηθδζίακ ιυκμκ ηα απαναίηδηα.  δε Κέβαξ 

Ξαπχιζμξ ηαζ αοηυ ημ ηηίνζμ ηδξ εηηθδζίαξ δεκ ήεεθε κα είκαζ δζαηεημζιδιέκμ, δζυηζ ηακ 

ίδνοζε ηδκ εηηθδζίακ εζξ ηδκ εκ Κυπς ιμκήκ ηαζ έηηζζε εκηυξ αοηήξ ζηφθμοξ απυ πθίκεμοξ 

ηαηά ηνυπμκ εφνοειμ, ζηέθεδηε έπεζηα υηζ δεκ είκαζ πνέπμκ κα εαοιαζηεί δζα ημ ένβμκ ηςκ 

ακενςπίκςκ πεζνχκ ηαζ κα ιεβαθοκεεί δζα ημ ηάθθμξ ηςκ ηηζνίςκ ημο, έθααε ζπμζκί, έδεζε ημοξ 

ζηφθμοξ ηαζ δζέηαλε εζξ ημοξ αδεθθμφξ κα ζφνμοκ ιε υθδ ηδκ ζζπφ, ιέπνζξ υημο πανέηηθζκακ ηαζ 

έβζκακ άζπδιμζ μζ ζηφθμζ. Θαζ είπεκ υηζ έπναλε αοηυ «Γζα κα ιδ ελμθζζεήζδ υ κμοξ ελ αζηίαξ ηςκ 

επαίκςκ δζα ηδκ ηέπκδ ηαζ κα ιδ βίκεζ θεία ημο δζααυθμο, δζυηζ πμθθαί είκαζ μζ ιεεμδείεξ ημο». 

Θαζ εάκ μφημξ υ ιέβαξ Άβζμξ ιίθδζε ηαζ έπναλε ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ, πυζμ ιάθθμκ πνέπεζ 

διείξ κα θοθαζζχιεεα απυ ημζαφηα πνάβιαηα, επεζδή είιεεα αζεεκείξ ηαζ ειπαεείξ ηαζ 

μθζζεήζακηεξ ηαηά ημκ κμοκ. 
 
 
Ξενί ηνμθήξ ηαζ πυζεςξ έηαζημξ κα έπεζ ηδκ δζαπείνζζζκ ηαηά ηδκ δφκαιζκ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ 

ροπήξ ημο, απμθεφβς ημκ οπενπμνηαζιυκ ηαζ ηδκ θζθδδμκία. Γεκ πνέπεζ κα πίκμφιε απμθφηςξ 

ηακέκα ιεεοζηζηυ πμηυ. Νζ ιεκ οβζείξ ηαζ κέμζ πνέπεζ κα ηαηαπμκμφκ ηα ζχιαηα ιε κδζηεία ηαζ 

δίρα ηαζ ηυπμ ηαηά ημ δοκαηυκ, μζ δε δθζηζςιέκμζ ηαζ αζεεκείξ πνέπεζ κα ημ ακαπαφμοκ μθίβμκ. 
 
 

Δζξ ηα ηεθζά διχκ δεκ πνέπεζ κα έπμιεκ ζηεφδ ηαζ θμζπά πνάβιαηα πμθφηζια ηαζ 

δζαηεημζιδιέκμ. Δπίζδξ ηαζ ηα ηηίνζα ηςκ ηεθζχκ ηαζ ηα θμζπά μζηήιαηα ηδξ ηαημζηίαξ διχκ 

πνέπεζ υθα κα έπμιεκ υπζ πμθοηεθή ηαζ υπζ δζαηεημζιδιέκμ, υπςξ θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ «ηα 

πακηαπμφ εονζζηυιεκα ηαζ εοηεθχξ αβμναγυιεκα». 
 
 
Αζ βοκαίηεξ δεκ πνέπεζ κα εζζένπμκηαζ πνμξ διάξ εζξ ηδκ ζηήηδ, μφηε πνέπεζ κα έπμιεκ 

μπμζαδήπμηε άθμβα γχα εδθοημφ θφθμο πνμξ οπδνεζία ή πνμξ ηάπμζακ άθθδκ ακάβηδκ. Θαζ 

αοηυ θμζπυκ ιαξ είκαζ απαβμνεοιέκμ. Δπίζδξ δεκ ανιυγεζ κα ηναημφιε κεανμφξ πνμξ οπδνεζία 

ηαζ πακημζμηνυπςξ πνέπεζ κα θοθαζζχιεεα απυ ηα θεία ηαζ βοκαζημεζδή πνυζςπα. 
 
 

Γίπηςσα ηων κεκοιμημένων 



Ξμίδια Γένμκημξ Λείθμο. Ξνυζεπε αηνζαχξ ηα θεβυιεκα 
 
Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ ηεημζιδιέκςκ δμφθςκ ζμο, ηςκ βεκκδεέκηςκ εη ηςκ δζα 

πεζνυξ Θεμφ πθαζεέκηςκ ακενχπςκ, ημο εη βδξ πνμπάημναξ διχκ Αδάι ηαζ ηδξ ζογφβμο αοημφ 

πνμιήημνμξ διχκ Δφαξ ηαζ βκςνζζάκηςκ ζε, ημκ Ξμζδηήκ ηαζ Γδιζμονβυκ ηςκ απάκηςκ ςξ 

αθδεζκυ Θευ, ηαζ εκ ης αίς αοηχκ πίζηδ δμοθεοζάκηςκ ζμζ οπυ ημκ κυιμκ ηαζ πνμ ημο κυιμο 

ηαηά ημ εέθδια ζμο ηαζ δμλαζάκηςκ ζμο ημ ιεβαθμπνεπέξ υκμια ημο Ξαηνυξ ηαζ ημο ζμφ ηαζ 

ημο Αβίμο Ξκεφιαημξ, Ρνζάδα μιμμφζζςκ ηαζ αδζαίνεηςκ, ηαζ πάκηςκ ηςκ απ' αζχκμξ εκ 

εοζέαεζα ηεεκεχηςκ. 
 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ μνεμδυλςκ Βαζζθέςκ ηαζ Βαζζθζζζχκ ηαζ ηςκ εοζεαχκ ηέηκςκ αοηχκ. 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ πακαβζυηαηςκ Νζημοιεκζηχκ Ξαηνζανπχκ ηςκ μνεμδυλςκ. 

Κκήζεδηζ Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ πζζηυηαηςκ ηαζ εοζεαχκ Κεβάθςκ Ζβειυκςκ ηαζ Ζβειμκίδςκ 
ηαζ ηςκ ηέηκςκ αοηχκ ηαζ πάκηςκ ηςκ μνεμδυλςκ ζοββεκχκ αοηχκ. 

 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ πακζενςηάηςκ ιδηνμπμθζηχκ ηαζ πάκηςκ ηςκ εεμθζθέζηαηςκ 

ανπζεπζζηυπςκ ηαζ επζζηυπςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ εηηθδζζαζηζηχκ ζμο θεζημονβχκ, ανπζιακδνζηχκ ηαζ δβμοιέκςκ ηαζ 
ζενμιυκαπςκ, ηαζ ηςκ ιεβαθυζπδιςκ ηαζ πάκηςκ ηςκ ιμκαπχκ. 

 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ιεβαθυζπδιςκ ιμκαζηνζχκ ηαζ ηςκ ιμκαγμοζχκ ηαζ ηςκ 

ιεθακεζιμκμοζχκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ ανπζενέςκ ηαζ ηςκ Ηενμιυκαπςκ, ηαζ ηςκ δζαηυκςκ, ηςκ εκ 
εοζέαεζα αζςζάκηςκ, ηαζ πάκηςκ ηςκ ηθδνζηχκ ηδξ αβίαξ Δηηθδζίαξ. 

 

 
Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ οπέν ηδξ αβίαξ Δηηθδζίαξ αβςκζζαιέκςκ ηαζ οπέν ηδξ 

μνεμδυλμο πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ ηα αίιαηα αοηχκ αηπεάκηςκ ηαζ οπέν υθμο ημο ηυζιμο ηδκ 

γςήκ αοηχκ εειέκςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ πακηυξ ημο βέκμοξ ηςκ μνεμδυλςκ, ηςκ εκ πμθέιμζξ 

θμκεοεέκηςκ ηαζ εκ ιάπαζξ ηναοιαηζζεέκηςκ κεηνχκ, ηαζ ηςκ εκ πυθεζζ ηαζ πςνίμζξ πονί 

ηαηαηαέκηςκ ηαζ εκ υπθς ηαζ ιαπαίνα ακαζνεεέκηςκ ηαζ πακημίμξ απμθεζεέκηςκ δζα πεζνχκ 

ηςκ άεεςκ, ηαζ ηςκ δζ' ειθοθίμο πμθέιμο εκ εοζέαεζα αίαζςκ εάκαημκ θααυκηςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εκ μδμίξ ηαζ πθαηζέξ οπυ ηςκ Ραηάνςκ ηαζ αθθμεεκχκ 

θμκεοεέκηςκ, ηαζ ηςκ οπυ θδζηχκ ηαζ εκ πάζδ αία αζαίςξ απμεακυκηςκ. 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εκ δεζιμίξ ηαζ θοθαηέξ ηαηαηθεζζεέκηςκ ηεημζιδιέκςκ. 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εκ δνζιφξ ηαζ ηέθια ηαζ θυπιεξ πθακδεέκηςκ ηαζ ηςκ εζξ 

θνέαηα ηαζ θάηημοξ πεζυκηςκ κεηνχκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ οπυ εδνίςκ ηαζ ενπεηχκ δζαζπζζεέκηςκ ηαζ ημζξ ηεναζί 

δζαηνδεέκηςκ ηαζ οπυ ηςκ υνκέςκ ηαηαανςεέκηςκ ηεεκεχηςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εκ ης αοεχ ηδξ εαθάζζδξ ηαηαπμκηζζεέκηςκ ηαζ οπυ ηςκ 

ζπεφςκ δζαιεθζζεέκηςκ μνεμδυλςκ κεηνχκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εκ πείκα ηαζ δίρα ηαζ βοικυηδηα ηεθεοηδζάκηςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ ηςκ εημοζίςξ ηαζ αημοζίςξ εη ημο ηυζιμο ημφημο ιεηαζηάκηςκ 

ηαζ πακημίςξ αζθκίδζμ εάκαημκ θααυκηςκ μνεμδυλςκ. 
 

Κκήζεδηζ, Θφνζε, ηςκ ροπχκ πάκηςκ ηςκ μνεμδυλςκ, ηςκ ακά ηδκ φπ' μφνακυκ ηαζ ηαηά πάζαξ 

ηάξ επηά πζθζεηδνίδαξ επί βδξ εοζεαχξ αζςζάκηςκ ηαζ ηςκ ακά ηδκ οθήθζμ ηαζ ακά πάκηα ηα 

πέναηα ηδξ μζημοιέκδξ πακημίεξ εθίρεζζ ηαζ ακάβηαζξ ηαζ κυζμζξ αζαίςξ ηναηδεέκηςκ ηαζ 

απμεακυκηςκ μνεμδυλςκ απάκηςκ, βενυκηςκ ηαζ κεακίδςκ πθμοζίςκ ηαζ πεκήηςκ, εθεοεένςκ 

ηαζ δμφθςκ, άννεκμξ ηαζ βοκαζηείμο θφθμο. 
 

Ξάζαξ ηαξ εκ εοζέαεζα αζχζαζαξ βεκεάξ ηαζ βεκεάξ ηςκ πνμξ ζε ιεηαζηάκηςκ Άκαπαοζμκ, 

Θφνζε, ημοξ εκεάδε ηείιεκμοξ, ημοξ απακηαπμφ ηαζ εκ πακηί ηυπμ ηδξ δεζπμηείαξ ζμο 

μνεμδυλμοξ, υηζ εοθμβδηυξ εζ εζξ ημοξ αζχκαξ. Αιήκ. 



ΙΟΓΟ Α'. 

ΡΝ ΝΠΗΝ ΞΑΡΖΟ ΖΚΥΛ ΛΔΗΙΝ 
 
Ξενί δζαθμνάξ ηςκ εκακηίμκ διχκ κμδηχκ πμθέιςκ, πενί κίηδξ ηαζ ήηηαξ ηαζ υηζ πνέπεζ 

επζιεθχξ κα εκακηζςκυιαζηε ζηα πάεδ. 

 
«Γζάθμνα θμζπυκ είκαζ υ εκακηίμκ διχκ πυθειμξ ημο κμενμφ αβχκμξ, μζ κίηεξ ηαζ μζ ήηηεξ, — 

είπακ μί Ξαηένεξ—, πνχημκ ή πνμζαμθή, έπεζηα υ ζοκδοαζιυξ, ιεηά απυ αοηά ή ζοβηαηάεεζδ, 

έπεζηα ή αζπιαθςζία ηαζ ιεηά ηαφηα ημ πάεμξ». 
 
«Ξνμζαμθή» θμζπυκ μκυιαζακ μί άβζμζ Ξαηένεξ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ ηαί Φζθυεεμξ υ Πζκαΐηδξ 

«ηάπμζμκ ρζθυ θμβζζιυ, ή εζηυκα ημο ηοπυκημξ πνάβιαημξ, ή μπμία κεμθακχξ εζζθένεηαζ ζηδκ 
ηανδία ηαζ ειθακίγεηαζ ζημ κμοκ».  δε Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ θέβεζ: «Ξνμζαμθή είκαζ ή πανά 

ημο επενμφ βζκμιέκδ οπυικδζδξ, π.π. Θάιε ημφημ ή εηείκμ, υπςξ επί ημο Θονίμο ηαζ Θεμφ 

διχκ: Δίπε ίκα μί θίεμζ μφημζ άνημζ βέκμκηαζ. Απθχξ εζπείκ, ημφημ είκαζ μπμζμζδήπμηε θμβζζιυξ, 

μ μπμίμξ πνμζθένεηαζ ζημκ κμοκ ημο ακενχπμο. «Θαζ ημφημ, —θέβμοκ—, είκαζ πςνίξ αιανηία 

ηαζ δεκ έπεζ« μφηε έπαζκμ, μφηε ιμιθή, επεζδή δεκ είκαζ εκηυξ διχκ». Γζυηζ είκαζ αδφκαημκ κα 

ιδ ιαξ έθεεζ πνμζαμθή , ημο επενζημφ θμβζζιμφ, υπςξ θέβεζ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ: «Ξνμξ 
ημφημ εφνε υ δζάαμθμξ ιε ημοξ δαίιμκαξ ημο είζμδμκ αθμφ έηαιε ημκ άκενςπμκ κα εηδζςπεεί 

απυ ημκ Ξανάδεζζμ ηαζ απυ ημκ Θευ ελ αζηίαξ ηδξ παναημήξ ζημκ κα ζαθεφεζ ημ θμβζηυ έηαζημο 

ιε ημοξ θμβζζιμφξ. Γζυηζ ηςκ πνμημράκηςκ ηαζ ηςκ ηεθείςκ είκαζ ημ κα παναιέκμοκ αζάθεοημζ. 

«Άθθα ηαζ εζξ ημφημοξ ζοιααίκεζ ηαηά ηαζνυκ κα ζαθεοημφκ», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη. 
 
«Ποκδοαζιυξ» —υπςξ θέβμοκ—, είκαζ υηακ ζοκμιζθήζεζ ηακείξ πνμξ ημ ειθακζζεέκ ιε 

ειπάεεζα ή απαεχξ, δδθαδή ή πνυζθδρζξ ημο οπυ ημο επενμφ πνμζθενμιέκμο θμβζζιμφ, 

ημοηέζηζκ, υηακ βίκεζ ιεθέηδ ηαζ ζοκμιζθία ιε αοηυκ εη πνμαζνέζεςξ διχκ». Ρμφημ είκαζ ημ κα 

θμβζζεεί ηακείξ μπμζακδήπμηε ζηέρδ εζζθενυιεκδ εζξ ημκ κμοκ ημο. «Αοηυ, —είπμκ—, δεκ είκαζ 

πακηεθχξ ακαιάνηδημ. Έπεζ δε έπαζκμ, υηακ ηαηαηαπεεί εεανέζηςξ». Ρμ ηαηαηάζζμιε θμζπυκ 

μφημξ: Ακ ηακείξ δεκ απμηυρεζ ηδκ πνμζαμθή ημο πμκδνμφ θμβζζιμφ, αθθά ζοκμιζθήζεζ μθίβμκ 

ιε αοηυκ, υ επενυξ ιεκ ημο επζαάθθεζ κα έπδ ειπαεή θμβζζιυ, αοηυξ δε πνέπεζ κα επζδίςλδ κα 

ημκ ιεηααμθή εζξ ηαθυκ. Ξενί ημο πχξ πνέπεζ κα ημοξ ιεηααάθθμφιε ζε ηαθμφξ θμβζζιμφξ, εα 

ιζθήζμοιε, ανβυηενα ακ υ Θευξ ιαξ δχζεζ ημκ θυβμ. 
 
«Ποβηαηάεεζδ» δε θέβμοκ ηδκ εκήδμκμ ηθίζδ ηδξ ροπήξ πνμξ ημκ ειθακζζεέκηα θμβζζιυ ή 

πνμξ ηδκ ειθακζγυιεκδ εζηυκα, ημοηέζηζκ, ‘υηακ ηακείξ πνμζδεπυιεκμξ ημοξ θμβζζιμφξ ή ηάξ 

εζηυκαξ, μζ μπμίεξ πανίζηακηαζ οπυ ημο επενμφ, ηαζ ζοκμιζθμφκ ιε αοημφξ, κμενυξ ζοβηαηαηεεεί 

μθίβμκ κα βίκεζ μφημξ, υπςξ θέβεζ υ θμβζζιυξ ημο επενμφ. «Ρμφημ, —θέβμοκ—, «είκαζ ακάθμβμ 

πνμξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο αεθμφκηα». Ρμζαφηδ δε είκαζ ή ηαηάζηαζδξ εηάζημο ηςκ αεθμφκηςκ: 

Δάκ ιεκ έθεαζε ηακείξ εζξ πνμημπή ηαζ έθααε πανά ημο Θεμφ ηδκ αμήεεζα κα δίςλδ ημοξ 

θμβζζιμφξ, αοηυξ ακ μθζβςνήζεζ ηαζ ελ αιεθείαξ δεκ επζδίςλδ κα απμηνέρεζ ημοξ πμκδνμφξ 

θμβζζιμφξ, δεκ είκαζ πςνίξ αιανηία. Δάκ δε ηακείξ είκαζ ανπάνζμξ ηαζ αδφκαημξ κα εηδίςλδ ηζξ 

πνμζαμθέξ ημο πμκδνμφ, αοηυξ ακ ζοβηαηαηεεεί έπ' μθίβμκ ζημκ πμκδνυ θμβζζιυ, άθθ' εοεφξ 

ελμιμθμβδεεί ζημκ Θφνζμκ, ιεηακμχκ ηαζ αοημιειθυιεκμξ, ηαζ υηακ επζηαθείηαζ Αοηχκ ζε 

αμήεεζα, —υπςξ είκαζ βεβναιιέκμ «Δλμιμθμβείζηε ης Θονίς ηαζ επζηαθείζηε ημ υκμια ημ αβζμκ 

Αοημφ» —ηαζ εζξ αοηυκ ζοβπςνεί υ Θευξ έκεηεκ ημο εθέμοξ Ρμο δζα ηδκ αζεέκεζά ημο. Ρμφημ δε 

εθέπεδ οπυ ηςκ Ξαηένςκ πενί ηδξ ζοβηαηαεέζεςξ ημο θμβζζιμφ, υηακ αημο¬ζίςξ κζηδεεί 
ηακείξ οπυ ημο θμβζζιμφ, εονζζηυιεκμξ ζημκ αβχκα. Ή δε νίγα ημο κμυξ ημο είκαζ ζηενεςιέκδ 

ζημ κα ιδ αιανηάκεζ ηαζ κα ιδ πνάηηεζ εκενβχξ ηδκ ακμιία.  δε Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ θέβεζ• 

«Όζηενμκ αημθμοεμφκ ηα πάεδ ιεηά ηδκ πάθδ ηαζ ηδκ ζοβηαηάεεζδ». Θαζ εκκμείηαζ υηζ πενί ηδξ 

ζοβηαηαεέζεςξ ηαφηδξ είπεκ υ Άβζμξ μφημξ, υηζ «υπμζμξ πνμζδέπεηαζ ημοξ θμβζζιμφξ ημο 

επενμφ εημοζίςξ ηαζ ζοκμιζθεί ηαζ ζοκδοάγε¬ηαζ ιε αοημφξ, αοηυξ κζηάηε φπ' αοηχκ ηαζ πνμξ 

ημφημζξ ήδδ δεκ παθαίεζ εκάκηζα ημο πάεμοξ, άθθα ζοβηαηαηίεεηαζ έζςεέκ ημο κα πνάλδ ιε 

αεααζυηδηα ηδκ αιανηία ή ακ ηαζ εεθδιαηζηχξ επζγήηδζδ κα πνάλδ εκενβχξ εηείκμ, εζξ ημ υπμζμκ 

ζοβηαηεηέεδ ιε ημκ θμβζζιυ ημο, αθθά ηςθοεή είηε θυβς ημο ηυπμο ή δζ' ςνζζιέκα άθθεξ 

αζηίαξ: ημφημ είκαζ αανφηαημ ηαζ ηαηαηάζζεηαζ ζηα απαβμνεοιέκα» 

 
Ή δε αζπιαθςζία ή επίιμκμξ ζοκμοζία πνμξ ημ ηοπυκ ηαζ αθακζζηζηή ηδξ ανίζηδξ διχκ 

ηαηαζηάζεςξ είκαζ ή αζαία ηαζ αημοζία απαβςβή ηδξ ηανδίαξ, υηακ υ κμοξ αζπιαθςηζζεεί οπυ 



ηςκ θμβζζιχκ, ημοηέζηζκ, ιε ηδκ αία απαπεεί ζε πμκδνμφξ θμβζζιμφξ, ηαζ πςνίξ κα ημ εεθήζεζξ 

άθθ' αζθκζδίςξ ημο Θεμφ αμδεμφκημξ, επζζηνέρεζξ εζξ ημκ εαοηυκ ζμο. ηακ ηακείξ ςζάκ οπυ 

ηδξ εφεθθαξ ηαζ ηςκ ηοιάηςκ θενυιεκμξ ηαζ απυ ηδκ ηαθή ηαηάζηαζδ απαβυιεκμξ πνμξ ημοξ 
πμκδνμφξ θμβζζιμφξ, δεκ δφκαηαζ κα έθεεζ ζε βαθήκζα ηαζ εζνδκζηή ηαηάζηαζδ, —ημφημ 

ζοιααίκεζ ιάθζζηα απυ ημκ ευνοαμ ηαζ απυ ηζξ πμθθέξ ηαζ ακςθεθείξ μιζθίαξ— αοηή είκαζ ή 

επίιμκμξ ζοκμοζία πνμξ ημ ηοπυκ ηαζ αθακζζηζηή ηδξ ηαθήξ διχκ ηαηαζηάζεςξ. ημφημ ηνίκεηαζ 

άθθςξ ακ ζοιαεί εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ ηαζ άθθςξ ακ υπζ εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ ηαζ άθθςξ ακ 

πνυηεζηαζ πενί μοδεηένςκ ηαζ άθθςξ ακ πνυηεζηαζ πενί πμκδνχκ θμβζζιχκ. υηακ θμζπυκ 

αζπιαθςηζζεεί ηακείξ εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ οπυ πμκδνχκ θμβζζιχκ, αοηυ είκαζ αανφηαημ, δζυηζ 

εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ πνέπεζ κα ζοκάβςιεκ ημκ κμοκ επί ημκ Θευκ ηαζ κα πνμζέπμοιε ζηδκ 

πνμζεοπή ηαζ κα απμηνέπμιαζ ημοξ πακηυξ είδμοξ θμβζζιμφξ. Ακ ζοιαεί υπζ εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ 

ηαζ ςξ πνμξ ηαξ εκ ης αίς ακαβηαίαξ πνείαξ, ηα ημζαφηα είκαζ πςνίξ αιανηία, επεζδή ηαζ μί Άβζμζ 

πθήνςζακ ηαξ εκ ης αίς ημφης ακαβηαίαξ πνείαξ ηαηά ηνυπμκ εφθμβςκ. Δζξ μπμζμκδήπμηε 

θμζπυκ θμβζζιυ εονίζηεηαζ υ κμοξ ιε εοζεαή βκχιδ, είκαζ ιε ημκ Θευκ. Ρμοξ δε πμκδνμφξ 

θμβζζιμφξ πνέπεζ πάκημηε κα απμζηνεθχιεεα. 
 
Ξάεμξ δε αθδεχξ θέβμοκ εηείκμ, ημ υπμζμκ ειθςθεφεζ επί ιαηνυκ πνυκμκ εκ ηδ ροπή ηαζ 

μδδβεί αοηήκ ςζάκ εζξ έλζκ δζα ηδξ πνμξ αοηυ ζοκήεεζαξ. Θαζ υηακ αοηή θμζπυκ έθεεζ 

αοεαζνέηςξ ηαζ μζηεζμεεθχξ εζξ αοηυ, ζαθεφεζ αοηήκ ζοκεπχξ ιε ειπαεείξ θμβζζιμφξ, μίηζκεξ 

έιαάθθμκηαζ οπυ ημο επενμφ, αθμφ ζηενεχεδηε απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηαζ απυ ηδκ ζοπκή 

ζοκμιζθία ηαζ ηαηάκηδζε ζε ζοκήεεζα δζα ηδξ πμθθήξ ιεθέηδξ ηαζ θακηαζίαξ. ημφημ δε 

ζοιααίκεζ, υηακ υ επενυξ παναζηήζεζ εζξ ημκ άκενςπμκ μπμζμκδήπμηε ειπαεέξ πνάβια επί 

ιένμοξ ηαζ ακάρεζ αοηυκ εζξ ένςηα αοημφ πθέμκ ηςκ άθθςκ, ηαζ είηε εέθεζ, είηε δεκ εέθεζ, 
κζηδεεί φπ' αοημφ κμενυξ. Αοηυ δε ζοιααίκεζ πνμ πακηυξ, υηακ υ άκενςπμξ πνζκ ελ αιεθείαξ επί 

πμθφ ζοκεδοάζεδ ηαζ ζοκμιίθδζε ιε ημκ θμβζζιυ, δδθαδή, αθμφ εη πνμαζνέζεςξ έζηέθεδ 

απνεπχξ πενί ημο πνάβιαημξ ημφημο. Αοηυ υιςξ οπυηεζηαζ εκ πάζζκ είηε ζηδκ ζφιιεηνμ 

ιεηάκμζα, είηε έζηζκ ιέθθμοζα ηυθαζζκ, δδθαδή, πνέπεζ κα ιεηακμήζεζ ηαζ κα πνμζεοπδεεί 

ηακείξ οπέν ηδξ απεθεοεενχζεςξ απυ ημ ημζμφημ πάεμξ. Γζυηζ ζηδκ ιέθθμοζα ηυθαζζκ οπυηεζηαζ 

ηακείξ δζα ημ αιεηακυδημ, υπζ δζα ημκ πυθειμ. Ακ εα ζοκέααζκε ημφημ, δεκ εα ήημ δοκαηυκ κα 

θάαμοκ ιενζημί άθεζζκ πςνίξ ηεθεία απάεεζα, ηαεχξ θέβεζ υ Ξέηνμξ υ Γαιαζηδκυξ. «Ανιυγεζ δε 

εζξ ημκ πμθειμφιεκμ απυ μπμζμκδήπμηε πάεμξ κα εκακηζςεεί επζιεθχξ εζξ αοηυ», είπμκ μί 

Ξαηένεξ. υπςξ εα πμφιε πενί ημο πάεμοξ ηδξ πμνκείαξ, υηακ ηακείξ πμθειείηαζ απυ έκα πάεμξ 

πνμξ έκα πνυζςπμκ, πνέπεζ πακηί ηνυπς κα απμιαηνοκεεί απ' αοηυ ηαζ κα απμθοβή ηζξ 

ζοκμιζθίεξ ηαζ ηαξ ζοκηοπίεξ ηαζ ηδκ επαθή ηςκ ιαηζχκ ηαζ ηδκ μζιή ημο. Γζυηζ «μπμίμξ δεκ 

θοθάζζεηαζ απυ υθα αοηά, αοηυξ ενβάγεηαζ ημ πάεμξ ηαζ πμνκεφεζ δζά ηςκ θμβζζιχκ εκ ηδ 

ηανδία», είπμκ μί Ξαηένεξ. Αοηυξ ιυκμξ-ακάθηεζ ηδκ ηάιζκμ ηςκ παεχκ ηαζ εζζάβεζ ςξ εδνία 

ημοξ πμκδνμφξ θμβζζιμφξ. 
 
ΙΟΓΟ Β' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
Ξενί ηδξ ηαη' αοηχκ πάθδξ διχκ ηαζ υηζ δζα ηδξ ικήιδξ ημο Θεμφ ηαζ δζα ηδξ θοθαηήξ ηδξ 

ηανδίαξ, ημοηέζηζκ δζα ηδξ πνμζεοπήξ ηαζ ηδξ δζοπίαξ ημο κμυξ, πνέπεζ κα κζηήζμοιε αοηά ηαζ 

πενί ημο πχξ πνέπεζ κα εκενβήζμοιε ηαφηα. Υζαφηςξ ηαζ πενί πανζζιάηςκ. 
 
 
Ρδκ πάθδ ηαηά ημφηςκ ηαεμνίγμοκ μζ Ξαηένεξ ακαθυβςκ ιε ηδκ δφκαιζκ ημο παθαίμκηαξ, υ 

μπμίμξ ιε ηδκ εέθδζδ ημο είηε κίηα, είηε δέπεηαζ ηδκ ήηηα κμενυξ. Απθχξ εζπείκ, πνέπεζ κα 

εκακηζςκχιεεα ζημοξ πμκδνμφξ θμβζζιμφξ ιε υζδ δφκαιδ έπμιεκ. Ρμφημ βίκεηαζ αίηζμκ 

ζηεθάκςκ ή ααζάκςκ: μζ ιεκ ζηέθακμζ ακήημοκ ζημοξ κζηήζακηεξ, μζ δε αάζακμζ ζημοξ 

αιανηήζακηεξ ηαζ ιδ ιεηακμήζακηεξ εκ ης αίς ημφης. 
 
 
«Αοηυ δε είκαζ αιάνηδια, ημ υπμζμκ είκαζ ημθάζεςκ αίηζμκ, —θέβεζ υ Ξέηνμξ υ Γαιαζηδκυξ—, 

υηακ θεάζεζ ηακείξ εζξ ηδκ πνάλδ. Δζξ δε ημοξ νςιαθέμξ παθαίμκηαξ ηαζ ιδ μθζβςνμφκηαξ ηαηά 

ημκ ζθμδνυ πυθειμ ημο επενμφ πθέημκηαζ οπένθαιπνμζ ζηέθακμζ». Ή δε κμενά ηαζ ανίζηδ 

πάθδ, θέβμοκ μζ Ξαηένεξ, είκαζ ημ κα απμηυρεζ ηακείξ ηδκ ανπήκ ημο πνμζεθευκημξ θμβζζιμφ, 

—υ μπμίμξ θέβεηαζ πνμζαμθή—, ηαζ κα πνμζεφπδηαζ αδζαθείπηςξ. Γζυηζ υζηζξ εκακηζμφηαζ εζξ ημκ 

πνχημκ, ημοηέζηζκ εζξ ηδκ πνμζαμθή ημο θμβζζιμφ, αοηυξ απέημρε υθα ηα επαηυθμοεα δζα ιζαξ, 

επεζδή κμενυξ παθαζχκ ηαηά ηδξ ιδηνυξ ηςκ ηαηχκ, δδθαδή ηδξ πμκδνάξ πνμζαμθήξ, ακαζνεί 



αοηήκ ιε ημκ θμβζζιυ. Θαζ πνέπεζ κα αβςκζζηή κα παναζηήζεζ ημκ κμοκ ηςθυκ ηαζ άθαθμ ηαηά 

ημκ ηαζνυκ ηδξ πνμζεοπήξ», υπςξ είπεκ υ Λείθμξ υ Πζκαΐηδξ, «ηαζ κα έπεζ ηδκ ηανδίακ 

δζοπάγμοζακ απυ πακηυξ θμβζζιμφ, ηαζ ακ αοηυξ θακεί μπςζδήπμηε ηαθυξ», θέβεζ υ Ζζφπζμξ υ 
Ηενμζμθοιίηδξ, «δζυηζ εζξ ημοξ απαεείξ θμβζζιμφξ —είπεκ— αημθμοεμφκ μζ ειπαεείξ, υπςξ είκαζ 

βκςζηυκ εη ηδξ πείναξ ηαζ ή είζμδμξ ηςκ πνχηςκ βίκεηαζ αζηία ζημοξ δεφηενμοξ». Θαζ επεζδή 

εθέπεδ υηζ «αημθμοεμφκηεξ ημοξ ηαθμφξ θμβζζιμφξ εζζένπμκηαζ ηαζ μζ πμκδνμί εκηυξ διχκ», 

δζα ημφημ πνέπεζ κα επζδζχλμοιε κα ζζςπμφιε ιε ηδκ ζηέρδ ηαζ απυ ημοξ κμιζγυιεκμοξ δελζμφξ 
θμβζζιμφξ ηαζ κα αθέπμοιε ζοκεπχξ ζημ αάεμξ ηδξ ηανδίαξ ηαζ κα θέβμοιε ημ «Θφνζε Ηδζμφ 

Σνζζηέ, ζέ ημο Θεμφ, εθέδζμκ ιε» υθμκ Δκίμηε δε ιυκμκ ημ ήιζζο «Θφνζε Ηδζμφ Σνζζηέ, 

εθεδζυκ ιε». Θαζ πάθζκ, αθθάγμκηαξ ηζξ θέλεζξ «ζέ ημο Θεμφ, εθέδζμκ ιε», «ημ μπμίμ είκαζ ηαζ 

εοημθυηενμ ζημοξ ανπανίμοξ», θέβεζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ. «Γεκ πνέπεζ υιςξ, —είπε—, κα 

αθθάγμοιε ζοπκάηζξ, άθθα αναδέςξ». Ρχνα δε πνμζεέημοκ μζ Ξαηένεξ εζξ ηδκ πνμζεοπή ιία 

θέλδ αθμφ πμοκ ημ «Θφνζε Ηδζμφ Σνζζηέ, ζέ ημο Θεμφ, εθέδζμκ ιε», θέβμοκ αιέζςξ «ημκ 
αιανηςθυ». Θαζ ημφημ είκαζ δεηηυ. Κάθζζηα δε ανιυγεζ Δζξ διάξ ημοξ αιανηςθμφξ. Θαζ μφης 

θέβε επζιεθχξ, είηε ζζηάιεκμξ, είηε ηαεήιεκμξ, είηε ηαζ ακαηθζκυιεκμξ, ηαζ ηθείζε ημκ κμοκ ζμο 

ζηδκ ηανδίακ ηαζ ηναηεί ηδκ ακαπκμή ζμο, υζμκ δοκαηυκ κα ιδ ακαπκέεζξ ζοπκάηζξ, υπςξ 

θέβμοκ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ ηαζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ. Ξνμζηαθεί ημκ Θφνζμκ Ηδζμφ ιε 

πυεμ ηαζ ηανηενία ηαζ ακαιμκή, απμζηνεθυιεκμξ πάκηαξ ημοξ θμβζζιμφξ. Θαζ υηζ είπμκ μζ 

Ξαηένεξ μφημζ, υηζ πνέπεζ ηακείξ κα ηνάηδ ηδκ ακαπκμή, χζηε κα ιδ ακαπκέεζ ζοπκάηζξ, εα 

δζδάλεζ ή πείνα ηαπέςξ, δζυηζ αοηυ θίακ ςθεθεί ηδκ ζφκαλδ ημο κμυξ. Δάκ υιςξ δεκ δφκαζαζ κα 
πνμζεοπδεείξ πςνίξ θμβζζιμφξ εκ ηδ δζοπία ηδξ ηανδίαξ ζμο, άθθ' δεζξ υηζ αοημί 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ εκ¬ηυξ ημο κμυξ ζμο, ηυηε ιδ μθζβμροπήζεζξ δζ' αοηυ, άθθ' επίιεκε πανά 

ηαφηα εζξ ηδκ πνμζεοπή. Γζυηζ υ ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ, βκςνίγςκ αηνζαχξ, υηζ εζξ διάξ 
ημοξ ειπαεείξ είκαζ αδφκαημκ κα κζηήζμοιε ημοξ πμκδ¬νμφξ θμβζζιμφξ, είπε ημ έλδξ• «Νοδείξ 

ηςκ ανπανίςκ ηναηεί ημο κμυξ ηαζ εηδζχηεζ ημοξ θμβζζιμφξ, ακ υ Θευξ δεκ ηνάηδζδ αφημφ ηαζ 

εηδίςλδ ημοξ θμβζζιμφξ ημο. Γζυηζ ηςκ δοκαηχκ είκαζ ημ κα ηναημφκ ημο κμυξ ηαζ κα εηδζχημοκ 

ημοξ θμβζζιμφξ, αθθά ηαζ αοημί δεκ ημοξ εηδζχημοκ Αθ' εαοηχκ, αθθά ζοκ Θεχ αεθμφκηαζ εζξ 

ημκ ε¬κακηίμκ ημφηςκ πυθειμ, εκδεδοιέκμζ ηδκ πάνζκ ηαζ ηδκ πακμπθία Ρμο». «Πο δε, —θέβεζ 

—, υηακ δεζξ ηδκ αηαεανζία ηςκ πμκδνχκ πκεοιάηςκ, δδθαδή ημοξ εκ ηδ δζάκμζα ζμο 
εβεζνμιέκμοξ θμβζζιμφξ, ιδ θμαδεείξ, ιδδέ εηεαιαδεήξ. Θαζ ακ ζμο ειθακζζεμφκ ιενζηά ηαθά 

κμήιαηα ηάπμζςκ πναβιάηςκ, ιδ πνμζεπήξ εζξ αοηά, άθθα ηναηχκ ηδκ ακαπκμή υζμ δοκαηυκ 

ηαζ ζοβηθείςκ ημκ κμοκ εκ ηδ ηανδία, ακηί υπθμο επζηάθεζε ημκ Θφνζμκ Ηδζμφ ζοκεπχξ ηαζ 

επζιεθχξ, ηαζ εα απμδνάζμοκ, οπυ ημο εείμο μκυιαημξ ςξ δζα πονυξ αμνάημξ ηαηαηαέκηεξ». 
ηακ υιςξ μζ θμβζζιμί ζε εθίρμοκ πμθφ, ηυηε ακαζηάξ πνμζεοπήζμο εκακηίμκ ηςκ ηαζ πάθζκ 

ηνάηδζμκ ιε δφκαιζκ ηδκ πνχηδ ενβαζία. Ξχξ δε κα πνμζεοπχιεεα εκακηίμκ ηςκ θμβζζιχκ; 

Ρμφημ Θεμφ αμδεμφκημξ εα είπςιεκ εκ ζοκεπεία. ηακ υιςξ, ηαζ Αθ' μο πνμζεοπδεείξ εκακηίμκ 

ηςκ, πανά ηαφηα ακαζζποκηήζμοκ ηαζ πμθθαπθαζζαζεμφκ ηυζμκ, χζηε κα ιδ δοκδεείξ ιε ημκ 

κμοκ κα ηδνήζεζξ ηδκ ηανδίακ, ηυηε θέβε ηδκ πνμζεοπή επί πμθφ αδζαθείπηςξ, νςιαθέμξ ηαζ 

ηανηενζηυξ ιε ημ ζηυια. ηακ υιςξ ζε ηαηαθάαμοκ ή μηκδνία ηαζ ή ηυπςζδξ, πνμζηάθεζακ ημκ 
Θευκ εζξ αμήεεζα ηαζ αίαζμκ ημκ εαοηυκ ζμο ηαηά δφκαιζκ κα ιδ παφζδξ ηδκ πνμζεοπή, ηαζ 

εοεφξ εα απέθεμοκ υθα ηαφηα πακηεθχξ οπυ ηδξ εείαξ αμδεείαξ απμδζςηυιεκα. ηακ δε υ κμοξ 

βαθδκεφζεζ απυ ημοξ θμβζζιμφξ, ηυηε πάθζκ πνυζεπε εζξ ηδκ ηανδίακ ηαζ θέβε ηδκ εοπή ροπζηχξ 

ή κμενυξ. Ξμθθαί ιεκ εκάνεημζ ενβαζίεξ οπάνπμοκ, άθθ' είκαζ επί ιένμοξ. «Ή δε ηανδζαηή 
πνμζεοπή είκαζ πδβή πακηυξ αβαεμφ ηαζ ανδεφεζ ηδκ ροπήκ ςζάκ ηα θοηά», θέβεζ υ Γνδβυνζμξ 

υ Πζκαΐηδξ1. Θαζ ζοιπενζθααχκ αοηυ απυ ηα ζοββνάιιαηα υθςκ ηςκ εεμθυνςκ Ξαηένςκ ηαζ 

αημθμοεχκ ημοξ θμζπμφξ, υ ιαηάνζμξ δζαηάζζεζ κα έπμιεκ επζιεθή ιένζικα πενί ηδξ πνμζεοπήξ, 

απέπμκηεξ εκ αφηδ πάκηςκ ηςκ θμβζζιχκ, εζ δοκαηυκ υπζ ιυκμκ ηςκ ηαηχκ, αθθά ηαζ ηςκ 

κμιζγυιεκςκ ηαθχκ. «Γζυηζ ή δζοπία, θέβεζ, είκαζ απυεεζδξ ηςκ κμδιάηςκ ιέπνζ ηαζνμφ, δία κα 

ιδ, πνμζεπχκ εζξ αοηά ςξ εζξ ηαθά, απμθέζεζξ ημ ιεβαθφηενμ». «Θαζ κα γδηήζεζξ εκηυξ ηδξ 

ηανδίαξ ημκ Θφνζμκ υπεν είκαζ ημ κα ηδνήζεζξ ιε ημκ κμοκ ηδκ ηανδίακ εκ ηδ πνμζεοπή ηαζ κα 

πενζζηνέθεζαζ πάκημηε εκηυξ αοηήξ», ηαεχξ είπεκ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ. 

«Αοηή δε ή ενβαζία, —θέβεζ—, ημ κα ηήνδζδ ηακείξ ημκ κμοκ εκ ηδ ηανδία πςνίξ πάκηςκ ηςκ 

θμβζζιχκ, είκαζ θίακ επίιμπεμξ εζξ ημοξ ιδ εεζζιέκμοξ, υπζ ιυκμκ εζξ ημοξ ανπανίμοξ, αθθά ηαζ 

εζξ ημοξ αναδφκμκηαξ ενβάηεξ, μίηζκεξ αηυιδ δεκ εδέπεδζακ ηαζ δεκ ηνάηδζακ απυ ηδκ εκένβεζα 

ηδξ Σάνζημξ ηδκ δδμκή ηδξ πνμζεοπήξ εκηυξ ηδξ ηανδίαξ. Θαζ απυ ηδκ ειπεζνία είκαζ ιεκ 

βκςζηυκ, δζυηζ ζημοξ αδοκάημοξ ή ενβαζία αοηή θαίκεηαζ αηυιδ θίακ ζηθδνά ηαζ δφζημθμξ. 

ηακ δε ανεζ ηακείξ ηδκ Σάνζκ, ηυηε πνμζεφπεηαζ άημπμξ ηαζ ιε αβάπδ, πανδβμνμφιεκμξ οπυ 

ηδξ Σάνζημξ». «Γζυηζ υηακ έθεεζ ή εκένβεζα ηδξ πνμζεοπήξ, ηυηε εηείκδ αθδεχξ ηναηεί ημκ κμοκ 

εκηυξ ημο εαοημφ ημο ηαζ εοθναίκεζ ηαζ εθεοεενχκεζ αοηυκ απυ ηδκ αζπιαθςζία», θέβεζ υ 



Πζκαΐηδξ. Ρμφημο έκεηα πνέπεζ κα ηανηενεί ηακείξ εκ ηδ πνμζεοπή, απμζηνεθυιεκμξ πάκηαξ 

ημοξ θμβζζιμφξ υζμ είκαζ δοκαηυκ, ηαζ κα ιδ άκμζηδ πνμ ηαζνμφ δζα κα ράθεζ. «Γζυηζ εκ 

οπμιμκή, —θέβεζ—, κα είκαζ ημ ηάεζζια ζμο δζα ημκ εζπυκηα -ηδ πνμζεοπή ηανηενμφκηεξ-, ηαζ 
ιδ άκμζηδξ ηαπέςξ δζα ηδκ αηδδία ημο πυκμο ηαζ δζα ηδκ κμενά αμή ημο κμυξ». Θαζ ακαθένεηαζ 

Δζξ ημ νδηυ ημο πνμθήημο• «Υδίκεξ χζπεν χδζκμφζδξ ηαζ ιεθθμφζδξ ηίηηεζ» ηαζ ζημκ άβζμ 

Έθναίι, υζηζξ θέβεζ• «Ξυκεζ ημκ πυκμ ιε πυκμ, δζα κα δζαθοβήξ ηςκ ιαηαίςκ πυκςκ ημοξ 

πυκμοξ». Θαζ δζαηάζζεζ υηζ ηθίκακηεξ ημοξ χιμοξ ηαζ ηδκ ηεθαθήκ ηαζ αθβμφκηεξ πνέπεζ 

πμθθάηζξ ιε πυεμ κα ηανηενχ-ιεκ εζξ αοηά, επζηαθμφιεκμζ Δζξ αμήεεζα ημκ Θφνζμκ Ηδζμφ, 

ηφπημκηεξ ηάης ηαζ ζοκάβμκηεξ ημκ κμοκ, ακ ηαζ αοηυξ δζαζημνπζζηεί. ηαφηα θέβεζ ηαζ 

ακαθένεηαζ ζημκ ίδζμκ ημκ Θφνζμκ, ημκ εζπυκηα υηζ «ή Βαζζθεία ηςκ μονακχκ αζάγεηαζ ηαζ 

αζαζηαί άνπάγμοζζκ αοηήκ». «Κε ηδκ αία, —θέβεζ—, υ Θφνζμξ οπέδεζλε ημκ πενί ημφηςκ γήθμ ηαζ 

πυκμ». ηακ υιςξ υ ηαθχκ κμοξ εθίαεζ ηαζ απμηάιεζ ηαζ ημ ζχια ηαζ ή ηανδία αθβήζμοκ απυ 

ηδκ ζθμδνά ηαζ ζοπκή επίηθδζδ ημο Θονίμο Ηδζμφ, ηυηε πνέπεζ κα ημκ απμθφζμοιε ζηδκ 

ραθιςδία, χζηε κα ημο δχζμιε θίβδ άκεζδ ηαζ ακάπαοζδ. «Ή ηάλζξ αοηή —είπεκ—, είκαζ ανίζηδ 

ηαζ δζδαπή ζμθυηαηςκ ακδνχκ». Θαζ δζαηάζζεζ κα πνάηηεζ ηακείξ μφημξ είηε ηαηά ιμκάξ, είηε ιε 

ιαεδηή. «Ακ θμζπυκ έπεζξ πζζηυκ ιαεδηή, —θέβεζ—, ηυηε εηείκμξ κα απαββείθεζ ημοξ ραθιμφξ, 

ζο δε πνυζεπε ζηδκ ηανδίακ, ιδ δεπυιεκμξ ηαε' υθμο ηακέκα είδμξ θακηαζζχκ ηαζ ηαιία εζηυκα 

μπηαζζχκ δζα κα ιδ πθακδεείξ». «πάνπμοκ ηαζ ιεηεςνζζιμί ηδξ δζακμίαξ ηαζ ηαε' μκ πνυκμκ υ 

κμοξ ίζηαηαζ εκ ηδ ηανδία ηαζ εκενβεί ηδκ πνμζεοπή, —είπε—, ηαζ δεκ οπμηάζζμκηαζ αοημί ζε 

ηακέκα, εζ ιδ ζημοξ ηεθείμοξ εκ Ξκεφιαηζ Άβίς, μίηζκεξ έθεαζακ ημ αιεηεχνζζημ εκ Σνζζηχ 

Ηδζμφ».. 
Θαζ αοηυ θμζπυκ θέβεζ υ ζζμξ μφημξ, επεζδή υ ίδζμξ ηαηεκυδζε ηαφηα εη πείναξ, υηζ πνέπεζ κα 

έπμιεκ πάζα ηδκ ζπμοδή ζηδκ πνμζεοπή, ηαζ θίβδ επζιέθεζα ηςκ ραθιχκ δζα ηδκ αηδδία, ηαζ κα 

απαββέθθμιαζ ηνμπάνζα ηαηακοηηζηά άκεο ιέθμοξ ηαηά ημοξ θυβμοξ ημο Θθίιαημξ, υηζ «δεκ εα 

ιεθςδήζμοκ μζ ημζμφημζ δδθαδή μζ δζοπαζηέξ ». «Γζυηζ ανηεί ζε αοημφξ εζξ εοθνμζφκδ υ πυκμξ 

ηδξ ηανδίαξ, υ οπέν εοζέαεζαξ βζκυιε¬κμξ», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Κάνημξ, «ηαζ ή εένιδ ημο 

Ξκεφιαημξ, ήηζξ δίδεηαζ ζε αοημφξ πνμξ πανά ηαζ πανδβμνζά». Γζαηάζζεζ δε κα θέβμοκ ημ 

Ρνζζάβζμ εζξ πάζακ ραθιςδία ηαζ ημ Αθθδθμφζα πάκημηε, ηαηά ηδκ ηάλζκ ηςκ παθαζχκ παηένςκ 

Βανζακμοθίμο ηαζ Γζαδυπμο ηαζ ηςκ θμζπχκ. «Θαζ υηακ εκίμηε —θέβεζ— ηαεμνίγεζξ ςξ ηακυκα 

ηςκ ενβαζζχκ ιίακ χνακ κα πνμζεοπδεείξ, ιίακ χνακ κα ακάβκςζδξ, ιίακ ςνακ κα ράθεζξ ηαζ 

μφης κα δζέθεεζξ ηδκ ήιένακ, αοηυ είκαζ ηαθυκ, —θέβεζ—, ηαηά ημκ ηαζνυκ ηαζ ηδκ δφκαιδ 

εηάζημο ηςκ αεθμφκηςκ». Θαζ έεεζεκ Δζξ ηδκ πνμαίνεζίκ ηςκ είηε κα θοθάηημοκ Ρμφημ, είηε κα 

ηδνμφκ αδζάθεζπημ ζοκέπεζα, ημοηέζηζκ πάκημηε κα παναιέκμοκ Δζξ ημ ένβμκ ημο Θεμφ. ηακ δε 

δζα ηδξ Σάνζημξ ημο Θεμφ έθεεζ ή ήδφηδξ ηδξ πνμζεοπήξ ηαζ εκενβήζεζ εκ ηδ ηανδία, πνμηάζζεζ 

κα επζδμεμφιε αοηή ηα ιέβζζηα. «Δάκ αθέπεζξ, —θέβεζ—, υηζ ή εοπή εκενβεί εκ ηδ ηανδία ζμο 

ηαζ δεκ παφεζ κα ηζκείηαζ, ηυηε ιδ άθήζδξ αοηήκ πμηέ ηαζ ιδ άκμζηδξ κα ράθεζξ, ακ δεκ ζε 

ηαηαθείρεζ ηαη' μζημκμιία. Γζυηζ ηαηαθζπχκ ημκ Θεμκ έζςεεκ, επζηαθείζαζ Αοηυκ έ¬λςεεκ, απυ 

ηα ορδθά πνμξ ηα παιαζπεηή πανεηηθίκςκ. Άθθα ηαζ ζφβποζζκ πνμλεκείξ ηαζ ηανάγεζξ ημκ κμοκ 

απυ ηδκ βαθήκδ ημο, δζυηζ ή δζοπία επςκμιάζεδ ιε ημ υκμια ηδξ, επεζδή ηδκ έπεζ ηακείξ εκ 

εζνήκδ ηαζ βαθήκδ, —μ δε Θευξ είκαζ εζνήκδ—, ακχηενμξ ημο εμνφαμο ηαζ ηδξ ηναοβήξ». «μζ δε 

ιδ βκςνίγμκηεξ ηδκ πνμζεοπή, ή¬ηζξ είκαζ ανεηχκ πδβή, ηαηά ημοξ θυβμοξ ημο Θθίιαημξ , 

ανδεφμοζα ηαφηαξ ςξ ηα θοηά ηδξ ροπήξ, πνέπεζ κα ράθθμοκ πμθφ ηαζ πςνίξ ιέηνμκ ηαζ 

πάκημηε κα εονίζημκηαζ εκ πμζηζθία πμθθχκ ηαζ δζαθυνςκ ενβαζζχκ. Άθθδ ιεκ είκαζ ή πνάλδξ 

ηδξ δζοπίαξ, έηενα δε ή ημο ημζκμαίμο. Γζυηζ πακ ιέηνμκ άνζζημκ ηαηά ημοξ ζμθμφξ. εεκ 

μ¬θείθεζ θμζπυκ υ δζοπαζηήξ ζοιιέηνςξ κα ράθθεζ, ηαεχξ είπμκ μζ Ξαηένεξ, ςξ επί ημ 
πθείζημκ αζημφιεκμξ εκ ηδ πνμζεοπή. ηακ υιςξ ναεοιήζεζ, ηυηε κα ράθεζ ή κα α¬κάβκςζδ 

ημοξ πναηηζημφξ αίμοξ ηςκ παηένςκ. Γζυηζ ημ πθμίςκ δεκ έπεζ ακάβηδκ ηυπςκ, υηακ υ άκειμξ 

ηείκεζ ηα Ηζηία ηαζ ημ ιεηαθένεζ επί ηδξ εαθάζζδξ ηςκ παεχκ, άθθ' υηακ ζηαεεί, ηυηε 

ιεηαηζκείηαζ ιε ηχπαξ ή ιε νοιμοθηυ πθμζάνζμ. Πε εηείκμοξ, μίηζκεξ θζθυκζημξ πνμαάθθμοκ ημοξ 
αβίμοξ Ξαηέναξ ή ιενζημφξ απυ ημοξ εκηαφεα, υηζ έηαικακ πακκφπζμκ ζηάζδ ηαζ αδζάθεζπημ 

ραθιςδία, δζαηάζζεζ κα απμηνζεμφιε απυ ηδκ Γναθή μφης• Γεκ είκαζ ηα πάκηα ηςκ πάκηςκ 

ηέθεζα δζα ηδκ έθθεζρδ ημο γήθμο ηαζ δζα ηδκ ελαζεεκίζεζ ηδξ δοκάιεςξ, άθθα ηα ιεκ ιζηνά 

πανά ημζξ ιεβάθμζξ δεκ είκαζ πακηεθχξ ιζηνά, ηα δε ιεβάθα πανά ημζξ ιζηνμίξ δεκ είκαζ 

πακηεθχξ ηέθεζα, δζυηζ υπζ πάκηεξ ήζακ πάκημηε πναηηζημί, μφηε πάκηεξ αάδζζακ ηχνα ή 

παθαζυηενα ημκ ίδζμκ δνυιμ ή ημκ ηνάηδζακ ιέπνζ ηέθμοξ». 
 
 
Ξενί δε ηςκ εκ πνμημπή υκηςκ ηαζ θεαζάκηςκ εζξ ημκ θςηζζιυ είπεκ «αοημί δεκ πνεζάγμκηαζ κα 

θέβμοκ ραθιμφξ, αθθά κα έπμοκ ζζςπή ηαζ αδζάθεζπημ πνμζεοπή ηαζ εεςνία, δζυηζ αοημί είκαζ 

δκςιέκμζ ιε ημκ Θευκ ηαζ δεκ έπμοκ πνείακ κα απμζπάζμοκ ημκ κμοκ ηςκ άπ' Αοηυκ ηαζ κα ημκ 



ειαάθμοκ Δζξ ζφβποζδ. Γζυηζ ιμζπεφεζ υ κμοξ ηςκ ημζμφηςκ, υηακ απμπςνζζηή απυ ηδκ ικήιδκ 

ημο Θεμφ ηαζ ηαηαζπεεεί οπυ ένςημξ δζ' εοηεθέζηαηα πνάβιαηα».  δε άβζμξ Ηζαάη, βνάθςκ 

πενί ημφηςκ φρζζηα, ελδβεί μφημξ• 
 

« ηακ εζξ αοημφξ επέθεεζ ή ακέηθναζημξ εηείκδ πανά, ηαζ ή πνμζεοπή εηημπή απυ ηα πείθδ, 

ηυηε θμζπυκ, —θέβεζ—, παφμοκ ημ ζηυια ηαζ ή βθχζζα ηαζ ή ηανδία, υ ηαιζμφπμξ ηςκ θμβζζιχκ, 

ηαζ υ κμοξ, υ ηοαενκήηδξ ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ή δζάκμζα, ημ ηαποπεηέξ ηαζ ακαζδέξ πηδκυ. Θαζ 

πνμξ ηίπμηε ή δζάκμζα δεκ έπεζ πνμζεοπή, μφηε ηίκδζδ, μφηε αοηελμφζζςκ, αθθά ηαεμδδβείηαζ 

οπυ ηδκ μδδβία εηέναξ δοκάιεςξ, ηαζ δεκ μδδβεί. Θαζ ηναηείηαζ φπ' αζπιαθςζία ηαηά ηδκ χνακ 

εηείκδ ηαζ δζαηνίαεζ εζξ ηα αζφθθδπηα πνάβιαηα, έκεα δεκ βκςνίγεζ». ηαζ μκμιάγεζ ημφημ 

έηζηαζζκ ηαζ εεςνία ηδξ πνμζεοπήξ, ηαζ υπζ πνμζεοπή. Θαζ υ κμοξ δεκ πνμζεφπεηαζ ηδκ 

πνμζεοπή, άθθ' εονίζηεηαζ οπενάκς ηδξ πνμζεοπήξ. Θαζ ηαηά ηδκ εφνεζδ ημο ηνείηημκμξ 

εβηαηαθείπεηαζ ή πνμζεοπή ηαζ πενζένπεηαζ εζξ έηζηαζζκ ηαζ δεκ έπεζ επζεοιία ηακεκυξ 

πνάβιαημξ ηαηά ημκ θυβμκ ημο Απμζηυθμο, «είηε εκ ζχιαηζ, μοη μίδα, είηε εηηυξ ημο ζχιαημξ, 

μοη μίδα». Ρδκ ιεκ πνμζεοπή μκυιαζε ζπυνμκ, ηαφηδκ δε, δδθαδή ηδκ έηζηαζζκ, άνζδ ηςκ 

δναβιάηςκ, ηαηά ηδκ μπμίακ υ εενίγςκ εηπθήηηεηαζ απυ ηδκ ακέηθναζημ εέα, πχξ εη ηςκ 

εθαπίζηςκ ηαζ βοικχκ ηυηηςκ, ημοξ μπμίμοξ έζπεζνε, αθάζηδζακ έιπνμζεεκ ημο έλαθκα 

ημζμφημζ ακεδνμί ζηάποεξ. 
 

«Ξνμζεοπή ηδκ μκμιάγμοκ μζ Ξαηένεξ, επεζδή έπεζ ηδκ αθμνιή ηδξ απυ ηδκ πνμζεοπή ηαζ εκ 

ηαζνχ πνμζεοπήξ δίδεηαζ Δζξ ημοξ Αβίμοξ αοηή ή ακέηθναζημξ δςνεά, ηαζ ηδκ επμκμιάγμοκ 

υπςξ εέθμοκ, δζα κα ζηενεχζμοκ ημοξ θμβζζιμφξ ηδξ ροπήξ. Ρα δε μκυιαηα ηδξ δεκ βκςνίγεζ 

ηακείξ αηνζαχξ. ηακ ιεκ ή ροπή ηζκδεεί ιε ηδκ εκένβεζα ημο Ξκεφιαημξ πνμξ εηείκμ ημ Θείμκ 

ηαζ ηαηαζηαεεί υιμία πνμξ ηδκ Θευηδηα δζα ηδξ αηαηάθδπημο εκχζεςξ ηαζ θςηζζηή δζα ηδξ 

αηηίκαξ ημο ορδθμφ θςηυξ Δζξ ηαξ ηζκήζεζξ ηδξ, ηαζ ηακ αλζςεεί υ κμοξ κα αζζεακεεί ηδκ 

ιέθθμοζα ιαηανζυηδηα, ηυηε θδζιμκεί ηαζ ημκ εαοηυκ ημο ηαζ πάκηα ηα πανυκηα ηαζ δεκ έπεζ 

πθέμκ ηίκδζδ πνμξ ηίπμηε». Θαζ αθθαπμφ θέβεζ υηζ «εκ ηαζνχ πνμζεοπήξ υ κμοξ ανπάγεηαζ άκεο 

ηδξ εεθήζεςξ Δζξ εκκμίαξ ηςκ αζςιάηςκ, ηα υπμζα δεκ επεηνάπδ κα ενιδκεφζμοκ μζ αζζεήζεζξ. 

Ρυηε ελάπηεηαζ εκηυξ ζμο ελαίθκδξ πανά, ήηζξ ηαηαζζβάγεζ ηδκ βθχζζα εζξ ηδκ ακυιμζμ ηνοθή 

ηδξ. Βνφεζ απυ ηδκ ηανδίακ πάκημηε ηάπμζα δδμκή ηαζ πνμζεθηφεζ ημκ ακενςπμκ υθμκ ελ υθμο. 

Ακεπαζζεήηςξ ηαηά ηαζνυκ ηαζ ηαζνυκ ειπίπηεζ εζξ υθμκ ημ ζχια ηάπμζα ηνοθή ηαζ αβαθθίαζδξ, 

υπςξ ζανηζηή βθχζζα δεκ δφκαηαζ κα ηαξ εηθνάζεζ, ιέπνζξ υημο εεχνδζδ υθα ηα βήζκα ςξ 

ζπμδυκ ηαζ ζηφααθα εκ ηδ ικήιδ ηαφηδ». «Θαζ ηακ επέθεεζ εζξ ημκ ακενςπμκ, —θέβεζ—, 

εηείκδ ή ηνοθή, ή μπμία ζθφγεζ εζξ υθμκ ημο ημ ζχια, ηυηε κμιίγεζ εκ εηείκδ ηδ χνα υηζ δεκ 

είκαζ ηίπμηε άθθμ ή Βαζζθεία ημο Θεμφ, ή ιδ ιυκμκ Ρμφημ». 
 

Θαζ πάθζκ αθθαπμφ θέβεζ « εφνςκ ηδκ εκ Θεχ πανάκ υπζ ιυκμκ δεκ εα πνμζαθέρεζ εζξ ηα 

πάεδ, άθθ' μφηε εζξ ηδκ γςήκ ημο δεκ εα επζζηνέρεζ. Ή αβάπδ ημο Θεμφ είκαζ βθοηφηενα ηδξ 

γςήξ, ηαζ ή ηαηά Θευκ ζφκεζδξ βθοηφηενα ιέθζημξ ηαζ ηδνίμο. Δλ αοηήξ δε ηίηηεηαζ ή αβάπδ». 

Άθθα ηαφηα είκαζ άννδηα ηαζ ακεηθάθδηα, υπςξ θέβεζ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ• «Ξμία 
βθχζζα εα θαθήζεζ; πμίμξ δε κμοξ εα ενιδκεφζεζ; πμίμξ θυβμξ εα ημ έηθναζδ; Γζυηζ θνζηηυ, εκ 

αθήεεζα θνζηηυ ηαζ οπέν θυβμκ είκαζ ημ υηζ αθέπς ημ θςξ, ημ υπμζμκ δεκ έπεζ υ ηυζιμξ, εκ 

ιέζς ημο ηεθζμφ ιμο, επί ηδξ ηθίκδξ ηαεήιεκμξ. Δκηυξ ιμο αθέπς ημκ Ξμζδηήκ ημο ηυζιμο, ηαζ 

μιζθχ ηαζ θζθχ ηαζ ηνχβς ηαζ ηνέθμιαζ ηαθχξ ιε ιυκδ ηδκ εεςνία Ρμο. Θαζ ζοκδκςιέκμξ ιε 

Αοηυκ οπενααίκς ημοξ μονακμφξ. Θαζ ημφημ βκςνίγς αηνζαχξ ηαζ αθδεχξ. Ξμο υιςξ εονίζηεηαζ 
ηυηε ημ ζχια, δεκ βκςνίγς». Θαζ μιζθχκ πενί ημο Θονίμο είπεκ «Αοηυξ ιε αβαπά, ηαζ εκηυξ ημο 

ζδίμο ημο εαοημφ Ρμο ιε θαιαάκεζ, ηαζ εκ αβηάθεξ ιε ζηεπάγεζ. Δκ μονακχ ςκ, οπάνπεζ ηαζ εκ 

ηδ ηανδία ιμο, εδχ ηαζ εηεί ιμο είκαζ μναηυξ». 
 

Θαζ πάθζκ θέβεζ πνμξ ημ πνυζςπμκ ημο Θονίμο• «Ρμφημ, Γέζπμηα, ιε ακαδεζηκφεζ ίζμκ πνμξ 

ημοξ αββέθμοξ, ηαζ ιε ηαείζηα ακχηενςκ εηείκςκ, δζυηζ εζξ αοημφξ είζαζ αυναημξ ηαηά ηδκ 

μοζία, ηαηά δε ηδκ θφζζκ απνυζζημξ, εζξ έιέ υιςξ βίκεζαζ πάκηςξ μναηυξ, ηαζ ιε ηδκ θφζζκ ζμο 

ιεζβκφεηαζ ή μοζία ιμο». ηαφηα δε βνάθςκ, ελδβεί «Νθεαθιυξ μοη είδε ηαζ μοξ μοη ήημοζε ηαζ 

επί ηανδίακ ζανηζηή μοη ακέαεζ». Θαζ Δζξ ηαφηα παναβεκυιεκμξ υπζ ιυκμκ δεκ εέθεζ κα ελέθεεζ 

ημο ηεθζμφ, αθθά ηαζ κα είκαζ ηεηνοιιέκμξ εκηυξ θάηημο, εζηαιιέκμο οπυ ηδκ βήκ, «υπςξ, εηεί 

δζάβςκ, —θέβεζ—, έλς απυ υθμκ ημκ ηυζιμκ, αθέπς ημκ άεακαημκ Γεζπυηδ ιμο ηαζ Θηίζηδ». 
 

Θαζ πνμξ ηαφηα ζοιθςκχκ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη• «ηακ ανεεί ημ ηάθοιια ηςκ παεχκ απυ ημοξ 

μθεαθιμφξ ηδξ δζακμίαξ ημο ακενχπμο ηαζ δδ αοηυξ ηδκ δυλα εηείκδ, εοεφξ εα ακορςεεί ή 

δζάκμζα ημο εκ εηπθήλεζ. Θαζ εάκ υ Θευξ δεκ είπε εέζεζ υνζμ εζξ ηα ημζαφηα πνάβιαηα ηαηά ηδκ 

γςήκ ηαφηδκ, πυζμκ ανιυγεζ κα παναιείκεζ ηακείξ εζξ αοηά, —ηαζ υιςξ, μκ επζηνέπεηε ζημκ 

άκενςπμ κα παναιείκεζ εζξ αοηά ηαε' υθδ ηδκ γςή ημο, δεκ εα ήεεθε κα ελέθεεζ εηείεεκ απυ ηδκ 



εαοιάζζα εεςνία ημφηςκ». Άθθ' υ Θευξ πνάηηεζ ημφημ δζα ημ έθεμξ Ρμο, ημ κα εθάηηςζδ ηαηά 

ηαζνυκ ηαξ πάνζηαξ απυ ημοξ Αβίμοξ, δζα κα πμοκ ηαζ εηείκμζ ηδκ πνυκμζα ηαζ ιένζικα πενί ηςκ 

αδεθθχκ ηαζ ηδκ δζαημκίακ ημο θυβμο, ήηζξ είκαζ παναίκεζδξ πνμξ εοζέαεζα, υπςξ θέβεζ υ άβζμξ 
Καηάνζμξ πενί ηςκ εζξ ηα ιέηνα ηδξ ηεθεζυηδηαξ θεαζάκηςκ «Θα ήεεθε υ άκενςπμξ μφημξ υθμξ 

κα ηαηακαθςεεί απυ ηδκ αβάπδ ηαζ βθοηφηδηα ηςκ εαοιάζζςκ εηείκςκ εεςνζχκ». «Θαζ εάκ εα 

είπε ηδκ Σάνζκ πάκημηε ηαηά ημφημκ ημκ ίδζμκ ηνυπμκ, είπε, δεκ εα ήημ δοκαηυκ κα οπμθένεζ 

ηδκ μζημκμιία ηαζ ημ αάνμξ ημο θυβμο, μφηε κα αημφζεζ ή κα εζπεί ηάηζ απυ ηα πανυκηα, ή κα 

ιενζικήζεζ πενί ημφηςκ έζης ημ εθάπζζημκ». 
 

Θαζ μιίθδζεκ εκ πανααμθή πενί ηςκ ηεθεζςεέκηςκ δζα ηδξ Σάνζημξ, υηζ «ακαααίκμοκ δχδεηα 

ααειίδαξ, ή Σάνζξ οπμπςνεί, —θέβεζ—, ηαζ ηαηέααζα ιίακ ααειίδα, ίζηαηαζ μφημξ εζπείκ επί ηδξ 

εκδέηαηδξ. Θαζ δζα Ρμφημ ημ ιέηνμκ ηδξ ηεθεζυηδηαξ δεκ ηναηείηαζ φπ' αοηχκ, δζα κα έπμοκ 

πνυκμκ κα αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε ημοξ αδεθθμφξ ηαζ κα πνμκμμφκ ηδκ δζαημκίακ ημο θυβμο» . 

Άθθα ηζ κα είπςιεκ πενί εηείκςκ, μίηζκεξ βεφεδηακ έηζ εκ ης εκδηυ ημφης ζχιαηζ ηδξ αεακάημο 
ηνοθήξ, ηαζ έηζ εκ ης μθζβμπνυκζμ ηυζιμ ημφης αλζχεδηακ εκ ιένεζ εηείκδξ ηδξ πανάξ, ή μπμία 

απυηεζηαζ εκ ηδ μονάκζα παηνίδα; Αοημί μφηε πνμζημθθχκηαζ Δζξ ηα ηαθά ηαζ ηενπκά ημο ηυζιμο 

ημφημο, μφηε θμαμφκηαζ ηα εθζαενά ηαζ δεζκά, αθθά ιε ημκ Απυζημθςκ παννδζζάγμκηαζ κα 

θέβμοκ «Νοδέκ πςνίζεζ διάξ απυ ηδξ αβάπδξ ημο Θεμφ» ηαζ ηα θμζπά. 
 

Αοηυ θμζπυκ είκαζ, ηαηά ημκ θυβμκ ημο αβίμο Ηζαάη, «ένβμκ εηείκςκ, μζ υπμζμζ έβζκακ εεαηαί ηαζ 

θεζημονβμί ημφημο ημο πνάβιαημξ ή ηςκ οπυ ημζμφηςκ Ξαηέ¬νςκ παζδεοεέκηςκ ηαζ 

δζδαπεέκηςκ ηδκ αθήεεζα απυ ηα ζηυιαηα εηείκςκ ηαζ δζαπεναζάκηςκ ημκ αίμκ ηςκ εζξ ηαφηαξ 

ηαζ ημζαφηαξ ακαγδηήζεζξ». 
 
 
Ζιείξ υιςξ μζ απνείμζ, οπαίηζμζ υκηεξ Δζξ πμθθάξ αιανηίαξ ηαζ πθήνεζξ παεχκ, έκεηα ημφημο δεκ 
είιεεα άλζμζ μφηε ηακ κα αημφζμοιε ημζμφημοξ θυβμοξ. Αθθ' εθπίγς ζηδκ Σάνζκ ημο Θεμφ, 

ηυθιδζα επί ιένμοξ κα ακαθενεχ εζξ ηαφηα ηα άβζα βναπηά ηςκ πκεοιαημθυνςκ θυβςκ, δζα κα 

βκςνίζςιεκ έζης εκ μθίβμ απυ πμία αεθζυηδηα ζοκεπυιεεα ηαζ ζε πμζα άκμζα παναδζδυιεεα, 

ηακ επζδζχημοιε ηδκ επζημζκςκία ηαζ πνμημπή ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ υηακ απμηημφιε 

πνάβιαηα θεανηά, ηαζ υηακ εζζενπυιεεα δζα ηαφηα ζε πενζζπαζιμφξ ηαζ δζαιάπεξ ηαζ 

πνμλεκμφιε γδιία ζηζξ ροπέξ διχκ. Θαζ ημφημ πνάηημκηαξ, κμιίγμοιε υηζ αβαεμπμζμφιε ηαζ 

θμβζγυιεεα αοηυ εζξ έπαζκμ ημο εαοημφ ιαξ. 
 

Αθθά «μοαί εζξ διάξ, υηζ δεκ βκςνίγμοιε ηαξ ροπάξ διχκ, μφηε εκκμμφιε, εζξ πμζα πμθζηεία 

εηθήεδιεκ», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη, «ηαζ κμιίγμιε υηζ υ αίμξ ημο ηυζιμο ημφημο ή αζ εθίρεζξ 

ημο ή αζ ακαπαφζεζξ ημο είκαζ ηάηζ»• Θαζ απυ ηδκ μηκδνία ηαζ ημζιμθζθία ηαζ αιέθεζα διχκ 
θέβμιε υηζ ηαφηα άνιμζακ ζημοξ παθαζμφξ Ξαηέναξ. Δζξ διάξ υιςξ αοηά δεκ είκαζ ακαβηαία, 

μφηε είκαζ δοκαηά. Άθθα δεκ έπεζ μφης ημ πνάβια, δεκ έπεζ! Αδφκαηα είκαζ ιεκ Δζξ εηείκμοξ, μζ 

υπμζμζ αοημπνμαζνέηςξ νίπημοκ ημκ εαοηυκ ηςκ Δζξ ηα πάεδ ηαζ δεκ εέθμοκ κα ιεηακμήζμοκ 

αθδεχξ ηαζ ιε ζπμοδή κα ηαηαβίκμκηαζ Δζξ ημ ένβμκ ημο Θεμφ ηαζ μζ υπμζμζ αβαπμφκ ηαξ 

ακςθεθείξ ιενζικάξ ημο ηυζιμο ημφημο. Ξάκηαξ δε ημοξ εενιχξ ιεηακμμφκηα εθεεί υ Θφνζμξ, 

ηαζ εοενβεηεί ηαζ δμλάγεζ ημοξ ιεηά πμθθήξ αβάπδξ ηαζ θυαμο γδημφκηα Αοηυκ ηαζ πνμξ Αοηυκ 
ιυκμκ απμαθέπμκηαξ ηαζ πμζμφκηα ηαξ εκημθάξ Ρμο. 

 

Νφης ιαξ πθδνμθμνεί υθδ ή Θεία Γναθή. Γζυηζ πμθθμί παθαζμί Ξαηένεξ ήζακ ενβάηαζ ηαζ 

δζδάζηαθμζ ημφηςκ, ηαζ υ έκαξ μζημδυιδζε ηαζ εκδοκάιςζε ημκ άθθμκ. Ρχνα υιςξ, Αθ' μο 
ζπάκζζακ μζ ημζμφημζ, ακ εέθδζδ ηακείξ ιε ζπμοδή κα επζδμεεί ζημ ένβμκ ημο Θεμφ, ημκ 

παζδαβςβεί ηονίςξ ή Σάνζξ ηαζ ημκ αμδεεί απυ ημο κοκ ηαζ έςξ ημο αζχκμξ. 
 

ζμζ υιςξ δεκ έπμοκ πνμαίνεζζκ κα αβςκζζεμφκ ηαζ μδδβμφκ ηαζ άθθμοξ Δζξ αιέθεζα ηαζ 

απεθπζζία ηαζ θέβμοκ, υηζ ηχνα οπυ ημο Θεμφ δεκ πμνδβμφκηαζ αζ δςνεαί ηςκ παθαζχκ 

πανζζιάηςκ, αοημφξ μκμιάγεζ πθακςιέκμοξ ηαζ πθακχκηαξ ημοξ άθθμοξ. Άθθα ιενζημί δεκ 

εέθμοκ μφηε κα αημφζμοκ υηζ οπάνπεζ. Σάνζξ Δζξ ημκ πανυκηα ηαζνυκ. «Νφημζ είκαζ απυ ηδκ 

πμθθή ακαζζεδζία ηαζ αθνμζφκδ ηαζ μθζβμπζζηία ζημηζζιέκμζ», θέβεζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ. 

Ζιείξ υιςξ έβκςνίζαιεκ ηαφηα πάκηα απυ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ, ηαζ εάκ εέθμοιε κα έπμοιε 

αθδεζκή επζιέθεζα δζα ημ ένβμκ ημο Θεμφ, απμιαηνοκυιεεα πνχημκ υζμκ δοκαηυκ απυ ηδκ 

ιαηαζυηδηα ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ αβςκζγυιεεα κα ιεζχζμοιε ηα πάεδ, ημοηέζηζκ κα ηδνμφιε 

ηδκ ηανδίακ απυ ημοξ πμκδνμφξ θμβζζιμφξ. Θαζ εκ ημφης κα εηηεθμφιε ηαξ εκημθάξ. Θαζ ιε ηδκ 

θοθαηήκ ηδξ ηανδίαξ κα έπμιεκ πάκημηε ηδκ εοπή. «Νφημξ θμζπυκ είκαζ υ πνχημξ ααειυξ ηδξ 

ιμκαπζηήξ δθζηίαξ, ηαζ ηαη' άθθμκ ηνυπμκ είκαζ αδφκαημκ κα ιεζςεμφκ ηα πάεδ», θέβεζ υ 

Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ. Θαζ ιάθζζηα ηαηά ηαξ κφηηαξ ανιυγεζ κα ηαηαβζκχιεεα ιε ζπμοδή εζξ 



ηδκ ενβαζία ηαφηδκ, είπμκ μζ Ξαηένεξ. 
 

εεκ θέβεζ υ ιαηάνζμξ Φζθυεεμξ υ Πζκαΐηδξ υηζ «ηαηά ηαξ κφηηαξ ιάθθμκ πνέπεζ κα ηαεανζζηή υ 

κμοξ». Θαζ υ άβζμξ Ηζαάη θέβεζ «Έηαζηδ πνμζεοπή, ηδκ μπμίακ πνμζθένεζξ ηαηά ηδκ κφηηα, κα 

είκαζ εκ ημζξ μθεαθιμίξ ζμο ηζιζυηενα παζχκ ηςκ πνάλεςκ ηδξ διέναξ. Γζυηζ ή ήδφηδξ, ήηζξ 

δίδεηαζ εζξ ημοξ αζηδηέξ ηαηά ηδκ ήιένακ, πδβάγεζ απυ ημ θςξ ηδξ κοηηενζκήξ ενβαζίαξ». 
 

Θαζ μζ θμζπμί Άβζμζ ζοιθςκμφκ ςξ πνμξ αοηυ. Γζα Ρμφημ υ ηδξ Θθίιαημξ θέβεζ «ηαηά ηδκ κφηηα 

δίδε ημ πενζζζυηενμ εζξ ηδκ πνμζεοπή, ημ δε μθζβυηενςκ εζξ ηδκ ραθιςδία». Θαζ αθθαπμφ θέβεζ 

«Απμηαιχκ υ ενβάηδξ, ακαζηάξ εα πνμζεοπδεεί». 
 

Νφης πνέπεζ ηαζ διείξ κα πνάλμοιε, ηακ υ κμοξ ημπζάζεζ εκ ηδ πνμζεοπή, κα ημκ αθήζμοιε 

θίβμ ζηδκ ραθιςδία, ηδκ μπμίακ έπεζ ηακείξ ςξ ηακυκα, είηε ραθιμφξ, είηε μνζζιέκα ηνμπάνζα, 

είηε ηάηζ άθθμ. «Ή ιεκ πμθοθμβία πμθθάηζξ δζαζηυνπζζε ημκ κμοκ εκ ηδ πνμζεοπή ή δε 
μθζβμθμβία πμθθάηζξ ζοκήβαβε αοηυκ», θέβεζ υ ίδζμξ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ. Θαηά ημκ 

δζαζημνπζζιχκ ηςκ θμβζζιχκ πνέπεζ κα επζδμεεί ηακείξ πενζζζυηενμ Δζξ ηδκ ακάβκςζδ, υπςξ 

θέβεζ υ Ηζαάη «Δκ ηαζνχ ηαηά ημκ υπμζμκ ή δζάκμζα ζμο είκαζ δζαζημνπζζιέκδ, πενζζζυηενμ κα 

επζδμεείξ ζηδκ ακάβκςζδ πανά ζηδκ πνμζεοπή». Ή εζξ ημ ενβυπεζνμ, υπςξ υ άββεθμξ πανέδςζε 

ζημκ Κέβα Ακηχκζμ. Γζυηζ Δζξ ημοξ ανπανίμοξ ηαηά ηδκ επζδνμιή ιεκ ηςκ θμβζζιχκ ημ 

ενβυπεζνμ ιε ηδκ εοπή ή ηάπμζα δζαημκία είκαζ θίακ ςθέθζια, είπμκ μζ Ξαηένεξ, ιάθζζηα δε εκ 
ηαζνχ εθίρεςξ ηαζ αηδδίαξ ηςκ θμβζζιχκ αοηά είκαζ πνήζζια. 

 

 δε ιαηάνζμξ Ζζφπζμξ υ Ηενμζμθοιίηδξ μνίγεζ Δζξ ηδκ κμενά ενβαζία ηαφηδκ ηεζζάναξ ηνυπμοξ 
«'Ή ημ κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηζξ πνμζαμθέξ, δ ημ κα έπεζ ηακείξ ηδκ ηανδία ααεέςξ ζζςπχζα 

απυ πακηυξ θμβζζιμφ ηαζ κα εφπεηαζ, ή ημ κα επζηαθείηαζ ηακείξ ημκ Θφνζμκ Ηδζμφ Σνζζηυκ ζε 

αμήεεζα, ή ημ κα έπεζ ηακείξ ικήιδ εακάημο. Αοημί πάκηεξ μζ ηνυπμζ ειπμδίγμοκ ηαξ πμκδνάξ 

εκκμίαξ». Θαζ εκ μπμζμδήπμηε ημφηςκ ακ εονέεδ ηακείξ, ηαφηα πάκηα θέβμκηαζ κίρζξ, δδθαδή 
κμενά ενβαζία. 

 

Αθ' μο ηαφηα πάκηα είδαιε, αξ αεθήζδ έηαζημξ διχκ ηαηά ηδκ ανιυγμοζα ζε αοηυκ ηάλζκ. 
 

ΙΟΓΟ Γ' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
Ξενί ημκ πχξ ηαζ δζα πμίμο ιέζμο πνέπεζ κα εκζζποεμφιε ηαηά ηδκ απεζθή ηςκ πμθέιςκ ημο 

κμδημφ αβχκμξ. 
 

 

Αοηή είκαζ ή εκίζποζδξ ζημκ πυθειμ ημο αβχκμξ διχκ, πενί ηδξ μπμίαξ βίκεηαζ θυβμξ ζε υθεξ 

ηζξ Γναθέξ, ημ κα ιδ μθζβμροπήζμιε, ιήηε κα αηδδζάζμοιε υηακ πμθειμφιεεα δεζκχξ απυ 

πμκδνμφξ θμβζζιμφξ, ιήηε κα παφζμοιε κα ηνέπμοιε ημκ δνυιμ εκ ης ζηαδίς. 
 

Θαζ αοηή ιεκ είκαζ ή δμθζυηδηα ηδξ ηαηίαξ ημο δζααυθμο, ημ κα ιαξ αάθεζ ζε κηνμπή δζα ηζξ 

ήηηεξ οπυ ηςκ αζζπνχκ θμβζζιχκ, χζηε κα αζζποκεμφιε κα ακααθέρμοιε δζα ηδξ ιεηακμίαξ 
πνμξ ημ Θευ ηαζ κα πνμζεοπδεμφιε εκακηίμκ ηςκ. Αθθά δζα ηδξ ζοκεπμφξ ιεηακμίαξ ηαζ 

αδζάθεζπημο πνμζεοπήξ κζημφιε αοημφξ ηαζ δεκ δίδμιε ημκ κυηςκ ζημοξ επενμφξ, —ακ ηαζ 

θαιαάκμοιε παν' αοηχκ πζθίαξ πθδβάξ ηαε' έηαζηδ διένα—, ηαζ απμθαζίγμιε ιέπνζξ υημο 

απμεάκμοιε κα ιδ απμζηαηήζμοιε επ' μοδεκί θυβς απυ ηδκ γςδθυνμκ ενβαζία ηαφηδκ. 
 

Γζυηζ ιεηά ημφηςκ βίκεηαζ εζξ διάξ ημοξ ειπαεείξ ηαζ αδοκάημοξ ηνοθίςξ ή επίζηερζξ ημο εείμο 

εθέμοξ, επεζδή υπζ ιυκμκ εζξ διάξ, αθθά ηαζ εζξ ημοξ εκ ηδ ορδθή ηάλεζ ηδξ ηαεανυηδηαξ 

ζζηαιέκμοξ ηαζ εζξ ημοξ εκ αίς αλίςκ επαίκςκ «εκηυξ ηδξ πμθζηείαξ ηδξ δζοπίαξ οπυ ημκ 

αναπίμκα ηδξ βκχζεςξ ημο Θεμφ δζάβμκηαξ ζοιααίκμοκ κμενέξ πηχζεζξ ηαζ ιεηά ηαφηαξ εζνήκδ 

ηαζ πανδβμνζά ηαζ θμβζζιμί ζςθνμζφκδξ ηαζ πναυηδηαξ», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη. 
 

Γζυηζ υηακ έκαξ άκενςπμξ άπνδζημξ ηαζ ακεθθζπχξ απυ ηδκ αβοικαζία ημο ηεκηνζγυιεκμξ ηαζ 

ηαηαννζπηυιεκμξ, ηαζ εκ πακηί ηαζνχ εκ αδοκαιία ηεθχκ, ανπάγεζ ηδκ ζδιαία εη ηςκ πεζνχκ ηδξ 

ζηναηζάξ ηςκ οζχκ ηςκ βζβάκηςκ, ηυηε ημ υκμια ημο ελαίνεηαζ ηαζ επαζκείηαζ πθέμκ ημο 

μκυιαημξ ηςκ άεθμφκηςκ ηαζ βκςνζγμιέκςκ εκ ηαίξ κίηεξ, ηαζ αοηυξ θαιαάκεζ ζηέθακμκ ηαζ 
δχνα πμθοηζιυηενα πάκηςκ ηςκ εηαίνςκ ημο. Θαζ ημφημ ιαξ δεζηκφμοκ ζαθχξ μζ άβζμζ ηαζ 

αθαζνμφκ ηδκ αιθζαμθία απυ ηδκ δζάκμζα διχκ, δζα κα ιδ εηθοεμφιε ηαηά ημκ κμο ζημκ κμενυ 

πυθειμ, ηαζ εκ ηαζνχ ηαναπήξ απυ ηζξ επζεέζεζξ ηςκ αζζπνχκ θμβζζιχκ, ηαζ κα ιδ απμηθίκμοιε 

ζε απυβκςζδ. Θαζ πάθζκ, υηακ βίκεζ ή επίζηερζξ ηδξ Σάνζημξ, κα ιδ αιενζικήζδξ, ιήηε κα 

επανεείξ, άθθ' ελμιμθμβήζμο εζξ ημκ Θευκ ηαζ εοπανίζηδζακ Αοηυκ ηαζ πνυζπεζακ εζξ Αοηυκ επί 



ηδ ικήιδ ηςκ αιανηδιάηςκ ζμο, ηα μπμία ζμο ζοκέαδζακ εκ ης ηαζνχ ηδξ παναπςνήζεςξ. 
 

Ξμο ηαηέαεζξ ηυηε ηαζ πχξ απέηηδζεξ κμοκ ηηδκχδδ; Θαζ ικδιυκεοζακ ηδξ αεθζυηδηαξ ηδξ 

θφζεςξ ζμο ηαζ δζάηνζκακ ημοξ αηάεανημοξ θμβζζιμφξ ηαζ ηα άζπδια είδςθα, ηα μπμία 

ακορχεδηακ ζηδκ δζάκμζα ζμο εκ ηαζνχ πεζιχκαξ ηαζ εκ χνα ζοβπφζεςξ ηαζ αηαλίαξ ηςκ 

θμβζζιχκ, μίηζκεξ εκ ηδ ααθερία ηδξ αιαονχζεςξ επακέζηδζακ πνμ μθίβμο εκακηίμκ ζμο. 
 

Ξυζμκ ηαπέςξ ελέηθζκαξ πνμξ ηα πάεδ ηαζ ζοκμιίθδζεξ ιε αοηά εκ ηδ ζημηχζεζ ημο κμυξ! Θαζ 

ηαφηα εκεοιμφιεκμξ, ιεηακυδζμκ ηαζ ιέιρμο ημκ εαοηυκ ζμο! Θαηακυδζμκ, υηζ ηαφηα πάκηα ή 

Θεία Ξνυκμζα επάβεζ εζξ διάξ δζα κα ηαπεζκςεχιεκ. 
 

Γζυηζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ θέβεζ «Δάκ υ άκενςπμξ δεκ εβηαηαθεζθεεί ηαζ δεκ κζηδεεί ηαζ δεκ 

ηονζεοεεί ηαζ δεκ ηαηαδμοθςεεί οπυ πακηυξ πάεμοξ, κζηχιεκμξ ηαηά ημκ θμβζζιυ ηαζ ηαηά ημ 

πκεφια ηαζ ιδ εφνίζηςκ αμήεεζα μφηε εη ηςκ ένβςκ, ή εη ημο Θεμφ, ή εη ηίκμξ άθθμο δζα 

πακηυξ, χζηε παν' μθίβμκ θμζπυκ κα έθεεζ εζξ απεθπζζία, ηαηαδοκαζηεουιεκμξ ηαηά πάκηα, δεκ 

δφκαηαζ κα ζοκηνζαή ηαζ κα έπεζ ημκ εαοηυκ ημο οπμηάης πάκηςκ ηαζ έζπαημκ δμφθμκ πάκηςκ 

ηαζ πεζνυηενμ αηυιδ ηςκ ζδίςκ ηςκ δαζιυκςκ, ςξ υθμηεθχξ φπ' αοηχκ ηονακκμφιεκμξ ηαζ 

κζηχιεκμξ. Θαζ αοηή είκαζ ή ηδξ πνμκμίαξ μζημκμιζηή ηαζ παζδεοηζηή ηαπείκςζδξ. 
 

Γζ' αοηήξ δίδεηαζ πανά ημο Θεμφ ή δεοηένα ηαζ ορδθή, ήηζξ είκαζ εεία δφκαιζξ, ή εκενβμφζα ηαζ 

επζηεθμφζα ηα πάκηα. Γζ' αοηήξ αθέπεζ ημκ εαοηυκ ημο πάκημηε ςξ υνβακμκ ηαφηδξ ηαζ δζ' αοηήξ 

ενβάγεηαζ ηα εαοιάζζα ημο Θεμφ». Ξνυζεπε δε ημφημ ιεηά θυαμο εάκ δεκ ηαπείκςζδξ ημ 

θνυκδια ζμο, ή Σάνζξ εα ζε εβηαηάθεζρδ, ηαζ εα πέζεζξ ηεθείςξ εζξ εηείκα ηα πνάβιαηα, εζξ ηα 

μπμία πεζνάγεζαζ ηχνα ιυκμ ιε ημοξ θμβζζιμφξ. Γζυηζ ημ κα ζηαεείξ εκ ανεηέξ δεκ είκαζ δζηυ ζμο 

ηαηυνεςια, αθθά ή Σάνζξ είκαζ εηείκδ, ή μπμία ζε ααζηάγεζ επί ηδξ παθάιδξ ηςκ πεζνχκ ηδξ ηαζ 

ζε θοθάζζεζ απυ πάκηα ηα εκακηία. Ξνέπεζ υιςξ κα πνμζέπμοιε αηνζαχξ κα ιδ δδιζμονβδεεί 

δζυθμο εη ιένμοξ διχκ αζηία κα εκδοκαιςεμφκ εκακηίμκ διχκ μζ πμκδνμί θμβζζιμί, επεζδή δεκ 

ααδίγμιε μνεχξ ηδκ μδυκ ημο Θεμφ, αθθά ηαηά ηνυπμκ δζεθεανιέκμ ηαζ απνυζεηημ. 
 

Ξνέπεζ θμζπυκ ηαηά δφκαιζκ κα δζάβεζ πμθζηεία ζφιθςκςκ πνμξ πάζαξ ηαξ Θείαξ Γναθάξ εκ 

ηεθαθαίμ ιε πμθθή πνμεοιία ηαζ ζπμοδή ηαζ πάκηα κα πνάηηεζ ιε εοζέαεζα ηαζ ηαπείκςζδ 

εηείκμξ, υζηζξ εέθεζ κα παναδμεεί , εζξ ηδκ αβάπδ ημο Θεμφ ηαζ αθδεχξ κα ζςεεί, ηαζ πςνίξ 

αηδδία ηαζ ιε επζιέθεζα κα επζηεθή πάκημηε ημ ένβμκ ημο Θονίμο. 
 
 

ΙΟΓΟ Γ' 
ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 

 
Ξενί ημο ηεθαθαίμο πάζδξ ενβαζίαξ εκ ηδ πμθζηεία διχκ. 

 
 
Ρμ ηεθάθαζμ εκ ηδ πμθζηεία διχκ είκαζ ημφημ• κα παναιέκμοιε πάκημηε ηαζ εκ πάζζ ηαζ εκ πακηί 

επζηδδεφιαηζ ιε ροπή ηαζ ζχια, ιε θυβμ ηαζ ένβμ ηαζ δζάκμζα ηαηά δφκαιδ εκ ης ένβς ημο 

Θεμφ. 
 

Γζυηζ «υπςξ γήζαιε πνχημκ εκ ης ημζιχ, εκ ηδ ιαηαζυηδηα ημο, ηαζ ηαηά δμοθςεήηαιε ιε υθμ 
ημκ κμο ηαζ ηζξ αζζεήζεζξ ζηδκ απάηδ ηδξ αιανηίαξ, —θέβεζ μ ιαηάνζμξ Φζθυεεμξ—, μφης πάθζκ 

πνέπεζ πνμζεθευκηεξ εζξ ημκ ηαηά Θευκ αίμ κα δμοθεφζμοιε ιε υθμκ ημκ κμοκ ηαζ ηαξ αζζεήζεζξ 

εζξ ημκ γχκηα ηαζ αθδεζκυ Θευκ ηαζ εζξ ηδκ δζηαζμζφκδ ηαζ ημ εέθδια ημο Θεμφ» ηαζ κα 

πνάηημιε ηαξ αβίαξ εκημθέξ Ρμο, ηαζ κα απέπμοιε πακημζμηνυπςξ απυ πάκηα ηα ιδ ανεζηά εζξ 

ημκ Θευ ηαηά ηδκ Γναθή, ηδκ θέβμοζα «Ξνμξ πάζαξ ηαξ εκημθάξ ζμο ηαηςνεμφιδκ, πάζακ 

μδυκ αδζηίαξ ειίζδζα». 
 

Θαζ ελ φπκμο ακάζηαηεξ πνέπεζ πνχημκ ιεκ κα δμλμθμβμφιε ημκ Θευκ, έπεζηα δε κα 

ελμιμθμβμφιεεα ζε αοηυκ. Κεηά ηαφηα, αημθμοεμφκ μζ ελήξ: ενβαζία, πνμζεοπή, ραθιςδία, 

ακάβκςζδξ, ενβυπεζνμ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ ενβαζία. 
 

Ξάκημηε δε πνέπεζ κα έπς ιεκ ημκ κμοκ εκ πμθθή εοθάαεζα ηαζ εθπίδζ Θεμφ ηνειάιεκμ ηαζ 

πάκηα μθείθμιε κα πνάηηςιεκ πνμξ εοανέζηεζά Ρμο, ηαζ υπζ δζα ηδκ ηεκμδμλία, μφηε δζα ηδκ 

ακενςπανέζηεζα, βκςνίγμκηαξ ζαθχξ, υηζ πάκημηε είκαζ ιεε' διχκ υ πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα 

πάκηα πθδνχκ. 
 

Γζυηζ «O θοηεφζαξ ημ μοξ αημφεζ πάκηα, ηαζ υ πθάζαξ ημκ μθεαθιυκ αθέπεζ πακηαπμφ». 
 

Θαζ ακ ηφπδ ζοκμιζθία, πνέπεζ κα επζηεθμφιε ηαζ ηαφηα ηαηά Θευκ, θοθαημφιεκμζ απυ βμββοζιυ 



ηαζ ηαηάηνζζδ ηαζ ανβμθμβία ηαζ θζθμκζηία. 
 

Δπίζδξ ηαζ ζηδκ ηνμθή ηαζ πυζζ: ηαζ ηαφηα ιεηά θυαμο Θεμφ. 
 

Δκ ηαζνχ φπκμο δε πνμ πακηυξ πνέπεζ κα δζάβμοιε εοθααχξ, έζςεεκ κμενυξ, έλςεεκ δε εζξ υθα 

ηα ιέθδ ηαθχξ ζοκεζηαθιέκμζ. Γζυηζ υ μθζβμπνυκζμξ φπκμξ μφημξ είκαζ ηφπμξ ημο αζςκίμο 

φπκμο, δδθαδή ημο εακάημο, ηαζ ηδκ επί ηδξ ημίηδξ ηαηάηθζζδ πνέπεζ κα θμβζγυιεεα ςξ 

ηαηάεεζδ ζημκ ηάθμ. 
 

Θαζ εζξ πάκηα ηαφηα πνέπεζ κα έπμιεκ ημκ Θευκ πνμ μθεαθιχκ, ηαηά ημ νδηυ ημο Γαοίδ• 

«Ξνμςνχιδκ ημκ Θφνζμκ εκχπζμκ ιμο δζα πακηυξ, υηζ εη δελζχκ ιμο εζηίκ, ίκα ιδ ζαθεοεχ». 
 

ζηζξ θμζπυκ πνάηηεζ μφημξ, είκαζ πάκημηε εκ πνμζεοπή. 
 

Θαζ ακ ηακείξ έπεζ ζχια οβζέξ, πνέπεζ κα ημ δαιάζεζ ιε κδζηεία ηαζ αβνοπκία ηαζ ένβα ημπζχδδ. 

Δάκ ανιυγεζ κα επζηεθμφιε ηαξ ιεηακμίαξ ηαζ ημ ενβυπεζνμ ιε ηυπμ, υ θυβμξ είκαζ δζα κα 

δμοθςεεί ημ ζχια εζξ ηδκ ροπήκ ηαζ κα εθεοεενςεεί Σάνζηζ Σνζζημφ απυ ηα πάεδ. 
 

Δάκ υιςξ ημ ζχια είκαζ αδφκαημκ, μθείθμιε κα ημ ηνέθμοιε ηαηά ηδκ δφκαιίκ ημο. Ξάκημηε 

πνέπεζ κα ιδ αιεθμφιε ηδκ πνμζεοπή, είηε οβζαίκμκηαξ, είηε αζεεκμφκηεξ, αηυιδ ηαζ εζξ ηδκ 

ακαβηαία πνείακ πνέπεζ υ κμοξ ηνοθίςξ κα ιεθεηά. Θαζ ιε θυαμκ πνέπεζ κα επζηεθμφιε ηαζ 

ημφημ. Ή ιεκ ζςιαηζηή ενβαζία γδηείηαζ εη ιένμοξ ηςκ οβζχκ ηαζ ζζπονχκ ηαηά ημ ζχια 

ακαθυβςξ ιε ηδκ δφκαιίκ εκυξ εηάζημο• ή δε κμενά, δδθαδή ημ κα ηδνεί ηακείξ ημκ κμοκ εκ 

εοθάαεζα ηαζ eθπίδζ Θεμφ ηαζ κα παναιέκεζ εκ ηδ αβάπδ Ρμο, είκαζ ημζκυ πνέμξ πάκηςκ, αηυιδ 

ηαζ εκ ιεβάθδ κυζμ. 
 

Υζαφηςξ ηαζ πνμξ ημοξ πθδζίμκ διχκ μθείθμιε κα έπμιεκ αβάπδ ηαηά ηδκ εκημθή ημο Θονίμο. 

Θαζ ακ αοημί εονεεμφκ εββφξ διχκ, πνέπεζ κα δείλμιε ηαφηδκ ιε θυβμκ ηαζ ένβμκ, εάκ 
δοκάιεεα ηαζ κα θοθάλμιε ηαζ ηδκ αβάπδ ημο Θεμφ. Ακ υιςξ εονίζημκηαζ ιαηνάκ διχκ, πνέπεζ 

ιε αβάπδ κμενυξ κα ζοκδεεμφιε ιε εηείκμοξ ηαζ κα εηδζχλμιε απυ ηαξ ηανδίαξ διχκ πάζακ 

ικδζζηαηία, ηδκ μπμίακ έπμιεκ εκακηίμκ ηςκ, ηαζ ιε ηαπείκςζδ κα οπμηάλμιε εζξ αοημφξ ηδκ 

ροπήκ διχκ ηαζ ιε ηδκ ηαθήκ πνμαίνεζζκ κα είιεεα εοάνεζημζ εζξ αοημφξ . ηακ δε υ Θφνζμξ 

ζδεί υηζ είιεεα ημζμφημζ, ηυηε εα ζοβπςνήζεζ ηαζ ηα διέηενα αιανηήιαηα, ηαζ εα δεπεεί ηαξ 

πνμζεοπάξ διχκ ςξ δχνμ ηαθυκ ηαζ εα ιαξ δχζεζ πθμφζζα ηα εθέδ Αοημφ. 
 
 

Ακαπανάζηαζδξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ ηαζ αθήβδζδξ ηςκ ιεηά ηαφηα Σάνζηζ Θεμφ είπςιεκ εη ηςκ 

Αβίςκ Γναθχκ εκ μθίβμζξ πενί ηδξ κμενάξ ενβαζίαξ ηαζ πενί ηςκ εκ αφηδ δζαθμνχκ ηςκ 

εκακηίμκ διχκ πμθέιςκ ημο επενμφ ηαζ πενί ηδξ πάθδξ διχκ ηαηά ημφηςκ. 
 

Θαζ υηζ ανίζηδ πάθδ είκαζ ημ κα έπμιεκ ηδκ ηανδίακ εζξ ηδκ πνμζεοπή πςνίξ θμβζζιμφξ. Θαζ 

ιίθδζα θμζπυκ πενί ηδξ εκενβείαξ ημφηςκ. Θαζ εζξ ηαφηα είπμκ ηδκ παννδζία επί ιένμοξ κα 

επζζδιάκμιε ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ, πμίαξ Σάνζημξ αλζχκμκηαζ μζ ενβάηαζ ημφηςκ, ακ ηαζ είιαζ 

ακάλζμξ μφηε ηακ κα άπημιαζ ηςκ ημζμφηςκ. Θαζ αηυιδ είπςιεκ ιε πμίμκ ηνυπμκ κα εκδοκαιςηή 

υ ημπζχκ εζξ αοηά ηαζ πχξ κα δζέθεεζ εκ βέκεζ ημκ αίμκ ημο υ επζδζδυιεκμξ ιε ζπμοδή εζξ ηαφηδκ 

ηδκ ανίζηδκ ηαζ πνχηζζηδ πάθδ ηδξ ιεβάθδξ κίηδξ, ημοηέζηζκ ηδξ δζοπίαξ ημο κμυξ ηαζ ηδξ 

αθδεζκήξ πνμζεοπήξ. 
 

Έπεζηα, ιεηά ηαφηα, Θεμφ ζοκεηίγμκηαξ, εα ιζθήζμιε ηαζ πενί ηςκ θμζπχκ ηνυπςκ ηδξ κίηδξ εζξ 

ημοξ δζαθυνμοξ πμθέιμοξ. 
 

 

ΙΟΓΟ Δ' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
 
 
Ξενί ηδξ δζαθμνάξ ηδξ πάθδξ ηαζ ηδξ κίηδξ διχκ ηαηά ηςκ μηηχ πνςηανπζηχκ 

ειπαεχκ θμβζζιχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ. 
 
 
Νζ δζάθμνμζ ηνυπμζ πάθδξ, ιε ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα ζηήζμοιε ηδκ κίηδ ηαηά ηςκ πμκδνχκ 

θμβζζιχκ ακαθυβςξ ιε ημ ιέηνμκ εηάζημο αβςκζγμιέκμο, θέβμοκ μζ Ξαηένεξ, είκαζ μζ ελήξ: ημ 

κα πνμζεοπδεεί ηακείξ ηαηά ηςκ θμβζζιχκ ηαζ ημ κα ακηζθμβήζεζ πνμξ αοημφξ, ηαζ ημ κα 

ελμοεέκςζδ αοημφξ ηαζ κα απμδζχλεζ αοημφξ. Θαζ ημ ιεκ κα ελμοεέκςζδ ηαζ κα απμδζχλεζ 



αοημφξ είκαζ ηςκ ηεθείςκ, αθθά ηαζ ημ κα ιζθήζεζ ηακείξ εκακηίμκ ηςκ, ηαζ ημφημ είκαζ ηςκ 

πνμημράκηςκ. Ρςκ δε ανπανίςκ ηαζ ηςκ αδοκάηςκ είκαζ ημ κα πνμζεοπδεμφκ εκακηίμκ ηςκ ηαζ 

κα επζθένμοκ ηαθμφξ θμβζζιμφξ ηαηά ηςκ πμκδνχκ, επεζδή υ άβζμξ Ηζαάη δζαηάζζεζ• «ιε ημ 
ζπήια ηςκ ανεηχκ εζξ ημκ κμοκ κα οπμηθέρμοιε ηα πάεδ». Θαζ υ Ξέηνμξ υ Γαιαζηδκυξ θέβεζ• 

«ηδκ αβαεή πνμζαμθή ηςκ θμβζζιχκ κα έπμιεκ ενβαζία ηεηεθεζιέκδ». Θαζ άθθμζ Ξαηένεξ είπμκ 

μφημξ. εεκ ηαζ διείξ υηακ ηαηαδοκαζηεοχιεεα οπυ ηςκ θμβζζιχκ ηαζ δεκ δοκάιεεα κα 
πνμζεοπδεμφιε εκ ηαπεζκχζεζ ηαζ εζςηενζηή βαθήκδ, πνέπεζ κα πνμζεοπδεμφιε εκακηίμκ ηςκ 

ηαζ κα ιεηααάθμιε αοημφξ εζξ ςθεθίιμοξ. Ξχξ δε κα πνμζεοπδεμφιε ηαζ κα ημοξ ιεηααάθμιε 

εζξ ςθεθίιμοξ, ηαζ πενί ημφημο εα παναεέζμοιε ηαξ Αβίαξ Γναθάξ. Γζυηζ «μηηχ θμβζζιμί είκαζ 
πενζεηηζημί, —είπμκ μί Ξαηένεξ— ηαζ ελ αοημφ βεκκχκηαζ ηαζ μζ θμζπμί πμθθμί θμβζζιμί• 

1. ηδξ βαζηνζιανβίαξ. 

2. ηδξ πμνκείαξ 

3. ηδξ θζθανβονίαξ 

4. ηδξ μνβήξ 

5. ηδξ θφπδξ. 

6. ηδξ αηδδίαξ. 

7. ηδξ ηεκμδμλίαξ. 

8. ηδξ οπενδθάκεζαξ. 

Θαζ ςξ πνχημκ πάκηςκ έεεζε θμζπυκ ηδκ βαζηνζιανβία. Θαζ διείξ πνχημκ εα μιζθήζμοιε πενί 

ηαφηδξ, δζα κα ιδ πανέθεμιε ηδκ ηάλζκ ηςκ ζμθχκ διείξ μί άθνμκεξ, άθθ' αημθμοεμφιε ζημοξ 

θυβμοξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ πνάηημιε αοηυ. 
 
 
Η) Ππώηορ λογιζμόρ ό ηηρ γαζηπιμαπγίαρ. 

ηακ ιαξ εκμπθεί υ θμβζζιυξ ηδξ βαζηνζιανβίαξ, οπεκεοιίγμκηαξ δζάθμνα εοπάνζζηα ηαζ 

πμθοηεθή θαβδηά, δζα κα θάβμοιε εηηυξ ακάβηδξ ηαζ εκ ιδ ηαζνχ ηαζ οπέν ιέηνμκ, ηυηε πνέπεζ 

πνμ πάκηςκ κα ικδιμκεφζμοιε ηςκ οπυ ημο Θονίμο νδεέκηςκ θυβςκ «Κδ πμηέ αανδεχζζκ 

οιχκ αζ ηανδίαζ εκ αδδθαβία ηαζ ιέεδ». Θαζ Αοηυκ ημκ Θφνζμκ παναηαθμφκηεξ ηαζ εζξ αμήεεζα 
επζηαθμφιεκμζ, μθείθμιε κα ζοθθμβζζεμφιε ημ οπυ ηςκ Ξαηένςκ θεπεέκ, υηζ «ημ πάεμξ ημφημ 

είκαζ δζα ημοξ ιμκαπμφξ νίγα πακηυξ ηάημο, ιάθζζηα δε ηδξ πμνκείαξ». Θαζ ε ζηδκ αν¬πήκ ημο 

αίμο ημο ακενςπίκμο βέκμοξ έβζκε απ' αοηυ ή πανάααζδ ημο πνμπάημνμξ διχκ ηαζ πνχημο 

ακενχπμο Αδάι. Γζυηζ ραφζαξ ηδκ ιδ επζηεηναιιέκδ ανχζζκ, ελέπεζε ημο παναδείζμο ηαζ 

επέθενε ζε υθμκ ημ ακενχπζκμ βέκμξ ημκ εάκαημκ, ηαεχξ είκαζ βεβναιιέκμ «ςναίμξ ηαηά ηδκ 
υρζκ ηαζ ηαθυξ εζξ ανχζζκ ήημ υ έιέ εακαηχζαξ ηανπυξ». Έηημηε δε ηαζ ιέπνζ ζήιενμκ πμθθμί 

οπμηαπεέκηεξ ζηδκ ημζθίακ έπεζμκ ηδκ ιεβάθδ πηχζδ υπςξ δζδβείηαζ ή Αβία Γναθή• «Κάεε δε, 

υηζ ή δδφηδξ ηαζ δ εοςδζά ηςκ ηνμθχκ ιεηά απυ θίβμ εα ιεηααθδεμφκ ζε δοζςδία ηαζ ηυπνμ 

ηαζ δεκ εα έπμοκ ηίπμηα ημ ςθέθζιμ.» Ιέβεζ μ ααααξ ΒΑΟΠΑΛΝΦΗΝΠ. 

Θαζ αοηυ ηαηεκυδζε ιέιρμο, ημκ εαοηυ ζμο υηζ επζεοιείξ εηείκα ηα μπμία απυ δδφηδηα ηαζ 

εοςδζά ηαπέςξ ιεηααάθθμκηαζ εζξ ηαφηδκ δοζςδία. Θαζ μφης κζηήζακ ηα πάεμξ ιεηαθαιαάκςκ 

ηνμθήξ εκ ιέηνμ ηαζ εκ ηαζνχ ηαηάθθδθμ. 
 
 
α) Ξενί ημο ιέηνμο ηδξ ηνμθήξ. 

Ρμζμφημκ δε είκαζ ημ ιέηνμκ ηδξ ηνμθήξ, είπμκ μζ Ξαηένεξ, υηακ ηαεμνίζεζ ηακείξ, πυζμκ ηνχβεζ 

ηδκ ήιένακ, ηαζ ακ ηαηαθάαεζ υηζ είκαζ πμθφ ηαζ επζαανφκεζ αοηυκ, ηυηε εοεφξ εα αθαίνεζδ απ' 

αοηυ. ηακ υιςξ δδ υηζ είκαζ μθίβμκ ηαζ δεκ δφκαηαζ ιε αοηυ κα δζεοεέηδζδ ημ ζχια ημο, ηυηε 

εοεφξ εα πνυζεεζδ θίβμ ηαζ μφημξ, αθ' μο δμηίιαζε ηαθχξ, ηαεμνίγεζ ηυζμ, υζμκ δφκαηαζ κα 

ζηενεχζεζ ηδκ δφκαιδ ημο ζχιαημξ ημο, υπζ δζα ηδκ δδμκή, άθθα δζα ηδκ πνείακ ημο, ηαζ μφης 

πνμζθαιαάκεζ ηδκ ηνμθή, εοπάνζζηςκ ης Θεχ. Λα ηαηαηνίκεζ δε ημκ εαο¬υκ ημο, υηζ είκαζ 

ακάλζμξ ηαζ αοηήξ ηδξ ιζηνήξ παναηθήζεςξ. Ξάζαζ δε μζ θφζεζξ κα πενζθδθεμφκ οπυ έκα 

ηακυκα είκαζ αδφκαημκ, δζυηζ ηα ζχιαηα έπμοκ ιεβάθδκ δζαθμνά ςξ πνμξ ηδκ δφκαιίκ ημοξ, 

υπςξ ηαζ υ παθηυξ ηαζ υ ζίδδνμξ δζαθένμοκ απυ ημ ηδνίμκ. Δκ ηεθαθαίμ ημ ιεκ ιέηνμκ ηςκ 

ανπανίςκ είκαζ κα ηεθεζχζμοκ μθίβμκ πεζκχκηαξ. υηακ ηακείξ θααή ιέπνζ ηυνμο, ηαζ ημφημ είκαζ 

ακαιάνηδημ. υηακ υιςξ πυνηαζδ ηακείξ ηάπμηε μθίβμκ οπέν ημ δέμκ, αοηυξ κα ιειθεεί ημκ 

εαοηυκ ημο. Θαζ ημζμοημηνυπςξ ελ αζηίαξ ηςκ πηχζεςκ εβείνεζ ηδκ κίηδ. 
 
 
α) Ξενί ημο ηαζνυκ ηδξ ηνμθήξ. 
Ξενί ημο πνυκμο ηδξ ηαεοζηενήζεςξ ημο θαβδημφ είπμκ μί Ξαηένεξ, υηζ πνέπεζ κα κδζηεφεζ 

ηακείξ ιέπνζ ηδξ εκάηδξ χναξ. Ακ εέθδζδ ηακείξ κα αθήζεζ πενζζζυηενμ πνυκμ, αοηυ είκαζ ζηδκ 

πνμαίνεζίκ ημο. Δκ ηεθαθαίμ υιςξ κμιμεέηδζακ υηζ υηακ ηθίκδ ή ήιενα ηαζ δφμ χναξ αθ' μο υ 



ήθζμξ δζήθεε ηδκ ιεζδιανία, ηυηε είκαζ ή εκάηδ χνα ηαηά ημκ ηαζνυκ ηδξ εανζκήξ ηαζ 

θεζκμπςνζκήξ ζζδιενίαξ. Δπεζδή ηαηά ημ εένμξ ηαζ ηαηά ημκ πεζιχκα εζξ ηαξ αμνείμοξ πχναξ ή 

ήιενα ηαζ ή κφπηα αολάκμκηαζ ηαζ ζιζηνφκμκηαζ ηαηά πμθθάξ χναξ, υπζ υπςξ ζηα ιεζυβεζα, — 

ζηδκ Ξαθαζζηίκδ ή ζηδκ Θςκζηακηζκμφπμθδ—, δζα ημφημ πνέπεζ κα νοειίγμοιε ηδκ χνακ ημο 

θαβδημφ ηαηά ημκ ηαζνυκ, υπςξ είκαζ πνέπμκ. Θαηά ηαξ ιδ κδζηεοζίιμοξ διέναξ ανιυγεζ κα 

ζοκημιεφζμιε ηδκ ακαιμκή ηδξ χναξ ημο θαβδημφ ηαζ, εάκ πνεζαζεεί, εκ ηαζνχ ημο δείπκμο κα 

βεοεμφιε θίβδ ηνμθή. 
 
 
β) Ξενί δζαθμνάξ ηςκ ηνμθχκ. 
Ξενί δε ηδξ δζαθμνάξ ηςκ ηνμθχκ πνέπεζ κα βκςνίζςιεκ υηζ δέμκ απυ πάκηα ηα εονζζηυιεκα 

δδέα θαβδηά κα θαιαάκμιαζ θίβμ. «Αφηδ είκαζ ή δζάηνζζδ ηςκ θνμκίιςκ—, θέβεζ υ Γνδβυνζμξ υ 

Πζκαΐηδξ, —ηαζ δεκ πνέπεζ ηα ιεκ κα εηθέλμιε, ηα δε κα απμαάθθμιαζ, δζα κα εοπανζζηείηαζ ηαζ υ 

Θευξ ηαζ κα ηαημνεςεεί ή ιδ έπανζδξ ηδξ ροπήξ. Γζυηζ ημζμοημηνυπςξ απμθεφβμιε ημκ ηφθμ 
ηαζ δεκ αδεθοζζυιεεα ηα αβαεά ηηίζιαηα ημο Θεμφ. εζξ δε ημοξ αζεεκμφκηεξ ηαηά ηδκ πίζηζκ ή 

ηαηά ηδκ ροπήκ ή απμπή απυ ηα εδέζιαηα είκαζ ςθέθζιμξ, επεζδή δεκ πζζηεφμοκ —θέβεζ— υηζ 

θοθάζζμκηαζ οπυ ημο Θεμφ. εζξ ημφημοξ υ Απυζημθμξ ηέθεοζε κα ηνχβμοκ θάπακα». Δάκ ηακείξ 

αθάπηεηαζ απυ ηάπμζμ θαβδηυ, είηε θυβς αννχζηζαξ ηζκυξ, είηε ελ αζηίαξ ηδξ θφζεςξ, δεκ πνέπεζ 
κα αζάζδ ημκ εαοηυκ ημο ζηδκ ιεηάθδρδ ημφημο, αθθά κα θααή υηζ ςθεθεί αοηυκ, δζυηζ υ Κέβαξ 

Βαζίθεζμξ θέβεζ, υηζ «δεκ ανιυγεζ ιε ηζξ ηνμθέξ ιεκ κα εκζζπφμιε ημ ζχια, ιε αοηέξ δε πάθζκ κα 

ημ πμθειμφιε». 
 
 
δ) Ξενί δζαθμνάξ ηςκ ζςιάηςκ. 

ζηζξ έπεζ ζχια οβζέξ ηαζ ζζπονυ, πνέπεζ κα ημ ημπζάζεζ ηαηά ημ δοκαηυκ, δζα κα εθεοεενςεεί 

απυ ηα πάεδ ηαζ Σάνζηζ Σνζζημφ κα δμοθςεεί εζξ ηδκ ροπήκ. ζηζξ έπεζ ζχια αδφκαημκ ηαζ 

αζεεκέξ, πνέπεζ μθίβμκ κα ημ ακαπαφζεζ, δζα κα ιδ εηπέζεζ ιέπνζ ηέθμοξ.  αεθδηήξ πνέπεζ κα 

ανίζηεηαζ ζε έκδεζα, ιδ πμνηαγυιεκμξ δίδεζ ζημ ζχια ηδκ πνείακ ιυκμ ηαη' μθίβμκ, υζμκ ημ 

θαβδηυ, ηυζμ ηαζ ζημ πμηυ. Κάθζζηα 'δέ εκ ηαζνχ ζςιαηζημφ πμθέιμο ημο επενμφ μθείθμιε κα 

ηάκμοιε εβηνάηεζα. Γζυηζ πμθθμί, μζ μπμίμζ δεκ ηνάηδζακ ηήξ βαζηνυξ, έπεζμκ εζξ πάεδ αηζιίαξ 

ηαζ εζξ ημκ ακεηθάθδημ αυενμ ηδξ αζέθβεζαξ. εζξ δε ημκ εκ ηδ εοηαλία ηδξ εβηνάηεζαξ ηδξ ημζθίαξ 

ηεθμφκηα βίκεηαζ ή είζμδμξ υθςκ ηςκ ανεηχκ ηαεμθζηχξ. εεκ θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ-«Δάκ 

ηναηήζεζξ ηδξ ημζθίαξ, εα εζζέθεεζξ εζξ ημκ πανάδεζζμ. Δάκ υιςξ δεκ ηναηήζεζξ, έβζκεξ 

ηαηακάθςια ημο εακάημο. ηακ ηακείξ δζα ημκ ηυπμ ηδξ μδμζπμνίαξ ή θυβς άθθμο ηίκμξ 

αανφηαημο ένβμο ζοβηαηααή μθίβμκ πνμξ ημ ζχια ηαζ πνυζεεζδ μθίβμκ πνμξ ηδκ ζοκήεδ 

πνείακ, αοηυ δεκ είκαζ επζιειπηυ ηαζ εζξ ηδκ ηνμθή ηαζ εζξ ηδκ πυζζκ ηαζ εζξ πάζακ ακάπαοζζκ, 

έθ' υζμκ πνάλδ ημφημ ιε δζάηνζζζκ ηαηά ηδκ δφκαιίκ ημο». 
 
 

2) Γεύηεπορ λογιζμόρ ό ηηρ ποπνείαρ. 
Κέβαξ είκαζ υ άβςκ διχκ ηαηά ημο πκεφιαημξ ηδξ πμνκείαξ, ηαζ θίακ μλφξ, δζυηζ έπεζ δζπθμφκ 

πυθειμ, εζξ ηδκ ροπήκ ηαζ εζξ ημ ζχια. εεκ πνέπεζ πάκημηε κα έπμιε πμθθή πνμεοιία 

εβνδβυνςξ ηαζ κδθάθζμξ κα θοθάβμοιε ηδκ ηανδίακ διχκ απυ πάκηα θμβζζιυ, ιάθζζηα δε ηαηά 

ηαξ αβίαξ ζοκάλεζξ, υηακ εέθμιε κα ιεηαθάαμιε ηςκ δβζαζιέκςκ Γχνςκ. Γζυηζ ηυηε μ επενυξ 

ε¬πζδζχηεζ πακημζμηνυπςξ κα ιμθφκεζ ηδκ ζοκείδδζδ διχκ. Θαζ υηακ μζ θμβζζιμί μφημζ ιαξ 

πνμζαάθθμοκ, ηυηε πνέπεζ κα έπμιεκ θυαμκ Θεμφ ηαζ κα εκεοιδεμφιε υηζ ηίπμηε δεκ δφκαηαζ 
κα ηνοθηεί απυ ημκ Θευκ, αηυιδ ηαζ ιέπνζ ημο ρζθμφ δζαθμβζζιμφ ηδξ ηανδίαξ, ηαζ υηζ πάκηςκ 

ημο ηςκ δζηαζηήξ ηαζ ελεηαζηήξ είκαζ υ Θφνζμξ. Ξνέπεζ δε κα ικδιμκεφζμιε ηαζ ηδξ οπμζπέζεςξ 

διχκ, ηδκ υπμζα μιμθμβήζαιε εκχπζμκ αββέθςκ ηαζ ακενχπςκ, υηζ εα παναιείκμοιε εκ 

ζςθνμζφκδ ηαζ αβκεία. Πςθνμζφκδ δε ηαζ αβκεία δεκ είκαζ ιυκμκ μ ελςηενζηυξ αίμξ, άθθ' υ 

απυηνοθμξ ηδξ ηανδίαξ άκενςπμξ, υηακ παναιέκεζ ηαεανυξ αθμφ ημοξ νοπανμφξ θμβζζιμφξ. 

ημφημ είκαζ πμθφηζιμ ηαζ πνμζθζθέξ ζημ Θευκ. « δε εη πνμαζνέζεςξ ζοκδοαγυιεκμξ επί πμθφ 

ιε ημκ θμβζζιυ ηδξ πμνκείαξ ηαζ ιμθφκς ηςκ εαοηυκ ημο, αοηυξ πμνκεφεζ εκ ηδ ηανδία ημο», 

είπμκ μί Ξαηένεξ. Ποιααίκεζ δε ίζςξ ηαζ κα πνμπςνήζεζ ηακείξ ηαζ ζηδκ πνάλδ, ηαζ υηακ θεάζεζ 

ζηδκ πνάλεζ, ηυηε πνέπεζ κα εκκμήζςιεκ, πμία ζοιθμνά ιαξ ακαιέκεζ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ημο 

πνάβιαημξ, υηζ πενί μοδεκυξ άθθμο αιανηήιαημξ μί Ξαηένεξ δεκ ιίθδζακ υπςξ πενί ημο 

αιανηήιαημξ ημφημο. Γζυηζ πηχζδ ημ μκυιαζακ, επεζδή ηαεζζηά ημκ πεζυκηα απαννδζίαζημ ηαζ 

ημκ ςεεί ζηδκ απυβκςζδ. Υθέθζιμ είκαζ, κμιίγς, εκ ηαζνχ πμθέιμο ηδξ πμνκείαξ κα 

δζαθμβζζημφιε εκηυξ ημο εαοημφ ιαξ, εζξ πμίμκ ζπήια ηαζ πμζα ηάλζκ εονζζηυιεεα, υηζ 

πενζπαημφιε ζημ αββεθζηυ ζπήια, ηαζ πχξ δοκάιεεα κα ηαηαπαηήζμοιε ηδκ ζοκείδδζδ διχκ 

ηαζ κα μκεζδίζμοιε ημφημ ημ άβζμκ ζπήια ιε αοηυ ημ αδέθοβια. Νιμίςξ δε πνέπεζ κα 



εκεοιδεμφιε ηδκ αζζπφκδ ηαζ κηνμπή εη ιένμοξ ηςκ ακενχπςκ, δζα κα δοκδεμφιε ίζςξ ηαζ ιε 

αοηυ κα απμννίρμφιε ημκ άπνεπδ θμβζζιυ ημφημκ. Γζυηζ εάκ εα εαθεπυιεεα εζξ ηδκ αζεθβεία 

ηαφηδκ φπμ ηςκ ακενχπςκ, δεκ εα πνμεηζιχιεκ ιάθθμκ κα απμεάκςιεκ πανά κα εονεεχιεκ 

εζξ ηδκ αζζπφκδ ηαφηδκ; Θαζ μφηςξ είκαζ πακημζμηνυπςξ δοκαηυ ιε ζπμοδή κα εηηυρδ ηακείξ 

ημκ θμβζζιυ ημφημκ. Γοκάιεεα δε κα έπμοιε πάκημηε ηαφηδκ ηδκ ιεβάθδκ ηαζ θμαενά κίηδ 

εκακηίςκ ηςκ, υηακ πνμζεοπχιεεα επζιεθχξ πνμξ ημκ Θευ υπςξ δζδάζημοκ μί άβζμζ Ξαηένεξ.  

ιεκ Κάλζιμξ μ Νιμθμβδηήξ θααχκ εη ηςκ οπυ ημο Γαοίδ θεπεέκηςκ ζοιαμοθεφεζ μφηζ κα 

πνμζεοπχιεεα ηαηά ηςκ θμβζζιχκ ηδξ πμνκείαξ- «Δηααθυκηεξ ιε κοκί πενζεηφηθςζάκ ιε, ημ 

αβαθθίαιά ιμο, θφηνςζαί ιε απυ ηςκ ηφηθςζα ιε».  δε Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ θέβεζ πενί ημ 
« Θευξ εζξ ηδκ αμήεεζά ιμο πνυζπεξ» ηαζ υιμζα ηαφηα . Ξανμοζζάγεζ ςξ ιάνηονα ημο υηζ 

πνέπεζ κα πνμζεοπχιεεα ηαηά ημφηςκ ηςκ θμβζζιχκ εηείκμκ, ζηζξ θέβε ηαφηα. Δίκαζ ακάβηδ 

κα επζηαθχιεεα εζξ αμήεεζα ημοξ αεθήζακηαξ οπέν ζςθνμζφκδξ ηαζ αβκείαξ, ηαεχξ ή Γακζήθ υ 

Πηδηεχηδξ πανήββεζθε εζξ ημκ οπυ ηδξ πμνκείαξ πμθειμφιεκμκ αδεθθυ κα πνμζεφπδηαζ ηαζ κα 
επζηαθείηαζ ηδκ αμήεεζά ηδξ ιάνηονμξ Θςιαΐδμξ, ήηζξ θμκεφεδ δζα ηδκ ζςθνμζφκδ ηδξ, ηαζ κα 

θέβεζ ςξ ελήξ-«Υ Θεέ, δζ' εοπχκ ηδξ ιάνηονμξ Θςιαΐδμξ αμήεεζ ιμζ!». Θαζ εοεφξ απδθθάβδ απυ 

ημ πάεμξ ηδξ πμνκείαξ, άθ' μο πνμζδοπήεδ πανά ημκ ηάθμκ ηδξ. Έπμκηεξ ηαξ ιανηονίαξ 

ηαφηαξ, πνέπεζ ηαζ διείξ μφης κα πνμζεοπχιεεα ηαζ κα επζηαθχιεεα ηδκ αμήεεζά εηείκςκ, ημοξ 
μπμίμοξ εονίζημιε εζξ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ςξ αεθήζακηαξ οπέν ζςθνμζφκδξ ηαζ αβκείαξ. ηακ 

επίηεζηαζ ζθμδνυξ πυθειμξ, πνέπεζ εοεφξ ακαζηάκηεξ ηαζ επάνακηεξ ηαξ πείναξ ηαζ ημοξ 

μθεαθιμφξ πνμξ ημκ μφνακυκ κα πνμζεοπδεχιεκ, —υπςξ παναββέθθεζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ 

—, «ηαζ υ Θευξ —θέβεζ— απμδζχηεζ αοημφξ». Λα πνμζεοπδεεί δε ηακείξ μφημξ, υπςξ θέβεζ υ 

άβζμξ Ηζαάη• «Πφ είζαζ υ δοκαηυξ, Θφνζε, ηαζ ζδζηυξ ζμο είκαζ υ άβςκ. Πφ, Θφνζε, πμθέιδζμκ ηαζ 

κίηδζμκ εκ αφης οπέν διχκ». Θαζ υπςξ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ δζδάζηεζ, θέβςκ «Βυδζμκ πνμξ 

ημκ δοκάιεκμκ κα ζχζεζ, υπζ ιε θυβμοξ ζεζμθζζιέκμοξ, αθθά ιε ηαπεζκά θυβζα εθέδζυκ ιε, 

Θφνζε, υηζ αζεεκήξ εζιί! Θαζ ηυηε εα βκςνίζεζξ ηδκ δφκαιζκ ημο ρίζημο ηαζ εα δίςλδξ ηα 
αυναηα αμνάημξ». «Ξάκημηε δε ιάζηζγε ημοξ πμθειίμοξ ιε ημ υκμια ημο Ηδζμφ, δζυηζ ζζπονυηαημ 

ημο υπθμο ημφημο δεκ εα εονείξ μφηε εκ ης μονακυ μφηε επί ηδξ βδξ». «Ξαναηδνεί δε υ δαίιςκ 

ημοξ ηαζ¬νμφξ δζα ηαξ επζεέζεζξ εκακηίμκ διχκ υηακ δεκ δοκάιεεα κα πνμζεοπχιεεα 

ζςιαηζηυξ ηαη' αοημφ, -θέβεζ μ ίδζμξ μ Θθίιαημξ ηαζ ηυηε ιάθζζηα ιαξ πμθειάεζ». Ξνυζεπε 

θμζπυκ αηνζαχξ ς ιμκαπέ ηαζ ιδ αιεθήξ κα πνμζεφπεζαζ πάκημηε εκ ηαζνχ ζθμδνμφ πμθέιμο 

ηςκ αζζπνχκ θμβζζιχκ, ηαε' μκ ηνυπμκ δζεηοπχζαιεκ πνμδβμοιέκςξ. Ακφρςζακ ημοξ 

μθεαθιμφξ ζςιαηζηυξ ή ροπζηχξ, ακαθυβςξ ιε ημ ιέηνμκ ηδξ δοκάιεςξ ζμο. Θαζ υηακ βίκεζξ 

ενβάηδξ ημφηςκ ηςκ θεπεέκηςκ, εα βκςνίζεζξ ηαζ εη πείναξ, υηζ ιε ηδκ αυναημ αμήεεζά ηδξ 

δοκάιεςξ ημο ρίζημο κζηχκηαζ ηαφηα ηεθείςξ εη ηδξ πνμαζνέζεςξ διχκ. Δάκ υιςξ μηκήζεζξ, 

εα ηαηαζζποκεείξ εκ ζοκεπεία, δζυηζ εα έπεζξ ηδκ ζοκείδδζζκ ιειμθοζιέκδκ, άθ' μο εκζηήεδξ φπ' 

αοηχκ. «Ξνέπεζ δε κα ηαηακμήζςιεκ ηαζ ηαφηδκ ηδκ πακμονβία ημο δζααυθμο, —είπμκ μί 

Ξαηένεξ, —ακ ηάπμηε ζοιαεί κα εζζαβάβεζ εζξ ημκ θμβζζιυ διχκ εκεοιήζεζξ εφιυνθςκ 

βοκαζηείςκ ηαζ κεακζηχκ πνμζχπςκ — ακ ηαζ πνυηεζηαζ πενί ηίκςκ εοζεαχκ ηαζ ακ ηαζ δεκ 

εεςνχκηαζ ειπαεείξ — πνέπεζ ηαπέςξ κα απμηυρςιεκ αφηάξ. Γζυηζ εάκ πνμκίζςιεκ εζξ αφηάξ, υ 

πμκδνυξ πθακεοηήξ εοεφξ εα ιεηααμθή ηαζ εα ηαηαηνδικίζεζ ημκ θμβζζιυ εζξ νοπανάξ ηαζ 

αζζπνάξ επζεοιίαξ. Ποιααίκεζ δε εκίμηε ηαζ διείξ μί ίδζμζ κα πζηναζκχιεεα δζα ημοξ θμβζζιμφξ 

ηδξ πμνκείαξ ηαζ δζαθμβζγυιεκμζ πενί ημφηςκ κα πενζθνμκχιε ημκ εαοηυκ ιαξ, δζυηζ 

επζεοιμφιεκ ηα αδεθονά ηαφηα, ηα υπμζα «ανιυγμοκ ιυκμκ εζξ ηα αθυβα ηηήκδ», υπςξ θέβμοκ 

μί Ξαηένεξ. Δάκ ζοιαεί ηαζ εζξ ηα πανά θφζζκ, ημφημ είκαζ λέκμκ ηαζ εζξ αοηά ηα ηηήκδ, διείξ 

υιςξ πμθειμφιεεα οπυ αοηχκ. Άθθα πνμ πάκηςκ εζξ ημφημοξ ημοξ θμβζζιμφξ πνέπεζ κα 

θοθαζζχιεεα διείξ μί ανπάνζμζ, κα ιδ πνμκίζμιε ηάπςξ εζξ αοημφξ, έζης ηαζ κμιζγμκηεξ υηζ 

παθαίμιεκ ιε αοημφξ, βζα κα ιδκ ανεεμφιε ενβαγυιεκμζ ημ πάεμξ. Γζα ημφημ είκαζ πάκηςξ 

ηαθφηενμ κα απμηυρςιεκ ηαξ πνμζαμθάξ, μζ μπμίεξ είκαζ ή ανπή ημο θμβζζιμφ. Γζυηζ ημ κα 

ζοιπθέηςκηαζ ιε αοημφξ ηαζ κα ηαηαηάζζμοκ ημοξ θμβζζιμφξ ημφημοξ ηαηά ηνυπμκ εοάνεζηςκ 

είκαζ ένβμκ ηςκ δοκαηχκ. Πο δε θοθάηημο απυ ηαξ ζοκμιζθίαξ ιε ηαξ βοκαίηαξ ηαζ απυ ηδκ εέα 

ηςκ ηαζ θεφβε ηδκ ζοκηοπία ιε ημοξ κέμοξ ηαζ ηδκ εέα βοκαζημεζδχκ ηαζ θείςκ πνμζχπςκ. Γζυηζ 

«αοηή είκαζ ή παβίδα ημο δζααυθμο εκακηίμκ ηςκ ιμκαπχκ», είπμκ ιενζημί εη ηςκ Ξαηένςκ. 

«Θαζ εζ δοκαηυκ κα ιδ εονζζηυιεεα ιε αοημφξ ηαη' ζδίακ, —υπςξ θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ—, 
μφηε εζξ ηίκα ακαβηαία πνείακ. Γζυηζ μοδέκ, —θέβεζ—, είκαζ ακαβηαζυηενμ ηδξ ροπήξ, υπεν ηδξ 

μπμίαξ υ Σνζζηυξ απέεακε ηαζ ακέζηδ». Θαζ ιδ εέθεζξ κα αημφζεζξ πανά ηίκμξ απνεπείξ μιζθίαξ, 

μζ μπμίαζ δζεβείνμοκ ηα πάεδ. 
 
 
3) Σπίηορ λογιζμόρ ό ηηρ θιλαπγςπίαρ 

«Ή δε κυζμξ ηδξ θζθανβονίαξ πνμένπεηαζ έλςεεκ ηδξ θφζεςξ διχκ απυ μθζβμπζζηία ηαζ άκμζα», 



είπμκ μί Ξαηένεξ. Γζυ ηαζ υ ηαη' αοηήξ άβςκ δεκ είκαζ πμθφξ δζ' υζμοξ πνμζέπμοκ ημκ εαοηυκ 

ηςκ ιε θυαμκ Θεμφ ηαζ εέθμοκ αθδεχξ κα ζςεμφκ. ηακ αοηή υιςξ παβζςεεί εκηυξ διχκ, 

βίκεηαζ πεζνυηενα πάκηςκ. Θαζ ηακ οπμηαπεχιεκ εζξ αοηήκ, μδδβεί εζξ ημζαφηδ απχθεζα, χζηε 

υ Απυζημθμξ κα ηδκ μκμιάζεζ υπζ ιυκμκ νίγακ πακηυξ ηαημφ, ημο εφιμο ηαζ ηδξ θφπδξ ηαζ ηςκ 

θμζπχκ, αθθά κα ηδκ παναηηδνίγεζ ηαζ ςξ είδςθμθαηνείακ. Γζυηζ πμθθμί ελ αζηίαξ ηδξ 

θζθανβονίαξ υπζ ιυκμκ έλέπεζμκ ημο αίμο ηδξ εοζεαείαξ, άθθ' αζθαθχκ ηαζ πενί ηδκ πίζηζκ ηαζ 

έπαζπμκ ηαηά ηδκ ροπήκ ηαζ ημ ζχια, υπςξ δζδβείηαζ ή Αβία Γναθή. Δθέπεδ δε οπυ ηςκ 
Ξαηένςκ, υηζ υ ζοκάβςκ πνοζυκ ηαζ άνβονμ ηαζ έθπίγςκ έπ' αοηά δεκ πζζηεφεζ υηζ οπάνπεζ Θευξ 

ιενίικςκ πενί αοημφ. Θαζ ημφημ θέβεζ ή Αβία Γναθή• εάκ ηακείξ ηονζεοεεί οπυ οπενδθάκεζαξ ή 

θζθανβονίαξ, —οθ' εκυξ μζμοδήπμηε ηςκ παεχκ ημφηςκ αοηυκ υ δαίιςκ δεκ εα πμθειήζεζ ιε 

άθθμ πάεμξ, επεζδή αοηυ ιυκμκ ημ έκα ανηεί δζα ηδκ απχθεζα ημο. 

Γζα ημφημ πνέπεζ κα θοθαζζχιεεα απυ ημφημ ημ μθέενζμ ηαζ ροπμθευνμ πάεμξ ηαζ κα 

πνμζεοπχιεεα πνμξ Θφνζμκ ημκ Θευκ, κα δίςλδ άθ' διχκ ημ πκεφια ηδξ θζθανβονίαξ. Γεκ 

πνέπεζ κα απέπςιεκ ιυκμκ απυ ηδκ ζδζμηηδζία πνοζμφ ηαζ ανβφνμο, αθθά ηαζ πάκηςκ ηςκ 

πναβιάηςκ εηηυξ ηδξ ακαβηαζαξ πνείαξ, ηαζ εζξ ηα ζιάηζα ηαζ εζξ ηα οπμδήιαηα ηαζ εζξ ηδκ 

μζημδμιήκ ημο ηεθζμφ ηαζ εζξ ηα ζηεφδ ηαζ εζξ πάκηα ηα ενβαθεία. Θαζ πάκηα ηαφηα πνέπεζ κα 

έπμιεκ υπζ πμθφηζια ηαζ δζαηεημζιδιέκα, άθθ' εοηεθχξ έπμκηα ηαζ ιδ ειαάθθμκηα διάξ εζξ 

ηαναπάξ, δζα κα ιδ ειπέζςιεκ δζα ηαφηα εζξ ημζιζηάξ πενζπθμηάξ. Ή δε αθδεζκή απμιάηνοκζδξ 

απυ ηδκ θζθανβονίακ ηαζ ηδκ πναβιαημθζθίακ είκαζ υπζ ιυκμκ ημ κα ιδ έπμιεκ ζδζμηηδζία, αθθά 

ημ μφηε ηακ κα επζεοιχιεκ κα απμηηήζςιεκ ηάηζ Ρμφημ μδδβεί διάξ εζξ ηδκ ηαεανυηδηα ηδξ 

ροπήξ. 
 
 

4) Σέηαπηορ λογιζμόρ ό ηος θςμού 
ηακ ημ πκεφια ημο εφιμο ααζακίζεζ διάξ, ακαβηάγμοκ κα ηναηήζμοιε ηδκ ικδζζηαηία ηαζ 

πανμλφκμοκ διάξ εζξ μνβή κα ακηαπμδχζμιε ημ ηαηυκ εζξ ημκ εθίρακηα, ηυηε πνέπεζ κα 

εκεοιδεχιεκ ημκ οπυ ημο Θονίμο θεπεέκηα θυβμκ «Δάκ ιδ αθήηε έηαζημξ ης αδεθθυ αφημφ 

απυ ηςκ ηανδζχκ οιχκ ηα παναπηχιαηα, ηαζ υ Ξα¬ηήν ιμο υ επμονάκζμξ μοη αθήζεζ οιίκ ηα 

παναπηχιαηα οιχκ». Έηαζημξ θμζπυκ υζηζξ εέθεζ κα θααή άθεζζκ ηςκ παναπηςιάηςκ ημο, 

μθείθεζ πνχημκ κα αθήζεζ απυ ηανδίαξ εζξ ημκ αδεθθυ ημο. Γζυηζ μφημξ είκαζ δζαηεηαβιέκςκ 
οπυ ημο Θονίμο κα γδημφιε αθεζζκ ηςκ μθεζθδιάηςκ: «ςξ ηαζ διείξ αθίειεκ». 

Θαζ εάκ διείξ μί ίδζμζ δεκ αθήζμιε, είκαζ θακενυ υηζ ηαζ εζξ διάξ δεκ εα αθεεεί. Θαζ πνέπεζ κα 

εκκμήζςιεκ υηζ ηακ πνάλμιε ηαζ ηάηζ ηαηά ηα θαζκυιεκα ηαθυκ, αθθά δεκ αθήζμιε ημκ εοιυ, 
δεκ είκαζ δεηηυ. Γζυηζ εθέπεδ οπυ ηςκ Ξαηένςκ « μνβίθμξ ηακ κεηνμφξ ακαζηήζεζ, ή πνμζεοπή 

ημο είκαζ απνυζδεηημξ». Ρμφημ δε είπμκ μί Ξαηένεξ, υπζ επεζδή μ μνβίθμξ ηάπα δφκαηαζ κα 

ακαζηήζεζ κεηνυ, άθθ' δήθςζακ υηζ ή πνμζεοπή ημφημο είκαζ αδέθοβια. εεκ πνέπεζ πακηί 

ηνυπς κα ιδ μνβζγχιεεα, κα ιδ ηάικμιε ηαηυκ εζξ ημκ αδεθθυ, υπζ ιυκμκ ιε ημ ένβμ ηαζ ημκ 

θυβμ, αθθά ηαζ ιε ημ πνυζςπμ, δζυηζ δφκαηαζ ηακείξ ηαζ ιυκμκ ιε ημ αθέιια κα θφπδζδ ημκ 

αδεθθυ ημο, υπςξ είπμκ μί Ξαηένεξ, ηαζ ημοξ θμβζζιμφξ ημο εοιμφ κα εηαάθμιε απυ ηδκ 

ηανδίακ. Θαζ αφηδ είκαζ ή άθεζδξ απυ ηανδίαξ, ημφημ δε απμηεθεί ηδκ ιεβάθδκ κίηδ ηαηά ηςκ 
θμβζζιχκ ηδξ μνβήξ: ημ κα πνμζεοπχιεεα οπέν ημο εθίρακημξ αδεθθμφ, υπςξ πανήββεζθε υ 

αααάξ Γςνυεεμξ, ηαζ κα θέβςιεκ μφης• «Βμήεδζμκ, Θφνζε, ης αδεθθυ ιμο δείκζ, ηαζ δζ' εοπχκ 

αοημφ εθέδζυκ ιε ημκ αιανηςθυ!». Θαζ αφηδ είκαζ ή αβάπδ ηαζ ή ζοιπάεεζα, ημ κα 

πνμζεοπχιεεα δζα ημκ αδεθθυ. Θαζ ημ κα έπζηαθχιεεα ηδκ αμήεεζα ηςκ εοπχκ ημο, ημφημ είκαζ 

ηαπείκςζδξ. Ξνέπεζ δε ηαηά δφκαιζκ κα ηάικμιε εζξ αοηυκ ημ ηαθυκ. Θαζ μφηςξ εηπθδνχκμκηαζ 

αί έκημθαί ημο Θονίμο, αί μπμίαζ θέβμοκ «Αβαπάηε ημοξ επενμφξ διχκ, εοθμβείηε ημοξ 

ηαηανςιέκμοξ οιίκ, εο πμζείηε ημζξ ιζζμφζζκ οιάξ, εφπεζεε οπέν ηςκ αδζημφκηςκ οιάξ». 

Ρυζμκ δε ιεβάθδκ ακηαπυδμζδ οπενάκς ηςκ άθθςκ οπεζπέεδ εζξ ημφημοξ μ Θφνζμξ, δζυηζ δεκ 

είπε ιυκμκ, Βαζζθείακ ηςκ μονακχκ, μφηε πανδβμνζά ηαζ δςνεάκ ηίκα, ηαεχξ ηαζ εζξ ημοξ 

θμζπμφξ, αθθά οζμεεζία, «υπςξ βέκδζεε —είπεκ— οζμί ημο Ξαηνυξ οιχκ ημο εκ μονακμίξ». 

Αοηυξ δε υ Θφνζμξ ηαζ Θευξ διχκ Ηδζμφξ Σνζζηυξ, ζηζξ κμιμεέηδζε ηδκ εκημθή ηαφηδκ ηαζ 

οπεζπέεδ ηδκ ιεβάθδκ ακηαπυδμζδ ηαφηδκ, έπναλε υηζ δίδαλε ηαζ ιαξ έδςζε ημ οπυδεζβια δζα 

κα βίκςιεκ ηαζ διείξ ηαηά δφκαιζκ ιζιείηαζ εζξ ηαφηα. Γζυηζ πυζα ηαηά δεκ οπέιεζκε πανά ηςκ 

Ημοδαίςκ δζ' διάξ ημοξ αιανηςθμφξ! Θαζ υπζ ιυκμκ δεκ ςνβίζεδ εκακηίμκ ηςκ, αθθά ηαζ 

πνμζεοπδεεί οπέν αοηχκ εζξ ημκ Ξαηένα, θέβςκ «Ξάηεν, άθεξ αοημίξ ηδκ αιανηίακ ηαφηδκ». 

Θαζ πάκηεξ μί Άβζμζ, ααδίζακηεξ ηδκ υδμκ ηαφηδκ, εφνμκ Σάνζκ, δζυηζ υπζ ιυκμκ δεκ 

ακηαπέδςζακ ημ ηαηυκ εζξ ημοξ εθίρακηαξ, αθθά ηαζ επμίδζακ εζξ αοημφξ ημ ηαθυκ ηαζ 

πνμζεοπήεδηακ οπέν αοηχκ ηαζ ζηέπαζακ ηα εθαηηχιαηα ηςκ, παίνμκηεξ δζα ηδκ δζυνεςζδ 

ηςκ, άθ' μο ήθεμκ εζξ αίζεδζζκ ηςκ ηαηχκ ηςκ ηαζ κμοεέηδζακ αοημφξ ιε αβάπδ ηαζ 

ζοιπάεεζα. 



5) Πέμπηορ λογιζμόρ ό ηηρ λύπηρ. 

Γεκ είκαζ ιζηνυξ μ άβςκ διχκ ηαηά ημο πκεφιαημξ ηδξ εθίρεςξ, δζυηζ ειαάθθεζ ηδκ ροπήκ εζξ 

απχθεζα ηαζ απυβκςζδ. Θαζ υηακ ή εθίρζξ πνμλεκδεή οπυ ηςκ ακενχπςκ, πνέπεζ κα ηδκ 

οπμιείκςιεκ εφροπμξ ηαζ κα πνμζεοπδεχιεκ οπέν ηςκ εθζράκηςκ, υπςξ ηαζ ακςηένς εθέπεδ, 

βκςνίγμκηεξ ζαθχξ, υηζ πάκηα ιαξ ζοιααίκμοκ υπζ πςνίξ ηδκ Θείακ Ξνυκμζακ, ηαζ πάκηα ιαξ 

ζηέθθεζ υ Θευξ πνμξ ςθεθείακ ηαζ ζςηδνία ηςκ ροπχκ διχκ. Ακ ηαζ ηαηά ημκ πανυκηα ηαζνυκ 

δεκ ιαξ θαίκμκηαζ ςθέθζια, άθθ' εκ ζοκεπεία εα αεααζςεεί, υηζ μφηςξ είκαζ ςθέθζια, υπςξ μ 

Θευξ μνίγεζ, ηαζ υπζ υπςξ διείξ εέθμιε. Γζα ημφημ δεκ πνέπεζ κα παναζονχιεεα απυ 

ακενςπίκμοξ θμβζζιμφξ, αθθά κα πζζηεφςιεκ μθμρφπςξ υηζ υ πακηεπυπηδξ μθεαθιυξ ημο Θεμφ 

αθέπεζ ηα πάκηα ηαζ πςνίξ ημ εέθδια Ρμο δεκ δφκαηαζ ηίπμηε κα ιαξ ζοιαεί, ηαζ υηζ έκεηα ημο 

εθέμοξ Ρμο ιαξ ζηέθθεζ ηαφηα, δζα κα ζηεθακςεχιεκ φπ' Αοημφ, άθ' μο επεζνάζεδιεκ εζξ αοηά 

ηαζ οπειείκαιεκ, επεζδή άκεο πεζναζιχκ μοδείξ εζηεθακχεδ πμηέ. εεκ πνέπεζ δζα πάκηα 
ηαφηα κα ακαπέιπμιε εοπανζζηία πνμξ ημκ Θφνζμ ςξ αβαεμδυηδ ηαζ ζςηήνα διχκ. Γζυηζ «ημ 

ζηυια, ημ υπμζμκ πάκημηε εοπανζζηεί, δέπεηαζ εοθμβία πανά ημο Θεμφ, ηαζ εζξ ηδκ ηανδίακ, ήηζξ 

εοπανζζηεί, ειπίπηεζ ή Σάνζξ», θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη. Ξνέπεζ θμζπυκ κα θοθαζζχιεεα απυ ημκ 

βμββοζιυ ηαηά ηςκ εθζράκηςκ, δζυηζ αοηυξ υ ίδζμξ θέβεζ• «Ξάζαξ ηαξ αζεεκείαξ ημο άκενςπμο 

ααζηάγεζ υ Θευξ• Ρμκ δε πάκημηε βμββφγμκηαξ δεκ οπμιέκεζ, εάκ δεκ ημκ παίδεοζδ». Ξνέπεζ δε 

κα έπμιε εθίρζκ ηδκ ςθέθζιμ δζα ηαξ αιανηίαξ ιεηά ηδξ δζ' αβαεήξ εθπίδμξ πνμξ ημκ Θευκ 

ιεηακμίαξ, βκςνίγμκηεξ ζαθχξ, υηζ δεκ οπάνπεζ αιανηία, ήηζξ κζηά ηδκ θζθακενςπία ημο Θεμφ, 

αθθά πάκηα ζοβπςνεί εζξ ημοξ ιεηακμμφκημξ ηαζ πνμζεοπμιέκμοξ. Ή ιεκ εθίρζξ αοηή είκαζ 

ακάιζηημξ ιε πανάκ ηαζ ηαεζζηά ημκ άκενςπμκ πνυεοιμ πνμξ πάκ αβαευκ ηαζ ηανηενζηυ εζξ 

πάκηα πυκμ. 
«Ή βαν ηαηά Θευκ θφπδ —θέβεζ υ Απυζημθμξ— ιεηάκμζα εζξ ζςηδνία αιεηαιέθδηςκ 

ηαηενβάγεηαζ». Ρδκ δε εκακηία θφπδ, ηδκ πανά ηςκ δαζιυκςκ εζξ διάξ επζθενμιέκδ, πνέπεζ ιε 

ζπμοδή κα εηαάθμοιε απυ ηδκ ηανδίακ, ηαεχξ ηαζ ηα θμζπά πμκδνά πάεδ, ηαζ δζα πνμζεοπήξ 

ηαζ ακαβκχζεςξ ηαζ ζοκακαζηνμθήξ ηαζ ζοκμιζθίαξ ιεηά πκεοιαηζηχκ ακενχπςκ πνέπεζ κα ηδκ 

ηαηανβήζμοιε, επεζδή είκαζ αζηία πακηυξ ηαημφ. Γζυηζ υηακ πνμκίζεζ εκηυξ διχκ, εκδφεηαζ ηδκ 

απυβκςζδ ηαζ μηκδνία πνμξ πνμζεοπή ηαζ ακάβκςζδ. 
 
 
6) Έκηορ λογιζμόρ ό ηηρ ακηδίαρ. 

ηακ ή αηδδία δοκαιςεεί ηαηά πμθφ εκακηίμκ διχκ, ηυηε ή ροπή επάβεηαζ εζξ ιέβακ αβχκα: 

δζκχκ είκαζ ημφημ ημ πκεφια ηαζ αανφηαημ, ζοκεγεοβιέκμ ηαζ ζοκενβυ ιε ημ πκεφια ηδξ θφπδξ. 
Δζξ ημοξ εκ δζοπία υκηαξ επζθένεηαζ μφημξ υ πυθειμξ ιε ζθμδνυηδηα. ηακ ηαφηα ηα ζηθδνά 

ηφιαηα επακαζηαημφκ ηαηά ηδξ ροπήξ, εκ εηείκδ ηδ χνα υ άκενςπμξ κμιίγεζ υηζ δεκ εα 

θοηνςεεί μοδέπμηε απ' αοηά, άθθ' επζαάθθεζ υ επενυξ εζξ αοηυκ ημζμφημοξ θμβζζιμφξ, υηζ 

ζήιενμκ οπάνπεζ ηυζμκ ηαηυκ, ηαζ εκ ζοκεπεία εα βίκεζ πεζνυηενμ ηαηά ηαξ ελήξ διέναξ. Θαζ 

οπμαάθθεζ εζξ αοηυκ υηζ είκαζ εβηαηαθεθεζιιέκμξ οπυ ημο Θεμφ, ηαζ υηζ Δηείκμξ δεκ ιενζικά πενί 

αοημφ ή υηζ αοηά ζοιααίκμοκ ηοπαίςξ πςνίξ ηδκ Θεία Ξνυκμζα, ηαζ εζξ αοηυκ ιυκμκ βίκμκηαζ 

ηαφηα, εζξ δε ημοξ θμζπμφξ μφηε έβζκακ, μφηε βίκμκηαζ. Άθθα δεκ έπμοκ μφης ηα πνάβιαηα δεκ 
έπμοκ! Γζυηζ υπζ ιυκμκ εζξ διάξ ημοξ αιανηςθμφξ, άθθα ηαζ εζξ ημοξ απ' αζχκμξ εοανεζηήζακηαξ 

Αοηυκ Αβίμοξ Ρμο πνμζθένεζ υ Θευξ, ςξ υ θζθυηεηκμξ παηήν εζξ ηα παζδία ημο, ελ αβάπδξ ηδκ 

πκεοιαηζηήκ νάαδμ δζα ηδκ πνμημπή ηςκ ανεηχκ. Ραπέςξ υιςξ αημθμοεεί ή απαναίηδημξ 

απαθθαβή απυ ημφηςκ ηαζ ιεηά ηαφηα ή επίζηερζξ ηαζ ημ έθεμξ ημο Θεμφ ηαζ ή πανδβμνζά, δζυηζ 

εκ εηείκδ ηδ δεζκυηαηδ χνα υ άκενςπμξ δεκ θμβίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα ηανηενήζεζ εζξ ημκ αβχκα 

ηδξ ηαθήξ πμθζηείαξ, άθθ' υ επενυξ ημο δεζηκφεζ πάκηα ηα ηαθά ςξ αδεθονά. μφης ιεηά ηδκ 

απαθθαβή απυ ημφηςκ πάκηα ηα ηαθά ημο θαίκμκηαζ πάθζκ ανεζηά, ηαζ πάκηα ηα βεκυιεκα 
εθζαενά υηζ ήζακ ιδδέκ. Θαζ πάθζκ εονίζηεηαζ πνυεοιμξ εζξ ημ αβαευκ, ηαζ εαοιάγεζ ηδκ αθθαβή 

πνμξ ηδκ αεθηίςζδ, ηαζ μοδαιχξ δεκ εέθεζ κα απμπχνδζδ απυ ηδκ μδυκ ηςκ ανεηχκ, ηαζ εκκμεί 

υηζ απυ ημ έθεμξ Ρμο υ Θευξ ημο εημζιάγεζ ηαφηα πνμξ ςθεθείακ, ηαζ υηζ απυ αβάπδ πνμζθένεζ 

ηα ημζαφηα πνμξ παζδαβχβδζδ. Θαζ ελάπηεηαζ εζξ εείμκ ένςηα, βκςνίγςκ ζαθχξ, υηζ υ Θφνζμξ 

είκαζ πζζηυξ ηαζ μοδέπμηε επζηνέπεζ εκακηίμκ διχκ πεζναζιμφξ οπέν ηδκ δφκαιζκ διχκ.  δε 

επενυξ δεκ δφκαηαζ μοδυθςξ κα πνάλδ ηίπμηε εκακηίμκ διχκ πςνίξ ηδκ εεία παναπχνδζδ. Γζυηζ 

εηείκμξ δεκ εθίαεζ ηδκ ροπήκ ηαηά ημ δζηυ ημο εέθδια, αθθά ηαε' υζμκ παναπςνείηαζ οπυ ημο 

Θεμφ. Θαζ ηαηακμήζαξ ημφημ εη ηδξ πείναξ, ζμθίγεηαζ απυ ηαξ πνμδβμοιέκαξ απαθθαβάξ ηαζ 

οπμιέκεζ βεκκαίςξ ηδκ επζθμνάκ ηςκ δεζκχκ ημφηςκ, βκςνίγςκ υηζ εκ ημφης θακενχκεηαζ ή 

αβάπδ ημο ιμκάπμο πνμξ ημκ Θευκ, ηακ βεκκαίςξ οπμιείκεζ ηαφηα, ηαζ εη ημφημο ένπεηαζ εζξ 

πνμημπή. Γζυηζ «ηίπμηε άθθμ δεκ πνμλεκεί εζξ ημκ ιμκαπυ ηυζμοξ ζηεθάκμοξ, ςξ ή αηδδία, ηακ 

αζάζδ ημκ εαοηυκ ημο άηαιπημξ εζξ ηδκ εείακ ενβαζίακ», θέβεζ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ. "ηακ 



υιςξ οπάνπεζ μφημξ υ θμαε¬νυξ πυθειμξ, ηυηε πνέπεζ ζζπονχξ κα μπθζζηεί ηαηά ημο πκεφιαημξ 

ηδξ απανζζηίαξ ηαζ κα θμαδεεί ηαζ ηδκ αθαζθδιίακ. Γζυηζ ιε πάκηα ηαφηα πμθειεί υ επενυξ ηαηά 

ημκ ηαζνυκ εηείκμκ, ηαζ ηυηε υ άκενςπμξ πθδνμφηαζ αιθζαμθίαξ ηαζ θυαμο. Θαζ ημο ειαάθθεζ υ 

επενυξ ημκ θμβζζιυ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ αοηυξ κα εθεδεεί οπυ ημο Θεμφ ηαζ κα θααή 

ζοβπχνδζζκ ηςκ αιανηζχκ ημο ηαζ κα θοηνςεεί απυ ηδκ αίχκζμκ ηυθαζζκ ηαζ κα ζςεεί. Θαζ 

βίκεηαζ επζδνμιή άθθςκ ηζκχκ ηαηχκ θμβζζιχκ, ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα παναδχζεζ 

ηακείξ εζξ ηδκ βναθή. Θαζ είηε ακάβκςζδ, είηε εηηέθεζδ ημ δζαηυκδια, δεκ ημκ αθήκμοκ. Ρυηε 

θμζπυκ πνέπεζ κα ηναηήζμιε νςιαθέμξ ημφημ: κα ιδ παναιείκμιε εζξ ηδκ απυβκςζδ ηαζ κα ιδ 

αιεθήζμιε ηδκ πνμζεοπή ηαηά δφκαιζκ. Θακ εάκ δφκαηαζ ηακείξ κα πέζεζ ηαηά πνυζςπμκ εζξ 

ηδκ πνμζεοπή, ηαζ αοηυ είκαζ θίακ ανιυγμκ. Θαζ κα πνμζεοπδεεί μφημξ, υπςξ θέβεζ υ ιέβαξ 

Βανζακμφθζμξ• «Θφνζε, ίδε ηδκ εθίρζκ ιμο ηαζ εθέδζμκ ιε. Θεέ, αμήεδζακ ιμζ ημ άιανηςθχ». 

Θαζ υπςξ υ άβζμξ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ παναββέθθεζ• «Κδ άθήζδξ εκακηίμκ ιμο, Γέζπμηα, 
πεζναζιυκ ή εθίρζκ ή πυκμ οπέν ηδκ δφκαιίκ ιμο, άθθα πά¬νζγε ιμζ πάκημηε ηδκ έηααζζκ ηαζ 

ηδκ ζζπφκ εζξ ημ κα δφκαιαζ κα οπμιέκς ηαφηα ιεη' εοπανζζηίαξ». Δκίμηε δε πνέπεζ κα 

επαίνςιεκ ημοξ μθεαθιμφξ πνμξ ημκ μονακυκ ηαζ κα εηηείκςιεκ ηαξ πείναξ εζξ ημ φρμξ ηαζ κα 

πνμζεοπχιεεα ηαε' μκ ηνυπμκ υ ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ δζέηαλε κα πνμζεοπχιεεα ηαηά 

ημο πάεμοξ ημφημο. Γζυηζ ηαφηα ηα δφμ πάεδ μκυιαζε ζηθδνά, ηδκ πμνκεία, θέ¬βς, ηαζ ηδκ 

αηδδία. Θαζ μφημξ αβςκζγυιεκμξ, επζιεθμφ υζμ δοκαηυκ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ αζάζμο εζξ ημ 

ενπυπεζνμκ, δζυηζ ηαφηα είκαζ ιεβάθμζ αμδεμί εζξ εηείκδ ηδκ ακάβηδκ. Ποιααίκεζ δε εκίμηε ηαζ 
υηακ ηαηαβίκδηαζ ηακείξ εζξ ηαφηα, κα ιδ εβηαηαθεζθεεί απυ εηείκα. Ρυηε πνεζάγεηαζ ιεβάθδ αία 

ηαζ πμθθή ζζπφξ, ηαζ ιε υθδ ηδκ δφκαιδ ηαζ ιε ζπμοδή κα επζδμεεί ηακείξ εζξ ηδκ πνμζεοπή. 

Θαηά δε ημο πκεφιαημξ ηδξ απανζζηίαξ ηαζ ηδξ αθαζθδιίαξ πνέπεζ κα θέβεζ ημφημ• «πάβε 

μπίζς ιμο ζαηακά. Θφνζμκ ημκ Θευκ ιμο πνμζηοκήζς ηαζ Αφης ιυκς θαηνεφζς, ηαζ πάκηα ηα 

μδοκδνά ηαζ εθζαενά δέπμιαζ ιεη' εοπανζζηίαξ ςξ φπ' αοημφ απμζηαθέκηα πνμξ εεναπεία ηςκ 

παναπηςιάηςκ ιμο, ηαεχξ είκαζ βεβναιιέκμ «μνβή Θονίμο φπμίζς υηζ ήιανημκ Αοηυ». Δπί ζε 

δε κα επζζηνέρεζ ή απανζζηία ηαζ ή αθαζθδιία εζξ ηδκ ηεθαθήκ ζμο ηαζ πνμξ ζε έβναρε υ 

Θφ¬νζμξ ηαφηα. «Όπαβε θμζπυκ απ' ειμφ, υ Θευξ υ πθάζαξ ιε ηαη' εζηυκα ηαζ ηαε' υιμίςζίκ Ρμο 

κα ζε ελμοεεκχζεζ!». Δάκ υιςξ ηαζ ιεηά ηαφηα αηυιδ ζε εκμπθήζεζ, ιεηάεεζε ημοξ θμβζζιμφξ 

εζξ άθθμ ηζ εείμκ ή ακενχπζκμ πνάβια. «πμιμκή ηε ηαζ εθπίδα πνέπεζ πνμ πάκηςκ κα έπεζ ή 

ροπή, ήηζξ εέθεζ κα εοανεζηήζεζ εζξ ημκ Θευκ, —υπςξ βνάθεζ υ άβζμξ Καηάνζμξ—, δζυηζ ημφημ 

είκαζ ημ ηέπκαζια ηδξ ηαηίαξ ημο επενμφ, ημ κα ειαάθεζ εζξ διάξ ηδκ αηδδία, δζα κα 
απμζηαηήζεζ ή ροπή απυ ηδκ εθπίδα εζξ ημκ Θευκ. Γζυηζ μοδέπμηε παναπςνεί υ Θευξ ιία ροπή 

εθπίγμοζα εζξ Αοηυκ κα κζηδεεί απυ ημοξ πεζναζιμφξ, επεζδή βκςνίγεζ παζακ ηδκ αζεέκεζα 

διχκ. Γζυηζ ακ εζξ ημοξ ακενχπμοξ δεκ είκαζ άβκςζημ πυζμκ θμνηίμ δφκακηαζ κα ααζηάγμοκ υ 

διίμκμξ, πυζμκ υ υκμξ ηαζ πυζμκ ή ηάιδθμξ, ηαζ εζξ έηαζημ επζεέημοκ ημ δοκαηυκ, μφημξ είκαζ 

ηαζ εζξ ημκ ηεναιέα βκςζηυκ, πυζμκ πνυκμκ πνέπεζ κα παναδχζεζ ηα ζηεφδ εζξ ημ πον, χζηε 

μφηε κα παναιείκμοκ πθέμκ ημο δέμκημξ, ηαζ κα οπμζημφκ νήλζκ, μφηε πάθζκ κα ελαπεμφκ πνμ 

ηδξ επανημφξ ερήζεςξ ηαζ κα απνδζηεοεμφκ. Θαζ ακ μζ άκενςπμζ έπμοκ ηυζδ βκχζζκ, δεκ 

βκςνίγεζ μ Θείμξ Λμοξ πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ αιέηνςξ πενζζζυηενμ, πυζδ δμηζιαζία πνέπεζ κα 

επζθένεζ εζξ εηάζηδ ροπή, δζα κα βίκεζ δυηζιμξ ηαζ ηα¬άθθδθμξ πνμξ ηδκ Βαζζθείακ ηςκ 

μονακχκ ηαζ κα αλζςεεί υπζ ιυκμκ ηδξ ιεθθμφζδξ δυλδξ, άθθα ηαζ εδχ ηδξ παναηθήζεςξ ημο 

πακάβαεμο Ξκεφιαημξ;» Ραφηα βκςνίγμκηεξ πνέπεζ κα οπμιέκςιεκ ακδνείςξ, εκηυξ ηςκ ποθχκ 

δζοπάγμκηεξ. Ποιααίκεζ δε εκίμηε κα έπεζ ηακείξ πνείακ εκυξ άκενςπμο αηνζαέζηαημο ηαηά ηδκ 

πμθζηεία ηαζ ςθεθζιυηαημο ηαηά ηδκ μιζθία, υπςξ θέβεζ μ Κέβαξ Βαζίθεζμξ• «δζυηζ πμθθάηζξ, — 

θέβεζ—, ηδκ αηδδία ηδκ εκοπάνπμοζακ εκ ηδ ροπή δφκακηαζ ή εφηαζνμξ ηαζ ακεπίθδπημξ πνμξ 

ημοξ ημζμφημοξ έλμδμξ ηαζ ή εκ ιεηνχ ζοκμιζθία κα δζαθφζμοκ. Θαζ άθ' μο πανάζπμοκ θίβδ 

εκίζποζδ ηαζ ακάπαοζδ, δίδμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμζέθεμιε πνμεοιυηαηα εζξ ημοξ οπέν ηδξ 

εοζέαεζαξ αβχκαξ». Άθθα ημ κα παναιείκμιε ηυηε εζξ ηδκ δζοπία πςνίξ έλμδμ, είκαζ ηαθφηενμκ, 

θέβμοκ μζ Ξαηένεξ, ελ ζδίαξ πείναξ ηαηακμήζακηεξ. 
 
 
7) Έβδομορ λογιζμόρ ό ηηρ κενοδοξίαρ. 
Ξμθθήξ κίρεςξ έπμιεκ ακάβηδκ ηαηά ημο πκεφιαημξ ηδξ ηεκμδμλίαξ, επεζδή ηνοθίςξ ηαζ ιε 

πάιπμθθα ηεπκάζιαηα ηθέπηεζ ηδκ πνμαίνεζζκ διχκ ηαζ ηαείζηα ημκ ιμκαπυ άκεο πνμημπήξ. 

Θαζ ιε ζπμοδή επζαμοθεφεηαζ ημ ένβμκ διχκ, δζα κα ιδ βίκεζ ηαηά Θευκ, αθθά δζα ηδκ ηεκμδμλία 

ηαζ ακενςπανέζηεζα. εεκ πνέπεζ εκ πακηί ηαζνχ κα ελεηάγμιε ημκ εαοηυκ ιαξ αηνζαχξ ηαηά 

ηαξ αζζεήζεζξ ηαζ ημοξ θμβζζιμφξ, δζα κα βίκεζ ημ ένβμκ διχκ ηαηά Θεμκ ηαζ πνμξ ςθεθείακ ηδξ 

ροπήξ, ηαζ κα απμθεφβμιε εκ πάζζ ηα ακενχπζκα, έπμκηεξ πάκημηε πνμ μθεαθιχκ ημ οπυ ημο 

αβίμο Γαοίδ θεπεέκ «Θφνζμξ δζαζηυνπζζεκ μζηά ακενςπανέζηςκ». Θαζ μφης πνέπεζ πάκημηε κα 

απμννίπηεζ ηακείξ ημοξ θμβζζιμφξ ηςκ επαζκμφκηςκ αοηυκ ηαζ ηςκ ακαβηαγυκηςκ αοηυκ κα 



πνάλδ ηάηζ πνμξ ακενςπανέζηεζα, ηαζ μθμρφπςξ πνέπεζ κα ζηενεχζςιεκ ημκ θμβζζιυ δζα κα 

πνάηηςιεκ ηα πάκηα ηαηά Θευκ. Γζυηζ υηακ ηακείξ έπεζ ηδκ πνμαίνεζζκ αεααίακ εζξ ημκ Θευκ ηαζ 

κζηδεεί ηάπμηε ελ αδοκαιίαξ αημοζίςξ οπυ ημο θμβζζιμφ, άθθ' ελμιμθμβδεεί πνμζεοπυιεκμξ εζξ 

ημκ Θφνζμκ ηαζ ιεηάεεζδ ημοξ θμβζζιμφξ απυ ηδκ ηεκμδμλία, αοηυξ εοεφξ ζοβπςνείηαζ ηαζ 

επαζκείηαζ φπ' Δηείκμο, ζηζξ βκςνίγεζ ηαξ πνμεέζεζξ ηαζ ηαξ ηανδίαξ διχκ. Ρμφημ δε πνέπεζ κα 

πνάλςιεκ, ακ πμηέ ανπίζςιεκ κα επζκμήζςιεκ ηάηζ πνμξ ηεκμδμλίακ: Λα εκεοιδεχιεκ ημκ 

ενήκμ ηαζ ηδκ ηαηά ηδκ ζδζαίηενα πνμζεοπή έιθμαμκ πανάζηαζδ διχκ, ακ έπμιεκ ηαφηα. Δζ δε 

ιδ, αξ θάαςιεκ ηαηά κμοκ ηδκ ζηέρδ πενί ηδξ ελυδμο διχκ απυ ηδκ γςήκ ηαφηδκ ηαζ ςξ 

ακηζθμβήζςιεκ πακημδαπχξ εζξ ηδκ ακαίζποκηςκ ηεκμδμλίακ. Δάκ δεκ δοκάιεεα κα πνάλςιεκ 

μφηε ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ, αξ πνμζέπμιε ημοθάπζζημκ ηδκ αζζπφκδ, ήηζξ αημθμοεεί ηδκ 

ηεκμδμλίακ. Γζυηζ «υ ορχκ εαοηυκ ηαπεζκςεήζεηα' πάκηςξ ηαζ εδχ πνμ ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ». 

ηαφηα θέβεζ μ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ. "Ακ πμηέ ηακείξ ανπίζεζ κα επαζκεί διάξ ή υηακ υ κμοξ 

διχκ οπμζηεί πανά ηςκ αμνάηςκ επενχκ ηδκ πνμζαμθή ημο θμβζζιμφ ηδξ ηεκμδμλίαξ, υζηζξ 

ιαξ ακαδεζηκφεζ άλζμοξ ημο ιεβαθείμο ηδξ ηζιήξ ηαζ ημο φρμοξ ηςκ ενυκςκ, επεζδή είιεεα 

δήεεκ ακχηενμζ ηςκ άθθςκ, ηυηε πνέπεζ εκ ηδ δζάκμζα διχκ κα ικδιμκεφζςιεκ ηαπέςξ ημο 

πθήεμοξ ηαζ ημο αάνμοξ ηςκ παναπηςιάηςκ διχκ, ή εκυξ εη ηςκ πεζνυηενςκ αοηχκ. Θαζ 

ηναηχκ αοηυ εζξ ηδκ δζάκμζα, θέβε• άναβε μζ ηα ημζαφηα ενβαγυιεκμζ είκαζ άλζμζ ηςκ επαίκςκ 
ημφηςκ; Θαζ αιέζςξ εονίζημιεκ ημοξ εαοημφξ ιαξ ακαλίμοξ εηείκςκ ηςκ ακενςπίκςκ επαίκςκ, 

ηαζ μί δαζιμκζημί θμβζζιμί ελαθακίγμκηαζ ηνμπάδδκ, «ηαζ δεκ εα ιαξ εκμπθήζμοκ πθέμκ ιε 

δφκαιζκ πνμξ ημφημ», θέβεζ. υ Λζηήηαξ Πηδεάημξ. «Δάκ υιςξ —θέβεζ— δεκ έπεζξ ηαιία θαφθμκ 

πνάλδ εζξ ηδκ ζοκείδδζίκ ζμο, ηυηε θμβίζμο ημοθάπζζημκ ηδκ ηεθεζυηδηα ηςκ εκημθχκ ηαζ εα 

εφνδξ ημκ εαοηυκ ζμο ακεπανηή, υπςξ ιία ημθοιαήενα είκαζ ιζηνά δζα κα δεπεεί ημ ιέβεεμξ 
ηδξ εαθάζζδξ». Θαζ πάκημηε μφης πνάηημκηεξ εα θοθαηηχιεεα πακημζμηνυπςξ απυ ηδκ 

ηεκμδμλίακ. Δάκ υιςξ δεκ κήρςιεκ, αθθά ζοκδοαζεχιεκ επί πμθφ ιε ημοξ θμβζζιμφξ ηδξ 

ηεκμδμλίαξ, εοεφξ εα ζηενεςεμφκ ηαζ εα βεκκήζμοκ ηδκ οπενμρία ηαζ ηδκ οπενδθάκεζακ, ήηζξ 

είκαζ ανπή ηαζ ηέθμξ πάκηςκ ηςκ ηαηχκ. 
 
 
8) Όγδοορ λογιζμόρ ό ηηρ ςπεπηθάνειαρ. 

Θαζ ηζ κα θέβςιεκ πενί ηδξ οπενμρίαξ ηαζ οπενδθάκεζαξ; Γζυηζ ακ ηαζ δζαθένμοκ ηα μκυιαηα, 

άθθ' εζξ ιίακ έκκμζα ακάβμκηαζ. Θαζ έπανζζξ ηαζ ορδθμηανδία ηαζ θοζίςζζξ ηαζ μφης ηαεελήξ 
μκμιάγεηαζ οπυ ηςκ Ξαηένςκ. Ξάκηα ηαφηα είκαζ αεθζυηαηα, δζυηζ ή Γναθή θέβεζ• «Θφνζμξ 

οπενδθάκμζξ ακηζηάζζεηαζ» ηαζ «αδεθοηηυξ πανά Θονίς παξ ορδθμηάνδζμξ» ηαζ αηάεανημξ 

μκμιάγεηαζ. Έθ' υζμκ θμζπυκ έπεζ ημκ Θευκ εκακηίμκ ηαζ είκαζ αδεθοηηυξ εζξ Αοηυκ ηαζ 

αηάεανημξ εκχπζμκ Ρμο, πυηε ηαζ εζξ ηζ ηαζ πμο εθπίγεζ υηζ εα εφνεζ ηάηζ ηαθυκ; Θαζ οπυ ηίκμξ εα 

εθεδεεί; Θαζ ηίξ εα ημκ ηαεανίζεζ; Θαζ ημ κα μιζθήζεζ ηακείξ πενί ημφηςκ είκαζ μδοκδνυ.  οπυ 

ημφηςκ κζηχιεκμξ είκαζ δζα ημκ εαοηυκ ημο ηαζ δαίιςκ ηαζ πμθέιζμξ ηαζ πάκημηε έπεζ ηδκ 

απχθεζα έημζιδ εκηυξ ημο εαοημφ ημο. εεκ πνέπεζ κα θμαχιεεα ηαζ κα ηνέιςιεκ πάκημηε ημ 
πάεμξ ηδξ οπενδθάκεζαξ ηαζ κα θεφβςιεκ αοηήκ, θμβζγυιεκμζ ημφημ εκηυξ διχκ, υηζ μοδέκ 

ηαθυκ δφκαηαζ κα πναπεεί πςνίξ ηδκ αμήεεζα ημο Θεμφ. Άθθ' υηακ εβηαηαθεζθεχιεκ οπυ ημο 

Θεμφ, ηυηε ηαναζζυιεεα οπυ ημο δζααυθμο ςξ θφθθμκ νζπζγυιεκμκ ή ςξ ηυκζξ οπυ ημο ακέιμο 

ακαζηνμαζθζγμιέκδ ηαζ ηαηακηχιεκ εζξ ειπαζβιυ) ημο επενμφ ηαζ εζξ ηθαοειυ ηςκ ακενχπςκ. 

Δκκμήζακηεξ ημφημ, δζενπυιεεα ημκ αίμκ μπςζδήπμηε εκ ηαπεζκχζεζ. Αφηδ δε είκαζ ή ανπή 

ημφημο• ημ κα έπμιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ ηάηςεεκ πάκηςκ ηςκ ακενχπςκ, ημοηέζηζκ ημ κα 

κμιίζςιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ αιανηςθυηενμκ ηαζ εοηεθέζηενμκ πάκηςκ ηςκ ακενχπςκ ηαζ 
αζζπνυηενμ πάκηςκ ηςκ ηηζζιάηςκ, ςξ εζξ ηα πανά θφζζκ υκηα ηαζ πεζνυηενμ αοηχκ ηςκ 

δαζιυκςκ, ςξ φπ' αοηχκ αζαγυιεκμ ηαζ κζηχιεκμκ. Θαζ πνέπεζ κα πνάηηςιεκ ημ ελήξ• πάκημηε 

κα εηθέβςιεκ ιεηαλφ ηςκ αδεθθχκ ηδκ ηεθεοηαία εέζδ ηαζ εζξ ηαξ ηνάπεγαξ ηαζ εζξ ηαξ 

ζοκάλεζξ, ηαζ κα θμνχιεκ ηα εοηεθέζηενα Ηιάηζα ηαζ κα αβαπχιεκ ηαξ αηζιμηέναξ ενβαζίαξ ηαζ 

κα πνμθαιαάκςιεκ ημοξ αδεθθμφξ ηαηά ηαξ ζοκακηήζεζξ ιε εδαθζαίακ ηαζ άμηκςκ 

πνμζηφκδζζκ, ηαζ κα άβαπχιεκ ηδκ ζζςπή ηαζ κα ιδ επαζνχιεεα εζξ ηαξ μιζθίαξ, ηαζ κα ιδ 

είιεεα θζθυκζημζ εζξ ημοξ θυβμοξ, ηαζ κα ιδ είιεεα ακαίζποκημζ, μφηε θζθεπζδεζηηζημί, ηαζ κα ιδ 

εέθςιεκ κα επζαάθθμιε ημκ δζηυ ιαξ θυβμκ, ηαζ ακ θακεί υηζ είκαζ ηαθυξ. Γζυηζ μί Ξαηένεξ 

είπμκ, υηζ εζξ ημοξ ανπανίμοξ υ εζςηενζηυξ άκενςπμξ ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημκ ελςηενζηυ. 

«ζηζξ δεκ θοθάζζεηαζ έλςεεκ, ιδ πζζηεφεζξ υηζ έζςεεκ είκαζ εφηαηημξ», θέβεζ υ Κέβαξ 

Βαζίθεζμξ. Κε ηαφηα δε κζηχκηαζ ή ηεκμδμλία ηαζ αί οπενδθάκεζαζ ηαζ ένπεηαζ ή ηαπείκςζδξ: ιε 

ημ κα ιειθχιεεα ημκ εαοηυκ ιαξ ηαζ κα θέβςιεκ, υπςξ έβναρε υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ• «Ξμο 

βκςνίγς εβχ αηνζαχξ ηαξ αιανηίαξ ηςκ ακενχπςκ, Ξμίαζ ηαζ πυζαζ είκαζ; Δάκ οπενααίκμοκ 

άναβε ή ακ ζοβηνίκμκηαζ ιε ηαξ ζδζηάξ ιμο ακμιίαξ; Θαζ δζα ηδκ άβκμζα, ς ροπή, είιαζ ηάηςεεκ 

πάκηςκ ηςκ ακενχπςκ, ςξ βδ ηαζ ζπμδυξ ηάηςεεκ ηςκ πμδχκ αοηχκ. Ξχξ δε κα ιδ έπς ημκ 



εαοηυκ ιμο αζζπνυηενμ πάκηςκ ηςκ ηηζζιάηςκ, ηα υπμζα είκαζ εζξ ημ ηαηά θφζζκ, εκχ εβχ δζα 

ηαξ αιέηνδημοξ ιμο ακμιίαξ ηαηήκηδζα εζξ ημ πανά θφζζκ; Θαη' αθήεεζα θμζπυκ ηαζ ηα εδνία ηαζ 

ηα ηηήκδ είκαζ ηαεανυηενα ειμφ ημο αιανηςθμφ. Θαζ έκεηα ημφημο είιαζ ηάηςεεκ πάκηςκ, 
εονίζημιαζ ςζάκ πνμ ημο εακάημο ηαηαπεεζξ εζξ ημκ Άδδ. Ρίξ δε δεκ βκςνίγεζ εκ αζζεήζεζ, υηζ υ 

αιανηςθυξ είκαζ ηαζ ηςκ δαζιυκςκ πεζνυηενμξ, ςξ δμφθμξ ηαζ οπήημμξ εηείκςκ, ηαζ εκηεφεεκ ιε 

εηείκμοξ εζξ ημ ζηυημξ ηδξ ααφζζμο ηθεζυιεκμξ; Θαη' αθήεεζα πεζνυηενμξ ηςκ δαζιυκςκ είκαζ υ 

φπ' αοηχκ ηαηαδοκαζηεουιεκμξ, ηαζ δζα ημφημ εηθδνμκυιδζαξ ιε αοημφξ ηδκ άαοζζμ, ς αεθία 

ροπή! Δπί βδξ δε ηαζ πνμ ημο εακάημο γεζξ εζξ ημκ Άδδ ηαζ εζξ ηδκ άαοζζμ, πχξ μκμιάγεζξ ημκ 

εαοηυκ ζμο δίηαζμκ ηαζ πθακάζαζ ημκ κμοκ, άθ' μο ιε ηα ηαηά ζμο ένβα ηαηέζηδζεξ ημκ εαοηυκ 

ζμο αιανηςθυ ηαζ νοπανυ ςξ δαίιμκα; Φεο ηδξ παβίδμξ ημο ζηακδάθμο ζμο ηαζ ηδξ πθάκδξ 

ζμο, ηαημδαζιυκζε, αηάεανηε ηαζ παιιίανε ηφςκ, υ δζα ηαφηα εζξ ημ πον ηαζ εζξ ημ ζηυημξ 

απμζηεθθυιεκμξ!». Ρμφημ δε θέβεηαζ πενί ηδξ οπενδθάκεζαξ ηςκ ιμκαπχκ: δζα ημοξ πμθθμφξ 

ηυπμοξ ηαζ άεθμοξ, ημοξ μπμίμοξ ηαηχνεςζεκ υ άκενςπμξ, ηαζ δζα ηαξ ηαηχζεζξ, ηαξ μπμίαξ 

οπέιεζκε δζα ηδκ ανεηή, πνμζαάθθεζ αοηυκ υ θμβζζιυξ ηδξ οπενδθάκεζαξ δζα ημκ εο¬θααή αίμκ 

ημο. Άθθα ημ κα ηαοπάηαζ ηακείξ υηζ έπεζ ημ υκμια ημο ηαθοηένμο ιμκαζηδνίμο θυβς ηδξ 

ημπμεε¬ζίαξ ηαζ ημο πθήεμοξ ηςκ αδεθθχκ, αοηυ είκαζ ηδξ οπε¬δθάκεζαξ ηςκ ημζιζηχκ, εζπμκ 

μζ Ξαηένεξ. Ή ηαηά ηδκ επζηναηήζαζα ηχνα ζοκήεεζα, θυβμ ηδξ ηηήζεςξ ηςκ βαζχκ ηαζ ηδξ 

πνμζηηήζεςξ πμθθχκ ηηδιάηςκ ηαζ θυβς ηδξ επζηοπίαξ ηςκ πανά ημζξ επζζήιμζξ ημο ηυζιμο. 

Θαζ πενί ημφηςκ ηζ κα είπςιεκ; πάνπμοκ δε ιενζημί, μί μπμίμζ επαίνμκηαζ πςνίξ κα έπμοκ ηάηζ, 

δδθαδή ιυκμκ δζα ηδκ ηαθθζθςκία ηδξ ραθιςδίαξ ή δζα ηδκ εοβθςηηία εζξ ηδκ ραθιςδία ηαζ εζξ 

ηδκ μιζθία ηαζ εζξ ηδκ ακάβκςζδ. Γζυηζ πμίμκ έπαζκμ απυ ημκ Θευκ έπεζ υ άκενςπμξ εζξ ηαφηα, 
ηα υπμζα δεκ ηαημνεχκμκηαζ απυ ηδκ πνμαίνεζζκ, άθθ' μκμιάγμκηαζ φπμ ηςκ Ξαηένςκ θοζζηά; 

Έηενμζ δε οπενδθακεφμκηαζ δζα ηδκ ηέπκδ ημο ενβυπεζνμο. Θαζ ημφημ είκαζ υιμζςκ ιε εηείκμ. 

πάνπμοκ δε ηαζ ημζμφημζ, μί μπμίμζ θοζζμφκηαζ ακ ηαηάβδηαζ ηακείξ απυ βμκείξ επζθακείξ ημο 

ηυζιμο, ή ακ έπεζ ζοββεκείξ ιεηαλφ ηςκ πνμεπυκηςκ εζξ ηδκ δυλα ημο ηυζιμο, ή ακ υ ίδζμξ 

ηαηείπε ηάπμζμκ αλίςια ή απεθάιαακε ηζιήξ εκ ης ηυζιμ. Θαζ ηαφηα είκαζ άκμζα. Γζυηζ ηαφηα 
πνέπεζ κα απμηνφπηεζ ηακείξ. "υηακ ηακείξ απμδεπεεί εκ ηδ πμθζηεία ηδξ άπμηαβήξ ημο δυλα ηαζ 

ηζιήκ πανά ηςκ ακενχπςκ, αοηυ είκαζ αζζπφκδ• δζα ηαφηα πνέπεζ ιάθθμκ κα εκηναπεί ηακείξ 

πανά κα ηαοπδεεί. "ζμζ θμζπυκ δμλάγμκηαζ δζα ηαφηα, ή δυλα ηςκ είκαζ αζζπφκδ. "υηακ υιςξ, 

υπςξ εθέπεδ, δζα ημκ εκάνεημκ αίμκ ακαζζποκηήζδ κα ιαξ πνμζαμθή υ θμβζζιυξ ηδξ ηεκμδμλίαξ 

ηαζ ηδξ οπενδθάκεζαξ, ηαζ ηαηά ημο ημζμφημο δεκ οπάνπεζ κίηδ εζ ιδ ιυκμκ ιε ημ κα 

πνμζεοπχιεεα εζξ ημκ Θευκ ηαζ κα θέβςιεκ «Θφνζε ηαζ Γέζπμηα ηαζ Θεέ ιμο, πκεφια 

ηεκμδμλίαξ ηαζ οπενδθάκεζαξ εηδίςλμκ απ' ειμφ, πκεφια δε ηαπεζκχζεςξ δχνδζαί ιμζ ης ζχ 
δμφθς!» Θαζ κα ιειθχιεεα ημκ εαοηυκ ιαξ, υπςξ εβνάθδ θμζπυκ ηαζ ακςηένς. Γζυηζ υ ηδξ 

Θθίιαημξ, ςζάκ εη πνμζχπμο ηδξ ηεκμδμλίαξ ηαζ ηδξ οπενδθάκεζαξ μιζθχκ, θέβεζ• «"υηακ 

ζοπκάηζξ ιέιθεζαζ ημκ εαοηυκ ζμο εκχπζμκ ημο Θονίμο, ηυηε θμβίζμο διάξ ςξ ανάπκδκ». 

«πενδθάκεζα δε είκαζ, —θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη—, υπζ υηακ εκ ηδ δζάκμζα δζέθεεζ υ ηαφηδξ 
θμβζζιυξ, μφηε υηακ κζηδεεί ηακείξ φπ' αοηήξ ηαηά ηαζνυκ». Γζυηζ δζα ιυκδκ ηδκ ηίκδζζκ ημο 

αημοζίμο θμβζζιμφ δεκ ηζιςνεί, μφηε ηαηαηνίκεζ μ Θευξ ημκ άκενςπμ, μφηε ακ ηαε' χνακ 

ζοιθςκήζςιεκ ιε αοηυκ, εάκ ηαη' εηείκδ ηδκ χνακ ηεκηνίζςιεκ ημ πάεμξ.  Θφνζμξ μφηε 

ηαηαθμβίγεζ, μφηε ιαξ εθέβπεζ δζα ηδκ ημζαφηδκ αιέθεζα, άθθα δζ' εηείκμ, ημ υπμζμκ πνάβιαηζ 

δέπεηαζ ή δζάκμζα ςξ οπυδεζβια ηαζ ςθεθμφκ αοηήκ ηαζ δεκ εκκμεί υηζ αοηυ αθάπηεζ αοηήκ 

δεζκχξ. Κάθζζηα δε υηακ ηακείξ παναζηήζεζ ιε θυβμκ ηαζ ένβμκ ημ πάεμξ, αοηυξ ηαηαηνίκεηαζ. 
ημφημ θέβμοκ μζ Ξαηένεξ ηαζ πενί ηδξ ηεκμδμλίαξ ηαζ πενί πακηυξ πάεμοξ 

 
 

ΙΟΓΟ Σ' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
 
 
Ξενί υθςκ ηςκ θμβζζιχκ εκ βέκεζ. 

 
 
«Δκακηίμκ δε πάκηςκ ηςκ ηαηχκ θμβζζιχκ πνέπεζ κα επζηαθχιεεα ημκ Θευκ εζξ αμήεεζακ, 

επεζδή δεκ έπμιε πάκημηε ηδκ δφκαιζκ κα εκακηζςεμφιε εζξ ημοξ πμκδνμφξ θμβζζιμφξ», υπςξ 

θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη. 
 

Αθθά ηαζ δεκ οπάνπεζ άθθδ ημζαφηδ αμήεεζα υπςξ υ Θευξ. 
 

Γζα ημφημ πνέπεζ μφης κα πνμζεοπχιεεα επζιεθχξ πνμξ ημκ Γεζπυηδκ Σνζζηυκ ιε ζηεκαβιμφξ 



ηαζ δάηνοα, θέβεζ υ Λείθμξ υ Πζκαΐηδξ• «Δθέδζμμυκ ιε Θφνζε, ηαζ ιδ δχζεζξ κα απμθεζεχ! 

Δθέδζυκ ιε Θφνζε, υηζ είιαζ αζεεκήξ! Θαηαίζποκμκ Θφνζε, ημκ δαίιμκα ηδξ αοημπεπμζεήζεςξ! 

Δπζζηίαγμκ ηδκ ηεθαθήκ ιμο εκ διένα δαζιμκζημφ πμθέιμο! Ρμκ πμθειμφκηα ιε επενυκ 

πμθέιδζακ, Θφνζε! Ρμοξ ηθοδςκίγμκηαξ ιε θμβζζιμφξ ηαηαπνάοκμκ δζα ηδξ βαθήκδξ ζμο, Ιυβε 

ημο Θεμφ!». 
 

 δε Θευδςνμξ υ Πημοδίηδξ, παναθααχκ απυ ημκ Γαοίδ, δζέηαλε κα πνμζεοπχιεεα μφης ηαηά 

ηςκ αηαεάνηςκ θμβζζιχκ «Γίηαζμκ, Θφνζε, ημοξ αδζημφκηάξ ιε ηαζ πμθέιδζακ ημοξ 

πμθειμφκηάξ ιε» ηαζ ηα θμζπά ημο ραθιμφ. 
 

Θαζ ηαεχξ μί οικμβνάθμζ έβναρακ «Ρμκ δζεζημνπζζιέκμκ ιμο κμοκ ζοκάβαβε Θφνζε ηαζ ηδκ 

πενζςεείζακ ιμο ηανδίακ ηαεάνζζμκ, ςξ ης Ξέηνς δυξ ιμζ ιεηάκμζακ, ςξ ης ηεθχκδ 

ζηεκαβιυκ, ςξ ηδ πυνκδ δάηνοα, ίκα ηναοβάγς ζμζ, αμήεεζ ιμζ, εη ηςκ νοπανχκ θμβζζιχκ 

νφζαζ ιε, υηζ ςξ ηφιαηα εαθάζζδξ επακέζηδζακ έπ' ειέ αζ ακμιίαζ ιμο, ςξ ζηάθμξ εκ πεθάβεζ 

πεζιάγμιαζ οπυ ηςκ θμβζζιχκ ιμο• άθθ' εζξ εφδζμκ θζιέκα μδήβδζυκ ιε, Θφνζε, δζα ηδξ 
ιεηακμίαξ ηαζ ζχζυκ ιε. Πθμδνχξ βαν εθίαμιαζ δζα ηδκ αζεέκεζακ ημο κμυξ ιμο, ςξ ιδ εέθςκ 

πάζπς ηδκ αημφζζςκ πνμξ ηδκ αθήεεζακ αθθμίςζζκ. Γζυ ηνάγς ζμζ, Θεανπζηή Ρνζάξ αβία, αμήεεζ 

ιμζ, εκ ηδ ζηάζεζ ηςκ αβαεχκ ηαηάηαλυκ ιε!». 
 

Ιέβμκηεξ ηαφηα ηαζ ηα εη ηςκ Αβίςκ Γναθχκ υιμζα πνμξ ηαφηα, ηα εζξ έηαζημ θμβζζιυ επζηήδεζα 

ηαζ εζξ έηαζημ ηαζνυ ακαβηαία, επζηαθμφιεεα δζ' υθμοξ ημκ Θευκ εζξ αμήεεζακ, ηαζ Δηείκμξ εα 

ελμθμενεφζεζ αοημφξ. Δάκ δε ηαζ ημφημ είκαζ εκίμηε ανιυγμκ ηαζ εζξ διάξ ημοξ αδοκάημοξ, υηακ 

ιαξ εθίαμοκ μζ πμκδνμί θμβζζιμί, ημ κα επζηδιήζςιεκ ηαζ κα ακηζθμβήζςιεκ εζξ αοημφξ ηαζ κα 

ημοξ απμδζχλςιεκ, ηαζ αοηυ πνέπεζ κα βίκεζ υπζ απθχξ ηαζ ςξ έηοπε, άθθ' επίζδξ ιε ημ υκμια 

ημο Θεμφ. Δη ηςκ θυβςκ ηςκ Θείςκ Γναθχκ ηαζ ηαηά ημ πανάδεζβια ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ 

θέβμιε εζξ έηαζημ θμβζζιυ μφημξ• «Έπζηζιήζαζ ζμζ Θφνζμξ!». Θαζ πάθζκ «Άπυζηδηε άπ' ειμφ 

πάκηεξ μζ ενβαγυιεκμζ ηδκ ακμιίακ ηαζ εηηθίκαηε άπ' ειμφ, πμκδνεουιεκμζ, υπςξ ελενεοκήζς 

ηάξ εκημθάξ ημο Θεμφ ιμο». 
 

Θαζ ηαηά ημ πανάδεζβια εκυξ Γένμκημξ, υζηζξ έθεβε «Άπεθεε, εθεεζκέ, πνυζεθεε, δβαπδιέκε!». 

Θαί υηε ήημοζε ηαφηα έκαξ αδεθθυξ ηαζ κυιζζε υηζ ιίθδζε ιε ηάπμζμ ηαζ νχηδζε αοηυκ «Κεηά 

ηίκμξ μιζθείξ, Ξάηεν;». Αοηυξ είπε• «Ρμοξ ηαημφξ θμβζζιμφξ απεδίςλα ηαζ ημοξ ηαθμφξ 

πνμζεηάθεζα». 
 

Θαζ εάκ ημφημ είκαζ ςθέθζιμ ηαζ εζξ διάξ, αξ θέβςιεκ ηαφηα ηαζ υιμζα πνμξ αοηά . 
 
 
 

 
ΙΟΓΟ Ε' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 

 
Ξενί ηδξ ικήιδξ ημο εακάημο ηαζ ηδξ θμαενάξ ηνίζεςξ, πςξ πνέπεζ κα 
ιεθεηχιαζ πενί ημφηςκ, δζα κα απμηηήζςιεκ ημκ θμβζζιυ ημφημκ εκ ηαζξ 

ηανδίαζξ διχκ. 
 
 
Ιέβμοκ δε μζ Ξαηένεξ, υηζ εζξ ηδκ ενβαζίακ διχκ είκαζ θίακ ακαβηαίςκ ηαζ ςθέθζιςκ κα έπμιεκ 

πακημζμηνυπςξ ηδκ ικήιδκ ημο εακάημο ηαζ ηδξ θμαέναξ ηνίζεςξ. Θαζ υ ιεκ Φζθυεεμξ υ 

Πζκαΐηδξ ηαεμνίγεζ εζξ ηδκ ενβαζίακ ηαφηδκ ηνυπμκ ηζκά ηάπμζακ ηάλζκ «δζυηζ απυ ηδκ πνςίακ, — 

θέβεζ—, πνέπεζ κα ηαηαβζκχιεεα εζξ ηδκ ικήιδκ ημο Θεμφ, ημοηέζηζκ, εζξ ηδκ πνμζεοπή ηαζ ηδκ 

θοθαηήκ ηδξ ηανδίαξ ιέπνζ ημο ηαζνμφ ημο θαβδημφ. 
 

Έπεζηα δε, αθμφ εοπανζζηήζμιε ημκ Θευκ, πνέπεζ κα ιεθεηχιαζ πενί ημο εακάημο ηαζ ηδξ 

ηνίζεςξ». Θαζ υηακ θμζπυκ επζδζδχιεεα ιε ζπμοδή εζξ ημφημ, πνέπεζ πθέμκ πάκηςκ κα έπμιεκ 

ηαηά κμοκ ημκ οπυ ημο Θονίμο νδεέκηα θυβμκ «Ραφηδ ηδ κοηηί μζ άββεθμζ ηδκ ροπήκ ζμο 

απαζημφζζκ πυ ζμο». Θαζ είπεκ υηζ εα απμδχζμιε θυβμκ πενί πακηυξ νήιαημξ ανβμφ εκ διένα 

ηνίζεςξ, ηαζ υηζ μ δζαθμβζζιυξ ηδξ ηανδίαξ ημζκμί ημκ ακενςπμκ. Ξνέπεζ κα ικδιμκεφζςιεκ 
ημο νδημφ ηςκ αβίςκ Απμζηυθςκ, υηζ «πάκηςκ δε ημ ηέθμξ ήββζηε» ηαζ «ήλεζ δε ή διένα Θονίμο 

ςξ ηθέπηδξ εκ κοηηί»6. Ξάκηεξ εα παναζημφιε εκχπζμκ ημο δζηαζηδνίμο ημο Σνζζημφ ηαζ υ 

Ιυβμξ ημο Θεμφ δεκ εα ηνίκεζ ιυκμκ ηα ένβα ηαζ ημοξ θυβμοξ, αθθά ηαζ ημοξ δζαθμβζζιμφξ ηδξ 



ηανδίαξ. 
 

 δε ηαεδβδηήξ ηςκ Ξαηένςκ Κέβαξ Ακηχκζμξ θέβεζ• «Ξνέπεζ κα έπμιεκ πάκημηε εκηυξ διχκ 

ηδκ ζηέρδ υηζ δεκ εα δζέθεςιεκ υθδ ηδκ ήιένακ ηαφηδκ εκ ηαφηδ ηδ γςή». 
 

Θαζ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαηαξ θέβεζ• «Κκδιυκεοε ηςκ εζπάηςκ ζμο, ηαζ εζξ ημκ αζχκα δεκ εα 

αιανηήζεζξ». Θαζ αθθαπμφ θέβεζ υ ίδζμξ- «Ή ικήιδ ημο εακάημο κα είκαζ πάκημηε ιεηά ζμο». 
 

Θαζ υ Ηζαάη υ Πφνμξ θέβεζ• «Ξάκημηε ικδιυκεοε εκ ηδ ηανδία ζμο, ς άκενςπε, υηζ εα 

απέθεεζξ». 
 

Θαζ πάκηεξ μζ Άβζμζ υπζ ιυκμκ είπμκ ηδκ ενβαζίακ ηαφηδκ, αθθά ηαζ ακαηήνολακ ηδκ ικήιδκ ημο 

εακάημο ελςηενζηυ υνμ ηδξ θζθμζμθίαξ. Ρζ δε κα πνάλςιεκ διείξ μζ ειπαεείξ ηαζ αδφκαημζ; Ξχξ 

κα ιάεμιε ηδκ ενβαζία ηαφηδκ, δζα κα εδναζχζμιε ημφημκ ημκ θμβζζιυ έζης έπ' μθίβμκ εκ ηδ 

ηανδία διχκ; Γζυηζ «ημ κα απμηηήζμιε ηδκ ικήιδκ ηαφηδκ εκηυξ διχκ ηαηά ηνυπμκ ηέθεζμκ, 

είκαζ δςνεά ημο Θεμφ ηαζ Σάνζξ εαοιαζηή», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη.  ιεηεςνζζιυξ υιςξ ημο 

κμυξ διχκ ηαζ ή ζοζημηζζεείζα θήεδ δεκ αθήκμοκ διάξ κα παναιέκμιεκ ηαζ κα ιεθεηχιεκ εζξ 

αοηά. Γζυηζ πμθθάηζξ δζαθμβζγυιεεα ηαφηα ηαζ ζοκμιζθμφιεκ ιεη' αθθήθςκ πενί ημο εακάημο, εκ 

ημφημζξ δεκ δοκάιεεα κα ειααεφκςιεκ ηαζ κα εδναζχζμιε ημοξ θυβμοξ ημφημοξ εκηυξ ηδξ 

ηανδίαξ διχκ. Αθθά δεκ ιζηνμροπμφιε δζ' αοηυ, μφηε παναζημφιεεα απυ ηδκ ενβαζία ηαφηδκ, 

δζυηζ ιε ηδκ αμήεεζακ ημο Θεμφ, ιε ημκ ηυπμ ηαζ ιε ημκ πνυκμκ εζζενπυιεεα εζξ αοηήκ. 
 

Θαζ ακ ηακείξ έπεζ πνμαίνεζζκ, αξ πνάηηεζ μφης ηαζ αξ εκεοιείηαζ ηα ακςηένς βεβναιιέκα 

θυβζα, εκκμζχκ πυζμκ ακαβηαία ηαζ ςθέθζιμξ είκαζ ή ενβαζία αοηή. Γζυηζ ηαεχξ παζχκ ηςκ 

ηνμθχκ ακαβηαζυηενα είκαζ υ άνημξ, μφης ηαζ ή ικήιδ ημο εακάημο είκαζ ακαβηαζυηενα ηςκ 

θμζπχκ ανεηχκ. «Θαζ υπςξ είκαζ αδφκαημκ εζξ ημκ πεζκχκηα κα ιδ εκεοιείηε ημκ άνημκ, μφης 

ηαζ εζξ ημκ εέθμκηα κα ζςεεί, κα ιδ ικδιμκεφεζ ημο εακάημο», είπμκ μί Ξαηένεξ. 
 

Έπεζηα αξ ζοκαβάβεζ ημκ κμοκ εζξ υζα είπμκ μζ Άβζμζ εζξ ηα ζοββνάιιαηά ηςκ, πενί ηςκ 

δζαθυνςκ θμαενχκ εακάηςκ, υπςξ υ ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ υ Γζάθμβμξ ηαζ άθθμζ πμθθμί. 

Υθέθζιςκ κμιίγς ηαζ ημφημ: Ρμ κα εκεοιχιεεα ημοξ δζαθυνμοξ εακάημοξ, ημοξ μπμίμοξ 

είδμιεκ ηαζ πενί ηςκ μπμίςκ δημφζαιεκ, μίηζκεξ ζοκέαδζακ εκ ηαζξ διένεξ διχκ. Γζυηζ πμθθμί, 

υπζ ιυκμκ ημζιζημί, αθθά ηαζ ιμκαπμί, δζήβμκ εκ εοδιενία ηαζ δβάπςκ ηδκ γςήκ ημο ηυζιμο 

ημφημο ηαζ είπμκ ηδκ εθπίδα ηςκ εζξ ηδκ ιαηνυηδηα ηςκ διενχκ ηςκ, ηαζ δεκ είπμκ θεάζεζ εζξ 

ημ βήναξ, άθθ' αζθκζδίςξ εενίζεδζακ οπυ ημο εακάημο. 
 

Ρζκέξ ελ αοηχκ δεκ δδοκήεδζακ ηαηά ηδκ χνακ εηείκδ μφηε κα απμπαζνεηίζμοκ ηακέκα, άθθ' 

μφημξ απθχξ ζζηάιεκμζ ή ηαεήιεκμζ αθδνπάζεδζακ. 
 

Θαζ έηενμζ ελέπκεοζακ ηνχβμκηεξ ηαζ πίκμκηεξ. 

Άθθμζ έλαθκα απέεακακ πμνεουιεκμζ εκ υδχ. 

Έηενμζ ηαηέηθζκακ επί ηδξ ηθίκδξ, κμιίγμκηαξ υηζ εα ακέπαοακ ημ ζχια ιε ημκ μθίβμκ ηαζ 

πνυζηαζνμ φπκμ ημφημκ, ηαζ μφημξ εημζιήεδζακ ημκ αζχκζμ φπκμ. 
 

Ρζκέξ δε ελ αοηχκ είπμκ κα οπμιείκμοκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία χνακ εηείκδ θμαέναξ ελεηάζεζξ ηαζ 

θνζηημφξ ηνυιμοξ ηαζ δεζκμφξ εηθμαζζιμφξ, ηαεχξ βκςνίγμιε. Ρςκ μπμίςκ ηαζ ιυκμκ αζ 

οπμικήζεζξ δφκακηαζ μοη μθίβμκ κα ιαξ θμαενίζμοκ. 
 

Θαζ θένμκηεξ πάκηα ηαφηα εζξ ηδκ ικήιδκ, δζαθμβζγυιεεα• Ξμο είκαζ μζ θίθμζ ηαζ μζ βκςζημί 

διχκ; Θαζ Ρζ ηένδζζακ εη ημφημο, ακ ηακείξ ελ αοηχκ ήημ έκηζιμξ ηαζ έκδμλμξ ηαζ άνπςκ εκ ης 

ημζιχ ημφης, ή ακ είπε πθμφημ ή πμθθή ζςιαηζηή ηνοθή; Γεκ ιεηεαθήεδζακ αοηά εζξ θεμνά 
ηαζ δοζςδία ηαζ ημκζμνηυ; Θαζ αξ εκεοιδεχιεκ ημοξ οικμβνάθμοξ, μίηζκεξ θέβμοκ πενί ημφηςκ 

«Ξμία ημο αίμο ηνοθή δζαιέκεζ θφπδξ αιέημπμξ; Ή πμία δυλα έζηδηε επί βδξ αιεηάεεημξ; Αθθά 

πάκηα ζηζάξ αζεεκέζηενα ηαζ μκείνμο απαηδθυηενα, ιία νμπή ηαζ ηαφηα πάκηα εάκαημξ 

δζαδέπεηαζ. Δκ αθδεεία θμζπυκ, πάζα ιαηαζυηδξ εκ ης αίς ημφης, υζα έπμιεκ, δεκ εα 

παναιείκμοκ ιεε' διχκ ιεηά ημκ εάκαημκ, δζυηζ δεκ εα ιεηααεί εηεί υ πθμφημξ ημο αίμο ημφημο, 

μφηε εα ζοκμδεφζεζ διάξ ή δυλα ημο αζχκμξ ημφημο, αθθ' επεθεχκ υ εάκαημξ εα αθακίζεζ 

πάκηα ηαφηα». 
 

Θαζ μφης ηαηακμήζακηεξ ηδκ ιαηαζυηδηα ημο αζχκμξ ημφημο, Ρζ ηαναζζυιεεα ιαηαίςξ 

αζπμθμφιεκμζ πενί ηα αζμηζηά; Γζυηζ ή μδυξ, επί ηδξ μπμίαξ ηνέπμιε, είκαζ αναπεία. Θαπκυξ είκαζ 

υ αίμξ μφημξ, αηιυξ, ημκζμνηυξ ηαζ ζπμδυξ. 
 

Έπ' μθίβμκ ειθακίγεηαζ ηαζ ηαπέςξ αθακίγεηαζ «ηαζ είκαζ εοηεθέζηενμξ ιζαξ μδμζπμνίαξ», υπςξ 

θέβεζ μ Ηςάκκδξ υ Σνοζυζημιμξ. Γζυηζ μ ααδίγςκ ηδκ μδυκ μδμζπυνμξ, υηακ εεθήζεζ κα πμνεοεεί 



εζξ ηίκα πχνακ, πμνεφεηαζ. Θαζ υπμο δεκ εέθεζ, δεκ πμνεφεηαζ. ηε δε ηαημζηεί εκ ης 

λεκμδμπείμ, βκςνίγεζ πυηε έθεαζε ηαζ πυηε εέθεζ κα ακαπςνήζεζ: εάκ έθεαζε ηδκ εζπένα, εα 

ακαπςνήζεζ ημ πνςί. Έπεζ δε ηαζ ηδκ ελμοζίακ κα αναδφκεζ πενζζζυηενμ εκ ης λεκμδμπείμ. 

Ζιείξ υιςξ ηαζ εέθμκηεξ ηαζ ιδ εέθμκηεξ, ελενπυιεεα ημο αίμο ημφημο. Θαζ δεκ βκςνίγμιε, πυηε 

εα ελέθεςιεκ, μφηε έπμιεκ ηδκ ελμοζίακ, εάκ εεθήζςιεκ κα παναιείκμιε αηυιδ εδχ, αθθ' 

αζθκζδίςξ εα επέθεεζ ημ ηαη' αθήεεζακ θμαενυ ιοζηήνζμκ ημο εακάημο ηαζ ή ροπή εα πςνζζεεί 

αζαίςξ απυ ημ ζχια, εα αθαζνεεεί απυ ημοξ ανιμφξ ηαζ ηαξ ζοκεέζεζξ ημο θοζζημφ ζοκδέζιμο 

δζα ημο εεθήιαημξ ημο Θεμφ. Θαζ Ρζ εα πνάλςιεκ ηυηε, ακ πνμ ηδξ χναξ εηείκδξ δεκ εα έπμιεκ 

μφηε θνμκηίζεζ, μφηε ιεθεηήζεζ πενί ημφηςκ ηαζ εονεεχιεκ ηυηε ακέημζιμζ; 
 

Δκ εηείκδ ηδ χνα εα εκκμήζςιεκ ιε πζηνία, πμίμκ αβχκα έπεζ ή ροπή υηακ πςνζζεεί απυ ημ 

ζχια. Νοαί, πυζμκ εα εθζαεί ηυηε ηαζ δεκ εα οπάνλεζ ηακείξ κα ηδκ εθεήζεζ! 
 

Ξνμξ ημοξ Αββέθμοξ εα ορχζεζ ημοξ μθεαθιμφξ, άπναηημξ εα πνμζεοπδεεί. 
 

Ξνμξ ημοξ ακενχπμοξ εα εηηείκεζ ηαξ πείναξ ηαζ δεκ εα έπεζ ηακέκα κα ηδκ αμδεήζεζ, ιυκμκ ηα 

ζοκ Θεχ ηαθά ένβα. 
 

εεκ εκκμμφκηεξ ημ αναπφ ηδξ γςήξ διχκ, αξ θνμκηίζμιε πενί ηδξ χναξ εηείκδξ ημο εακάημο, 

ιδ επζδζδυιεκμζ εζξ ημοξ εμνφαμοξ ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ εζξ ιένζικαξ ακςθεθείξ• Γζυηζ 

«ιάηδκ ηανάζζεηαζ παξ βδβεκήξ», υπςξ-θέβεζ ή Γναθή. 
 

Γζυηζ ακ ηαζ ηενδίζμιε υθμκ ημκ ηυζιμκ, εα ηαημζηήζμιε εκ ης ηάθς, ιδδέκ απμημιίζακηεξ εη 

ημο ηυζιμο ημφημο, μφηε ηάθθμξ, μφηε δυλα, μφηε ελμοζίακ, μφηε ηζιήκ, μφηε μζακδήπμηε άθθδκ 

ηνοθή ημο αίμο. 
 

Ηδμφ θμζπυκ, αξ αθέρςιεκ εζξ ημοξ ηάθμοξ ηαζ αξ δμφιε ημ ηηζζηυ διχκ ηάθθμξ άζπδιμ ηαζ 

άδμλςκ, ιδ έπμκ είδμξ. Θαζ αθέπμκηεξ θμζπυκ ηα βεβοικςιέκα μζηά, αξ είπςιεκ πνμξ ημκ 

εαοηυκ ιαξ• 
 

Ρζξ είκαζ ααζζθεφξ ή πηςπυξ, έκδμλμξ ή άδμλμξ; 
 

Ξμο είκαζ ημ ηάθθμξ ηαζ ή ηνοθή ημο ηυζιμο ημφημο; 

Γεκ είκαζ πάκηα αζπδιμζφκδ ηαζ δοζςδία; 

Θαζ ζδμφ, ηα πμθφηζια ηαζ πενζπυεδηα ημο ηυζιμο ημφημο πενζήθεακ υθμξ δζ' υθμο εζξ απνδζηία 
ηαζ ελέπεζακ ςξ άκεμξ ιανακεέκ. 

 

Θαζ υπςξ ή ζηζά πανένπεηαζ, μφης εα ηαηανβδεεί πάκ ημ ακενχπζκμ. Θαζ αξ εαοιάζςιεκ ηαφηα, 

θέβμκηεξ πνμξ ημκ εαοηυκ ιαξ πενί ημο εαφιαημξ ημφημο• Ρζ είκαζ ημφημ ημ πενί διάξ 

ηεθμφιεκμ ιοζηήνζμκ; Ξχξ πανεδυεδιεκ εζξ ηδκ θεμνάκ; Ξχξ ζοκεγεφπεδιεκ ιε ημκ εάκαημκ; 
 

κηςξ ιε ηδκ δζαηαβή ημο Θεμφ, υπςξ βνάθεζ υ οικμβνάθμξ• 
 

«Γζα ηδκ πανάααζζκ ηδξ εκημθήξ εβέκεημ εζξ ημκ Αδάι ή πάθαζ εκ Δδέι βεφζδξ ημο λφθμο κυζμξ 

εακάζζιμξ, υηε μ υθζξ ελήιεζε ημκ ζυκ. Γζα ημφημ θμζπυκ εζζήθεε μ εάκαημξ, παββεκή 

ηαηακαθίζημκ ημκ άκενςπμκ. Άθθ' υ Γεζπυηδξ, υζηζξ δζα αάεμοξ ηδξ αννήημο ζμθίαξ Ρμο 
έδςζε εζξ διάξ υνμοξ γςήξ ηαζ πνμέαθερε ημκ εάκαημκ, ήθεε, ηαηέααθε ημκ υθζκ, πάνζζε εζξ 

διάξ ηδκ ακάζηαζδ ηαζ ιεημζηίγεζ ημοξ δμφθμοξ Ρμο εζξ ηδκ άθθδκ γςήκ». 
 

Θαζ μφηςξ αξ θάαςιεκ ηαηά κμοκ ηδκ Γεοηένακ Ξανμοζίακ ημο Θονίμο ηαζ ηδκ έβενζζκ διχκ 

ηαζ ηδκ θμαενάκ ηνίζζκ, παναεέημκηεξ αοηά ηα εοαββεθζηά θυβζα ημο Θονίμο, ηα μπμία έβναρε μ 

εευθεμββμξ Καηεαίμξ• «Θαζ ιεηά ηδκ εθίρζκ ηςκ διενχκ εηείκςκ, —βνάθεζ—, μ ήθζμξ 

ζοζημηζζεήζεηαζ ηαζ ή ζεθήκδ μο δχζεζ ημ θέββμξ αοηήξ ηαζ μζ αζηένεξ πεζμφκηαζ απυ ημο 
μονακμφ ηαζ αζ δοκάιεζξ ηςκ μονακχκ ζαθεοεήζμκηαζ. Θαζ ηυηε θακήζεηαζ ημ ζδιείμκ ημο ζμφ 

ημο ακενχπμο εκ ημ μονακχ ηαζ ηυηε ηυρμκηαζ πάζαζ αζ θοθαί ηδξ βδξ ηαζ υρμκηαζ ημκ ζυκ ημο 

ακενχπμο ενπυιεκςκ επί ηςκ κεθεθχκ ημο μονακμφ ιεηά δοκάιεςξ ηαζ δυλδξ πμθθήξ. 
 

Θαζ απμζηέθθεζ ημοξ Αββέθμοξ αοημφ ιεηά ζάθπζββμξ θςκήξ ιεβάθδξ ηαζ επζζοκάλμοζζκ ημοξ 

εηθεηημφξ αοημφ εη ηςκ ηεζζάνςκ ακέιςκ απ' αηνχκ μονακχκ έςξ αηνχκ αοηχκ». 
 

 δε δβαπδιέκμξ ιαεδηήξ ημο Θονίμο Ηςάκκδξ, μφημξ έβναρε ημοξ θυβμοξ αοημφ• «Ένπεηαζ 

χνα, εκ ή πάκηεξ μζ εκ ημζξ ικδιείμζξ κεηνμί αημφζμκηαζ ηδξ θςκήξ ημο ζμφ ημο Θεμφ ηαζ μζ 

αημφμκηεξ γήζμκηαζ. Θαζ εηπμνεφζμκηαζ μζ ηα αβαεά πμζήζακηεξ εζξ ακάζηαζδκ γςήξ, μζ δε ηα 
θαφθα πνάλακηεξ εζξ ακάζηαζδκ ηνίζεςξ». Θαζ πάθζκ υ Καηεαίμξ• «υηακ δε έθεεζ υ ζυξ ημο 

ακενχπμο εκ ηδ δυλδ αοημφ ηαζ πάκηεξ μζ άβζμζ Άββεθμζ ιεη' αοημφ, ηυηε ηαείζεζ επί ενυκμο 

δυλδξ αοημφ ηαζ ζοκαπεήζεηαζ έιπνμζεεκ αοημφ πάκηα ηα έεκδ ηαζ αθμνζεί αοημφξ άπ' 



αθθήθςκ, χζπεν υ πμζιήκ αθμνίγεζ ηα πνυααηα εη δελζχκ αοημφ, ηα δε ενίθζα ελ εοςκφιςκ. 

Ρυηε αίνεζ υ ααζζθεφξ ημζξ εη δελζχκ αοημφ, Γεφηε μί εοθμβδιέκμζ ημο Ξαηνυξ ιμο, 

ηθδνμκμιήζαηε ηδκ δημζιαζιέκδκ οιίκ ααζζθείακ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο.. Ρμζξ δε ελ εοςκφιςκ 
αοημφ αίνεζ• 'Ξμνεφεζεε άπ' ειμφ μί ηαηδναιέκμζ εζξ ημ πον ημ αζχκζμκ ημ δημζιαζιέκμκ ης 

δζααυθς Θαζ ημζξ άββέθμζξ αοημφ...' Θαζ απεθεφζμκηαζ μφημζ εζξ ηυθαζζκ αζχκζμκ, μί δε δίηαζμζ εζξ 

γςήκ αζχκζμκ». 
 

Θαζ Ρζ αδεθθμί, εα είκαζ πεζνυηενμ ηαζ παθεπχηενμ απυ ηδκ θμαενά ηαζ θνζηηή απμθμβία εηείκδ 

ηαζ απυ ημ εέαια εηείκμ, υηακ εα ίδςιεκ υθμοξ ημοξ αιανηήζακηεξ ηαζ ιδ ιεηακμήζακηεξ οπυ 

ηδξ δζηαίαξ ηνίζεςξ ημο Θεμφ εζξ ηαξ αζςκίμοξ ημθάζεζξ απμπειπυιεκμοξ ηαζ θνίηημκηαξ δεζκχξ 

ηαζ ηνάγμκηαξ ηαζ άπναηημξ ηθαίμκηαξ; Ξχξ κα ιδ ηθαφζςιεκ ηαζ κα ιδ ενδκήζμιε, υηακ 

θάαςιεκ ηαηά κμοκ ηαξ θμαέναξ ηαζ θνζηηάξ ημθάζεζξ εηείκαξ, ηαξ μπμίαξ ακαθένεζ ή Γναθή ημ 

αζχκζμκ πον, ημ ζηυημξ ημ ελχηενμκ, ηδκ ααεείακ άαοζζμ, ημκ δεζκυκ αημίιδηςκ ζηχθδηα, ημκ 

ανοβιυ ηςκ μδυκηςκ ηαζ πάζαξ ηαξ θμζπάξ ααζάκμοξ, αζ μπμίαζ εα ακαιέκμοκ ημοξ πμθθά 

αιανηήζακηεξ ηαζ ηαηχξ ελμνβίζακηαξ ημκ πακάβαεμ Θευκ ιε ηδκ πμκδνά αοηχκ δζαβςβή, «ςκ 

πνχημξ εζιί εβχ» υ άεθζμξ; Ξμίμκ θυαμκ θμζπυκ, ς αδεθθμί, εα έπμιεκ ηυηε, υηακ εα ζηδεμφκ 

μζ ενυκμζ ηαζ εα ακμζπεμφκ ηα αζαθία ηαζ μ Θευξ εα ηαείζεζ πνμξ ηνίζζκ ηαζ υηακ ηαζ αοημί μζ 

Άββεθμζ εα πανίζηακηαζ εκ ηνυις; Θαζ Ρζ εα πνάλςιεκ ηυηε διείξ μζ εκ πμθθαίξ αιανηίαζξ έκμπμζ 
άκενςπμζ, υηακ αημφζςιεκ Αοηυκ υπςξ ηαθεί ιεκ ημοξ εοθμβδιέκμοξ ημο Ξαηνυξ εζξ ηδκ 

Βαζζθείακ, απμπέιπεζ δε ημοξ αιανηςθμφξ εζξ ηδκ ηυθαζζκ ηαζ αθμνίγεζ αοημφξ απυ ημοξ 

εηθεηημφξ; Θαζ ηίκα απμηνζεχιεκ ή κα απμθμβδεχιεκ θμζπυκ ηυηε, υηακ πάκηα ηα ένβα διχκ 

εα παναζηαεμφκ πνμξ έθεβπμ διχκ ηαζ υηακ εα θακενςεμφκ υθα ηα ηνοπηά διχκ, ηα μπμία 
διανηήζαιεκ εκ διένα ηαζ κοηηί, εκ θυβς ηαζ ένβς ηαζ δζάκμζα; Θαζ πμζα αζζπφκδ εα ιαξ 

ηαηαθάαεζ ηυηε, επεζδή ηακείξ δεκ εα δοκδεεί κα απανκδεεί ηαξ αιανηίαξ ημο, δζυηζ ή αθήεεζα 

εα εθέβλεζ ηαζ θυαμξ ιέβζζημξ εα ηαηάζπεζ ημκ ακενςπμκ! Δκ πανά ηαζ εοθνμζφκδ υιςξ εα 
εζζέθεμοκ μζ δίηαζμζ εζξ ημκ μονάκζμκ κοιθχκα, θαιαάκμκηεξ ημκ ιζζευ ηςκ αβαεχκ ηςκ 

ένβςκ. 
 
 
Θαζ ηζξ εα εηηναβςδήζδ, ς αδεθθμί, ημκ θυαμκ εηείκμκ ηαζ ημκ ηνυιμ ηδξ Γεοηέναξ Ξανμοζίαξ 

ημο Θονίμο ηαζ ηδξ θμαενάξ εηείκδξ ηαζ αδέηαζημο ηνίζεςξ, χζηε ηάπμζμξ απυ ημοξ Ξαηέναξ κα 

θέβεζ• «Δάκ εα ήημ δοκαηυκ ηυηε κα απμεάκεζ ηακείξ, υθμξ υ ηυζιμξ εα απέεκδζηεκ απυ ημκ 

θυαμκ εηείκμκ. Γζα ημφημ αξ θμαδεχιεκ ηαζ αξ θνίλςιεκ ηαζ αξ θάαςιεκ ηαφηα ηαηά κμοκ, 

έζης ηαζ ακ ή ηανδία δεκ εεθήζεζ, αξ αζάζςιεκ αοηήκ κα ζηεθηεί ηαφηα ηαζ αξ είπςιεκ πνμξ 

ηδκ ροπήκ διχκ «Νίιμζ ζημηεζκή ροπή, ζε πνμζήββζζεκ ή απυ ημο ζχιαημξ έλμδμξ! Έςξ πυηε 

δεκ εα απανκδεήξ ηα ηαηά; Έςξ πυηε εα ακαπαφεζαζ εζξ ηδκ ναεοιία; Ρζ δεκ ζηέπηεζαζ ηδκ 

θμαενάκ χνακ ημο εακάημο; Ρζ δεκ ηνέιεζξ ημ θμαενυ αήια ημο Πςηήνμξ; Ρζ απμηνίκεζαζ 
θμζπυκ ή πχξ απμθμβείζαζ• Γζυηζ ζδμφ, ηα ένβα ζμο πανίζηακηαζ ηαζ ζε εθέβπμοκ ηαζ ηαηδβμνμφκ 

εκακηίμκ ζμο. 
 

Ιμζπυκ, ς ροπή, έςξ υημο έπεζξ ηαζνυκ, άθεξ ηα αζζπνά ένβα, ακάθααε αίμκ ηαθυκ, δνάιε, 

πνυθααε ηαζ ιεηά πίζηεςξ ακααυδζμκ Ήιανημκ Θφνζε, ήιανηυκ ζμζ ηαηχξ. Αθθά βκςνίγς ηδκ 

εοζπθαπκία ζμο, Φζθάκενςπε, δζα ημφημ πνμζπίπης ηαζ δέμιαζ ηδξ αβαεμζφκδξ ζμο, ίκα έθεεζ 

έπ' ειέ ημ έθευξ ζμο, Γέζπμηα, υηζ ηεηαναβιέκδ είκαζ ή ροπή ιμο ηαζ ηεεθζιιέκδ δζα ηδκ έλμδυ 

ηδξ εη ημο αεθίμο ιμο ζχιαημξ, ιήπςξ ή αμοθή ημο πμκδνμφ επενμφ οπακηήζεζ ηαζ ηναηήζεζ 

αοηήκ εκ ης ζηυηεζ δζα ηάξ εκ βκχζεζ ηαζ αβκμία ηαηά ημκ αίμκ ημφημκ πεπναβιέκμξ αιανηίαξ 

ιμο. Ίθεςξ βεκμφ ιμζ, Γέζπμηα ηαζ κα ιδ ίδδ ή ροπή ιμο ηδκ ζημηεζκή υρζκ ηςκ πμκδνχκ 

δαζιυκςκ, αθθά κα παναθάαμοκ αοηήκ μζ οπένθαιπνμί ζμο Άββεθμζ. Υξ έπςκ ηδκ ελμοζίακ ηδξ 

αθέζεςξ ηςκ αιανηζχκ, «άκεξ ιμζ, ίκα ακαρφλς», ηαζ ίκα ιδ εονέεδ εκχπζμκ ζμο ή αιανηία 

ιμο, ηδκ μπμίακ ήιανημκ δζα ηδκ αζεέκεζακ ηδξ θφζεςξ διχκ εκ θυβς, ένβς ηαζ δζάκμζα, εκ 

βκχζεζ ηαζ αβκμία, ίκα εονεεχ εκχπζμκ ζμο ηαηά ηδκ άαπέηδοζζκ ημο ζχιαηυξ ιμο άκεο νφπμο 

ηζκυξ επί ηδξ ιμνθήξ ηδξ ροπήξ ιμο ηαζ υπςξ ιδ παναθααή ειέ ημκ αιανηςθχκ ή ζημηεζκή πεζν 

ημο άνπμκημξ ημο ηυζιμο ημφημο, ίκα ιε ηαηαννίρεζ εζξ αοευκ Άδμο. Άθθα πανάζηδεί ιμζ ηαζ 

βεκμφ ιμζ Πςηήν ηαζ ακηζθήπηςν! Δθέδζμκ Θφνζε, ηδκ νοπςεείζακ ημζξ πάεεζζ ημο αίμο ημφημο 

ροπήκ ιμο ηαζ ηαεανάκ αοηήκ δζα ηδξ ιεηακμίαξ ηαζ ελμιμθμβήζεςξ πανάθααε ηαζ δζα ηδξ 

δοκάιεχξ ζμο ακάβαβέ ιε επί ηδκ εείακ ζμο ηνίζζκ! Θαζ υηακ έθεεζξ Θεέ, επί βδξ ιεηά δυλδξ ηαζ 

ηαείζεζξ, Δθεήιμκ, επί ημο ενυκμο ζμο κα ηνίκεζξ ηδκ δζηαίακ ζμο ηνίζζκ ηαζ διείξ πάκηεξ 

παναζηχιεκ βοικμί ςξ ηαηάημζημζ εκ ηδ αδέηαζημ ηνίζδ ζμο, ηυηε εα ανπίζεζξ κα ελεηάγεζξ ηα 

αιανηήιαηα διχκ, ηα μπμία διάνημιεκ εκ θυβς ηαζ ένβς ηαζ δζάκμζα. Ρυηε Ξακάβαεε, ιδ 

εθέβλεζξ ηα ηνοπηά ιμο ηαζ ιδ ηαηαζζπφκδξ ιε εκχπζμκ Αββέθςκ ηαζ ακενχπςκ, αθθά θείζαζ 

ιμο Θεέ, ηαζ Δθέδζυκ ιε! Γζυηζ δζαθμβίγμιαζ ημ θμαενυ ζμο ηνζηήνζμ Θεέ,ηαζ θνίηης ηδκ 



θμαενάκ διένακ ηδξ ηνίζεςξ ηαζ ηνέις οπυ ηδξ ζοκεζδήζεςξ ιμο εθεβπυιεκμξ ηαζ εθίαμιαζ 

δεζκχξ δζα ηαξ πμκδνάξ ιμο πνάλεζξ ηαζ απμνχ πχξ εα απμθμβδεχ εκχπζυκ ζμο, ημο αεακάημο 

Βαζζθέςξ, ςξ μφης πζηνχξ πανμνβίζαξ ζε. 
 

Κε πμζα παννδζία εα πνμζαθέρς εζξ ζε ημκ θμαενυκ ηνζηήκ εβχ υ αζζπνυξ ηαζ πυνκμξ; Αθθά 

Θφνζε, υ εκ δυλδ εφζπθαπκμξ, Ξαηήν ηαζ ζυξ ιμκμβεκήξ ηαζ Άβζμκ Ξκεφια, Δθέδζυκ ιε ηαζ 

νφζαζ ιε ηυηε ημο άζαεζημο πονυξ ηαζ αλίςζυκ ιε ηδξ εη δελζχκ ζμο ζηάζεςξ, Θνζηά δίηαζε!». 
 
 
 

ΙΟΓΟ Ζ' 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
Ξενί δαηνφςκ ηαζ ηζ πνέπεζ κα πνάλμοκ μζ επζεοιμφκηεξ κα απμηηήζμοκ αοηά. 

 
 
ηακ ηαφηα ηαζ υιμζα πνμξ ηαφηα θέβμκηεξ ηαζ δζαθμβζγυιεκμζ, εφνςιεκ Σάνζηζ Θεμφ δζα ιέζμο 

ημφηςκ δάηνοα, ηυηε πνέπεζ κα ηθαφζςιεκ ιε υζδ δφκαιζκ ηαζ ζζπφκ έπμιεκ. «Γζυηζ ιε ημκ 
ενήκμ, —είπμκ μζ Ξαηένεξ—, εα θοηνςεμφιε απυ ημ αζχκζμ πον ηαζ ηαξ θμζπάξ ημθάζεζξ». Δάκ 

υιςξ δεκ δοκάιεεα κα ηθαφζςιεκ επί πμθφ, αξ αζάζςιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ κα εηαάθςιεκ έζης 

μθίβαξ ιζηνάξ ζηαβυκαξ ιεηά πυκμο. «Γζυηζ πάκηςξ ηνίκεηαζ οπυ ημο ηαθμφ διχκ Θνζημφ, — 

θέβεζ υ Θθίιαημξ—, υπςξ εζξ πάκηα, μφης ηαζ εζξ ηα δάηνοα, ή δφκαιζξ ηδξ θφζεςξ. Γζυηζ είδμκ, 

—θέβεζ—, ιζηνάξ ζηαβυκαξ δίηδ αίιαημξ πνμπεμιέκαξ ηαζ είδμκ πδβάξ άκεο πυκμο 

πνμενπυιεκμξ. Δβχ δε έηνζκα ημοξ ημπζχκηαξ ιάθθμκ ηαηά ημκ πυκμ ηαζ υπζ ηαηά ηα δάηνοα, 

κμιίγς δε ηαζ μ Θευξ». 
 

ηακ υιςξ εκίμηε δεκ δοκάιεεα κα εφνςιεκ μφηε έζης μθίβμκ δάηνομ δζα ηδκ αδοκαιία ηαζ 

αιέθεζα διχκ ή δζ' άθθαξ ηζκάξ αζηίαξ, ηυηε δεκ πνέπεζ κα παφζμοιε, μφηε κα μθζβμροπήζςιεκ, 

αθθά κα πεκεήζςιεκ ηαζ κα ζηεκάλςιεκ ηαζ κα ενδκήζςιεκ ηαζ κα θοπδεχιεκ δζα ηδκ 

ακαγήηδζζκ ηαφηδκ ιεηά πνδζηήξ εθπίδμξ «δζυηζ ή θφπδ ηδξ δζακμίαξ ακαπθδνχκεζ ημ ιέηνμκ 

πάκηςκ ηςκ ζςιαηζηχκ ένβςκ», θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη. 
 

Θαζ πάθζκ υ Θθίιαημξ είπεκ «Δηείκμζ, μζ μπμίμζ δζυ ηδκ γήηδζζκ ηςκ δαηνφςκ ηαθακίγμοκ ηαζ 
ηαηαδζηάγμοκ ημ εαοηυκ ηςκ ιε ζηοενςπυηδηα ηςκ ζηεκαβιχκ ηαζ ααεφκ μδονιυ ηαζ απμνία, 

αοημί δφκακηαζ κα ακαπθδνχζμοκ αηζκδφκςξ ημκ ηυπμκ ηςκ δαηνφςκ -ηαφηα-, ακ ηαζ αοηά εα 

εεςνδεμφκ φπ' αοηχκ ςξ «ιδδέκ». 
 

Ποιααίκεζ δε εκίμηε κα ιδ οπάνπμοκ δάηνοα ς αζεεκείαξ, -υπςξ θέβεζ μ άβζμξ Ηζαάη-, υπζ ιυκμ 

εζξ ημκ γδημφκηα αοηά, αθθά ηαζ εζξ ημκ εονυκηα ηαζ θααυκηα ημ δχνμκ ηςκ δαηνφςκ παφμοκ 

ηαφηα ηαζ ή εένιδ ροπναίκεηαζ δζα ζςιαηζηή αζεέκεζα». 
 

Θαζ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ, μιζθχκ πενί ηςκ δαηνφςκ ηαζ δζδάζηςκ υηζ πνέπεζ πάκημηε κα 

ηθαίςιεκ, θέβεζ• «ακ ηαζ ημφημ δζα ηίκα άννδημκ μζημκμιία ή εκυπθδζζκ αζηίαξ ηζκυξ ζοιααίκεζ 

εζξ ηίκα ζπακίςξ». Θαζ πάθζκ θααχκ απυ ηαξ Γναθάξ, δίδαλε μφης, —ηαζ εηηυξ ημφηςκ υ Γαοίδ 

είπε• «Θοζία ης Θεχ πκεφια ζοκηεηνζιιέκμκ, ηανδίακ ζοκηεηνζιιέκδκ ηαζ ηεηαπεζκςιέκδκ υ 

Θευξ μοη ελμοδεκχζεζ». Θαζ πνεπυκηςξ είπεκ. εεκ μθείθμιεκ ιε πκεφια ηαζ ηανδίακ 

ζοκηεηνζιιέκα ηαζ ηεηαπεζκςιέκα κα εθζαχιεεα εζξ ημκ κμοκ ηαζ κα θοπχιεεα ηαζ κα γδηχιεκ 

ηα δάηνοα. 
 

Ακ θμζπυκ αθδεχξ εεθήζςιεκ κα γδηήζςιεκ ηαφηα, πνέπεζ ηαηά ημκ ηνυπμκ εηείκμκ, ημκ 

μπμίμκ δζαηάζζεζ ή Αβία Γναθή. Ξνμ πάκηςκ μ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ βνάθεζ πενί ημφηςκ 

θεπημιενχξ ηαζ οπεκεοιίγεζ ηα νδηά ημο Γαοίδ ηαζ παναεέηςκ ημ απυζπαζια απυ ημ 

ακάβκςζια ημο Θθίιαημξ δζα ηδκ Ρεηάνηδκ, ημ μπμίμκ έπεζ μφης• «Γίρα ηαζ αβνοπκία 

ελέεθζρακ ηανδίακ, ηανδίαξ δε εθζαείζδξ, ελεπήδδζακ φδαηα», θέβεζ• «ζηζξ εέθεζ κα ιάεεζ υζα 
άθθα ιαξ δζαθέβεηαζ πενί ημφηςκ, αξ εβηφρεζ εζξ ημ ίδζμ ημ αζαθίμ». Άθθα πνέπεζ κα εθίρςιεκ ημ 

ζχια ιυκμκ υηακ δεκ ηαηαπμκείηαζ ή ημο ζχιαημξ, επεζδή ηυηε δεκ είκαζ ςθέθζιςκ κα 

πμθειήζςιεκ ηδκ θφζζκ, «δζυηζ υηακ αζάζδξ ζχια αζεεκέξ εζξ ένβμκ οπέν ηδκ δφκαιίκ ημο, 

ηυηε επζθένεζξ ζηυηςζζκ επί ζηυηςζεζκ ζηδκ ροπήκ ηαζ επζαάθθεζξ εζξ αοηήκ ιάθμκ ζφβποζζκ», 

θέβεζ ζηζξ άβζμξ Ηζαάη ηαζ μζ θμζπμί Ξαηένεξ ζοιθςκμφκ πνμξ αοηυ. Ρμφημ δε εθέπεδ οπυ ηςκ 

Ξαηένςκ πενί ηδξ αθδεμφξ αζεεκείαξ, υπζ πενί ηδξ πνμζπμζδηήξ, ήηζξ είκαζ αζεέκεζα ημο 
θμβζζιμφ. 

 

Δζξ δε ηα θμζπά ηαθυκ είκαζ κα αζάζςιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ, υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ποιεχκ. Γζυηζ 



αοηυξ έβναρε ηαζ αθθά πενί ημφηςκ, θέβςκ «ηακ ή ροπή διχκ εονέεδ εκ ημζαφηδ ηαηάζηαζδ, 

δεκ εα πανέθεεζ μοδέπμηε πςνίξ δάηνοα». Ζιείξ δε ακ δεκ δοκάιεεα κα ακαβάβςιεκ ημκ 

εαοηυκ ιαξ εζξ ημζαφηα ιέηνα, αξ ζπμοδάζςιεκ κα θεάζςιεκ εηείκα έζης εκ ιζηνυ ιένεζ ηαζ αξ 
γδηήζςιεκ ηαφηα ιεηά πυκμο ηανδίαξ πανά Θονίμο ημο Θεμφ. Γζυηζ μζ άβζμζ Ξαηένεξ θέβμοκ, υηζ 

ή Σάνζξ ηςκ δαηνφςκ είκαζ έκα εη ηςκ ιεβάθςκ πανζζιάηςκ ημο Θεμφ ηαζ πνμζηάζζμοκ κα ημ 

γδηήζςιεκ απυ ημκ Θφνζμκ. 
 

Ν ιεκ υζζμξ Λείθμξ υ Πζκαΐηδξ θέβεζ• «Ξνμ πάκηςκ δζα ηδκ θήρζκ ηςκ δαηνφςκ πνμζεφπμο!». 
 

Ν δε ιαηάνζμξ Γνδβυνζμξ ζηζξ αβζυηαημξ πάπαξ 'Οχιδξ βνάθεζ• «Δάκ ηίκεξ παναιέκμοκ εζξ ηα 

ηαθά ένβα ηαζ δλζχεδζακ ηςκ θμζπχκ πανζζιάηςκ, αθθά δεκ έθααμκ ηα δάηνοα, αοημί πνέπεζ κα 

γδηήζμοκ ηαφηα, δζα κα ηθαφζμοκ ηα πνζκ φπ' αοηχκ πεπναβιέκα ηαηά είηε δζα ημκ θυαμκ ηδξ 

ηνίζεςξ, είηε δζα ηδκ αβάπδ ηδξ Βαζζθείαξ ηςκ μονακχκ ηαζ μφης θμζπυκ εα εζζέθεμοκ ηαζ μφημζ 

εηεί, υπμο δζαιέκμοκ μζ ιεβάθμζ ηαζ γέμκηεξ απυ ηδκ αβάπδ». 
 

Θαζ ακαθένεζ ηδκ ελήξ πανααμθή ηδξ Αβίαξ Γναθήξ• 
 

Ζ Αζπά, ή εοβάηδν ημο Σάθεα, ηαεήιεκδ επί ημο μκανίμο ηαζ ακαζηεκάλαζα, γήηδζε απυ ημκ 

παηένα ηδξ βδ οδνεουιεκδ, θέβμοζα υηζ• «λδνάκ ιμο έδςζαξ, πνυζεεξ εζξ έιέ ηαζ 

οδνεουιεκδ!». Θαζ ηδξ έδςζε υ παηήν ηδξ οδνεουιεκδ, ή μπμία είκαζ άκς ηαζ οδνεουιεκδ, ή 

μπμία είκαζ ηάης. Θαζ ή ιεκ Αζπά ζοιαμθίγεζ ηδκ ροπήκ ηαεήιεκδ επί ημο μκανίμο, ημοηέζηζκ 

επί ηςκ αθυβςκ ζανηζηχκ ηζκήζεςκ. Ρμ δε «ακαζηεκάλαζα εγήηδζεκ απυ ημκ παηένα ηδξ βήκ 

οδνεουιεκδ» ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα γδηήζςιεκ ηδκ δςνεάκ ηςκ δαηνφςκ ιεηά ιεβάθμο 

ζηεκαβιμφ πανά ημο Θηζζημφ διχκ. Θαζ μζ θμζπμί Άβζμζ ζοιθςκμφκ πνμξ ημφημ. 
 

Ξχξ υιςξ κα γδηήζςιεκ ηαζ κα πνμζεοπδεχιεκ δζα ηαφηα; Θαζ απυ πμο κα αάθςιεκ ανπήκ, εζ 

ιδ απυ ηαξ Θείαξ Γναθάξ; Γζυηζ δεκ είιεεα ζηακμί απυ ημκ εαοηυκ ιαξ κα επζκμήζςιεκ ηάηζ, 

άθθ' ή ζηακυηδξ διχκ είκαζ αί εευπκεοζημζ Γναθαί, υπςξ έβναρακ μί Άβζμζ. 
 
 
Ρμο Ακδνέμο Θνήηδξ. «Ξυεεκ κα ανπίζς κα ενδκχ ηαξ πνάλεζξ ημο ειπαεμφξ ιμο αίμο; Ξμίακ 

ανπήκ κα αάθς εζξ ηδκ πανμφζα ενδκςδία; Άθθ' ςξ εφζπθαπκμξ δυξ ιμζ Θφνζε δάηνοα 

ηαηακφλεςξ, ίκα ηθαφζς ζμζ ης Ξμζδηή ηςκ απάκηςκ ηαζ ελμιμθμβήζςιαί ζμζ ης Θηίζηδ διχκ 

Θεχ υζα ήιανηυκ ζμζ δζα ηδξ αεθίαξ ιμο ροπήξ ηαζ ηδξ νοπανάξ ιμο ζανηυξ, ίκα ηδ αμήεεζα 

ζμο δοκαιμφιεκμξ, απέπμιε ημ θμζπυκ ηδξ πνμηέναξ ιμο αθμβίαξ ηαζ πνμζάβς ζμζ ηδξ 

ιεηακμίαξ ηα δάηνοα». 
 
 

Γενιακμφ Θςκζηακηζκμοπυθεςξ. «Θεέ ιμο, Ξμζδηά πακηυξ ημο ηυζιμο, πθαζημονβέ ιμο, υ 

πάθαζ πδβάζαξ οδάηςκ πδβάξ ελ αθαημιήημο πέηναξ, υ ηα πζηνά φδαηα βθοηάκαξ, δυξ δάηνοα 

ηαζξ ηυναζξ ηςκ μθεαθιχκ ιμο. Ξθήνςζακ ηδκ ηεθαθήκ ιμο ηαεανηζηχκ οδάηςκ ηαζ πμίδζμκ 

ηα αθέθανα ιμο κεθέθαξ αεζννφημοξ. Γζυηζ ή αζπιαθςζία ημο θμβζζιμφ ηαζ υ νφπμξ ηδξ ροπήξ 

πνήγμοζζ, Γέζπμηα,ημο οζζχπμο ηδξ θζθακενςπίαξ ζμο. Ρμζξ μθεαθιμίξ δυξ ηανδζαηά φδαηα, 

ημζξ δάηνοζζκ αέκαμοξ υιανμοξ ή πδβάξ ηαεανηζηάξ ηςκ ροπχκ!». 
 
 
Ρμο Έθναίι ημο Πφνμο «Γχνδζαζ μφκ, Γέζπμηα, έιμί ης ακαλίς δάηνοα αεί εζξ θςηζζιυκ ηδξ 

ηανδίαξ, ίκα θςηζζεείξ ηδκ ηανδίακ, ανφς πδβάξ δαηνφςκ ιεηά βθοηφηδημξ εκ πνμζεοπή 
ηαεανά, υπςξ ελαθεζθεεί ημ ιέβα πεζνυβναθμ ηςκ αιανηζχκ ιμο δζ' μθίβςκ δαηνφςκ ηαί 

ζαεζεή εηεί δζα ημο ιζηνμφ ημφημο ηθαοειμφ ημ πον ημ ηαζυιεκμκ» 
 
 
Ρμο αβίμο Ποιεχκ ημο Λέμο Θεμθυβμο• «Θφνζε ηαζ Θηζζηά ηςκ απάκηςκ, Αοηυξ δυξ ιμζ πείνα 

αμδεείαξ ηαζ ηαεάνζζακ ημκ νφπμκ ηδξ ροπήξ ιμο, ηαζ πάνζζαί ιμζ δάηνοα ιεηακμίαξ, δάηνοα 

ενςηζηά, δάηνοα ζςηδνίαξ, δάηνοα ηαεαίνμκηα ημκ γυθμ ημο κμυξ ιμο ηαζ θαιπνυκ ιε 

πμζμφκηα άκςεεκ, υπςξ ζδχ ζε, ημ Φςξ ημο ηυζιμο, ημκ θςηζζιχκ ηςκ αεθίςκ ιμο 

μθεαθιχκ». 
 

Ρμο οικμβνάθμο• «Υ Σνζζηέ, Βαζζθεφ ηςκ απάκηςκ, δυξ ιμζ δάηνοα εενιά ίκα ενδκήζς ηδκ 

ροπήκ ιμο, δκ ηαηχξ απχθεζα. Υξ μζηηίνιςκ δχνδζαί ιμζ, Σνζζηέ, κεθέθδκ δαηνφςκ εείαξ 

ηαηακφλεςξ, ίκα ηθαφζς ηαζ απμπθφκς ημκ εη ηςκ δδμκχκ ιμο νφπμκ ηαζ ακαδεζπεχ ζμζ 

ηαεανυξ. Γυξ ιμζ δάηνοα, Θεέ, ςξ πάθαζ ηδ βοκαζηί ηδ αιανηςθχ». 
 
 
Θαζ ηα οπυθμζπα ηςκ ζηίπςκ ηαζ άθθα υιμζα πνμξ ηαφηα, ηα μπμία εονίζημκηαζ εζξ ηαξ Αβίαξ 



Γναθάξ, πνέπεζ ηαηά ηδκ γήηδζζκ ηςκ δαηνφςκ επζιεθχξ κα θέβςιεκ εη αάεμοξ ηανδίαξ ηαζ 
«ζοκεπχξ κα πνμζεοπχιεεα πνμξ ημκ Θφνζμκ, —υπςξ θέβεζ ζηζξ άβζμξ Ηζαάη—, κα ιαξ δχζεζ 

ηδκ Σάνζκ ηαφηδκ ηςκ δαηνφςκ, ηδκ ηαθφηενα ηςκ θμζπχκ πανζζιάηςκ ηαζ οπεναάθθμοζα. 

Γζυηζ ηακ θάαςιεκ ηαφηδκ, εζζενπυιεεα εζξ ηδκ ηαεανυηδηα ηδξ ροπήξ ηαζ εα θάαςιεκ πάκηα 

ηα πκεοιαηζηά αβαεά». πάνπμοκ δε ηίκεξ, μί μπμίμζ αηυιδ δεκ απέηηδζακ ηεθείςξ ημ δχνςκ 

ηςκ δαηνφςκ, ηαζ άθθμξ απμηηά ηαφηα ηαη' άθθμοξ ηνυπμοξ: μ ιεκ εη ηδξ εεςνίαξ ηςκ 

ιοζηδνίςκ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ θζθακενςπίαξ ημο Θονίμο, υ δε εη ηδξ ακαβκχζεςξ ηςκ 

δζδβήζεςκ ηςκ αίςκ ηαζ αβχκςκ ηαζ ηςκ δζδαζηαθζχκ ηςκ Αβίςκ, άθθμξ ιεκ εη ηδξ 

ιμκμθμβίζημο εοπήξ ημο Ηδζμφ, άθθμξ δε ένπεηαζ εζξ ζοκηνζαή εη ηίκςκ ηακυκςκ ηαζ 

ηνμπανίςκ, έηενμξ εκεοιμφιεκμξ ηαξ αιανηίαξ ημο ηαζ άθθμξ απυ ηδκ ικήιδκ ημο εακάημο ηαζ 

ηδξ ηνίζεςξ, ηαζ άθθμξ απυ ημκ πυεμκ ηδξ ιεθθμφζδξ ηνοθήξ ή απυ δζάθμνα άθθα ιέζα. 
 

Δκ ημφημζξ, ακ ηακείξ εφνεζ αοηά ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμκ, πνέπεζ κα ιεηένπδηαζ ημφημκ ηαζ κα 

ηναηήζεζ ημκ ηθαοειυκ ιέπνζξ υημο πανέθεεζ. «Γζυηζ, —είπμκ μί Ξαηένεξ—, υ εέθςκ κα 

εθεοεενςεεί απυ ηαξ αιανηίαξ, εα εθεοεενςεεί άπ' αοηάξ δζα ημο ηθαοειμφ ηαζ ζηζξ εέθςκ κα 

ιδ απμηηήζεζ αοηάξ, δζα ημο ηθαοειμφ δεκ απμηηά αοηάξ». Γζυηζ αοηή είκαζ ή μδυξ ηδξ 

ιεηακμίαξ ηαζ υ ηανπυξ ηδξ ηαζ δζα πάκηα ηαε' διχκ επαβυιεκμ πεζναζιυκ ηαζ δζα πάκηα 

επενζηυ θμβζζιυ πνέπεζ κα ηθαφζςιεκ εκχπζμκ ηδξ αβαευηδηαξ ημο Θεμφ, δζα κα ιαξ αμδεήζεζ, 

ηαζ εα ιαξ ακαπαφζεζ ηαπέςξ, ηακ πνμζεοπδεχιεκ ιεηά βκχζεςξ. 
 

 Ποιεχκ ζηζξ Λέμξ Θεμθυβμξ μκμιάγεζ πάζαξ ηαξ ανεηάξ ζηναηζάκ, ααζζθέα δε ηαζ ζηναηδβυκ 

ημ πέκεμξ ηαζ ημκ ηθαοειυκ, «δζυηζ εηείκμξ, —θέβεζ—, ελμπθίγεζ ηαζ εκζζπφεζ ηαζ δζδάζηεζ ημκ 

ζηναηυκ, πχξ κα ιάπδηαζ ιε ημκ επενυκ εζξ πάζαξ ηαξ επζπεζνήζεζξ ηαζ θοθάηηεζ αοηυκ απυ ηαξ 

επζδνμιέξ ημο ακηζπάθμο». Ακ πμηέ ζηζξ κμοξ διχκ εονέεδ εζξ θμβζζιμφξ ιδ επαζκεημφξ ή 

εκακηίμοξ, είηε πνμενπμιέκμοξ απυ ηδκ αημήκ ή απυ ηδκ δνάζζκ, ακ ηναηήηαζ απυ ηδκ αβάπδ 

πνμξ ηα θοζζηά πνάβιαηα ή απυ εθίρζκ ακςθεθή ηαζ ακ εφνςιεκ εζξ ηα ημζαφηα δάηνοα, πνέπεζ 

κα ηα ιεηααάθςιεκ εζξ ςθέθζια ή εζξ δμλμθμβίακ ημο Θεμφ ή εζξ ελμιμθυβδζζκ, ή κα ηα 

ιεηαθένςιεκ εζξ ημκ εάκαημκ ηαζ ηδκ δζηή ηαζ ηαξ ημθάζεζξ ηαζ ηα θμζπά ηαζ μφης κα 

ηθαφζςιεκ. Γζυηζ υ ηδξ Θθίιαημξ θέβεζ• «Ρμ κα ιεηααάθςιεκ ηα δάηνοα απυ εκακηία ή θοζζηά 

εζξ πκεοιαηζηά είκαζ αλζέπαζκμ». ηακ υιςξ Σάνζηζ Θεμφ ή ροπή διχκ ηαηακοπεή ηαζ δαηνφζεζ 

αοημιάηςξ πςνίξ ηδκ πνυεεζζκ ηαζ ζπμοδήκ διχκ, ηαφηα είκαζ επίζηερζξ ημο Θονίμο ηαζ 
δάηνοα εοθααή, ηα μπμία πνέπεζ κα θοθάλςιεκ ςξ ηυνδκ μθεαθιμφ ιέπνζξ υημο 

οπμπςνήζμοκ, επεζδή έπμοκ ιεβάθδκ ζζπφκ πνμξ ελάθεζρζκ ηςκ αιανηζχκ ηαζ ηςκ παεχκ, 

πενζζζυηενμκ απυ ηα δάηνοα, ηα μπμία βίκμκηαζ δζα ηδξ ζδίαξ διχκ ζπμοδήξ. ηακ δε δζα ηδξ 

πνμζμπήξ, ημοηέζηζκ ηδξ θοθαηήξ ηδξ ηανδίαξ, θακεί εκ ηδ πνμζεοπή απυ ηδκ Θείακ Σάνζκ ή 

πκεοιαηζηή εκένβεζα, ήηζξ ειαάθθεζ εενιή εάθπμοζακ ηδκ ηανδίακ ηαζ πανδβμνεί ηδκ ροπήκ ηαζ 
αθνάζηςξ ακαθθέβεζ αοηήκ πνμξ Θείακ ηαζ ακενχπζκδ αβάπδ ηαζ εοθναίκεζ ημκ κμοκ ηαζ δίδεζ 

ηδκ έζςεεκ βθοηφηδηα ηαζ πανάκ, ηυηε ηα δάηνοα πνμπέμκηαζ αοημιάηςξ ηαζ ααζάζηςξ 

ακαπδβάγμοκ άθ' εαοηχκ ηαζ πανδβμνμφκ ηδκ επίπμκςκ ροπήκ, ήηζξ «δζηή κδπίμο ηθαίεζ ηαε' 

έαοηήκ ηαζ ζοκάια ιεζδζάηαζ θαζδνχξ», υπςξ θέβεζ υ ηδξ Θθίιαηαξ. 
 

Ρμφηςκ ηςκ δαηνφςκ είεε κα ιαξ αλζχζεζ υ Θφνζμξ, επεζδή δζ' διάξ ημοξ ανπανίμοξ ηαζ έηζ 

απείνμοξ άθθδ ιεβαθφηενα πανδβμνζά απυ ηαφηδκ δεκ οπάνπεζ. 
 

Γζυηζ υηακ ιε ηδκ Θείακ Σάνζκ αολδεεί ημ πάνζζια Ρμφημ εκηυξ διχκ, ηυηε εα επέθεεζ 

ακαημφθζζδξ απυ ημοξ πμθέιμοξ ηαζ βαθήκεοζδξ απυ ημοξ θμβζζιμφξ εζξ ημκ κμοκ, υζηζξ 

ηνέθεηαζ ηαζ εοθναίκεηαζ απυ ηδκ πνμζεοπή ςξ απυ δαρζθή ηνμθή, εκχ εη ηδξ ηανδίαξ 

ακαπδβάγεζ ακέηθναζημξ ηζξ βθοηφηδξ ηαζ πνμπέεηαζ εζξ υθμκ ημ ζχια ηαζ ιεηααάθθεζ εζξ υθα ηα 

ιέθδ ημκ πυκμ εζξ βθοηφηδηα. 
 

«Αοηή είκαζ ή πανάηθδζζξ ή ηζηημιέκδ εη ημο ηθαοειμφ—, θέβεζ ζηζξ άβζμξ Ηζαάη, —ή μπμία 

δίδεηαζ εζξ έηαζηςκ ηαηά ηδκ δμεείζακ εζξ αοηυκ Σάνζκ ζοιθχκςξ πνμξ ημκ θυβμκ ημο Θονίμο. 

Ρυηε υ άκενςπμξ είκαζ εκ ημζαφηδ πανά, μπμία δεκ εονίζηεηαζ εκ ης αζχκζ ημφης ηαζ μοδείξ 

βκςνίγεζ ηαφηα εζ ιδ υζηζξ ελέδςηεκ εαοηυκ ελ υθδξ ροπήξ εζξ ημ ένβμκ ημφημ» 
 
 
 

ΙΟΓΟ Θ' 
ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 

 

 
Ξενί ηδξ θοθάλεςξ ηςκ επζηεοπεέκηςκ δαηνφςκ ιεηά ηαφηα. 



ηακ Ν Θφνζμξ ιαξ αλζχζεζ ιε ηδκ Σάνζκ ημο κα εφνςιεκ δάηνοα ηαζ κα ηθαφζςιεκ ή κα 

πνμζεοπδεχιεκ ηαεανχξ, ηυηε πνέπεζ πακημζμηνυπςξ κα θοθαηηχιεεα απυ ημ πκεφια ηδξ 

μνβήξ ηαζ ημοξ θμζπμφξ απνεπείξ θμβζζιμφξ. 
 

Γζυηζ υ επενυξ εα επζδζχλεζ ηυηε είηε ιε εζςηενζημφξ θμβζζιμφξ κα ιαξ ζοβπέεζ, είηε εα 

ιδπακεοεεί κα επαβάβεζ έλςεεκ ηαναπή ηαζ πυθειμ, πνμζπαεχκ κα ηαηαζηήζεζ ηδκ ενβαζία 

διχκ επίιειπημκ, υπςξ θέβεζ υ ηδξ Θθίιαημξ· «ηακ πνμζεοπδεείξ κδθάθζμξ, εα πμθειδεείξ 

ηαπέςξ εζξ μνβή, δζυηζ ημφημ είκαζ υ ζημπυξ ηςκ επενχκ διχκ. εεκ, —θέβεζ—, αξ ενβαγχιεεα 

πάζακ ανεηή, ιάθζζηα δε ηδκ πνμζεοπή, πάκημηε ιε πμθθή αίζεδζζκ». Υζαφηςξ πνέπεζ ηαζ ιεηά 

ηδκ πνμζεοπή κα ζπμοδάγςιεκ κα είιεεα ζζπονυηενμζ ημο εοιμφ ηαζ ηδξ μνβήξ ηαζ ηςκ θμζπχκ 

ροπμθευνςκ παεχκ, δζυηζ δζδάζηεζ υηζ «ή αμνβδζία ηςκ ανπανίςκ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηα 

δάηνοα ςζάκ δζα ηίκμξ παθζκμφ ηαζ υηακ παθανχζςιεκ ημκ παθζκυκ ηαζ δεκ ηοαενκήζςιεκ 

ηαθχξ, εοεφξ εα αηαηηήζεζ». 
 

Νφης θέβεζ ηαζ υ Λείθμξ υ Αζηδηήξ· «Ιίακ θεμκεί υ δαίιςκ άκενςπμκ πνμζεοπυιεκμκ ηαζ ιε 

πάζακ ιδπακμονβίακ επζδζχηεζ κα ειπμδίζεζ ημκ ζημπυκ ημο. Γεκ παφεζ θμζπυκ κα ηζκεί ηα 

κμήιαηα ηςκ πναβιάηςκ δζα ιέζμο ηδξ ικήιδξ ηαζ κα ακαιμπθεφεζ υθα ηα πάεδ δζα ιέζμο ηδξ 

ζανηυξ, δζα κα δοκδεεί κα ειπμδίζεζ ημκ ηαθυκ αοημφ δνυιμ ηαζ ηδκ πνμξ Θευκ εηδδιία». ηακ 

υιςξ υ πμκδνυηαημξ δαίιςκ, άθ' μο έπναλε πμθθά, δεκ δοκδεεί κα ειπμδίζεζ ηδκ πνμζεοπή ημο 

πνμεφιμο, ηυηε μθίβμκ παθανχκεζ ηαζ ιεηέπεζηα ημκ εηδζηείηαζ άθ' μο ηεθεζχζεζ ηδκ πνμζεοπή 

είηε ημκ ελάπηεζ εζξ μνβή ηαζ αθακίγεζ ηδκ εη ηδξ εοπήξ εκ αοηχ βεκυιεκδ ηαθήκ ηαηάζηαζζκ, 

είηε ημκ ενεείγεζ πνμξ αθμβυκ ηίκα δδμκή ηαζ οανίγεζ ημκ κμοκ ημο. 
 

«Γζα ημφημ, —θέβεζ—, άθ' μο πνμζδοπήεδξ υπςξ πνέπεζ, πνμζδμηεί ηα ιδ πνέπμκηα ηαζ ζηήεζ 

ακδνείςξ, θοθάηης ηδκ ζάνηα ζμο· δζυηζ εζξ ημφημ ελ ανπήξ εηάπεδξ, εζξ ημ «ενβάγεζεαζ ηαζ 

θοθάηηεζκ», δζα κα ιδ αθήζεζξ ενβαγυιεκμξ ιεκ, ημ πυκδιά ζμο αθφθαηημ, εζδειή δεκ εα 

ςθεθδεείξ ηαε' υθμο πνμζεοπυιεκμξ». 
 

Θαζ ημφημ θμζπυκ ακέθενε υ άβζμξ μφημξ εη ηςκ Ξαθαζχκ Γναθχκ, ημ «ενβάγεζεαζ ηαζ 

θοθάηηεζκ». Γζυηζ ή Γναθή θέβεζ, υηζ «έπθαζε υ Θευξ ημκ Αδάι ηαζ έεεημ αοηυκ εκ ης 

παναδείζς ηδξ ηνοθήξ εζξ ημ ενβάγεζεαζ αοηυκ ηαζ θοθάηηεζκ ημκ πανάδεζζμκ». 
 

Θαζ εδχ μκυιαζε ηδκ ιεκ ενβαζίακ ημο παναδείζμο πνμζεοπή, ηδκ δε θοθαηήκ ιεηά ηδκ 

πνμζεοπή ηήνδζζκ εη ηςκ απνεπχκ θμβζζιχκ. 
 

Θαζ ηακ ιαξ επζζηεθεεί θμζπυκ υ Θφνζμξ εζξ ηα ημζαφηα, αξ θοθαζζχιεεα πακημζμηνυπςξ απυ 

ημοξ απνεπείξ θμβζζιμφξ, ιάθθμκ δε απυ ημοξ ημζμφημοξ θυβμοξ ηαζ ηα ένβα ηαζ αξ ηδνχιεκ 

ηυηε αηνζαχξ ηαξ αζζεήζεζξ, δζα κα ιδ ακαηζκδεεί εη ημφηςκ πυθειμξ εκακηίμκ διχκ. Δάκ υιςξ 

απυ ηδκ αίακ ηςκ ή ροπή ειπέζεζ εζξ ημοξ θμβζζιμφξ, πνέπεζ εοεφξ κα ηαηαθφβςιεκ ιε ηδκ 

εοπή πνμξ ημκ Ξμζήζακηα αοηήκ ηαζ Δηείκμξ εα ηαηαζηείθεζ ηαφηα πάκηα. 
 

Γεκ οπάνπεζ ενβαζία ηαθφηενα ηαζ πθέμκ αιένζικμξ ηαφηδξ ηαζ Νφης Θεμφ εκζζπφμκηαξ εα 

θοθάλςιεκ ηαξ ροπάξ διχκ εκ ης θυας αοημφ, ιδ αθήκμκηεξ ημκ κμοκ κα δζαποεεί απυ 

θμβζζιμφξ αδοκαιίαξ, μφηε ιαηαία πανά κα ημκ ανπάζεζ ηαζ ή ροπή κα απμθέζεζ ηδκ απυηηδζζκ 
ηδξ ηαηακφλεςξ δζα ηδκ αζηάεεζα ημο αδοκάημο θμβζζιμφ. 

 

Αθθά ηαζ ιεηά ηα δάηνοα ηαζ ηδκ πνμζεοπή πνέπεζ κα θοθάζζςιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ εκ ης αοηχ 

θνμκήιαηζ. 
 

ΙΟΓΟ Η' (10) 
 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 

Ξενί απμημπήξ ημκ ζδίμο εεθήιαημξ ηαζ αθδεμφξ αιενζικίαξ, ήηζξ είκαζ δ κέηνςζζξ απυ πάκηςκ. 

Αφηαζ αζ εαοιαζηαί ενβαζίαζ, πενί ςκ ςιζθήζαιεκ, ελ άπακημξ απαζημφκ ηδκ απμημπήκ ηαζ 

αιενζικίακ, ήηζξ είκαζ ή κέηνςζζξ απυ πάκηςκ ηαζ ηδκ εκαζπυθδζζκ ηαζ πνμζμπήκ εζξ ιυκμκ ημ 
ένβμκ ημο Θεμφ, υπςξ εζπυκ μί βκςνίζακηεξ ημφημ εη ηδξ απμηηήζεςξ ηδξ ζμθίαξ ιεβάθμζ 

Ξαηένεξ. 
 

 ιεκ ιέβαξ Καηάνζμξ θέβεζ• «ζηζξ εέθεζ κα πνμζέθεεζ πνμξ ημκ Θφνζμκ ηαζ κα αλζςεεί ηδξ 

αζςκίμο γςήξ ηαζ κα βίκεζ ηαημζηδηήνζμ ημο Σνζζημφ ηαζ κα ειπθδζεή απυ ημ Άβζμκ Ξκεφια δζα 



κα δοκδεεί κα θένεζ ημοξ ηανπμφξ ημο Ξκεφιαημξ ηαεανχξ ηαζ αιέιπηςξ ηαηά πάζαξ ηαξ 

έκημθάξ ημο Θονίμο, αοηυξ πνέπεζ μφης κα ανπίζεζ• πνχημκ πνέπεζ κα έπδ αεααίακ πίζηζκ εζξ 

ημκ Θφνζμκ ηαζ κα επζδχζεζ υθμ ημκ εαοηυκ ημο εζξ ημοξ θυβμοξ ηςκ εκημθχκ Αοημφ, κα 

απανκδεεί ημκ ηυζιμκ ηαηά πάκηα, δζα κα ιδ αζπμθείηαζ υ κμοξ ημο μφηε ιε έκα απυ ηα μναηά, 

αθθά ιυκμκ κα έπεζ πνμ μθεαθιχκ αοηυκ ιυκμκ ημκ Θφνζμκ ηαζ ηαξ εκημθάξ Αοημφ ηαζ κα 

επζδζχηεζ εζξ Αοηυκ ιυκμκ κα είκαζ ανεζηυξ, ηαζ κα πνμζηανηενή πάκημηε εκ ηδ πνμζεοπή, 

εθπίγςκ εζξ ηδκ επίζηερζκ ημο Θεμφ ηαζ εζξ ηδκ αμήεεζακ Αοημφ, έπςκ ημκ κμοκ ημο πάκημηε εκ 

ημφης ηαζ κα αζάγεζ ημκ εαοηυκ ημο πάκημηε εζξ πάκ αβαευκ ηαζ εζξ πάζαξ ηαξ εκημθάξ ημο 

Θονίμο ηαηά δφκαιζκ, ηαζ ιδ εεθμφζδξ ηδξ ηανδίαξ δζα ηδκ ηαηέπμοζακ αοηήκ αιανηίακ, 

πζζηεφςκ υηζ εθεχκ υ Θφνζμξ εα εκμζηήζδ εκηυξ Αοημφ ηαζ εα ημκ ηεθείςζδ ηαζ εα ημκ 

εκδοκάιςζδ εζξ ηδκ ηαηυνεςζζκ υθςκ ηςκ εκημθχκ ηαζ oηζ αοηυξ υ Θφνζμξ εα βίκεζ μζηδηήνζμκ 

ηδξ ροπήξ. Θαζ κα ικδιμκεφεζ ημο Θονίμο πάκημηε, πνμζδμηχκ Αοηυκ εκ αβάπδ πμθθή. Ρυηε 

αθέπςκ υ Θφνζμξ ηδκ ημζαφηδκ ηαθήκ πνμαίνεζζκ ηαζ ζπμοδήκ, εα πμίδζδ ημ έθεμξ Αοημφ ιε 

αοηυκ ηαζ εα ημκ θφηνςζδ απυ ηδκ εκ αοηχ γχζακ αιανηία ηαζ εα ημκ βειίζεζ ιε Ξκεφια Άβζμκ. 

Θαζ μφης αοηυξ εα πνάηηεζ ηαε' έλδξ πάκηα ηα ημο Θονίμο πςνίξ αίακ ηαζ ηυπμ, ιυκμκ απυ ηδκ 

αθήεεζα, ιάθθμκ δε υ Θφνζμξ εκ αοηχ. Θαζ ηυηε εα θένεζ ημοξ ηανπμφξ ημο Ξκεφιαημξ 

ηαεανχξ». 
 

Θαζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ θέβεζ υηζ «ή ανπή ηδξ ηαεανυηδηαξ ηδξ ροπήξ είκαζ ή δζοπία». 
 

Θαζ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ είπε• «Ρμ ένβμκ ηδξ δζοπίαξ είκαζ ή αιενζικία ηςκ εοθυβςκ ηαζ 

αθυβςκ πναβιάηςκ, δεφηενμκ ή άμηκμξ πνμζεοπή ηαζ ηνίημκ ή άζοθμξ ενβαζία ηδξ ηανδίαξ». 

Δοθυβα δε πνάβιαηα δεκ μκμιάγεζ εηείκα, ηα υπμζα έπμιεκ ηχνα ςξ ζοκήεεζα εκ ζπέζδ πνμξ 
ηδκ απυηηδζζκ πςνίςκ ηαζ ηδκ ηαημπή πμθθχκ ηηδιάηςκ ηαζ ηαξ ζοιπθμηάξ ιε ημκ ηυζιμκ, 

δζυηζ ηαφηα είκαζ άθμβα, άθθα ηαξ μιζθίαξ, αζ μπμίαζ βίκμκηαζ οπυ ηαθυκ πνυζπδια ηαζ κμιίγμκηαζ 

πνμξ ζςηήνζα ηδξ ροπήξ. Θαζ ηαφηαξ θμζπυκ πνέπεζ κα ηάικμιε ηαηά ημκ πνέπμκηα ηνυπμκ ηαζ 
εκ ιεηνχ ιε πκεοιαηζημφξ ηαζ εοθααείξ παηέναξ ηαζ αδεθθμφξ. Γζυηζ υηακ ηάιςιεκ αοηάξ 

αθοθάηηςξ, εα πέζςιεκ ηαηά πάζακ ακάβηδκ εζξ ηα δεφηενα, δδθαδή ηα άθμβα πνάβιαηα. Θαζ 

ζδμφ, ηα ιεκ πνχηα ςκμιάζαιεκ εοθυβα• δεφηενα δε ηαξ θζθμκεζηείαξ ηαζ ακηζθμβίαξ, ημοξ 

βμββοζιμφξ ηαζ ηαξ ηαηαηνίζεζξ ηαζ ημοξ ελεοηεθζζιμφξ ηαζ ηαξ φανεζξ ηαζ ηα θμζπά ηαηά, εζξ ηα 

υπμζα ειπίπημιεκ απυ ηα πνμδβμφιεκα εοθυβα. «Αδφκαημκ ιεκ, —θέβεζ—, είκαζ εζξ ημκ ιδ 

ιαευκηα βνάιιαηα ηαηά ηνυπμκ θοζζηυ κα ιεθεηήζεζ εζξ ηα αζαθία. 
 

Αδοκαηχηενμκ δε εζξ ημκ ιδ απμηηήζακηα ημ πνχημκ κα ιεηέθεδ ηα δφμ ιε θυβμκ». Θαζ δζα κα 

είπςιεκ ημφημ ιε ημζκήκ ηαζ απθήκ βθχζζα αδφκαημκ είκαζ εζξ ημκ ιδ ιαευκηα βνάιιαηα κα 

απαββείθεζ ηαζ κα ακαβκχζεζ ηαζ κα ηακμκανπήζεζ απυ ηα αζαθία. Αδοκαηχηενμκ δε εζξ ημκ ιδ 

απμηηήζακηα ημ πνχημκ, δδθαδή ηδκ αιενζικίακ ηςκ εοθυβςκ ηαζ αθυβςκ πναβιάηςκ, ήηζξ 

είκαζ ή κέηνςζζξ απυ πακηυξ πνάβιαημξ, κα ιεηένπδηαζ ηδκ ραθιςδία εζξ ημκ κμοκ πςνίξ 

μηκδνία ηαζ ηδκ πνμζεοπή ιε πνμζμπή, ημοηέζηζκ ηδκ ηανδζαηή ενβαζία, δζυηζ ηδκ ιεκ 

πνμζεοπή μκμιάγεζ εδχ άμηκμ ζηάζδ ηδξ ραθιςδίαξ, ηδκ δε ηανδζαηή ενβαζία ηαεέδνα ηδξ 

πνμζεοπήξ ηαζ ηήνδζζκ ημο κμυξ. Θαζ αθθαπμφ• «Κζηνά ενίλ ηανάηηεζ ημκ υθεαθιυκ, ηαζ ιζηνά 

θνμκηίξ αθακίγεζ ηδκ δζοπίακ». Θαζ πάθζκ «ζηζξ εβεφεδ ηδξ πνμζεοπήξ, πμθθάηζξ ιυθοκε ημκ 

κμοκ ιε έκα ιυκμκ θυβμκ πνμενπυιεκμκ, ηαζ παναζηάξ εκ πνμζεοπή, δεκ εφνε ημ πμεμφιεκμκ 

ςξ ζοκήεςξ». μφης θέβεζ Θαζ υ Ποιεχκ υ Λέμξ Θεμθυβμξ• «Λα είκαζ ή γςή ζμο ήζοπμξ Θαζ 

αιένζικμξ, κεηνςεείζα απυ πάκηςκ». Θαζ άθ' μο δζεηφπςζε ημφημ, δζδάζηεζ έπεζηα ηα πενί 

πνμζεοπήξ ηαζ πνμζμπήξ. Θαζ υ Ηζαάη θέβεζ πνμξ υζμοξ εέθμοκ αθδεχξ κα δζοπάγμοκ ηαζ κα 

ηαεανίγμοκ ημκ κμοκ εκ πνμζεοπή• «Κάηνοκακ ημκ εαοηυκ ζμο απυ ηδκ εέα ημο ηυζιμο ηαζ 

έηημρμκ ηαξ ζοκηοπίαξ ηαζ ιδ εέθεζξ κα οπμδέπεζαζ ημοξ ηαηά ζοκήεεζα θίθμοξ εκ ης ηεθθίς 

ζμο, μφηε οπυ ημ πνυζπδια ηδξ πνδζηυηδηαξ, αθθά ιυκμκ ημοξ μιυηνμπμοξ ηαζ μιμβκχιμκαξ 

ηαζ ζοιιφζηαξ ζμο. Θαζ θυαμο ηδκ ζφβποζζκ ηδξ ροπζηήξ ζοκηοπίαξ, ήηζξ ζοκδείγεζ αημοζίςξ 

κα ηζκείηαζ ηαζ άθ' μο ελεηυπδ ηαζ δζεθφεδ ή ελςηενζηή ζοκηοπία». Θαζ θέβεζ εηείκμ, ημ μπμίμκ 

βκςνίγμιεκ εη πείναξ. Γζυηζ υηακ παφζςιεκ απυ ηαξ ημζαφηαξ μιζθίαξ, έζης ηαζ ακ κμιίγςκηαζ 

ηαθαί, εοεφξ ιεηά ηδκ παφζζκ ηςκ μιζθζχκ είιεεα πανά ηδκ εέθδζζκ διχκ ηεηαναβιέκμζ ηαηά 

ηδκ ροπήκ, ηαζ αφηαζ ηζκμφκηαζ αημοζίςξ εκηυξ διχκ ηαζ παναιέκμοκ πνμζηεημθθδιέκαζ εζξ 

διάξ επί μοη μθίβμκ πνυκμκ, επεζδή ηαζ ηα πνμξ ημοξ πθδζίμκ ηαζ δβαπδιέκμοξ διχκ πενζηηυ 

Θαζ άηαζνα θυβζα πνμλεκμφκ ηαναπήκ ηαζ δεζκχξ θεείνμοκ ηδκ θοθαηήκ ημο κμυξ ηαζ ηδκ 

ηνοπηήκ ιεθέηδ. αθθαπμφ δε θέβεζ εκακηίμκ ημφηςκ πάθζκ αοζηδνυηαηα ηα έλδξ• «Υ, ηζ ηαηυκ 

είκαζ ή εέα ηαζ ή μιζθία δζα ημοξ εκ δζοπία δζάβμκηαξ! Αθδεχξ, ς αδεθθμί, πθέμκ ηςκ 

θεθοιέκςκ ηδξ δζοπίαξ! Γζυηζ ηαεχξ δ ζθμδνυηδξ ημο πάβμο υηακ επζπέζεζ εζξ ηα άηνα ηςκ 

θοηχκ, λδναίκεζ αοηά, μφης ηαζ αζ ζοκηοπίαζ ηςκ ακενχπςκ, ηαζ ακ είκαζ πακηεθχξ ιζηναζ Θαζ 

δζελάβμκηαζ ηαηά ημ θαζκυιεκμκ πνμξ ημ αβαευκ, λδναίκμοκ ηα άκεδ ηςκ ανεηχκ, ηα υπμζα 



πνμζθάηςξ ελήκεδζακ εη ηδξ ζοβηνάζεςξ ηδξ δζοπίαξ Θαζ πενζηοηθχκμοκ ιε απαθυηδηα ηαζ 

ηνοθενυηδηα ημ θοηυκ ηδξ ροπήξ, ημ θοηεοεέκ επί ηαξ δζελυδμοξ ηςκ οδάηςκ ηδξ ιεηακμίαξ. 

Θαζ υπςξ ή ζθμδνυηδξ ηδξ πάπκδξ ηαηαθαιαάκεζ ηα πνμζθάηςξ αθαζηήζακηα ηαζ ηαηαηαίβεζ 
αοηά, μφης ηαζ ή ζοκηοπία ηςκ ακενχπςκ ηδκ νίγακ ημο κμο, ήηζξ ήνπζζε κα πθμδθμνή ηδκ 

πθυδκ ηςκ ανεηχκ. Θαζ εάκ ή μιζθία ηςκ εκ ιένεζ ιεκ εβηναηεομιέκςκ, εκ ιένεζ δε επυκηςκ 

ιζηνά εθαηηχιαηα, ζοκδείγεζ κα αθάπηεζ ηδκ ροπήκ, πυζς ιάθθμκ ή εέα ηαζ θαθζά ηςκ ζδζςηχκ 

ηαζ ιςνχκ, δζα κα ιδ εζπχ ηςκ ημζιζηχκ; Γζυηζ υπςξ έκαξ εοβεκήξ ηαζ έκηζιμξ άκενςπμξ, υηακ 

ιεεφζζ, θδζιμκεί ηδκ εοβέκεζα ημο ηαζ αηζιάγεηαζ ημ αλίςια ημο ηαζ ηαηαβεθάηε ή ηζιή ημο οπυ 

ηςκ αθθυηνζςκ θμβζζιχκ, μίηζκεξ εζζήθεακ εζξ αοηυκ απυ ηδκ δφκαιζκ ημο μίκμο, μφης 

εμθχκεηαζ ηαζ ή ζςθνμζφκδ ηδξ ροπήξ οπυ ηδξ εέαξ ηαζ μιζθίαξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ θδζιμκεί 
ημκ ηνυπμκ ηδξ θοθαηήξ ηδξ ηαζ ελαθείθεηαζ απυ ηδκ δζάκμζα ηδξ ή ηήνδζδξ ημο εεθήιαημξ ηαζ 

εηεειεθζχκεηαζ απ' αοηήκ παζά μζημδμιή ηδξ επαζκεηήξ ηαηαζηάζεςξ. Θαζ εάκ θμζπυκ ή 

ζοκηοπία Θαζ υ πθαηοζιυξ εκ ημ ιεηεςνζζιυ, υηακ επζζοιαμφκ εζξ ημκ εκ δζοπία υκηα —ή ηαζ ή 

πνμζέββζζδξ ημφ ηςκ, χζηε κα αθέπεζ ηαζ κα αημφεζ—•, επανημφκ χζηε ηα δζα ηςκ ποθχκ ηδξ 

μνάζεςξ Θαζ αημήξ εζζενπυιεκα κα πνμλεκήζμοκ εζξ αοηυκ ροπνυηδηα ηαζ ευθςζζκ ηδξ δζακμίαξ 
απυ ηα εεία ελ αζηίαξ ηδξ πμθθήξ εέαξ ηαζ αημήξ, ηαζ εάκ εκ ιζηνά χνα επζθένμοκ ημζαφηδ 

γδιζά, ηζ κα είπςιεκ πενί ηδξ δζδκεημφξ ζοκακηήζεςξ ημφηςκ ηαζ ηδξ πμθθήξ πνμκμηνζαήξ εκηυξ 

ημφηςκ;». Θαζ αθθαπμφ θέβεζ υ ίδζμξ• « αβαπχκ ηδκ μιζθία ημο ηυζιμο, αοηυξ ζηενείηαζ ηδξ 

γςήξ, ηαζ δεκ έπς ηζ κα εζπχ πενί Αοημφ, άθθα ιυκμκ ιεηά ηθαοειμφ κα πεκεήζς πέκεμξ 

απαναιφεδημκ, ημο μπμίμο ή αημή ζοκηνίαεζ ηαξ ηανδίαξ ηςκ αημουκηςκ». Θαζ πάθζκ αθθαπμφ 

θέβεζ υηζ «ιυκδ ή εέα ηςκ ημζιζηχκ δφκαηαζ κα δχζδ δφκαιζκ εζξ ηα πάεδ, χζηε κα παοκχζμοκ 

ημκ αζηδηή ηαζ κα αθθμζχζμοκ ηδκ ζφκεζζκ ηαζ ηδκ πνμαίνεζίκ ημο. Γζα ημφημ υ ιμκαπυξ δεκ 

πνέπεζ κα ζοκακαιζπεή ιεηά ηςκ πμθειμφκηςκ αοηυκ, αθθά κα απμιαηνοκεεί απυ ηδκ 

πνμζέββζζζκ πάκηςκ εηείκςκ, εη ηςκ μπμίςκ πεζνάγεηαζ ή εθεοεενία ημο. 
 

Γζυηζ υηακ έθεεζ υ άκενςπμξ πνμξ ημκ Θευκ, ζοκάπηεζ δζαεήηδ ιεηά ημο Θεμφ, υηζ υπζ ιυκμκ εα 

απέπεζ απυ πάκηα ηαφηα, αθθά ηαζ δεκ εα αθέπεζ πάζακ ηάλζκ ηςκ ημζιζηχκ, μφηε εα αημφεζ 

ημοξ θυβμοξ ηςκ, μφηε ηα πενί αοηχκ». Θαζ πμθθά αηυιδ Θαζ υιμζα πνμξ ηαφηα βνάθμοκ υ 

Άβζμξ μφημξ ηαζ άθθμζ Άβζμζ. 
 

Θαζ μφης πζζηεφμκηαζ ςξ ακακηζννήηςξ αθδεζκά. 
 
 
 

ΙΟΓΟ ΗΑ'. (11) 

ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΠΑΣΖΡ ΖΚΩΛ ΛΔΗΙΟΤ 
 
Ξενί ημο υηζ πνέπεζ κα πνάλςιεκ ηαξ ενβαζίαξ ηαφηαξ υπζ πνμ ημο δέμκημξ ηαζνμφ ηαζ ηαηά ηα 

ανιυγμκηα ιέηνα. 
 
 
Θαζ αοηάξ δε ηαφηαξ ηαξ ηαθάξ ηαζ εεμπνεπέξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα πνάηηςιεκ ιε δζάηνζζζκ ηαζ εκ 

εοεέης ηαζνχ ηαζ ηαηά ηα ανιυγμκηα ιέηνα, υπςξ θέβεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ• «Ξάκηςκ ηςκ 

πναηημιέκςκ πνέπεζ κα πνμδβείηαζ ή θνυκδζδξ, δζυηζ άκεο θνμκήζεςξ ηαζ ημ ηαθυκ βίκεηαζ εζξ 

ηαηίακ έκεηα ηδξ αηαζνίαξ ηαζ αιεηνίαξ. ηακ υιςξ ή θνυκδζδξ ηαεμνίζεζ ημκ ηαζνυκ ηαζ ημ 

ιέηνμκ δζα ηα ηαθά, ηυηε οπάνπεζ εαοιαζηυκ ηένδμξ». 
 

Θαζ υ ηδξ Θθίιαημξ, θααχκ απυ ηαξ Γναθάξ, θέβεζ• «Θαζνυξ ης πακηί πνάβιαηζ οπυ ημκ 

μφνακυκ, ηαζ εζξ πάκηα ηα ηδξ ζενάξ διχκ πμθζηείαξ οπάνπεζ ηαζνυξ δζ' έηαζημ πνάβια», είπε. 

Θαζ μθίβμκ ηζ πνμπςνχκ θέβεζ ηαηά θέλζκ «πάνπεζ ηαζνυξ ηδξ δζοπίαξ ηαζ ηαζνυξ απενίζπαζημο 

πενζζπαζιμφ, ηαζνυξ αδζάθεζπημο πνμζεοπήξ ηαζ ηαζνυξ ακοπυηνζημο δζαημκίαξ. Κδ γδηήζςιεκ 

θμζπυκ ελ οπενήθακμο πνμεοιίαξ απαηχιεκμζ πνμ ημο ηαζνμφ ηα ημο ηαζνμφ, ηαζ εκ ηαζνχ δεκ 

εα θάαςιεκ αοηά. Γζυηζ οπάνπεζ ηαζνυξ εζξ ημ κα ζπείνςιεκ ημοξ πυκμοξ ηαζ ηαζνυξ κα 

εενίζςιεκ ηαξ άννδημοξ Σάνζηαξ». Αθθαπμφ δε έβναρε ηδκ ελήξ πανααμθή «Γεκ είκαζ αζθαθέξ 

δζα ημκ άπεζνμκ κα απμπςνζζεεί απυ ημ πθήεμξ ηςκ ζηναηζςηχκ πνμξ ιμκμιαπίακ, ηαζ δεκ είκαζ 

αηίκδοκμκ δζα ημκ ιμκαπυ πνμ πείναξ ηαζ βοικαζίαξ πμθθήξ ηαηά ηςκ ροπζηχκ παεχκ κα 

ανπίζεζ ηδκ δζοπία υηζ υ ιεκ εηηίεεηαζ εζξ ζςιαηζημφξ, υ δε εζξ ροπζημφξ ηζκδφκμοξ»• Γζυηζ ηςκ 

ζπακίςκ είκαζ ημ κα ιεηένπμκηαζ ηδκ αθδεζκή δζοπία, ηαζ εηείκςκ ιυκμκ, μίηζκεξ έθααμκ ηδκ 

εεία πανδβμνίακ εζξ άκάπαοζζκ ηςκ ηυπςκ ηαζ αμήεεζακ εκ ης πμθειχ. 
 

Θαζ υ ιέβαξ Βανζακμφθζμξ, —ακηαπμηνζκυιεκμξ πνμξ αδεθθυ ακαβκχζακηα εκ ης Ξαηενζηχ υηζ 

«υζηζξ εέθεζ ηαη' άθήεεζακ κα ζςεεί, πνέπεζ πνχημκ κα οπμιέκεζ ηαξ πανά ηςκ ακενχπςκ 



φανεζξ ηαζ μκεζδζζιμφξ ηαζ αηζιίαξ ηαζ ηα θμζπά ηαηά ημ πανάδεζβια ημο Θονίμο, ηαζ μφης κα 

πνμζέθεεζ εζξ ηδκ ηέθεζα δζοπία, ήηζξ είκαζ ακάααζδξ εζξ ημκ ζηαονυκ, ημοηέζηζκ εζξ ηδκ 

κέηνςζζκ απυ πάκηςκ», —είπεκ υ Γένςκ «Θαθχξ είπμκ μζ Ξαηένεξ, ηαζ δεκ έπεζ άθθςξ». Θαζ 
πνμξ άθθμκ ηζκά είπεκ υηζ «ή πνυθαζδξ ηδξ δζοπίαξ μδδβεί εζξ ορδθμθνμζφκδ, ακ υ άκενςπμξ 

πνμδβμοιέκςξ δεκ ηένδζζε ημκ εαοηυκ ημο. Θένδμξ δε ημο εαοημφ ημο ζδιαίκεζ ημ κα είκαζ 

ηακείξ άιειπημξ εζξ ηδκ ηαπείκςζζκ». Θαζ πάθζκ είπεκ «ηακ ημθιήζεζξ κα πνμπχνδζδξ πένακ 

ημο ιέηνμο ζμο, ηυηε εα ιάεεζξ, υηζ απχθεζαξ ηαζ υηζ είπεξ. Άθθα ζο ηναηεί ηδκ ιέζδκ υδυκ, 

πνμζεπχκ εζξ ημ εέθδια ημο Θεμφ». Γζυηζ ηακ εέθδζδ ηακείξ κα αιενζικήζδ πνμ ημο δέμκημξ 

ηαζνμφ, υ ημζκυξ επενυξ ημο εημζιάγεζ πενζζζμηένα ηαναπή πανά βαθήκδ ηαζ ημκ μδδβεί ζημ κα 

θέβεζ• Θαθφηενμκ εα ήημ δζ' ειέ εάκ δεκ είπμκ βεκκδεεί». 
 

Ρμφημ δε είπεκ υ Άβζμξ, επεζδή πμθθαί πθάκαζ αημθμοεμφκ εζξ αοηά, ηαεχξ θέβεζ υ Γνδβυνζμξ υ 

Πζκαΐηδξ• «εζξ πμθθμφξ απείνμοξ εκ ηδ δζοπία ζοκέαδ παθαζυηενμκ ηαζ ηχνα κα πέζμοκ εζξ 

πθάκαξ. Αοηυ βίκεηαζ ηαζ ιεηά πμθθμφξ ηυπμοξ, ιάθθμκ δε εζξ ημοξ ανπανίμοξ ηαζ ζδζμννφειμοξ. 
Θαζ ακυδημξ μιζθχκ πνμλεκεί υ πθακχιεκμξ εζξ ημοξ δζοπάγμκηαξ υκεζδμξ ηαζ βέθςηα. Γζυηζ ή 

ικήιδ ημο Θεμφ, —είπεκ—, ή κμενά πνμζεοπή, είκαζ ή ορδθυηενα παζχκ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ή 

ηεθαθή ηςκ ανεηχκ ςξ αβάπδ Θεμφ. Θαζ υζηζξ εέθεζ ακαζδχξ ηαζ εναζέςξ κα εζζέθεδ πνμξ ημκ 

Θευκ ηαζ ζοπκάηζξ κα μιζθεί ιεη' Αοημφ ηαζ αζαγυιεκμξ κα απυηηδζδ Αοηυκ εκηυξ ημο εαοημφ 

ημο, εηείκμξ εοηυθςξ εακαηχκεηαζ οπυ ηςκ δαζιυκςκ, υηακ παναπςνδεεί εζξ αοημφξ. Γζυηζ υ 

αοεάδδξ ηαζ οπενήθακμξ υζηζξ ακαγδηεί πνάβιαηα ακχηενα ημο ζδίμο ιέηνμο ηαζ ηδξ 

ηαηαζηάζεςξ ημο, επζδζχηεζ ιε αθαγμκεία κα θεάζεζ ηαφηα πνμ ημο δέμκημξ ηαζνμφ. Γζυηζ ηςκ 
δοκαηχκ ηαζ ηεθείςκ είκαζ ημ κα ιμκμιαπμφκ ιε ημοξ δαίιμκαξ ηαζ κα ακαζπάζμοκ εκακηίμκ 

αοηχκ ηδκ ιάπαζνακ, ήηζξ είκαζ υ θυβμξ ημο Θεμφ. Νί δε αζεεκείξ ηαζ ανπάνζμζ, ςζάκ εζξ ημ 

μπφνςια ηδξ εοθάαεζαξ ηαζ ημο θυαμο ηαηαθεφβμκηεξ, παναζημφκηαζ απυ ημκ πυθειμ ηαζ ιδ 

ημθιχκηεξ πνμ ημο δέμκημξ ηαζνμφ κα πμθειήζμοκ, δζαθεφβμοκ ημκ εάκαημκ». ηαφηα 

αημφμκηεξ πνέπεζ κα θοθαζζχιεεα κα ιδ ημθιήζςιεκ πνμ ημο δέμκημξ ηαζνμφ εζξ ηα ορδθά, 

δζα κα ιδ γδιζςεεί ηακείξ ηαζ απμθέζεζ ηδκ ροπήκ. 'Αθθά πνέπεζ κα πνμπςνήζςιεκ εκ εοεέης 

ηαζνχ ηαζ ηαηά ημ ιέζμκ ιέηνμκ, υπςξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ εοημθχηενμκ ηαζ ιανηονείηε οπυ ηδξ 

Γναθήξ υηζ ή ιέζδ μδυξ είκαζ ή άπηςημξ. Θαζ ίηακυκ πνυκμκ πνέπεζ θμζπυκ κα βοικαγχιεεα ιε 

ημοξ ακενχπμοξ. Ή δε ιέζδ μδυξ είκαζ υ αίμξ ιε έκα ή ημ πμθφ δφμ αδεθθμφξ, υπςξ θέβεζ ηαζ υ 

Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ, ζηζξ δζαηάζζεζ εζξ εηείκμοξ, μί υπμζμζ εέθμοκ κα δμοθεφμοκ εζξ ημκ 

Σνζζηυκ βκδζζχηενμκ, κα επζθέλμοκ ημοξ ηαηαθθήθμοξ «ηυπμοξ ηαζ ηνυπμοξ ηαζ ηαείζιαηα». 
Θαζ εζξ ηνεζξ ηαηαζηάζεζξ ζοκίζηαηαζ ημ βεκκαίςκ πενζεπυιεκμκ ηδξ ιμκαπζηήξ πμθζηείαξ• ή ,ή 

ιειμκςιέκδ ακαπχνδζζξ, ή ημ κα δζοπάγεζ ηακείξ ιε έκα ή ημ πμθφ δφμ αδεθθμφξ, ή ημ 

ημζκυαζμ. Θαζ ακαθένεζ απυ ηδκ Γναθή «Κδ εηηθίκδξ εζξ ηα δελζά, ιδδέ εζξ ηα ανζζηενά», «αθθά 

υδχ ααζζθζηή πμνεφμο», επεζδή ή ιέζδ ηςκ ακςηένς θεπεεζζχκ ήημ δζα πμθθμφξ ή ανιυδζμξ, 
δδθαδή ή δζοπία ιε έκα ή δφμ. Γζυηζ θέβεζ• «Νοαί ης εκί», υηακ πέζδ εζξ αηδδία ή φπκςκ ή 

ναεοιία ή απυβκςζζκ, δεκ οπάνπεζ υ εβείνςκ αοηυκ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ». Θαζ πνμζάβεζ ημ 

νδηυ αοημφ ημο Θονίμο, ημ θέβμκ «Νο βαν εζζζ δφμ ή ηνεζξ ζοκδβιέκμζ εζξ ημ ειυκ υκμια, εηεί 
εζιί εκ ιέζς αοηχκ». 'Αθθαπμφ θέβεζ ή Γναθή• «Αβαεμί μί δφμ οπέν ημκ έκα', ημοηέζηζκ, ηαθυκ 

είκαζ δζα ημκ παηένα κα αβςκίγδηαζ ιεηά ημο οζμφ δζ' εκενβείαξ Θείμο Ξκεφιαημξ ηαηά ηςκ 

πνμθήρεςκ». Θαζ ιεη' μθίβμκ «υζηζξ επζπεζνεί άκεο αμδεείαξ κα πνμζπαθαίζδ ιε ηα πκεφιαηα, 

εακαημφηαζ φπ' αοηχκ». Απανζειχκ ηα ηαθά ήεδ ιενζηχκ, είπε- «Δζξ ημφημοξ πακηεθχξ 

ακηίηεζηαζ ή ιεηά ηςκ ακενχπςκ ζοκδζαηνζαή, δζυηζ δφκακηαζ ιε ημκ μδδβμφκηα κα ακένπςκηαζ 

εη ηδξ δζοπίαξ ςξ εη θζιέκμξ εζξ ημκ μφνακυκ ηαζ κα παναιέκμοκ ακεκδεήξ ηαζ άπεζνμζ ηςκ 

ημζκμαζαηχκ εμνφαςκ ηαζ ζηακδάθςκ». «Νί οπυ ηςκ ροπζηχκ παεχκ κζηχιεκμζ μφηε ηακ κα 
άπημκηαζ ηδξ δζοπίαξ, —δζέηαλακ μί Ξαηένεξ—, ιάθζζηα δε ηδξ ηαηά ιμκάξ». Τοπζηά πάεδ είκαζ 

ή ηεκμδμλία, ή μζήζεζξ, ή πμκδνία ηαζ ηα θμζπά, ηα μπμία πνμένπμκηαζ εη ημφηςκ. « εη ημφηςκ 

πάζπςκ ηαζ ηδκ δζοπίακ ανπίγςκ είκαζ υιμζμξ πνμξ εηείκμκ, υζηζξ απεπήδδζεκ απυ ημ πθμζμκ 

ηαζ κμιίγεζ, υηζ επί ζακίδμξ εα ελέθεεζ αηζκδφκςξ εζξ ηδκ βήκ», θέβεζ υ ηδξ Θθίιαημξ. «ζμζ δε 

ιε ημκ πδθυκ ιάπμκηαζ, ημοηέζηζκ ιε ηα ζςιαηζηά πάεδ, ηαζ αοημί δεκ πνέπεζ απθχξ ηαζ ςξ 

έηοπε κα ανπίζμοκ ηδκ δζοπία άθθ' εκ ηαζνχ μζηείμ ηαζ υπζ ηδκ ηαηά ιμκάξ δζοπίακ, αθθά ιυκμκ 

υηακ έπμοκ μδδβυκ, δζυηζ ή ηαηά ιμκάξ δζοπία απαζηεί αββεθζηήκ ίζπφκ». Θαζ άθ' μο 

ικδιυκεοζεκ αηυιδ ιενζηά ροπζηά πάεδ, θέβεζ• «Κδ ημθιήζεζ υ οπυ ημφηςκ εκμπθμφιεκμξ κα 

ζδεί ίπκμξ δζοπίαξ, δζα κα ιδ πάεδ έηζηαζζκ». Θαζ αθθά πμθθά εονίζημιεκ εζξ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ, 

ηα υπμζα μί εαοιαζημί ηαζ ιεβάθμζ Ξαηένεξ μφηςξ δίδαλακ ηαζ έπναλακ. 
 

Γζυηζ υ άβζμξ Ηζαάη ιαηάνζζε ηδκ δζοπία ηαζ ςκυιαζε ημκ ιέβακ Ανζέκζμκ ηέθεζμκ δζοπαζηή• 

ηαζ αοηυξ μφημξ είπε οπμηαηηζηυ ηαζ ιαεδηέξ. Υζαφηςξ ηαζ υ Λείθμξ υ Πζκαΐηδξ ηαζ υ Γακζήθ υ 

Πηδηεχηδξ είπμκ ιαεδηέξ, υπςξ δζδβμφκηαζ αί Γναθαί πενί αοηχκ, ηαζ άθθμζ πμθθμί. Θαζ 



πακηαπμφ επαζκείηαζ εζξ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ή ιεε' εκυξ ή δφμ δζοπία, ηαεχξ ηαζ είδμιεκ ςξ 

αοηυπηαζ εκ ης Άβίς νεζ Άες ηαζ εκ ηαίξ πχναζξ ηδξ Θςκζηακηζκμοπυθεςξ. Θαζ εζξ άθθμοξ 

ηυπμοξ οπάνπμοκ δζαιμκαί ηαηά ημκ έλδξ ηνυπμκ υηακ ηάπμο οπάνπδ πκεοιαηζηυξ Γένςκ έπςκ 

έκα ή δφμ ιαεδηέξ, ηαζ ακ έπδ πνείακ εκίμηε ηαζ ηνίημκ, ηαζ υηακ ιενζημί δζοπάγμοκ πθδζίμκ, 

πνμζένπμκηαζ εκ μζηείμ ηαζνυ ηαζ δζαθςηίγμκηαζ ιε πκεοιαηζηυξ μιζθίαξ. Ζιείξ δε μί άθνμκεξ 

ζοκεηζγυιεεα ηαζ ζηδνζγυιεεα φπ' αθθήθςκ, ηαεχξ είκαζ βεβναιιέκμκ «Αδεθθυξ φπ' αδεθθμφ 

αμδεμφιεκμξ ςξ πυθζξ μπονά», ηαζ έπμιεκ ςξ απθακή δζδάζηαθμκ ηαξ εεμπκεφζημοξ Γναθάξ. 
 

Γζα ημφημ ιαξ θαίκεηαζ εφθμβμξ ή εκ ης ένβς ημο Θεμφ δζαιμκή ιε έκα ή δφμ πζζημφξ ηαζ 

μιυθνμκμξ αδεθθμφξ δζα κα δζδαζηχιεεα απυ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ημ εέθδια ημο Θεμφ - ηαζ ακ υ 

Θευξ δχζδ εζξ ηάπμζμκ κα ηαηακυδζδ πενζζζυηενα, υ αδεθθυξ εηείκμξ κα μζημδυιδζδ ημκ 

αδεθθυ ηαζ υ έκαξ κα αμδεήζδ ημκ άθθμκ «πμθειμφιεκμζ οπυ ηςκ δαζιυκςκ ηαζ εθζαυιεκμζ οπυ 

ηςκ παεχκ», υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Έθναίι, ηαζ μφης Σάνζηζ Θεμφ ηαηεοεοκυιεεα πνμξ ένβα 

ηαθά. «Ξνμ πακηυξ δε πνέπεζ κα πνμπαναζηεοαζεχιεκ ιε ηδκ πνμζεοπή, υηακ εέθςιεκ κα 

ηηίζςιεκ ημ μζηδηήνζμκ ηδξ δζοπίαξ, δζα κα ιαξ δχζδ υ Θευξ ηα πνμξ ηεθείςζζκ ζδζχιαηα», — 

ηαεχξ θέβεζ υ ηδξ Θθίιαημξ—, «ημ υπμζμκ είκαζ ημ ηανηενζηυκ ηάεζζια, δζα κα ιδ βίκςιεκ ιεηά 

ηδκ ηαηααμθήκ ημο εειεθίμο βέθςξ εζξ ημοξ επενμφξ ηαζ ειπυδζμκ εζξ ημοξ άθθμοξ ενβάηεξ», 

αθθά κα θοθαηηχιεεα εζξ ένβα ηαθά Σάνζηζ ημο Θονίμο ηαζ Θεμφ διχκ Ηδζμφ Σνζζημφ, 

πνεζαείαζξ ηδξ πακάπνακημο Γεζπμζκίξ διχκ Θεμηυημο ηαζ πάκηςκ ηςκ Αβίςκ, ηςκ εκ ενβαζίεξ 

ηςκ ανεηχκ δζαθαιράκηςκ. 
 
 
Θαζ ημφημ εκκμμφιεκ θμζπυκ, υηζ «υπζ δζα κα πνάλςιεκ ηα πενζηηά ένβα ηςκ ηακυκςκ εηθέβμιεκ 

ηδκ ηαημίηδζζκ ηδξ δζοπίαξ», —υπςξ θέβεζ υ άβζμξ Ηζαάη—«δζυηζ είκαζ βκςζηυκ υηζ ή ιεηά ηςκ 

πμθθχκ ημζκςκία ιάθθμκ πείνα πανέπεζ εζξ ημφημ». Άθθα δζα κα ακαπςνήζςιεκ απυ ηαξ 
ηαναπάξ ηαζ ακςθεθείξ εμνφαμοξ ηαζ ηα θμζπά ιδ ανεζηά εζξ ημκ Θευκ ηαζ δζα κα παναιέκςιεκ 

εζξ ηαξ έκημθάξ Ρμο, απμηηχκηεξ ηδκ ακαβηαζακ πνείακ εη ηςκ ζδίςκ ηυπςκ. Δάκ υπζ, ηυηε κα 

θαιαάκςιεκ θίβδ εθεδιμζφκδ, μεεκδήπμηε μζημκμιήζεζ ή Αβαευηδξ Ρμο, απυ δε ηα πενζηηά 

πνέπεζ πακηεθχξ κα απέπςιεκ. —Κάπαξ δε ηαζ δίηαξ ηαζ ένζδαξ δζα ηαξ ζςιαηζηάξ πθεμκελίαξ 

απμθεφβμοιε ςξ εακαηδθυνμ ζυκ. Θαζ πνάηημιε ηαξ ενβαζίαξ ηαφηαξ, άζηζκεξ είκαζ άνεζηαζ εζξ 

ημκ Θευκ ραθιςδία, πνμζεοπή, άκάβκςζζκ ηαζ ιεθέηδκ πενί ηςκ πκεοιαηζηχκ πναβιάηςκ, 

ενβυπεζνμκ ηαζ ηδκ δζαημκίακ μπμζμοδήπμηε ένβμο, ηαζ βζκυιεεα εζξ ημκ εζςηενζηυ άκενςπμκ 

ηαηά δφκαιζκ ημζκςκμί ημο Θεμφ. Θαζ μφηςξ ακαπέιπμιεκ δζ' ένβςκ ηαθχκ δυλακ ης Ξαηνί ηαζ 

ης ζυ ηαζ ης Άβίς Ξκεφιαηζ, ης εκ Ρνζάδζ ιυκς Θεχ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ 

αζχκςκ. Αιήκ. 
 
 
Ραφηα θμζπυκ εβνάραιεκ διείξ μί άθνμκεξ ηαηά ημ ιέηνμκ ηδξ εοηέθεζαξ διχκ πνμξ οπυικδζζκ 

ημο εαοημφ ιμο ηαζ ηςκ μιμίςκ ιμο, μίηζκεξ εονίζημκηαζ εκ ηδ ηάλεζ ηςκ δζδαζημιέκςκ, εάκ 

έπμοκ ηαζ πνμαίνεζζκ. Γεκ έβναρα ηαφηα απυ ημκ εαοηυκ ιμο, ηαεχξ ηαζ εζπχκ εκ ηδ ανπή ημο 

ζοββνάιιαημξ ημφημο, άθθ' απυ ηαξ Θευπκεοζημοξ Γναθάξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, ηςκ 

θςηζζεέκηςκ ηδκ δζάκμζακ. Ξάκηα θμζπυκ ηα εδχ εονζζηυιεκα δεκ είκαζ πςνίξ ηδκ ιανηονίακ 

ηςκ Θείςκ Γναθχκ. Θαζ ακ εονέεδ εζξ αοηά ηάηζ ημ ιδ ανεζηυκ εζξ ημκ Θευκ ηαζ ακςθεθέξ δζα 

ηδκ ροπήκ ελ αζηίαξ ηδξ αθνμζφκδξ διχκ, αξ ιδ βίκδ ημφημ αθθά ημ εέθδια ημο Θεμφ αξ βίκδ 

ηέθεζμκ ηαζ εοπνυζδεηημκ. Δβχ δε γδηχ ζοβπχνεζδ. Δάκ ηακείξ βκςνίζεζ πενί ημφηςκ 

πενζζζυηενα ηαζ ςθεθζιυηενα, αξ πνάλδ μφηςξ υπςξ κμιίγεζ, ηαζ διείξ παίνμιεκ δζ' αοηυ Ακ 

ηακείξ υιςξ εφνεζ ςθεθείακ εη ημφηςκ ηςκ πανυκηςκ, αξ πνμζεοπδεή ηαζ οπέν ειμφ ημο 

αιανηςθμφ, δζα κα εφνς έθεμξ εκχπζμκ ημο Θονίμο 
 
 
 

ΔΠΗΣΟΙΑΗ 

α') Δπιζηολή ππορ ηον Γέπονηα Βαζζιανόν Παηπικιέγιεθ . 
 
 

Δπζζημθή ημκ Γένμκημξ Λείθμο πνμξ αδεθθυ, ενςηήζακηα αοηυκ πενί ηςκ θμβζζιχκ. Δπζεοιία 

επαζκεηή δζήβεζναξ, ς αβαπδηέ, δζυηζ γδηείξ κα αημφζδξ ημκ θυβμκ ημο Θεμφ πνμξ ζηενέςζίκ 

ζμο, πνμξ δζαθφθαλζκ απυ ηα ηαηά ηαζ πνμξ ιεθέηδκ επί ηα αβαεά. Άθθα πνέπμκ εα ήημ κα 

ιάεεζξ ηαφηα απυ ημοξ ηαθχξ ηαηακμμφκηαξ. Πφ υιςξ απαζηείξ αοηά άπ' έιέ ημκ αζφκεημκ ηαζ 

αιανηςθυκ. Γζυηζ εβχ είιαζ ηαζ εζξ ηδκ ηάλζκ ηςκ δζδαζημιέκςκ απνείμξ. εεκ δνκμφιδκ ηαζ 

ακέααθθμκ επί πμθφ, υπζ επεζδή δεκ εα ήεεθμκ κα πνμζθένς οπδνεζίακ εζξ ηδκ ηαθήκ ζμο 

πνμαίνεζζκ, άθθα δζα ηδκ αθνμζφκδκ ηαζ ηάξ αιανηίαξ ιμο. Ρζ κα εζπχ θμζπυκ, άθ' 



μο εβχ υ ίδζμξ δεκ έπναλα ηίπμηε ηαθυκ; Ξμία είκαζ ή βκχζζξ ημο αιανηςθμφ; Κυκμκ ηα 

αιανηήιαηα! Άθθ' επεζδή πμθθάηζξ ιε εαίαγεξ πνμξ ημφημ, δδθαδή ημ κα ζμο βνάρς θυβμκ πνμξ 

μίημδμιήκ ηδξ ανεηήξ, δζα ημφημ ηαζ απεηυθιδζα κα ζμο βνάρς ηαφηα, ηα υπμζα είκαζ οπέν ηα 

ιεηνά ιμο, επεζδή δεκ δδοκήεδκ κα πανααθέρς ηδκ αζηδζίκ ζμο, δζά κα ιδ εθζαήξ 

πενζζζυηενμκ. 
 
 
Ρμ ενχηδια ζμο ήημ πενί ηςκ επενπμιέκςκ εη ημο πανεθευκημξ ημζιζημφ αίμο θμβζζιχκ. Θαζ 
ζο υ ίδζμξ εη πείναξ βκςνίγεζξ, πυζαξ εθίρεζξ ηαζ δζαζηνμθάξ έπεζ μφημξ υ πανενπυιεκμξ 

ηυζιμξ ηαζ πυζαξ ηαημπαεείαξ ηαηενβάγεηαζ εζξ ημοξ αβαπχκηαξ αοηυκ ηαζ πχξ ηαηαβεθά 

αοημφξ• απμιαηνοκυιεκμξ απυ ημοξ δμοθεφμκηαξ εζξ αοηυκ, θαίκεηαζ εζξ αοημφξ βθοηφξ, ηαζ 

εςπεφςκ αοημφξ ιε ηα πνάβιαηα, βίκεηαζ εκ ζοκεπεία πζηνυξ. Γζυηζ υζμκ θαίκμκηαζ ηα αβαεά 

ημο ηζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ, υηακ ηαηέπμκηαζ φπ' αοηχκ, ηυζμκ αολάκμκηαζ εζξ αοημφξ αζ εθίρεζξ. 

Θαζ ηα θαζκυιεκα αβαεά ημο είκαζ θμζπυκ ιυκμκ ηαηά ηδκ υρζκ αβαεά, έζςεεκ δε βέιμοκ 

πμθθχκ ηαηχκ. Δκηεφεεκ δεζηκφεζ υ ηυζιμξ ημκ εαοηυκ ημο ηαηαθακχξ εζξ ημοξ έπμκηαξ κμοκ 
υκηςξ ηαθυκ, δζα κα ιδ αβαπδεεί φπ' αοηχκ. Κεηά δε ηδκ πάνμδμκ απυ ημκ αίμκ ημφημκ Ρζ 

ζοιααίκεζ; Βάθε ημκ κμοκ ζμο ιε πνμζμπήκ εζξ ηα θεβυιεκα• ιε Ρζ ςθέθδζε υ ηυζιμξ ημοξ 

αημθμοεμφκηαξ εζξ αοηυκ; Δάκ ηακείξ είπε ηαζ δυλαξ ηαζ ηζιάξ ηαζ πθμφημκ, ιήπςξ ηαφηα πάκηα 

δεκ έβζκακ ιδδέκ ηαζ δεκ πανήθεμκ ςξ ζηζά ηαζ δεκ ελέθζπμκ ςξ ηαπκυξ; Θαζ πμθθμί, μίηζκεξ 

εζηνέθμκημ πνμξ ηα πνάβιαηα ημο ηυζιμο ημφημο ηαζ δβάπςκ ηδκ ηφναδκ ημο, εεενίζεδζακ εκ 

ης ηαζνχ ηδξ κευηδημξ ηαζ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ οπυ ημο εακάημο ςξ άκεδ ημο αβνμφ 

ελακεήζακηεξ ηαζ έλέπεζμκ ηαζ ιδ εέθμκηεξ απήπεδζακ εκηεφεεκ. Θαζ μηε πανέιεζκακ εκ ης 

ηυζιμ ημφης, δεκ ηαηεκυδζακ ηδκ δοζςδίακ ημο, αθθά ιε ζπμοδή επεδυεδζακ εζξ ημκ ζημθζζιυ 

ηαζ ηδκ άκάπαοζζκ ημο ζχιαημξ, εθεονίζημκηεξ θυβμοξ επζηδδείμοξ πνμξ ηδκ απυηηδζζκ ημο 

ηυζιμο ημφημο, ηαζ εζξ ηάξ ιεθεηάξ ηςκ ιεηήνπμκημ εηείκα, ηα υπμζα ζηέθμοκ ημ ζχια εζξ 

ημφημκ ημκ αζχκα, ημκ πανενπυιεκμκ. Θαζ εάκ ηαφηα πάκηα έθααμκ, αθθά δεκ θνυκηζζακ δζα 

ηδκ ιέθθμοζα ηαζ αηεθεφηδημκ ιαηανζυηδηα, Ρζ κα ζηεθεχιεκ πενί ηςκ ημζμφηςκ; Κυκμκ, υηζ 

«ημφηςκ αθνμκεζηένμοξ υ ηυζιμξ δεκ έπεζ», υπςξ είπε ηάπμζμξ ζμθχηαημξ Άβζμξ. Ρζκέξ δε εη 

ημφηςκ ήζακ εοθααέζηαημζ ηαζ έζηνερακ ημκ κμοκ ηςκ εζξ θμβζζιμφξ επζεοιίαξ ηδξ ζςηδνίαξ 

ηδξ ροπήξ ηαζ δζήβμκ αβχκα ηαηά ηςκ παεχκ ηαζ εζνβάγμκημ ηα είδδ ηςκ ανεηχκ ηαηά ημ 

δοκαηυκ, εέθμκηεξ κα εθεοεενςεμφκ ηαζ κα ακαπςνήζμοκ απυ ημκ ηυζιμκ ημφημκ, αθθά δεκ 

δδοκήεδζακ κα απμζπαζεμφκ απυ ηάξ παβίδαξ ημο ηαζ κα δζαθφβμοκ ηα ηεπκάζιαηα ημο. 
 
 
Πε υιςξ δβάπδζεκ υ Θευξ ηαζ ζε ελήνεζεκ απυ ημκ ηυζιμκ ημφημκ ηαζ ζε ηαηέζηδζεκ εζξ ηδκ 

ηάλζκ ηδξ θαηνείαξ Ρμο έκεηα ημο εθέμοξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ Αοημφ. εεκ μθείθεζξ ηα ιέβζζηα κα 

εοπάνζζηδξ ημ έθεμξ Ρμο ηαζ κα πνάηηδξ πάκηα ηα ηαηά δφκαιζκ πνμξ εοανέζηδζίκ Ρμο ηαζ πνμξ 

ζςηδνίακ ηδξ ροπήξ ζμο, θδζιμκχκ ηα πνμδβμφιεκα ημζιζηά πνάβιαηα ςξ άπνδζηα ηαζ 

μνιχιεκμξ πνμξ ηάξ έιπνμζεεκ ανεηάξ ςξ πνμλεκμφζαξ ηδκ αίχκζμκ γςήκ. Σαίνε, αάδζγε πνμξ 

ημ ανααείςκ ηδξ ακςηέναξ ηθήζεςξ, ημ υπμζμκ εδζαονίγεηαζ εζξ ηδκ μονάκζμκ παηνίδα δζα ημοξ 

άεθήζακηαξ. 
 
 
Θαζ υζα ιμο είπεξ πενί ηςκ αηαεάνηςκ θμβζζιχκ, μίηζκεξ επζθένμκηαζ οπυ ημο επενμφ ηςκ 

ροπχκ διχκ, δζα ημφημοξ ιδ ακαθςεείξ οπεναμθζηυξ οπυ ηδξ εθίρεςξ, ιήηε θμαδεείξ, επεζδή 

υπζ ιυκμκ διείξ μί αδφκαημζ ηαζ ειπαεείξ οθζζηάιεεα ημκ παν' αοηχκ ζηακδαθζζιυ, θέβμοκ μί 

Ξαηένεξ, αθθά ηαζ μί εκ πνμημπή ηαζ αίς άλζμ επαίκςκ δζάβμκηεξ ηαζ ηδξ Σάνζημξ ημο Ξκεφιαημξ 

επί ιένμοξ ηαηαλζςεέκηεξ. Θαζ μφημζ έπμοκ ζζπονυ πυθειμ απυ ημοξ ημζμφημοξ θμβζζιμφξ, ηαζ 

εονίζημκηαζ εζξ ιέβακ αβχκα ελ αζηίαξ ηςκ ηαζ ιυθζξ ιε ηδκ Σάνζκ ημο Θεμφ απμδζχημοκ 
ημφημοξ, πάκημηε ιε ζπμοδήκ επζδζδυιεκμζ εζξ ηδκ απμημπήκ ηςκ. Θαζ ζο, πανδβμνμφιεκμξ άπ' 

αοηυ, απυημπηε επζιεθχξ ημοξ πμκδνμφξ θμβζζιμφξ! Έπε εκακηίμκ ηςκ ζοκεπή κίηδ ηδκ 

πνμζεοπή, επζηαθμφιεκμξ ημκ Θφνζμκ Ηδζμφκ! Γζυηζ ιε ηαφηδκ ηδκ επίηθδζζκ δζςηυιεκμζ, 

απμπςνμφκ ηνμπάδδκ, ηαεχξ θέβεζ υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ• «Κε ημ υκμια ημο Ηδζμφ ιάζηζγε 

ημοξ πμθειίμοξ, δζυηζ ζζπονυηενμκ υπθμκ ημφημο δεκ οπάνπεζ». ηακ μί πμθειμφκηέξ ζε 

εκδοκαιςεμφκ ζθμδνυηενμ, ηυηε άκάζηδεζ ηαζ έπανμκ ημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ηάξ πείναξ ζμο 

πνμξ ημκ μφνακυκ ηαζ είπε πνμεφιςξ ιε ηαηάκολζκ «Δθέδζακ ιε, Θφνζε, υηζ είιαζ αζεεκήξ, Πφ, 
Θφνζε, είζαζ δοκαηυξ ηαζ ζδζηυξ ζμο είκαζ υ άβςκ. Πφ πμθέιδζμκ οπέν διχκ ηαζ κίηδζμκ, 

Θφνζε». Θαζ ηακ εα πνάλδξ ημφημ αυηκςξ, εα ιάεεζξ πάκηςξ απυ ηδκ πείνα, πχξ κζηχκηαζ 

αοημί απυ ηδκ δφκαιζκ ημο ρίζημο. Δνβάζμο δε ηαζ μπμζμκδήπμηε ενβυπεζνμ, δζυηζ ηαζ ιε αοηυ 
απμδζχημκηαζ μί πμκδνμί θμβζζιμί. Θαζ ημφημ είκαζ πανάδμζζξ αββεθζηή πνμξ ηάπμζμκ εη ηςκ 

ιεβάθςκ Αβίςκ. Θαζ απμζηήεζζακ ηάηζ απυ ηάξ Γναθάξ, ειαάθθςκ ημκ κμοκ ζμο εζξ αοηυ. Θαζ 



ηαφηα ηςθφμοκ ηδκ πνμξ διάξ είζμδμκ ηδξ δαζιμκζηήξ επζδνμιήξ. Θαζ ημφημ είκαζ εθεφνεζδξ 

ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ. Φοθάηημο δε απυ ηάξ μιζθίαξ, ηάξ άημάξ ηαζ ηάξ μνάζεζξ ηςκ άπνεπςκ, 

άζηζκεξ δζεβείνμοκ ηα πάεδ ηαζ εκζζπφμοκ ημοξ αηάεανημοξ θμβζζιμφξ, ηαζ υ Θευξ εα ζε 
αμδεήζεζ. 

 
 

Υξ πνμξ ηδκ δεζθίακ, πενί ηδξ μπμίαξ μιζθείξ, αφηδ είκαζ κδπζχδδξ ζοκήεεζα ιζαξ άκακδνμο 

ροπήξ. Δζξ ζε υιςξ ημφημ δεκ είκαζ μζηείςκ. Θαζ ηακ ζμο ζοιαμφκ ηα ημζαφηα, αβςκίζμο κα ιδ 

ζε ηονζανπήζμοκ ηαζ ζηενέςζακ ηδκ ηανδίακ ζμο κα εθπίγεζ επί ημκ Θφνζμκ ηαζ θέβε εκηυξ ζμο 

μφημξ• «Έπς ημκ Θφνζμκ θοθάζζμκηά ιε ηαζ πςνίξ ηδκ εέθδζίκ Ρμο ηακείξ δεκ δφκαηαζ κα ιε 

αθάρδ εζξ ηίπμηε. Δζ δε ιδ, ακ παναπχνδζδ ηάηζ εκακηίμκ ιμο κα οπμθένς, εβχ δε δεκ εα 

δεπεχ αοηυ αανέςξ ηαζ δεκ εα εεθήζς κα ιαηαζχζς ημ εέθδια Ρμο, επεζδή υ Θφνζμξ 

πενζζζυηενμκ ειμφ βκςνίγεζ ηαζ εέθεζ ηα δζ' έιέ ςθέθζια. Θαζ εβχ εοπανζζηχ ημ έθεμξ Αοημφ 

πάκηςκ έκεηεκ». Θαζ μφης Σάνζηζ Θεμφ εα είζαζ εοεανζήξ. Θαζ ηαηά ημφημο μπθίγμο πάκημηε ιε 

ηδκ πνμζεοπή. Θαζ ηακ αοηυ ζμο ζοιααίκεζ εζξ μνζζιέκμοξ ηυπμοξ, επζδίςηε κα δζέθεεζξ εηεί 

ελεπίηδδεξ ηαζ εηηείκαξ ηάξ πείναξ εζξ ηφπμκ ζηαονμφ, επζηαθμφ ημκ Θφνζμκ Ηδζμφ. ηαζ ιε ηδκ 

αμήεεζακ ημο ρίζημο δεκ εα θμαδεήξ «απυ θυαμο κοηηενζκμφ ηαζ αέθμοξ πεημιέκμο διέναξ». 

Θαζ ηαφηα θμζπυκ πενί ημφηςκ. 
 
 
Ρα δε θμζπά πάκηα, μζα είκαζ επαζκεηά ηαζ ηαεανά ηαζ εκάνεηα, ηαφηα θμβίγμο ηαζ πνάηηε, ζμθυξ 

ςκ εκ ης αβαευ, ιζζχκ δε πάζακ ηαηία. Έπε οπαημή πνμξ ημκ πνςεζηχηα ηαζ ημοξ θμζπμφξ 

αδεθθμφξ εκ Θονίς εζξ πάκ ένβμκ αβαευκ. Ρδκ δζαημκίακ, ήηζξ ηχνα ζμο είκαζ ειπεπζζηεοιέκδ ή 

ηακ πενζέθεδξ εζξ άθθδκ, δζαημκεί ιε ζθανάκ πνυεεζζκ ηαζ ιε εοζπήιμκα ζπμοδήκ, ςζάκ εζξ 

αοηυκ ημκ Σνζζηυκ, έπςκ πάκηαξ ημοξ αδεθθμφξ ςξ Αβίμοξ. ηακ ζμο ηφπδ κα απεοεφκεζξ 

θυβμκ ενςηήζεςξ ή απμηνίζεςξ πνμξ ηίκα, ηάιε ηδκ μιζθία εφθαθμκ ηαζ βθοηεζα ιεη' αβάπδξ 

πκεοιαηζηήξ ηαζ αθδεζκήξ ηαπεζκχζεςξ, άκεο αιεθείαξ ηαζ ηαηαθνμκήζεςξ ημο αδεθθμφ. 

Ξνμζημθθήζμο εζξ ημοξ εοθααείξ παηέναξ —ηαζ ημφημ εκ ηαζνχ ηαζ εκ ιεηνχ. Απυ ημοξ ιδ 

ημζμφημοξ άπεπε, θοθάηημο δε ηαζ επζδίςηε κα ιδ ιειθεείξ, ιήηε ηαηαηνίκεζξ ηακέκα δζ' 
υ,ηζδήπμηε, ηαζ ακ ηάηζ ζμο θακεί υπζ ηαθυκ. Άθθα κυιζγε ημκ εαοηυκ ζμο αιανηςθχκ ηαζ 

αδυηζιςκ εκ υθμ. ηακ εα έπεζξ πνείακ πνάβιαημξ ηίκμξ απυ ημκ πνςεζηχηα ή ημοξ θμζπμφξ 

δζςνζζιέκμοξ πνμξ ημφημ παηέναξ, ηυηε πνμζεοπήζμο πνζκ ηαζ δζαθμβίζμο εκηυξ ζμο ακ είκαζ 

ςθέθζιμ, ηαζ έπεζηα γήηδζμκ. ηακ δεκ εα ζε ηακμκίζεζ, υπςξ εέθεζξ ζο, ιδ πζηνακεήξ, ιήηε 

ζηθδνοκεήξ δζα ημ υηζ δεκ έπναλακ ηαηά ημ εέθδια ζμο, —ακ ηαζ ζμο θαίκδηαζ ηαθυκ, υπςξ ημ 
εέθεζξ ζο—, αθθά πάνεθεε ιε οπμιμκή ηαζ εηηέθεζμκ υθα ιε βαθήκδ ηαζ ακαιμκή. Θαζ εάκ 

ηαηεοεφκεζαζ πνμξ εοανέζηδζζκ ημο Θεμφ ηαζ πνμξ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ζμο, εα πθδνμθυνδζδ υ 

Θευξ πάκηςξ ηάπμζμκ ακαθυβςξ πνμξ ηδκ ακάβηδκ ζμο ηαζ εα δχζεζ ηαζ ηαζνυκ ηαζ πείνα 

αμδεείαξ. 
 
 
Έζμ δε επζιεθήξ εζξ ηδκ αημήκ ηςκ Θείςκ Γναθχκ ηαζ πυηζγε ηδκ ροπήκ ζμο ιε ηα θυβζα ηςκ 

ςζάκ ιε φδςν γςήξ ηαζ επζδίςηε ηαηά δφκαιζκ κα εθανιυζεζξ αοηάξ εκ ηδ πνάλεζ. Δπίζδξ δε εζξ 

ημοξ έπμκηαξ βκχζζκ ηςκ Θείςκ Γναθχκ ηαζ θνυκδια πκεοιαηζηυ ηαζ πμθζηεία ιανηονμοιέκδ 

εκ ανεηαίξ, εζξ ημοξ ημζμφημοξ ζπεφδε κα οπμηαβήξ ηαζ κα βίκεζξ ιζιδηήξ ημο αίμο ηςκ. Έπε 
οπμιμκή εζξ ηάξ εθίρεζξ ηαζ πνμζεφπμο οπέν ηςκ θοπδζάκηςκ ζε ηαζ έπε αοημφξ ςξ εφενβέηαξ. 

 

 

Θαζ ηαηακυδζμκ αοηυ, ημ υπμζμκ ζμο θέβς, ημ υπμζμκ είκαζ ημ κυδια ηςκ Θείςκ Γναθχκ, αίηζκεξ 

ιαξ ακαββέθθμοκ ηδκ αμοθήκ ηδξ εοενβεζίαξ ημο Θεμφ, υηζ μζ άπ' αζχκμξ άβζμζ εζνβάζεδζακ ηδκ 

δζηαζμζφκδκ ηαζ έθααμκ ηδκ επαββεθίακ, ααδίζακηεξ ηάξ μδμφξ ηςκ ανεηχκ, ηαζ δεκ οπέιεζκακ 

ιυκμκ ακάβηεξ ηαζ εθίρεζξ, άθθ' ή ηνίαμξ ηςκ μδήβδζε ηαζ δζα ιέζμο ζηαονμφ ηαζ εακάημο. Θαζ 

ημφημ είκαζ ζδιείμκ ηδξ αβάπδξ ημο Θεμφ, υηακ εζξ ηάπμζμκ πνμζθένμκηαζ εθίρεζξ δζα ηδκ 

ενβαζία ηδξ δζηαζμζφκδξ. Θαζ ημφημ μκμιάγεηαζ δχνμκ ημο Θεμφ, υπςξ βνάθεζ υ Απυζημθμξ• 
«Ρμφημ διίκ επανίζεδ απυ ημο Θεμφ, μο ιυκμκ εζξ Σνζζηυκ πζζηεφεζκ, άθθα ηαζ ημ οπέν Αοημφ 

πάζπεζκ». Αοηυ θμζπυκ ηαεζζηά ημκ άκενςπμκ «ημζκςκυκ ηςκ παεδιάηςκ ημο Σνζζημφ» ηαζ 

υιμζμ πνμξ ημοξ Αβίμοξ, μίηζκεξ οπέιεζκακ εθίρεζξ δζα ημ υκμια Ρμο. Θαζ υ Θευξ εοενβεηεί ημοξ 

αβαπχκηαξ Αοηυκ υπζ ηαη' άθθμκ ηνυπμκ, ιυκμκ ζηέθθεζ εζξ αοημφξ πεζναζιυκ εθίρεςκ. Θαζ εκ 

ημφης δζαθένμοκ μί αβαπδημί ημο Θεμφ απυ ημοξ θμζπμφξ• υηζ αοημί ιεκ γμοκ εκ εθίρεζζ, μί δε 

αβαπυκηεξ ημκ ηυζιμκ ημφημκ εοθναίκμκηαζ εκ ηνοθδ ηαζ ακαπαφζεζ. Θαζ αφηδ είκαζ ή μδυξ ηδξ 

δζηαζμζφκδξ —ημ κα οπμιέκςιεκ ημοξ πεζναζιμφξ ηςκ εθίρεςκ δζα ηδκ εοζέαεζα. Θαζ 

ηαηεοεφκςκ αοημφξ εζξ ηδκ υδυκ ηαφηδκ, υ Θευξ μδδβεί ημοξ άεθδηάξ ημο εζξ ηδκ αίχκζμκ γςήκ, 



ηαζ δζα ημφημ πνέπεζ ιε πανάκ κα ααδίγςιεκ άιςιμξ ηδκ υδυκ ηαφηδκ, πμνεουιεκμζ εκ ηαίξ 

εκημθαίξ ημο Θονίμο, εοπανζζημφκηεξ Αοηυκ ελ υθδξ ηανδίαξ υηζ αβαπήζαξ διάξ ιαξ έζηεζθε ηδκ 

Σάνζκ ηαφηδκ, ηαζ αδζαθείπηςξ κα πνμζεοπχιεεα πνμξ ηδκ Αβαευηδηα Ρμο, εκεοιμφιεκμζ ημ 
ηέθμξ ηδξ εθζαενάξ διχκ γςήξ ηαζ ηδκ αηεθεφηδημκ ιαηανζυηδηα ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ. Θαζ μ 

Θευξ εα πανδβυνδζδ ηδκ ηανδίακ ζμο ιε πάζακ πανάκ ηαζ πανάηθδζζκ ηαζ εα ζε θφθαλδ εκ ης 

θυας Αοημφ πνεζαείαζξ ηδξ πακάπνακημο Θεμηυημο ηαζ πάκηςκ ηςκ αβίςκ 

Γζά ημκ Θφνζμκ εκ ηαίξ πνμζεοπέξ ζμο έπε αθδζιυκδημ ηαζ ειέ ημκ αιανηςθυ, υζηζξ ζμο θέβς 

ηαθά, άθθα δεκ ηα πνάηης, δζα κα ιε ελαβάβεζ υ Θφνζμξ απυ ημκ ηαηαηθοζιυ ηςκ παεχκ ηαζ 

απυ ημκ αυναμνμκ ηςκ αιανηδιάηςκ 
 
 

ΔΞΗΠΡΝΙΑΗ 
α') Δπζζημθή πνμξ ημκ Γένμκηα Γμονίακ Ρμφζζκ 

 
Ρμο αοημφ ιεβάθμο Γένμκημξ επζζημθή πνμξ άθθμκ αδεθθυ πενί ςθεθείαξ. 

 
Αοηυ, ημ μπμίμκ ιμο ςιίθδζεκ ή αβκυηδξ ζμο απυ ζηυιαημξ πνμξ ζηυια, ς ηζιζχηαηε πάηεν, 

πενί ημφημο ιμο έζηεζθαξ ηαζ βνάιιαηα: Εδηείξ απυ ηδκ εοηέθεζάκ ιμο κα ζμο ζηείθς βναπηυκ 

θυβμκ ςθεθείαξ πνμξ εφανέζηδζζκ ημο Θεμφ ηαζ πνμξ ςθέθεζα ηδξ ροπήξ. Θαζ εβχ ιεκ ςξ 

άκενςπμξ αιανηςθυξ ηαζ άθνςκ ηαζ κζηχιεκμξ οπυ πάκηςκ ηςκ παεχκ εθμαήεδ κα 

επζπεζνήζς ημζμφημ πνάβια. Γζα ημφημ δνκήεδκ ηαζ ακέααθακ. Άθθ' επεζδή , ή πκεοιαηζηή ζμο 

αβάπδ ιε παναηίκδζε κα έπς παννδζίαξ οπέν ημ ιέηνμκ ιμο, δζα κα ζμο βνάρς ηα δέμκηα, δζυ 

ημφημ επείζεδκ εζξ αοηυ. 
 
 

Δνχηδζήξ ζμο πνχηδ, πενί ηςκ θμβζζιχκ ηδξ πμνκείαξ ηαζ πχξ πνέπεζ κα εκακηζςεχιεκ εζξ 

αοημφξ. 
Θαζ πενί ημφηςκ δεκ έπεζξ ιυκμκ ζο ηυπςκ ηαζ αβχκα, αθθά ηαζ πάκηεξ μί ζοκ Θεχ 

αβςκζγυιεκμζ, επεζδή ή πάθδ αοηή είκαζ ιεβάθδ, θέβμοκ μί Ξαηένεξ, ηαζ έπεζ δζπθμφκ πυθειςκ 

—εζξ ηδκ ροπήκ ηαζ εζξ ημ ζχια— ηαζ ή θφζζξ διχκ δεκ έπεζ ηίπμηε ημ αζαζυηενμκ ημφηςκ. εεκ 

πνέπεζ ιε δφκαιζκ κα ημπζχιεκ ηαζ κδθαθίςξ ηαί άβνοπκμξ κα ηδνχιεκ ηδκ ηανδίακ διχκ απυ 

ημοξ θμβζζιμφξ ημφημοξ, ηαί έπμκηεξ ημκ θυαμκ ημο Θεμφ πνμ μθεαθιχκ κα εκεοιχιεεα ηαξ 

οπμζπέζεζξ διχκ, ηαξ μπμίαξ ςιμθμβήζαιεκ: ημ κα παναιέκςιεκ εκ ζςθνμζφκδ ηαί άβκεία. 

Πςθνμζφκδ δε ηαί άβκεία δεκ αθμνμφκ ιυκμκ, ημκ ελςηενζηυκ αίμκ, άθθ' εζξ ημκ απυηνοθςκ 

ακενχπςκ ηήξ ηανδίαξ, υηακ είκαζ ηαεανυξ απυ ημοξ αζζπνμφξ , θμβζζιμφξ ημφημοξ. Ραφηδκ 

ηδκ ιεβάθδκ κίηδ εκακηίςκ ημφηςκ εα ηαημνεχζςιεκ, υηακ πνμζεοπχιεεα επζιεθχξ πνμξ ημκ 

Θευκ, ηαεχξ πανέδςζακ μί άβζμζ Ξαηένεξ ιε δζαθυνμοξ ηφπμοξ, αθθά ιε ιίακ έκκμζα.  ιεκ, 

παναθααχκ απυ ημκ Γαοίδ, είπε κα πνμζεοπχιεεα μφης• «Έηααθυκηεξ ιε κοκί πενζεηφηθςζάκ 

ιε». «Ρμ άβαθθίαιά ιμο, θφηνςζαί ιε απυ ηςκ ηοηθςζάκηςκ ιε».  δε μιίθδζε πενί ημφηςκ 

μφημξ• « Θευξ ιμο εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο πνυζπεξ» ηαζ υιμζα πνμξ αοηά. Άθθμξ δε πάθζκ ελ 

εηείκςκ είπε• «Γίηαζμκ, Θφνζε, ημοξ αδζημφκηαξ ιε ηαζ πμθέιδζμκ ημοξ πμθειμφκηαξ ιε», ηαί 

ηα θμζπά ημο ραθιμφ. Δπζηαθμφ θμζπυκ εζξ αμήεεζάκ ηαζ μζα Αημφεζξ εζξ ηαξ βναθάξ ηςκ 

αεθδζάκηςκ οπέν ηήξ ζςθνμζφκδξ ηαζ αβκείαξ. υηακ επίηεζηαζ εζξ ζε ζθμδνυξ πυθειμξ, ηυηε 

εοεφξ ακάζηδεζ ηαζ φρςζακ ημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ηαξ πείναξ ζμο πνμξ ημκ μφνακυκ ηαί 

πνμζεφπμο μφης• «Πφ είζαζ δοκαηυξ, Θφνζε, ηαζ ζδζηυξ ζμο είκαζ μ άβςκ. Πφ πμθέιδζμκ ηαζ 

κίηδζμκ εκ αφης οπέν διχκ, Θφνζε!». Θαζ αυα πνμξ ημκ εκ αμδεείαζξ Ξακημδφκαιμκ ιε ηαπεζκά 

θυβζα• «Δθέδζμκ ιε, Θφνζε, υηζ είιαζ αζεεκήξ!». Γζυηζ ημφημ είκαζ πανάδμζδξ ηςκ Αβίςκ. Θαί 

υηακ δζέθεεζξ ηαφηα ηα παθαίζιαηα, εα βκςνίζεζξ απυ ηδκ πείνα υηζ ιε ηδκ Σάνζκ ημο Θεμφ 

ηαφηα κζηχκηαζ άπ' εηείκαξ ηαξ πνμζεοπάξ ηαηά ηνάημξ. 

Ξάκημηε ιάζηζγε ημοξ πμθειίμοξ ιε ημ υπθμκ ημο μκυιαημξ ημο Ηδζμφ, δζυηζ ζζπονυηενα ηήξ 

κίηδξ ηαφηδξ δεκ οπάνπεζ. 

Φοθάηημο δε απυ ηδκ δναζζκ ημζμφηςκ πνμζχπςκ ηαζ απυ ηδκ άημήκ ημζμφηςκ μιζθζχκ, αί 

μπμίαζ ακαηζκμφκ ηα πάεδ ηαί δζεβείνμοκ αηάεανημοξ θμβζζιμφξ. Θαζ υ Θευξ εα ζε θφθαλδ. Θαί 
ηαφηα θμζπυκ πενί ημφηςκ. 

 

 
Γεοηένα ζμο ενχηδζδξ, πενί ημο θμβζζιμφ ηδξ αθαζθδιίαξ. 

Θαζ μφημξ υ θμβζζιυξ είκαζ θίακ ακαζδήξ ηαζ δεζκυξ. Δκμπθεί δε ζζπονχξ ηαζ υπζ ζοκεπχξ, ηαζ δεκ 
ζοκακηάηαζ ιυκμκ ηχνα, αθθά ηαζ παθαζυηενμκ οπήνλε ηαζ εζξ ημοξ ιεβάθμοξ Ξαηέναξ ηαζ εζξ 

ημοξ αβίμοξ ιάνηοναξ ηαζ ηαη' εηείκμκ ημκ ηαζνυκ, υηε μζ ααζακζζηαζ ήεεθμκ κα παναδχζμοκ ηα 

ζχιαηα ηςκ εζξ πθδβάξ ηαζ πζηνμφξ εακάημοξ δζα ηδκ μιμθμβία ηδξ πίζηεςξ εζξ Θφνζμκ ημκ Θευκ 



διχκ Ηδζμφκ Σνζζηυκ. 
Θαζ εκακηίμκ ημο θμβζζιμφ ημφημο δοκάιεεα κά έπμιεκ ηδκ κίηδ μφημξ, χζηε υπζ ή ροπή διχκ, 

άθθ' υ δαίιςκ κα είκαζ αίηζμξ αοημφ. Ξνέπεζ κα θέβςιεκ ηαηά ημο πκεφιαημξ ηδξ αθαζθδιίαξ 

ηαφηα• «"πάβε μπίζς ιμο, ζαηακά, Θφνζμκ ημκ Θευκ ιμο πνμζηοκχ ηαζ Αφης ιυκς θαηνεφς. 

Δζξ ζε δε κα επζζηνέρεζ ή αθαζθδιία ζμο επί ηδκ ηεθαθήκ ζμο, ηαζ εζξ ζε κα ηαηαβνάρδ ηαφηδκ 
υ Θφνζμξ. Άπεθεε θμζπυκ άπ' ειμφ.  Θευξ, υ πθάζαξ ιε ηαη' εζηυκα ηαζ ηαε' υιμίςζζκ αοημφ, 

κα ζε ελμοεέκςζδ!». Ακ ζε εκμπθήζμοκ ηαζ ιεηά ηαφηα ακαίζποκημξ, ηυηε ιεηάθενε ημκ 
θμβζζιυ εζξ άθθμ ηζ εείμκ ή ακενχπζκμ πνάβια —ακ δεκ είκαζ εηηυξ ηςκ πνεπυκηςκ. Φοθάηημο 

δε απυ ηδκ οπενδθάκεζακ ηαζ επζδίςηε κα ααδίγεζξ επί ηςκ μδχκ ηδξ ηαπεζκχζεςξ. Γζυηζ εθέπεδ 

οπυ ηςκ Ξαηένςκ υηζ «απυ ηδκ φπενδθάκεζακ ηίηημκηαζ μί αθάζθδιμζ θμβζζιμί. Ποιααίκεζ δε ηαζ 

απυ ημκ θευκμ ηςκ δαζιυκςκ. Θαζ ακ απυ ημφημ ή εηείκμ πνμένπμκηαζ —αθθά υπςξ ή δμνηάξ 
είκαζ ηαηαζηνεπηζηή δζα ηα ίμαυθα εδνία, μφημξ είκαζ ηαζ ή ηαπείκςζζξ ηαηαζηνεπηζηή δζα ημ 

πάεμξ ημφημ. υπζ ιυκμκ δζ' αοηυ, αθθά ηαζ δζα ηα οπυθμζπα», είπμκ μί άβζμζ Ξαηένεξ. 
 
 
Ρνίηδ ενχηδζδξ, πενί ακαπςνήζεςξ ηαζ δζοπίαξ. 

Θαζ υηζ ένεοκαξ πχξ κα ακαπχνδζδξ απυ ημκ ηυζιμκ, —ηαζ αοηή ή πνμεοιία ζμο είκαζ ηαθή. 

Άθθ' επζδίςηε κα απμηεθεζχζεζξ αοηυ δζα ημο ένβμο εκ ης εαοηυ ζμο ηαηά ημκ ελήξ ηνυπμκ. 

Γζυηζ αοηή είκαζ ή πκεοιαηζηή μδυξ πνμξ ηδκ αίχκζμκ γςήκ. Ραφηδκ δε αάδζζακ, δζα ηδξ 

απμηηήζεςξ ηδξ ζμθίαξ βκςνίζακηεξ, μί υζζμζ Ξαηένεξ. Ή ακαπχνδζδξ απυ ημκ ηυζιμκ ανιυγεζ 
ιάθζζηα εζξ εηείκμκ, εζξ ημκ υπμζμκ ή ιεηά ημο ηυζιμο ζοκηοπία έβζκε ζοκήεεζα. Γζυηζ ακ δεκ εα 

ακαπχνδζδ, εα ακακεςεμφκ πάθζκ ηα ςξ εζηυκεξ ηζκέξ ηαζ παναζηάζεζξ εκ αφης πνμτπάνπμκηα 

απυ ηδκ άημήκ ηαζ ηδκ δναζζκ ηςκ ημζιζηχκ πναβιάηςκ. Θαζ δεκ δφκαηαζ κα παναιείκεζ 

κδπηζηυξ εζξ ηδκ πνμζεοπή ηαζ κα ιεθεηήζεζ ηα εεία αμοθήιαηα. ζηζξ υιςξ εέθεζ κα ιεθεηήζεζ 

ηα πνμξ εφανέζηδζζκ ημο Θεμφ, μθείθεζ κα ακαπχνδζδ απυ ημκ ηυζιμκ. 
 
 
Κδ εέθδζδξ κα δέπεζαζ ηαξ μιζθίαξ ηςκ μζηείςκ θίθςκ, μί υπμζμζ θνμκμφκ ηα ημο ηυζιμο ηαζ 

αζπμθμφκηαζ ιε άθμβμοξ ιενζικάξ, δδθαδή ιε ηα πνμξ αφλδζζκ ημο ιμκαζηδνζαημφ πθμφημο ηαζ 

ηα πνμξ απυηηδζζκ ηηδιάηςκ, ηα υπμζα ηαηά ημ θαζκυιεκμ πνάηημοκ οπυ ημ ζπήια ηδξ 

πνδζηυηδηαξ ηαζ ελ αβκμίαξ ηςκ Θείςκ Γναθχκ ή εη ηςκ ζδίςκ ειπαεεζχκ, κμιίγμκηεξ υηζ ηάπα 

ιεηένπμκηαζ ηδκ ανεηή. Θαζ ζο, άκενςπε ημο Θεμφ, ιδ έπεζξ ημζκςκίακ ιε ημοξ ημζμφημοξ! Γεκ 

πνέπεζ υιςξ ηαζ κα επζπδδήζςιεκ εκακηίμκ ηςκ ημζμφηςκ ιε θυβμοξ, μφηε κα ημοξ οανίζςιεκ, 

μφηε κα ημοξ ιειθεχιεκ, αθθά κα αθήζςιεκ αοηά εζξ ημκ Θευκ. Γζυηζ δοκαηυξ είκαζ υ Θευξ κα 

δζυνεςζδ αοημφξ. 
 
 
Φοθάηημο δε εκ πάζζκ απυ ηδκ πανδζίακ! Γζυηζ ή παννδζία είκαζ —υπςξ εβνάθδ— υιμία πνμξ 

ιέβα πον, απυ ημ πνυζςπμκ ημο μπμίμο πάκηεξ θεφβμοκ, υηακ ηαίδ. Θαζ απμζηνέθμο ημ κα 

αημφεζξ ή κα αθέπεζξ ηα πνάβιαηα ηςκ αδεθθχκ ηαζ ηα ηνοπηά ηςκ ηαζ ηαξ πνάλεζξ ηςκ. Γζυηζ 

ημφημ ηαεζζηά ηδκ ροπήκ ηεκή απυ πακηυξ ηάθμο ηαζ μδδβεί εζξ ημ κα παναηδνήζςιεκ ηα 

εθαηηχιαηα ημο πθδζίμκ ηαζ κα παφζςιεκ κα ηθαφζςιεκ ηαξ ζδίαξ διχκ αιανηίαξ. 
 
 
Θαζ ιδ ζπεφδδξ κα είζαζ ηαπφθμβμξ εζξ ηαξ μιζθίαξ ιε ημοξ αδεθθμφξ, ηαζ ακ αηυιδ θαίκδηαζ 

ςθέθζιςκ Άθθ' εάκ ηάπμζμξ αδεθθυξ επδ πθδνμθμνία δζ' διάξ ηαζ πνάβιαηζ γήηδζδ ημκ θυβμκ 

ημο Θεμφ ηαζ εάκ ημκ έπμιεκ, υθείθμιεκ κα ημο δχζςιεκ υπζ ιυκμκ ημκ θυβμκ ημο Θεμφ, ηαηά 

ηδκ ιανηονίακ ημο Απμζηυθμο, αθθά ηαζ ηδκ ροπήκ διχκ. Ποκακαζηνέθμο δε ιε ημζμφημοξ ηαζ 

ζοκεοδυηεζ εζξ ηα ένβα ιε εηείκμοξ, μίηζκεξ θνμκμφκ ηα ημο Ξκεφιαημξ, μί υπμζμζ είκαζ ηέηκα 

ηςκ ιοζηδνίςκ ημο Θεμφ. Αί δε ιεηά ηςκ ιδ ημζμφηςκ μιζθίαζ, ηαζ ακ είκαζ αναπείαζ, 

απμλδναίκμοκ ηα άκεδ ηςκ ανεηχκ, ηα υπμζα πνμζθάηςξ ελήκεδζακ απυ ηδκ ζφζηαζζκ ηδξ 
δζοπίαξ ηαζ πενζηοηθχκμοκ ιε απαθυηδηα ηαζ πθςνυηδηα ημ δέκδνμκ ηδξ γςήξ, ημ θοηεοεέκ επί 

ηαξ δζελυδμοξ ηςκ οδάηςκ ηδξ ιεηακμίαξ, υπςξ είπεκ έκαξ ζμθχηαημξ Άβζμξ. 
 

 

Ρεηάνηδ ενχηδζδξ, πενί ηδξ απθακμφξ μδμφ ηδξ αθδεείαξ. 
Θαζ υζα γδηείξ πενί ημο πχξ κα ιδ απμπθακδεχιεκ απυ ηδκ υδυκ ηδξ αθδεείαξ, ηαζ πενί ημφηςκ 

εα ζμο δχζς ζοιαμοθήκ ηαθήκ. 
 
 
Γέζιεοε ημκ εαοηυκ ζμο ιε ημοξ κυιμοξ ηςκ Θείςκ Γναθχκ ηαζ αημθμοεεί αφηάξ, δδθαδή ηαξ 

αθδεζκάξ Θείαξ Γναθάξ. Γζυηζ οπάνπμοκ πμθθαί βναθαί, αθθά δεκ είκαζ μθαζ Θείαζ. Πφ δε ενεφκα 



αηνζαχξ ηαξ αθδεζκάξ δζα ιέζμο ηςκ ακαβκχζεςκ ημφηςκ ηαζ ηςκ μιζθζχκ ιε ζοκεημφξ ηαζ 

πκεοιαηζημφξ άκδναξ, —δζυηζ υπζ πάκηεξ, άθθ' μί ζοκεημί ηαηακμμφκ αφηάξ—ηαζ άκεο ηδξ 

ιανηονίαξ ηςκ ημζμφηςκ Γναθχκ ιδ πνάηηεζξ ηίπμηε, ηαεχξ ηαζ εβχ. Ξενί ημο εαοημφ ιμο ζμο 
δζδβμφιαζ, επεζδή ή ηαηά Θευκ αβάπδ ζμο ιε ηαείζηα άθνμκα χζηε κα μιζθήζς πενί ημο εαοημφ 

ιμο. Άθθ' υπςξ εθέπεδ• «Ρα ιοζηήνζα ιμο απμηαθφπης εζξ ημοξ αβαπχκηαξ ιε». Γζα ημφημ ζμο 

θέβς αοηυ. 
 
 
Δβχ θμζπυκ δεκ πνάηης ηίπμηε πςνίξ ηδκ ιανηονία ηςκ Θείςκ Γναθχκ, αθθά, αημθμοεχκ ηαηά 

ηαξ Θείαξ Γναθάξ, πνάηης ηα ηαηά δφκαιζκ. υηακ ιεκ πνέπεζ κα πνάλς ηάηζ, ενεοκχ πνχημκ 

ηαξ Θείαξ Γναθάξ. Θαζ υηακ δεκ εφνς πςνία ζφιθςκα ιε ημκ θμβζζιυκ ιμο πνμξ έπζπεζνδζζκ 

ημο ένβμο, ακααάθθς αοηυ ιέπνζξ υημο εφνς. υηακ δε Σάνζηζ Θεμφ εφνς ημζαφηα, 

πναβιαημπμζχ αοηυ εοπαννδζζάζηςξ ςξ αζθαθέξ. Απυ ημκ εαοηυκ ιμο υιςξ δεκ ημθιχ κα ημ 

πνάλς, επεζδή είιαζ αιαεήξ ηαζ αβνμίημξ. 
 
 
Νφης πνάηηε ηαζ ζο, ακ εέθεζξ, ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ηαζ έπε ζπμοδήκ ηαηά ημ πκεφια ημφηςκ 

κα ηδνείξ ηαξ Δκημθάξ ημο Θεμφ ηαζ ηαξ παναδυζεζξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ. Θαζ ακ εκίμηε αί 

ηνζηοιίαζ ηςκ αζμηζηχκ πναβιάηςκ ζαθεφζμοκ ηδκ ηανδίακ ζμο, ιδ θυαμο, ζηενεμφιεκμξ επί 

ηδξ αζάθεοημο πέηναξ ηςκ εκημθχκ ημο Θονίμο ηαζ θνμονμφιεκμξ απυ ηαξ παναδυζεζξ ηςκ 

αβίςκ Ξαηένςκ. Θαζ έζμ εκ υθμ γδθςηήξ εηείκςκ, ημοξ μπμίμοξ αθέπεζξ ηαζ άημφεζξ υηζ έπμοκ 

αίμκ ηαζ θνυκδια επζιανηονμφιεκα απυ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ. Γζυηζ μφημζ πμνεφμκηαζ ηδκ εοεείακ 

υδυκ. Θαζ ηαφηα εββνάθςκ εζξ ηδκ ηανδίακ ζμο, αάδζγε αηθζκχξ εκ ηδ υδχ ημο Θεμφ, ηαζ Σάνζηζ 
Θεμφ δεκ εα απμπθακδεείξ απυ ηδκ Αθήεεζακ. Γζυηζ εβνάθδ υηζ αδφκαημκ είκαζ υ μνεχξ θνμκχκ 

ηαζ εοζεαχξ γχκ κα απμθεζεεί. Αθθά υζμζ πνάηημοκ ημ ένβμκ ημο Θεμφ ιε δζεθεανιέκςκ κμοκ, 

αοημί ζθάθθμοκ απυ ηδκ εοεείακ Νδυκ. 
 
 

Ξμνεφμο δε ακεπζζηνεπηί, επζαάθθμκ ηδκ πείνα ζμο επί ημ ανυηνςκ ημο Θεμφ ηαζ ιδ αθέπςκ εζξ 

ηα μπίζς, δζα κα ηαηεοεοκεείξ εζξ ηδκ Βαζζθείακ ημο Θεμφ. Θαζ θααχκ ημκ ζπυνμκ ημο θυβμο 

ημο Θεμφ, ημπίαζμκ ιε ζπμοδήκ κα ιδ εονέεδ εκ ηδ ηανδία ζμο μφηε μδυξ, μφηε πέηνα, μφηε 

άηακεα, αθθά βδ ηαθή, θένμοζα πμθθαπθαζίμκα ηανπυ πνμξ ζςηδνίακ ηδξ ροπήξ ζμο, υπςξ, 

εεςνήζαξ ηδκ ζφκεζίκ ζμο εζξ ηδκ άημήκ ημο θυβμο ημο Θεμφ ηαζ εφνχκ ηα αλζέπαζκα 

ηαημνεχιαηα ζμο εζξ ηαξ άνεηάξ, πα νς ηαζ εβχ, εοπάνζζηςκ ημκ Θευκ, αθέπςκ υηζ ήημοζαξ 

ημκ θυβμκ ημο Θεμφ ηαζ θοθάηηεζξ αοηυκ2. Ξαναηαθχ π δζα ημκ Θφνζμκ, πνμζεφπμο οπέν ειμφ 

ημο αιανηςθμφ ημο θέβμκημξ ζμζ ημ ηαθυκ, άθθ' μοδαιχξ πνάηημκηαξ 
 
 
 δε Θευξ, ζηζξ πμζχκ οπενέκδμλα ηαζ πανζγυιεκμξ πάκ δχνδια αβαευκ εζξ ημοξ πμζμφκηαξ ημ 

εέθδια αοημφ είεε κα ζμο δχζεζ ζφκεζζκ ηαζ ζηενέςζζκ εζξ ημ κα πνάηηδξ ημ αβζμκ αοημφ 

εέθδια δζα πνεζαεζχκ ηδξ πακάπνακημο Γεζπμζκίξ διχκ Θεμηυημο ηαζ πάκηςκ ηςκ Αβίςκ, υηζ 

εοθμβδηυξ είκαζ εζξ ημοξ αζχκαξ. Αιήκ. 
 
 

ΔΠΗΣΟΙΑΗ 
Γ. Δπιζηολή ππορ ηον Γέπονηα Γεπμανόν Πονηόλνς . 



 
 

Δπζζημθή ημο αοημφ ιεβάθμο Γένμκημξ πνμξ αδεθθυ, γδηήζακηα παν' αοημφ κα ημο βνάρεζ ηα 

πνμξ ςθεθείακ ροπήξ. 
 
 
Δζξ ημ βνάιια ζμο, Θφνζε Ξάηεν, ημ υπμζμκ ιμο εβναραξ, γήηδζαξ παν' ειμφ κα ζμο βνάρς ηα 

πνμξ ςθεθείακ ροπήξ ηαζ κα ζε πθδνμθμνήζς πενί ημο εαοημφ ιμο, επεζδή κμιίγεζξ υηζ έπς 

εθίρζκ εκακηίμκ ζμο ελ αζηίαξ ηςκ θυβςκ, ημοξ μπμίμοξ είπςιεκ ιεηά ζμο, υηακ εονέεδξ εδχ. 

Θαζ δζα ημφημ ζοβπχνδζακ ιμζ! Ποκεαμφθεοζα, οπεκεοιίγςκ εζξ ημκ εαοηυκ ιμο ηαζ εζξ ζε ςξ 

εζξ μζηείςκ ιμο αβαπδηυ, —ηαεχξ ηαζ είκαζ βεβναιιέκμ «Ρα ιοζηήνζα ιμο εα απμηαθφρς εζξ 
ημοξ μζηείμοξ ιμο ηαζ εζξ ημοξ οζμφξ ημο μίημο ιμο»— υηζ δεκ πνέπεζ κα επζηεθέζςιεκ 

ςνζζιέκαξ ενβαζίαξ απθχξ ηαζ ςξ έηοπεκ, άθθα ηαηά ηαξ Θείαξ Γναθάξ ηαζ ηαηά ηδκ Ξανάδμζζκ 

ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, πνςηίζηςξ δε ηαξ ελυδμοξ απυ ημ ιμκαζηήνζμκ. Ξνέπεζ κα ηαξ ηάικςιεκ 
ιυκμκ δζα ηδκ ροπζηή ςθέθεζα ηαζ υπζ δζα ηάηζ άθθμ. Δπεζδή ηχνα δεκ αθέπμιεκ κα ηδνχκηαζ ηα 

πμθζηεφιαηα ηςκ εείςκ κυιςκ ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ηαζ ηαηά ηδκ Ξανάδμζζκ ηςκ αβίςκ 

Ξαηένςκ, άθθα ηαηά ηα ίδζα εεθήιαηα ηαζ ηαηά ηαξ επζκμήζεζξ ηςκ ακενχπςκ. Θαζ εζξ πμθθάξ 

πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ υηζ πνάηημιεκ ηαζ αοηυ ηαε' εαοηυ ημ δζεζηναιέκμ ηαζ κμιίγμιεκ υηζ 

ιε αοηυ ιεηενπυιεεα ηδκ ανεηή. ημφημ υιςξ ζοιααίκεζ, δζυηζ δεκ βκςνίγμιεκ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ, 
επεζδή δεκ επμιεκ γήθμκ κα ενεοκχιεκ ηαφηαξ ιε θυαμκ Θεμφ Θαζ ηαπείκςζζκ, άθθ' αιεθμφιε 

δζ' αοηάξ ηαζ αζπμθμφιεεα πενί ηα ακενχπζκα. 
 
 
Δβχ δε δζα ημφημ ζμο μιίθδζα ηαηά ημφημκ ημκ ηνυπμκ, επεζδή εέθεζξ κα αημφεζξ ηαζ κα 

πνάηηδξ ημκ βκήζζμκ θυβμκ ημο Θεμφ ηαζ υπζ πθαζηυκ. Δβχ δε ζμο ημκ πανέεεζα πςνίξ κα ζε 

ημθαηεφζς, μφηε κα ηνφρς ηδκ ζηθδνυηδηα ηδξ ζηεκήξ Θαζ ηεεθζιιέκδξ μδμφ. Δζξ άθθμοξ ιεκ 

μιζθχ ηαηά ημ ιέηνμκ εκυξ εηάζημο. Πφ δε βκςνίγεζξ ηδκ εοηέθεζα ιμο ελ ανπήξ ςξ μζηείμξ εκ 

Ξκεφιαηζ αβαπδηυξ ιμο. Γζα ημφημ ηαζ ηχνα ζμο βνάθς, ειθαίκς ηα πενί ημο εαοημφ ιμο, 

επεζδή ή ηαηά Θευκ αβάπδ ζμο ιε ακαβηάγεζ ηαζ ιε ηαείζηα άθνμκα κα ζμο βνάρς πενί ημο 

εαοημφ ιμο. 
 
 
Νηε έγδιεκ εκ ης ιμκαζηδνίς, ηαεχξ ζο μ ίδζμξ βκςνίγεζξ, απειαηνοκυιδκ απυ ηαξ ημζιζηάξ 

ζοιπθμηάξ ηαζ έπναηηακ ηαηά δφκαιζκ ηα ηςκ Θείςκ Γναθχκ, ακ ηαζ δεκ ηαηυνεςζα αοηά ελ 

αζηίαξ ηδξ μηκδνίαξ ηαζ ηδξ αιεθείαξ ιμο. Έπεζηα, επζζηνέραξ ιεηά ηδκ πενζήβδζζκ ηδξ λεκζηείαξ 



ιμο εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ, έηηζζα έλςεεκ πθδζίμκ ημο ιμκαζηδνίμο ηεθίμκ δζα ημκ εαοηυκ ιμο ηαζ 

έγδζα μφης ηαηά ηδκ δφκαιίκ ιμο. Ρχνα υιςξ ιεηχηδζα ιαηνυηενμκ απυ ημ ιμκαζηήνζμκ, άθ' 

μο Σάνζηζ Θεμφ εφνμκ ηυπμκ ανεζηυ εζξ ημκ θμβζζιυ ιμο, επεζδή ηοβπάκεζ δοζπνυζζημξ εζξ ηα 

ηέηκα ημο ηυζιμο, υπςξ ηαζ ζο υ ίδζμξ είδεξ. Θαζ πνμ πάκηςκ ενεοκχ ηαξ Θείαξ Γναθάξ: 

πνχημκ ηαξ έκημθάξ ημο Θονίμο ηαζ ηαξ ενιδκείαξ ηςκ ηαζ ηαξ απμζημθζηυξ Ξαναδυζεζξ, έπεζηα 

ηαζ ημοξ αίμοξ ηαζ ηαξ δζδαζηαθίαξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, ηαζ πνμζέπς εζξ αοηά. Θαζ υζα είκαζ 

ζφιθςκα ιε ημκ κμοκ ιμο ηαζ ιε ηδκ εφανέζηδζζκ ημο Θεμφ ηαζ είκαζ πνμξ ςθεθείακ ηδξ 
ροπήξ, ακηζβνάθς δζα ημκ εαοηυκ ιμο ηαζ ιεθεηχ αοηά, ηαζ εζξ αοηά έπς ηδκ γςήκ ηαζ ηδκ 

ακαπκμή ιμο. Θαζ ηδκ αδοκαιία ηαζ ηδκ μηκδνία ηαζ ηδκ αιέθεζά ιμο ακέεεζα εζξ ημκ Θευκ ηαζ 

εζξ ηδκ πακάπνακημκ Θεμηυημκ. Θαζ ακ πνυηεζηαζ κα πνάλς ηάηζ, ακ δεκ εφνς αοηυ εζξ ηαξ Θείαξ 

Γναθάξ, ακααάθθς αοηυ πνμξ ηαζνυκ, έςξ υημο εφνς αοηυ, δζυηζ δεκ ημθιχ κα πνάλς ηάηζ 
ηαηά ημ ίδζμκ ιμο εέθδια ηαζ ηαηά ημκ ίδζμκ ιμο θμβζζιυ. Θαζ υηακ ηακείξ απυ πκεοιαηζηήκ 

αβάπδ πνμζημθθδεεί εζξ έιέ, ημο ζοιαμοθεφς κα πνάηηεζ ημ αοηυ, ιάθζζηα δε εζξ ζε, επεζδή ελ 

ανπήξ είπεξ ελμζηεζςεεί πνμξ έιέ απυ πκεοιαηζηήκ αβάπδ. Γζα ημφημ ηαζ απδφεοκα ημκ θυβμκ 

πνμξ ζε, ζοιαμοθεφςκ εζξ ημ ηαθυκ, ςζάκ πνμξ ηδκ ζδίακ ιμο ροπήκ: υπςξ ηαζ εβχ υ ίδζμξ 

αβςκίγμιαζ κα πνάηης, μφημξ μιίθδζα ηαζ εζξ ζε. Άθθα ηχνα, ακ ηαζ είιεεα ηεπςνζζιέκμζ ηαηά 

ημ ζχια, είιεεα υιςξ ζοκδεδειέκμζ ηαζ δκςιέκμζ ιε ηδκ πκεοιαηζηήκ αβάπδ. Θαζ δζα ημκ εεζιυ 
ηδξ πκεοιαηζηήξ αβάπδξ ηαφηδξ ζμο μιίθδζα ηυηε ηαζ ζμο βνάθς μζα πνμηνέπμοκ πνμξ 

ζςηδνίακ ηδξ ροπήξ. Θαζ ζο, μζα ήημοζαξ παν' ειμφ ή είδεξ βεβναιιέκα, ακ ζμο είκαζ ανεζηά, 

κα ιζιδεείξ αοηά. Δπζεοιχκ κα είζαζ οζυξ ηαζ ηθδνμκυιμξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, ηδνεί ηαξ 

έκημθάξ ημο Θονίμο ηαζ ηαξ Ξαναδυζεζξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ηαζ θέβε αοηάξ ηαζ εζξ ημοξ ιεηά 

ζμο αδεθθμφξ. Θαζ είηε ή ηαημζηία ζμο είκαζ ηαηά ιμκάξ, είηε γήξ εκηυξ ιμκαζηδνίμο ιε 

αδεθθμφξ, πνυζεπε ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ηαζ αάδζγε ηαηά ηα ίπκδ ηςκ άβζςκ Ξαηένςκ. Γζυηζ ασ Θείαζ 

Γναθαί ιαξ πνμζηάζζμοκ ημ ελήξ: είηε κα οπμηαπεχιεκ εζξ ημζμφημκ άκενςπμκ, υζηζξ 

ιανηονείηε απυ ηα ένβα ηαζ απυ ημκ θυβμκ ηαζ απυ ηδκ βκχζζκ ημο ςξ πκεοιαηζηυξ, ηαεχξ 

βνάθεζ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ εζξ ημκ θυβμκ, ημο υπμζμο ή ανπή είκαζ «Γεφηε πνμξ ιε πάκηεξ μί 

ημπζχκηεξ», —είηε, ακ δεκ εονέεδ ημζμφημξ, κα φπμηαπεχιεκ εζξ ημκ Θευκ δζα ιέζμο ηςκ Θείςκ 

Γναθχκ, άθθ' υπζ μφημξ άθυβςξ, υπςξ ιενζημί, μί υπμζμζ ηαζ υηακ εονίζημκηαζ εζξ ημ 

ιμκαζηήνζμκ, θαίκμκηαζ κα είκαζ εκ οπμηαβή, αθθά πμζιαίκμκηαζ άθυβςξ οπυ ημο ζδίμο 

εεθήιαημξ ηαζ ηάικμοκ ηαζ ηδκ άκαπχνδζζκ ελ ίζμο αθνυκςξ, μδδβμφιεκμζ οπυ ημο ζανηζημφ 

εεθήιαημξ ηαζ οπυ ημο αδζάηνζημο θμβζζιμφ, ιδ βκςνίγμκηεξ, ηζ πνάηημοκ, μφηε πμο 

ζηδνίγμκηαζ. Ξενί ηςκ ημζμφηςκ δζαηνίκςκ, υ Ηςάκκδξ ηδξ Θθίιαημξ θέβεζ εκ ης Ξενί δζαθμνάξ 

ηαζ δζαηνίζεςξ δζοπζχκ θυβς• «Νφημζ απυ μίδζζκ επζεοιμφκ ιάθθμκ κα πθέμοκ ιε ζδζμννοειία 

ή ιε ηαεμδήβδζζκ». πεν ιδ βέκμζημ εζξ διάξ! Πφ δε, πνάηςκ ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ηαζ ηαηά 

ηδκ πμθζηεία ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ, Σάνζηζ Σνίζημο δεκ εα ζθάθθεζξ. 
 
 
Ρχνα υιςξ εθοπήεδκ ηαζ εβχ δζα ημ βεβμκυξ υηζ είζαζ ηεεθζιιέκμξ. εεκ ηαζ επείζεδκ κα ζμο 

βνάρς, δζα κα ιδ είζαζ ηεεθζιιέκμξ.  Θευξ πάζδξ πανάξ ηαζ παναηθήζεςξ κα πανδβυνδζδ ηδκ 

ηανδίακ ζμο ηαζ κα ζε πθδνμθυνδζδ πενί ηδξ πνμξ ζε αβάπδξ διχκ! Ακ ίζςξ ζμο έβναρα ηάηζ 

ημ απυημιςκ, δεκ ημ έβναρα υιςξ εζξ ηακέκα άθθμκ, αθθά εζξ ζε, ημκ μζηείςκ αβαπδηυ ιμο, ιδ 

εέθςκ κα πανααθέρς ηδκ αζηδζίκ ζμο. Δθπίγς θμζπυκ υηζ εα ηα δεπεείξ ιε αβάπδ ηαζ δεκ εα 

ζηακδαθζζεήξ απυ ηδκ αθνμζφκδ ιμο. Θαζ ηα πνάβιαηα διχκ, δζα ηα υπμζα πανεηάθεζα ηδκ 
αβζυηδηα ζμο, κα επζδίςλδξ κα ηα ηακμκίζεζξ ηαθχξ, δζ' αοηυ ζε ζηεηεφς ιε πνμζηφκδζζκ. Δίεε υ 

Θευξ κα ζμο ακηαπμδχζεζ ημκ ιζζεχκ ηαηά ημκ ηυπμκ ζμο! 
 
 
Ξνμξ ημφημζξ δε έηζ παναηαθχ ηδκ αβζυηδηα ζμο, ιδ ηαηαθμβίζδξ ηα θυβζα εηείκα, ηα υπμζα ζμο 

είπμκ ηυηε πνμξ θφπδκ. Γζυηζ ακ ηαζ ηαηά ημ έλςεεκ θαίκςκηαζ ζηθδνά, άθθ' έζςεεκ είκαζ πθήνδ 

ςθεθείαξ, επεζδή δεκ μιίθδζα απυ ηα ζδζηά ιμο, αθθά απυ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ. Γζυηζ ζηθδνά είκαζ 

ηαη' άθήεεζακ ιυκμκ εζξ εηείκμοξ, μί υπμζμζ δεκ εέθμοκ πνάβιαηζ κα ηαπεζκςεμφκ εκ θυας 

Θονίμο ηαζ κα ηαηαθείρμοκ ηα ζανηζηά θνμκήιαηα, αθθά κα γήζμοκ ηαηά ηα ειπαεή ηςκ 

εεθήιαηα ηαζ υπζ ηαηά ηαξ Αβίαξ Γναθάξ. Νί ιεκ ημζμφημζ δεκ ενεοκμφκ ηαξ Αβίαξ Γναθάξ ιε 

ηαπείκςζζκ πκεοιαηζηήκ. Ρζκέξ δε ελ αοηχκ δεκ εέθμοκ μφηε ηακ κα αημφζμοκ υηζ ηαζ ηχνα 

πνέπεζ κα γχιεκ ηαηά ηαξ Θείαξ Γναθάξ, μφηςξ χζηε κα θέβμοκ υηζ αοηά δεκ εβνάθδζακ δζ' 

διάξ ηαζ δεκ οπυηεζηαζ εζξ ηδκ πανμφζακ βεκεάκ κα ηδνή ηαφηα. 
 
 

Δζξ δε ημοξ βκδζίμοξ ενβάηαξ ηαζ παθαζυηενμκ ηαζ ηχνα ηαζ εςξ ημο αζχκμξ εα είκαζ ηα θυβζα 

ημο Θονίμο ηαεανά ςξ άνβονμξ πεπονςιέκμξ ηαζ ηεηαεανιέκμξ επηαπθαζίςξ ηαζ αί εκημθαί 

αοημφ εα είκαζ θςηεζκά! ηαζ επζεοιδηά! οπέν πνοζίμκ ηα! θίεμοξ ηίιζμοξ, ηαζ εα βθοηαζκμοκ 



αοημφξ οπέν ιέθζ ηαζ ηδνίμκ. Θαζ αοημί εα θοθάηημοκ ηαφηαξ. Θαζ υηακ θοθάηημοκ αφηαξ, εα 

θάαμοκ πμθθάξ ακηαπμδυζεζξ. 
 

 
Έννςζμ εκ Θονίς, Θφνζε Ξάηεν, ηαζ εφπμο οπέν διχκ ηςκ αιανηςθχκ, ηαζ διείξ ηδκ αβζυηδηα 

ζμο εδαθζαίςξ πνμζηοκμφιεκ. 
 
 
 

ΔΠΗΣΟΙΑΗ 
ΔΠΗΣΟΙΖ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΗΑ ΓΡΑΦΑ ΠΡΟ ΑΓΔΙΦΟΛ, 
ΘΙΗΒΟΚΔΛΟΛ ΔΛ ΣΑΗ ΛΖΟΗ. 

 
 
 
Υξ ηεθεοηαίμξ αδεθθυξ οιχκ ηαηά ημ Ππήια πμζχ εοπή πνμξ ημκ εκ Σνζζηχ αδεθθυκ, επεζδή ιε 
δκάβηαζαξ θυβς ηδξ οπμπνεχζεςξ ιμο κα ζμο βνάρς ηαζ κα ζμο ζηείθς επζζημθήκ, 

βκςζημπμζςκ εζξ ημ βνάιια ιμο ηαηά ηδκ οπυζπεζζκ διχκ ηδκ πνμξ ζε πίζηζκ ηαζ άβάπδκ ιμο. 

Θαζ δεκ οπμιέκς, αβαπδηέ ιμο, κα θοθάλς ημ ιοζηήνζμκ εκ ζζςπή, αθθά βίκμιαζ άθνςκ ηαζ 

ιςνυξ δζα ηδκ ςθέθεζακ ηςκ αδεθθχκ. Δπεζδή αφηδ είκαζ ή αθδεζκή αβάπδ, ήηζξ δεκ δφκαηαζ κα 

ηνοαή εκ ηζκζ ιοζηδνίς απυ ημοξ αβαπδημφξ ηδξ. 
 
 
Νηε ήνπζζα κα ζμο βνάθς, ιμο έιεζκεκ πμθθάηζξ μ πάνηδξ θεοηυξ ηαζ δεκ οπέθενα κα εηηείκς 

ηδκ πμθοαιάνηδημκ δελζάκ ιμο πςνίξ εβηάνδζμοξ ζηαβυκαξ δαηνφςκ, εκεοιμφιεκμξ ηδκ πνμξ 

ζε εφζπθαβπκίακ ηαζ ημ έθεμξ ημο Θεμφ υηζ ζε ελήβαβε εη βδξ Αζβφπημο ηαζ ζε ςδήβδζεκ εζξ 

βήκ Ηζναήθ, ηαζ ζε έηαιε κα βκςνίζδξ Αοηυκ ςξ ημκ ιυκμκ Θευκ διχκ, ημκ Ηδζμφκ Σνζζηυκ εκ 

ζανηζ εθευκηα. Θαζ ημ αάπηζζια Ρμο εααπηίζεδξ. Θαζ ιεηά ημφημ δλζχεδξ ημο αββεθζημφ 

Ππήιαημξ χζηε κα αάθζξ ανπήκ ημο ιμκαπζημφ επαββέθιαημξ εζξ ημ πεκζπνυκ διχκ ηεθθφδνζμκ. 

Κεηά ηαφηα δε, αδεθθέ, - ζοβπέμιαζ ηδκ ροπήκ, ηανάηημιαζ ηδκ ζοκείδδζζκ, ζπανάηημιαζ ηα 

ζπθάβπκα ιμο, εκεοιμφιεκμξ ηάξ εη κευηδηαξ ζμο εθίρεζξ ηαζ ηαξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ ηδκ 

αζπιαθςζία ηαζ ηδκ απαβςβή ζμο απυ ηδκ πςνάκ ηαζ ημ βέκμξ ηαζ ηδκ παηνίδα ζμο εζξ πςνάκ 

λέκδ ηαζ άβκςζηςκ, υπμο ή βθχζζα ζμο είκαζ αηαηάθδπημξ ηαζ ηαημζηεί έκα βέκμξ άβκςζηςκ. 

Έηζ δε εκεοιμφιαζ υηζ είζαζ ηέηκμκ πνμηνίηςκ ηαηά ηδκ θαιπνυηδηα ημο αλζχιαημξ βμκέςκ ηαζ 

υηζ Ν Θφνζμξ ζε θφηνςζε ιεηά ηαφηα απυ πμθθμφξ ηαζ δζαθυνμοξ εακάημοξ, ηαζ απυ πον ηαζ 

απυ ιάπαζνακ ηαζ απυ φδςν - ηαζ ιάθζζηα ζο υ ζδίςξ ηαφηα δεκ αβκμείξ. Κε αοηά ζε ςδήβδζεκ 

εζξ ιεηάκμζακ Θαζ εζξ έπίβκςζζκ ηδξ αθδεζκήξ εεμβκςζίαξ. Έπεζηα δε υ αβαπχκ ηαζ εθεχκ διάξ 
Θφνζμξ επήβαβε δζα ηάξ αιανηίαξ διχκ πεζναζιμφξ ηαζ εθίρεζξ ηαζ ελμνίαξ ηαε' διχκ, εέθςκ κα 

ιαξ ζμθίζδ ιε ημφημοξ ημοξ πεζναζιμφξ. Θαζ δζα ημφημ πάθζκ παίνς, υηζ ιαξ δβάπδζεκ υ 

Θφνζμξ, ιδ εέθςκ κα ιαξ ααζακίζδ εζξ εηείκμκ ημκ ιέθθμκηα αζχκα, άθθ' εδχ παναπςνεί κα 

εθζαχιεεα πνμξ ελζθαζιυ ηςκ αιανηζχκ διχκ. 
 
 
Θαζ δζα ημφημ πνμάβμιαζ κα βνάθς πνμξ ηδκ αβάπδ ζμο απυ ηάξ Θείαξ Γναθάξ, υηζ υ Θφνζμξ 

επάβεζ ηάξ εθίρεζξ ηαφηαξ ηαηά ηςκ άβαπχκηςκ Αοηυκ ηαζ δοκαιέκςκ δζ' Αοηυκ κα οπμθένμοκ 

πάκηα ηα δεζκά, ηαζ υηζ ηαηά , ημκ Απυζημθμ υ Θφνζμξ μοδαιχξ αθήκεζ κα πεζναζεχιεκ οπέν 

ηδκ δφκαιζκ εκ ημζξ ημζμφημζξ πεζναζιμίξ, μίηζκεξ επάβμκηαζ ηαε' διχκ. Θαζ εάκ παναπχνδζδ 

αοημφξ, είκαζ πνμξ ςθέθεζακ, πνμξ ειπεζνίακ διχκ. Θαζ δζα ηάξ αιανηίαξ διχκ υθείθμιεκ κα 
φπμιέκςιεκ πάκηα ηα δεζκά ηαφηα, Θαζ αθθά αηυιδ, ηαζ άθθα επί πθέμκ. Θαζ υηζ μί πνμ διχκ 

γήζακηεξ ηαζ πάκηεξ μί Άβζμζ απυ ηςκ παθαζχκ πνυκςκ, μί πνμθήηαζ ηαζ απυζημθμζ ηαζ ιάνηονεξ 

έζθαγμκημ ηαζ ζχγμκηαζ ιε εθίρεζξ ηαζ ηαθαζπςνίαξ ηαζ ζηεκμπχνζαξ. Θαζ αξ έκεοιδεχιεκ 
πνχημκ ημκ δίηαζμκ Ηχα. Κήπςξ δεκ ηαηδνάζεδ ηδκ ήιένακ, ηαηά ηδκ μπμίακ έβεκκήεδ; Νφης 

ηαζ υ Ηενειίαξ υ πνμθήηδξ είπεκ «Ηκάηζ εδεζλάξ ιμζ ηυπμοξ ηαζ πυκμοξ;». Νφηςξ έπαζπμκ 

πάκηεξ μί δίηαζμζ. ηαφηα δε εηθνάγμοκ μί Άβζμζ, δζα κα ζοκδείζεζξ ηαζ ζο ηαηά ημ παν«Νοαί ιμζ, 

ιήηεν ιμο, δζα ηζ ιε εηεηεξ; Δπζηαηάναημξ ή εκ ή εηέπεδ». Θαζ υ Κςοζήξ, υ ιέβαξ κμιμδυηδξ 

ημο Θεμφ, είπε• «Θφνζε, εζ εφνδηα πάνζκ πανά ζμζ, απυηηεζκυκ ιε ακαζνέζεζ», «υηζ μο δοκήζμιαζ 

εβχ ιυκμξ θένεζκ ημ αάνμξ ημο θαμφ ημφημο». «"Έηζ ιζηνυκ Θαζ ηαηαθζεμαμθήζμοζί ιε».  δε 

πνμθήηδξ Ααααημφι είπε «Ηκαηί έδεζλαξ ιμζ ηυπμοξ ηαζ πυκμοξ;». Νφημξ έπαζπμκ πάκηεξ μζ 

δίηαζμζ. Ραφηα δε εηθνάγμοκ μζ Άβζμζ δζα κα ζοκδείζδξ ηαζ ζο ηαηά ημ πανάδεζβια ηςκ, δζυηζ μί 

Άβζμζ δζήθεμκ ημκ αίμκ υπζ ηνοθχκηεξ, αθθά ιονζάηζξ δεζκμπαεμφκηεξ. Άναβε υ δίηαζμξ Γαοίδ 
δεκ οπέθενε πάζαξ ηάξ διέναξ ηδξ γςήξ ημο δζςηυιεκμξ ηαζ ζηενμφιεκμξ ηδξ ηνμθήξ Θαζ δεκ 

ακέιεζκε παζακ χνακ επί βδξ αθθυηνζαξ ημκ εάκαημκ πανά ημο Παμφθ; Κήπςξ υ δίηαζμξ Ααναάι 



δεκ οπέθενε εκ λέκδ ηαζ αθθμεεκή ηαζ ααναανζηή πχνα ηαζ δζα ηδκ βοκαζηά ημο, ή μπμία εηεί 

αθδνέεδ άπ' αοηυκ; Νφης ηαζ υ οζυξ ημο Ηζαάη ηαζ υ εββμκυξ ημο Ηαηχα.  δε Θφνζμξ διχκ 

Ηδζμφξ Σνζζηυξ ιήπςξ δεκ πνμζδθχεδ εζξ ημκ ζηαονυκ, δεκ δζεηνήεδ απυ θυβπδκ, δεκ 

ενναπίζεδ εζξ ηάξ ζζαβυκαξ; Θαζ ιεηά ηςκ ακυιςκ εθμβίζεδ οπυ ηςκ άεεςκ Ημοδαίςκ. ηαφηα δε 

πάκηα επαεεκ υ Θφνζμξ δζα ηδκ ζςηδνίακ διχκ, «δζα κα ιαξ εθεοεένςζδ απυ ηδκ ηαηάνακ».  

δε επίβεζμξ άββεθμξ, υ Βαπηζζηήξ ημο Θονίμο Ηςάκκδξ, ιήπςξ δεκ ηάεζζε εκ ηδ θοθαηή, ιήπςξ 

δεκ απέηειμκ ηδκ ηεθαθήκ ημο ιε λίθμξ ηαζ δεκ πνμζεθένεδ αοηή απυ αζζπνάξ πείναξ επί 

πζκαηίμο εκ ιέζς ηςκ αζζπνχκ ζοιπμζζαζηχκ; Υ Ηενά ηαζ εευπηζξ ηαζ θςηυπηζξ ηεθαθή, 

ενδιζηυκ ενέιια εη ζπάνβακςκ! Υζαφηςξ ηαζ υ πνμθήηδξ Ζθίαξ πμθθά παεχκ ακεθήθεδ επί 

πφνζκμο άνιαημξ εζξ ημκ μφνακυκ. Ξενί δε ηςκ Απμζηυθςκ ηαζ ηςκ αβίςκ Κανηφνςκ ηαζ μζίςκ 

διχκ Ξαηένςκ ηαζ ηζ κα βνάρς; Νφημζ πάκηεξ οπέιεζκακ πμθθμφξ ηαζ δζαθυνμοξ εακάημοξ ηαζ 

ααζάκμοξ ηαζ ζθαβάξ ηαζ ζηεκμπχνζαξ δζα ηδκ ααζζθείακ ηςκ μονακχκ. Θαζ μφημζ πάκηεξ 

εηήνολακ ημ υκμια ημο Σνζζημφ εζξ λέκαξ πχναξ ηαζ ιεηαλφ αθθμεεκχκ ηαζ εδνζμιυνθς 

ααναάνςκ. Νί ιεκ εζηαονχεδζακ φπ' αοηχκ, μζ δε δζεηνήεδζακ ιε θυβπαξ, άθθμζ πανεδυεδζακ 

εζξ ημ πον ηαζ εζξ ημ λίθμξ, άθθμζ εαοείζεδζακ ιε θίεμοξ αανοκυιεκμζ εζξ ηδκ εάθαζζακ, ηαζ 

έηενμζ εννίθεδζακ πνμξ ανχζζκ εζξ ηα εδνία. Θαζ ηζ κα απανζειήζς ηα πμθθά; Θαζ ζο υ ίδζμξ 

ιήπςξ αβκμείξ ηάξ ηαημπαεείαξ ηαζ ηάξ εθίρεζξ ημφηςκ; Θαζ υ Ηςζήθ υ Ξάβηαθμξ, υ οζυξ ημο 

δζηαζμο Ηζναήθ ηαζ Ηαηχα ηαζ ημ δβαπδιέκμκ ηέηκμκ ηδξ άβζαξ Οαπήθ, ιήπςξ δεκ επςθήεδ οπυ 

ηςκ αδεθθχκ εζξ ηδκ Αίβοπημκ ηαζ οπέθενε ηαζ εδμφθεοε εκ λέκδ βδ εζξ ημκ ηφνζςκ ημο 

Ξεηεθνήκ; Ξνμξ ημφημζξ ζμο πνμζεέης ιίακ δζήβδζζκ πθήνδ θυαμο ηαζ ηνυιμο, θέβς ημο 

ιεβαθμννήιμκμξ πνμθήημο Ήζαΐμο: ημ άεεμκ βέκμξ ηςκ Δαναίςκ δζέημρεκ αοηυκ ιε πνίμκα 

λφθμο εζξ ηδκ ημζθίακ ηαζ ηα ιέθδ ηαηά ημ ήιζζο. Θαζ ςξ άροπμκ λφθμκ ειπαίγμκηαξ, πανέδςζακ 

αοηυκ εζξ ημκ εάκαημκ. 
 
 

Νφημζ πάκηεξ έπαεμκ οπυ απίζηςκ ααναάνςκ εζξ λέκαξ πχναξ δζα ημ υκμια ημο Σνζζημφ. Πε δε, 

αδεθθέ ιμο, πνμεβκχνζζεκ υ πακημβκχζηδξ μθεαθιυξ, υ Θφνζμξ ηαζ Θευξ, πνμ ηδξ ζοθθήρεςξ 

ζμ ηαζ ζε δβάπδζε πενζζζυηενμκ πάκηςκ, αζπιαθςηίζαξ ζε απυ ηα ιδηνζηά ζπθάβπκα ηαζ 

ελανπάζαξ ζε απυ ημ ζηυια ημο αδμο, απυ ηδκ πςνάκ ηαζ ηδκ πίζηζκ ζμο, ηαζ ζε χδήβδζεκ εζξ 

πςνάκ, ηδκ μπμίακ δεκ έπεεφιδζαξ ηαζ δεκ ήθπζζαξ, ηαζ ζε ζδιείςζε δζα ημο ααπηίζιαημξ ιε 

ηδκ ζθναβίδα Ρμο ηδκ ααζζθζηή εζξ ημ υκμια ημο Ξαηνυξ ηαζ ημο ζμφ ηαζ ημο Αβίμο Ξκεφιαημξ. 

Θαζ ζε εζηυθζζεκ ςζάκ ιε ζηέθακμκ ιε ημ αββεθζηυκ Ππήια, άθ' μο ζε ςδήβδζεκ πνμξ διάξ εζξ 

ηδκ αηαημίηδηςκ ένδιμ, επεζδή έπεεφιδζαξ κα οπμιέκεζξ πάζαξ ηάξ εθίρεζξ, ηαζ ακάβηαξ ηαζ 

ζηεκμπχνζαξ δζα ημ υκμια ημο Σνζζημφ. Θαζ πανεπχνδζεκ εκακηίμκ διχκ ημζαφηαξ εθίρεζξ υ 

αβαπχκ διάξ Θηίζηδξ διχκ. «κ βαν αβαπά υ Θφνζμξ, παζδεφεζ». Θαζ υηακ ιαξ ζοιααίκμοκ 

εθίρεζ οπέν ηδκ θφζζκ, εοθναζκυιεκμζ απυ ηδκ εθπίδα ηςκ ιεθθυκηςκ αβαεχκ εα εκζζπφζςιεκ 

αθθήθμοξ, αθέπμκηεξ πνμξ πάκηα ηα αβία παναδείβιαηα ηαφηα ηαζ ημοξ αίμοξ ηαζ ημοξ άεθμοξ 

ηςκ πνμβεκεζηένςκ διχκ, πχξ οπέιεζκακ πάζπμκηεξ δζα ημκ Θφνζυκ ηαζ ελέπεακ ημ αίια ηςκ. 

Θαζ εάκ μζ Άβζμζ ηαζ δίηαζμζ, επί ηςκ μπμίςκ ακεπαφεημ ηαζ εκήνβεζ ημ Αβζμκ Ξκεφια, έπαεμκ 

μφης -δζυηζ είκαζ αδφκαημκ κα απανζειήζςιεκ ηαζ κα ηαηαβνάρςιεκ ηα εαφιαηα ηαζ ηα ζδιεία 

ηςκ - πυζμ ιάθθμκ πνέπεζ διείξ κα πάζπςιεκ δζα ηάξ ακανίειδημοξ αιανηίαξ διχκ, ηαζ κα ιδ 

μθζβςνχιεκ, άθθα κα εκζζπφζςιεκ αθθήθμοξ, πανμλφκμκηεξ αθθήθμοξ πνμξ αβχκαξ. Νί Άβζμζ 

έπαεμκ υιςξ δζα ηδκ αβάπδ ημο Σνζζημφ, διείξ δε πάζπμιεκ δζα ηάξ αιανηίαξ διχκ. εεκ, 

αβαπδηέ, αξ έκεοιδεχιεκ εκχπζμκ ημο Θηζζημφ διχκ ηάξ εη κευηδημξ ακμιίαξ διχκ, πχξ 

πανςνβίζαιεκ Αοηυκ, πχξ πανεπζηνάκαιεκ Αοηυκ, πχξ πανέαδιεκ ηάξ γςμπμζμφξ έκημθάξ Ρμο, 

πχξ ιαηνμεοιεί έθ' διάξ, ακαιέκςκ ηδκ ιεηάκμζακ διχκ ηαζ ηδκ επζζηνμθή απυ ημκ ηαηυκ 

δνυιμ. Θαζ ικδιμκεφμκηεξ ημο ημζμφημο εθέμοξ ηαζ ηδξ ακανίειδημο εοζπθαπκίαξ ημο Θεμφ 

διχκ, αξ εενιάκςιεκ ηδκ ζοκείδδζζκ διχκ ηαζ αξ εηπέςιεκ δάηνοα ηαζ ζηεκαβιμφξ ηαζ ηα 

θμζπά. Απυ ηχνα ιε μθδκ ηδκ δφκαιζκ αξ αιεθχιεκ ημ ζχια ηαζ αξ παναδχζςιεκ ηάξ ροπάξ 

ηαζ ηα ζχιαηα διχκ εζξ ημκ Θευκ. Θαζ ιε ημ υκμια ημο Θονίμο αξ εζζέθεςιεκ εζξ ημκ αβχκα 

ηςκ δμηζιαζζχκ. Θαζ ιε πάκηα ηα ιέθδ διχκ αξ ημθοιαήζςιεκ δζα ιέζμο αοηχκ, ηαζ ημοξ 

μθεαθιμφξ διχκ αξ πθδνχζςιεκ ιε δάηνοα πκεοιαηζηά, ηαζ μζ ζηεκαβιμί ηδξ ηανδίαξ αξ 

ζοβηαηαηθίκμοκ ηαζ αξ ζοκεβείνμκηαζ ιεε' διχκ. Θαζ αξ ιδ απμπςνήζδ άθ' διχκ υ θοθάηηςκ 

διάξ άββεθμξ. Γζ' αοημφ απμδζχηεζ υ Θευξ ημ ενάζμξ ηςκ εθζαυκηςκ απυ ημοξ ακενχπμοξ, 

χζηε εηείκμζ κα ιδ έπμοκ ηδκ άκεζζκ κα πνμζεββίζμοκ αοημφξ, επεζδή υ επενυξ παναθφεζ υηακ 

αθέπδ ημκ θοθάζζμκηα ηαζ ζοκηδνμφκηα αοημφξ. ημφημ δε ηάικεζ υ Θευξ εζξ ημοξ αβαπχκηαξ 

Αοηυκ, μί υπμζμζ πανέδςζακ ημκ εαοηυκ ηςκ ιε ιέβακ γήθμκ εζξ ημκ εάκαημκ ηαζ δεκ έδςζακ ηα 

κχηα ηςκ εζξ ημοξ επενμφξ. Ηδμφ θμζπυκ, ςξ θζθυηεηκμξ παηήν εκζζπφςκ ηδκ μθζβμροπίακ ηαζ 

ηδκ αζηάεεζακ διχκ εζξ ημκ αβχκα πνμξ ημφημοξ ημοξ δεζκυηαημοξ άεθμοξ ηαζ πεζναζιμφξ, 

είπεκ υ Ηζαάη υ Πφνμξ ηα ελήξ• «Λα επςιεκ θμζπυκ εκ ηαίξ ροπαίξ διχκ γήθμ ηαηά ημο 



δζααυθμο ηαζ ηςκ οπδνεηχκ ημο, υπμζμκ είπμκ μί Καηηαααίμζ ηαζ μί άβζμζ πνμθήηαζ ηαζ μί 

απυζημθμζ ηαζ μί ιάνηονεξ ηαζ μί υζζμζ ηαζ μί δίηαζμζ πάκηεξ, μίηζκεξ οπέιεζκακ πάεδ θμαενά ηαζ 

πεζναζιμφξ παθεπςηάημοξ. Δπέιεζκακ εζξ ηδκ δζηαζμζφκδκ ηςκ ηαζ δεκ ελεθμαίζεδζακ απυ ηα 
θυαδηνα ηα πενζηοηθμφκηα μιμφ ιε ηάξ ροπάξ ηςκ ηαζ ηα ζχιαηα, άθθ' κζηήζακ αοηά ακδνείςξ 

ηαζ απέννζρακ ηάξ ημθαηείαξ ηςκ ηαζ ηάξ δζαζηνμθάξ υπζζεεκ ημο εαοημφ ηςκ. Θαζ πνέπεζ κα 

επςιεκ πνμ μθεαθιχκ ηα δζδβήιαηα ηαζ ημοξ βναπημφξ αίμοξ ηςκ ςξ έιροπμοξ ηαζ γχζαξ 

εζηυκαξ»,πχξ οπέθενακ ηαζ πανέιεζκακ αηθυκδημζ εζξ ηάξ ημθαηείαξ ηςκ ηαημθνυκςκ 

ακενχπςκ, αθθά ιε πανάκ ηαζ πνμεοιίακ εζζήθεμκ εζξ ημκ αβχκα ηςκ πεζναζιχκ ηαζ εθίρεςκ. 

«Γζυηζ άκεο πεζναζιχκ ή πνυκμζα ημο Θεμφ δεκ θακενχκεηαζ εζξ ημκ άκενςπμκ, ηαζ μφημξ δεκ 

δφκαηαζ κα απυηηδζδ ηδκ παννδζίακ πνμξ ημκ Θευκ, ηαζ δεκ δφκαηαζ κα έηιάεδ ηδκ ζμθίακ ημο 

Ξκεφιαημξ, ηαζ ή αβάπδ ημο Θεμφ κα ζηενεςεή εκ ηδ ροπή ημο είκαζ απανάδεηημκ. Γζυηζ πνμ 

ηδξ εθίρεςξ υ άκενςπμξ πνμζεφπεηαζ ςξ ηάπμζμξ λέκμξ πνμξ ημκ Θευκ. υηακ υιςξ είζέθεδ εζξ 

ηδκ δμηζιαζίακ δζα ηδκ αβάπδ Αοημφ, ηαζ έθ' υζμκ δεκ οπμζηεί αθθμίςζζκ, ηυηε είκαζ ςξ 

ηάπμζμξ, υζηζξ έπεζ ημκ Θευκ οπυπνεςκ ηαζ θμβίγεηαζ οπυ ημο Θεμφ ςξ βκήζζμξ θίθμξ επεζδή 

πμθέιδζε δζ' Αοηυκ ημκ έπενυκ ηαζ κίηδζε αοηυκ» 
 

 
Βθέπεζξ θμζπυκ, αδεθθέ, πχξ ή θζθυηεηκμξ εηείκδ ροπή μφημξ υ εαοιάζζμξ παηήν, υζηζξ υ ίδζμξ 

έπαεε ηαζ επεζνάζεδ εκ ηδ ανζζηεία ημο, αμδεεί ηαζ διάξ ημοξ επδνεαγυιεκμοξ ηαζ εκζζπφεζ 
διάξ ηαηά ηδκ μθζβμροπίακ διχκ ηαζ ηδκ εηθοζζκ διχκ εζξ ημκ αβχκα ζοιθχκςξ πνμξ ημκ 

θυβμκ ημο Απμζηυθμο υηζ «υ πανχκ αζχκ είκαζ ηςκ παεδιάηςκ, υ δε ιέθθςκ ηςκ 

ακηαπμδυζεςκ». Θαζ πνυζεπε, αβαπδηέ, πυζμκ εοπνυζδεηημξ εζξ ημκ Θευκ είκαζ ή πνμζεοπή ημο 

εκ ημζξ πεζναζιμίξ εθζαμιέκμο ηαηά ηδκ ιανηονίακ ημφημο ημο εαοιάζζμο παηνυξ. Θαζ πμο 

οπάνπεζ ακχηενμκ ημφημο• «κα έπδ ηακείξ ημκ Θευκ οπυπνεςκ ηαζ κα θμβίγδηαζ θίθμξ βκήζζμξ 

ημο Θεμφ;». Θαζ πνμξ ηαφηα πνμζεέζαξ είπεκ αηυιδ• «δζυηζ δεκ δοδυηδζεκ υ Θευξ κα 

ακαπαφμκηαζ μί αβαπδημί Ρμο, ηαε' υζμκ πνυκμκ είκαζ εκηυξ ημο ζχιαημξ, αθθά ιάθθμκ 

δοδυηδζε ιέπνζξ υημο εονίζημκηαζ εκ ης ημζιχ κα είκαζ εζξ εθίρζκ ηαζ οπυ αάνμξ, εζξ ιυπεμοξ, 

ζηενήζεζξ ηαζ ιυκςζζκ ηαζ έθθεζρζκ ηςκ ακαβηαζςκ ηαζ εζξ αννχζηζαξ ηαζ πηςπείακ ηαζ εζξ 

ελμοεεκχζεζξ ηαζ αηζιίαξ, εζξ υκεζδμξ ηαζ αδζηίαξ πανά ηςκ ακενχπςκ ηαζ πανά ηςκ δαζιυκςκ, 

ηαζ εζξ ζοκηνζαήκ ηανδίαξ ηαζ εζξ ηαπείκςζζκ ημο ζχιαημξ ηαζ εζξ απμηαβήκ ηςκ ζοββεκχκ ηαζ 

ηδξ παηνίδμξ ηαζ ηδξ πχναξ ηαζ εζξ θνυκδια πέκεζιμκ ηαζ εζξ ηαημζηίακ ιμκαζηζηήκ ηαζ 

δζοπαζηζηή ηαζ αθακή εζξ ηα αθέιιαηα ηςκ ακενχπςκ. Αοημί ηθαίμοκ, ηαζ υ ηυζιμξ βεθά• 

αοημί ενδκμφκ, ηαζ υ ηυζιμξ ζθανφκεηακ αοημί κδζηεφμοκ, ηαζ υ ηυζιμξ ηνοθά. Ρδκ ήιένακ 

ιμπεμφκ, ηαζ ηδκ κφηηα ηαείγμοκ ημκ εαοηυκ ηςκ εζξ αβχκαξ εκ ζηεκμπχνζα ηαζ ημπχ. Ρζκέξ δε 

εονίζημκηαζ εζξ εημφζζαξ εθίρεζξ, ηαζ άθθμζ εζξ ηυπμοξ ηαηά ηςκ παεςκ παεχκ ηςκ. Έηενμζ 

οπέιεζκακ δζςηυιεκμζ οπυ ηςκ ακενχπςκ, άθθμζ εζξ ηαθαζπςνίαξ ηαζ εθίρεζξ οπυ ηςκ δαζιυκςκ 
ηαζ ηςκ θμζπχκ ηαηχκ ακενχπςκ. Θαζ μί ιεκ εδζχπεδζακ φπ' αοηχκ, μί δε έθμκεφεδζακ» 

έηενμζ εθααμκ ηαηά ημκ θυβμκ ημο Απμζηυθμο «ειπαζβιχκ Θαζ ιαζηζβχκ πεζνακ, έηζ δε δεζιχκ 

ηαζ θοθαηήξ εθζεάζεδζακ, επνίζεδζακ, επεζνάζεδζακ, εκ θυκς ιαπαίναξ απέεακμκ. Ξενζήθεακ 

εκ ιδθςηαίξ ηαζ εκ αζβείμζξ δένιαζζκ, οζηενμφιεκμζ, εθζαυιεκμζ ηαζ ηαημοπμφιεκμζ —ςκ μοη δκ 

άλζμξ υθμξ υ ηυζιμξ—, εκ ενδιίαζξ πθακχιεκμζ», ηνέπμκηεξ εκ υνεζζ ηαζ ζπδθαίμζξ. Θαζ εκ ηαίξ 

μπαίξ ηδξ βδξ εηθείζεδζακ οπυ ηςκ ααζζθέςκ ηαζ ααζακζζηχκ. Θαζ υ Θφνζμξ βκςνίγεζ υηζ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ εζξ ημοξ εκ ακαπαφζεζ ηςκ ζςιάηςκ εονζζημιέκμοξ κα ειιέκμοκ εζξ ηδκ αβάπδ 

Ρμο. Θαζ δζα ημφημ ηςθφεζ αοημφξ απυ ηδκ άκάπαοζζκ ηαζ ηδκ απυθαοζζκ εηείκδξ δδθ. ηδξ 

ζςιαηζηήξ ακαπαφζεςξ. ημφημ δεζηκφεζ υ Θευξ επί ηςκ άβαπχκηςκ Αοηυκ ηαζ επζθελάκηςκ κα 

οπμιέκμοκ πάκηα ηα δεζκά δζα ημ υκμια Ρμο. Θαζ έπθδνχεδ εζξ αοημφξ υ θυβμξ ημο Θεμφ υ 

θέβςκ, υηζ «Δκ ης ημζιχ εθίρεζξ έλεηε». «Θαζ ιδ εαοιάγεηε αοηυ, υηζ υ ηυζιμξ οιάξ ιζζεί. 

Γζκχζηεηε βαν υηζ έιέ πνχημκ οιχκ ιειίζδηεκ». 
 
 
Δίδεξ θμζπυκ, αδεθθέ, υηζ απυ ηςκ παθαζχκ πνυκςκ πάκηεξ μί εοανεζηήζακηεξ εζξ ημκ Θευκ 

εζχεδζακ ηαζ εζζήθεακ εζξ ηδκ αίχκζμκ πανάκ δζα ιέζμο εθίρεςκ ηαζ ηαθαζπςνζχκ ηαζ 

ζηεκμπχνζςκ; Ξενί ημφηςκ είκαζ βεβναιιέκμ υηζ ή πνχηδ βεκεά ήημ νςιαθέα ηαζ πμθοπνυκζμξ, 
ή δε εζπάηδ είκαζ αζεεκήξ ηαζ αδφκαημξ. Ξενί ημφημο πνμεθήηεοζακ μί παθαζμί παηένεξ ηδξ 

Πηήηεςξ, υηζ «ή ηεθεοηαία βεκεά εα οπεναεί ηάξ πνμβεκεζηέναξ ηαζ εα εοανεζηήζδ εζξ ημκ Θευκ 
πενζζζυηενμκ ιε ηάξ εθίρεζξ ηαζ ηαθαζπςνίαξ». Βθέπε, υηζ υ Θευξ δεκ εοδμηεί κα ακαπαφμκηαζ 

μί αβαπδημί Ρμο εζξ ηδκ εδχ γςήκ, μφηε ή πνχηδ βεκεά, μφηε ή εζπάηδ. Πφ δε, ς θζθυπνζζηε, 

έββναρμκ ηαφηα πάκηα εζξ ηδκ ηανδίακ ζμο ηαζ οπυθενε ακεκδυηςξ πάκηα ηα εθζαενά. Θαζ 

ικδιυκεοε εκ πακηζ ηαζνχ ηαζ πάζδ χνα ημο πνχημο γήθμο ηδξ ανπήξ ηδξ μδμφ, ηαζ εκεένιςκ 
ηαζ θθμβενχκ θμβζζιχκ ζμο, ιε ημοξ μπμίμοξ ήθεεξ πνμξ ηδκ εοηέθεζάκ ιμο εζξ ηδκ 



αηαημίηδηςκ ένδιμ πνμξ έιέ ημκ ηαηά ιμκάξ πάζπμκηα ηαζ εη κευηδημξ ιμο εζξ ημκ Θευκ ιμο 

δμοθεφμκηα. Θαζ ημφημο ικδιυκεοε, πχξ είπεξ ηυηε ιένζικακ δζα ηάξ ιζηνάξ αηυιδ αιανηίαξ, κα 

ιδ αιανηάκεζξ. Γζυηζ υ δζάαμθμξ έπεζ ηδκ ζοκήεεζακ, υηακ αθέπδ, υηζ ηάπμζμξ ήνπζζε ιε εενιή 

πίζηδ ηδκ ηαθήκ πμθζηείακ, κα ημκ οπακηά ιε δζαθυνμοξ ηαζ θμαενμφξ πεζναζιμφξ πανά ηςκ 

δαζιυκςκ ηαζ πανά ηςκ ακενχπςκ, δζα κα ημκ ειαάθεζ εκηεφεεκ εζξ ημκ θυαμκ ηαζ κα ημκ 

απμλδνάκεζ απυ ηδκ ηαθήκ πνμαίνεζζκ ηαζ κα ιδ επδ ηαε' υθμο εκηυξ ημο ηδκ εένιδκ κα 

πνμζέββζζδ ηδκ ζηθδνάκ ηαζ εθζαενάκ πμθζηείακ. Θαζ δζα ημφημ μξ ιδ εηθοεχιεκ απυ ημοξ 

θμβζζιμφξ, εκεοιμφιεκμζ ηάξ εη κευηδημξ αιανηίαξ διχκ ηαζ ηάξ ημθάζεζξ ηαζ ηα ααζακζζηήνζα 

ηςκ αιανηςθχκ ηαζ ηάξ ακηαπμδυζεζξ ηςκ δζηαζςκ, αθθά πνμεφιςξ αξ φπμιέκςιεκ ακεκδυηςξ 

ημοξ επενπυιεκμοξ πεζναζιμφξ ημφημοξ. Γζυηζ υ παναπςνχκ κα ειπέζςιεκ απνμζδυηδημξ εζξ 

ημφημοξ εα ηάιδ ηαζ ηδκ εηααζζκ ηαηά ημκ πνμθδηζηυκ θυβμκ, υηζ «πμθθαί αί εθίρεζξ ηςκ 

δζηαζςκ ηαζ εη παζχκ νφζεηαζ αοημφξ υ Θφνζμξ», υηζ «ήθπζζακ έπ' Αοηυκ» ελ υθδξ ηδξ πκμήξ 

αοηχκ ηαζ «εηέηναλακ πνμξ Αοηυκ ηαζ επήημοζεκ αοηχκ ηαζ εζηέπαζεκ αοημφξ» ηαζ «ιεη' 

αοηχκ έζηαζ εκ εθίρεζ ηαζ ελεθείηαζ αοημφξ ηαζ δμλάζεζ αοημφξ. Καηνυηδηα ήιενςκ ειπθήζεζ 

αοημφξ ηαζ δείλεζ αφημίξ ημ ζςηήνζμκ Αοημφ»» ηαηά ηδκ επαββεθία Αοημφ, ηαεχξ είπεκ «Νο Κή 

ζε άκς μφδ' μο ιδ ζε εβηαηαθείπς». Θαζ υ ζχζαξ ημκ 'Ηςζήθ εκ Αζβφπης ηαζ υ δζαθοθάλαξ ημκ 

Γακζήθ ααθααή εκ ης θάηης ηςκ θευκηςκ ηαζ υ ιδ ηαηαθθέλαξ ημοξ Ρνεζξ Ξαίδαξ εκ ηδ ηαιίκς 
ημο πονυξ, υ θοηνχζαξ ημκ Ηενειίακ εη ημο θάηημο ημο αμναυνμο ηαζ ελαβαβχκ ημκ Ξέηνμκ 

ηεηθεζζιέκςκ ηςκ εονχκ εη ημο δεζιςηδνίμο ηαζ θοθάλαξ ημκ Ξαφθμκ απυ ημο ζοκεδνίμο ηςκ 

Ημοδαίςκ, αοηυξ υ πακεαφιαζημξ Θαζ εφζπθαβπκμξ Θευξ, υ πακηαπμφ πανχκ ηαζ πακημδφκαιμξ, 

εα ελαβάβδ ηαζ εθεοεένςζδ ηαζ διάξ, ακ είκαζ έπ' ςθεθεία ηςκ ροπχκ διχκ, άθθα ιυκμκ αξ 

ακαεέζςιεκ πάζακ ηδκ εθπίδα ηαζ πνμζδμηίακ ηαζ πκμήκ διχκ ιεηά πάζδξ πνμεοιίαξ εζξ Αοηυκ 
Θαζ αξ φπμιέκςιεκ απυ διέναξ εζξ ήιένακ εοβκςιυκςξ ηάξ είηε δζηαζςξ, είηε αδίηςξ 

επενπμιέκαξ εθίρεζξ. Θαζ ηαεανζζεέκηεξ δζ' αοηχκ εα παναζηχιεκ ακαίηζμζ εκχπζμκ ημο 

αήιαημξ ημο Σνζζημφ. Αφης δε ή δυλα ηαζ ημ ηνάημξ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. 
 
 

ΔΠΗΣΟΙΑΗ 

ΔΠΗΣΟΙΖ ΓΔΡΟΛΣΟ ΠΛΔΤΚΑΣΗΘΟΤ ΠΡΟ ΣΗΛΑ ΑΓΔΙΦΟΛ. 
 
Αβαπδηέ ηαζ πκεοιαηζηέ ιμο αδεθθέ, επεζδή πμθθάηζξ ιμο μιζθείξ πενί ημφημο ηαζ πνμ πμθθμφ 

ηαζνμφ γδηείξ κα αημφζδξ παν' ειμφ ημο εοηεθμφξ θυβμκ, ζοκενβμφκηά ζμζ εζξ ροπζηήκ 

χθέθεζακ ηαζ εζξ ικήιδκ ηδξ αεθζυηδηυξ ιμο, δζα κα ικδιμκεφδξ ηδκ ακαλζυηδηά ιμο ηαζ ιεηά 

εάκαημκ. Γζυηζ βκςνίγεζξ ηδκ άζεέκεζάκ ιμο, ηαζ ζμο είκαζ ανεζηή ή εοηέθεζα ιμο, χζηε κα ιδ 

γήηδζδξ παν' ειμφ θυβμκ ακαπαφμκηα ηδκ ζάνηα, άθθα πνμξ ζςηδνίακ ηδξ ροπζηήξ 

ηαηαζηάζεςξ, δζα ημφημ εθδζιυκδζα ηδκ εοηέθεζα ηαζ ηδκ αθνμζφκδ ιμο, εκεοιμφιεκμξ ηδκ 

πίζηζκ ηαζ ηδκ πνμεοιία ηαζ ηδκ πενί ημο αβαεμφ ζπμοδήκ ζμο, ηαζ ελεηέθεζα ηα οπυ ζμο 

δζαηεηαβιέκα, ηαζ είπμκ ηδκ παννδζίακ κα βνάρς ηαζ κα ζηείθς ηδκ πανμφζακ πνμξ ηδκ 

Θεμθζθίακ ζμο. Πφ δε ακαβίβκςζηε ηαφηα ιε εφκμζακ ηαζ πνμζεφπμο δζα ηδκ εοηέθεζα ιμο πνμξ 

ημκ Γεζπυηδκ Σνζζηυκ, υηζ ήδδ ηα έηδ ιμο ήββζζακ πνμξ ημ βήναξ ηαζ ζοβηεηναιέκμκ απυ 

αμηάκδκ εημζιάγεηαζ ημ πμηήνζμκ ημο εακάημο. Ρμ κα πίκδ ηακείξ αοηυ ιε πθδνμθμνίακ είκαζ 

βθοηφ, πςνίξ πθδνμθμνίακ υιςξ είκαζ πζηνυηενμκ αρίκεμο. Γζυ ηαζ υ άβζμξ πνμθήηδξ Γαοίδ 

πνμζεφπεηαζ, θέβςκ «Άκεξ ιμζ, ίκα ακαρφλς πνμ ημο ιε απεθεείκ» ιεηά πθδνμθμνίαξ. 

Ξθδνμθμνία δε πςνίξ ηάεανζζκ ηδξ ροπήξ δεκ βίκεηαζ, ηάεανζζξ δε πςνίξ δάηνοα δεκ οπάνπεζ. 

Ρα δε δάηνοα δεκ ένπμκηαζ εκ ιέζς ημο εμνφαμο, επεζδή υ ευνοαμξ ζημηίγεζ ημκ κμοκ, ηαζ δεκ 

αθήκεζ κα αθέπδ ηακείξ ηα αιανηήιαηα ημο. Δη ημφημο ένπεηαζ υ άκενςπμξ εζξ ηδκ ζοκήεεζακ 

ηδξ αιεθείαξ ηαζ απνμζελίαξ. 
 

Δζξ ηδκ αιέθεζακ ηαζ απνμζελίακ αημθμοεμφκ υθα ηα πάεδ. Αοηή είκαζ ή μδυξ ηςκ εκ ναεοιία 

γχκηςκ. Νφημξ είκαζ υ εκηυξ ιμο ηεηνοιιέκμξ εδζαονυξ. εεκ θνίηης ηαζ ηνέις κα πζς ημ 

πμηήνζμκ ημο εακάημο, δζυηζ ένπεηαζ πνμξ έιέ, ένπεηαζ, ηαζ δεκ ηαεοζηενεί μφηε ιίακ χνακ, ηαζ 

εβχ δεκ δφκαιαζ μφηε έπ' μθίβμκ κα εηθφβς. Θαζ υηακ μ ημο αένμξ ηαζ ημο ηυζιμο ζημηεζκυξ 

ηαζ άιαονμξ ανπχκ εφνδ ηαζ εθέβλδ αθδεχξ ηάξ ακμιίαξ ιμο, εα είκαζ ακςθεθέξ κα ηθαφζς, 

δζυηζ υ δμφθμξ, υ βκςνίζαξ ημ εέθδια ημο ηονίμο ηαζ ιδ εημζιάζαξ, ιήηε πνάλαξ ηαηά ημ 

εέθδια ημο, εα παζδεοεή πμθφ. 'Αθθά υζμζ πίκμοκ δζα ημκ Σνζζη0κ πάζαξ ηάξ διέναξ ημ 

πμηήνζμκ ημο εακάημο ιε δάηνοα ηαζ ηαημπαεείαξ, εζξ ημφημοξ βίκεηαζ ημ πμηήνζμκ ημο εακάημο 

μφνάκζμκ ζαηήνζμκ, ηαζ πίκμοκ αοηυ βθοηφηενμκ ιέθζημξ ηαζ ηδνίμο, επεζδή ή αμηάκδ ημο 

εακάημο πνμπαναζηεοάγεζ ηδκ ροπζηήκ οβεζά εζξ ημκ άθεανημ αζχκα, υπςξ εηείκμξ μ ιμκαπυξ, 

υζηζξ ήεεθε κα ζαηνεφζδ ηάξ αιανηίαξ ημο εζξ ημφημκ ημκ θεανηυκ αζχκα, ήθεε πνμξ ιέβακ ηζκά 

Γένμκηα ηαζ πκεοιαηζηυκ ζαηνυκ ηαζ είπε πνμξ αοηυκ «Έπεζξ ανάβζ αμηάκαξ, αί μπμζαζ δφκακηαζ 



κα ζαηνεφζμοκ ηάξ αιανηίαξ;». Θαζ ημο είπεκ μ ζαηνυξ• «Λαζ, ηίιζε πάηεν!». 
 

Θαζ απεηνίεδ υ ιμκαπυξ• «Θαζ πμζαζ είκαζ αζ αμηάκαζ εηείκαζ;». Θαζ ημο είπεκ μ ζαηνυξ• 

«Ακαπχνδζακ εζξ ημ υνμξ, ημοηέζηζκ εζξ ηδκ ένδιμκ, ηαζ θάαε ηδκ πκεοιαηζηήκ νίγακ, ή μπμία 
είκαζ ή δζα Σνζζημκ πηχπεζα ηαζ εοηέθεζα, ηαζ ζφθθελμκ ηα θφθθα, ηα υπμζα είκαζ πείκα ηαζ δίρα 

ηαζ θάαε ημκ ιονμαάθακμκ, μ υπμζμξ είκαζ ή ηαπείκςζζξ ηαζ μ θυαμξ ημο Θεμφ, ηαζ ημκ άθθμκ 

ιονμαάθακμκ, δδθαδή ημ αάθζαιμκ ημο ζημιάπμο, ημ υπμζμκ είκαζ ή ζςθνμζφκδ ηαζ άβκεία, ηαζ 

ηδκ ιονμπαθαάκδκ, ή μπμία είκαζ ή δζαημκία εζξ ημοξ κμζμφκηαξ ηαζ αί φπ' αοηχκ βζκυιεκμζ 

εενιαί πνμζεοπαί. Θμπάκζζμκ πάκηα μιμφ εκ ηδ εοία ηδξ οπαημήξ, ημζηίκζζμκ αοηά ιε ημ ρζθμκ 

ηυζηζκμκ, δδθαδή ιε ηδκ αβνοπκία ηαζ ηάξ αδζάθεζπημοξ πνμζεοπάξ, ιε ηδκ ηαθήκ ηαζ δζηαίακ 
άβκήκ γςήκ, ηαζ αάθε αοηά εζξ ηδκ ηαεανάκ πφηνα εκηυξ ζμο, δδθαδή εζξ ηδκ ροπήκ ζμο ηαζ 

πέε εζξ αοηήκ ημ φδςν ηδξ πκεοιαηζηήξ αβάπδξ, ηαζ ακαρμκ ηδκ θθυβα ημο εείμο ένςημξ 

οπμηάης ηδξ πφηναξ ζμο ηαζ άθ' μο ανάζδξ ηαφηα ηαθχξ, ελάκηθδζακ αοηά ιε ημ ημπθζάνζυκ 

ζμο ηδξ βαθήκδξ ηαζ ηδξ δζοπίαξ, ηαζ βεφμο αοηχκ δζα ιέζμο ηςκ πκεοιαηζηχκ ζοκδεεζχκ, ηαζ 

ιδ ζηνέθμο εζξ ηα μπίζς πάζαξ ηάξ διέναξ ηδξ γςήξ ζμο. Ρμζαφηαζ είκαζ αί αμηάκαζ, αί μπμίαζ 

ζαηνεφμοκ ηάξ αιανηίαξ». Αξ πνμζεοπχιεεα θμζπυκ ηαζ διείξ, αδεθθέ, χζηε κα βναθή ηαζ δζα 

ηάξ ροπάξ διχκ ιία ζοκηαβή ημζαφηδξ ζαηνείαξ, πνεζαείαζξ ηδξ Θεμηυημο ηαζ πάκηςκ ηςκ 

Αβίςκ. Αιήκ. 
 
 

ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΑ ΔΡΓΑ 
Πποζεςσή και εςσαπιζηία ππορ ηον Θεόν ημών, έσοςζα μεηάνοια και 

έξομολόγηζιν ηων αμαπηημάηων και παθών. 
 
Θφνζε υ Θευξ, υ ιέβαξ, υ θμαενυξ, υ ζζπονυξ, υ πακημδφκαιμξ, υ άκανπμξ, υ αηεθεφηδημξ, υ 

ακέηθναζημξ, υ εκενιήκεοημξ, υ αηαηάθδπημξ, υ Βαζζθεφξ ηςκ ααζζθεουκηςκ ηαζ Θφνζμξ ηςκ 

ηονζεουκηςκ, υ πμζδηήξ ηαζ ζοκμπεφξ ηαζ πνμκμδηήξ πάκηςκ ηςκ μναηχκ ηαζ αμνάηςκ, υ ιυκμξ 

οπενεαφιαζημξ ηαζ πάκζμθμξ εκ ημζξ ένβμζξ ζμο, υ εκ ημζξ μονακμίξ ςκ ηαζ ήιζκ χδε αμνάημξ 

ζοκχκ, υ μο ιυκμκ ηδ εκενβεία ηαζ εεθήζεζ ηαζ δοκάιεζ, αθθά ηαζ ηδ μοζία ηαζ θφζεζ πακηαπμφ 

πανχκ, ζο αεί αημφεζξ ηαζ μνάξ ηαζ βζκχζηεζξ πάκηα ηα ένβα, ημοξ θυβμοξ ηαζ ημοξ 
δζαθμβζζιμφξ ηςκ ακενχπςκ. Ή βαν εθαπίζηδ ηίκδζζξ ηδξ ηανδίαξ αηαηαηάθοπηυξ εζηίκ 

εκχπζμκ ζμο. Πφ μίδαξ, ηαζ ηα πάκηα βζκχζηεζξ, υηζ μοη εζηίκ άθθμξ αιανηςθυξ επί ηδξ βδξ ςξ 

εβχ, μφηε βέβμκέ πμηέ άθθμξ ηζξ απυ ημο Αδάι έςξ ηδξ ζήιενμκ διέναξ. Νφης βαν πανχνβζζά 

ζε, ημζαφηα πμζχκ αανέα ηαζ οπένιεηνα, πμθθά ηαζ ακανίειδηα αιανηήιαηα, άηζκα δζέπναλα εκ 

ένβς ηαζ θυβς ηαζ δζάκμζα, εκ ηανδία ηαζ εκ πάζαζξ ιμο ηαίξ αζζεήζεζζκ, εκ ηζκήζεζ ηαζ δζαεέζεζ 

ροπήξ ηε ηαζ ζχιαημξ. Ξάζακ βαν διένακ ηαζ χνακ ηαζ ζηζβιήκ άκεο αιανηήιαημξ μο 

δζεπέναζα εη κευηδημξ έςξ ηδξ ζήιενμκ. Θαζ πάκηα ηα ιέθδ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ ιμο 

έννφπςζα εη βεκκήζεςξ ιμο πάκημηε εκ αιανηίαζξ. εεκ ηνέιςκ θμαμφιαζ ηδκ επέθεοζζκ ημο 

πζηνμφ εακάημο ηαζ ηδκ θμαενάκ ηαζ δζηαζακ ηνίζζκ ζμο ηαζ ηάξ δεζκάξ ηαζ θνζηηάξ αζςκίμοξ 

ημθάζεζξ, ηάξ ακαιεκμφζαξ ημοξ αιανηςθμφξ, ςκ πάκηςκ πείνμκ ήιανημκ εβχ υ ηάθαξ, υ 

ηαημδαίιςκ ηφςκ, υ αηάεανημξ ηαζ παιιίανμξ. Φμαμφιαζ δε ιδ ηαζ πνμ ημο εακάημο ιμο μφπ 

οπμιείκεζξ ηδκ πακαεθζυηδηά ιμο ηαζ παναδχξ ιε ηδ ακοπμθυνς ζοιθμνά ηςκ ημθάζεςκ ηαζ 

βέκςιαζ εζξ ηεθείακ απχθεζακ πνμξ έπίπανια ημο επενμφ ηαζ εεάηνςκ ηςκ ακενχπςκ, επεζδή 

ηαζ κοκ πθείζηα αιανηήιαηα πνμζηίεδιζ αεί. Θαζ υηακ ηαφηα πάκηα θάας ηαηά κμοκ, ένπμιαζ εη 

ημο πμθθμφ ηνυιμο παν' μθίβμκ εζξ απυβκςζζκ ηαζ απμνχ ηζ πμζείκ ηαζ θέβεζκ, πχξ ηαζ ηίκζ 

ηνυπς δεζ ιε παναηαθείκ ζε ηαζ ελαζηείζεε ζμο ηδκ ζοβπχνδζζκ ηςκ πμθθχκ ηαηχκ ηαζ ηςκ 

αανφηαηςκ ιμο αιανηδιάηςκ. Άθθ' επεζδή ζο, Θφνζε εεκ Θευξ, εεκ πακάβαεμξ, εεκ 

μζηηίνιςκ ηαζ εφζπθαπκμξ ηαζ ιαηνυεοιμξ ηαζ πμθοέθεμξ, είπαξ δζα ημο πνμθήημο, υηζ «μο 

εεθήζεζ εέθς ημκ εάκαημκ ημο αιανηςθμφ, ςξ ημ επζζηνέραζ ηαζ γδκ αοηυκ» ηαζ δζα ηδκ πμθθήκ 

ηαζ άθαηςκ αβαευηδηα ζμο χνζζαξ ημζξ αιανηςθμίξ ηδκ ιεηάκμζακ εζξ άθεζζκ αιανηζχκ ηαζ 

ζςηδνίακ ηαζ δζηαζςζζκ. Γζα ημο πνμθήημο ζμο βαν είπαξ• «Ιέβε ζο ηάξ ακμιίαξ ζμο πνχημξ, 

ίκα δζηαζςεήξ». Θαζ υ Γαοίδ κμοεεηχκ ηαζ πανήβμνςκ διάξ, ημοξ αιανηςθμφξ, θέβεζ• 

«Δλμιμθμβείζεε ης Θονίς υηζ αβαευξ, υηζ εζξ ημκ αζχκα ημ έθεμξ Αοημφ». Θαζ αθθά πμθθά 

εθεέβλακημ μί άβζμζ Ξαηένεξ, ηζκμφιεκμζ οπυ ημο Ξκεφιαημξ ζμο ημο αβαευ, υηζ «μοη εζηίκ 

αιανηία κζηχζα ηδκ θζθακενςπίακ ζμο», εηηυξ άκεο ιεηακμίαξ. εζξ ηαφηα πάκηα έθπίγςκ, 

ιεηακμχκ ελμιμθμβμφιαζ ζμζ ης Ξμζδηή ηαζ Θεχ ιμο ηα αιανηήιαηα ιμο, πανζζηάιεκμξ 

εκχπζμκ ζμο ηαηδζποιέκμξ οπυ ημο ζοκεζδυημξ ιμο, ιδ έπςκ πανδζίακ δζα ημ ιέβζζηςκ αάνμξ 

ηςκ δεζκυηαηςκ ιμο ένβςκ, ηαζ ηνέις εζπείκ, υηζ ημκ αένα νοπχ ημζξ θυβμζξ ιμο ηαζ απμνχ, 

πχξ ιε δεζ ελαβμνεφζαζ ηαφηα, επεζδή πάιπμθθα εζηίκ ζθυδνα, ηαζ πμίμκ δεζ ιε πνχημκ 

ελεζπείκ; Ξάκηα βαν άημπα ηοβπάκεζ. Θαζ άθθμ άθθμο παθεπχηενμκ, οπέν ιέηνμκ βαν ήιανημκ. 



Θαζ μοη εζηίκ ηαηία εκ ης αίς, ήκπεν μο δζέπναλα. Άθθα ζο, Θφνζε ηδξ δυλδξ, εεκ πμζήζαξ ιε 

ηαη' εζηυκα ζμο ηαζ ηαε' υιμίςζζκ, ηαζ ηζιήζαξ ιε ηδ πάνζηζ ηδξ αεακαζίαξ ηαζ δςνδζάιεκυξ ιμζ 

ηαζ ημ γδκ ηαζ ημ ηζκείζεε ηαζ ημ θέβεζκ, αοηυξ δυξ ιμζ πανδζίακ ηαζ δίδαλυκ ιε πχξ ιε δεζ 

θέβεζκ ηαζ πμζείκ, ίκα ζηεηεφζς ηδκ εοζπθαπκία ζμο ηαζ ελαζηήζςιαζ ηδκ ζοβπχνδζζκ ηςκ ηαηχκ 

ιμο πνάλεςκ, υηζ υθμξ απνείμξ ηαζ αδεθονυξ εζιί. Ξμίμκ μφκ ηαηυκ μοη έπναλα εβχ ή πμίακ 

άιανηίακ μο δζεηφπςζα εκ ηδ ροπή ή εκ ης ζχιαηζ; Ποιιειένζζιαζ βαν ηδκ πμνκείακ, ηδκ 

ιμζπείακ, ηδκ ηηδκμααζίακ, ηδκ άνζεκμημζηίακ, ηδκ ιαθαηίακ, ηδκ παζδμθεμνίακ, ηδκ αίιμιζλίακ 

ηαζ δζαθυνμοξ νεφζεζξ ηαζ ηαημφξ έκοπκζαζιμφξ. Θαζ πάζακ πμνκείακ εεέιδκ εκ ηδ ροπή ιμο. 

Θαζ πάζαξ ηάξ ηαημονβίαξ ηαζ ηάξ επζκμήζεζξ ηςκ ηεπκαζιάηςκ ημο ζαηακά επμίδζα, 

φπενδθάκεζακ, έπανζζκ, φπενμρίακ, θζθανπίακ, ηεκμδμλίακ, θζθεκδεζλίακ, θζθμημζιίακ, ρεφδδ, 

ηαηάναξ, υνημοξ, επζμνηίαξ, αθαζθδιίαξ, εκέδναξ, ηθμπάξ, θδζηείαξ, ζενμζοθίαξ, ααζάκμοξ, 

θυκμοξ, αζπθαπκίαξ, αζοιπαεείαξ, βμδηείαξ, ιαβείαξ, θανιαηείαξ, αζνέζεζξ, πμθοθαβίαξ, 

πμθοπμζίαξ, θαενμθαβίαξ, αδδθαβίαξ, θζπκυηδηαξ, βαζηνζιανβίαξ, θαζιανβίαξ, ιεεάξ, ειεημφξ, 

απείεεζαξ ηαζ αηζιίαξ ημζξ βμκεφζζκ, ανβμθμβίαξ, βεθςημπμζίαξ, θθοανίαξ, ιαηαζμθμβίακ, 

ζοιαμοθάξ πνμξ άιανηίακ, ζοημθακηίαξ, ηαηαηνίζεζξ, βμββοζιμφξ, ακηζθμβίαξ πμθοθμβίαξ, 

ηαημθμβίαξ, αζζπνμθμβίαξ, θζθμκεζηίαξ, βέθςηαξ ιέπνζ δαηνφςκ, ιίζδ, γήθμοξ, θζθμπνοζίακ, 

θζθανβονίακ, θζθμοθίακ, πμθοηηδιμζφκδκ, ιζηνμθμβίακ, πθεμκελίαξ, θζθαοηίαξ, φανζξ, 

αζαζιμφξ, εηδζηήζεζξ, ακοπμηαλίαξ, εοιμφξ, πνμπέηεζαξ, μνβάξ, ικδζζηαηίαξ, πμκδνίαξ, 

ημθαηείαξ, οπμηνζζίαξ, ζηθδνμηανδίαξ, ηαημηανδίαξ, πμθοοπκίακ, ζοκεπή μηκδνία ηαζ αιέθεζα. 

Δκ ημφημζξ ηαζ πθείζημζξ άθθμζξ άκανζειήημζξ ένβμζξ ηαζ θυβμζξ ηαζ αζζπνήξ, αθαζθήιμζξ ηε ηαζ 

άννήημζξ θμβζζιμίξ ήιανημκ εκ βκχζεζ ηαζ αβκμία. Θαζ ημφηςκ έκεηεκ αίηζμξ εζιί πάζδξ 

ηαηαηνίζεςξ ηαζ ηαηάναξ, ηαζ ζοκέπμιαζ ηαφηαζξ. Ξμθθάηζξ βαν εζζδνπυιδκ ακαλίςξ εζξ ηδκ 

άβίακ έηηθδζίακ ηαζ εζξ ημ ζενυκ αήια ηαζ εζξ ηα Αβζα ηςκ Αβίςκ ηαζ ακαλίςξ εημζκχκμοκ ηςκ 

αβίςκ Κοζηδνίςκ ηαζ ιεηεθάιαακμκ ηαζ εθδπηυιδκ ηςκ θμζπχκ αβζαζιάηςκ. Θαζ κοκ 

παννδζζάγμιαζ ακαλίςξ, ηαζ έςξ ημο εακάημο ιμο πάκημηε έζμιαζ ακάλζμξ ηαζ έκμπμξ, ηαζ εζξ 

ηαηάηνζζίκ ιμο ημζκςκήζς. Θαζ μοη εζιί άλζμξ επάναζ ημοξ μθεαθιμφξ ιμο έκεηα ηδξ αζζπφκδξ 

ιμο, μοδέ ζδείκ ημ φρμξ ημο μονακμφ. Θαζ ηδκ βήκ ηαφηδκ ιζαίκς ημζξ αήιαζί ιμο. Θαζ αοημφ 

ημο αίμο ηοβπάκς ακάλζμξ. Θαζ μί-δα, Θφνζε, υηζ μοη εζιί άλζμξ θααείκ πανά ζμο ηδκ αθεζζκ ηςκ 

αιανηζχκ ιμο. Κείγςκ βαν εζηίκ ή εκμπή ιμο ημο αθεεήκαί ιμζ ηαφηαξ. Ξμο βαν μίδα αιανηίαξ 

ακενχπςκ, άζηζκεξ ζοβηνίκμκηαζ ηαίξ ακμιίαζξ ιμο; πέν ημοξ πνμπάημναξ διχκ επμίδζα 

ηαηίακ, ηαζ πείνμκ εηείκςκ απήθαοζα εκ ειαοηχ ηδκ ανχζζκ. πέν ημκ Θάζκ βέβμκα 

αδεθθμηηυκμξ• ηδκ βαν ροπήκ ιμο ηαζ ημ ζχια εθυκεοζα ηαίξ αιανηίαζξ. πέν ημκ θυκμκ ημο 

Ιάιεπ απέηηεζκα ημκ κμοκ ημζξ αζζπνμίξ θμβζζιμίξ εζξ ηναφια έιμί, ηαζ ηδκ βθχζζακ ηαίξ 

ηαηίζηαζξ θαθζαίξ εζξ ιχθςπα έιμζ πζηνυκ. πέν ηδκ ημο Ααζιέθεπ αδεθθμηημκία ςξ έκζ θίεμ 

εθυκεοζα πάζαξ ηάξ αζζεήζεζξ ηαζ ηα ιέθδ ζοκάια ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ ηαίξ αηαεάνημζξ 

δδοπαεείαζξ. Σείνμκ ηςκ πνμ ημο ηαηαηθοζιμφ δκυιδζα. 
 

 
Θάηζμκ ηςκ ζμδμιζηχκ δζέθβδζα ζηθδνμηανδζχηενμξ ημο Φαναχ πέθδκα εκακηίμκ ηςκ θυβςκ 

ηαζ ηςκ ένβςκ ζμο ηζ εζηίκ εεκ βμββοζιυξ ηςκ εκ ηδ ενήις βμββοζάκηςκ πνμξ ημκ δζδκεηή 

βμββοζιυκ ιμο; Νοδέκ εζηίκ ή ηναοβή ηδξ ηαηίαξ ηςκ κζκεοζηχκ πνμξ ηάξ ηαηίαξ ιμο. ηζ εζηίκ 

ή ηδ ηεθεφζεζ ημο άζεαμοξ Πεκκαπδνείι ακυδημξ αθαζθδιία ημο Οαράημο πνμξ ηάξ αθαζθδιίαξ 

ιμο; Ή ασ άιανηίαζ ημο Κακαζζή πνμξ ηάξ αιανηίαξ ιμο; Θαζ έκζ θυβς απθχξ εζπείκ πάκηςκ ηςκ 

ακενχπςκ πθέμκ ήιανημκ ηαζ πάκηςκ ηςκ ηηζζιάηςκ αζζπνυηενμξ εζιί. ηαφηα ιεκ ηαηά θφζζκ, 

μία πέθοηε, ημζαφηα εζηίκ, εβχ δε επμίδζα οπένιεηνμοξ ακμιίαξ πανά θφζζκ. Δκ αθήεεζα, ηαζ 
ηςκ αθυβςκ εδνίςκ ηαζ ηηδκχκ αηαεανηυηενμξ βέβμκα ηαζ αθμβχηενα εηείκςκ δζέπναλα. Θαζ 

αοηχκ ηςκ δαζιυκςκ πεζνχκ ηοβπάκς, επεζδή ηονζεοεείξ φπ' αοηχκ, πμζχ ημ εέθδια αοηχκ ςξ 

άθθμξ μοδείξ. Θαζ εαοιάγς, ακελίηαηε Θφνζε, ηδκ πμθθήκ ηαζ πακάβαευκ ζμο ιαηνμεοιίακ, πχξ 

μοη εννάβδ ή βδ ηαζ μο ηαηέθαβέ ιε, ςξ ηαζ ημκ Γαεάκ ηαζ ημκ Ααεζνχκ Δβχ βαν πείνμκ 

εηείκςκ δκυιδζα. Θαζ πχξ μο ηαηαθθέβεζ ιε ημ πον, ςξ ημοξ πάθαζ αιανηςθμφξ; Δβχ βαν 
Θάηζμκ εηείκςκ ήιανημκ. Θαζ πχξ μοηέηζ πανεδυεδκ ης ζαηακά εζξ ηεθζηήκ απχθεζα, μο ημ 

εέθδια εβχ μ άκμοξ ακαζδχξ πεπμίδηα; Άθθ' ζδμφ, Πχηεν πακηεθεήιμκ, ζο ιαηνμεοιείξ ηδ 

αεθζυηδηί ιμο έςξ ηδξ ζήιενμκ, πάκηδ ακαιέκςκ ηδκ επζζηνμθήκ ηαζ ιεηάκμζάκ ιμο. Δβχ δε 

ιεηάκμζακ αθδεζκήκ αηιήκ μοη έπς. Νίιμζ, μοαί ιμζ, πχξ δοκήζμιαζ αμδεήζαζ ηδ απςθεία ιμο; 

Ρίξ δχζεζ ηδ ηεθαθή ιμο φδςν ηαζ ημζξ μθεαθιμίξ ιμο πδβάξ δαηνφςκ, ίκα ιεηακμήζαξ ηθαφζς 

ηαζ ίζςξ πθφκς ημκ νφπςκ ηςκ αιανηδιάηςκ ιμο; υηζ μοδαιυεεκ αθθαπυεεκ εφνήζμιαζ ημκ 

ζθαζιυ ημφηςκ, επεζδή μοδέκ αβαευκ επμίδζα μοδαιχξ. Δθεδιμζφκδ βαν ηαζ πίζηεζ ηαεαίνμκηαζ 

αί άιανηίαζ, ηάβχ εθεδιμζφκδκ μοδυθςξ επμίδζα. Ή δε πίζηζξ ιμο κεηνά ηαζ ακεκένβδηυξ εζηίκ, 

επεζδή άκεο ένβςκ αβαεχκ ηοβπάκεζ. Θανδίακ ζοκηεηνζιιέκδκ ηαζ ηεηαπεζκςιέκδκ μοη έπς, δζ' 



δξ είπμκ ακ ηδκ εθπίδα ημο ιδ ελμοεεκςεήκαζ εκχπζμκ ζμο Δζ μο ηαηέηνζκμκ ημκ αδεθθυκ ιμο, 

ήθπζγακ ακ ιδ ηαηαηνζεήζεζεαζ. Άθθ' αεί ηαηαηνίκς εκ βθχζζδ ηαζ δζάκμζα ημοξ αιανηάκμκηαξ, 

ηαζ αοηυξ παθεπχηενμ ηαηενβάγμιαζ. Θαζ ηάξ ιζηνμηέναξ λέκαξ αιανηίαξ ενεοκχ, ηάξ δε 
ιεβάθαξ ιμο ακμιίαξ ζηεπάγς. Ξανά ημο πθδζίμκ ελεηάγς ηαζ ηάξ ιζηνάξ έκημθάξ, άθθ' αοηυξ 

πάζαξ μιμφ πανμνχ. Έλςεεκ οπμηνίκμιαζ εοθάαεζα, ηαζ έζςεεκ βέις πάζδξ αηαλίαξ ηαζ 

αθνμζφκδξ. Θακ πμηέ πνάλς ηζ δμημφκ αβαευκ είκαζ, ηαζ ημφημ αδέθοβιά εζηίκ εκχπζμκ ζμο, 

Θφνζε, επεζδή δζ' φπενδθάκεζακ ηαζ ακενςπανέζηεζα πμζχ αοηυ. θμκ ημκ πνυκμκ ημο αίμο ιμο 

δαπάκδζα εκ άκμία. Ρμ ζχια ιμο ελδζεέκδζα ηδ ημζιζηή ιαηαζυηδηζ δμοθεφςκ. Ρδκ ροπήκ 

ςδήβδζα δζ' άπνεπςκ πνάλεςκ εζξ ακαζζεδζίακ. Θαζ βέβμκα ςξ άεεμξ, ιδ βζβκχζηςκ ζε, ημκ 

Ξμζδηήκ ηαζ Θευκ ιμο. 
 

Πφ δε, πακάβαεε Θφνζε, μο ιυκμκ ηαφηα οπέιεζκαξ παν' ειμφ, άθθ' εδεζλάξ ιμζ ηαζ ηα εθέδ ζμο 

ηαζ ιεβάθαξ Σάνζηαξ. Θαζ μζα ηαηά επμίδζα, ζο ηυζμ ιάθθμκ πθδεφκςκ επθήεοκαξ έπ' έιέ ηα 

ιεβαθεία ζμο, επζζηνέθςκ ηαζ παναηαθχκ ηαζ ηαηαλζχκ ιε πμθθχκ αβαεχκ. Έηζ δε ελείθμο ιε 

εη ημο ηυζιμο ηαζ δλίςζαξ ημο αβίμο Ππήιαημξ ημφημο, ηαζ εθεεί ηαζ μζημκμιία ηαζ Σάνζηί ζμο 

ηαηέζηδζάξ ιε εκ ηδ ηάλεζ ηδξ θαηνείαξ ζμο. Δβχ δε έθάκδκ πνμξ πάκηα ηαφηα αζφκεημξ ηαζ 

απάνζζημξ ηαζ εηέθεζα ηαφηα ελ ανπήξ εκ αηαηαζηαζία ηαζ αιεθεία. Θαζ ηάξ πνμξ ζε επαββεθίαξ 

ιμο ιονζάηζξ πανέααζκακ, ηαζ ημ Ππήια ημφημ ειίακα ηαζ έννφπςζα ηαίξ πμθθαίξ αιανηίαζξ. Θαζ 

ηαφηα πάκηα, Γέζπμηα, πμζεί ιε ακαπμθυβδηςκ ηαζ άθςκςκ. Θαζ ηαφηα πάκηα δζαθμβζζάιεκμξ, 

πμζάηζξ οπεζπυιδκ παφζαζεαζ ηςκ ηαηχκ ιμο, ηαζ πάθζκ ημζξ αοημίξ ηαζ δεζκμηένμζξ ειπίπης. 

Νζάηζξ θέβς υηζ αάθθς ανπήκ εκ ημ ένβς ζμο, ηαζ γήζμιαζ ηαηά ημ εέθδιά ζμο, ημζάηζξ 

ρεφζηδξ εονίζημιαζ. Θαζ κοκ υ θμβζζιυξ ιμο πνυζηεζηαζ αεί ιεηά πνμεοιίαξ ημζξ πμκδνμίξ ηαζ 

αζζπνμίξ. Θαζ πάζζ ημζξ πάεεζζ κζηχιαζ. Θαζ μο δφκαιαζ αμδεήζαζ ειαοηχ. Δάκ ιδ ζο, Θφνζε, 

αμδεήζεζξ ιμζ, απςθέζεδ ή εθπίξ ιμο. Ήδδ βαν ηαζ ημ ζχια ιμο ελδζεέκδζε, ηαζ μ πνυκμξ ημο 

αίμο ιμο ηεηέθεζηαζ. ηαζ ημ ηέθμξ ημο εακάημο ήββζηεκ. Ή αλίκδ ηείηαζ πνμξ ηδ νίγδ ημο 

δέκδνμο, ηαζ ή ημπή ηδξ άηανπμο ιμο ροπήξ δημίιαζηαζ  εενζζιυξ πανέζηδηε ηαζ ή δνεπάκδ 

χλοκηαζ ηαζ μί εενζζηαί ζπεφδμοζζκ ανπάζαζ ηδκ πθήνδ γζγακίςκ ηςκ αιανηζχκ ροπήκ ιμο ηαζ 

παναδμφκε αοηήκ ης αζςκίς πονί. Θάβχ μο δφκαιαζ έθεεζκ εζξ αίζεδζζκ πάκηςκ ημφηςκ. Θαζ ηζ 

μφκ πμζήζς; Κυκμκ ηαηαθεφβς πνμξ ηδκ ακελενεφκδηςκ άαοζζμ ηδξ θζθακενςπίαξ ζμο ηαζ 

νίπης έιαοηυκ εζξ ημ αιέηνδηςκ πέθαβμξ ημο εθέμοξ ζμο, έθπίγςκ εζξ ηδκ άθαημκ 

εφζπθαβπκίακ ζμο. Θαοιάζηςζμκ, Γέζπμηα, έπ' έιέ ημ έθεμξ ζμο, ηαεχξ ή Σάνζξ ζμο οπέιεζκε 

ηδκ ακαίδεζακ ηαζ ημκ πανμνβζζιυκ ηδξ κευηδηυξ ιμο, μφημξ οπυιεζκμκ ηαζ ηαηά ημ βήναξ ηάξ 

ηαημονβίαξ ιμο. «Κδ ης εοις ζμο έθέβλδξ ιε, Θφνζε, ιδδέ ηδ μνβή ζμο παίδεοζδξ ιε» Θαζ ιδ 

απμθέζεζξ ιε δζα ηάξ ακμιίαξ ιμο. «Αιανηίαξ κευηδηαξ ιμο ηαζ αβκμίαξ ιμο ιδ ικδζεήξ», 

Γέζπμηα! «Δάκ βαν ακμιίαξ παναηήνδζδξ, Θφνζε, ηίξ φπμζηήζεηαζ;». 
 

Κάθζζηα δε εβχ υ πμθοαιάνηδημξ. δμφθμξ απνείμξ ζμο εζιί, ημο πακάβαεμο Γεζπυημο. Έκεηα 

ηδξ πνδζηυηδηαξ ζμο, Δθέδζμκ ιε ημκ ακάλζμκ υκηα ημο εθέμοξ. Ίθάζεδηζ ηδ αιανηία ιμο, 

πμθθή βαν εζηίκ. Απεβκςζιέκμξ δέμιαζ• θείζαζ, θείζαζ ιμο, Θφνζε! Ποβπχνδζυκ ιμζ ηα 

αιανηήιαηα, ηα εκ βκχζεζ ηαζ αβκμία, άπεν μίδα ηαζ μοη μίδα. Θαζ νοζαζ ιε ηςκ ιεθθυκηςκ 

ηαηχκ. Γυξ ιμζ πείνα αμδεείαξ ηαζ ακάζηδζυκ ιε ημκ ιυθζξ γχκηα, άθθ' εςξ ηέθμοξ κεηνςεέκηα 
ηαζ έπμκηα ηαε' μθδκ ηδκ θφζζκ ακίαημοξ πθδβάξ. Νοδείξ βαν δφκαηαζ ζάζαζεαζ ηαφηαξ, εζ ιδ ζο 

υ πακμζηηίνιςκ ζαηνυξ ηαζ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ. Πφ ίαζαί ιε, απμδίςλακ ηάξ επζδνμιάξ 

ημο επενμφ, ηάξ ζθμδνχξ ηαναηημφζαξ ηδκ ροπήκ ιμο. Θαζ δυξ ιμζ ζφκεζζκ ηαζ κήρζκ ηαζ 

δφκαιζκ δζα ημ ένβμκ ζμο ημ αβζμκ. "Άκεο βαν ηδξ αμδεείαξ ζμο μο δοκάιεεα αβαευκ ηζ πμζείκ 

μοδαιχξ . Θαζ αλίςζακ ιε κεηνςεήκαζ απυ ηςκ επζεοιζχκ ηςκ ιαηαίςκ ημο ηυζιμο ημφημο, ηαζ 

μίξ μίδαξ ηνίιαζζκ άπνζ ηέθμοξ ιδ απμθεζεήκαζ. Δίηε εέθς, είηε μο εέθς, ζχζυκ ιε! Κδ εάζδξ 

ηαη' ειμφ, Γέζπμηα, πεζναζιμφξ οπέν ηδκ δφκαιίκ ιμο, ή εθίρεζξ ή πυκμοξ, άθθα δυξ ιμζ ηδκ 

έηααζζκ ηαζ ζζπφκ ημο οπμιείκαζ πάκηα ηα επενπυιεκα ιμζ ιεη' εοπανζζηίαξ. 
 

Κδ έηηυρδξ ιε ηδ αλίκδ ημο εακάημο ςξ ημ άηανπμκ δέκδνμκ, ςξ ιδ έπμκηα ηανπμφξ αβαεχκ 

ένβςκ, αθθά άλίςζυκ ιε ημκ οπυθμζπμ πνυκμκ ηδξ γςήξ ιμο εκ αθδεεί ιεηάκμζα ηεθέζαζ, εκ 

ηδνήζεζ ηςκ εκημθχκ ζμο, ηαζ πμζείκ ημ εέθδια ζμο ημ αβαευκ ηαζ εφάνεζημκ ηαζ ηέθεζμκ. 

Γχνδζαί ιμζ Θφνζε, πνμζεοπήκ αδζάθεζπημκ εκ ηανδία ηαπεζκή. Πηενέςζμκ ημκ κμοκ ιμο 

αζάθεοημκ εκ ηδ ζηάζεζ ηςκ αβαεχκ. Γυξ ιμζ, Γέζπμηα, ηαηάκολζκ ηαζ δάηνοα υπςξ ηθαφζς 

ηάξ αιανηίαξ ιμο. Λαζ, Θφνζε ηαζ εφενβέηα ιμο, δυξ ιμζ ης ιδ επμκηζ ηαφηα, ίκα εενιακεδ ή 

ηανδία ιμο ημζξ δάηνοζζ ηδ πνμξ ζε αβάπδξ. Θαζ βθοηάκαξ ηδκ πζηνακεείζάκ ιμο ροπήκ, 

δχνδζαί ιμζ πνμ ημο εακάημο πανδζίακ ηαζ ημ αννααχκα ηδξ Σάνζημξ. Θαζ άλίςζυκ ιε αβαευκ 

δέλαζεαζ ημ θμαενυκ ηέθμξ ημο εακάημο. Νίηηζνμκ ηαζ εθέδζμκ ηυηε ηδκ εκαβεζηάηδκ ηαζ 

πμθοαιάνηδηυκ ιμο ροπήκ. Θαζ ημο ηυηε πζηνμφ ηαζ ακέηθναζημο μθέενμο ηαζ ηδξ εθίρεςξ ηαζ 
ημο πυκμο νοζαζ αοηήκ, ηαζ ιδ παναδχξ αοηήκ ημζξ ζημηεζκμίξ ηαζ πμκδνμίξ δαίιμζζκ, αθθά 



ιαηνάκ απμδίςλακ ηαζ άθακημοξ πμίδζυκ ιμζ ημφημοξ. Φςηεζκυκ άββεθμκ εζνήκδξ πέιραξ ιμζ 

αθεθέζεαζ αοηήκ, πνάςξ απμπχνζζμκ αοηήκ ημο νοπανμφ ιμο ζχιαημξ, ηαζ ηαεανάκ αοηήκ δζα 

ιεηακμίαξ ηαζ ελμιμθμβήζεςξ πανάθααε Δκ δε ηδ θμαενά ήιενα ηδξ δζηαίαξ ηνίζεςξ ζμο ιδκ 

εθέηλεζξ ιμο ηα ηαηά ένβα εκχπζμκ αββέθςκ ηαζ ακενχπςκ, άθθα πάκηα ηα πεζνυβναθα ηςκ 

αιανηζχκ ιμο δζάννδλμκ ηαζ άηονα πμίδζμκ. Θαζ θφηνςζαί ιε ηδξ αζςκίμο ημθάζεςξ ηαζ ηδξ 
ηςκ ζςγυιεκςκ ιενίδμξ ιε άλίςζυκ, πνεζαείαζξ ηδξ πακάπνακημο Γεζπμζκίξ διχκ Θεμηυημο, 

πνμζηαζία ηςκ αβίςκ μονακίςκ Γοκάιεςκ ηςκ Αζςιάηςκ ηαζ εοπαίξ πάκηςκ ηςκ Αβίςκ, υηζ ζμζ 

ης ιυκς εκ Ρνζάδζ δμλαγμιέκς Θεχ εοπανζζηχ ηαζ πνμζηοκχ, ηαζ ζε ηζιχ, δμλάγς ηαζ 

ιεβαθφκς βθχζζδ ηαζ ηανδία ηαζ δζάκμζα ηαζ πάζζ ημζξ δζαθμβζζιμίξ ηαζ ηαίξ αίζεήζεζζ ηαζ ημζξ 
ιέθεζζ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ 

 

 

ΓΗΑΘΖΘΖ ΣΟΤ ΟΗΟΤ ΗΛΛΟΘΔΛΣΗΟΤ ΘΟΚΔΙΘΤ 

ΓΗΑΘΖΘΖ ΣΟΤ ΚΟΛΑΥΟΤ ΗΛΛΟΘΔΛΣΗΟΤ. 
 
 

Ηδμφ εβχ υ πηςπυξ ιμκαπυξ Ηκκμηέκηζμξ έβναρα ηδκ δζαεήηδκ ηαφηδκ. Δάκ υ Θευξ πνμζηάλδ εζξ 

ηίκα κα γήζδ εκ ης ενδιδηδνίς διχκ ημφης, ηυηε παναηαθχ οιάξ πνμ πάκηςκ δζα ημφημ: Γζα 

ημκ Θφνζμκ ικδιμκεφεηε ειμφ ημο αιανηςθμφ εκ ηαίξ αβίαζξ πνμζεοπαίξ οιχκ ιε πνμζηφκδζζκ 

ζηεηεφς οιάξ ημοξ παηέναξ ηαζ αδεθθμφξ. Θαζ ημφημ παναββέθθς εζξ οιάξ, κα ιδ έπδηε ιεηαλφ 

οιχκ ιάπαξ ηαζ ένζδαξ, αθθά ηα ηαηά Σνζζηυκ ηαζ εζνήκδ πκεοιαηζηήκ. Θαζ κεανμφξ ηαζ 

αβέκεζμοξ ιμκαπμφξ ιδ δέπδζεε, ιήηε κα ηείνδηε εδχ ημζμφημοξ, ηαζ ιδ ηναηήηε ημζιζημφξ 

αβέκεζμοξ κεανμφξ πνμξ οπδνεζία, ηαζ ημ βοκαζηείςκ θφθμκ πακηεθχξ κα ιδ εζζένπδηαζ εζξ ημ 

ενδιδηήνζμκ διχκ, ηαζ ηα μπμζαδήπμηε γχα εδθοημφ θφθμο κα ιδ οπάνπμοκ εζξ διάξ. 

Κεεοζηζηά πμηά δεκ πνέπεζ ηαε' υθμο κα ηναηχιεκ. 
 
 
Θαζ πενί ημο ηνυπμο δζαιμκήξ εκ ης ενδιδηήνζςκ διχκ πενί πνμζεοπήξ ηαζ ραθιςδίαξ, πχξ κα 

ηνεθχιεεα ηαζ πυηε πνέπεζ κα ελενπυιεεα δζα ηάξ ακάβηαξ εκ ηαζνχ εοθμβδιέκς ηαζ πενί ημο 

ενβυπεζνμο ηαζ πενί ηςκ θμζπχκ: Ραφηα πάκηα είκαζ ηαεμνζζιέκα εζξ ημ ζφββναιια ημο ηονίμο 

διχκ ηαζ δζδαζηάθμο ιμο Γένμκημξ Λείθμο ηαζ είκαζ βεβναιιέκα εζξ ημ αζαθίμκ ημφημ απυ ηδκ 

ανπήκ. Γζα ημφημ πανέδναιμκ Ραφηα ηαπέςξ ηαζ έβναρα πενί ημφηςκ εκ ζοκημιία, επεζδή εηεί 

εονίζηεζξ πάκηα μζα είκαζ εοάνεζηα εζξ ημκ Θευκ. 
 
 
Ξενί εηηθδζίαξ. Νί εκ ης ενδιδηήνζςκ διχκ γχκηεξ αδεθθμί διχκ ιμκαπμί, εάκ ανπίζμοκ κα 

γμοκ εεανέζηςξ ηαζ κα θοθάηημοκ ηάξ εκημθάξ ημο Θεμφ ηαζ εεθήζμοκ κα ακεβείνμοκ εείακ 

έηηθδζίακ, ημοηέζηζκ ηαηά ηδκ εοδμηία ημο Θεμφ ηαζ ηαηά ηδκ πνμαίνεζζκ αοηχκ ακ εοδμηήζεζ 

ηαζ υ Θευξ— κα βίκδ ή εηηθδζία έπ' μκυιαηζ ημο αβίμο ιεβάθμο Ηςάκκμο ημο Ξνμδνυιμο ηαζ 

Βαπηζζημφ ημο Θονίμο, πνμξ ηζιήκ ηδξ ηνίηδξ Δονέζεςξ ηδξ ηίιζαξ αοημφ ηεθαθήξ ηαηά ηδκ ΘΔ' 

ημο ιδκυξ Καΐμο, δζυηζ μφημξ υ ιέβαξ Ηςάκκδξ είκαζ ηαεδβδηήξ πάκηςκ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ 

ενδιζηχκ. Θαζ πενί ηδξ μζημδμιήξ ηαζ δζαημζιήζεςξ ηδξ εηηθδζίαξ εβνάθδ ακςηένς εζξ ημοξ 

θυβμοξ ηςκ ζοββναιιάηςκ ημο Γένμκημξ Λείθμο, ηα υπμζα εονίζημκηαζ εκ ης αζαθίμ ημφης. 
 
 
Ξενί ηςκ ηεθθίςκ. ηακ ηάπμζμξ αδεθθυξ διχκ ιμκαπυξ ηηίζδ δζα ημκ εαοηυκ ημο ηεθθίμκ εκ 

ης ενδιδηήνζςκ διχκ ηαζ έπεζηα ακαπχνδζδ εη ημο ενδιδηδνίμο ημφημο, ηυηε δεκ πνέπεζ κα 

πχθδζδ ή κα παναδχζδ ηα ηεθθία Ραφηα εζξ ηίκα άθθμκ, ηαζ δεκ πνέπεζ άθθμξ ηζξ κα ηα αβμνάζδ 

παν' αοημφ, άθθ' υ πνμεζηχξ ηαζ μί εδχ γχκηεξ αδεθθμί έπμοκ ηδκ ηονζανπίακ έπ' αοηχκ. ηακ 

δε υ ακςηένς ικδιμκεοεείξ αδεθθυξ επζζηνέρδ εζξ ημ ενδιδηήνζμ, δεκ έπεζ θμζπυκ έλμοζίακ επί 

ημφηςκ ηςκ ηεθθίςκ. Θαζ υηακ υ πνμεζηχξ ηαηυπζκ ζοιαμοθίμο ιε ημοξ αδεθθμφξ εέθδζδ κα 
πχθδζδ εζξ ηίκα άδεθθυκ ηα πενζζζεφμκηα ηεθθία, αξ πχθδζδ αοηά. Θαζ ακ εκ ζοκεπεία 

ακαπχνδζδ εη ημο ενδιδηδνίμο ημφημο υ αδεθθυξ εηείκμξ, μ υπμζμξ δβυναζε ηα ηεθθία, δεκ 

έπεζ ηδκ έλμοζίακ κα πχθδζδ δ κα δχζεζ εζξ ηίκα άθθμκ ηα ηεθθία εηείκα, ηαεχξ εβνάθδ 

ακςηένς. Άθθα ηδκ ηονζανπίακ επί ηςκ ηεθθίςκ εηείκςκ έπμοκ υ πνμεζηχξ ηαζ μί εδχ γχκηεξ 

αδεθθμί. Νφηςξ, ακ επζζηνέρδ υ αδεθθυξ εηείκμξ εζξ ημ ενδιδηήνζμ ημφημ, πανά Ραφηα δεκ έπεζ 

έλμοζίακ επί ηςκ ηεθίςκ εηείκςκ. Δάκ ηάπμζμξ εη ηςκ αδεθθχκ εβείνδ πμθθά ηεθθία ή αβμνάζδ 

πμθθάηζξ ηεθθία, δεκ έπεζ μφηε ιεηά ηδκ ακαπχνδζζκ μφηε ιεηά ηδκ επάκμδμκ ελμοζίακ επί ηςκ 

ηεθθίςκ εηείκςκ. Δάκ εεθήζμοκ υ πνμεζηχξ ηαζ μί αδεθθμί, δφκακηαζ κα δχζμοκ εζξ ημκ 

επζζηνέρακηα άδεθθυκ ημ πνμδβμοιέκςξ ακήημκ εζξ αοηυκ ηεθθίμκ. Άθθα ημφημ είκαζ εζξ ηδκ 

πνμαίνεζζκ ηςκ. Νί πανυκηεξ ηαζ εδχ γχκηεξ αδεθθμί ιμκαπμί δεκ πνέπεζ μφηε κα πςθήζμοκ 

μφηε κα δχζμοκ εζξ άθθμκ ηζκά ηα ηεθθία ηςκ ιεηαζηάκηςκ εη ημο αίμο ημφημο αδεθθχκ εκ ης 



ενδιδηήνζςκ διχκ, ηαζ δεκ πνέπεζ εκ ης ηυπς ημφης κα ειπμνεφμκηαζ ηα ηεθθία μφηε κα ηα 

ακηαθθάζζμοκ ιεηαλφ ηςκ. Άθθ' έηαζημξ κα γή εκ ημζξ ζδίμζξ ηεθθίμζξ. 
 

 
Ξενί ηςκ ζδζμννφειςκ. Δάκ ηάπμζμξ αδεθθυξ διχκ ιμκαπυξ εκ ης ενδιδηήνζςκ διχκ δεκ 

εέθδζδ κα δζαηοαένκδζδ ηδκ πμθζηείακ ημο ηαηά ηάξ εείαξ εκημθάξ ηαζ ηαηά ημ ζφββναιια ημο 

ηονίμο διχκ ηαζ δζδαζηάθμο Γένμκημξ Λείθμο ηαζ ηαηά ημφημ ημ βνάιια διχκ, άθθα εέθδζδ κα 

άβδηαζ απυ ζδζμννοειία ηαζ αοεαζνεζία, ημκ ημζμφημκ κα κμοεεηήζμοκ υ πνμεζηχξ ηαζ μί 

αδεθθμί. Δάκ ηαζ ιεηά ηδκ κμοεεζία δεκ δζμνεςεεί, ηυηε θμζπυκ πνέπεζ υ πνμεζηχξ ηαζ μί 

αδεθθμί κα απμαάθμοκ αοηυκ εη ημο ενδιδηδνίμο ςξ απονμκ απυ ημκ ζίηςκ πςνίξ πακηυξ 

θυαμο, ηαηά ηδκ παναββεθίακ διχκ ηαφηδκ. Ακ υ αδεθθυξ εηείκμξ έθεδ εζξ αίζεδζζκ ηαζ εέθδζδ 

κα δζαηοαένκδζδ ηδκ πμθζηείακ ημο ηαηά Θευκ ηαζ ηαηά ηάξ παναδυζεζξ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ ηαζ 

ηαηά ημ ζφββναιια ηονίμο ηαζ δζδαζηάθμο ιμο Γένμκημξ Λείθμο ηαζ ηαηά ηδκ δζαεήηδκ διχκ 

ηαφηδκ, ηυηε θμζπυκ δέπμκηαζ αοηυκ υ πνμεζηχξ ηαζ μί αδεθθμί εκ ης ενδιδηήνζςκ ημφης. 
 
 
Ραφηα θμζπυκ έβναρα εβχ υ ιμκαπυξ Ηκκμηέκηζμξ δζα κα βίκμοκ μφης ιεηά ημκ εάκαημκ ιμο. 

 
 
 

«ΔΠΗΙΟΓΟ ΔΗ ΣΟ ΒΗΒΙΗΟΛ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΤ ΠΑΣΡΟ ΛΔΗΙΟΤ ΟΡΘΤ» 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΤΠΟ ΣΟΤ ΓΔΡΟΛΣΟ ΒΑΗΙΔΗΟΤ (+1767) ΣΖ ΚΟΙΓΑΒΗΑ, 

ΓΗΓΑΘΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΡΟΛΣΟ ΠΑΗΗΟΤ ΒΔΙΗΣΘΟΒΘΤ (+1722-1794). 
 

 
 
 
 

Νζ άβζμζ Ξαηένεξ, μίηζκεξ δζδάζημοκ δζα ιυκςκ ηςκ εκημθχκ ημο Σνζζημφ κα ηαπεζκχζςιεκ ηα 

πάεδ ηαζ κα ηαεανίζςιεκ ηδκ ηανδίακ απυ ημοξ ηαημφξ θμβζζιμφξ, ηαεχνζζακ κα έπμοκ μί 

ένβάηαζ ηα δφμ ηαφηα ςξ ζζπονυηαηα υπθα, ημοηέζηζκ ημκ θυαμκ ημο Θεμφ ηαζ ηδκ ικήιδκ ηδξ 

πανμοζίαξ ημο Θεμφ, ηαηά ημκ θέβμκηα• «Ρς δε θυας Θονίμο εηηθίκεζ πάξ απυ ηάημο» ηαζ 
«Ξνμςνχιδκ ημκ Θφνζμκ εκχπζμκ ιμο δζα πακηυξ, υηζ εη δελζχκ ιμο εζηίκ, ίκα ιδ ζαθεοεχ». 

Ξνμηείκμοκ θμζπυκ κα έπεζ ηακείξ ηδκ ικήιδκ ημο εακάημο ηαζ ηδξ Γεέκκδξ ηαζ αηυιδ ηδκ 

ακάβκςζζκ ηςκ Αβίςκ Γναθχκ. 
 
 
Θαθά ιεκ είκαζ ηαφηα πάκηα δζα ημοξ ηαθμφξ ηαζ εοθααείξ άκδναξ. Δζξ δε ημοξ ακαίζεδημοξ ηαζ 

απμθζεςεέκηαξ, ηακ αφηδ αοηή ή Γέεκκα ή υ Θευξ απμηαθοθεεί αζζεδηχξ, δεκ εα ημοξ 

πνμλεκήζδ μοδέκα θυαμκ. Ξνμξ ημφημζξ δε ηαζ αοηυξ υ κμοξ ηςκ ανπανίςκ ιμκαπχκ ηαπέςξ 

αιαθφκεηαζ ηαηά ηδκ ικήιδκ ημφηςκ ηαζ θεφβεζ άπ' αοηά ςξ ιέθζζζα απυ ηαπκυκ. 
 
 
Ακ ηαζ ή ηςκ ημζμφηςκ ικήιδ είκαζ ηαθή ηαζ ςθέθζιμξ εκ χνα πμθέιμο, υιςξ οπενάκς ημο 

ηάθμο ημφημο θακένςζακ μί πκεοιαηζηχηαημζ ηαζ ειπεζνυηαημζ Ξαηένεξ έκα έηζ ιεβαθφηενμκ ηαζ 

αζφβηνζημκ ηαθυκ, ημ υπμζμκ δφκαηαζ κα αμδεήζδ ηαζ ημοξ θίακ αδοκάημοξ. 
 
 
Θαζ ημο ιεκ πνχημο μιμίςια ηαζ εζηχκ είκαζ υ αθδεχκ εκ ιφθαζξ δζ' ζδίςκ πεζνχκ ηαζ δοκάιεςξ, 

ημο δε δεοηένμο υ αθδεχκ εκ ιφθς δζ' φδαημξ ηαζ ιδπακήξ. Γζυηζ υπςξ ημ φδςν άθ' εαοημφ 

ηζκεί ημκ ηνμπυκ ηαζ ηδκ πέηνακ, μφης ηαζ ημ βθοηφηαημκ υκμια ημο Ηδζμφ ιεηά ηδξ ικήιδξ ηδξ 



πανμοζίαξ ημο Θεμφ, ζηζξ μθμηεθχξ γή εκ ης Ηδζμφ, ηζκεί ημκ κμοκ εζξ ηδκ πνμζεοπήκ. Ξενί 

δε ημφημο υ ιέβαξ εκ εεμθμβία Ζζφπζμξ επζζδιαίκςκ, θέβεζ• «Τοπή εονβεημοιέκδ ηαζ 

βθοηαζκμιέκδ οπυ ημο Ηδζμφ, ακαπέιπεζ ιεηά ηίκμξ αβαθθζάζεςξ ηαζ αβάπδξ ηαζ ιεη' 

ελμιμθμβήζεςξ αίκμκ πνμξ ημκ Δοενβέηδ, εοπανζζημφζα ηαζ επζηαθμφιεκδ Αοηυκ ιεη' 

εοθνμζφκδξ». Θαζ πάθζκ «πςξ είκαζ αδφκαημκ κα γήζςιεκ ημφημκ ημκ αίμκ, ιδ ηνχβμκηεξ ηαζ 

πίκμκηεξ, μφης είκαζ αδφκαημκ πςνίξ θοθαηήξ ημο κμυξ ή ροπή κα θεάζδ εζξ ηζ ημ πκεοιαηζηυκ 

ηαζ εεάνεζημκ, ή κα έθεοεενςεή ηαηά ημκ κμοκ απυ ηδκ άιανηίακ, έζης ηαζ ακ αζάζδ ηακείξ 
ημκ εαοηυκ ημο δζα ημκ θυαμκ ηςκ ημθάζεςκ κα ιδ άιανηάκδ». Θαζ αηυιδ• «Δάκ πανά ηδκ 

εέθδζζκ διχκ εζζήθεμκ θμβζζιμί εζξ ηδκ ηανδίακ, ηαζ εδοκαιχεδζακ, ηαζ εζηάεδζακ, ή εοπή 

ημο Ηδζμφ βκςνίγεζ κα εηδίςλδ αοημφξ εη ημο αάεμοξ ηδξ ηανδίαξ». 
 
 
Έιπεζνμξ ςκ ηδξ ημζαφηδξ ηάλεςξ ηαζ βοικαζίαξ ημο ιοζηδνίμο, υ ιέβαξ Γένςκ, υ υζζμξ παηήν 

διχκ Λείθμξ, υ ενδιίηδξ ημο Πυνα, ζοκέηαλε ημ πανυκ αζαθζάνζμκ, δεζηκφςκ εκ αφης ηδκ ανπήκ 

ηδξ κμενάξ ενβαζίαξ, ηδκ κίηδκ ηε ηαζ ηδκ ήηηακ ηςκ αμνάηςκ επενχκ ηαζ διχκ. 
 
 

Θαηά ημκ ιεκ πνχημκ ηνυπμκ, δδθαδή άκεο ηδξ κμεναξ πνμζμπήξ, έζης ηαζ ακ εα οπήνπε 

πνμημπή, εα ήημ υιςξ θίακ αναδεία ηαζ επίπμκμξ. Θαηά δε ημκ δεφηενμκ πνμζεββίγεζ υ ενβάηδξ 

ηαπέςξ ηαζ εοηυθςξ ημκ Θευκ, θέβεζ υ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ. Δηεί ιεκ οπάνπεζ ιυκμκ ελςηενζηή 

πνμζεοπή ηαζ ιεθέηδ ηαζ ενβαζία ηςκ εκημθχκ εδχ δε οπάνπμοκ αιθυηενα, δδθαδή ελςηενζηή 

ηαζ εζςηενζηή θοθαηή. 
 
 
Γζυηζ υηακ πςξ ανπάνζμξ ιμκαπυξ ιεηά ηδκ απμηαβήκ απυ ημκ ηυζιμκ ηαζ απυ ηδκ εκένβεζακ 

ηςκ ιεβάθςκ ηαζ εακάζζιςκ αιανηδιάηςκ οπμζπεεή εκχπζμκ ημο Θεμφ, υηζ εα απέπδ υπζ 

ιυκμκ απυ ηα ιζηνά ηαεδιενζκά ηαζ ζοββκςζηά αιανηήιαηα, δζα ηα υπμζα αοηυξ πςξ Θευξ 

πανήββεζθε κα πνμζεοπχιεεα αδζαθείπηςξ, άθθα ηαζ απυ ηδκ εκένβεζακ ηςκ παεχκ ηαζ ηςκ 

ηαηχκ θμβζζιχκ εηείκςκ, ηαζ εζζεθεχκ ιε ημκ κμοκ ημο εκηυξ ηδξ ηανδίαξ, ανπίζεζ κα 

επζηαθείηαζ εζξ πάκηα πυθειμ ηαζ ηαηά πακηυξ ηάημο θμβζζιμφ ημκ Θφνζμκ Ηδζμφκ ή υηακ ελ 

αδοκαιίαξ ζοβηαηαηεεεί ιε ηδκ πνμζαμθήκ ημο επενμφ, αθθά, άθ' μο έπναλε ηα ακηίεεηα ηςκ 

εκημθχκ ημο Σνζζημφ, πνμζπέζεζ εζξ ημκ Θφνζμκ ιε ηδκ εβηάνδζμκ πνμζεοπήκ, ιεηακμχκ ηαζ 

πενζθνμκχκ ημκ εαοηυκ ημο, ηαζ παναιείκδ εζξ αοηά έςξ ημο ηέθμοξ ημο, πίπηςκ ηαζ 

εβεζνυιεκμξ, κζηχιεκμξ ηαζ κζηχκ, ηαζ γήηδζδ κφηηα ηαζ διένακ εηδίηδζζκ απυ ημκ ακηίδζηυκ 

ημο, δεκ εα έπδ μφημξ ηδκ εθπίδα ηςκ αβαεχκ, υηζ εα ηφπδ ηδξ ζςηδνίαξ; Γζυηζ ζοιααίκμοκ εζξ 

ημοξ αβςκζγυιεκμοξ, —υπςξ ή πείνα δζδάζηεζ—, κμεναί ηαζ αζζεδημί πηχζεζξ, άζηζκεξ δεκ είκαζ 

πνμξ εάκαημκ, ςξ ηα πνμενπυιεκα εη ημο θμβζημφ ιένμοξ, εη ημο εφιμο ηαζ ηδξ επζεοιίαξ, 

δδθαδή εη ημο ηνίιενμοξ ηδξ ροπήξ, ή ηα βζκυιεκα δζα ηςκ ζςιαηζηχκ αζζεήζεςκ, ημοηέζηζκ 

δζα ηδξ μνάζεςξ, δζα ηδξ αημήξ, δζα ηδξ μιζθίαξ, δζα ηδξ βεφζεςξ, δζα ηδξ αθήξ ηαζ ηδξ 

μζθνήζεςξ. Θαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ ηαζ αοημί μί ιεβάθμζ άκδνεξ κα δζαθφβμοκ ιέπνζ ηέθμοξ ημκ 

ιχιςκ εζξ ηα ηαεδιενζκά αιανηήιαηα ηαφηα, ηα ιδ πνμξ εάκαημκ υκηα, ηςκ μπμίςκ ανπή είκαζ 

μζ θυβμζ, ή ζηέρζξ, ή αβκμία, ή θήεδ, ημ αημφζζμκ, ημ πενζζηαηζηυκ, ηα υπμζα ηαζ ζοβπςνμφκηαζ 

δζα ηδξ ηαεδιενζκήξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ, είπεκ υ άβζμξ Θαζζζακυξ. 
 
 

Ακ ηακείξ μθζβμροπήζαξ εζπεί πενί ημφηςκ, υηζ υ άβζμξ Θαζζζακυξ εκκμεί ιυκμκ ημοξ Αβίμοξ, 

μίηζκεξ ηαεανίγμκηαζ δζα ηδξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ απυ ηαξ ηαεδιενζκυξ αιανηίαξ ηαφηαξ, ηαζ υπζ 

ημοξ ανπανίμοξ ηαζ ημοξ ειπαεείξ, αξ έπδ θμζπυκ ηαζ ή ημζαφηδ βκχιδ ηδκ εέζζκ ηδξ. Άθθα πνμ 

πάκηςκ θάαε ηδκ δζάηνζζζκ ηαζ θφζζκ ημζμφηςκ οπμεέζεςκ εη ηςκ Αβίςκ Γναθχκ, πχξ έηαζημξ 

ανπάνζμξ ηαζ ειπαεήξ ηαηαδζηάγεηαζ δζα ηα ηαεδιενζκά αιανηήιαηα ηαζ πάεδ, έκμπμξ βεκυιεκμξ 

ηδξ αζςκίμο ημθάζεςξ, ηαζ πχξ πάθζκ ηαζ μφημξ δφκαηαζ επίζδξ κα ηφπδ δζα ηδξ Σάνζημξ ημο 

Σνζζημφ ηδξ ζοβπςνήζεςξ, υπςξ ηαζ πάκηεξ μί Άβζμζ, δζα ηδξ ακά πάζακ χνακ ιεηακμίαξ ηαζ 

ελμιμθμβήζεςξ εζξ ημκ Θευκ. 
 
 
Γζυηζ οπάνπεζ έκαξ, —είπεκ μ άβζμξ Γςνυεεμξ—, μ υπμζμξ εκενβεί ημ πάεμξ, άθ' μο αημφζεζ έκα 

θυβμκ ηαζ ηανάηηεηαζ, ή θέβεζ πέκηε θυβμοξ ή δέηα ακηί εηείκμο ημο εκυξ θυβμο, ηαζ επενεφεηαζ 

ηαζ ηανάηηεηαζ, ηαζ άθ' μο παφζδ απυ ηδκ ηαναπή, ελαημθμοεεί κα ζηέπηδηαζ ηαηά ηαηά ημο 

εζπυκημξ εζξ αοηυκ ημκ θυβμκ εηείκμκ, ηαζ ικδζίηαηςκ εκακηίμκ αοημφ, ηαζ θοπμφιεκμξ, υηζ δεκ 

είπε πενζζζυηενα εηείκςκ, ηα υπμζα είπε, ηαζ εημζιάγεζ εκηυξ ημο εαοημφ ημο αηυιδ μλφηενμοξ 

θυβμοξ, δζα κα ημο εζπεί αοημφξ. Θαζ πάκημηε θέβεζ δζαηί δεκ είπμκ εζξ αοηυκ μφης, ηαζ πνέπεζ κα 

ημο εζπχ μφης, ηαζ πάκημηε μνβίγεηαζ. Ηδμφ ιία ηαηάζηαζζξ, δδθαδή ημ κα έπδ ηακείξ ημ ηαηυκ 



εζξ ζοκήεεζακ.  Θευξ κα θφθαλδ διάξ απυ ηδξ ημζαφηδξ ηαηαζηάζεςξ! Γζυηζ ή ημζαφηδ 

ηαηάζηαζζξ οπυηεζηαζ μπςζδήπμηε εζξ ηυθαζζκ. 
 

 
πάνπεζ δε άθθμξ, υζηζξ, αθ` μο αημφζεζ ημκ θυβμκ, ηανάηηεηαζ ηαζ θέβεζ ηαζ εηείκμξ πέκηε ή 

δέηα θυβμοξ ακηί ημο εκυξ ηαζ εθίαεηαζ, υηζ δεκ είπε ηαζ άθθμοξ ηνεζξ πζηνυηενμοξ, ηαζ θοπείηαζ, 

ηαζ ικδζζηαηεί. Γζακφεζ δε εζξ ηαφηα μθίβαξ διέναξ ηαζ ιεηαζηνέθεηαζ. Άθθμξ παναιέκεζ ιίακ 

ήιένακ ηαζ ιεηααάθθεηαζ. Άθθμξ αβακαηηεί, επενεφεηαζ, ηανάηηεηαζ, ηανάηηεζ ηαζ αιέζςξ 

ιεηααάθθεηαζ. Ηδμφ πυζαζ δζάθμνμζ ηαηαζηάζεςκ! Θαζ υιςξ, οπυ ημκ Άδδ εονίζημκηαζ μφημζ 

πάκηεξ, έςξ υημο εκενβήζμοκ. Δη ηςκ ημζμφηςκ ηαζ εη πάκηςκ ηςκ θμζπχκ βκςνίγεηαζ ζαθχξ, 

δζαηί μ ειπαεήξ δεκ δφκαηαζ κα ηαεανζζηή δζα ηδξ ηαεδιενζκήξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ απυ ηάξ 

κμιζγμιέκαξ ιζηνάξ αιανηίαξ, άζηζκεξ δεκ είκαζ πνμξ εάκαημκ. 
 
 

Αξ πνμπςνήζςιεκ θμζπυκ επί ηδκ θφζζκ ημο πχξ ζοβπςνμφκηαζ ηα ημζαφηα αιανηήιαηα εζξ ημοξ 

ανπανίμοξ ηαζ ειπαεείξ. Γζυηζ αοηυξ μ άβζμξ Γςνυεεμξ είπε• «Ποιααίκεζ κα αημφζεζ ηακείξ έκα 

θυβμκ ηαζ κα εθζαδ θμζπυκ εκηυξ ημο εαοημφ ημο, υπζ επεζδή εδέπεδ φανζκ, άθθ' επεζδή δεκ 

οπέιεζκε ηαφηδκ. Νφημξ είκαζ ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηςκ αβςκζγμιέκςκ, είκαζ ηςκ εκακηζμοιέκςκ εζξ 

ημ πάεμξ. Άθθμξ αβςκίγεηαζ ηαζ ημπζά, έπεζηα υιςξ κζηαηαζ απυ ηδκ εκυπθδζζκ ημο πάεμοξ. 

Έηενμξ δεκ εέθεζ ιεκ κα ακηαπμηνζεή ηαηχξ, ζοκανπάγεηαζ δε απυ ηδκ ζοκήεεζα. Άθθμξ ιεκ 

αβςκίγεηαζ κα ιδ θέβδ μοδέκ ηαηυκ, εθίαεηαζ υιςξ, υηζ εδέπεδ ηδκ φανζκ, αθθά πενζθνμκεί ημκ 

εαοηυκ ημο, υηζ εθίαεηαζ, ηαζ ιεηακμεί δζ' αοηυ. Άθθμξ ιεκ δεκ εθίαεηαζ, υηζ εδέπεδ φανζκ, άθθ' 

μφηε παίνεζ. Ηδμφ μφημζ πάκηεξ είκαζ μί εκακηζμφιεκμζ εζξ ημ πάεμξ, δζυηζ ηαηά ηδκ πνμαίνεζζκ 

ηαηέπαοζακ ημ πάεμξ ηαζ δεκ εέθμοκ κα εκενβήζμοκ αοηυ, αθθά ηαζ εθίαμκηαζ ηαζ αβςκίγμκηαζ. 

Δίπμκ δε μί Ξαηένεξ, υηζ πακ πνάβια, υπεν δεκ εέθεζ ή ροπή, είκαζ μθζβμπνυκζμκ. 
 
 
Ιέβς εζξ οιάξ ηαζ πανααμθήκ, πνμξ ηίκα είκαζ υιμζμξ υ ιεκ εκενβχκ ημ πάεμξ ηαζ 

πνμζδεπυιεκμξ αοηυ: 

Δίκαζ υιμζμξ πνυξ ακενςπμκ, ηαηαημλεουιεκμκ οπυ ημο επενμφ αοημφ ηαζ δεπυιεκμκ ηα αέθδ 
ιε ηάξ πείναξ ημο, ηαζ αάθθμκηα αοηά εζξ ηδκ ηανδίακ ημο.  δε εκακηζμφιεκμξ εζξ ημ πάεμξ 

είκαζ υιμζμξ ιε ημκ ηαηαημλεουιεκμκ ιεκ οπυ ημο επενμφ αοημφ, εκδεδοιέκμκ δε εχναηα ηαζ 

ιδ δεπυιεκμκ ηναφιαηα.  ημζμφημξ θμζπυκ, έζης ηαζ ειπαεήξ ςκ, δφκαηαζ υιςξ Σάνζηζ 

Σνζζημφ κα ηφπδ ζοβπςνήζεςξ εκ ηαζξ ημζαφηαξ ηαεδιενζκέξ αιανηίεξ, άζηζκεξ δεκ βίκμκηαζ εη 
πνμεέζεςξ, άθθ' αημοζίςξ, πενί ηςκ μπμίςκ υ Θφνζμξ εκεηείθαημ εζξ ημκ αβζμκ Ξέηνμκ κα 

ζοβπχνδζδ έςξ έαδμιδημκηάηζξ επηά ηάεε εηάζηδκ ήιένακ. Θαζ ημφημ επζαεααζχκεζ υ άβζμξ 

Ακαζηάζζμξ υ Πζκαΐηδξ, θέβςκ «Λμμφιεκ ηαζ ζηεπηυιεεα πενί ηςκ ιεηαθαιαακυκηςκ ηςκ αβίςκ 

Κοζηδνίςκ ημο Πχιαημξ ηαζ ημο Αίιαημξ ημο Θονίμο, υηζ εάκ έπμοκ ιζηνά ηίκα ηαζ 

εοημθμζοβπχνδηα αιανηήιαηα, ςξ π.π. ηα δζα ηδξ βθχζζδξ, ή ελ μνβήξ, ή δζα ηίκμξ ηςκ 

ημζμφηςκ, εάκ ηαηδβμνήζμοκ ημκ εαοηυκ ηςκ ηαζ ελμιμθμβδεμφκ εζξ ημκ Θευκ ηαζ μφης 

ιεηαθάαμοκ ηςκ αβίςκ Κοζηδνίςκ, πζζηεφμιεκ υηζ ή ιεηάθδρζξ ηςκ αβίςκ Κοζηδνίςκ βίκεηαζ 

εζξ αοημφξ εζξ ηαεανζζιυκ ηςκ ημζμφηςκ αιανηδιάηςκ». ιμζα δε είπε ηαζ υ άβζμξ Ξμζιήκ 
«Θέθς ακενςπμκ αιανηήζακηα ηαζ ιεηακμμφκηα οπέν ημκ ιδ αιανηάκμκηα ηαζ ιδ 

ιεηακμμφκηα» ηαζ ηα θμζπά. 
 

 

Θαζ επεζδή εκ ανπή έβζκε θυβμξ πενί ηδξ εοδυηζιμο ηαπεζκχζεςξ ηςκ παεχκ δζα ηδξ κμενάξ 

πνμζεοπήξ ηαζ δζα ηςκ εκημθχκ, δέμκ ήδδ κα δείλςιεκ ηνακχηαηα ηαζ αοηήκ ηαφηδκ ηδκ 

εκένβεζακ ηδξ κμενάξ πάθδξ ηαηά ηςκ παεχκ. 
 
 
Δπένπεηαζ θμζπυκ ή πνμζαμθή ημο επενμφ ιε μπμζμκδήπμηε πάεμξ ή ιε ηαηυκ θμβζζιυκ;  

ενβάηδξ επζηαθείηαζ ημκ Σνζζηυκ εκακηίμκ ημφηςκ, ηαζ υ δζάαμθμξ απυθθοηαζ ιε ηδκ πνμζαμθή 
ημο. Έπεζε ελ αδοκαιίαξ ιε ηδκ ζηέρζκ ή ημκ θυβμκ ή απυ μνβή ή απυ ζανηζηή επζεοιία; 

Ηηεηεφεζ ημκ Σνζζηυκ, ελμιμθμβμφιεκμξ εζξ Αοηυκ ηαζ ιεηακμχκ. Θαηέπεηαζ απυ αηδδία ηαζ 

θφπδ, μζ μπμίεξ ζηεκμπςνμφκ ημκ κμοκ ηαζ ηδκ ηανδίακ; Θναηείηαζ απυ ηδκ ικήιδκ ημο εακάημο 

ηαζ ηδξ Γεέκκδξ ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ημο Θεμφ, ηαζ μθίβμκ εζξ ηαφηα ημπζάζαξ, επζηαθείηαζ ημκ 

Σνζζηυκ. Έπεζηα, άθ' μο εφνδ εζνήκδ απυ ημκ πυθειμ, πάθζκ ζηεηεφεζ ημκ Σνζζηυκ κα ημο είκαζ 

εθεήιςκ δζα ηάξ εημφζζαξ ηαζ αημοζίαξ αιανηίαξ. Θαζ εκ χνα πμθέιμο ηαζ εζνήκδξ ηδξ ροπήξ 

πνμζηνέπεζ απθχξ εζξ ημκ Σνζζηυκ, ηαζ υ Σνζζηυξ βίκεηαζ εζξ αοηυκ ηα πάκηα εκ πάζζ, εκ ηαθαίξ 
ηε ηαζ ηαηαίξ ζοβηονίαζξ. Θαζ υ ημζμφημξ δεκ άβεηαζ απυ ηδκ βκχιδκ, υηζ ηαημνεχκεζ ηάηζ 

πνμζεοπυιεκμξ ή εοανεζηχκ εζξ ημκ Θευκ δζυηζ υθδ ή δέδζδξ ημο έπεζ ηδκ ανπήκ ηαζ ημ ηέθμξ 



απυ ημκ θυαμκ ηςκ ημθάζεςκ ηαζ απυ ηδκ ιεηάκμζακ ηςκ αιανηζχκ, επεζδή άθθδ είκαζ ή έκκμζα 

ηδξ ελςηενζηήξ δεήζεςξ ηαζ άθθδ ή ηδξ εζςηενζηήξ:  ιεκ εηπθδνχκεζ ηδκ ραθιςδία ηαηά ημκ 

ανζειυκ ηαζ εθπίγεζ εζξ ημκ Θευκ, ηαζ υηακ αθήζδ ηαφηδκ, ηαηαηνίκεζ ημκ εαοηυκ ημο.  δε, 

ηοπηυιεκμξ οπυ ηδξ ζοκεζδήζεςξ δζα ηάξ ηαεδιενζκάξ αιανηίαξ, πενί ςκ έβζκε θυβμξ, ηαζ 

οπμιέκςκ ηάξ επζδνμιάξ ηςκ πνμζαμθχκ ημο επενμφ, αμά πάκημηε πνμξ ημκ Σνζζηυκ, έπςκ 

ηαηά κμοκ ημ νδηυκ ημφημ• «Ακ ηαζ ακέθεδξ παζακ ηδκ ηθίιαηα ηδξ ηεθεζυηδηαξ, πνμζεφπμο 

οπέν αθέζεςξ ηςκ αιανηζχκ». Θαζ πάθζκ «Θέθς πέκηε θυβμοξ δζα ημο κμυξ ιμο θαθήζαζ... ή 

ιφνζμοξ θυβμοξ εκ βθχζζδ». Θαζ μΰηςξ εηπθδνχκεζ άκεο πάζδξ αιθζαμθίαξ ηδκ οπυ ημο αβίμο 

Γςνμεέμο δζδαπεείζακ εκακηίςζζκ εζξ ηα πάεδ. Ίζςξ ηαζ ηάηζ ιεβαθφηενμκ, επεζδή υ Άβζμξ 

μφημξ ηαεμνίγεζ ιυκμκ, ή εκακηίςζζξ κα βίκδ ιέπνζξ μδφκδξ. Θαζ ηαηαθήβεζ ιε ηδκ πανααμθήκ, 

υηζ μί ημζμφημζ είκαζ υιμζμζ πνμξ ημοξ ηαηαημλεομιέκμοξ οπυ ημο επενμφ, εκδεδοιέκμοξ υιςξ 

εχναηα ηαζ ιδ δεπυιεκμοξ ηναφιαηα. ημφημ δε πανέθααε υ Άβζμξ πανά ημο πνμθήημο• «Ηδμφ 

βαν, —είπε—, εθοπήεδκ ηαζ έπμνεφεδ ζηοβκυξ, ηαζ ίαζάιδκ ηάξ μδμφξ αοημφ». πςξ ηαζ υ 

Σνοζυζημιμξ είπεκ «Ακ ιυκμκ ενδκήξ δζα ηάξ αιανηίαξ, ηαζ ημφημ εα ζμο βίκδ ιεβίζηδ 

ζαηνεία». Δδχ δεκ πνυηεζηαζ ιυκμκ πενί εκακηζχζεςξ ιέπνζξ μδφκδξ, άθθα ηαζ πενί πνμζεοπήξ, 
ηαζ ζοκηνζαήξ, ηαζ ιεηακμίαξ, ηαζ αθθμζχζεςξ ηαθήξ πνμξ θοθαηήκ ηςκ εκημθχκ, ζηεκαβιμφ ηε 

ηαζ ελμιμθμβήζεςξ. πςξ ηαζ ή «Ξνμζεοπή ημζξ πνμξ φπκςκ απζμφζζ» δζδάζηεζ, θέβμοζα• «Δζ 

ςνηίζεδκ εζξ ημ υκμια ζμο ή εθμζδυνδζα αοηυ εκ ημζξ δζαθμβζζιμίξ ιμο, ή δηίιαζα ηίκα, ή 

ηαηαθάθδζα ηίκμξ εκ ηδ μνβή ιμο, ή εθφπδζα ηίκα, ή χνβίζεδκ δζα ηίκα αζηίακ» ηαζ ηάξ θμζπάξ 

ικδιμκεφζεζξ ηςκ ζοββκςζηχκ ηαζ αημοζίςκ αιανηδιάηςκ, ηα υπμζα ζοιααίκμοκ εζξ ημοξ 

αζημφιεκμοξ εζξ ηδκ κμενάκ ένβαζίακ, πνμξ ηδκ μπμίακ πμθθμί δεκ εέθμοκ μφηε ηακ κα 

ορχζμοκ ημοξ μθεαθιμφξ αοηχκ, πνμζαθέπμκηεξ εζξ ηάξ ηαεδιενζκάξ πηχζεζξ ηαζ κμιίγμκηεξ 

υηζ έηαζημξ αζημφιεκμξ εζξ ηδκ ίενάκ ένβαζίακ ηαφηδκ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανυξ εη ημφηςκ. 
πεν δεκ έπεζ μφηςξ, πςξ ακςηένς εδείπεδ. Έηημξ ακ εκενβήζδ ηακείξ ηα πάεδ εημοζίςξ, ηαζ 

μφης ηα αοηά πάεδ ηαζ αιανηήιαηα βίκμκηαζ εζξ ημκ έκα μζιή εζξ γςήκ, εζξ δε ημκ άθθμκ μζιή 

εζξ εάκαημκ. Γζυηζ υ ιεκ πνχημξ ένπεηαζ εζξ ηαπείκςζζκ δζ' αοηχκ, ηαζ εζξ έπίβκςζζκ ηδξ 

αδοκαιίαξ ημο, ηαζ εζξ ιεηάκμζακ, υ δε δεφηενμξ εζξ πχνςζζκ ηαζ αίχκζμκ απχθεζα εη ηδξ ηυθιδξ 

αοημφ. Ακ υιςξ είπδ υηζ είκαζ δοκαηυκ κα ηαεανζζεή ηακείξ ηαζ άκεο ηδξ κμενάξ ενβαζίαξ απυ 

ηςκ ημζμφηςκ αιανηδιάηςκ ιε ηδκ δζα ηδξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ ιεηάκμζακ, εζξ ημφημκ δίδεηαζ 

δζα ηδξ επακαθήρεςξ ηςκ εδχ βεβναιιέκςκ ή έλδξ απυηνζζζξ• Θεξ ιμζ, ς ημζμφηε, εη ηδξ ιζαξ 

πθεονάξ ηάξ έκημθάξ ημο Σνζζημφ, εη δε ηδξ άθθδξ ηδκ αδζάθεζπημκ πνμζεοπήκ «άθεξ διίκ ηα 

υθεζθήιαηα διχκ». Γυξ ιμζ δε ηαζ ηδκ αθδεζκή πνυεεζζκ κα ιδ πανααδξ μφηε ιίακ εκημθή, 

ημοηέζηζκ, κα ιδ επζεοιήζδξ, κα ιδ μνβζζεήξ, κα αβαπάξ ημοξ επενμφξ, κα εοενβέηδξ ημοξ 

ιζζμφκηαξ, κα πνμζεφπεζαζ οπέν ηςκ επδνεαγυκηςκ έπεζηα κα εηηθίκδξ απυ θζθδδμκίακ, 

θζθανβονίακ, θμβζζιμφξ πμνκείαξ, θφπδκ, ηεκμδμλίακ ηαζ φπενμρίακ ηαί, απθχξ εζπείκ, απυ 

πάκηα ηα αιανηήιαηα ηαζ ημοξ ηαημφξ θμβζζιμφξ. Θαί ιεηά ηδξ ημζαφηδξ πνμεέζεςξ πνυζεθεε 

εζξ ηδκ ελάζηδζζκ ηδξ κμενάξ ενβαζίαξ, ηαζ πνυζεπε επζιεθχξ, πμζάηζξ παναααίκεζξ αηυιδ ηαε' 

εηάζηδκ ήιένακ πανά ηδκ πνυεεζίκ ζμο ηάξ έκημθάξ, ηαί δζα πυζςκ αιανηζχκ, παεχκ ηαί 

πμκδνχκ θμβζζιχκ ηναοιαηίγεζαζ. Κίιμο δε ηαί ηδκ πήνα εηείκδ, ήηζξ επζιέκεζ εζξ ημκ ηνζηήκ 

κφηηα ηαί ήιένακ, ηαί άνπζζμκ κα ηνάγδξ πνμξ ημκ Σνζζηυκ εκ πάζδ χνα δζα πάζακ εκημθή, ηδκ 

μπμίακ παναααίκεζξ, ηαί δζα πάκ πάεμξ ηαί δζα πάκηα ηαηυκ θμβζζιυκ, δζα ηςκ μπμίςκ κζηάζαζ. 

Ιάαε ηαί πνμξ ημφημζξ ςξ ηαθυκ ζφιαμοθμκ ηδκ Άβίακ Γναθήκ, ηαί αναδφκςκ εκ ημζξ ημζμφημζξ, 

εθεέ ηαί βκςνίγμκ ιμζ, ηζ αθέπεζξ εκ ηδ ροπή ζμο. Κήπςξ ηαί ζο υ ίδζμξ δεκ ακαβκςνίγεζξ υηζ 

είκαζ πνάβια αδφκαημκ κα φπανλδ ή ημζαφηδ πνμζμπή εζξ ηδκ ελςηενζηή πνμζεοπήκ άκεο ηδξ 

ιυκδξ κμενάξ ενβαζίαξ; Γζυηζ αφηδ δζδάζηεζ ημκ εναζηή ηδξ ημζαφηα ιοζηήνζα ηαί πθδνμθμνεί 
ηδκ ροπήκ ημο, υηζ δεκ απμθθφεζ ημκ ηακυκα ημο, αθήκςκ ηδκ πμθθήκ ραθιςδία, ημοξ ηακυκαξ 

ηε ηαί ηα ηνμπάνζα ηαί ζηνέθςκ πάζακ ηδκ ζπμοδήκ ημο πνμξ ηδκ κμενάκ πνμζεοπήκ, αθθά 

ιάθζζηα αολάκεζ εηείκμκ. Γζυηζ πςξ υ Λυιμξ είπε δφκαιζκ ηαί ζημπυ κα μδήβδζδ ημοξ πάκηαξ 

πνμξ ημκ Σνζζηυκ, ακ ηαί θαίκδηαζ υηζ ηαηανβείηαζ οπυ Ρμφημο, μφης ηαί ή πμθθή ραθιςδία 

παναπέιπεζ ημκ ενβάηδ πνμξ ηδκ κμενάκ πνμζεοπήκ, ηαί δεκ επεηηείκεηαζ έθ' μθδκ ηδκ 

ιμκαπζηήκ γςήκ. Γζυηζ ηαί αοηή ή πείνα εηείκδξ δζδάζηεζ, υηζ πνμζεοπυιεκμξ ιυκμξ βκςνίγεζ 

ηακείξ υηζ οπάνπεζ ηάπμζμκ ιεζυημζπμκ ιεηαλφ διχκ ηαί ημο Θεμφ, «ςξ ηείπμξ παθημφκ», ηαηά 

ημκ πνμθήηδ, ημ υπμζμκ δεκ αθήκεζ ημκ κμοκ διχκ κα αθέπδ εκ ηδ πνμζεοπή ηαεανχξ πνμξ 

ημκ Θευκ, μφηε κα πνμζεπή εζξ ηδκ ηανδίακ, εκηυξ ηδξ μπμίαξ πενζέπμκηαζ πάζαζ αί ροπζηαί 

δοκάιεζξ ηαζ ή πδβή ηςκ θμβζζιχκ, ηαθχκ ηε ηαζ ηαηχκ. 
 
 
Θαζ επεζδή ημ ζενυκ αζαθζάνζμκ ημφημ δζδάζηεζ ημοξ εέθμκηαξ κα δζοπάζμοκ ηδκ ιεβάθδκ 

αηνίαεζα ηαζ απμηαθφπηεζ ηάξ αζηίαξ ηδξ επενπυιεκδξ πθάκδξ, δζα ημφημ παναπέιπμιεκ εηεί ημκ 

ακαβκχζηδ ηαζ θέβμιε ιυκμκ ημφημ• μί άβζμζ Ξαηένεξ δζαζνμφκ υθδ ηδκ ιμκαπζηήκ πμθζηείακ εζξ 



ηνεζξ ιυκμκ ηάλεζξ: ηδκ πνχηδ, ημ ημζκυαζμ ηδκ δεοηένα μκμιάγμοκ ααζζθζηή ή ιέζδ μδυ, 

δδθαδή ημ κα γή ηακείξ ακά δφμ ή ηνεζξ ηαζ κα έπμοκ ημζκήκ ηηήζζκ ηςκ ακαβηαίςκ, ημζκή 

ηνμθή ηαζ αιθίεζζκ, ημζκή ενβαζίακ ηαζ ημζκυκ ενβυπεζνμκ ηαζ πάζακ ηδκ πνυκμζακ ημο αίμο 
απυ ημζκμφ. πενάκς δε πάκηςκ ημφηςκ πνέπεζ εηηυπημκηεξ ημ ίδζμκ εέθδια κα οπμηάζζςκηαζ 

εζξ αθθήθμοξ εκ θυας Θεμφ ηαζ αβάπδ• ηνίηδκ δε ηδκ ηαηά ιμκάξ άκαπχνδζζκ, ήηζξ είκαζ ένβμκ 

ηςκ ηεθείςκ ηαζ αβίςκ ακδνχκ. Ρχνα υιςξ ηζκέξ ιδ πνμζέπμκηεξ εζξ ημ ηφνμξ ηδξ Αβίαξ 

Γναθήξ, εθεφνμκ δζα ημκ εαοηυκ ηςκ μφηε ηαηά ημ εέθδια μφηε ηαηά ηδκ πανάδμζζκ ηςκ αβίςκ 

Ξαηένςκ, ηεηάνηδκ ηάλζκ ή γςήκ: Γζυηζ ηηίγμκηεξ ηεθθία έηαζημξ μπμοδήπμηε ηακ εέθδζδ είηε 

ιαηνάκ είηε εββφξ, γμοκ ηαηά ιμκάξ, ηαζ έηαζημξ πνμηζιά ημ ίδζμκ εέθδια ηαζ ιεηά ιενίικδξ 

δζχηεζ ζδζμηηδζία ηαζ ηα θμζπά. Θαζ ηαηά ηδκ ημζαφηδκ ηάλζκ ηαζ πμθζηείακ ηςκ μιμζάγμοκ πνμξ 

ημοξ ακαπςνδηέξ, ηαηά δε ηδκ ηνίζζκ ηαζ θμαενάκ επζηίιδζζκ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ πνμξ πάκηαξ 

ημοξ κμζμφκηαξ εη ροπζηχκ παεχκ ηαζ απμημθιχκηαξ κα ιμκμιαπήζμοκ ακαπςνδηζηχξ ιεηά 

ηςκ δαζιυκςκ, είκαζ υιμζμζ πνμξ ημοξ ζδζμννφειμοξ ηαζ αφημπνμζηυπηαξ, δζυηζ μί ίδζμζ εθεφνμκ 

δζα ημκ εαοηυκ ηςκ ημκ αίμκ, μί ίδζμζ εζξ αοηυκ ηαζ πνμζηυπημοκ, ιδ δοκάιεκμζ κα γμοκ 

εζνδκζηυξ ηαζ δζανηχξ εζξ αοηυκ, επεζδή δεκ είκαζ ηαηά ημ ιέηνμκ ηαζ ηαηά ημκ ααειυκ ηςκ.  
δε πνμζαθέπςκ πνμζεηηζηχξ εζξ ημ θζθυπμκμκ αζαθίμκ ημο αβίμο Γνδβμνίμο ημο Πζκαΐημο 

εονίζηεζ εηεί μοδέκ ημ θεβυιεκμκ ζδζμννοειία ηαζ ιμκμιαπία, αθθά ιυκμκ ημκ ιμκήνδ ηαζ 

αημζκχκδηςκ αίμκ. Κάθζζηα δε ηαζ υ ζοββναθεφξ ημο Βίμο ημο Αβίμο ημφημο δεζηκφεζ υηζ μφηε 

έκα ηςκ ιαεδηχκ ημο δεκ άθδζε κα γή εββφξ ή ιαηνάκ ηαηά ιμκάξ εκ ηεθθίς. Άθθα ζοκήβαβεκ 

εζξ ηνεζξ θαφναξ ηαζ δφμ πφνβμοξ πθήεμξ ιμκαπχκ, δθζηζςιέκςκ ηαζ κέςκ, ηαζ έδςζεκ εζξ 
αοημφξ ηδκ ηάλζκ ηδξ απμημπήξ ημο εεθήιαημξ ηαζ ηδξ οπαημήξ. Ξάκηαξ δε ημφημοξ δίδαλε ηδκ 

κμενάκ ένβαζίακ, θέβςκ υιςξ υηζ ημ κα δζδάλδ ηακείξ ηαζ πάκηαξ ημοξ άθθμοξ, δεκ είκαζ 

πνμζήημκ, αθθά ιυκμκ ημοξ αβνμίημοξ ηαζ αβνάιιαημοξ εηείκμοξ, μίηζκεξ είκαζ οπήημμζ. Γζυηζ ή 

οπαημή ιεηέπεζ παζχκ ηςκ ανεηχκ δζα ηδκ ηαπείκςζζκ. εζξ δε ημοξ ακοπδηυμοξ δεκ δίδεηαζ, δζα 

κα ιδ πθακχκηαζ, είηε είκαζ αβνμίημζ, είηε ζμθμί. Γζυηζ υ ζδζυννοειμξ δεκ δφκαηαζ κα δζαθοβή 

ηδκ μίδζζκ ηαζ ηα θμζπά. Θαζ αοηυξ μφημξ υ ιαηάνζμξ Γένςκ Λείθμξ πνμέθενε πμθθμφξ ηαζ 

θμαενμφξ θυβμοξ ηαη' εηείκςκ, μί υπμζμζ εέθμοκ κα γμοκ ηαηά ιμκάξ, ειπαεείξ υκηεξ, ηαζ θίακ 
επαζκέζαξ ηδκ ααζζθζηήκ υδυκ, θέβεζ υηζ ή ηάλζξ ηαζ ημ ηοπζηυκ ηαφηδξ ζζπφμοκ εκ ης Άβίς Ννεζ 

ημο Άες, υπμο ηαζ δεζηκφεζ εζξ πάκηαξ ηδκ ιέπνζ ζήιενμκ πάθαζακ ηαζ κέακ μίημδυιδζζκ ηςκ 

ηεθθίςκ ςξ γχζακ εζηυκα ηδξ ααζζθζηήξ μδμφ. Γζυηζ εηεί ηα ηεθθία —είηε ιεη' εηηθδζίαξ είηε 

άκεο εηηθδζίαξ— έπμοκ πάκημηε πχνμκ δζα δφμ ή ηνία πνυζςπα ηαζ υπζ δζ' έκα ιυκμκ. Δάκ ή 

ααζζθζηή μδυξ εα ήημ ημ κα γή έηαζημξ εββφξ ή ιαηνάκ ηαηά ιμκάξ, πμία ακάβηδ ή πνεία εα 

οπήνπε κα ικδιυκεοζδ ημοξ δφμ ή ηνεζξ; Γζυηζ ηαηά ηδκ βκχιδκ ηαφηδκ είηε πνυηεζηαζ πενί δφμ 

ή ηνζχκ είηε πενί ιεβάθμο πθήεμοξ, είκαζ υθμκ έκα ηαζ ημ αοηυ. Γζυηζ έηαζημξ έπεζ ημ ίδζμκ 
εέθδια ηαζ ημκ ίδζμκ θμβζζιυκ ιεε' εαοημφ. Θαζ ημφημο ημο αίμο ηφπμξ ηαζ οπμβναιιυξ είκαζ υ 

κέμξ αδεθθυξ εηείκμξ, υζηζξ ηαηχηδζε ιυκμξ εκ ηεθθίς ηαζ απεηνίεδ εζξ ημοξ ενςηχκηαξ• 

«Ηδμφ ήδδ έβζκα ακαπςνδηήξ». Αοηυκ δε ελήβαβμκ μί Ξαηένεξ εη ημο ηεθθίμο ηαζ δζέηαλακ κα 
πενζέθεδ πάκηαξ ηαζ κα εζπδ• «Ποβπςνήζαηέ ιμζ, Ξαηένεξ, υηζ δεκ είιαζ ακαπςνδηήξ».Κεηά 

ηαφηα είπμκ μί Γένμκηεξ• «Δάκ αθέπδξ έκα κέμκ ακαααίκμκηα πνμξ ημκ μφνακυκ, ηνάηδζμκ 

αοηυκ απυ ημοξ πυδαξ, νίρμκ αοηυκ επί ηδκ βήκ!». 
 
 
Άθθα ηίξ είκαζ υ θυβμξ, ημκ υπμζμκ πνμθαζίγμκηαζ μί ημζμφημζ; «Γζα κα ιδ ελμνβίζς άθθμοξ, — 

θέβμοκ—, ηαζ κα ιδ ελμνβζζεχ εκακηίμκ ημο αδεθθμφ, δζα κα έηηθίκς δε απυ ηδκ ανβμθμβία ηαζ 

ηδκ ηαηάηνζζδ, γς ηαηά ιμκάξ». — «Γεκ βκςνίγεζξ, θίθε, υηζ ηαφηα, ηα υπμζα είπεξ, ηαζ ηα υιμζα 

πνμξ ηαφηα ηαπεζκχκμοκ, ιάθθμκ δε ηαηαζζπφκμοκ ημκ ακενςπμκ, ηαζ δεκ ορχκμοκ αοηυκ, 

υπςξ είπμκ μί Ξαηένεξ, δζυηζ εζξ ηδκ κευηδηα είκαζ ςθέθζιμκ κα πίπηδ;». Ή δε ηεκμδμλία ηαζ ή 

μίδζδξ ηαζ ή πμκδνία ηαζ ηα υιμζα πνμξ ηαφηα πνμλεκμφκ έπανζζκ ηαζ ηφθμκ. Γζα ημφημ είκαζ 

ηαθφηενμκ, γχκ ιεηά ημο αδεθθμφ κα βκςνίζδ ηακείξ ηδκ αδοκαιία ηαζ ημ ιέηνμκ ημο ηαζ κα 

πενζθνυκδζδ ημκ εαοηυκ ημο δζ' αοηυ, κα ηαηακοβδ ιεηακμχκ εκχπζμκ ημο Θονίμο ηαί κα 

ηαεανζζεή δζα ηδξ ηαεδιενζκήξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ, ηαεχξ εθέπεδ ήδδ πενί ημφημο, πανά κα 

θένδ ηεκμδμλίακ ηαί μίδζζκ ιεηά πμκδνίαξ έκδμκ, ηαί δζα ημο ηαηά ιμκάξ αίμο κα πενζηαθφπηδ 

ηαί κα ηνέθδ εηείκα, «δζα ηα υπμζα δεκ έπνεπεκ μφηε ηακ ίπκμξ ιμκήνμοξ δζοπίαξ κα ιδ 

αθέπμοκ», θέβεζ υ ηδξ Θθίιαημξ ιεηά πάκηςκ ηςκ ιεβάθςκ Ξαηένςκ. Θαί αοηυξ μφημξ υ 

ιμκήνδξ αίμξ ζοκήεςξ πνμλεκεί υπζ ιζηνάκ αθάαδκ εζξ ημκ ειπαεή, δζυηζ «ή δζοπία, —είπεκ υ 

ιέβαξ Βανζακμφθζμξ—, πνμζθένεζ ηδκ αζηίακ ηδξ ορδθμθνμζφκδξ». Δάκ υιςξ ή δζοπία 

μδήβδζδ ημκ αδφκαημκ πνμξ ηδκ ορδθμθνμζφκδ, ηαί αζάζμοκ αοηυκ εζξ ηαφηδκ αηυιδ ηαί αοηά 

ηα πάεδ ηδξ ροπήξ, πμία εθπίξ οπάνπεζ δζα κα έπδ ηακείξ ηδκ ηυθιδ πνμξ ηδκ ημζαφηδκ 

ιμκμιαπία ηαί κα ιδ οπμηαπεή εζξ ηδκ δζδαζηαθία ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ κα δζοπάζδ ακά δφμ ή 

ηνεζξ εζξ ηδκ ααζζθζηή υδυκ; Γζυηζ υηακ δέζδ ηακείξ ιεη' ζζπονάξ πίζηεςξ ημκ θμβζζιυκ ημο ηαί 



ηδκ εέθδζίκ ημο πνμξ ηδκ ζοιαμοθήκ ηςκ αδεθθχκ, υ ημζμφημξ ηαη' άθήεεζακ εηπθδνχκεζ άκεο 

ηυπμο ηδκ εκημθή ημο Θονίμο «ιδ ιενζικάηε ηδ ροπή οιχκ, ηζ θάβδηε ή ηζ πίδηε, ιδδέ ης 

ζχιαηζ, ηζ εκδφζδζεε». Θαί ενβαζία ηαί ημ ηάεζζια ηαί ή έλμδμξ ημο ημζμφημο βίκεηαζ ηαηά ηδκ 

ζοιαμοθήκ ηαί ηδκ εέθδζίκ ηςκ αδεθθχκ, ιυκμκ δζα ηδκ ακαβηαία πνείακ ημο αίμο αοηχκ, ηαί 

αοηυξ δζαθεφβεζ ηδκ ειθχθεοζζκ ηδξ πνμζαμθήξ ηαί ηδκ εναζφηδηα ημο εκακηίμο, υζηζξ 

ζηνμαζθίγεζ ηαί ζείεζ πάκηα ζδζυνοειμκ ςξ ζίημκ εκ ημζηίκς. Γζυηζ αοηυξ μφημξ υ ημζκμαζαηυξ 

αίμξ δίδεζ δζα ιυκςκ ηςκ εκημθχκ ημο Σνζζημφ πνμεοιίακ εζξ ημκ ιμκαπυκ πνμξ πάκ ένβμκ. εζξ 

αοηυκ δε ηαί εκακηζχκεηαζ υ ζαηακάξ, δζυηζ εδχ δεκ δφκακηαζ κα πςνήζμοκ ή θζθαοηία ηαί ή 

ειπάεεζα, αί μπμίαζ ηαηαδοκαζηεφμοκ ηαί θένμοκ ημκ ειπνδζιυ ημο επενμφ, χζηε έηαζημξ 

ειπαεήξ, υζηζξ γή ηαηά ιμκάξ, κα πενζένπδηαζ απυ ένβμκ εζξ ένβμκ ηαί απυ ιένζικακ εζξ 

ιένζικακ. Θαί εαφια αθδεχξ θμαενχηαημκ χθεδ εκακηίμκ ηςκ ημζμφηςκ ηαηά ημοξ πανυκηαξ 

ηαζνμφξ• δζυηζ ηζκέξ, αθήζακηεξ ηδκ απμιυκςζίκ ηςκ, επεημζκχκδζακ ιε αδεθθμφξ, μί υπμζμζ 

δεκ είπμκ ζδζηυκ ιμο ηαί ζδζηυκ ζμο, υπεν μκμιάγεηαζ οπυ ηςκ Ξαηένςκ Άδδξ ημο πμκδνμφ. 

Αοημί, —βκςνίγμκηεξ υηζ εηείκμζ εζνβάγμκημ πνζκ ημ ενβυπεζνμ ηαηά ημ ίδζμκ εέθδια ηαί δζα 

πνμζςπζηυ ηένδμξ ηαε' ήιένακ εζξ ιεβάθδκ πμζυηδηα ηαί εθεφεενμζ απυ αββανεία—, δζέηαλακ 

αοημφξ κα ενβάγμκηαζ ηαε' υθδ ηδκ εαδμιάδα ιυκμκ εηείκδ ηδκ πμζυηδηα, ηδκ μπμίακ 

εζνβάγμκημ πνζκ δζα ημκ εαοηυκ ηςκ εζξ ιίακ ήιένακ. 'Αθθ' αηδδζάζακηεξ είπμκ «Βανφ είκαζ 

ημφημ εζξ διάξ». Νηε δε επέηνερακ εζξ αοημφξ αηυιδ κα εηπθδνχζμοκ ιυκμκ ημ ήιζζο, είπμκ 

υηζ μφηε ημφημ είκαζ δοκαηυκ. Κεη' έθεβπμο ελεηαγυιεκμζ απεηνίεδζακ υιςξ υηζ ημ κα 

ενβάγμκηαζ δζα ημκ εαοηυκ ηςκ δίδεζ πνμεοιίακ ηζκά ηαζ γήθμκ εδχ δε ακηί ημφηςκ θφμκηαζ υ 

βμββοζιυξ ηαζ ή μηκδνία. 
 
 
Αθδεχξ εθέπεδ θμζπυκ, υηζ παξ υ ημζκμαζαηχξ ιεηά δφμ ή ηνζχκ γχκ εθεοεενχκεηαζ δζα ηδξ 

ζοιαζχζεςξ ηαφηδξ απυ ηδκ θζθαοηίακ ηαζ ειπάεεζακ, ηαζ μθείθεζ ιυκμκ ιε ηάξ έκημθάξ ημο 

Σνζζημφ κα παναηζκή ημκ εαοηυκ ημο εζξ πάκ ένβμκ. Γζυηζ άκεο ηδξ ημζαφηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

πίζηεςξ κμιίγεζ υηζ είκαζ δμφθμξ ή ιζζεςηυξ ζηενμφιεκμξ ιζζεμφ ηαζ υηζ δζάβεζ αίμκ ααίςημκ. 
Γζυηζ υπςξ εζξ ημκ αδφκαημκ ηαζ ειπαεή ηαηά ιμκάξ γχκηα έκαοζζξ ηαζ ακαβηαζιυξ εζξ πάκ 

ένβμκ ελςηενζηυκ είκαζ ή θζθαοηία ηαζ ή ειπάεεζα, μφης ηαζ εζξ ημκ ημζκμαζάηδκ ιυκαζ αί έκημθαί 

ή υ Σνζζηυξ παναηζκμφκ ηδκ πνμεοιία εζξ ηδκ ηοπμφζακ ένβαζίακ εκ ης αίς αοηχκ. Γζα ημφημ 

πνέπεζ ηαζ υθείθμιεκ διείξ μί ειπαεείξ, ηδξ ααζζθζηήξ μδμφ ηναημφιεκμζ, κα δζοπάζςιεκ ακά 

δφμ ή ηνεζξ, χζηε κα δζαθφβςιεκ ηαζ ηδκ πθάκδκ, ηαζ κα ιδ δμοθεφζςιεκ εζξ ηδκ θζθαοηίακ ηαζ 

ειπάεεζακ, ηαζ κα δζαζςεχιεκ απυ ημκ ιχιμκ ηδξ ζδζμννοειίαξ. Ακηί δε πάκηςκ ηςκ ημζμφηςκ 

εονίζημιεκ ηδκ εφημθμκ ηνίαμκ ηαζ ηδκ ακμζηηή εφνακ πνμξ ηδκ ένβαζίακ ηςκ εκημθχκ ημο 
Σνζζημφ ηαζ ηδκ ελάζηδζζκ ηδξ κμενάξ ζενμονβίαξ. 

 
 

Αξ ιδ επζεοιήζδ ηακείξ κα ακαπςνήζδ εζξ ηδκ απμιυκςζζκ ηαζ ένδιμκ, υπςξ είπεκ υ άβζμξ 

Θαζζζακυξ, αθθά κα απέθεδ ιυκμκ υ ηέθεζμξ ηαζ απυ πακηυξ πάεμοξ ηαεανζζεείξ, άθ' μο εκ ηδ 

ζοκμδεία ηςκ ημζκμαζαγυκηςκ απμανάζδ ηαζ ελαθνίζδ ιεηά ηςκ θμζπχκ ιέπνζ ηέθμοξ πάζαξ ηάξ 

αδζηίαξ αοημφ. Νφημξ ιυκμκ δφκαηαζ κα απέθεδ πνμξ αοηήκ, ηαζ ημφημ υπζ ελ μθζβμροπίαξ ή 

απμθεφβςκ ηδκ πνμεοιία, αθθά δζα κα απυηηδζδ ηδκ εείακ εεςνίακ, επζεοιχκ ηδκ ηεθείακ ηαζ 

θςηεζκή δναζζκ Θονίμο ημο Θεμφ, δζυηζ αοηή βίκεηαζ εθζηηή ιυκμκ εζξ ημοξ ηεθείμοξ εκ ηδ 

ιμκχζεζ. ηακ υ ιμκαπυξ ιεηαθένδ ηα αεενάπεοηα πάεδ ιε ημκ εαοηυκ ημο εζξ ηδκ ένδιμκ, 

παναιέκμοκ ιυκμκ πενζηεηαθοιιέκα έκδμκ ημο, ηαζ δεκ εηνζγχκμκηαζ. Γζυηζ ή ένδιμξ βκςνίγεζ 

ιυκμκ εζξ ημοξ έπμκηαξ δζςνεςιέκδκ ηδκ ζοκήεεζακ κα άκμζλδ ηδκ είζμδμκ πνμξ ηδκ πανμπμζυκ 

εεςνίακ ηαζ κα βέιζζδ αοημφξ ιε ηδκ μπηαζία ηςκ θςηεζκχκ ιοζηδνίςκ ημο Ξκεφιαημξ. Ξάκηεξ 

δε εηείκμζ, μίηζκεξ είκαζ αδζυνεςημζ εζξ ηα ήεδ ηςκ, εζξ ηδκ ένδιμκ εα θοθάλμοκ ηδκ ηαηίακ 

ηςκ. Άθθ' υπζ ιυκμκ ημφημ, αθθά εα πνμζεέζμοκ ηαζ δεζκυηενα ή εα πμθθαπθαζζάζμοκ αοηήκ 
πενζζζυηενμκ, ηαζ ιέπνζ ημζμφημο κμιίγεηαζ υ ιμκαπυξ υηζ έπεζ οπμιμκή, ιέπνζξ υημο έθεδ 

ηακείξ εζξ ημζκςκίακ ιεη' αοημφ. Γζυηζ ιυθζξ μφημξ θααή αθμνιή εη ημφηςκ, εοεφξ εα επζζηνέρδ 

εζξ ηδκ πνχηδ ζοκήεεζα ημο, επεζδή ηυηε ακαθφμκηαζ εκηυξ ημο ηα απυηνοθα πάεδ, ηαί ςξ ίππμζ 
απαθίκςημζ ηαζ παποκεέκηεξ δζα ηδξ ιαηνάξ ζηάζεςξ μδδβμφκ ημκ ζππέα ηςκ ηαπφηενμκ εζξ ημκ 

μθεενμκ. Γζυηζ ηακ απμννίρςιεκ ηδκ δζδαζηαθία ηαί κμοεεζία ηςκ αδεθθχκ, ακαθφμκηαζ 

εκηυξ διχκ μί άβνζμζ αθαζημί ηδξ ηαηίαξ, εάκ δεκ ηαεανζζεμφκ. Θαί εηείκδ ή ζηζά οπμιμκήξ, 
ηδκ μπμίακ θοθάλαιεκ, γχκηεξ απυ ημζκμφ ιεηά ηςκ αδεθθχκ, άθ' εκυξ ιεκ δζα ηδκ ηζιήκ ηςκ, 

άθ' εηένμο δε δζα ηδκ εκηνμπή ηαί ημκ ζηακδαθζζιυ, ηακ αιενζικήζςιεκ, εα αθακζζεή δζα 

ηδξ αιεθείαξ άθ' διχκ. υπςξ πάζα ζμαυθμξ αζπίξ ή πάκ άβνζμκ εδνίμκ, ηακ εκ ζπδθαίς ηαί 

θςθεα ηδξ ενήιμο απυηνορδ ηαί ηάθορδ ημκ εαοηυκ ημο, ιήπςξ ηυηε δεκ είκαζ επζηίκδοκμ ηαί 

αθααενυ; Κάθθμκ ηαηά ημκ ηαζνυκ εηείκμκ δεκ αθάπηεζ ηαί δεκ βκςνίγεζ ηα ιέηνα ημο, ακ είκαζ 



άηαημκ ή ηαηυκ, δζυηζ δεκ έπεζ ηακέκα πανεονζζηυιεκμ κα δήλδ. Θαί ημφημ δεκ μθείθεηαζ εζξ 

ηδκ ηαθήκ ηνάζζκ ηδξ αζπίδμξ, άθθ' υ ένδιμξ ηαί αηαημίηδημξ ηυπμξ δεκ ηδξ επζηνέπεζ κα 

ζοκηέθεζδ ημ ηαηυκ, δζυηζ υηακ εονέεδ εοηαζνία δζα ηδκ αθάαδκ, εα ελειέζδ ημ ηεηνοιιέκμκ 
δδθδηήνζμκ ηαζ ηδκ πζηνάκ ηαηίακ. εεκ εζξ ημοξ γδημφκηαξ ηδκ ηεθεζυηδηα εκ ηδ ένήις δεκ 

ανηεί κα ιδ μνβζζημφκ εκακηίμκ ηςκ ακενχπςκ. Δκεοιμφιαζ ημφημ: μηε έγήζαιεκ εκ ηδ ένήις 

ηαζ εζνβάζεδιεκ ιε ημοξ ηαθάιμοξ, ηζκέξ ελ αοηχκ ήζακ πμθφ παπείξ ηαί ηίκεξ πμθφ θεπημί δζα 

ηδκ ένβαζίακ. Δπίζδξ ηαζ υ πέθεηοξ ήημ αιαθφξ ηαζ δεκ έημρε ηαπέςξ ημοξ ηαθάιμοξ, αηυιδ δε 

ηαζ μηε εζπεφζαιεκ πνμξ ηδκ εηηθδζζαζηζηή ραθιςδία, υ πονίηδξ θίεμξ δεκ ελέααθε αιέζςξ 

ζπζκεήναξ πονυξ, ηαί ελςνβίζεδιεκ εκακηίμκ ημφηςκ πάκηςκ μφης πζηνχξ, χζηε δζα ημφημ 

ηαναπεέκηεξ ημκ κμοκ ηαηδνάζεδιεκ υπζ ιυκμκ ηδκ αθςκμκ ηηίζζκ, άθθα ηαζ αοηυκ ημκ 

δαίιμκα. εεκ πνμξ άπυηηδζζκ ηδξ ηεθεζυηδηαξ δεκ ανηεί ημ κα ιδ γή ηακείξ ιεηά ηςκ 

ακενχπςκ, ηαηά ηςκ μπμίςκ πθδνμφηαζ απυ μνβή. Γζυηζ, ακ πνχημκ δεκ άπμηηήζςιεκ έκδμκ 

διχκ ηδκ οπμιμκή, ηζκμφιεκ δζα ιζηνάκ αζηία ηδκ μνβή ηαζ εκακηίμκ ηςκ αρφπςκ ηαζ άθςκςκ 
πναβιάηςκ. Γζυηζ υ Άβζμξ ηδξ Θθίιαημξ θέβεζ• «ζηζξ κμζεί εη ροπζημφ πάεμοξ ηαζ ανπίγεζ ηδκ 

δζοπία, είκαζ υιμζμξ πνμξ εηείκμκ, υ υπμζμξ εηπδδά εη ημο πθμίμο εζξ ημ πέθαβμξ ηαζ κμιίγεζ υηζ 

επί ζακίδμξ εα ελέθεδ αηζκδφκςξ εζξ ηδκ λδνάκ. ζμζ ιάπμκηαζ αηυιδ ιε ημκ αυναμνμκ, εζξ 

αοημφξ ένπεηαζ εκ ης ηαζνχ ηδξ ή δζοπία, ακ έπμοκ ηαί ηαεμδδβμφκηα, δζυηζ ή απμιυκςζζξ 

απαζηεί αββεθζηήκ ζζπφκ, —ηαί πάθζκ—, δζοπία απείνμοξ απμπκίβεζ». 

Δζξ ηνεζξ βεκκαίαξ ηαηαζηάζεζξ πενζθαιαάκεηαζ υθμξ υ ιμκαπζηυξ αίμξ: εζξ ηδκ ιανηονζηή 
άκαπχνδζζκ ηαί ιυκςζζκ, ή εζξ ηδκ δζοπία ιεε' εκυξ ή δφμ, ή εζξ ημ κα ηαείζδ ηακείξ 

ηανηενζηχξ εκ ης ημζκμαίς. «Κδ εηηθίκδξ, —είπεκ υ Δηηθδζζαζηήξ—, εζξ ηα δελζά, ιδδέ εζξ ηα 

ανζζηενά», «άθθα ααζζθζηή υδς πμνεφμο». Ή ιέζδ ηςκ εζνδιέκςκ ήημ θμζπυκ ςθέθζιμξ εζξ 

πμθθμφξ. «Νοαί δε αφηχ ης έκί, υηακ πέζδ» είηε εζξ φπκμκ είηε εζξ μηκδνίακ ή απυβκςζζκ, δεκ 
εα έπδ ημκ εβείνμκηα αοηυκ εκ άκενχπμζξ. «Νο βαν εζζζκ δφμ ή ηνεζξ ζοκδβιέκμζ εζξ ημ έιμκ 

υκμια, εηεί εζιί εκ ιέζς αοηχκ», είπεκ υ Θφνζμξ. Γεκ είκαζ ημ αοηυ υ ηαηά ιμκάξ ιμκαπυξ, ςξ υ 

ιμκαπυξ ιεηά ιμκάπμο. Ρμοηέζηζκ, δεκ ζχγεηαζ ηαηά ημκ αοηυκ ηνυπμκ απυ ημ ζηάκδαθμ μ 
ιμκήνδξ ςξ υ έπςκ άθθμκ ιμκαπυ ιεε' εαοημφ. Ζημοζα υηζ ηάπμζμξ ακήν εηάεδημ εκ δζοπία ςξ 

ζέναλ εκ ηθςαυ. Νφημξ έκδμκ ημο εαοημφ ημο δβακάηηδζεκ εη πζηνίαξ ηαί μνβήξ ηαί επεπήδδζεκ 

εκακηίμκ ηάπμζμο εηεί εονζζημιέκμο, ζηζξ εθφπδζεκ αοηυκ. Δη ημφημο θμζπυκ εζοκεηίζεδκ εβχ 

ηαί εοζεαχξ ζοιαμοθεφς κα ιδ ηαείζδ ηακείξ ηαηά ιμκάξ, δζα κα ιδ βίκδ ελ άκενςπμο δαίιςκ. 
 
 
Ρα νδηά ηαφηα εη ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ εικδιμκεφεδζακ εδχ μθίβμκ δζα ιυκδκ ηδκ ακαιθίαμθμκ 

απυδεζλζκ ηδξ ααζζθζηήξ ηαί άπηχημο μδμφ, πενί ηδξ μπμίαξ μί παθαζμί ηαί μί έζπαημζ Ξαηένεξ 

βνάθμοκ, ιαηανίγμκηεξ ημκ ακά δφμ ή ηνεζξ αίμκ. Γζυηζ κυιζζάκ ηίκεξ, υηζ ημ κα γή ηακείξ ιδ 

ημζκμαζαηυξ, αθθά πθδζίμκ ή ιαηνάκ εκηυξ ημο ζδζημφ ημο ηεθθίμο ηαη' ζδίακ ηαί ηαηά ηαζνμφξ 

κα ζοκένπδηαζ δζα ζοιαμοθήκ, ημφημ είκαζ ή ιέζδ ηαί ααζζθζηή μδυξ. Άθθα δεκ έπεζ μφης, δεκ 

έπεζ! Γζυηζ πακ ηάεζζια ιδ ημζκμαζαηυκ, είηε ακ ημ ηεθθίμκ είκαζ εββφξ είηε ιαηνάκ, δεκ 

ακηζζημζπεί πνμξ ημ ιέηνμκ ηδξ ιέζδξ μδμφ ηαφηδξ, αθθ` απμηεθεί ακαπςνδηζηυκ αίμκ ηαί 

ιμκμιαπίακ ηαηά ηςκ δαζιυκςκ, υπςξ ήημ εκ ηδ ιμκή ημο αβίμο Γεναζίιμο πανά ημκ Ημνδάκδ, 

ηαί ηαηά ημκ αίμκ ημφημκ ιέβα πθήεμξ ειπαεχκ ηαί αδοκάηςκ εαθάθεδζακ παθαζυηενμκ ηαί 

ηχνα. Γζα ημφημ δζαηάζζμοκ μί Άβζμζ κα γχιεκ ακά δφμ ή ηνεζξ ημζκμαζαηυξ, υπςξ εκ θυας 

Θεμφ οπμηαζζυιεκμζ εζξ αθθήθμοξ, βκςνίζςιεκ ηδκ αδοκαιία διχκ. 
 
 
Γζυηζ υηακ δφμ ζοιθςκήζμοκ κα γήζμοκ ημζκμαζαηυξ, δίδμοκ εζξ ημκ εαοηυκ ηςκ ηδκ οπυζπεζζκ 

κα ανπίζμοκ μπμζακδήπμηε πκεοιαηζηήκ ή ζςιαηζηή ένβαζίακ ιυκμκ ηαηά ηδκ δφκαιζκ ηαζ ηαηά 

ηδκ ακαβηαία πνείακ ηςκ ηαζ υπζ πενζηηχξ, μφηε άηαίνςξ, άθθα ιάθζζηα ηαηά ηδκ δζάηνζζζκ ηςκ 

ζοββναιιάηςκ ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ. Έπεζηα, άθ' μο υ έκαξ ζηεθεδ ηάηζ πενί μπμζμοδήπμηε 

ένβμο ή πενί ελυδμο, ηαζ είπδ πενί ημφημο εζξ ημκ άδεθθυκ ημο, εηείκμξ, ελεηάζαξ ημ πνάβια, 

εάκ είκαζ άηαζνμκ ή υπζ ακαβηαίςκ, δεκ ζοιθςκεί πνμξ αοηυ.  δε αδεθθυξ πάθζκ, αθέπςκ ηδκ 

ηαθήκ δζάηνζζζκ αοημφ ηαζ ιδ ζοκζζηχκ ημκ ίδζμκ θμβζζιυκ ηαζ ηδκ ζδίακ βκχιδκ, οπμηάζζεηαζ 

εζξ ηδκ ζοιαμοθήκ εηείκμο, ςξ έπμοζα ηδκ ιανηονίακ εη ηδξ Γναθήξ. Κήπςξ ημφημ δεκ είκαζ 

απάνκδζζξ ημο ζδίμο εεθήιαημξ ηαζ πκεοιαηζηή ζοιαμοθή; Θαζ ακηζεέηςξ, εάκ ακηζθδθεή υηζ 

είκαζ ακαβηαίςκ εηείκμ, πενί ημο μπμίμο νχηδζεκ αοηυκ υ αδεθθυξ εκ ηαζνχ, ηαζ ζοιθςκήζδ 

πνμξ ηδκ ηνίζζκ ηαζ ηδκ εέθδζζκ εηείκμο, δεκ ζδιαίκεζ ημφημ υηζ υ δεφηενμξ δνκήεδ ημ ίδζμκ 

εέθδια ηαζ οπεηάπεδ εζξ ηδκ ζοιαμοθήκ ημο αδεθθμφ; Θαζ μφηςξ εζξ πακ ένβμκ ηαζ παζακ 

επζπείνδζζκ εκίμηε υ έκαξ, εκίμηε υ άθθμξ δίδεζ δζα ηδξ απανκήζεςξ ημο ζδίμο εεθήιαημξ ηαθήκ 

πθδνμθμνίακ εζξ ηδκ πνςημαμοθία ημο αδεθθμφ, ηαζ ζοκδείγμοκ εζξ ημκ ηαθυκ ηαζ άπηςηςκ 

αίμκ, έπμκηεξ ηδκ πνυεεζζκ ηαφηδκ ηαζ ζηενεάκ πίζηζκ υηζ ή ροπή ηςκ εα έπδ ιέβα ηένδμξ, υηακ 



ηακείξ απμηυρδ ημ εέθδια ημο εκχπζμκ ημο αδεθθμφ ημο εζξ πάκηα ηα πνάβιαηα, εζξ ηα υπμζα 

δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ ροπζηυξ ηαζ πανάααζζξ ηςκ εκημθχκ ημο Σνζζημφ. Ακ πμηέ ηακείξ 

μθίζεδζδ ελ απνμζελίαξ εζξ θζθυκεζημκ δζηαζμθμβίακ ηαί, κμιίγςκ ημφημ ςξ πηχζζκ ηδξ ροπήξ 

ημο, επζζηνέρδ πνμξ ημκ Θευκ ηαζ ημκ άδεθθυκ ιεηά ιεηακμίαξ, ηοβπάκεζ ζοβπςνήζεςξ δζα ηδξ 

ηαεδιενζκήξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ, δζυηζ ςξ άκενςπμξ έπεζε ηαζ δβένεδ, ιδδέκ αιθζζαδηχκ. 

Θαζ αοηή είκαζ ή μδυξ ή ααζζθζηή, ή άπηςημξ, ηαζ υπζ εηείκδ, δδθαδή ημ κα γή ηακείξ ηαη' ζδίακ. 
 
 
ΔΞΗΚΔΡΟΝ 

Νφημξ δε υ ιαηάνζμξ Γένςκ διχκ Λείθμξ, εκδεζηκφςκ ημ ιέζμκ ιέηνμκ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηδξ 

πυζεςξ, παναθαιαάκεζ αηυιδ εη ημο θυβμο ημο αβίμο Γνδβμνίμο ημο Πζκαΐημο υηζ «πάξ υ εέθςκ 

κα απυηηδζδ ημκ Θευκ, πνέπεζ κα ιεηαθαιαάκδ εη πάκηςκ ηςκ δδέςκ ιεη' εβηνάηεζαξ». Ραφηα 

δε ηα δδέα είκαζ εζξ πμθθμφξ αηαηακυδηα, ακ πνυηεζηαζ δδθαδή πενί λδνχκ ηανπχκ ηαζ μπςνχκ 

ή πενί εθαίμο ηαζ ζπεφμξ. Άθθα θαίκεηαζ υηζ εδχ δεκ βίκεηαζ θυβμξ πενί λδνχκ ηανπχκ ηαζ 

θάπακςκ ή πενί μπςνχκ ηαζ ιέθζημξ. Γζυηζ Ραφηα είκαζ κδζηίζζια ηαζ λδνά εδέζιαηα, ηαζ 

μοδέπμηε έπνεπε κα απέπδ ηακείξ ημφηςκ, άθθ' μπςζδήπμηε πενί ζπεφμξ ηαζ εθαίμο ηαζ μίκμο 

βίκεηαζ θυβμξ. εεκ ή απμνία αοηή δφκαηαζ κα θοεή εη ημο θυβμο ημο αβίμο επζζηυπμο 

Ζναηθείδμο, ημο θέβμκημξ μΰηςξ• «ζηζξ ιεηά δζαηνίζεςξ ιεηαθαιαάκεζ ηςκ ηνμθχκ ηαζ ιεηά 

δζαηνίζεςξ απέπεζ αοηχκ, δεκ εα αιανηήζδ ηαε' υθμο, δζυηζ ης δζηαίς κυιμξ μο ηείηαζ». 

Δθαθνυηενμ είκαζ κα πίκδ ηακείξ μίκμκ ιεηά δζαηνίζεςξ ή φδςν ιεηά οπενμρίαξ. Θαζ αθέπε ιμζ 

άκδναξ αβίμοξ ιεη' εοθααμφξ θμβζζιμφ πίκμκηαξ μίκμκ ηαζ ακενχπμοξ αζζπνμφξ ηαζ 

δζεθεανιέκμοξ ιεε' οπενδθάκεζαξ άθυβςξ πίκμκηαξ φδςν. Θαζ δζα ημφημ κα ιδ επζηίιδζδξ, ιήηε 

κα επαζκέζδξ ημ είδμξ ηςκ εδεζιάηςκ ηαζ πυζεςκ, αθθά κα ιαηανίζδξ ή κα επζηίιδζδξ ημ 

θνυκδια ηςκ ηαθχξ ή ηαηχξ ιεηαθαιαακυκηςκ ημφηςκ. Υκείδζζακ ηάπμηε μί Ημοδαίμζ ημκ 

Θφνζμκ δζα ημοξ Απμζηυθμοξ, θέβμκηεξ• «Γζαηί μί ιαεδηαί ζμο μο κδζηεφμοζζκ ςξ μί ημο 

Ηςάκκμο;». Θαζ πάθζκ επεηέεδζακ εζξ ημοξ ιαεδηάξ ηαζ ιειθυιεκμζ εζπυκ « δζδάζηαθμξ οιχκ 

εζείεζ ηαζ πίκεζ ιεηά ηεθςκχκ ηαζ αιανηςθχκ». Απεηηνζεεί δε εζξ αοημφξ υ Πςηήν• «Ήθεεκ 

Ηςάκκδξ δζα ηδξ μδμφ ηδξ δζηαζμζφκδξ, ιήηε εζείςκ, ιήηε πίκςκ —θέβς δε ηνέαξ ηαζ μίκμκ, 

δζυηζ άκεο ηςκ άθθςκ ηνμθχκ δεκ δφκαηαζ ηακείξ κα γή— ηαζ θέβμοζζ δαζιυκζμκ έπεζ. Ήθεεκ υ 

ζυξ ημο ακενχπμο έζείςκ ηαζ πίκςκ, ηαζ θέβμοζζκ, ζδμφ, άκενςπμξ θάβμξ ηαζ μζκμπυηδξ, 
ηεθςκχκ θίθμξ ηαζ αιανηςθχκ». Θαζ ηζ κα πνάλςιεκ θμζπυκ διείξ; Λα ιδ αημθμοεήζςιεκ μφηε 

ημοξ επζηζιχκηαξ, μφηε ημοξ επαζκμφκηαξ. Κεηά ημο Ηςάκκμο κα κδζηεφζςιεκ ζοκεηχξ, ακ ηαζ 

εα εζπμφκ «Γαζιυκζμκ έπεηε», ή ιεηά ημο Ηδζμφ κα πίςιεκ μίκμκ εκ ιέηνς, ακ ηαζ εα εζπμφκ 

«Νφημζ μί άκενςπμζ είκαζ θάβμζ ηαζ μζκμπυηαζ»; Λα βκςνίζςιεκ υηζ μφηε ημ θαβδηυκ είκαζ ηαη' 

άθήεεζακ ηάηζ, μφηε ή πυζζξ, αθθά ή πίζηζξ ιεη' αβάπδξ ηαζ ένβςκ ζοβηεηναιέκδ. Γζυηζ υηακ εζξ 

πάζακ ένβαζίακ αηυθμοεδ ή πίζηζξ, δεκ ηαηαηνίκεηαζ υ ηνχβςκ ηαζ πίκςκ δζα ηδκ πίζηζκ. Γζυηζ 

πάκ ημ ιδ εη πίζηεςξ είκαζ αιανηία.. Άθθα κα ιδ θέβδ ηακείξ εη ηςκ θζθήδμκςκ ή ηαε' 

μπμζμκδήπμηε ηνυπμκ αιανηδζάκηςκ, υηζ δζα ηδξ πίζηεςξ πενζηαθφπηεηαζ, δζυηζ υ Πςηήν 

πανήββεζθε κα βκςνίζςιεκ αοημφξ εη ηςκ ηανπχκ αοηχκ.  δε ηανπυξ ηςκ ηαηά ημκ εείμκ 

θυβμκ ηαζ ηαηά ημ Ξκεφια ηαζ ηαηά ηδκ ζςθνμζφκδκ γχκηςκ είκαζ ή αβάπδ, ή εζνήκδ, ή 

ιαηνμεοιία, ή πναυηδξ ηαζ ή εβηνάηεζα. Ρμ θμζπυκ δε, οβζαζκμφζδξ ιεκ ηδξ ζανηυξ κα 

απέπςιεκ ηςκ πζαζκυκηςκ εδεζιάηςκ, αζεεκμφζδξ δε ή κμζμφζδξ ή ιεηυπμο βεκμιέκδξ θφπδξ 
ηαζ ζηεκμπχνζαξ, κα δχζςιεκ εζξ αοηήκ ηνμθήκ ηαζ πυζζκ, αί μπμίαζ είκαζ εκ ημζαφηδ πενζπηχζεζ 

ςξ ζαιαηζηαζ επζπφζεζξ πνμξ ζαηνείακ ηςκ θοπδνχκ. Λα απμζηαηήζδ δε έηαζημξ απ` εηείκα, ηα 

υπμζα αθάπημοκ ηδκ ροπήκ εοιυκ, θέβς, θευκμκ, ηεκμδμλίακ, ζοημθακηίακ ηαζ μίδζζκ. Γζυηζ 

είκαζ θακενυ υηζ ηαηά ιεκ ημκ Ηζάββεθμκ αίμκ ημο Ηςάκκμο ηαζ ημ θάπακμκ ηαζ ηα μπςνζηά ηαζ υ 

λδνυξ άνημξ ηαζ ημ φδςν είκαζ λδνμθαβία. Θαηά δε ηδκ εεακενχπζκμκ πμθζηείακ ημο Σνζζημφ μί 
λδνμί ηανπμί, ημ έθαζμκ, υ ζπεφξ ηαζ υ μίκμξ είκαζ δδεία ηνμθή. Ρμφηςκ ιεηέθααεκ υ Σνζζηυξ πνμ 

ημο Ξάεμοξ ηαεχξ ηαζ ιεηά ηδκ Άκάζηαζίκ Ρμο ακεπίθδπημξ. Ξενί ηςκ δδέςκ θαβδηχκ ημφηςκ 

ιανηονείηε θακενχξ ηαζ εκ ης Βίς ηςκ μζίςκ Ξαηένςκ Ποιεχκ ημο Παθμφ ηαζ Ηςάκκμο ημο 

αδεθθμφ αοημφ, επεζδή μφημζ αιθυηενμζ εθαβμκ ηαζ έπζμκ ηδκ πνμζθενεείζακ οπυ ημο αββέθμο 

ηνμθήκ, ημοηέζηζκ ανημκ θεοηυκ, ζπεφκ ηαζ μίκμκ, ιεηά ηίκςκ θζθμπνίζηςκ, μίηζκεξ 

επεζηέθεδζακ αοημφξ εκ ηδ ένήις. εεκ ηαζ υ άβζμξ Γνδβυνζμξ υ Πζκαΐηδξ ςκυιαζε ηδκ 

ημζαφηδκ ηνμθήκ δδείακ, ηδξ μπμίαξ ιεηαθαιαάκεζ ηακείξ εκ ηαζνχ ηαηαθθήθς ηαζ ιεηά 
ζοκέζεςξ πνμξ δυλακ Θεμφ. Γζυηζ άθθμζ, ζθάθθμκηεξ ηδξ μνεήξ ηνίζεςξ, θαιαάκμοκ αοηήκ 

πνμξ ηαηάθοζζκ ηαζ θζθδδμκίακ. ηαζ άθθμζ πάθζκ, ελ απζζηίαξ ηαζ ιζηνμροπίαξ κμζμφκηεξ, 

απέπμοκ ημφηςκ, κμιίγμκηεξ υηζ ή ημζαφηδ ηνμθή ηαζ πυζζξ βίκεηαζ ειπυδζμ πνμξ επίηεολζκ ηδξ 

ηεθεζυηδηαξ. Ακ ηαζ ιεηαλφ ημο αίμο ημο Ηςάκκμο ηαζ ημο Σνζζημφ δεκ οπάνπδ ακηίεεζζξ, άθθ' μί 

δζαηνζηζημί Ξαηένεξ δζδάζημοκ —υπζ ηυζμκ δζα ηδκ ζςιαηζηή διχκ άζεέκεζακ, υζμκ δζα ηδκ 

ροπζηή— κα ιζιχιεεα ιάθθμκ ημκ εεακενχπζκμκ αίμκ ημο Σνζζημφ ηαζ υπζ ημκ Ηζάββεθμκ ημο 



Ηςάκκμο. Γζυηζ υπςξ ηα πάεδ —ηαηά ημκ ηδξ Θθίιαημξ— ηα ιεκ ηαπεζκχκμοκ διάξ, ηα δε 

ορχκμοκ, μφης ηαζ αί ανεηαί βκςνίγμοκ κα πνμλεκμφκ ηαπείκςζζκ ηαζ έπανζζκ.  ιεκ κμζεί εη 

ημο πάεμοξ ηδξ μζήζεςξ ηαζ ηδξ πμκδνίαξ, υ δε εη πμνκείαξ ηαζ θζθδδμκίαξ ηαζ δζα ημκ πνχημκ 

ή οπένιεηνμξ κδζηεία είκαζ έθαζμκ εζξ ημ πον εηπευιεκμκ, ηαζ δζα ημκ δεφηενμκ ή ηαηάθοζζξ 

είκαζ υθζξ εαθπυιεκμξ εκ ημζξ ηυθπμζξ. Δζξ ημφημοξ δε ή ιέηνζμξ ηαζ ζοκεηή πνήζζξ ηςκ 

θαβδηχκ είκαζ ζαηνεία, υπςξ είπεκ υ Κέβαξ Βαζίθεζμξ• «Νοδέκ δζαθένεζ ημο κδζηεφμκηαξ υ 

θαιαάκςκ ηνμθήκ εκ ιεηνχ». πζ ιυκμκ ημφημ, άθθα ηαζ ηδκ ζοκεπή αζζηία ηαηχνεςζεκ υ 

ημζμφημξ δζα ηδξ εοδζάηνζημο επζιεθείαξ ημο ζχιαημξ. «Θαζ κα ιδ πενζθνυκδζδξ ηαφηα, γδθςηά 

πθήνδξ πάζδξ οπενμρίαξ», είπεκ υ άβζμξ Θαζζζακυξ. Γζυηζ ή άιεηνμξ κδζηεία ή ηαηάθοζζξ είκαζ 

αιθυηεναζ ημο δζααυθμο, άθθ' ή άιεηνμξ ηαζ αδζάηνζημξ κδζηεία θένεζ ιεβαθοηένακ αθάαδκ 

πανά ημ κα ηνχβδ ηακείξ ηαηά ηυνμκ. Γζυηζ πζ δζα κα ιαξ ςεήζμοκ εζξ θάηημκ, αθθά ιάθθμκ 
δζα κα ιαξ απμιαηνφκμοκ απυ ημκ θάηημκ, δζαηάζζμοκ μί άβζμζ Ξαηένεξ κα αημθμοεήζςιεκ ηδκ 

ιέζδκ υδυκ ηαζ κα ιδ δνάιςιεκ αηαίνςξ ηδκ ορδθήκ. Θαζ μί ίδζμζ θμζπυκ εηείκμζ, δζακφζακηεξ 

αίμκ οπέν θφζζκ, είπμκ δζαθυνμοξ ηαζ εζξ διάξ πάκηςξ ακενιήκεοημοξ θμβζζιμφξ, δζα ηςκ 

μπμίςκ εηζκήεδζακ εζξ ορδθήκ κδζηείακ ηαζ ηυπμοξ. Γζυηζ ηζκέξ ελ αοηχκ εδάιαζακ ηδκ ζάνηα 

ηςκ ιε ηαημπάεεζακ δζα ιυκδκ ηδκ αβάπδκ ημο Σνζζημφ, ιζιμφιεκμζ ημ εημφζζμκ Αοημφ οπέν 

διχκ Ξάεμξ. Ρμζμφημξ δε ήημ υ Γένςκ ημο ιεβάθμο Ξαπςιίμο, υζηζξ δεκ εβεφεδ πμηέ αναζημφ 

θαβδημφ, μφηε ηνέαημξ, μφηε μίκμο, θέβςκ « Σνζζηυξ εζηαονχεδ οπέν ειμφ ηαζ εβεφεδ 

πμθήξ, ηαζ εβχ εέθς κα θάας ηνέαξ ηαζ μίκμκ εζξ ημ ζηυια ιμο; Άθθμζ δε οπέιεζκακ κδζηείακ 
ηαζ οπένιεηνμοξ ηυπμοξ δζα ηάξ αιανηίαξ αοηχκ, ςξ ή Κανία ή Αζβοπηία, ηαζ μ Ξαθκμφηζμξ, ηαζ 

υιμζμζ πνμξ αοημφξ. Νί δε πθείζημζ εκήζηεοζακ δζα ηδκ ζςθνμζφκδκ ηαζ απάεεζακ. Ρζκέξ δε 

βεκκδεέκηεξ ηαη' επαββεθίακ ηαζ εη ημζθίαξ ιδηνυξ αθζενςεέκηεξ εζξ ημκ Θευκ, οπέιεζκακ 

ηυπμοξ ηαζ κδζηείακ οπέν θφζζκ, ςξ υ ιέβαξ εαοιαημονβυξ Λζηυθαμξ, μ Θευδςνμξ υ Ποηεχηδξ 

ηαζ άθθμζ ημζμφημζ. ζμοξ δε ήββζζε ημ μφνάκζμκ πον, ημφηςκ ακέθθελε ηάξ ροπάξ εζξ 

ακέηθναζημοξ ηυπμοξ ηαζ κδζηείακ, χζηε κα ιδ αζζεάκμκηαζ ηαφηα. Ρμζμφημξ δε ήημ μ Ποιεχκ 
μ εκ ης εαοιαζηχ μνεζ, ηαζ πάκηεξ μί άβζμζ ιάνηονεξ. εζξ έηένμοξ ιυκμκ ή αίζεδζζξ, ήηζξ έεζλε 

ηάξ ηανδίαξ δζα ηδξ ικήιδξ ηδξ Γεέκκδξ ή ημο θμαενμφ αήιαημξ ημο Σνζζημφ, ηυζμκ 

εκήνβδζεκ, χζηε πζ ιυκμκ δεκ δζεάκμκημ ημκ πυκμκ ηαζ ημοξ ηυπμοξ, άθθ' θδζιυκδζακ ηαζ 

ημκ εαοηυκ ηςκ. Ρμζμφημξ ήημ υ Γένςκ εηείκμξ, υζηζξ εη ηδξ αζζεήζεςξ ηδξ ικήιδξ ημο εακάημο 
ελδνάκεδ ηαζ έπεζεκ ςξ κεηνυξ ηαζ άθθμζ πμθθμί. Νφημζ πάκηεξ ηαηχνεςζακ εκ ζοκέζεζ ηαζ 

ηαθή πνμαζνέζεζ δζα ηδξ Σάνζημξ ημο Σνζζημφ ορδθάξ άνεηάξ ηαζ κδζηείακ, ιδ βκςνίγμκηεξ υηζ 

ιεηένπμκηαζ ηίκα ανεηή, αθθά ιυκμκ ιε ημκ κμοκ ηνάηδζεκ έηαζημξ ηδκ πκεοιαηζηήκ αίζεδζζκ 

ηαζ εηνέιαζεκ υπζζεεκ ημο πάζακ ηαθήκ ένβαζίακ. Γζυηζ μφηε ηδκ κδζηείακ, μφηε ημοξ άθθμοξ 
ηυπμοξ εκυιζζακ ανεηή, άθθα ημ ιυκμκ, ημ υπμζμκ ήεεθμκ, ήημ ημ κα παναζηήζμοκ εζξ ημκ 

Σνζζημκ ημκ εαοηυκ ηςκ ηαηά θφζζκ, υπςξ ηαί εηηίζεδζακ. Ρζκέξ δε μιμζμπαεείξ ηαί αδζάηνζημζ 

ηαί πζ ιυκμκ ιδ έπμκηεξ εκηυξ ημο εαοημφ ηςκ μφηε ηακ ιίακ αίζεδζζκ, μφηε έκα πάνζζια ηςκ 

πνμεζνδιέκςκ, άθθ' μφηε βκςνίζακηέξ πμηέ ηα ημζαφηα, ειζιήεδζακ ηδκ κδζηείακ ηαί ημοξ 
ηυπμοξ ηςκ Αβίςκ ιε πζ ηαθυκ θμβζζιυκ ηαί πζ ηαθήκ πνυεεζζκ, κμιίγμκηεξ υηζ ιεηένπμκηαζ 

ανεηή. Ξνμζιέκςκ δε υ δζάαμθμξ ςξ ηφςκ πνμξ εήνακ, νίπηεζ εζξ ηδκ ημζθίακ ηςκ ημκ ζπυνμκ 

ηδξ πανμπμζμφ μζήζεςξ, εη ημο μπμίμο ζοθθαιαάκεηαζ ηαζ ακαηνέθεηαζ μ εζςηενζηυξ θανζζαίμξ, 

ηαί μΰηςξ ήιένακ πνμξ ήιένακ ηαηαημλεφςκ αοημφξ, παναδίδεζ ημοξ ημζμφημοξ εζξ ηδκ ηεθείακ 
οπενδθάκεζακ, δζα ηδκ μπμίακ παναπςνμφκηαζ οπυ ημο Θεμφ εζξ ηδκ έλμοζίακ ημο ζαηακά. Γζυηζ 

ακ ηαί υ Ξέηνμξ ηαί μ Ξαφθμξ ηαί μί θμζπμί υιμζμζ πνμξ αοημφξ είκαζ άβζμζ ηαί εαοιαζημί άκδνεξ, 

υιςξ είκαζ άκενςπμζ. εεκ ηαί αοημί μί Άβζμζ πνεζάγμκηαζ ιεβάθδκ πνμζμπήκ κα ιδ οπμζημφκ 

μθίζεδια πνμξ ηδκ ορδθμθνμζφκδ, επεζδή μοδέκ δζεβείνεζ ηυζμκ εοηυθςξ πνμξ φπενδθάκεζακ, 
υζμκ ή έπμοζα βκχζζκ πενί ηςκ πμθθχκ αλζχκ αοηήξ ζοκείδδζζξ ηαζ ή ροπή, ήηζξ γή εκ ηδ 

έθπίδζ εηείκςκ. Νί δε αδζάηνζημζ πνμηίιδζακ ημ είδμξ ηςκ ηνμθχκ ηαζ πυζεςκ ηαζ απέννζρακ 

ηδκ ζφκεζζκ ηςκ ηαθχξ ή ηαηχξ απεπυκηςκ ή ιεηαθαιαακυκηςκ ημφηςκ. Θαθχξ θμζπυκ αθδεχξ 

ηαζ εοδζαηνίηςξ εδίδαλακ διάξ μί Άβζμζ ηδκ ααζζθζηήκ μδυκ, μκμιάγμκηεξ ηαφηδκ άπηςημκ. Γζυηζ 

ηάπμηε ηάπμζμξ, υζηζξ ζοκεαίςζε ιε άδεθθυκ εκ δζοπία, έθεαζεκ εζξ ημζαφηδκ ηαηάζηαζζκ, 

χζηε κα πνμζεοπδεή πνμξ ημκ Θεμκ κα ημο απμηάθορδ πμίακ ανεηήκ αηυιδ δεκ ηαηχνεςζεκ. 

Άθθα ιήπςξ δεκ ήζακ πάκηεξ ημζμφημζ, αηεκίγμκηεξ πνμξ ημ φρμξ ηαζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηςκ 

εκημθχκ ημο Σνζζημφ κα εεςνήζμοκ ημκ εαοηυκ ηςκ εθθζπή, ακ ηαζ ήζακ άβζμζ ηαζ ηέθεζμζ; Γζυηζ 

ακ είπςιεκ, —θέβεζ μ Θεμθυβμξ—, υηζ «άιανηίακ μοη επμιεκ, εαοημφξ πθακχιεκ». Θαζ πάθζκ υ 

ιέβαξ Ξαφθμξ• «Θαοπήζμιαζ, —είπεκ—, εκ ηαίξ αζεεκείαζξ ιμο, ίκα επζζηδκχζδ έπ' έιέ ή 

δφκαιζξ ημο Σνζζημφ». Ξμθθμί δε απμιειμκςιέκμζ ενδιίηαζ έπναλακ ημφημ πνέπμκημξ ιε 

απθυηδηα ηαζ άπμκδνεοημκ θμβζζιυκ ηαζ ηνυπμκ, άθθμζ δε ιε θακενάκ μίδζζκ. Θαζ ημφημο έκεηα 

ηαζ υ Θφνζμξ ημοξ ιεκ έθενεκ εζξ ηαπείκςζζκ, πέιραξ αοημφξ πνμξ εκάνεημοξ άκδναξ, γχκηαξ 

εκηυξ ηςκ πυθεςκ —υπςξ έζηεζθεκ εηείκμκ ημκ αμζηυιεκμκ ιεηά ηςκ αβνίςκ αμοαάθςκ πνμξ 



ημκ δβμφιεκμκ, δζαηάζζςκ ημφημκ κα δζμνίζδ αοηυκ κα αμζηή πμίνμοξ, ηαζ εηείκμκ πάθζκ κα 

παναδμεή εζξ ηδκ οπαημήκ ημο ημζκμαίμο, πνάβια υπεν αοηυξ ιδ δοκάιεκμξ κα οπμιείκδ, 

εβκχνζζε ηδκ αδοκαιίακ ημο ηαζ πανεηάθεζε κα απμθοεή πάθζκ εζξ ηδκ ένδιμ ημοξ δε 

πανεπχνδζεκ μ Θευξ ςξ ακζάηςξ κμζμφκηαξ εζξ ηδκ ελμοζίακ ημο ζαηακά. Θαθχξ θμζπυκ είπεκ υ 

ηδξ Θθίιαηαξ υηζ «ή ηαηά ιμκάξ δζοπία ζαβδκεφεζ ημοξ απείνμοξ». Θαζ υ ιέβαξ Βανζακμφθζμξ 

είπεκ «Ή δζοπία πνμζθένεζ ηδκ αζηία ηδξ ορδθμθνμζφκδξ» ηαζ ηα θμζπά. Θαί κα ιδ εαοιάζδ 

ηακείξ υηζ έηαζημξ, υζηζξ ιεηένπεηαζ ηδκ κδζηείακ, ιεηάκμζάκ ηε ηαζ αβνοπκίακ, ραθιςδίακ ηε 

ηαζ παιαζημζηίακ ηαζ ηα υιμζα πνμξ ηαφηα, ακ κμιίζδ υηζ ηαημνεχκεζ ηάξ άνεηάξ, αιανηάκεζ ηαηά 

ηδκ πνυεεζίκ ημο εκχπζμκ ημο Θεμφ. Γζυηζ εάκ ηακείξ ηαζ εη ηςκ επυκηςκ ηα δάηνοα ηαζ 

ηθαζυκηςκ κμιίζδ υηζ πνάηηεζ ηαθχξ, ιάθζζηα δε επί πθέμκ επανεή απέκακηζ ηςκ ιδ επυκηςκ 

δάηνοα, αοηυξ εζξ ιάηδκ ημπζά, είπεκ υ ηδξ Θθίιαημξ. 
 
 
Ένχηδζζξ• Θαί πχξ —ένςηα ηακείξ— δφκαηαζ ηζξ ηα ημζαφηα πνάηηςκ κα ιδ ζηεθεή υηζ πνάηηεζ 

ηαθχξ; 

Απυηνζζδξ• Γζα ημφημ θμζπυκ ηαζ εθέπεδ ακςηένς υηζ υπζ ιυκμκ δεκ έπμιεκ μνεήκ ηνίζζκ ηαζ 
πκεοιαηζηήκ αίζεδζζκ, άθθ' μφηε ηακ βκςνίγμιεκ ηαηά δζάκμζακ ηα ημζαφηα ηαζ αιζθθχιεεα δζα 

ηδκ απμιυκςζζκ ηαζ ημ ορδθυ ηαηυνεςια ηςκ αβίςκ Ξαηένςκ. Γζυηζ οπάνπεζ, ηαη' άθήεεζακ 

οπάνπεζ υ ημζμφημξ απυημιμξ ηαζ ζηθδνυξ θμβζζιυξ, υπζ ιυκμκ κα ιδ αθέπδ ηακείξ ηάξ άνεηάξ 

ημο, άθθ' μφηε κα ζηεθεδ υηζ πακ ηαηυνεςια ημο είκαζ ανεηή, υπςξ πενί ημφημο ήδδ εθέπεδζακ 
μθίβα ηζκά. Γζυηζ ακ δεκ είπεκ μφης, πχξ εα ήδφκακημ μί Άβζμζ κα έπμοκ ημκ εαοηυκ ηςκ 

φπμηάης πάζδξ ηδξ ηηίζεςξ, ή, πυζμκ πνμζεββίγεζ ηακείξ ημκ Θευκ, ηυζμκ αθέπεζ ημκ εαοηυκ 

ημο αιανηςθυκ, ηαζ ηα θμζπά; Θαί αοηή είκαζ ή δφζημθμξ αθθάαδημξ, ημ κα βκςνίζδ ηακείξ ημκ 

ααειμκ ηαζ ημ ιέηνμκ ημο εαοημφ ημο, ιε πμίμκ θμβζζιμκ ηαζ πμίακ πνυεεζίκ ζημπεφεζ κα 
ιεηένπδηαζ ηάξ άνεηάξ. Ρμ θμζπυκ δε, ακ ηαζ εζξ ηζκαξ Σάνζηζ Θεμφ ή ιυκδ αίζεδζζξ ή έκκμζα 

απμααίκδ πνυλεκμξ ηδξ ηαπεζκμθνμζφκδξ, υιςξ οπάνπεζ ηαζ εζξ έηαζημκ ιία θοζζηή ηίκδζζξ ή 

έκκμζα, ηθίκμοζα πνμξ ηδκ ηαπείκςζζκ ή ηδκ ιαηαζμδμλίακ, πνμξ ημκ θυαμκ ημο Θεμφ ή πνμξ 

ηδκ ηυθιδκ. Αοηή απμηεθεί εηείκμ, ημ υπμζμκ δίδεζ ηδκ ζφζηαζζκ πνμξ ηα δελζά ή πνμξ ηα 
ανζζηενά. Ακ εζπεί ηακείξ υηζ πάκηα ηα ημζαφηα είκαζ εθζηηά ιυκμκ εζξ μθίβμοξ, εζξ ημφημκ 

απμηνίκμκηαζ μί άβζμζ Ξαηένεξ υηζ πνέπεζ κα ηναηήηαζ ηδξ ααζζθζηήξ μδμφ, ηδξ ιέζδξ ηαζ 

άπηχημο, ήηζξ είκαζ ή ακά δφμ ή ηνεζξ ημζκμαζαηή δζοπία. «Γζυηζ πμθθάηζξ υ επενυξ δίδεζ 

πνμεοιίακ πνμξ ηδκ ιεβάθδκ κδζηείακ ηαζ ημοξ ηυπμοξ ηςκ Αβίςκ, —είπεκ υ άβζμξ Ηζαάη—, 
πνμξ ηδκ ηαηά ιμκάξ δζοπίακ ηαζ ζζςπήκ, δζα κα ζαβήκεοζδ εηείεεκ ημκ οπαημφζακηα εζξ ηδκ 

ζοιαμοθήκ ημο». υιμζα είπε ηαζ υ άβζμξ Θαζζζακυξ πενί ημφηςκ «Ή κέηνςζζξ ηδξ ζανηυξ ηαζ ή 

εβηνάηεζα ηςκ θμβζζιχκ δεκ πνέπεζ κα είκαζ οπέν ηδκ θοζζηήκ δφκαιζκ ηαζ ημ οπυ ημο Θεμφ 

δμεέκ πάνζζια, ημ υπμζμκ υ Θευξ εδχνζζεκ εζξ πμθθμφξ ηαζ επζθακείξ Αβίμοξ πνμξ αβχκαξ ηαζ 
ιεβάθδκ αοζηδνυηδηα, πνμζεθηφςκ αοημφξ δζα ζδζαζηέναξ ειπκεφζεςξ. Ακ θμζπυκ δεκ έπδξ ηάξ 

εείαξ δοκάιεζξ ηαφηαξ, ιδ εέθδζδξ κα αημθμοεήζδξ ημοξ Αβίμοξ ιε ζηθδνμφξ ηυπμοξ ηαζ 

αζοκήεεζξ κεηνχζεζξ, άθθα ιεηά πνμζμπήξ πνυζαθερακ ηαζ εαφιαζμκ ηαφηα, ηαζ ηαπείκςζμκ 

ημκ εαοηυκ ζμο ηαηά ημ νδηυκ ημο αβίμο ηδξ Θθίιαημξ πενί ηςκ πηςπχκ «Δπεζδή εηείκμζ, — 

θέβεζ—, μί υπμζμζ αθέπμοκ ημοξ ααζζθζημφξ εδζαονμφξ, πενζζζυηενμκ βκςνίγμοκ ηδκ πεκίακ 

ηςκ, μφης ηαζ ή ροπή, ήηζξ ακαβζκχζηεζ ηα πενί ηςκ ιεβάθςκ ανεηχκ ηςκ Ξαηένςκ, ηαείζηα ημ 

θνυκδια ηδξ πάκηςξ ηαπεζκυηαημκ».  δε άβζμξ Ημοζηίκμξ θέβεζ• «Ή μονάκζμξ Σάνζξ θεάκεζ 

ημοξ πάκηαξ, άθθ' υπζ ηαηά ημ ίζμκ ιέηνμκ.  Θφνζμξ εέθεζ ημοξ πάκηαξ κα ζχζδ, άθθ' υπζ κα 

αβζάζδ». Άθθ' εκηεφεεκ κα ιδ κμιίζδξ υηζ είζαζ ακεπζηήδεζμξ, επεζδή δεκ δφκαζαζ εκ ηδ ζανηί 

ζμο κα γήξ αοζηδνχξ ηαζ αζηδηζηχξ ςξ μζ άβζμζ. Γζυηζ δφκαζαζ ηαζ ζο κα επζηεθήξ ιε Θένιμκ 

πυεμκ ηαζ ζπμοδήκ ηδκ εζςηενζηήκ ενβαζίακ ιεηά ηαπεζκχζεςξ, ηαζ δζα ηαφηδξ κα εοανεζηήζδξ 

ημκ Θευκ. Γζυηζ υ πμνθονμθυνμξ πνμθήηδξ δεκ είπεκ «εκήζηεοζα, ή δβνφπκδζα, ή 

επαιαζημίηδζα», αθθά• «Δηαπεζκχεδκ, ηαζ έζςζε ιε» ζοκηυιςξ υ Θφνζμξ. Θαζ πάθζκ υ άβζμξ 

Θαζζζακυξ είπε• «Κεηά πάζδξ ζπμοδήξ αξ γδηήζςιεκ θμζπυκ ημ πάνζζια ηδξ δζαηνίζεςξ, δζυηζ 

αοηή έπεζ ηδκ ίζπφκ κα θοθάλδ». Ρδξ ιεκ πδβήξ ιήηδν είκαζ ή άαοζζμξ, ηδξ δε δζαηνίζεςξ ή 

ηαπείκςζζξ. Κδ οπάνπμκημξ θςηυξ, ηα πάκηα είκαζ ζημηεζκά, ηαζ ιδ οπανπμφζδξ ηαπεζκχζεςξ, 

πάκηα ηα διέηενα είκαζ ιάηαζα. Ξχξ δοκάιεεα κα απμηηήζςιεκ ηαφηδκ; Άημοζμκ ημο οπυ ημο 

Θονίμο νδεέκημξ• «Άκεο ειμφ μο δφκαζεε πμζείκ μοδέκ». Αξ πνμζεοπχιεεα θμζπυκ πνμεφιςξ 

πνμξ ημκ Θφνζμκ, κα ιαξ δχζδ εζξ πάζαξ ηάξ ενβαζίαξ διχκ ηαπείκςζζκ, ήηζξ ζοκήεςξ 

πνμένπεηαζ εη πίζηεςξ ηαζ θυαμο Θεμφ, πναυηδημξ ηαζ ηεθείαξ αηηδιμζφκδξ, δζα ηςκ μπμίςκ 

ηαημνεχκεηαζ ηαζ ή ηεθεία αβάπδ, Σάνζηζ ηαζ θζθακενςπία ημο Θονίμο διχκ Ηδζμφ Σνίζημο, ς 

ηαζ ή δυλα εζξ ημοξ αζχκαξ. Αιήκ. 
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