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Μ Ν Λ Η Λ Γ Λ Ξ 

Οεθεοηχκ, δμλμθμβχ ηαζ πάθζκ απυ ηανδίαξ ημκ Άβζμκ Θευκ, ζηζξ 

άπαλ έηζ επέηνερέ ιμζ κα αζπμθδεχ πενί ηα εεία Ώοημφ θυβζα (μιζθχ 

μφης, δζυηζ δ οικμθμβία ηδξ Βηηθδζίαξ διχκ δεκ είκε άθθμ ηζ εζιή 

οπμικδιαηζζιυξ ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ), ηαζ παναηαθχ Ώοηυκ υπςξ, ζθές 

υιιαηζ επζαθέπςκ ηαζ επί ηδκ πανμφζακ ηαπεζκήκ ενβαζίακ ημο 

αιανηςθμφ ηαζ ακαλίμο δμφθμο Ώοημφ, εοθμβήζδ αοηήκ ηαζ ηαηαζηήζδ 

αοηήκ ζηακήκ κα αμδεήζδ πζζηάξ ροπάξ εζξ ηδκ ηαηακυδζζκ ηςκ 

ςναζμηάηςκ ηδξ «Ώηαείζημο Ώημθμοείαξ» πμζδιάηςκ, ηςκ οικμφκηςκ 

ηδκ Ώεζπάνεεκμκ Θδηένα ημο ιμκμβεκμφξ Ώοημφ Πζμφ, ημο Ζονίμο ηαζ 

Θεμφ ηαζ Ξςηήνμξ διχκ Εδζμφ Ρνζζημφ, ημο Βοθμβδημφ εζξ ημοξ 

αζχκαξ… 

Έβναθμκ εκ Ώεήκαζξ ηαη΄Ληηχανζμκ ημο ζςηδνίμο έημοξ 1968. 

 

 

ΒΜΕΦΏΙΕΛΞ Ε. ΘΒΛΑΣΝΛΜΛΠΗΛΞ 

Ώνπζιακδνίηδξ 

 

 

Ξδι. : Δ ζηίλζξ ηςκ ηνμπανίςκ δεκ εβέκεημ ζοιθχκςξ πνμξ ημ ιέθμξ, αθθά 

ζοιθχκςξ πνμξ ημ κυδια. 
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Β Ε Ξ Ώ Γ Σ Γ Δ 

 

Δ Ώημθμοεία ημο Ώηαείζημο Όικμο, είκε δ πθέμκ ίζςξ δδιμθζθήξ 

ζενά Ώημθμοεία ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ. 

Δ Ώημθμοεία αφηδ ράθθεηαζ εζξ ημοξ ζενμφξ Ιαμφξ ιαξ ηαηά ηαξ 

πνχηαξ πέκηε εαδμιάδαξ ηδξ Θ. Οεζζαναημζηήξ, εκ διένα Μαναζηεοή. 

Ζαηά ηδκ πνχηδκ εαδμιάδα ηδξ Θ. Οεζζαναημζηήξ (ή «ηςκ Ιδζηεζχκ») 

ράθθμκηαζ μζ ελ πνχημζ «μίημζ» ημο Όικμο, ήημζ μζ «μίημζ» Ώ – Γ ˙ ηαηά 

ηδκ δεοηένακ εαδμιάδα ράθθμκηαζ μζ «μίημζ» Δ – Θ ˙ ηαηά ηδκ ηνίηδκ 

εαδμιάδα ράθθμκηαζ μζ «μίημζ» Ι – Ξ ˙ ηαηά ηδκ ηέηανηδκ εαδμιάδα 

ράθθμκηαζ μζ «μίημζ» Ο – Σ ˙ ηαηά δε ηδκ πέιπηδκ εαδμιάδα ράθθεηαζ 

μθυηθδνμξ μ Όικμξ. 

Ουζμκ ηα ηιήιαηα ημο Ώηαείζημο Όικμο, υζμκ ηαζ μθυηθδνμξ μ 

Όικμξ, ράθθμκηαζ ιαγί ιε εζδζηυκ «Ζακυκα», μ μπμίμξ ανπίγεζ ιε ημκ 

εζνιυκ «Ώκμίλς ημ ζηυια ιμο». άθθμκηαζ δε αιθυηενα εζξ ημ ιέζμκ 

πενίπμο ημο «Θζηνμφ Ώπμδείπκμο», ήημζ ηδξ ςναίαξ εηείκδξ πνμζεοπήξ 

ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, πμο θέβεηαζ ηαεδιενζκχξ   ι ε η ά   η μ  δ ε ί π κ μ κ. 

Λκμιάγεηαζ «Θζηνυκ Ώπυδεζπκμκ» δζα κα δζαηνίκεηαζ απυ ημ «Θέβα 

Ώπυδεζπκμκ», ημ μπμίμκ θέβεηαζ ηαηά ηδκ Θ. Οεζζαναημζηήκ, πθδκ ηςκ 

διενχκ Μαναζηεοήξ (μπυηε θέβεηαζ ημ «Θζηνυκ» ιεηά ηδξ Ώημθμοείαξ 

ηςκ «Ραζνεηζζιχκ»), Ξαααάημο ηαζ Ζονζαηήξ. 

(Ππάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ ηαηά ηαξ μπμίαξ, ζοιθχκςξ πνμξ ημ 

Οοπζηυκ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, δ Ώημθμοεία ημο Ώηαείζημο Όικμο δεκ 

ζοκδοάγεηαζ ιε ημ Θζηνυκ Ώπυδεζπκμκ, αθθά ιε άθθαξ Ώημθμοείαξ.) 

Βκ ζοκεπεία εα ίδςιεκ δζ΄μθίβςκ ηζ είκε μ Ώηάεζζημξ Ϋικμξ, πμία δ 

ζζημνία ημο ηαζ πμίμξ μ πμζδηήξ ημο. Θεηά ηαφηα δε εα μιζθίζςιεκ πενί 

«Ζακυκςκ» ηαζ «Σδχκ», ςξ ηαζ πενί ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δζαθυνςκ 

μκμιαζζχκ ηςκ ηνμπανίςκ, ηέθμξ δε εα είπςιεκ μθίβα ηαζ πενί ημο 

«Ζακυκμξ» ημο Ώηαείζημο Όικμο.  
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Λ  Ώ η ά ε ζ ζ η μ ξ   Ό ι κ μ ξ 

 

 

Λ Ώηάεζζημξ Όικμξ είκε «Ζμκηάηζμκ». «Ζμκηάηζα» παθαζυηενμκ 

εθέβμκημ μθυηθδνμζ φικμζ, ακάθμβμζ πνμξ ημοξ «Ζακυκαξ». Δ μκμιαζία 

μθείθεηαζ ιάθθμκ εζξ ημ ημκηυκ λφθμκ επί ημο μπμίμο εηοθίζζεημ δ 

ιειανάκα πμο πενζείπε ημκ φικμκ. Ομ πνχημκ ηνμπάνζμκ εθέβεημ 

«πνμμίιζμκ» ή «ημοημφθζμκ» ηαζ ηα αημθμοεμφκηα εθέβμκημ «μίημζ», 

ίζςξ δζυηζ μ υθμξ φικμξ εεεςνείημ ςξ ζφκμθμκ μζημδμιδιάηςκ 

αθζενςιέκςκ εζξ ικήιδκ αβίμο ηζκυξ. Ζμκηάημκ θέβεηαζ ζοκήεςξ 

ζήιενμκ ημ πνχημκ ηνμπάνζμκ εκυξ ημζμφημο φικμο (Ζμκηαηίμο). 

Λ Ώηάεζζημξ Όικμξ πενζέπεζ πνμμίιζμκ ηαζ 24 «μίημοξ». Ομ 

πνμμίιζυκ ημο παθαζυηενμκ δεκ ήημ ημ «Οδ Ππενιάπς Ξηναηδβχ» πμο 

είκε ζήιενμκ, αθθ΄έηενμκ. («Ομ πνμζηαπεέκ ιοζηζηχξ θααχκ εκ 

βκχζεζ».) Δ «αηνμζηζπίξ» ημο φικμο είκε αθθααδηζηή. (ΐναδφηενμκ εα 

είπςιεκ ηζ ζδιαίκεζ δ θέλζξ «αηνμζηζπίξ».) «Βθφικζα» έπεζ δφμ: Ομ 

«Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε» ηαζ ημ «Ώθθδθμφζα». Ομ πνχημκ απακηά εζξ 

ημ πνμμίιζμκ ηαζ εζξ ημοξ πενζηημφξ «μίημοξ» (1, 3, 5, 7, η.η.θ.), ημ δε 

δεφηενμκ εζξ ημοξ ανηίμοξ «μίημοξ» (2, 4, 6, 8, η.η.θ.). «Βθφικζμκ» 

θέβεηαζ δ ηεθεοηαία θέλζξ ή θνάζζξ ημο φικμο, ηδκ μπμίακ μ θαυξ 

επακεθάιαακεκ, αθμφ αεααίςξ μζ ράθηαζ έραθθμκ μθυηθδνμκ ημκ φικμκ. 

Λ Ώηάεζζημξ Όικμξ ανπίγεζ ιε ημκ Βοαββεθζζιυκ ηδξ Μανεέκμο, ηαζ 

έπεζηα ακαθένεηαζ εζξ ηα εκ ζοκεπεία βεβμκυηα. Λιζθεί πενί ηδξ 

επζζηέρεςξ ηδξ Μανεέκμο πνμξ ηδκ Βθζζάαεη, πενί ηςκ οπμρζχκ ημο 

πνμζηάημο ηδξ Μανεέκμο Εςζήθ, πενί ηδξ πνμζηοκήζεςξ ημο Ζονίμο 

οπυ ηςκ πμζιέκςκ ηαζ ηςκ ιάβςκ, πενί ηδξ θοβήξ ημο Ρνζζημφ εζξ 

Ώίβοπημκ ηαζ πενί ηδξ Ππαπακηήξ ημο Ζονίμο. Ώοηά εζξ ημ πνχημκ ήιζζο. 

Βζξ ημ δεφηενμκ ήιζζο ημο φικμο βίκεηαζ θυβμξ πενί ηδξ ζανηχζεςξ ημο 

Ζονίμο, ηδξ εεχζεςξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδξ εεμιδημνζηήξ αλίαξ ηδξ 

Μακαβίαξ. 
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Μμίμξ μ πμζδηήξ ημο Ώηαείζημο Όικμο; Βζξ ημ ενχηδια αοηυ δεκ 

εδυεδ ιέπνζ ζήιενμκ απάκηδζζξ πμο κα ιδ επζδέπεηαζ ακηζννήζεζξ. 

Μαν΄υθαξ ηαξ ένεοκαξ ηαζ ηαξ ζογδηήζεζξ, ημ πνυαθδια παναιέκεζ 

αηυιδ πνυαθδια. Άθθμζ – ηαζ είκε μζ πενζζζυηενμζ – εεςνμφκ ημκ Όικμκ 

ςξ ένβμκ ημο Νςιακμφ ημο ιεθςδμφ. Άθθμζ εεςνμφκ αοηυκ ςξ ένβμκ 

ημο Μαηνζάνπμο Ζςκ/πυθεςξ Ξενβίμο. Άθθμζ ημκ απμδίδμοκ εζξ ημκ 

Γεχνβζμκ Μζζίδδκ. Άθθμζ εζξ ημκ Μαηνζάνπδκ Ζςκ/πυθεςξ Γενιακυκ ημκ 

Ώ’ ηαζ άθθμζ εζξ άθθμοξ. 

 

 

Β Ε Ξ Ώ Γ Σ Γ Δ 

 

Λ θυβμξ, δζα ημκ μπμίμκ μ Όικμξ ςκμιάζεδ «Ώηάεζζημξ», είκε μ 

ελήξ, ζοιθχκςξ πνμξ ηδκ πανάδμζζκ: 

Ζαηά ημ έημξ 626 δ Ζςκζηακηζκμφπμθζξ επμθζμνηήεδ οπυ ηςκ 

Μενζχκ ηαζ ηςκ Ώαάνςκ επί ηζκαξ ιήκαξ. Λ ααζζθεφξ Δνάηθεζμξ 

απμοζίαγεκ εζξ Θζηνάκ Ώζίακ, πμθειχκ εηεί ημοξ Μένζαξ. ηακ έιαεεκ 

υηζ δ πυθζξ πμθζμνηείηαζ, έζηεζθεκ εη ημο ζηναημφ ημο 12 πζθζάδαξ 

άκδναξ εζξ ημκ θνμφνανπμκ ηδξ Ζςκ/πυθεςξ ΐχκμκ δζα κα 

οπεναζπίζμοκ, ιαγί ιε ηδκ θνμονάκ, ηδκ πνςηεφμοζακ ηδξ 

αοημηναημνίαξ. Λ ΐχκμξ ιεηά ημο Μαηνζάνπμο Ξενβίμο ελχπθζζακ ηαζ 

υζμοξ εη ηςκ πμθζηχκ δδφκακημ κα θένμοκ υπθα. θμζ απεθάζζζακ κα 

ακηζζηαεμφκ ιέπνζξ εζπάηςκ. Λ Μαηνζάνπδξ πενζέηνεπε ηδκ πυθζκ ηαζ 

εκεεάννοκε ηα πθήεδ ηαζ ημοξ ιαπδηάξ. Δ πυθζξ μθυηθδνμξ είπεκ 

εκαπμεέζεζ ηαξ εθπίδαξ ηδξ εζξ ηδκ Μνμζηάηνζάκ ηδξ, ηδκ «Ππένιαπμκ 

Ξηναηδβυκ», ηδκ Ππεναβίακ Θεμηυημκ. Δ πμθζμνηία ήημ ζηεκή ηαζ 

ζζπονά. Μανά ηαφηα δ πυθζξ ακείζηαημ εζξ ηαξ επζεέζεζξ ηςκ 

πμθζμνηδηχκ. Ώθθά ηαζ αοημί επέιεκμκ εζξ ηδκ πμθζμνηίακ. Ώζθκζδίςξ 

υιςξ θμαενυξ ακειμζηνυαζθμξ ηαηαζηνέθεζ ημκ ζηυθμκ ηςκ ηαζ 

ημζμοημνυπςξ ακαβηάγμκηαζ ηαηά ηδκ κφηηα ηδξ 7δξ πνμξ ηδκ 8δκ 

Ώοβμφζημο κα θφζμοκ ηδκ πμθζμνηίακ ηαζ κα θφβμοκ άπναηημζ. Δ 

ααζζθεφμοζα εζχεδ! Λ θαυξ ηδξ πυθεςξ, πακδβονίγςκ ηδκ ζςηδνίακ 

ημο, ηδκ μπμίακ χθεζθεκ εζξ ηδκ πνμζηαζίακ ηδξ Θεμιήημνμξ, 

ζοκδενμίζεδ εζξ ημκ εκ ΐθαπένκαζξ Ιαυκ ηδξ Μακαβίαξ, υπμο εηεθέζεδ, 
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πνμελάνπμκημξ ημο Μαηνζάνπμο Ξενβίμο, μθμκφηηζμξ εοπανζζηήνζμξ 

Ώημθμοεία. Ουηε «μνεμζηάδδκ άπαξ μ θαυξ έραθε» ημκ Όικμκ, μ μπμίμξ 

δζα ημφημ έηημηε ςκμιάζεδ «Ώηάεζζημξ». ΐεααίςξ μ Όικμξ πνμτπήνπε 

ηαζ εράθθεημ πνμξ ηζιήκ ηδξ Ππεναβίαξ Θεμηυημο, αθθά ηαηά ηδκ κφηηα 

εηείκδκ ηαεζενχεδ πθέμκ ηαηά ηνυπμκ επίζδιμκ ηαζ πακδβονζηυκ εζξ ηδκ 

Βηηθδζίακ ιαξ. Ομ ηνμπάνζμκ «Οδ Ππενιάπς Ξηναηδβχ» (ημ μπμίμκ 

ακηζηαηέζηδζε ημ πνμτπάνπμκ «Ομ πνμζηαπεέκ ιοζηζηχξ») ζοκεηέεδ 

ακαιθζαυθςξ ηαη΄εηείκαξ ηαξ χναξ. 

Αζ΄αοημφ μθυηθδνμξ δ θοηνςεείζα εη ηδξ ζοιθμνάξ πυθζξ 

«ακέβναρε ηα κζηδηήνζα», απέδςζε δδθαδή εοβκςιυκςξ ηδκ κίηδκ, εζξ 

ηδκ Μνμζηάηνζακ αοηήξ Θεμηυημκ. 

 

Οζ ζδιαίκεζ «Ζακχκ» 

Σξ είπμιεκ, μ Ώηάεζζημξ Όικμξ έπεζ ηαζ «Ζακυκα». Δ θέλζξ «Ζακχκ» 

ζδιαίκεζ ηδκ εοεείακ νάαδμκ, δ μπμία πνδζζιεφεζ εζξ ιέηνδζζκ ηαζ 

ηαεμνζζιυκ άθθςκ πναβιάηςκ, ηαζ βεκζηχξ ημ ιέηνμκ, ημ οπυδεζβια, ημκ 

νοειζζηήκ. Βζδζηχξ δε εζξ ηδκ οικμθμβίακ, «Ζακχκ» θέβεηαζ ιαηνυξ 

φικμξ, απμηεθμφιεκμξ ελ «Σδχκ», ηςκ μπμίςκ μ ανζειυξ πμζηίθθεζ, 

αθθ΄μοδέπμηε είκε ιεβαθφηενμξ ημο εκκέα. Βηάζηδ Σδή (δ θέλζξ ζδιαίκεζ 

φικμκ, άζια, εη ημο νήιαημξ άδς παναβμιέκδ), απμηεθείηαζ εη ημο 

«εζνιμφ» ηαζ ηςκ αημθμοεμφκηςκ ηνζχκ – ηεζζάνςκ ζοκήεςξ 

«ηνμπανίςκ». Βζνιυξ θέβεηαζ δ πνχηδ ζηνμθή εηάζηδξ Σδήξ, ζοιθχκςξ 

πνμξ ηδκ μπμίακ νοειίγμκηαζ αζ οπυθμζπμζ ζηνμθαί (ηνμπάνζα). Λ εζνιυξ 

δδθαδή πνδζζιεφεζ ςξ οπυδεζβια ηαζ αάζζξ. Δ θέλζξ πανάβεηαζ εη ημο 

νήιαημξ είνς, πμο ζδιαίκεζ ζοκάπης, ζοκδές, ζοιπθέης. Ώζ οπυθμζπμζ 

ζηνμθαί, πμο αημθμοεμφκ ηδκ πνχηδκ, ημκ ˙εζνιυκ δδθαδή, 

μκμιάγμκηαζ ηνμπάνζα, πνμθακχξ δζυηζ, ςξ είπμιεκ ακςηένς, ηνέπμκηαζ 

ζοιθχκςξ πνμξ ημκ εζνιυκ, ήημζ αημθμοεμφκ ημκζηχξ, εκίμηε δε ηαζ 

ιεηνζηχξ ηαζ ιμοζζηχξ, ημκ εζνιυκ. (Ππάνπμοκ πάκηςξ ηαζ άθθαζ 

ενιδκείαζ ηδξ θέλεςξ ηνμπάνζμκ.) 

        Λζ Ζακυκεξ (υπςξ ηαζ ηα Ζμκηάηζα,) πμθθάηζξ έπμοκ «αηνμζηζπίδα». 

Ομ πνχημκ βνάιια δδθαδή ηςκ εζνιχκ ηαζ ηςκ ηνμπανίςκ, 

θαιαακυιεκμκ ηαηά ζεζνάκ ηαζ εκ αδζαζπάζης ζοκεπεία, ιαξ δίδεζ ιίακ 

θνάζζκ. Δ θνάζζξ αφηδ θέβεηαζ «αηνμζηζπίξ» ηαζ ακαθένεηαζ άθθμηε εζξ 
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ημ υκμια ημο πμζδημφ ημο Ζακυκμξ, άθθμηε εζξ ηδκ οπυεεζζκ ηδξ εμνηήξ 

η.η.θ.. Μμθθάηζξ δ αηνμζηζπίξ είκε αθθααδηζηή, δδθαδή αημθμοεεί ηδκ 

ζεζνάκ ηςκ βναιιάηςκ Ώ,ΐ,Γ,Α,η.η.θ..  

           Έηαζημξ Ζακχκ απμηεθείηαζ εη δζαθυνμο, ςξ πνμεθέπεδ, ανζειμφ 

Σδχκ, ηαη’ ακχηαημκ δε υνζμκ εκκέα. Ομφημ ζοιααίκεζ, δζυηζ εκκέα είκε 

αζ αζαθζηαί Σδαί, ήημζ αζ Σδαί πενζεπυιεκαζ εζξ ηδκ Ώβίακ Γναθήκ, ηαξ 

μπμίαξ δ ανπαία Βηηθδζία επνδζζιμπμίεζ εζξ ηδκ θαηνείακ ηδξ ιαγί ιε ημοξ 

αθιμφξ. Αζα ηαξ εκκέα αοηάξ Σδάξ, δδθαδή δζα ημοξ εκκέα αοημφξ 

ενδζηεοηζημφξ φικμοξ πμο εονίζημκηαζ εζξ ηδκ Ώβίακ Γναθήκ, πνέπεζ κα 

είπςιεκ μθίβα ηζκά πνμξ δζαθχηζζζκ ηςκ ακαβκςζηχκ. 

 

 

                                 Αι  εννέα βιβλικαί Ωδαί 

 

           α) πςξ είκε βκςζηυκ, μζ Εζναδθίηαζ είπμκ βίκεζ δμφθμζ εζξ ηδκ 

Ώίβοπημκ. ηακ μ Θευξ απεθάζζζε κα ημοξ εθεοεενχζδ, έζηεζθε ηαξ δέηα 

«πθδβάξ» (ζοιθμνάξ) εζξ ημοξ Φαναχ, ήημζ ημκ ααζζθέα ηδξ Ώζβφπημο, 

ηαζ μφηςξ εηείκμξ εονέεδ εζξ ηδκ ακάβηδκ κα ημοξ αθήζδ κα θφβμοκ. 

Ουηε μζ Εζναδθίηαζ, ιε ημκ δβέηδκ ηςκ Θςτζήκ, ήνπζζακ ηδκ πμνείακ 

ηςκ πνμξ ηδκ «Γήκ ηδξ Βπαββεθίαξ», ηδκ εφθμνμκ Ρακαάκ, πμο ημοξ 

είπεκ οπμζπεεεί μ Θευξ. Βοεφξ υιςξ ιεηά ηδκ ακαπχνζζίκ ηςκ μ Φαναχ 

ιεηεκυδζε, δζυηζ ημοξ άθδζε κα θφβμοκ ηαζ έπαζε ηυζαξ ενβαηζηάξ 

πείναξ, ηαζ έζπεοζε, ιε ζηαηυκ πμθφκ ηαζ άνιαηα θμαενά, κα ημοξ 

πνμθάαδ ηαζ κα ημοξ ακαβηάζδ κα επζζηνέρμοκ εζξ ηδκ Ώίβοπημκ. Ομοξ 

έθεαζεκ εζξ ηδκ πενζμπήκ ηδξ Βνοενάξ Θαθάζζδξ. Δ εέζζξ ηςκ 

Εζναδθζηχκ ηαηέζηδ ηναβζηή. Βιπνυξ ηςκ ελεηείκεημ, αδεαπέναζημξ ηαζ 

ηοιαηχδδξ, δ Βνοενά Θάθαζζα ηαζ μπίζς ηςκ ήνπεημ δ ειπκέμοζα 

ηνυιμκ ζηναηζά ημο Φαναχ. Ουηε μ Θςτζήξ ορχκεζ, ηαη΄ εκημθήκ ημο 

Θεμφ, ηδκ νάαδμκ ημο οπενάκς ηςκ οδάηςκ ηαζ, χ ημο εαφιαημξ! Οα 

φδαηα πςνίγμκηαζ δελζά ηαζ ανζζηενά ηαζ μ αοευξ ηδξ εαθάζζδξ βίκεηαζ 

πέναζια ζηενευκ. Λζ Εζναδθίηαζ εζζένπμκηαζ εζξ ημκ πνςημθακή αοηυκ 

δζάδνμιμκ ηαζ ζπεφδμοκ κα πενάζμοκ απέκακηζ. Λπίζς ηςκ εζζένπμκηαζ 

ηαζ ηα ζηναηεφιαηα ημο Φαναχ. Ώθθ’ υηακ επέναζε ηαζ μ ηεθεοηαίμξ 

Εζναδθίηδξ, μ Θςτζήξ φρςζε πάθζκ ηδκ νάαδμκ ημο οπενάκς ηςκ 

οδάηςκ ηαζ ηα φδαηα δκχεδζακ ηαζ έπκζλακ ηα ζηναηεφιαηα ηςκ 
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Ώζβοπηίςκ. Ουηε μ Θςτζήξ ηαζ μζ Εζναδθίηαζ, ααεφηαηα εοβκχιμκεξ πνμξ 

ημκ Ξςηήνα Θευκ έραθθακ εκεμοζζχδδ φικμκ πνμξ Ώοηυκ. Λ φικμξ 

αοηυξ απεηέθεζε ηδκ πνχηδκ αζαθζηήκ Σδήκ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ. Δ ανπή 

ημο φικμο είκε: «Άζςιεκ ης Ζονίς, εκδυλςξ βάν δεδυλαζηαζ». Οδκ 

Σδήκ αοηήκ πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ηδξ Βλυδμο (εκ ηεθαθαίς ζε’).  

         

 α’) Δ δεοηένα Σδή ζοκεηέεδ ηαζ αοηή οπυ ημο Θςτζέςξ, ηαη’ εκημθήκ 

ημο Θεμφ, εκ είδεζ δζαιανηονίαξ πνμξ ημοξ Εζναδθίηαξ δζα ηδκ απανζζηίακ 

ηςκ έκακηζ ημο ζοκεπχξ εοενβεημφκημξ αοημφξ Θεμφ. Δ Σδή αφηδ δεκ 

έπεζ παναηηήνα πακδβονζηυκ ηαζ πανιυζοκμκ, αθθά πέκεζιμκ ηαζ 

εθεβηηζηυκ, ζοκεηέεδ δε μθίβμκ πνζκ απυ ημκ εάκαημκ ημο Θςτζέςξ. Δ 

ανπή αοηήξ είκε: «Μνυζεπε, μονακέ, ηαζ θαθήζς ηαζ αημοέης δ βδ 

νήιαηα εη ημο ζηυιαηυξ ιμο». Οδκ Σδήκ ηαφηδκ πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ημο 

Αεοηενμκμιίμο (εκ ηεθ. θα’). 

         

 β’) Δ Ονίηδ Σδή ζοκεηέεδ οπυ ηδξ πνμθήηζδμξ Άκκδξ ιδηνυξ ημο 

Ξαιμοήθ, ηαζ απμηεθεί εοπανζζηήνζμκ φικμκ πνμξ ημκ Θευκ, δζυηζ 

εζζήημοζε ηαξ πνμζεοπάξ ηδξ ηαζ έθοζε ηδκ αηεηκίακ ηδξ, πανίζαξ εζξ 

αοηήκ ημκ Ξαιμοήθ. Δ ανπή αοηήξ είκε: «Βζηενεχεδ δ ηανδία ιμο εκ 

Ζονίς, ορχεδ ηέναξ ιμο εκ Θεχ ιμο επθαηφκεδ επ’ επενμφξ ιμο ημ 

ζηυια ιμο, εοθνάκεδκ εκ ζςηδνία ζμο». Οδκ Σδήκ αοηήκ πενζέπεζ δ 

αίαθμξ Ώ’ ΐαζζθεζχκ (εκ ηεθ. α’). 

       

 δ’) Δ Οεηάνηδ Σδή είκε φικμξ ημο πνμθήημο Ώαααημφι. Αζά ημο φικμο 

αοημφ ελαίνεζ μ πνμθήηδξ ημ ιεβαθείμκ ημο Θεμφ ηαζ ηαοημπνυκςξ 

εηθνάγεζ έκηνμιμξ ηδκ ηαηάπθδλίκ ημο, πνμαθέπςκ ημ ιοζηδνζχδεξ 

ζπέδζμκ ηδξ εείαξ μζημκμιίαξ, δζα ηδκ ζςηδνίακ ηςκ ακενχπςκ. Δ ανπή 

ημο φικμο είκε: «Ζφνζε, ηαηεκυδζα ηα ένβα ζμο ηαζ ελέζηδκ». Οδκ Σδήκ 

αοηήκ πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ημο Ώαααημφι (εκ ηεθ. β’). 

       

 ε’) Δ Μέιπηδ Σδή είκε φικμξ ημο πνμθήημο ΔζαΎμο πνμξ ημκ Θευκ ηαζ 

πνμθδηεία πενί ηδξ εθεφζεςξ ημο Ρνζζημφ, μ Λπμίμξ είκε δ αθδεζκή 

εζνήκδ. Δ ανπή αοηήξ είκε: «Βη κοηηυξ μνενίγεζ ημ πκεφια ιμο πνμξ ζε, 

μ Θευξ, δζυηζ θςξ ηα πνμζηάβιαηά ζμο επί ηδξ βδξ». Οδκ Σδήκ αοηήκ 

πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ημο ΔζαΎμο (εκ ηεθ. ηζη’). 
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 ζη’) Δ έηηδ Σδή είκε εοπανζζηήνζμξ πνμξ ημκ Θευκ φικμξ ημο πνμθήημο 

Εςκά, ημκ μπμίμκ έραθεκ εη ηδξ ημζθίαξ ημο ηήημοξ. Σξ βκςζηυκ, μ 

πνμθήηδξ Εςκάξ δζεηάπεδ οπυ ημο Θεμφ κα ιεηααή εζξ ηδκ πυθζκ Ιζκεοή, 

δζά κα ηδνφλδ εζξ αοηήκ ιεηάκμζακ. Λ Εςκάξ υιςξ πανήημοζε ημκ Θευκ 

ηαζ εζζήθεεκ εζξ πθμίμκ, δζα κα ιεηααή εζξ άθθδκ πυθζκ. Ουηε μ Θευξ 

ελαπέθοζε ιεβάθδκ ηνζηοιίακ ηαζ ημ πθμίμκ εηζκδφκεοζε κα ζοκηνζαή. Λζ 

καφηαζ, δζαζζεακεέκηεξ υηζ μ Θευξ είπεκ ελαπμθφζεζ ηδκ ηνζηοιίακ, 

έννζρακ ηθήνμοξ, δζα κα εφνμοκ ημκ αίηζμκ. Λ ηθήνμξ έπεζεκ εζξ ημκ 

Εςκάκ, μ μπμίμξ ακαβκςνίγεζ ηδκ εκμπήκ ημο ηαζ γδηεί κα νζθεή εζξ ηδκ 

εάθαζζακ οπυ ηςκ καοηχκ. Ομφημ έβζκε ηαζ εοεφξ εηυπαζεκ δ ηαναπή 

ηδξ εαθάζζδξ. Λ Θευξ υιςξ δεκ άθδζε ημκ Εςκάκ κα πκζβή, αθθά 

δζέηαλεκ ίκα πεθχνζμκ ζπεφκ (ηήημξ) κα ημκ ηαηαπίδ ηαζ δζεηήνδζε γχκηα 

αοηυκ εζξ ηδκ ημζθίακ ημο ιεβάθμο αοημφ ζπεφμξ ηνεζξ διέναξ ηαζ ηνείξ 

κφηηαξ. Βονζζηυιεκμξ δε εκηυξ ηδξ ημζθίαξ ημο ηήημοξ μ Εςκάξ, 

πνμζδοπήεδ πνμξ ημκ Θευκ ηαζ δ πνμζεοπή ημο απεηέθεζε ηδκ έηηδκ 

αζαθζηήκ Σδήκ ηδξ Βηηθδζίαξ. Δ ανπή αοηήξ είκε: «Βαυδζα εκ εθίρεζ ιμο 

πνμξ Ζφνζμκ ημκ Θευκ ιμο ηαζ εζζήημοζέ ιμο». Οδκ Σδήκ ηαφηδκ 

πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ημο Εςκά (εκ ηεθ. α’). 

        

 γ’) Δ έαδμιδ Σδή είκε φικμξ ηςκ ηνζχκ εοζεαχκ Εζναδθζηχκ κέςκ 

Ώκακίμο, Ώγανίμο ηαζ Θζζαήθ (δ Ξεδνάπ, Ώαδεκαβχ ηαζ Θζζάπ), μζ μπμίμζ 

δνκήεδζακ κα πνμζηοκήζμοκ ηδκ πνοζήκ εζηυκα ημο ααζζθέςξ ηδξ 

ΐααοθχκμξ Ιααμοπμδμκυζμνμξ ηαζ πνμξ ηζιςνίακ ηςκ εννίθεδζακ εζξ 

ηδκ ηάιζκμκ ημο πονυξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ επζναηηχεδ αφηδ εζξ 

ιέβζζημκ ααειυκ. Λ Θευξ υιςξ εθφθαλε ημοξ πζζημφξ κέμοξ ηαζ ημ 

θμαενυκ πον δεκ έαθαρεκ μφηε ηνίπα ηδξ ηεθαθήξ ηςκ. Ουηε αοημί, 

εονζζηυιεκμζ εκ ιέζς ημο πονυξ ηαζ εαοιαημονβζηχξ δνμζζγυιεκμζ, 

ακέπειρακ, δζα ζηυιαημξ ημο πνχημο, φικμκ εοπανζζηίαξ, 

ελμιμθμβήζεςξ ηαζ δμλμθμβίαξ πνμξ ημκ Βοενβέηδκ ηςκ Θευκ. Δ ανπή 

ηδξ Σδήξ αοηήξ είκε: «Βοθμβδηυξ εί, Ζφνζε, μ Θευξ ηςκ παηένςκ διχκ, 

ηαζ αζκεηυξ, ηαζ δεδμλαζιέκμκ ημ υκμια ζμο εζξ ημοξ αζχκαξ». Οδκ Σδήκ 

ηαφηδκ πενζέπεζ ημ αζαθίμκ ημο πνμθήημο Αακζήθ (εκ ηεθ.β’).  
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 δ’) Δ μβδυδ Σδή είκε πάθζκ φικμξ ηςκ ηνζχκ αοηχκ κέςκ, πμο εράθδ 

ηαζ αοηυξ οπ’ εηείκςκ απυ ημ ιέζμκ ηδξ ηαζμιέκδξ ηαιίκμο. Αζα ημο 

φικμο αοημφ ελαίνεηαζ ημ ιεβαθείμκ ημο Θεμφ ηαζ ηαθμφκηαζ υθα ηα 

δδιζμονβήιαηα, έιροπα ηαζ άροπα, κα δμλμθμβήζμοκ ημ Θευκ. Δ ανπή 

ηδξ Σδήξ αοηήξ είκε: «Βοθμβείηε, πάκηα ηα ένβα Ζονίμο, ημκ Ζφνζμκ 

οικείηε ηαζ οπενορμφηε αοηυκ εζξ ημοξ αζχκαξ». Δ Σδή αφηδ εονίζηεηαζ 

υπμο ηαζ δ ακςηένς. 

         

ε’) Δ εκάηδ Σδή είκε φικμξ ηδξ Ππεναβίαξ Αεζπμίκδξ διχκ Θεμηυημο ηαζ 

Ώεζπανεέκμο Θανίαξ, ημκ μπμίμκ αφηδ ακέπειρεκ μθίβμκ ιεηά ημκ 

Βοαββεθζζιυκ ηαζ ηδκ εκ ηδ ημζθία ηδξ ζφθθδρζκ εη Μκεφιαημξ Ώβίμο ημο 

Ζονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ Ξςηήνμξ διχκ Εδζμφ Ρνζζημφ. Ζαη’ εηείκαξ ηαξ 

διέναξ είπεκ επζζηεθεή δ Θήηδν ημο Ζονίμο ιαξ ηδκ ζοββεκή ηδξ 

Βθζζάαεη, ηδκ ιδηένα ημο Μνμδνυιμο, δ μπμία ηδκ φικδζε ηαζ ηδκ 

ειαηάνζζε, θςηζζεείζα οπυ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. Ουηε δ Ώεζπάνεεκμξ 

Ζυνδ, δ θένμοζα εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ ημκ Ώζχκζμκ, ακεαυδζε: «Θεβαθφκεζ 

δ ροπή ιμο ημκ Ζφνζμκ ηαζ δβαθθίαζε ημ πκεφια ιμο επί ης Θεχ ης 

Ξςηήνί ιμο…» Δ Σδή αφηδ εονίζηεηαζ εζξ ημ Βοαββέθζμκ ημο Ημοηά (εκ 

ηεθ. α’). Θε αοηήκ δε ηδκ Σδήκ είκε δκςιέκμξ ηαζ μ εοπανζζηήνζμξ φικμξ 

ημο πνμθήημο Γαπανίμο δζά ηδκ βέκκδζζκ ημο οζμφ ημο Εςάκκμο, ημο 

ιεηέπεζηα ΐαπηζζημφ ημο Ζονίμο. Σξ βκςζηυκ, μ Γαπανίαξ δεκ είπε 

πζζηεφζεζ εζξ ηδκ δζααεααίςζζκ ημο Ώββέθμο υηζ δ ζηείνα ηαζ βναία 

ζφγοβυξ ημο Βθζζάαεη εα ζοθθάαδ οζυκ, ηαζ δζ’ αοηυ εηζιςνήεδ ιε 

ζηένδζζκ ηδξ θαθζάξ ημο. Ζαηά ηδκ μβδυδκ υιςξ διένακ απυ ηδκ 

βέκκδζζκ ημο Εςάκκμο, εθφεδ δ βθχζζα ημο ηαζ ηυηε φικδζε ιε υθδκ ηδκ 

ηανδίακ ημο ημκ Θευκ. Λ φικμξ αοηυξ πενζέπεζ ηαζ πνμθδηείαξ, 

εονίζηεηαζ δε υπμο ηαζ μ ακςηένς φικμξ ηδξ Θεμηυημο. 

                

Ωδαί και Kανόνερ 

 

Λζ πμζδηαί ηςκ Ζακυκςκ αημθμοεμφκ ηαξ αζαθζηάξ Σδάξ. Αδθαδή 

δζαζνμφκ ηα ηνμπάνζά ηςκ εζξ εκυηδηαξ ίζμο ανζειμφ πνμξ ηαξ αζαθζηάξ 

Σδάξ. Μνχημκ ηαηαζηεοάγμοκ ημκ εζνιυκ ιζαξ Σδήξ (ηδξ πνχηδξ π.π.) 

ηαζ αημθμφεςξ, ηαηά ημ οπυδεζβια ημο εζνιμφ, ζεζνάκ ηνμπανίςκ. Βκ 

ζοκεπεία ηαηαζηεοάγμοκ άθθμκ εζνιυκ δζά ηδκ επμιέκδκ Σδήκ ηαζ ,ηαηά 
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ημ οπυδεζβια αοημφ ημο εζνιμφ, άθθδκ ζεζνάκ ηνμπανίςκ η.μ.η.. Αεκ είκε 

υιςξ άνηζμζ υθμζ μζ Ζακυκεξ, δδθαδή δεκ πενζέπμοκ υθμζ εκκέα Σδάξ (δ 

ιάθθμκ μηηχ, δζυηζ δ Αεοηένα Σδή, επεζδή έπεζ, ςξ πνμείπμιεκ, 

εθεβηηζηυκ ηαζ πέκεζιμκ παναηηήνα, παναθείπεηαζ ζοκήεςξ ηαζ 

ζπακζχηαηα πνδζζιμπμζείηαζ), αθθά πενζέπμοκ ηάπμηε ιυκμκ δφμ ή ηνείξ 

ή ηέζζαναξ, μπυηε θέβμκηαζ δζχδζα, ηνζχδζα ηαζ ηεηναχδζα, ςξ π.π. μζ 

Ζακυκεξ ηδξ Θ.Αεοηέναξ, Θ.Ονίηδξ, Θ.Οεηάνηδξ ηαζ άθθμζ. Θεηαλφ ιζάξ 

Σδήξ Ζακυκμξ ηαζ ηδξ ακηζζημίπμο αζαθζηήξ Σδήξ οπάνπεζ αεααίςξ ζπέζζξ. 

Δ ζπέζζξ αφηδ άθθμηε είκε ζηεκή, ήημζ μ εζνιυξ ή ηαζ ηα ηνμπάνζα 

ακαθένμκηαζ νδηχξ ηαζ ζαθχξ εζξ ημ πενζεπυιεκμκ ηδξ αζαθζηήξ Σδήξ 

(π.π. ελζζημνμφκ πμζδηζηχξ ηδκ δζάααζζκ ηδξ Βνοενάξ Θαθάζζδξ ηαζ ηδκ 

ηαηαζηνμθήκ ημο Φαναχ, βεβμκυηα πενί ηςκ μπμίςκ μιζθεί δ πνχηδ 

αζαθζηή Σδή ), ηαζ άθθμηε οπμηοπχδδξ, ήημζ ακαθένμκηαζ απθχξ θνάζεζξ 

ή θέλεζξ εη ηδξ πνχηδξ αζαθζηήξ Σδήξ, ημ «εζηενεχεδ» ηδξ ηνίηδξ, ημ 

«εζζαηήημα ηδκ αημήκ ζμο» ηδξ ηεηάνηδξ, ημ «μνενίγς» ηδξ πέιπηδξ η. 

η. η.).Μνέπεζ κα βκςνίγδ ηαθχξ ημφημ μ εηηθδζζαγυιεκμξ, δζυηζ άθθςξ εα 

απμνή, υηακ αημφδ κα επακαθαιαάκςκηαζ ζοκεπχξ εζξ ηα ηνμπάνζα ηα 

«υηζ δεδυλαζηαζ», ηα «εη θεμνάξ ιε ακάβαβε», ή ηα «εοθμβείηε, 

ακοικείηε ηαζ οπενορμφηε εζξ πάκηαξ ημοξ αζχκαξ» η.η.θ..   θα αοηά 

είκε θνάζεζξ ηςκ αζαθζηχκ Σδχκ ηαζ μζ πμζδηαί ηςκ Ζακυκςκ ηαξ 

εκζςιαηχκμοκ εζξ ημοξ εζνιμφξ ηαζ ηα ηνμπάνζα ηςκ ακηζζημίπςκ Σδχκ 

ηςκ Ζακυκςκ.  

 

ημαζία διαθόπων ονομαζιών 

 

           Δ θέλζξ «ηνμπάνζμκ» είκε βεκζηή ηαζ ζδιαίκεζ ιζηνυκ 

εηηθδζζαζηζηυκ φικμκ, ζηνμθήκ. Οα ηνμπάνζα υιςξ έπμοκ ηαζ άθθαξ 

μκμιαζίαξ, ακαθυβςξ ηδξ θεζημονβζηήξ ηςκ πνήζεςξ, ςξ π.π. 

«ακηίθςκα»,  «απμθοηίηζα»,    «ελαπμζηεζθάνζα»,    «ζηζπδνά» η.η.θ..    

Βπεζδή μ ακαβκχζηδξ εα ζοκακηά πμθθάηζξ, ηαηά ηαξ Ώημθμοείαξ ηδξ 

Βηηθδζίαξ, ηαξ μκμιαζίαξ αοηάξ, πςνίξ κα βκςνίγδ ηζ ζδιαίκμοκ, εα 

είπςιεκ ηαζ πενί αοηχκ μθίβα. Βκκμείηαζ υηζ δεκ εα ακαθένςιεκ υθαξ ηαξ 

βιχιαξ δζα ηδκ ζδιαζίακ εηάζηδξ μκμιαζίαξ, αθθά εα ανηεζεχιεκ εζξ 

ιίακ ηαζ ιυκδκ, ηδκ πζεακςηένακ. Δ εηηεκήξ ακάπηολζξ ηςκ γδηδιάηςκ 

αοηχκ δεκ έπεζ εέζζκ εκηαφεα. Ημζπυκ: «Ώ κ η ί θ ς κ α» εθέβμκημ ηαη’ 



 12 

ανπάξ ιζηνά ηνμπάνζα, ελ εκυξ πμθθάηζξ ζηίπμο, πμο είπμκ εέζζκ επςδμφ 

εζξ ημοξ ραθθμιέκμοξ ζηίπμοξ ηςκ αθιχκ. Θεηέπεζηα ηα ηνμπάνζα αοηά 

έβζκακ εηηεκέζηενα. «Ώκηίθςκα» ςκμιάζεδζακ, επεζδή εράθθμκημ ηαη’ 

ακηαπυηνζζζκ οπυ δφμ ραθηχκ ή πμνχκ. «Ώ π μ θ ο η ί η ζ α» θέκμκηαζ 

ςνζζιέκα ηνμπάνζα, ακαθενυιεκα εζξ ηδκ οπυεεζζκ ηδξ εμνηήξ, επεζδή 

ράθθμκηαζ ηαηά ημκ Βζπενζκυκ ιεηά ημ «Ιοκ απμθφεζξ…» ηαζ πνμ ηδξ 

απμθφζεςξ, δδθαδή ηδξ Βοπήξ πμο δίδεζ ηέθμξ εζξ ηδκ Ώημθμοείακ. 

Βκίμηε ηα απμθοηίηζα ηαζ ηα ελαπμζηεζθάνζα ράθθμκηαζ ηνεζξ θμνάξ εζξ 

ηφπμκ ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ. «Ώ π υ ζ η ζ π α   ζ δ ζ υ ι ε θ α» θέβμκηαζ υζα 

ράθθμκηαζ  ιε ιμοζζηήκ ζδζάγμοζακ. «Β λ α π μ ζ η ε ζ θ ά ν ζ α» θέβμκηαζ 

ςνζζιέκα ηνμπάνζα, ίζςξ δζυηζ εκ εη ηςκ ηνμπανίςκ ηδξ μιάδμξ αοηήξ 

ανπίγεζ ιε ηδκ θνάζζκ ημο αθιμφ (42,3 ) « Βλαπυζηεζθμκ ημ θςξ 

ζμο…» «Β ο θ μ β δ η ά ν ζ α» θέβμκηαζ ηα ηνμπάνζα ηςκ μπμίςκ 

πνμδβείηαζ μ ραθιζηυξ ζηίπμξ «Βοθμβδηυξ εί, Ζφνζε δίδαλυκ ιε ηα 

δζηαζχιαηά ζμο». «Θ ε μ η μ η ί α» θέβμκηαζ ηα ηνμπάνζα πμο ελοικμφκ 

ηδκ Θεμηυημκ.  «Ζ α ε ί ζ ι α η α» θέκμκηαζ ηα ηνμπάνζα εηείκα πμο 

εράθθμκημ ιεηά ηδκ ακάβκςζζκ ςνζζιέκςκ ραθιχκ πνμξ ακάπαοζζκ ηςκ 

πζζηχκ, μζ μπμίμζ ηαζ εηάεδκημ επ’ μθίβμκ. «Ζ α η α α α ζ ί α ζ» θέβμκηαζ 

μζ εζνιμί, μζ μπμίμζ ράθθμκηαζ έπεζηα απυ ημοξ Ζακυκαξ. Δ θέλζξ 

πνμένπεηαζ εη ημο υηζ μζ ράθηαζ παθαζυηενμκ ηαηήνπμκημ εη ηςκ 

ζηαζζδίςκ ηςκ ηαζ ηαξ έραθθμκ δκςιέκμζ εζξ ημ ηέκηνμκ ημο Ιαμφ. 

(Ζαηαααζίαζ ράθθμκηαζ δζάθμνμζ ηαε’ υθμκ ημ έημξ.) «Ζ μ κ η ά η ζ α» 

είπμιεκ πνμδβμοιέκςξ πμία θέβμκηαζ. «Ξ η ζ π δ ν ά» θέβμκηαζ ηα 

ηνμπάνζα ηα μπμία ράθθμκηαζ αθμφ πνμηαπεμφκ αοηχκ ιειμκςιέκμζ 

ζηίπμζ εη ηςκ αθιχκ. «Ξ η ζ π δ ν ά  α π υ ζ η ζ π α» ή απθχξ 

«απυζηζπα» θέβμκηαζ υζα ράθθμκηαζ εζξ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ζηίπμοξ 

αθιχκ, μζ μπμίμζ ράθθμκηαζ μθυηθδνμζ. «Ξ η ζ π δ ν ά  ζ δ ζ υ ι ε θ α» 

θέβμκηαζ υζα ράθθμκηαζ ιε ιμοζζηήκ ζδζάγμοζακ. «Ξ η ζ π δ ν ά  π ν μ ζ υ 

ι μ ζ α» θέβμκηαζ υζα ράθθμκηαζ ηαηά ηδκ ιμοζζηήκ ηςκ ζδζμιέθςκ. «Ξ η 

ζ π δ ν ά  η ς κ  α ί κ ς κ» ή απθχξ «αίκμζ» θέβμκηαζ ηα ηνμπάνζα πμο 

ζοκμδεφμοκ ημοξ ραθιζημφξ ζηίπμοξ «Μάζα πκμή αζκεζάης ημκ Ζφνζμκ. 

Ώζκείηε ημκ Ζφνζμκ εη ηςκ μονακχκ…».  
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«Π π α η μ ή» (εη ημο «οπαημφς» ιε ηδκ έκκμζακ ημο οπμθςκχ, οπδπχ, 

ράθθς απακηχκ εζξ άθθμκ,) θέβεηαζ ημ ηνμπάνζμκ εηείκμ πμο 

παθαζυηενμκ εράθθεημ οθ’ μθμηθήνμο ημο πμνμφ, αθμφ μ Αζάημκμξ 

έραθθε ημοξ πνχημοξ ζηίπμοξ ημο. 

           Λ ακαβκχζηδξ πθδκ ηςκ μκμιαζζχκ αοηχκ, πμο ακαθένμκηαζ εζξ 

ηα ηνμπάνζα, εα ζοκακηά εζξ ηαξ δζαθυνμοξ Ώημθμοείαξ ηδξ Βηηθδζίαξ 

ηαζ ηαξ θέλεζξ «Βηηεκήξ», «Μνμηείιεκμκ», «Ξοκαπηή», «ναζ» η.η.θ.. «Β 

η η ε κ ή ξ  ζ η ε ζ ί α» ή «ιεβάθδ ζοκαπηή» θέβεηαζ δ ζεζνά ηςκ 

δεήζεςκ ηαξ μπμίαξ απαβββέθεζ μ Εενεφξ (« Βκ εζνήκδ ημο Ζονίμο 

δεδεχιεκ. Ππέν…» η.η.θ.). «Θ ζ η ν ά  ζ ο κ α π η ή» ή «αίηδζζξ» θέβεηαζ 

ζφκημιμξ δέδζζξ («Έηζ ηαζ έηζ εκ εζνήκδ ημο Ζονίμο δεδεχιεκ. Οδξ 

Μακαβίαξ απνάκημο…  ηζ ζε αζκμφζζκ… ή ηζ ζμκ ημ ηνάημξ…» η.η.θ.). 

«Μνμηείιεκμκ» θέβεηαζ ιζηνυξ ζηίπμξ εη ηςκ αθιχκ, μ μπμίμξ 

πνμηάζζεηαζ ηςκ ακαβκςζιάηςκ εη ηδξ Μ. Αζαεήηδξ ηαζ ηςκ Ώπμζηυθςκ. 

«ναζ» θέβμκηαζ ζφκημιμζ Ώημθμοείαζ, ηεθμφιεκαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζακ 

ηδξ διέναξ (ηονίςξ εζξ ηαξ ζενάξ Θμκάξ). Έπμιεκ ηδκ πνχηδκ νακ, ηδκ 

ηνίηδκ , ηδκ έηηδκ ηαζ ηδκ εκάηδκ. Ώζ ναζ αφηαζ ακηζζημζπμφκ ηαε’ διάξ 

εζξ ηδκ 6δκ π.ι., ηδκ 9δκ π.ι., ηδκ 12δκ ιεζδιανζκήκ ηαζ ηδκ 3δκ ι.ι.. Δ 

Ώημθμοεία ηςκ Σνχκ πενζθαιαάκεζ αθιμφξ, Βοπάξ ηαζ ηνμπάνζα. Βζξ 

ςνζζιέκαξ εμνηάξ ( παναιμκή Ρνζζημοβέκκςκ, παναιμκή Θεμθακίςκ ηαζ 

Θ. Μαναζηεοή) αζ Ώημθμοείαζ ηςκ Σνχκ είκε εηηεκέζηεναζ ( «Θεβάθαζ 

ναζ»). 

 

Ο Κανών ηος Ακαθίζηος Ύμνος 

 

          Λ «Ζακχκ» ημο Ώηαείζημο Όικμο είκε άνηζμξ, δδθαδή πενζέπεζ 

μηηχ Σδάξ. Ώηνμζηζπίδα έπεζ «Ρανάξ δμπείμκ, ζμζ πνέπεζ παίνεζκ ιυκδ 

Εςζήθ». Ομ υκμια Εςζήθ ζδιαίκεζ ημκ πμζδηήκ ημο Ζακυκμξ. Λφημξ δε 

είκε μ Εςζήθ μ οικμβνάθμξ, ηαηαβυιεκμξ εη Ξζηεθίαξ ηαζ αηιάζαξ ηαηά 

ημκ ε’ αζχκα. Λζ εζνιμί δεκ ακήημοκ εζξ αοηυκ, αθθ’ εθήθεδζακ εη ημο 

Ζζκυκμξ ηδξ Ζμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο. Μζεακχηαηα ακήημοκ εζξ ημκ 

Εςάκκδκ ημκ Ααιαζηδκυκ. Βηάζηδ Σδή ημο Ζακυκμξ πενζέπεζ ημκ εζνιυκ 

ηαζ ηέζζανα ηνμπάνζα. Ήημζ εκ ζοκυθς μ Ζακχκ έπεζ 8 εζνιμφξ ηαζ 32 

ηνμπάνζα.  
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           Λ Ζακχκ αοηυξ είκε ςναζυηαημξ ηαζ πακδβονζηχηαημξ, 

παναηηδνίγεηαζ δε ςξ πμζδηζηυκ ανζζημφνβδια. Βλοικεί ηδκ Ώεζπάνεεκμκ 

Ζυνδκ ςξ «Ρνζζημφ αίαθμκ έιροπμκ», ςξ «παθάηζμκ ημο ιυκμο 

ΐαζζθέςξ», «ςξ ενυκμκ πφνζκμκ ημο Μακημηνάημνμξ», ςξ «αβκείαξ 

εδζαφνζζια», ςξ «δδφπκμμκ ηνίκμκ», ςξ «θςηυξ ηαημζηδηήνζμκ», ςξ 

«ζθαζηήνζμκ ημο ηυζιμο», ςξ «μονακχκ ορδθμηένακ», ςξ 

«αηαηακυδημκ αάεμξ» ηαζ «φρμξ άννδημκ», ςξ «κοιθχκα μθυθςημκ», 

ςξ «πονίιμνθμκ υπδια ημο Ηυβμο» ηαζ «έιροπμκ Μανάδεζζμκ», ςξ 

«αζηίακ ηδξ ηςκ πάκηςκ εεχζεςξ», ςξ «άθθεηημκ αάημκ», ςξ «νάαδμκ 

ιοζηζηήκ», ςξ «ζηφθμκ πφνζκμκ» η.η.η..         

             Βζξ αοηήκ ηαζ διείξ αξ είπςιεκ: 

          «Εδμφ ζμζ, Ραίνε, ηναοβάγμιεκ θζιήκ διίκ βεκμφ εαθαηηεφμοζζ, 

ηαζ μνιδηήνζμκ, εκ ης πεθάβεζ ηςκ εθίρεςκ ηαζ ηςκ ζηακδάθςκ πάκηςκ 

ημο πμθειήημνμξ.»  

            Ος δε ελ αοηήξ πνμεθευκηζ ζανημθυνς Θεχ δ δυλα ηαζ ημ 

ηνάημξ, δ ηζιή ηαζ δ πνμζηφκδζζξ, ζοκ ης Μαηνί ηαζ ης Ώβίς Μκεφιαηζ, 

εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Ώιήκ.  
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Λ   Ώ Ζ Ώ Θ Ε Ξ Ο Λ Ξ   Π Θ Ι Λ Ξ 

 

Ομ εζπέναξ εηάζηδξ Μαναζηεοήξ ηςκ πέκηε πνχηςκ Βαδμιάδςκ 

ηδξ Θεβάθδξ Οεζζαναημζηήξ ράθθεηαζ δ Ώημθμοεία ηςκ Ραζνεηζζιχκ 

ηδξ Θεμηυημο. 

 

 

Λ Εενεφξ: 

 
Βοθμβδηυξ μ Θευξ διχκ πάκημηε κοκ ηαζ αεζ ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ 

ηςκ αζχκςκ. 

 Αυλα ζμζ, μ Θευξ διχκ, δυλα ζμζ. 

ΐαζζθεφ μονάκζε, Μανάηθδηε, ημ Μκεφια ηδξ αθδεείαξ, μ πακηαπμφ 

πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ, μ εδζαονυξ ηςκ αβαεχκ ηαζ γςήξ 

πμνδβυξ, εθεέ ηαζ ζηήκςζμκ εκ διίκ, ηαζ ηαεάνζζμκ διάξ απυ πάζδξ 

ηδθίδμξ, ηαζ ζχζμκ, Ώβαεέ, ηαξ ροπάξ διχκ. 

 

Λ Ώκαβκχζηδξ: 

 

Ώιήκ.  Ώβζμξ μ Θευξ, Ώβζμξ Εζπονυξ, Ώβζμξ Ώεάκαημξ, εθέδζμκ διάξ. 

(Ονζξ). 

Αυλα Μαηνί ηαζ Πζχ ηαζ Ώβίς Μκεφιαηζ, ηαζ κοκ, ηαζ αεί, ηαζ εζξ ημοξ 

αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Ώιήκ. 

Μακαβία Ονζάξ, εθέδζμκ διάξ. Ζφνζε ζθάζεδηζ ηαζξ αιανηίαζξ διχκ, 

Αέζπμηα, ζοβπχνδζμκ ηαξ ακμιίαξ διίκ, Ώβζε επίζηεραζ ηαζ ίαζαζ ηαξ 

αζεεκείαξ διχκ, έκεηεκ ημο μκυιαηυξ ζμο. Ζφνζε εθέδζμκ. Ζφνζε, 

εθέδζμκ. Ζφνζε, εθέδζμκ. 

Αυλα Μαηνί ηαζ Πζχ ηαζ Ώβίς Μκεφιαηζ, ηαζ κοκ, ηαζ αεί, ηαζ εζξ ημοξ 

αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Ώιήκ. 

Μάηεν διχκ μ εκ ημζξ μονακμίξ, αβζαζεήης ημ υκμιά ζμο, εθεέης δ 

ΐαζζθεία ζμο, βεκκδεήης ημ εέθδιά ζμο ςξ εκ μονακχ ηαζ επί ηδξ βδξ. 

Ομκ άνημκ διχκ ημκ επζμφζζμκ δμξ διίκ ζήιενμκ, ηαζ άθεξ διίκ ηα 
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μθεζθήιαηα διχκ, ςξ ηαζ διείξ αθίειεκ ημζξ μθεζθέηαζξ διχκ. Ζαζ ιδ 

εζζεκέβηδξ διάξ εζξ πεζναζιυκ, αθθά νφζαζ διάξ απυ ημο πμκδνμφ. 

 

Λ Εενεφξ: 
 

ηζ ζμο εζηίκ δ ααζζθεία ηαζ δ δφκαιζξ ηαζ δ δυλα ημο Μαηνυξ ηαζ 

ημο Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ 

αζχκςκ. Ώιήκ. 

 

Λ Ώκαβκχζηδξ: Ώιήκ. Ζφνζε, εθέδζμκ ζα'. Αυλα Μαηνί.  Ζαζ κοκ. Βίηα 

θέβεζ: 

Αεφηε πνμζηοκήζςιεκ ηαζ πνμζπέζςιεκ ης ΐαζζθεί διχκ Θεχ. 

Αεφηε πνμζηοκήζςιεκ ηαζ πνμζπέζςιεκ Ρνζζηχ ης ΐαζζθεί διχκ Θεχ. 

Αεφηε πνμζηοκήζςιεκ ηαζ πνμζπέζςιεκ αοηχ Ρνζζηχ ης ΐαζζθεί ηαζ 

Θεχ διχκ. 

 

ΨΑΛΜΟ Ν΄ (50) 

 

Βθέδζυκ ιε, μ Θευξ, ηαηά ημ ιέβα έθευξ ζμο ηαζ ηαηά ημ πθήεμξ 

ηςκ μζηηζνιχκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακυιδιά ιμο˙ Βπί πθείμκ πθφκμκ ιε 

απυ ηδξ ακμιίαξ ιμο ηαζ απυ ηδξ αιανηίαξ ιμο ηαεάνζζυκ ιε. 

ηζ ηδκ ακμιίακ ιμο εβχ βζκχζης, ηαζ δ αιανηία ιμο εκχπζυκ ιμο 

εζηί δζα πακηυξ. 

Ξμζ ιυκς ήιανημκ ηαζ ημ πμκδνυκ εκχπζυκ ζμο επμίδζα, υπςξ ακ 

δζηαζςεήξ εκ ημζξ θυβμζξ ζμο ηαζ κζηήζδξ εκ ης ηνίκεζεαί ζε. 

Εδμφ βαν εκ ακμιίαζξ ζοκεθήθεδκ, ηαζ εκ αιανηίαζξ εηίζζδζέ ιε δ 

ιήηδν ιμο. 

Εδμφ βαν αθήεεζακ δβάπδζαξ, ηα άδδθα ηαζ ηα ηνφθζα ηδξ ζμθίαξ 

ζμο εδήθςζάξ ιμζ. 

Νακηζείξ ιε οζζχπς, ηαζ ηαεανζζεήζμιαζ˙ πθοκείξ ιε, ηαζ οπέν 

πζυκα θεοηακεήζμιαζ. 

Ώημοηζείξ ιμζ αβαθθίαζζκ ηαζ εοθνμζφκδκ, αβαθθζάζμκηαζ μζηέα 

ηεηαπεζκςιέκα. 

Ώπυζηνερμκ ημ πνυζςπυκ ζμο απυ ηςκ αιανηζχκ ιμο ηαζ πάζαξ 

ηαξ ακμιίαξ ιμο ελάθεζρμκ. 
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Ζανδίακ ηαεανάκ ηηίζμκ εκ ειμί ,μ Θευξ, ηαζ πκεφια εοεέξ 

εβηαίκζζμκ εκ ημζξ εβηάημζξ ιμο. 

Θδ απμννίρδξ ιε απυ ημο πνμζχπμο ζμο ηαζ ημ πκεφια ζμο ημ 

άβζμκ ιδ ακηακέθδξ απ΄ειμφ. 

Ώπυδμξ ιμζ ηδκ αβαθθίαζδκ ημο ζςηδνίμο ζμο ηαζ πκεφιαηζ 

δβειμκζηχ ζηήνζλυκ ιε. 

Αζδάλς ακυιμοξ ηαξ μδμφξ ζμο, ηαζ αζεαείξ επί ζε επζζηνέρμοζζ. 

Νφζαζ ιε ελ αζιάηςκ, μ Θευξ μ Θευξ ηδξ ζςηδνίαξ ιμο˙ 

αβαθθζάζεηαζ δ βθχζζα ιμο ηδκ δζηαζμζφκδκ ζμο. 

Ζφνζε, ηα πείθδ ιμο ακμίλεζξ, ηαζ ημ ζηυια ιμο ακαββεθεί ηδκ 

αίκεζίκ ζμο.  

ηζ εζ δεέθδζαξ εοζίακ, έδςηα ακ μθμηαοηχιαηα μοη εοδμηήζεζξ. 

Θοζία ης Θεχ πκεφια ζοκηεηνζιιέκμκ, ηανδίακ ζοκηεηνζιιέκδκ ηαζ 

ηεηαπεζκςιέκδκ μ Θευξ μοη ελμοδεκχζεζ. 

Ώβάεοκμκ, Ζφνζε, εκ ηδ εοδμηία ζμο ηδκ Ξζχκ, ηαζ μζημδμιδεήης ηα 

ηείπδ Εενμοζαθήι˙  

Ουηε εοδμηήζεζξ εοζίακ δζηαζμζφκδξ, ακαθμνάκ ηαζ 

μθμηαοηχιαηα˙ 

Ουηε ακμίζμοζζκ επί ημ εοζζαζηήνζυκ ζμο ιυζπμοξ. 

 

Ψαλμόρ ΞΘ' (69) 

 

Λ Θευξ εζξ ηδκ αμήεεζάκ ιμο πνυζπεξ. Ζφνζε, εζξ ημ αμδεήζαί ιμζ 

ζπεφζμκ. Ώζζποκεήηςζακ ηαζ εκηναπήηςζακ μζ γδημφκηεξ ηδκ ροπήκ 

ιμο. Ώπμζηναθήηςζακ εζξ ηα μπίζς ηαζ ηαηαζζποκεήηςζακ μζ 

αμοθυιεκμί ιμζ ηαηά. Ώπμζηναθήηςζακ παναοηίηα αζζποκυιεκμζ, μζ 

θέβμκηέξ ιμζ ˙ Βφβε, εφβε. Ώβαθθζάζεςζακ ηαζ εοθνακεήηςζακ επί ζμί, 

πάκηεξ μζ γδημφκηεξ ζε, μ Θευξ, ηαζ θεβέηςζακ δζα πακηυξ ˙ 

Θεβαθοκεήης μ Ζφνζμξ ˙ μζ αβαπχκηεξ ημ ζςηήνζυκ ζμο. Ββχ δε 

πηςπυξ εζιί ηαζ πέκδξ ˙  μ Θευξ, αμήεδζυκ ιμζ. ΐμδευξ ιμο, ηαζ νφζηδξ 

ιμο εζ ζο ˙  Ζφνζε, ιδ πνμκίζδξ. 
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Ψαλμόρ ΡΜΒ' (142) 

 

Ζφνζε, εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο, εκχηζζαζ ηδκ δέδζίκ ιμο εκ 

ηδ αθδεεία ζμο, εζζάημοζυκ ιμο εκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο. Ζαζ ιδ εζζέθεδξ 

εζξ ηνίζζκ ιεηά ημο δμφθμο ζμο, υηζ μο δζηαζςεήζεηαζ εκχπζυκ ζμο παξ 

γςκ. ηζ ηαηεδίςλεκ μ επενυξ ηδκ ροπήκ ιμο, εηαπείκςζεκ εζξ βδκ ηδκ 

γςήκ ιμο. Βηάεζζέ ιε εκ ζημηεζκμίξ, ςξ κεηνμφξ αζχκμξ, ηαζ δηδδίαζεκ 

επ' ειέ ημ πκεφια ιμο, εκ ειμί εηανάπεδ δ ηανδία ιμο. Βικήζεδκ 

διενχκ ανπαίςκ, ειεθέηδζα εκ πάζζ ημζξ ένβμζξ ζμο, εκ πμζήιαζζ ηςκ 

πεζνχκ ζμο ειεθέηςκ. Αζεπέηαζα πνμξ ζε ηαξ πείναξ ιμο ˙  δ ροπή ιμο 

ςξ βδ άκοδνυξ ζμζ. Οαπφ εζζάημοζυκ ιμο, Ζφνζε ˙  ελέθζπε ημ πκεφια 

ιμο. Θδ απμζηνέρδξ ημ πνυζςπυκ ζμο απ' ειμφ, ηαζ μιμζςεήζμιαζ ημζξ 

ηαηαααίκμοζζκ εζξ θάηημκ. Ώημοζηυκ πμίδζυκ ιμζ ημ πνςί ημ έθευξ ζμο, 

υηζ επί ζμζ ήθπζζα. Γκχνζζυκ ιμζ, Ζφνζε, μδυκ, εκ δ πμνεφζμιαζ, υηζ πνμξ 

ζε ήνα ηδκ ροπήκ ιμο. Βλεθμφ ιε εη ηςκ επενχκ ιμο, Ζφνζε, υηζ πνμξ 

ζε ηαηέθοβμκ. Αίδαλυκ ιε ημο πμζείκ ημ εέθδιά ζμο, υηζ ζο εζ μ Θευξ 

ιμο. Ομ πκεφια ζμο ημ αβαευκ μδδβήζεζ ιε εκ βδ εοεεία ˙  έκεηεκ ημο 

μκυιαηυξ ζμο, Ζφνζε, γήζεζξ ιε. Βκ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο, ελάλεζξ εη 

εθίρεςξ ηδκ ροπήκ ιμο, ηαζ εκ ης εθέεζ ζμο ελμθμενεφζεζξ ημοξ 

επενμφξ ιμο.  Ζαζ απμθείξ πάκηαξ ημοξ εθίαμκηαξ ηδκ ροπήκ ιμο, υηζ 

εβχ δμφθμξ ζμο εζιί. 

  

Γοξολογία 

 

Αυλα εκ ορίζημζξ Θεχ, ηαζ επί βδξ εζνήκδ, εκ ακενχπμζξ εοδμηία. 

Πικμφιεκ ζε, εοθμβμφιεκ ζε, πνμζηοκμφιεκ ζε, δμλμθμβμφιεκ ζε, 

εοπανζζημφιεκ ζμζ, δζά ηδκ ιεβάθδκ ζμο δυλακ. Ζφνζε ΐαζζθεφ, 

επμονάκζε Θεέ, Μάηεν πακημηνάημν ˙ Ζφνζε Πζέ ιμκμβεκέξ, Εδζμφ 

Ρνζζηέ, ηαζ Άβζμκ Μκεφια. Ζφνζε μ Θευξ, μ Ώικυξ ημο Θεμφ, μ Πζυξ ημο 

Μαηνυξ, μ αίνςκ ηδκ αιανηίακ ημο ηυζιμο, εθέδζμκ διάξ, μ αίνςκ ηαξ 

αιανηίαξ ημο ηυζιμο. Μνυζδελαζ ηδκ δέδζζκ διχκ, μ ηαεήιεκμξ εκ 

δελζχκ ημο Μαηνυξ, ηαζ εθέδζμκ διάξ. ηζ ζο εζ ιυκμξ Άβζμξ, ζο εζ 

ιυκμξ Ζφνζμξ, Εδζμφξ Ρνζζηυξ, εζξ δυλακ Θεμφ Μαηνυξ. Ώιήκ. Ζαε' 

εηάζηδκ εζπένακ εοθμβήζς ζε, ηαζ αζκέζς ημ υκμιά ζμο εζξ ημκ αζχκα, 

ηαζ εζξ ημκ αζχκα ημο αζχκμξ. Ζφνζε, ηαηαθοβή εβεκήεδξ διίκ εκ βεκεά 
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ηαζ βεκεά. Ββχ είπα ˙ Ζφνζε, εθέδζυκ ιε, ίαζαζ ηδκ ροπήκ ιμο υηζ 

ήιανηυκ ζμζ. Ζφνζε, πνμξ ζε ηαηέθοβμκ ˙ δίδαλυκ ιε ημο πμζείκ ημ 

εέθδιά ζμο, υηζ ζο εζ μ Θευξ ιμο. ηζ πανά ζμζ πδβή γςήξ ˙  εκ ης 

θςηί ζμο μρυιεεα θςξ. Μανάηεζκμκ ημ έθευξ ζμο ημζξ βζκχζημοζί ζε. 

Ζαηαλίςζμκ, Ζφνζε, εκ ηδ κοηηί ηαφηδ ακαιανηήημοξ θοθαπεήκαζ διάξ. 

Βοθμβδηυξ εζ, Ζφνζε, μ Θευξ ηςκ Μαηένςκ διχκ, ηαζ αζκεηυκ ηαζ 

δεδμλαζιέκμκ ημ υκμιά ζμο εζξ ημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. Γέκμζημ, Ζφνζε, ημ 

έθευξ ζμο εθ' διάξ ηαεάπεν δθπίζαιεκ επί ζε. Βοθμβδηυξ εζ, Ζφνζε, 

δίδαλυκ ιε ηα δζηαζχιαηά ζμο. Βοθμβδηυξ εζ, Αέζπμηα, ζοκέηζζυκ ιε ηα 

δζηαζχιαηά ζμο. Βοθμβδηυξ εζ Άβζε, θχηζζυκ ιε ημζξ δζηαζχιαζί ζμο. 

Ζφνζε, ημ έθευξ ζμο εζξ ημκ αζχκα ˙  ηα ένβα ηςκ πεζνχκ ζμο ιδ 

πανίδδξ. Ξμζ πνέπεζ αίκμξ, ζμζ πνέπεζ φικμξ, ζμζ δυλα πνέπεζ, ης Μαηνί, 

ηαζ ης Πζχ, ηαζ ης Ώβίς Μκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί, ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ 

αζχκςκ. Ώιήκ. 

 

Σο ζύμβολο ηηρ Πίζηεωρ 

 

Μζζηεφς εζξ έκα Θευκ, Μαηένα, Μακημηνάημνα, πμζδηήκ μονακμφ 

ηαζ βδξ, μναηχκ ηε πάκηςκ ηαζ αμνάηςκ.  

Ζαζ εζξ έκα Ζφνζμκ Εδζμφκ Ρνζζηυκ, ημκ Πζυκ ημο Θεμφ ημκ 

ιμκμβεκή, ημκ εη ημο Μαηνυξ βεκκδεέκηα πνμ πάκηςκ ηςκ αζχκςκ.  

Φςξ εη θςηυξ, Θευκ αθδεζκυκ εη Θεμφ αθδεζκμφ βεκκδεέκηα μο 

πμζδεέκηα, μιμμφζζμκ ης Μαηνί, δζ' μο ηα πάκηα εβέκεημ.  

Ομκ δζ' διάξ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ δζα ηδκ διεηένακ ζςηδνίακ 

ηαηεθευκηα εη ηςκ μονακχ, ηαζ ζανηςεέκηα εη Μκεφιαημξ Ώβίμο ηαζ 

Θανίαξ ηδξ Μανεέκμο ηαζ εκακενςπήζακηα.  

Ξηαονςεέκηα ηε οπέν διχκ επί Μμκηίμο Μζθάημο ηαζ παευκηα ηαζ 

ηαθέκηα.  

Ζαζ ακαζηάκηα ηδ ηνίηδ διένα ηαηά ηαξ Γναθάξ. Ζαζ ακεθευκηαζ εζξ 

ημοξ μονακμφξ, ηαζ ηαεεγυιεκμκ εη δελζχκ ημο Μαηνυξ.  

Ζαζ πάθζκ ενπυιεκμκ ιεηά δυλδξ ηνίκαζ γχκηαξ ηαζ κεηνμφξ ˙ μο ηδξ 

ααζζθείαξ μοη έζηαζ ηέθμξ.  

Ζαζ εζξ ημ Μκεφια ημ άβζμκ, ημ ηφνζμκ, ημ γςμπμζυκ, ημ εη ημο 

Μαηνυξ εηπμνεουιεκμκ, ημ ζοκ Μαηνί ηαζ Πζχ ζοιπνμζηοκμφιεκμκ ηαζ 

ζοκδμλαγυιεκμκ, ημ θαθήζακ δζά ηςκ πνμθδηχκ.  
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Βζξ ιίακ, αβίακ, ηαεμθζηήκ, ηαζ απμζημθζηήκ Βηηθδζίακ.  

Λιμθμβχ εκ αάπηζζια εζξ άθεζζκ αιανηζχκ.  

Μνμζδμηχ ακάζηαζζκ κεηνχκ.  

Ζαζ γςήκ ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ. Ώιήκ. 

 

 

Άλζμκ εζηίκ, ςξ αθδεχξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηυημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιχιδημκ ηαζ Θδηένα ημο Θεμφ διχκ. Οδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Ρενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ Ξεναθείι, 

ηδκ αδζαθευνςξ, Θευκ Ηυβμκ ηεημφζακ, ηδκ υκηςξ Θεμηυημκ, ζε 

ιεβαθφκμιεκ. 

 

Ώπμθοηίηζμκ. Ήπμξ πθ. δ ΄ . 

 

Ομ πνμζηαπεέκ ιοζηζηχξ θααχκ εκ βκχζεζ εκ ηδ ζηδκή ημο  

Εςζήθ ζπμοδή επέζηδ μ αζχιαημξ θέβςκ ηδ απεζνμβάις ˙ 

Λ ηθίκαξ ηδ ηαηααάζεζ ημοξ μονακμφξ πςνείηαζ ακαθθμζχηςξ υθμξ  

εκ ζμζ ˙ μκ ηαζ αθέπςκ εκ ιήηνα ζμο θααυκηα δμφθμο  

ιμνθήκ, ελίζηαιαζ ηναοβάγςκ Ξμζ˙ Ραίνε Ιφιθδ Ώκφιθεοηε 

 

Βίηα ράθθεηαζ μ Ζακχκ: 

Σδή α΄. Ήπμξ δ ΄.  Λ Βζνιυξ. 

 

«Ώκμίλς ημ ζηυια ιμο ηαζ  πθδνςεήζεηαζ  Μκεφιαημξ, ηαζ θυβμκ 

ενεφλμιαζ ηδ ααζζθίδζ Θδηνί ˙  ηαζ μθεήζμιαζ θαζδνχξ πακδβονίγςκ, ηαζ 

άζς βδευιεκμξ, ηαφηδξ ηά εαφιαηα». 

 

Ππεναβία  Θεμηυηε… 

 

Ρνζζημφ αίαθμκ έιροπμκ, εζθναβζζιέκδκ ζε Μκεφιαηζ, μ ιέβαξ 

Ώνπάββεθμξ, Ώβκή εεχιεκμξ, επεθχκεζ ζμζ ˙  Ραίνε, πανάξ δμπείμκ, δζ’ 

δξ ηδξ πνμιήημνμξ, ανά θοεήζεηαζ. 
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Ππεναβία  Θεμηυηε… 

 

Ώδάι επακυνεςζζξ, παίνε, Μανεέκε Θευκοιθε, ημο άδμο δ 

κέηνςζζξ ˙  παίνε Μακάιςιε, ημ παθάηζμκ ημο ιυκμο ΐαζζθέςξ ˙  

παίνε,  ενυκε  πφνζκε ημο Μακημηνάημνμξ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Νυδμκ ημ αιάνακημκ, παίνε, δ  ιυκδ αθαζηήζαζα ˙  ημ ιήθμκ ημ 

εφμζιμκ, παίνε, δ ηέλαζα, ημ μζθνάδζμκ, ημο πάκηςκ ΐαζζθέςξ ˙  

παίνε, απεζνυβαιε, ηυζιμο δζάζςζια. 

  

Ζαζ κοκ… 

 

Ώβκείαξ εδζαφνζζια, παίνε δζ’ δξ εη ημο πηχιαημξ διχκ 

ελακέζηδιεκ ˙ παίνε, δδφπκμμκ ηνίκμκ, Αέζπμζκα, πζζημφξ εοςδζάγμκ  ˙ 

εοιίαια εφμζιμκ, ιφνμκ πμθφηζιμκ. 

  

Ζαζ πάθζκ: «Ώκμίλς ημ ζηυια ιμο…» 

Σδή β΄.  Λ Βζνιυξ. 

 

«Ομοξ ζμφξ οικμθυβμοξ, Θεμηυηε, ςξ γχζα ηαζ άθεμκμξ πδβή, 

είαζμκ ζοβηνμηήζακηαξ πκεοιαηζηυκ ζηενέςζμκ ˙  ηαζ εκ ηδ εεία δυλδ 

ζμο ζηεθάκςκ δυλδξ αλίςζμκ». 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ξηάποκ δ αθαζηήζαζα ημκ εείμκ, ςξ πχνα ακήνμημξ ζαθχξ, παίνε, 

έιροπε ηνάπεγα, άνημκ γςήξ πςνήζαζα ˙  παίνε, ημο γχκημξ φδαημξ 

πδβή αηέκςημξ,  Αέζπμζκα. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Αάιαθζξ ημκ ιυζπμκ δ ηεημφζα, ημκ άιςιμκ, παίνε, ημίξ πζζημίξ  ˙ 

παίνε, αικάξ ηοήζαζα Θεμφ αικυκ, ημκ αίνμκηα ηυζιμο πακηυξ ηά 

πηαίζιαηα ˙  παίνε εενιυκ ζθαζηήνζμκ. 
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Αυλα Μαηνί… 

 

νενμξ θαεζκυξ, παίνε, δ ιυκδ, ημκ ήθζμκ θένμοζα Ρνζζηυκ, 

θςηυξ ηαημζηδηήνζμκ ˙ παίνε ημ ζηυημξ θφζαζα, ηαζ ημοξ γμθχδεζξ 

δαίιμκαξ μθμηεθχξ εηιεζχζαζα. 

 

Ζαζ κφκ… 

 

Ραίνε, πφθδ ιυκδ, δκ μ Ηυβμξ, δζχδεοζε ιυκμξ, δ ιμπθμφξ ηαζ 

πφθαξ άδμο, Αέζπμζκα, ης ηυης ζμο ζοκηνίραζα ˙  παίνε, δ εεία 

είζμδμξ ηςκ ζςγμιέκςκ, Μακφικδηε. 

  

Ζαζ πάθζκ: «Ομοξ ζμοξ οικμθυβμοξ…» 

Σδή δ΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

«Λ ηαεήιεκμξ εκ δυλδ επί ενυκμο Θευηδημξ, εκ κεθέθδ ημφθδ 

ήθεεκ Εδζμφξ μ οπένεεμξ ηδ αηδνάης παθάιδ ηαζ δζέζςζε ημοξ 

ηναοβάγμκηαξ ˙  Αυλα, Ρνζζηέ, ηδ δοκάιεζ ζμο». 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Βκ θςκαίξ αζιάηςκ πίζηεζ ζμζ αμχιεκ, Μακφικδηε ˙  Ραίνε, πίμκ 

υνμξ ηαζ ηεηονςιέκμκ εκ Μκεφιαηζ ˙  παίνε, θοπκία ηαζ ζηάικε, ιάκκα 

θένμοζα, ημ βθοηαίκμκ ηα ηςκ εοζεαχκ αζζεδηήνζα. 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Εθαζηήνζμκ ημο ηυζιμο, παίνε, άπνακηε Αέζπμζκα ˙  παίνε, ηθίιαλ 

βήεεκ πάκηαξ ακορχζαζα πάνζηζ ˙  παίνε, δ βέθονα υκηςξ δ 

ιεηάβμοζα εη εακάημο πάκηαξ, πνμξ γςήκ ημοξ οικμφκηαξ ζε. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Λονακχκ ορδθμηένα, παίνε, βδξ ημ εειέθζμκ εκ ηδ ζδ κδδφσ, 

΄Ώπνακηε, αηυπςξ ααζηάζαζα ˙  παίνε ημβπφθδ, πμνθφνακ εείακ 

αάραζα ελ αζιάηςκ ζμο ης ΐαζζθεί ηςκ δοκάιεςκ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Ιμιμεέηδκ δ ηεημφζα, αθδεχξ, παίνε, Αέζπμζκα, ημκ ηαξ ακμιίαξ 

πάκηςκ δςνεάκ ελαθείθμκηα ˙  αηαηακυδημκ αάεμξ, φρμξ άννδημκ, 

απεζνυβαιε, δζ’ δξ διείξ εεεχεδιεκ. 

  

Ζαζ κοκ… 

 

Ξε ηδκ πθέλαζακ ης ηυζις απεζνυπθμημκ ζηέθακμκ 

ακοικμθμβμφιεκ, παίνε ζμζ, Μανεέκε, ηναοβάγμκηεξ, ημ θοθαηηήνζμκ 

πάκηςκ ηαζ πανάηςια ηαζ ηναηαίςια ηαζ ζενυκ ηαηαθφβζμκ. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Λ ηαεήιεκμξ εκ δυλδ…» 

Σδή ε΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

«Βλέζηδ ηα ζφιπακηα επί ηδ εεία δυλδ ζμο ˙  ζο βαν, απεζνυβαιε 

Μανεέκε, έζπεξ εκ ιήηνα ημκ επί πάκηςκ Θευκ, ηαζ ηέημηαξ άπνμκμκ 

Πζυκ, πάζζ ημζξ οικμφζζ ζε ζςηδνίακ ανααεφμκηα». 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Λδυκ δ ηοήζαζα γςήξ, παίνε, Μακάιςιε, δ ηαηαηθοζιμφ ηδξ 

αιανηίαξ ζχζαζα ηυζιμκ ˙ παίνε, Θευκοιθε, άημοζια ηαζ θάθδια 

θνζηηυκ ˙ παίνε, εκδζαίηδια ημο Αεζπυημο ηδξ ηηίζεςξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Εζπφξ ηαζ μπφνςια ακενχπςκ, παίνε, Άπνακηε, ηυπε αβζάζιαημξ 

ηδξ δυλδξ ˙ κέηνςζζξ άδμο, κοιθχκ μθυθςηε ˙ παίνε, ηςκ Ώββέθςκ 

πανιμκή ˙ παίνε, δ αμήεεζα ηςκ πζζηχξ δεμιέκςκ ζμο. 



 24 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Μονίιμνθμκ υπδια, ημο Ηυβμο, παίνε, Αέζπμζκα, έιροπε 

Μανάδεζζε, ημ λφθμκ εκ ιέζς έπςκ γςήξ, ημκ Ζφνζμκ, μο μ βθοηαζιυξ 

γςμπμζεί πίζηεζ ημοξ ιεηέπμκηαξ ηαζ θεμνά οπμηφρακηαξ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Νςκκφιεκμζ ζεέκεζ ζμο, πζζηχξ ακααμχιεκ ζμζ ˙  Ραίνε, πυθζξ ημο 

Μαιααζζθέςξ, δεδμλαζιέκα ηαζ αλζάημοζηα πενί δξ θεθάθδκηαζ ζαθχξ ˙ 

υνμξ αθαηυιδημκ, παίνε, αάεμξ αιέηνδημκ. 

  

Ζαζ κοκ… 

 

Βονφπςνμκ ζηήκςια, ημο Ηυβμο, παίνε, Άπνακηε, ηυπθμξ δ ημκ 

εείμκ ιανβανίηδκ πνμαβαβμφζα ˙ παίνε, Μακεαφιαζηε, πάκηςκ πνμξ 

Θευκ ηαηαθθαβή, ηςκ ιαηανζγυκηςκ ζε, Θεμηυηε, εηάζημηε. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Βλέζηδ ηα ζφιπακηα…» 

Σδή ζη΄ .  Λ Βζνιυξ. 

 

«Οδκ εείακ ηαφηδκ ηαζ πάκηζιμκ ηεθμφκηεξ εμνηήκ μζ εευθνμκεξ 

ηδξ Θεμιήημνμξ, δεφηε ηαξ πείναξ ηνμηήζςιεκ, ημκ ελ αοηήξ ηεπεέκηα 

Θευκ δμλάγμκηεξ».  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Μαζηάξ ημο Ηυβμο αιυθοκηε, αζηία ηδξ ηςκ πάκηςκ εεχζεςξ, 

παίνε, Μακάπνακηε, ηςκ Μνμθδηχκ πενζήπδια ˙  παίνε, ηςκ 

Ώπμζηυθςκ, ημ εβηαθθχπζζια. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Βη ζμφ δ δνυζμξ απέζηαλε θθμβιυκ πμθοεεΎαξ δ θφζαζα ˙  υεεκ 

αμχιεκ ζμζ ˙ Ραίνε μ πυημξ μ έκδνμζμξ, μκ Γεδεχκ, Μανεέκε, 

πνμεεεάζαημ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Εδμφ ζμζ, παίνε, ηναοβάγμιεκ ˙  θζιήκ διίκ βεκμφ εαθαηηεφμοζζ, 

ηαζ μνιδηήνζμκ, εκ ης πεθάβεζ ηςκ εθίρεςκ ηαζ ηςκ ζηακδάθςκ πάκηςκ 

ημο πμθειήημνμξ. 

  

Ζαζ κοκ… 

 

Ρανάξ αζηία, πανίηςζμκ διχκ ημκ θμβζζιυκ ημο ηναοβάγεζκ ζμζ ˙ 

Ραίνε, δ άθθεηημξ αάημξ, κεθέθδ μθυθςηε, δ ημοξ πζζημφξ απαφζηςξ 

επζζηζάγμοζα. 

  

Ζαζ πάθζκ: «Οδκ εείακ ηαφηδκ…» 

Σδή γ ΄. Λ Βζνιυξ. 

 

«Λοη εθάηνεοζακ, ηδ ηηίζεζ μζ εευθνμκεξ πανά ημκ Ζηίζακηα ˙ 

αθθά πονυξ απεζθήκ ακδνείςξ παηήζακηεξ, παίνμκηεξ έραθθμκ ˙ 

Ππενφικδηε, μ ηςκ Μαηένςκ Ζφνζμξ ηαζ Θευξ, εοθμβδηυξ εζ». 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ώκοικμφιεκ ζε αμχκηεξ ˙  Ραίνε, υπδια δθίμο ημο κμδημφ ˙ 

άιπεθμξ αθδεζκή, ημκ αυηνοκ ημκ πέπεζνμκ, δ βεςνβήζαζα, μίκμκ 

ζηάγμκηα, ημκ ηαξ ροπάξ εοθναίκμκηα ηςκ πζζηχξ ζε δμλαγυκηςκ. 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Εαηήνα ηςκ ακενχπςκ δ ηοήζαζα, παίνε, Θευκοιθε ˙  δ νάαδμξ δ 

ιοζηζηή, άκεμξ ημ αιάνακημκ δ ελακεήζαζα ˙  παίνε, Αέζπμζκα, δζ’ δξ 

πανάξ πθδνμφιεεα ηαζ γςήκ ηθδνμκμιμφιεκ. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Νδημνεφμοζα μο ζεέκεζ βθχζζα, Αέζπμζκα, οικμθμβήζαζ ζε ˙ 

οπέν βαν ηα Ξεναθείι ορχεδξ ηοήζαζα ημκ ΐαζζθέα Ρνζζηυκ ˙ μκ 

ζηέηεοε πάζδξ κοκ αθάαδξ νφζαζεαζ ημοξ πζζηχξ ζε πνμζηοκμφκηαξ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Βοθδιεί ζε ιαηανίγμκηα ηα πέναηα ηαζ ακαηνάγεζ ζμζ ˙  Ραίνε, μ 

ηυιμξ, εκ ς δαηηφθς εββέβναπηαζ Μαηνυξ μ Ηυβμξ, Ώβκή ˙  μκ ζηέηεοε 

αίαθς γςήξ ημοξ δμφθμοξ ζμο ηαηαβνάραζ, Θεμηυηε. 

Ζαζ κοκ… 

 

Εηεηεφμιεκ μζ δμφθμζ ζμο ηαζ ηθίκμιεκ βυκο ηανδίαξ διχκ ˙  

ηθίκμκ ημ μοξ ζμο, Ώβκή, ηαζ ζχζμκ ημοξ εθίρεζζ αοεζγμιέκμοξ διάξ ˙ 

ηαζ ζοκηήνδζμκ πάζδξ επενχκ αθχζεςξ ηδκ ζδκ Μυθζκ, Θεμηυηε.  

 

Ζαζ πάθζκ: «Λοη εθάηνεοζακ…» 

Σδή δ΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

«Μαίδαξ εοαβείξ εκ ηδ ηαιίκς μ ηυημξ ηδξ Θεμηυημο δζεζχζαημ, 

ηυηε ιεκ ηοπμφιεκμξ ˙  κοκ δε εκενβμφιεκμξ, ηδκ μζημοιέκδκ άπαζακ 

αβείνεζ ράθθμοζακ ˙  Ομκ Ζφνζμκ οικείηε, ηα ένβα, ηαζ οπενορμφηε εζξ 

πάκηαξ ημοξ αζχκαξ».  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ιδδφσ ημκ Ηυβμκ οπεδέλς, ημκ πάκηα ααζηάγμκηα εαάζηαζαξ, 

βάθαηηζ ελέενεραξ κεφιαηζ ημκ ηνέθμκηα ηδκ μζημοιέκδκ άπαζακ, 

Ώβκή, ς ράθθμιεκ ˙  Ομκ Ζφνζμκ οικείηε, ηα ένβα, ηαζ οπενορμφηε, εζξ 

πάκηαξ ημοξ αζχκαξ. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Θςζήξ ηαηεκυδζεκ εκ αάης ημ ιέβα ιοζηήνζμκ ημο ηυημο ζμο ˙ 

Μαίδεξ πνμεζηυκζζακ ημφημ ειθακέζηαηα, ιέζμκ πονυξ ζζηάιεκμζ ηαζ ιδ 

θθεβυιεκμζ, αηήναηε αβία Μανεέκε ˙ υεεκ ζε οικμφιεκ, εζξ πάκηαξ 

ημοξ αζχκαξ. 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Λζ πνχδκ απάηδ βοικςεέκηεξ ζημθήκ αθεανζίαξ εκεδφεδιεκ ηδ 

ηομθμνία ζμο ˙ ηαζ μζ ηαεεγυιεκμζ εκ ζηυηεζ παναπηχζεςκ θχξ 

ηαηςπηεφζαιεκ, θςηυξ ηαημζηδηήνζμκ, Ζυνδ ˙  υεεκ ζε οικμφιεκ, εζξ 

πάκηαξ ημοξ αζχκαξ.  

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Ιεηνμί δζα ζμο γςμπμζμφκηαζ ˙ γςήκ βαν ηδκ εκοπυζηαημκ 

εηφδζαξ ˙ εφθαθμζ μζ άθαθμζ πνχδκ πνδιαηίγμκηαζ ˙ θεπνμί 

απμηαεαίνμκηαζ ˙ κυζμζ δζχημκηαζ ˙ πκεοιάηςκ αενίςκ ηα πθήεδ 

ήηηδκηαζ, Μανεέκε, ανμηχκ δ ζςηδνία. 

  

Ζαζ κοκ… 

 

Δ ηυζις ηεημφζα ζςηδνίακ, δζ’ δξ απυ βδξ εζξ φρμξ ήνεδιεκ, 

παίνμζξ, Μακηεοθυβδηε, ζηέπδ ηαζ ηναηαίςια, ηείπμξ ηαζ μπφνςια ηςκ 

ιεθμδμφκηςκ, Ώβκή ˙  Ομκ Ζφνζμκ οικείηε, ηα ένβα, ηαζ οπενορμφηε εζξ 

πάκηαξ ημοξ αζχκαξ. 

Ζαζ πάθζκ: «Μαίδαξ εοαβείξ…» 

Σδή ε΄ .  Λ Βζνιυξ. 

 

«Άπαξ βδβεκήξ ζηζνηάης, ης πκεφιαηζ θαιπαδμπμφιεκμξ ˙ 

πακδβονζγέης δε αΰθςκ Ιυςκ θφζζξ, βεναίνμοζα ηδκ ζενάκ πακήβονζκ 

ηδξ Θεμιήημνμξ, ηαζ αμάης ˙  Ραίνμζξ, παιιαηάνζζηε Θεμηυηε, αβκή, 

αεζπάνεεκε». 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ίκα ζμζ πζζημί ημ Ραίνε ηναοβάγςιεκ, μζ δζα ζμο ηδξ πανάξ ιέημπμζ 

βεκυιεκμζ ηδξ ασδίμο, νφζαζ διάξ πεζναζιμφ, ααναανζηήξ αθχζεςξ ηαζ 

πάζδξ άθθδξ πθδβήξ, δζα πθήεμξ, Ζυνδ, παναπηχζεςκ επζμφζδξ 

ανμημίξ αιανηάκμοζζκ. 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

θεδξ θςηζζιυξ, διχκ ηαζ αεααίςζζξ ˙  υεεκ αμχιέκ ζμζ ˙  

Ραίνε, άζηνμκ άδοημκ, εζζάβμκ ηυζις ημκ ιέβακ ήθζμκ ˙  Ραίνε, Βδέι 

ακμίλαζα ηδκ ηεηθεζζιέκδκ, Ώβκή ˙   Ραίνε, ζηφθε πφνζκε, εζζάβμοζα εζξ 

ηδκ άκς γςήκ ημ ακενχπζκμκ. 

  

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ξηχιεκ εοθααχξ εκ μίης Θεμφ διχκ, ηαζ εηαμήζςιεκ ˙  Ραίνε, 

ηυζιμο Αέζπμζκα ˙ παίνε, Θανία, Ζονία πάκηςκ διχκ ˙  παίνε, δ ιυκδ 

άιςιμξ εκ βοκαζλί ηαζ ηαθή ˙  παίνε, ζηεφμξ, ιφνμκ ημ αηέκςημκ επί ζε 

ηεκςεέκ εζζδελάιεκμκ. 

  

Αυλα Μαηνί… 

 

Δ πενζζηενά, δ ημκ Βθεήιμκα απμηοήζαζα, παίνε, Ώεζπάνεεκε ˙ 

μζίςκ πάκηςκ, παίνε, ημ ηαφπδια, ηςκ αεθδηχκ ζηεθάκςια ˙ παίνε, 

απάκηςκ ηε ηςκ δζηαίςκ εείμκ εβηαθθχπζζια, ηαζ διχκ ηςκ πζζηχκ ημ 

δζάζςζια. 

Ζαζ κοκ… 

 

Φείζαζ μ Θευξ ηδξ ηθδνμκμιίαξ ζμο, ηαξ αιανηίαξ διχκ πάζαξ 

πανααθέπςκ κοκ, εζξ ημφημ έπςκ εηδοζςπμφζακ ζε ηδκ επί βδξ 

αζπυνςξ ζε ηομθμνήζαζακ, δζα ιέβα έθεμξ εεθήζακηα ιμνθςεήκαζ, 

Ρνζζηέ, ημ αθθυηνζμκ. 
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Ζαζ πάθζκ: «Άπαξ βδβεκήξ…» 

Ζμκηάηζμκ. ΄Δπμξ πθ. δ΄ . 

 

Οδ οπενιάπς ζηναηδβχ ηα κζηδηήνζα, ςξ θοηνςεείζα ηςκ δεζκχκ 

εοπανζζηήνζα, ακαβνάθς ζμζ δ Μυθζξ ζμο, Θεμηυηε. Ώθθ’ ςξ έπμοζα ημ 

ηνάημξ απνμζιάπδημκ, εη πακημίςκ ιε ηζκδφκςκ εθεοεένςζμκ, ίκα 

ηνάγς ζμζ ˙  Ραίνε, Ιφιθδ Ώκφιθεοηε. 

  

 

Ξηάζζξ  Ώ΄ 

(Δ Ώ΄Ξηάζζξ ημο Ώηαείζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδ Μαναζηεοή ηδξ 

Ώ΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ, ήημζ ηδξ Θ. Οεζζαναημζηήξ.) 

  

Άββεθμξ πνςημζηάηδξ μονακυεεκ επέιθεδ εζπείκ ηδ Θεμηυης ης 

Ραίνε (ηνζξ) ˙  ηαζ ζοκ ηδ αζςιάης θςκή ζςιαημφιεκμκ ζε εεςνχκ, 

Ζφνζε, ελίζηαημ ηαζ ίζηαημ ηναοβάγςκ πνμξ αοηήκ ημζαφηα ˙ 

 

Ραίνε, δζ’ δξ δ πανά εηθάιρεζ ˙  παίνε δζ’ δξ δ ανά εηθέζρεζ. 

 

Ραίνε, ημο πεζυκημξ Ώδάι δ ακάηθδζζξ ˙  παίνε, ηςκ δαηνφςκ ηδξ 

Βφαξ δ θφηνςζζξ.   

 

Ραίνε, φρμξ δοζακάααημκ ακενςπίκμζξ θμβζζιμίξ ˙  παίνε, αάεμξ 

δοζεεχνδημκ ηαζ Ώββέθςκ μθεαθιμίξ. 

 

Ραίνε, υηζ οπάνπεζξ ΐαζζθέςξ ηαεέδνα ˙  παίνε, υηζ ααζηάγεζξ ημκ 

ααζηάγμκηα πάκηα. 

 

Ραίνε, αζηήν ειθαίκςκ ημκ ήθζμκ ˙  παίνε, βαζηήν εκεέμο 

ζανηχζεςξ. 

 

Ραίνε, δζ’ δξ κεμονβείηαζ δ ηηίζζξ ˙  παίνε, δζ’ δξ ανεθμονβείηαζ μ 

Ζηίζηδξ. 

 

Ραίνε Ιφιθδ ακφιθεοηε. 
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ΐθέπμοζα δ Ώβία εαοηήκ εκ αβκεία, θδζί ης Γαανζήθ εανζαθέςξ ˙ 

Ομ πανάδμλυκ ζμο ηδξ θςκήξ δοζπανάδεηηυκ ιμο ηδ ροπή θαίκεηαζ. 

Ώζπυνμο βαν ζοθθήρεςξ ηδκ ηφδζζκ πςξ θέβεζξ; ηνάγςκ ˙  

 

Ώθθδθμφσα 

  

Γκχζζκ άβκςζημκ βκχκαζ δ Μανεέκμξ γδημφζα, εαυδζε πνμξ ημκ 

θεζημονβμφκηα ˙  εη θαβυκςκ αβκχκ οζυκ πχξ εζηζ ηεπεήκαζ δοκαηυκ; 

θέλμκ ιμζ. Μνμξ δκ εηείκμξ έθδζεκ εκ θυας, πθήκ ηναοβάγςκ μφης ˙ 

 

Ραίνε, αμοθήξ απμννήημο ιφζηζξ ˙  παίνε, ζζβήξ δεμιέκςκ πίζηζξ. 

 

Ραίνε, ηςκ εαοιάηςκ Ρνζζημφ ημ πνμμίιζμκ ˙ παίνε, ηςκ 

δμβιάηςκ αοημφ ημ ηεθάθαζμ. 

 

Ραίνε, ηθίιαλ επμονάκζε, δζ’ δξ ηαηέαδ μ Θευξ ˙  παίνε, βέθονα 

ιεηάβμοζα ημοξ εη βδξ πνμξ μονακυκ. 

 

Ραίνε, ημ ηςκ Ώββέθςκ πμθοενφθδημκ εαφια ˙  παίνε, ημ ηςκ 

δαζιυκςκ πμθοενήκδημκ ηναφια. 

 

Ραίνε, ημ θςξ αννήηςξ βεκκήζαζα ˙  παίνε, ημ πχξ ιδδέκα 

δζδάλαζα. 

Ραίνε, ζμθχκ οπενααίκμοζα βκχζζκ ˙ παίνε, πζζηχκ ηαηαοβάγμοζα 

θνέκαξ. 

  

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Αφκαιζξ ημο Πρίζημο επεζηίαζε ηυηε πνμξ ζφθθδρζκ ηδ 

Ώπεζνμβάις ˙  ηαζ ηδκ εφηανπμκ ηαφηδξ κδδφκ ςξ αβνυκ οπέδεζλεκ 

δδφκ άπαζζ ημζξ εέθμοζζ εενίγεζκ ζςηδνίακ, εκ ης ράθθεζκ μφηςξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα 
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Έπμοζα Θεμδυπμκ δ Μανεέκμξ ηδκ ιήηνακ, ακέδναιε πνμξ ηδκ 

Βθζζάαεη ˙  ημ δε ανέθμξ εηείκδξ εοεφξ επζβκυκ ημκ ηαφηδξ αζπαζιυκ 

έπαζνε ˙  ηαζ άθιαζζκ ςξ άζιαζζκ, εαυα πνμξ ηδκ Θεμηυημκ ˙ 

 

Ραίνε, αθαζημφ αιανάκημο ηθήια ˙ παίνε, ηανπμφ αηδνάημο 

ηηήια.  

 

Ραίνε, βεςνβυκ βεςνβμφζα θζθάκενςπμκ ˙  παίνε, θοημονβυκ ηδξ 

γςήξ διχκ θφμοζα. 

 

Ραίνε, άνμονα αθαζηάκμοζα εοθμνίακ μζηηζνιχκ ˙  παίνε, ηνάπεγα 

ααζηάγμοζα εοεδκίακ ζθαζιχκ. 

 

Ραίνε, υηζ θεζιχκα ηδξ ηνοθήξ ακαεάθθεζξ ˙  παίνε, υηζ θζιέκα ηςκ 

ροπχκ εημζιάγεζξ. 

 

Ραίνε, δεηηυκ πνεζαείαξ εοιίαια ˙  παίνε, πακηυξ ημο ηυζιμο 

ελίθαζια. 

 

Ραίνε, Θεμφ πνμξ εκδημφ εοδμηία ˙  παίνε, εκδηχκ πνμξ Θευκ 

παννδζία. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Γάθδκ έκδμεεκ έπςκ θμβζζιχκ αιθζαυθςκ, μ ζχθνςκ Εςζήθ 

εηανάπεδ, πνμξ ηδκ άβαιυκ ζε εεςνχκ ηαζ ηθερίβαιμκ οπμκμχκ, 

΄Ώιειπηε ˙  ιαεχκ δε ζμο ηδκ ζφθθδρζκ εη Μκεφιαημξ Ώβίμο, έθδ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Ξηάζζξ ΐ΄ 

 

(Δ ΐ΄Ξηάζζξ ημο Ώηαείζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδ Μαναζηεοή ηδξ 

ΐ΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ.) 

 

 

Ήημοζακ μζ πμζιέκεξ ηςκ Ώββέθςκ οικμφκηςκ ηδκ έκζανημκ 

Ρνζζημφ πανμοζίακ ˙  ηαζ δναιυκηεξ ςξ πνμξ πμζιέκα, εεςνμφζζ 

ημφημκ ςξ αικυκ άιςιμκ εκ ηδ βαζηνί Θανίαξ αμζηδεέκηα, δκ 

οικμφκηεξ είπμκ ˙ 

 

Ραίνε, αικμφ ηαζ πμζιέκμξ ιήηδν ˙ παίνε, αοθή θμβζηχκ πνμαάηςκ. 

 

Ραίνε, αμνάηςκ επενχκ αιοκηήνζμκ ˙  παίνε, παναδείζμο εονχκ 

ακμζηηήνζμκ. 

 

Ραίνε, υηζ ηα μονάκζα ζοκαβάθθεηαζ ηδ βή ˙ παίνε, υηζ ηα επίβεζα 

ζοβπμνεφεζ μονακμίξ. 

 

Ραίνε, ηςκ Ώπμζηυθςκ ημ αζίβδημκ ζηυια ˙ παίνε, ηςκ 

αεθμθυνςκ ημ ακίηδημκ εάνζμξ. 

 

Ραίνε, ζηεννυκ ηδξ πίζηεςξ ένεζζια ˙  παίνε, θαιπνυκ ηδξ πάνζημξ 

βκχνζζια. 

 

Ραίνε, δζ’  δξ εβοικχεδ μ άδδξ ˙  παίνε, δζ’  δξ εκεδφεδιεκ δυλακ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Θεμδνυιμκ αζηένα εεςνήζακηεξ ιάβμζ, ηδ ημφημο δημθμφεδζακ 

αίβθδ ˙  ηαζ ςξ θφπκμκ ηναημφκηεξ αοηυκ, δζ’ αοημφ δνεφκςκ ηναηαζυκ 

Άκαηηα ˙  ηαζ θεάζακηεξ ημκ άθεαζημκ επάνδζακ, αοηχ αμχκηεξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Εδμκ παίδεξ Ραθδαίςκ, εκ πενζί ηδξ Μανεέκμο, ημκ πθάζακηα πεζνί 

ημοξ ακενχπμοξ ˙  ηαζ Αεζπυηδκ κμμφκηεξ αοηυκ, εζ ηαζ δμφθμο έθααε 

ιμνθήκ, έζπεοζακ ημζξ δχνμζξ εεναπεφζαζ ηαζ αμήζαζ ηδ Βοθμβδιέκδ ˙ 

 

Ραίνε, αζηένμξ αδφημο Θήηδν ˙  παίνε, αοβή ιοζηζηήξ διέναξ. 

 

Ραίνε, ηδξ απάηδξ ηδκ ηάιζκμκ ζαέζαζα ˙   παίνε, ηδξ Ονζάδμξ 

ημοξ ιφζηαξ θςηίγμοζα. 

 

Ραίνε ηφνακκμκ απάκενςπμκ εηααθμφζα ηδξ ανπήξ ˙  παίνε Ζφνζμκ 

θζθάκενςπμκ επζδείλαζα Ρνζζηυκ. 

 

Ραίνε, δ ηδξ ααναάνμο θοηνμοιέκδ ενδζηείαξ ˙ παίνε, δ ημο 

αμναυνμο νομιέκδ ηςκ ένβςκ. 

 

Ραίνε, πονυξ πνμζηφκδζζκ παφζαζα ˙ παίνε, θθμβυξ παεχκ 

απαθθάηημοζα. 

 

Ραίνε, πζζηχκ μδδβέ ζςθνμζφκδξ ˙ παίνε, παζχκ βεκεχκ 

εοθνμζφκδ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Ζήνοηεξ εεμθυνμζ βεβμκυηεξ μζ ιάβμζ, οπέζηνερακ εζξ ηδκ 

ΐααοθχκα ˙  εηηεθέζακηέξ ζμο ημκ πνδζιυκ ηαζ ηδνφλακηέξ ζε ημκ 

Ρνζζηυκ άπαζζκ, αθέκηεξ ημκ Δνχδδκ, ςξ θδνχδδ ιδ εζδυηα ράθθεζκ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Ηάιραξ εκ ηδ Ώζβφπης θςηζζιυκ αθδεείαξ, εδίςλαξ ημο ρεφδμοξ 

ημ ζηυημξ ˙   ηα βαν είδςθα ηαφηδξ, Ξςηήν, ιδ εκέβηακηά ζμο ηδκ 

ζζπφκ πέπηςηεκ ˙  μζ ημφηςκ δε νοζεέκηεξ εαυςκ πνμξ ηδκ Θεμηυημκ ˙ 

 

Ραίνε, ακυνεςζζξ ηςκ ακενχπςκ ˙ παίνε, ηαηάπηςζζξ ηςκ 

δαζιυκςκ. 

 

Ραίνε, ηδξ απάηδξ ηδκ πθάκδκ παηήζαζα. ˙  παίνε, ηςκ εζδχθςκ 

ημκ δυθμκ εθέβλαζα. 

 

Ραίνε, εάθαζζα πμκηίζαζα Φαναχ ημκ κμδηυκ ˙   παίνε, πέηνα δ 

πμηίζαζα ημοξ δζρχκηαξ ηδκ γςήκ. 

 

Ραίνε, πφνζκε ζηφθε, μδδβχκ ημοξ εκ ζηυηεζ ˙  παίνε, ζηέπδ ημο 

ηυζιμο, πθαηοηένα κεθέθδξ. 

 

Ραίνε, ηνμθή ημο ιάκκα δζάδμπε ˙   παίνε, ηνοθήξ αβίαξ δζάημκε. 

 

Ραίνε, δ Γή ηδξ Βπαββεθίαξ ˙   παίνε, ελ δξ νέεζ ιέθζ ηαζ βάθα. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Θέθθμκημξ Ξοιεχκμξ ημο πανυκημξ αζχκμξ ιεείζηαζεαζ ημο 

απαηεχκμξ, επεδυεδξ ςξ ανέθμξ αοηχ, αθθ’ εβκχζεδξ ημφης ηαζ Θευξ 

ηέθεζμξ ˙   δζυπεν ελεπθάβδ ζμο ηδκ άννδημκ ζμθίακ, ηνάγςκ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Ξηάζζξ Γ΄ 

(Δ Γ΄Ξηάζζξ ημο Ώηαείζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδ Μαναζηεοή ηδξ 

Γ΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ.) 

 

Ιέακ έδεζλεκ ηηίζζκ, ειθακίζαξ μ Ζηίζηδξ, οιίκ ημίξ οπ’ αοημφ 

βεκμιέκμζξ,  ελ αζπυνμο αθαζηήζαξ βαζηνυξ ηαζ θοθάλαξ ηαφηδκ 

χζπεν δκ άθεμνμκ ˙  ίκα ημ εαφια αθέπμκηεξ, οικήζςιεκ αοηήκ, 

αμχκηεξ ˙ 

 

Ραίνε, ημ άκεμξ ηδξ αθεανζίαξ ˙  παίνε, ημ ζηέθμξ ηδξ εβηναηείαξ. 

 

Ραίνε, ακαζηάζεςξ ηφπμκ εηθάιπμοζα ˙  παίνε, ηςκ Ώββέθςκ ημκ 

αίμκ ειθαίκμοζα.  

 

Ραίνε, δέκδνμκ αβθαυηανπμκ, ελ’ μο ηνέθμκηαζ πζζημί ˙  παίνε, 

λφθμκ εοζηζυθοθθμκ, οθ’ μο ζηέπμκηαζ πμθθμί. 

 

Ραίνε, ηομθμνμφζα μδδβυκ πθακςιέκμζξ ˙  παίνε, απμβεκκχζα 

θοηνςηήκ αζπιαθχημζξ. 

 

Ραίνε, Ζνζημφ δζηαίμο δοζχπδζζξ ˙  παίνε, πμθθχκ πηαζυκηςκ 

ζοβπχνδζζξ. 

 

Ραίνε, ζημθή ηςκ βοικχκ παννδζίαξ ˙  παίνε, ζημνβή πάκηα 

πυεμκ κζηχζα. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Κέκμκ ηυημκ ζδυκηεξ, λεκςεχιεκ ημο ηυζιμο, ημκ κμφκ εζξ 

μονακυκ ιεηαεέκηεξ ˙  δζα ημφημ βαν μ ορδθυξ Θευξ επί ηδξ βδξ εθάκδ 

ηαπεζκυξ άκενςπμξ ˙  αμοθυιεκμξ εθηφζαζ πνμξ ημ φρμξ ημοξ αοηχ 

αμχκηαξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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θμξ δκ εκ ημζξ ηάης, ηαζ ηςκ άκς μοδυθςξ απήκ, μ απενίβναπημξ 

Ηυβμξ ˙  ζοβηαηάααζζξ βαν εεσηή, μο ιεηάααζζξ δε ημπζηή βέβμκε ˙ ηαζ 

ηυημξ εη Μανεέκμο εεμθήπημο αημομφζδξ ηαφηα ˙ 

 

Ραίνε, Θεμφ απςνήημο πχνα ˙  παίνε, ζεπημφ ιοζηδνίμο εφνα. 

Ραίνε, ηςκ απίζηςκ αιθίαμθμκ άημοζια ˙ παίνε, ηςκ πζζηχκ 

ακαιθίαμθμκ ηαφπδια. 

 

Ραίνε, υπδια πακάβζμκ ημο επί ηςκ Ρενμοαίι ˙ παίνε, μίηδια 

πακάνζζημκ ημο επί ηςκ Ξεναθείι. 

 

Ραίνε, δ ηακακηία εζξ ηαοηυ αβαβμφζα ˙ παίνε, δ πανεεκίακ ηαζ 

θμπείακ γεοβκφζα. 

 

Ραίνε, δζ’ δξ εθφεδ πανάααζζξ ˙ παίνε, δζ’ δξ δκμίπεδ Μανάδεζζμξ. 

 

Ραίνε, δ ηθείξ ηδξ Ρνζζημφ ααζζθείαξ ˙ παίνε, εθπίξ αβαεχκ 

αζςκίςκ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Μάζα θφζζξ Ώββέθςκ ηαηεπθάβδ ημ ιέβα ηδξ ζδξ εκακενςπήζεςξ 

ένβμκ ˙ ημκ απνυζζημκ βαν, ςξ Θευκ, εεεχνεζ πάζζ πνμζζηυκ 

άκενςπμκ, διίκ ιεκ ζοκδζάβμκηα, αημφμκηα δε πανά πάκηςκ μφηςξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Νήημναξ πμθοθευββμοξ ςξ ζπεφαξ αθχκμοξ μνχιεκ επί ζμζ, 

Θεμηυηε ˙  απμνμφζζ βαν θέβεζκ ημ πςξ ηαζ Μανεέκμξ ιέκεζξ ηαζ ηεηείκ 

ίζποζαξ ˙  διείξ δε ημ ιοζηήνζμκ εαοιάγμκηεξ, πζζηχξ αμχιεκ ˙ 

 

Ραίνε, ζμθίαξ Θεμφ δμπείμκ ˙  παίνε, πνμκμίαξ αοημφ ηαιείμκ. 

 

Ραίνε, θζθμζυθμοξ αζυθμοξ δεζηκφμοζα ˙ παίνε, ηεπκμθυβμοξ 

αθυβμοξ εθέβπμοζα. 

 

Ραίνε, υηζ ειςνάκεδζακ μζ δεζκμί ζογδηδηαί ˙ παίνε, υηζ 

ειανάκεδζακ μζ ηςκ ιφεςκ πμζδηαί. 

 

Ραίνε, ηςκ Ώεδκαίςκ ηαξ πθμηάξ δζαζπχζα ˙ παίνε, ηςκ αθζέςκ 

ηαξ ζαβήκαξ πθδνμφζα. 

 

Ραίνε, αοεμφ αβκμίαξ ελέθημοζα ˙ παίνε, πμθθμφξ εκ βκχζεζ 

θςηίγμοζα. 

 

Ραίνε, μθηάξ ηςκ εεθυκηςκ ζςεήκαζ ˙ παίνε, θζιήκ ηςκ ημο αίμο 

πθςηήνςκ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Ξχζαζ εέθςκ ημκ ηυζιμκ μ ηςκ υθςκ Ζμζιήηςν, πνμξ ημφημκ 

αοηεπάββεθημξ ήθεε ˙ ηαζ Μμζιήκ οπάνπςκ ςξ Θευξ, δζ’ διάξ εθάκδ 

ηαε’ διάξ άκενςπμξ ˙ μιμίς βαν ημ υιμζμκ ηαθέζαξ, ςξ Θευξ αημφεζ. 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Ξηάζζξ Α΄ 

(Δ Α΄Ξηάζζξ ημο Ώηαείζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδ Μαναζηεοή ηδξ 

Α΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ.) 

 

Οείπμξ εζ ηςκ πανεέκςκ, Θεμηυηε Μανεέκε, ηαζ πάκηςκ ηςκ εζξ ζε 

πνμζηνεπυκηςκ ˙ μ βαν ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ ηαηεζηεφαζέ ζε 

Μμζδηήξ,΄Ώπνακηε, μζηήζαξ εκ ηδ ιήηνα ζμο, ηαζ πάκηαξ ζμζ 

πνμζθςκείκ δζδάλαξ ˙ 

 

Ραίνε, δ ζηήθδ ηδξ πανεεκίαξ ˙ παίνε δ πφθδ ηδξ ζςηδνίαξ. 

 

Ραίνε, ανπδβέ κμδηήξ ακαπθάζεςξ ˙ παίνε, πμνδβέ εεσηήξ 

αβαευηδημξ. 

 

Ραίνε, ζφ βαν ακεβέκκδζαξ ημοξ ζοθθδθεέκηαξ αζζπνχξ ˙ παίνε, 

ζφ βαν εκμοεέηδζαξ ημοξ ζοθδεέκηαξ ημκ κμφκ.  

 

Ραίνε, δ ημκ θεμνέα ηςκ θνεκχκ ηαηανβμφζα ˙ παίνε, δ ημκ 

ζπμνέα ηδξ αβκείαξ ηεημφζα. 

 

Ραίνε, παζηάξ αζπυνμο κοιθεφζεςξ ˙ παίνε, πζζημφξ Ζονίς 

ανιυγμοζα. 

 

Ραίνε, ηαθή ημονμηνυθε πανεέκςκ ˙ παίνε, ροπχκ κοιθμζηυθε 

αβίςκ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

Όικμξ άπαξ δηηάηαζ, ζοκεηηείκεζεαζ ζπεφδςκ ης πθήεεζ ηςκ 

πμθθχκ μζηηζνιχκ ζμο ˙ ζζανίειμοξ βαν ηδ ράιις ςδάξ ακ 

πνμζθένςιέκ ζμζ, ΐαζζθεφ Άβζε, μοδέκ ηεθμφιεκ άλζμκ, ςκ δέδςηαξ 

διίκ ημζξ ζμζ αμχζζκ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Φςημδυπμκ θαιπάδα, ημζξ εκ ζηυηεζ θακείζακ, μνχιεκ ηδκ αβίακ 

Μανεέκμκ ˙  ημ βαν άτθμκ άπημοζα θςξ, μδδβεί πνμξ βκχζζκ εεσηήκ 

άπακηαξ, αοβή ημκ κμφκ θςηίγμοζα, ηναοβή δε ηζιςιέκδ ηαφηα˙ 

 

Ραίνε, αηηίξ κμδημφ Δθίμο ˙ παίνε, αμθίξ ημο αδφημο θέββμοξ. 

 

Ραίνε, αζηναπή ηαξ ροπάξ ηαηαθάιπμοζα ˙ παίνε, ςξ ανμκηή ημοξ 

επενμφξ ηαηαπθήηημοζα. 

 

Ραίνε, υηζ ημκ πμθφθςημκ ακαηέθθεζξ θςηζζιυκ ˙ παίνε, υηζ ημκ 

πμθφννδημκ ακααθφγεζξ πμηαιυκ. 

 

Ραίνε, ηδξ ημθοιαήεναξ γςβναθμφζα ημκ ηφπμκ ˙ παίνε, ηδξ 

αιανηίαξ ακαζνμφζα ημκ νφπμκ. 

 

Ραίνε, θμοηήν εηπθφκςκ ζοκείδδζζκ ˙ παίνε, ηναηήν ηζνκχκ 

αβαθθίαζζκ. 

Ραίνε, μζιή ηδξ Ρνζζημφ εοςδίαξ ˙ παίνε, γςή ιοζηζηήξ εοςπίαξ. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Ράνζκ δμφκαζ εεθήζαξ μθθδιάηςκ ανπαίςκ μ πάκηςκ πνεςθφηδξ 

ακενχπςκ, επεδήιδζε δζ’ εαοημφ πνμξ ημοξ απμδήιμοξ ηδξ αοημφ 

πάνζημξ ˙ ηαζ ζπίζαξ ημ πεζνυβναθμκ, αημφεζ πανά πάκηςκ μφηςξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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άθθμκηέξ ζμο ημκ ηυημκ, ακοικμφιεκ ζε πάκηεξ ςξ έιροπμκ 

καυκ, Θεμηυηε ˙ εκ ηδ ζδ βαν μίηδζαξ βαζηνί μ ζοκέπςκ πάκηα ηδ πεζνί 

Ζφνζμξ, δβίαζεκ, εδυλαζεκ, εδίδαλε αμάκ ζμζ πάκηαξ ˙ 

 

Ραίνε, ζηδκή ημο Θεμφ ηαζ Ηυβμο ˙ παίνε, Ώβία αβίςκ ιείγςκ. 

 

Ραίνε, ηζαςηέ πνοζςεείζα ης Μκεφιαηζ ˙ παίνε, εδζαονέ ηδξ γςήξ 

αδαπάκδηε. 

 

Ραίνε, ηίιζμκ δζάδδια ααζζθέςκ εοζεαχκ ˙ παίνε, ηαφπδια 

ζεαάζιζμκ ζενέςκ εοθααχκ. 

 

Ραίνε, ηδξ Βηηθδζίαξ μ αζάθεοημξ πφνβμξ ˙ παίνε, ηδξ ααζζθείαξ 

ημ απυνεδημκ ηείπμξ. 

 

Ραίνε, δζ’ δξ εβείνμκηαζ ηνυπαζα ˙ παίνε, δζ’ δξ επενμί 

ηαηαπίπημοζζ. 

 

Ραίνε, πνςηυξ ημο ειμφ εεναπεία ˙ παίνε, ροπήξ ηδξ ειήξ 

ζςηδνία. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

  

Σ πακφικδηε Θήηεν, δ ηεημφζα ημκ πάκηςκ αβίςκ αβζχηαημκ 

Ηυβμκ (ηνζξ) ˙ δελαιέκδ ηδκ κοκ πνμζθμνάκ, απυ πάζδξ νφζαζ 

ζοιθμνάξ άπακηαξ, ηαζ ηδξ ιεθθμφζδξ θφηνςζαζ ημθάζεςξ ημοξ 

ζοιαμχκηαξ ˙ 

 

Ώθθδθμφσα. 
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Ζαζ πάθζκ ημκ πνχημκ μίημκ: 

  

Άββεθμξ πνςημζηάηδξ μονακυεεκ επέιθεδ εζπείκ ηδ Θεμηυης ης 

Ραίνε ˙  ηαζ ζοκ ηδ αζςιάης θςκή ζςιαημφιεκμκ ζε εεςνχκ, Ζφνζε, 

ελίζηαημ ηαζ ίζηαημ ηναοβάγςκ πνμξ αοηήκ ημζαφηα ˙ 

 

Ραίνε, δζ’ δξ δ πανά εηθάιρεζ ˙  παίνε δζ’ δξ δ ανά εηθέζρεζ. 

 

Ραίνε, ημο πεζυκημξ Ώδάι δ ακάηθδζζξ ˙  παίνε, ηςκ δαηνφςκ ηδξ 

Βφαξ δ θφηνςζζξ.   

 

Ραίνε, φρμξ δοζακάααημκ ακενςπίκμζξ θμβζζιμίξ ˙  παίνε, αάεμξ 

δοζεεχνδημκ ηαζ Ώββέθςκ μθεαθιμίξ. 

 

Ραίνε, υηζ οπάνπεζξ ΐαζζθέςξ ηαεέδνα ˙  παίνε, υηζ ααζηάγεζξ ημκ 

ααζηάγμκηα πάκηα. 

 

Ραίνε, αζηήν ειθαίκςκ ημκ ήθζμκ ˙  παίνε, βαζηήν εκεέμο 

ζανηχζεςξ. 

 

Ραίνε, δζ’ δξ κεμονβείηαζ δ ηηίζζξ ˙  παίνε, δζ’ δξ ανεθμονβείηαζ μ 

Ζηίζηδξ. 

 

Ραίνε Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

Ώημθμφεςξ ράθθεηαζ ημ 

Ζμκηάηζμκ. Ήπμξ πθ. δ΄. 

 

Οδ οπενιάπς ζηναηδβχ ηα κζηδηήνζα,΄ςξ θοηνςεείζα ηςκ δεζκχκ 

εοπανζζηήνζα, ακαβνάθς ζμζ δ Μυθζξ ζμο, Θεμηυηε. Ώθθ’ ςξ έπμοζα ημ 

ηνάημξ απνμζιάπδημκ, εη πακημίςκ ιε ηζκδφκςκ εθεοεένςζμκ, ίκα 

ηνάγς ζμζ ˙  Ραίνε, Ιφιθδ Ώκφιθεοηε. 
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Λ Ώκαβκχζηδξ: 

 

 Ονζζάβζμκ. Αυλα Μαηνί. Ζαζ κοκ. Μακαβία Ονζάξ. Αυλα Μαηνί. Ζαζ κοκ.  

Μάηεν διχκ…  Λ Εενεφξ: ηζ ζμο εζηίκ δ ααζζθεία… Λ Ώκαβκχζηδξ:  Ώιήκ. 

Ομ Ζμκηάηζμκ.  Ζφνζε εθέδζμκ (ι΄). Ώημθμφεςξ θέβεζ: 

  

Λ εκ πακηί ηαζνχ ηαζ πάζδ χνα, εκ μονακχ ηαζ επί βδξ 

πνμζηοκμφιεκμξ ηαζ δμλαγυιεκμξ, Ρνζζηυξ μ Θευξ, μ ιαηνυεοιμξ, μ 

πμθοέθαζμξ, μ πμθοεφζπθαπκμξ, μ ημοξ δζηαίμοξ αβαπχκ ηαζ ημοξ 

αιανηςθμφξ εθεχκ, μ πάκηαξ ηαθχκ πνμξ ζςηδνίακ δζα ηδξ επαββεθίαξ 

ηςκ ιεθθυκηςκ αβαεχκ ˙ αοηυξ, Ζφνζε, πνυζδελαζ ηαζ διχκ ηδ χνα 

ηαφηδ ηαξ εκηεφλεζξ, ηαζ ίεοκμκ ηδκ γςήκ διχκ πνμξ ηαξ εκημθάξ ζμο. 

Οαξ ροπάξ διχκ αβίαζμκ, ηα ζχιαηα άβκζζμκ, ημοξ θμβζζιμφξ 

δζυνεςζμκ, ηαξ εκκμίαξ ηάεανμκ, ηαζ νφζαζ διάξ απυ πάζδξ εθίρεςξ, 

ηαηχκ ηαζ μδφκδξ.  Οείπζζμκ διάξ αβίμζξ ζμο Ώββέθμζξ, ίκα, ηδ 

πανειαμθή αοηχκ θνμονμφιεκμζ ηαζ μδδβμφιεκμζ, ηαηακηήζςιεκ εζξ 

ηδκ εκυηδηα ηδξ πίζηεςξ, ηαζ εζξ ηδκ επίβκςζζκ ηδξ απνμζίημο δυλδξ ˙ 

μηζ εοθμβδηυξ εζ, εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  Ώιήκ. 

 

Βκ ζοκεπεία θέβεζ: Ζφνζε, εθέδζμκ (ηνζξ). Αυλα Μαηνί. Ζαζ κοκ. Οδκ 

ηζιζςηένακ…  Βκ μκυιαηζ Ζονίμο, εοθυβδζμκ, Μάηεν. Λ Εενεφξ: 

 

Λ Θευξ μζηηεζνήζαζ διάξ ηαζ εοθμβήζαζ διάξ. Βπζθάκαζ ημ 

πνυζςπμκ αοημφ εθ’ διάξ ηαζ εθεήζαζ διάξ. 
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Βίηα θέβεηαζ οπυ ημο Ώκαβκχζημο δ ελήξ 

 

Βοπή 

εζξ ηδκ Ππεναβίακ Θεμηυημκ 

 

Άζπζθε, αιυθοκηε, άθεμνε, άπνακηε, αβκή Μανεέκε, εευκοιθε 

Αέζπμζκα ˙ δ Θευκ Ηυβμκ ημζξ ακενχπμζξ ηδ παναδυλς ζμο ηοήζεζ 

εκχζαζα ηαζ ηδκ απςζεείζακ θφζζκ ημο βέκμοξ διχκ ημζξ μονακίμζξ 

ζοκάραζα ˙  δ ηςκ απδθπζζιέκςκ ιυκδ εθπίξ ηαζ ηςκ πμθειμοιέκςκ 

αμήεεζα ˙ δ εημίιδ ακηίθδρζξ ηςκ εζξ ζε πνμζηνεπυκηςκ ηαζ πάκηςκ 

ηςκ Ρνζζηζακχκ ημ ηαηαθφβζμκ ˙ ιδ αδεθφλδ ιε ημκ αιανηςθυκ, ημκ 

εκαβή, ημκ εζπνμίξ θμβζζιμίξ ηαζ θυβμζξ ηαζ πνάλεζζκ υθμκ ειαοηυκ 

απνεζχζακηα ηαζ ηδ ηςκ δδμκχκ ημο αίμο ναεοιία βκχιδ δμφθμκ 

βεκυιεκμκ. Ώθθ’ ςξ ημο θζθακενχπμο Θεμφ Θήηδν, θζθακενχπςξ 

ζπθαζπκίζεδηζ επ’  ειμί ης αιανηςθχ ηαζ αζχης ηαζ δέλαζ ιμο ηδκ εη 

νοπανχκ πεζθέςκ πνμζθενμιέκδκ ζμζ δέδζζκ ˙ ηαζ ημκ ζμκ Πζυκ ηαζ 

διχκ Αεζπυηδκ ηαζ Ζφνζμκ, ηδ ιδηνζηή ζμο παννδζία πνςιέκδ, 

δοζχπδζμκ, ίκα ακμίλδ ηαιμί ηα θζθάκενςπα ζπθάπκα ηδξ αοημφ 

αβαευηδημξ ˙ ηαζ, πανζδχκ ιμο ηα ακανίειδηα πηαίζιαηα, επζζηνέρδ 

ιε πνμξ ιεηάκμζακ ηαζ ηςκ αοημφ εκημθχκ ενβάηδκ δυηζιμκ ακαδείλδ 

ιε.  Ζαζ πάνεζυ ιμζ αεί ςξ εθεήιςκ ηαζ ζοιπαεήξ ηαζ θζθάβαεμξ ˙ εκ 

ιεκ ης πανυκηζ αίς εενιή πνμζηάηζξ ηαζ αμδευξ, ηαξ ηςκ εκακηίςκ 

εθυδμοξ απμηεζπίγμοζα ηαζ πνμξ ζςηδνίακ ηαεμδδβμφζα ιε ˙ ηαζ εκ ης 

ηαζνχ ηδξ ελυδμο ιμο ηδκ αεθίακ ιμο ροπήκ πενζέπμοζα ηαζ ηαξ 

ζημηεζκάξ υρεζξ ηςκ πμκδνχκ δαζιυκςκ πυννς αοηήξ απεθαφκμοζα ˙ 

εκ δε ηδ θμαενά διένα ηδξ Ζνίζεςξ, ηδξ αζςκίμο ιε νομιέκδ ημθάζεςξ 

ηαζ ηδξ απμννήημο δυλδξ ημο ζμο Πζμφ ηαζ Θεμφ διχκ ηθδνμκυιμκ ιε 

απμδεζηκφμοζα ˙  δξ ηαζ ηφπμζιζ, Αέζπμζκά ιμο, Ππεναβία Θεμηυηε, δζα 

ηδξ ζδξ ιεζζηείαξ ηαζ ακηζθήρεςξ ˙ πάνζηζ ηαζ θζθακενςπία ημο 

ιμκμβεκμφξ ζμο Πζμφ, ημο Ζονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ Ξςηήνμξ διχκ Εδζμφ 

Ρνζζημφ ˙  ς πνέπεζ πάζα δυλα, ηζιή ηαζ πνμζηφκδζζξ, ζοκ ης ακάνπς 

αοημφ Μαηνί, ηαζ  ης πακαβίς, ηαζ αβαεχ ηαζ γςμπμζχ αοημφ Μκεφιαηζ, 

κοκ ηαζ αεί, ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  Ώιήκ. 
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Βοπή εζξ ημκ Ζφνζμκ διχκ Εδζμφκ Ρνζζηυκ 

 

Ζαζ δμξ διίκ, Αέζπμηα, πνμξ φπκμκ απζμφζζκ, ακάπαοζζκ ζχιαημξ 

ηαζ ροπήξ ˙ ηαζ δζαθφθαλμκ διάξ απυ ημο γμθενμφ φπκμο ηδξ αιανηίαξ 

ηαζ απυ πάζδξ ζημηεζκήξ ηαζ κοηηενζκήξ δδοπαεείαξ.  Μαφζμκ ηαξ 

μνιάξ ηςκ παεχκ, ζαέζμκ ηα πεπονςιέκα αέθδ ημο πμκδνμφ, ηα ηαε’  

διχκ δμθίςξ ηζκμφιεκα ˙ ηαξ ηδξ ζανηυξ διχκ επακαζηάζεζξ 

ηαηάζηεζθμκ ηαζ πάκ βεχδεξ ηαζ οθζηυκ διχκ θνυκδια ημίιζζμκ.  Ζαζ 

δχνδζαζ διίκ, μ Θευξ, βνήβμνμκ κμφκ, ζχθνμκα θμβζζιυκ, ηανδίακ 

κήθμοζακ, φπκμκ εθαθνυκ, ηαζ πάζδξ ζαηακζηήξ θακηαζίαξ 

απδθθαβιέκμκ.  Αζακάζηδζμκ δε διάξ εκ ης ηαζνχ ηδξ πνμζεοπήξ 

εζηδνζβιέκμοξ εκ ηαζξ εκημθαίξ ζμο ηαζ ηδκ ικήιδκ ηςκ ζςκ ηνζιάηςκ 

εκ εαοημίξ απανάεναοζημκ έπμκηαξ. Μακκφπζμκ διίκ ηδκ ζδκ 

δμλμθμβίακ πάνζζαζ, εζξ ημ οικείκ ηαζ εοθμβείκ ηαζ δμλάγεζκ ημ πάκηζιμκ 

ηαζ ιεβαθμπνεπέξ υκμιά ζμο, ημο Μαηνυξ ηαζ ημο Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο 

Μκεφιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.  Ώιήκ. 

  

Ππενέκδμλε, Ώεζπάνεεκε, εοθμβδιέκδ Θεμηυηε, πνμζάβαβε ηδκ 

διεηένακ πνμζεοπήκ ης Πζχ ζμο ηαζ Θεχ διχκ ηαζ αίηδζαζ, ίκα ζχζδ 

δζα ζμο ηαξ ροπάξ διχκ. 

Δ εθπίξ ιμο μ Μαηήν, ηαηαθοβή ιμο μ Πζυξ, ζηέπδ ιμο ημ Μκεφια 

ημ ΄Ώβζμκ. Ονζάξ Ώβία, δυλα ζμζ. 

Οδκ πάζακ εθπίδα ιμο εζξ ζε ακαηίεδιζ ˙ Θήηεν ημο Θεμφ, 

θφθαλυκ ιε οπυ ηδκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Ζαηά ηδκ Ώ΄ Βαδμιάδα ηςκ Ιδζηεζχκ ακαβζκχζηεηαζ ημ Βοαββέθζμκ ηδξ 

Μακκοπίδμξ (Εςάκ. ζε ΄, 1 – 7).  Βίηα μ Εενεφξ πμζεί απυθοζζκ ηαζ πνμ ημο 

«Αζ΄εοπχκ…» θέβεζ: 

 

Βολχιεεα οπέν εζνήκδξ ημο ηυζιμο. 

Ππέν ηςκ εοζεαχκ ηαζ μνεμδυλςκ πνζζηζακχκ. 

Ππέν εομδχζεςξ ηαζ εκζζπφζεςξ ημο θζθμπνίζημο διχκ ζηναημφ. 

Ππέν ημο Ώνπζεπζζηυπμο διχκ ....... ηαζ πάζδξ ηδξ εκ Ρνζζηχ διχκ 

αδεθθυηδημξ. 
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Ππέν ηςκ απμθεζθεέκηςκ παηένςκ ηαζ αδεθθχκ διχκ. 

Ππέν ηςκ δζαημκμφκηςκ ηαζ δζαημκδζάκηςκ διίκ. 

Ππέν ηςκ ιζζμφκηςκ ηαζ αβαπχκηςκ διάξ. 

Ππέν ηςκ εκηεζθαιέκςκ διίκ ημζξ ακαλίμζξ εφπεζεαζ οπέν αοηχκ. 

Ππέν ακαννφζεςξ ηςκ αζπιαθχηςκ. 

Ππέν ηςκ εκ εαθάζζδ ηαθχξ πθευκηςκ. 

Ππέν ηςκ εκ αζεεκείαζξ ηαηαηεζιέκςκ. 

Βολχιεεα ηαζ οπέν εοθμνίαξ ηςκ ηανπχκ ηδξ βδξ. 

Ζαζ οπέν πάκηςκ ηςκ πνμακαπαοζαιέκςκ παηένςκ ηαζ αδεθθχκ 

διχκ, ηςκ εκεάδε εοζεαχξ ηεζιέκςκ ηαζ απακηαπμφ Λνεμδυλςκ.   

Βίπςιεκ ηαζ οπέν αοηχκ ημ, Ζφνζε, εθέδζμκ ˙ Ζφνζε, εθέδζμκ ˙ 

Ζφνζε εθέδζμκ. 

  

Βίηα ράθθεηαζ ημ ελήξ 

Θεμηυηζμκ. Ήπμξ β΄. 

 

Οδκ ςναζυηδηα ηδξ πανεεκίαξ ζμο ηαζ ημ οπένθαιπνμκ ημ ηδξ 

αβκείαξ ζμο μ Γαανζήθ ηαηαπθαβείξ, εαυα ζμζ, Θεμηυηε ˙ Μμίμκ ζμζ 

εβηχιζμκ πνμζαβάβς επάλζμκ;  ηζ δε μκμιάζς ζε;  απμνχ ηαζ ελίζηαιαζ. 

Αζυ, ςξ πνμζεηάβδκ, αμχ ζμζ ˙  Ραίνε, δ Ζεπανζηςιέκδ. 

  

Λ Εενεφξ: «Αζ’  εοπχκ…» 
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Λ  Ώ Ζ Ώ Θ Ε Ξ Ο Λ Ξ   Π Θ Ι Λ Ξ 

 

Β Ν Θ Δ Ι Β Ε Ώ 

 

Λ Εενέαξ: 

 

Ώξ είκαζ δμλαζιέκμξ μ Θευξ ιαξ πάκημηε, ηαζ ηχνα ηαζ εζξ ημ 

ιέθθμκ ηαζ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. 

Αυλα πνέπεζ εζξ Ξε, ς Θεέ ιαξ ˙ καζ! δυλα πνέπεζ εζξ Ξε. 

Άβζμκ Μκεφια, Ξο, πμο είζαζ μ ΐαζζθεφξ ημο μονακμφ, μ 

Μανδβμνδηήξ, δ πδβή ηαζ μ δζδάζηαθμξ ηδξ αθδεείαξ, Ξο, πμο ςξ Θευξ 

είζαζ πακηαπμφ πανχκ ηαζ βειίγεζξ ηα πάκηα ιε ηδκ πανμοζίακ Ξμο, Ξο, 

πμο είζαζ μ εδζαονυξ ηςκ αβαεχκ ηαζ μ πμνδβυξ ηδξ γςήξ, εθεέ ηαζ 

ηαημίηδζε εζξ ηαξ ηανδίαξ ιαξ, ηαζ ηαεάνζζέ ιαξ απυ υθαξ ηαξ ηδθίδαξ 

ηδξ αιανηίαξ, ηαζ ζχζε, Ώβαεέ, ηαξ ροπάξ ιαξ. 

 

Λ Ώκαβκχζηδξ: 

 

Άβζμξ είζαζ Ξο, μ Θευξ Μαηήν ˙  Άβζμξ ζζπονυξ μ Πζυξ ˙ Άβζμξ 

αεάκαημξ ημ Άβζμκ Μκεφια ˙ (Σ Ώβία Ονζάξ) εθέδζέ ιαξ. 

Αυλα μθείθεηαζ εζξ ημκ Μαηένα ηαζ εζξ ημκ Πζυκ ηαζ εζξ ημ Άβζμκ 

Μκεφια, ηαζ ηχνα ηαζ πάκημηε ηαζ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. 

Μακαβία Ονζάξ, εθέδζέ ιαξ. Ζφνζε, δείλε εοζπθαπκίακ δζα ηαξ 

αιανηίαξ ιαξ. Αέζπμηα, ζοβπχνδζε εζξ διάξ ηαξ πανααάζεζξ ημο Ιυιμο 

Ξμο. Άβζε, ημίηαλε ιε ζημνβήκ ηαζ εενάπεοζε ηαξ αζεεκείαξ ιαξ ˙ (ηάιε 

υθα αοηά) πάνζκ ημο μκυιαηυξ Ξμο (ημ μπμίμκ είκαζ ηαοηυζδιμκ ιε ημ 

έθεμξ ηαζ ηδκ εοζπθαπκίακ). Ζφνζε, εθέδζέ ιαξ ˙ Ζφνζε, εθέδζέ ιαξ ˙ 

Ζφνζε, εθέδζέ ιαξ. 

 

Αυλα Μαηνί. Ζαζ κοκ. 

 

Μάηεν διχκ, πμο είζαζ εζξ ημοξ μονακμφξ, (αθθά ιε ηδκ πακηαπμφ 

πανμοζίακ Ξμο βειίγεζξ ημ ζφιπακ,) αξ δμλαζεή ημ υκμιά Ξμο, 
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ακαβκςνζγυιεκμκ ςξ άβζμκ (απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ) ˙ αξ έθεδ δ 

ΐαζζθεία Ξμο (δζα ηδξ εημοζίμο οπμηαβήξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ εζξ Ξε) ˙ 

αξ εηηεθήηαζ ημ εέθδιά Ξμο ηαζ εζξ ηδκ βδκ (απυ ημοξ ακενχπμοξ), 

υπςξ εηηεθείηαζ εζξ ημκ μονακυκ (απυ ημοξ Ώββέθμοξ) ˙ δχζε εζξ διάξ 

ζήιενμκ ημκ άνημκ, πμο είκε ακαβηαίμξ δζα ηδκ ζοκηήνδζζκ ηδξ 

οπάνλεχξ ιαξ ˙ ηαζ ζοβπχνδζε εζξ διάξ ηαξ μθεζθάξ πμο έπμιεκ εζξ Ξε 

(ηαξ αιανηίαξ ιαξ), υπςξ ηαζ διείξ ζοβπςνμφιεκ ηαξ μθεζθάξ εζξ ημοξ 

μθεζθέηαξ ιαξ (ζοβπςνμφιεκ δδθαδή εηείκμοξ πμο δζέπναλακ εζξ διάξ 

αδζηίαξ) ˙ ηαζ ιδ επζηνέρδξ κα πενζπέζςιεκ εζξ πεζναζιμφξ ηαζ 

δμηζιαζίαξ, αθθά θφθαλέ ιαξ απυ ηαξ επζεέζεζξ ημο Αζααυθμο. 

 

Λ Εενέαξ: 

(Γδημφιεκ αοηά απυ Ξε,) δζυηζ εζξ Ξε ακήηεζ δ ααζζθεία ηαζ δ 

δφκαιζξ ηαζ δ δυλα, εζξ ημκ Μαηένα ηαζ εζξ ημκ Πζυκ ηαζ εζξ ημ Άβζμκ 

Μκεφια, ηαζ ηχνα ηαζ πάκημηε ηαζ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. 

 

Λ Ώκαβκχζηδξ: 

Έθεεηε κα πνμζηοκήζςιεκ ηαζ κα πνμζπέζςιεκ θαηνεοηζηχξ εζξ 

ημκ Θευκ, πμο είκε μ ΐαζζθεφξ ιαξ. 

             Έθεεηε κα πνμζηοκήζςιεκ ηαζ κα πνμζπέζςιεκ θαηνεοηζηχξ 

εζξ ημκ Ρνζζηυκ, πμο είκε μ ΐαζζθεφξ ιαξ ηαζ μ Θευξ ιαξ. 

              Έθεεηε κα πνμζηοκήζςιεκ ηαζ κα πνμζπέζςιεκ θαηνεοηζηχξ 

(υπζ εζξ άθθμκ ηζκά, αθθά ) εζξ Ώοηυκ, εζξ ημκ Ρνζζηυκ, ημκ ΐαζζθέα ηαζ 

Θευκ ιαξ. 

 

                                     Ψ α λ μ ό ρ    Ν΄  (50)  

 

                  Βθέδζέ ιε Ξφ, μ Θευξ, (εθέδζέ ιε πθμοζίςξ,) ακαθυβςξ 

πνμξ ημ άπεζνμκ έθευξ Ξμο, ηαζ ακαθυβςξ πνμξ ηδκ άιεηνμκ εοζπθαπκίακ 

Ξμο ζαήζε ηεθείςξ ( απυ ημ αζαθίμκ Ξμο) ηδκ ακμιίακ πμο δζέπναλα. 

Μθφκε ιε μθμζπενχξ ηαζ ηεθείςξ απυ ηαξ ηδθίδαξ ηδξ ακμιίαξ ιμο, ηαζ 

ηαεάνζζέ ιε απυ ηδκ αιανηίακ ιμο. ( Ιαζ, Ζφνζε! Βθέδζέ ιε ηαζ 

εοζπθαβπκίζμο ιε,) δζυηζ εβχ ζοκαζζεάκμιαζ ηαζ μιμθμβχ ηδκ ακμιίακ 

ιμο ηαζ δ αιανηία ιμο είκε ζοκεπχξ ηαζ αηαηαπαφζηςξ εκχπζμκ ηςκ 

μθεαθιχκ ιμο. (Γδηχ ημ ζδζηυκ Ξμο έθεμξ ηαζ ηδκ ζδζηήκ Ξμο 
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εοζπθαβπκίακ, δζυηζ) εζξ Ξε ιυκμκ διάνηδζα, ηαζ δζέπναλα εηείκμ πμο 

εκχπζμκ ηςκ μθεαθιχκ Ξμο είκε πμκδνυκ ( θέβς υηζ διάνηδζα ιυκμκ εζξ 

Ξε, δζυηζ ημκ ζδζηυκ Ξμο Ιυιμκ πανέαδκ,αδζηήζαξ ακενχπμοξ, αθθά ηαζ 

δζυηζ μζ άκενςπμζ, ημοξ μπμίμοξ δδίηδζα, ζδζηά Ξμο πθάζιαηα ήζακ, ηαζ 

ηα υζα ηαη’ αοηχκ δζέπναλα ζδζηήκ Ξμο πνμζαμθήκ απεηέθμοκ. Λιμθμβχ 

ηαζ δδιμζία δζαηδνφζζς υηζ είιαζ αανφηαηα έκμπμξ εκχπζυκ Ξμο,) δζα κα 

θακή υηζ δζηαίςξ εκήνβδζεξ, εηθένςκ ηαηαδζηαζηζηήκ απυθαζζκ ηαη’ 

ειμφ, ηαζ κα ελέθεδξ κζηδηήξ, υηακ (ακυδημζ άκενςπμζ, αβκμμφκηεξ ηα 

αανφηαηα παναπηχιαηά ιμο,) ζε ηαηαηνίκμοκ ( δζα ηαξ ηαη’ ειμφ 

απμθάζεζξ Ξμο). (μιμθμβχ ηδκ εκμπήκ ιμο, ) Αζυηζ ζδμφ! ήιδκ 

αιανηςθυξ (θυβς ηδξ πνμπαημνζηήξ παναημήξ) απυ ηδκ ζηζβιήκ πμο 

ζοκεθήθεδκ εκ ηδ ημζθία ηδξ ιδηνυξ ιμο ηαζ ελδημθμφεμοκ κα είιαζ 

αιανηςθυξ εκ υζς ιε εηομθυνεζ δ ιήηδν ιμο. Ξο υιςξ, ζδμφ! 

(απμζηνέθεζαζ ηδκ ακμιίακ,) αβαπάξ ηδκ εοεφηδηα ηαζ απεηάθορεξ εζξ 

ειέ ηα άβκςζηα ηαζ ιοζηζηά ηδξ ζμθίαξ Ξμο ( ίκα μφηςξ απμθφβς ηδκ 

αιανηίακ ηαζ γήζς ζοιθχκςξ πνμξ ημκ Ιυιμκ Ξμο). (Ββχ υιςξ ημκ 

πανέαδκ ηαζ ηχνα είιαζ αηάεανημξ. Αζ’ αοηυ ηαηαθεφβς εζξ ημ έθευξ Ξμο 

ηαζ γδηχ ηδκ ζοβπχνδζίκ Ξμο.) εα ιε νακηίζδξ ( ιε ημ έθευξ Ξμο, ςξ) 

δζα νακηζζηδνίμο εη δέζιδξ ηθχκςκ ημο θοημφ οζζχπμο, ηαζ εα 

ηαεανζζεχ, εα ιε πθφκδξ ( εζξ ηα φδαηα ηδξ εείαξ ζοββκχιδξ Ξμο) ηαζ 

εα βίκς πενζζζυηενμκ θεοηυξ απυ ηδκ πζυκα. Ουηε εα ιε ηάιδξ κα 

αζζεακεχ αβαθθίαζζκ ηαζ εοθνμζφκδκ ηαζ εα ζηζνηήζμοκ απυ πανάκ ηα 

(εη ηδξ μδφκδξ) ζοκηεηνζιιέκα μζηά ιμο. Ξηνέρε ημ πνυζςπυκ Ξμο 

ιαηνάκ απυ ηαξ αιανηίαξ ιμο (χζηε κα ιδ ηαξ αθέπδξ ηαζ μνβίγεζαζ ηαη’ 

ειμφ) ηαζ ζαήζε ηεθείςξ (απυ ημ αζαθίμκ Ξμο) υθαξ ηαξ ακμιίαξ πμο 

δζέπναλα. Αδιζμφνβδζε ιέζα ιμο, χ Θεέ ιμο, ηανδίακ κέακ, ηαεανάκ, 

(δζυηζ αοηή πμο έπς είκε ηεθείςξ δζεθεανιέκδ,) ηαζ εζξ ηα αάεδ ηδξ 

φπανλεχξ ιμο εβηαείδνοζε πκεφια εοεφηδημξ ηαζ εζθζηνζκείαξ. Θδ ιε 

νίρδξ ιαηνάκ απυ ημ πνυζςπυκ Ξμο ( χζηε κα ιδ ιε αθέπδξ,) ηαζ ιδ 

αθαζνέζδξ απυ ειέ ημ πκεφιά Ξμο ημ άβζμκ. ( Οχνα πμο διάνηδζα, 

έπαζα ηδκ εείακ πανάκ πμο είπμκ πνμδβμοιέκςξ. Ξε παναηαθχ θμζπυκ) 

Αυξ ιμο πάθζκ ηδκ εοθνμζφκδκ, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ζςηδνίακ, ηδκ 

μπμίακ πνμζθένεζξ  Ξο, ηαζ εκίζποζέ ιε ιε πκεφια ζζπονυκ, πμο 

ηονζανπεί ηαζ επζαάθθεηαζ ( επί ηςκ παεχκ. Ουηε, υπζ ιυκμκ εβχ δεκ εα 

πέζς πθέμκ, αθθά ηαζ άθθμοξ εα ζηδνίγς. Μνμδβμοιέκςξ, ιε ηδκ πηχζίκ 
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ιμο, εζηακδάθζζα πμθθμφξ. Ώπυ ηχνα ηαζ εζξ ημ ελήξ, ακ ιε 

απμηαηαζηήζδξ, εα μζημδμιχ ηαζ εα ηαηανηίγς). Θα δζδάλς εζξ ημοξ 

ακυιμοξ ηαξ μδμφξ ημο εεθήιαηυξ Ξμο, ηαζ άκενςπμζ αζεαείξ εα 

(ιεηακμήζμοκ ηαζ εα ) επζζηνέρμοκ εζξ Ξε. (Ημζπυκ, ηαεάνζζέ ιε! 

Ώπμηαηάζηδζέ ιε!) Ώπάθθαλέ ιε, χ Θεέ ιμο, Θεέ πμο δίδεζξ ζςηδνίακ εζξ 

ειέ, απάθθαλέ ιε απυ ηδκ εκμπήκ ηςκ αζιάηςκ πμο έποζα (θμκεφζαξ 

ακενχπμοξ,) ηαζ ηυηε δ βθχζζα ιμο, ιε αζοβηνάηδημκ πανάκ, εα ράθδ 

φικμοξ εζξ ηδκ θζθακενςπίακ Ξμο. Ζφνζε, εα ακμίλδξ (ιε ηδκ πανμπήκ 

ηδξ ζοββκχιδξ Ξμο,) ηα πείθδ ιμο ( πμο ηχνα είκε ηθεζζηά απυ εκηνμπήκ 

ηαζ εθίρζκ δζ’ υζα έπναλα,) ηαζ ημ ζηυια ιμο εα ακαπέιρδ φικμοξ 

δμλμθμβίαξ εζξ Ξε ( εα ανηεζεχ ιυκμκ εζξ φικμοξ,) δζυηζ ( δεκ εέθεζξ 

εοζίαξ οθζηάξ)   εάκ ήεεθεξ εοζίακ ( δζα κα ιε ζοβπςνήζδξ),  πνμεφιςξ 

εα ηδκ πνμζέθενα. Ξο υιςξ μοδυθςξ εοανεζηείζαζ εζξ ηαξ εοζίαξ γχςκ 

πμο ηαηαηαίμκηαζ μθυηθδνα επάκς εζξ ημ εοζζαζηήνζμκ. Δ ιυκδ ανεζηή 

εοζία εζξ Ξε, ημκ Θευκ, είκε ημ ηαπεζκςιέκμκ θνυκδια ( καζ! ημζαφηδκ 

εοζίακ, δδθαδή) ηανδίακ βειάηδκ απυ ηαπείκςζζκ ηαζ ζοκηνζαήκ ( δζα 

ηαξ αιανηίαξ ηδξ), μοδέπμηε εα ηαηαθνμκήζδ μ Θευξ. Βοδυηδζε, Ζφνζε, 

κα δείλδξ ηδκ αβαευηδηά Ξμο πνμξ ηδκ Ξζχκ ( Εενμοζαθήι), ηαζ   αξ 

μζημδμιδεμφκ ηα ( ηαηεζηναιιέκα) ηείπδ ηδξ Εενμοζαθήι. Ουηε εα 

εοδμηήζδξ κα δεπεήξ εοζίακ, ζοιθχκςξ πνμξ ηαξ δζαηάλεζξ ημο Ιυιμο 

πνμζθενμιέκδκ (εα εοδμηήζδξ κα δεπεήξ) εοζίακ πνμζθμνάξ ηανπχκ 

ηαζ εοζίακ γχςκ πμο ηαηαηαίμκηαζ μθυηθδνα εζξ ημ εοζζαζηήνζμκ. Ουηε 

εα ακααζαάζμοκ επάκς εζξ ημ εοζζαζηήνζυκ Ξμο ιυζπμοξ ( ηαζ εα ημοξ 

εοζζάζμοκ εζξ Ξε). 

 

Ψαλμόρ ΞΘ’  (69) 

 

Σ Θεέ, δχζε πνμζμπήκ εζξ ηδκ ακάβηδκ πμο έπς δζα ηδκ αμήεεζάκ 

Ξμο. Ζφνζε, ζπεφζε ηαπέςξ ηαζ εθεέ δζα κα ιε αμδεήζδξ. Ώξ ηαθοθεμφκ 

απυ αζζπφκδκ ηαζ απυ εκηνμπήκ εηείκμζ πμο επζγδημφκ κα θάαμοκ ηδκ 

γςήκ ιμο (κα ιε θμκεφζμοκ). Ώξ μπζζεμπςνήζμοκ ηάπζζηα, βειάημζ 

απυ εκηνμπήκ, εηείκμζ πμο θέβμοκ δζ΄ειέ: Σναία! Σναία! (Ζαθά κα 

πάεδξ! Ραίνμιεκ δζα ηδκ δοζηοπίακ ζμο!). Ώξ βειίζμοκ απυ αβαθθίαζζκ 

ηαζ αξ εοθνακεμφκ ελ αζηίαξ Ξμο υθμζ, υζμζ Ξε επζηαθμφκηαζ (ηαζ 

ηαηαθεφβμοκ εζξ Ξε), ς Θεέ, ηαζ υθμζ αοημί, πμο επζγδημφκ ηδκ ζδζηήκ 
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Ξμο αμήεεζακ ηαζ ζςηδνίακ, αξ θέβμοκ ζοκεπχξ: «Ώξ δμλάγεηαζ ιε 

ιεβάθδκ δυλακ μ Ζφνζμξ!» Ββχ δε είιαζ πηςπυξ ηαζ ηαθαίπςνμξ. 

ΐμήεδζέ ιε, ς Θεέ ιμο! ΐμδευξ ιμο ηαζ εθεοεενςηήξ ιμο είζαζ Ξο. 

Ζφνζε, ιδ αναδφκδξ (αθθ΄εθεέ αιέζςξ εζξ αμήεεζάκ ιμο). 

 

Ψαλμόρ ΡΜΒ’  (142) 

 

Ζφνζε, άημοζε εοιεκχξ ηδκ πνμζεοπήκ ιμο, δέλαζ εζξ ηα χηα Ξμο 

ηδκ ζηεζίακ ιμο, Ξο, πμο είζαζ πζζηυξ εζξ ηδκ ηήνδζζκ ηςκ οπμζπέζεχκ 

Ξμο ˙ (καζ, Ζφνζε,) άημοζέ ιε εοιεκχξ, Ξο, πμο είζαζ δίηαζμξ (ηαζ 

πνμζηαηεφεζξ ημοξ αδζημοιέκμοξ). Ζαζ ιδ εεθήζδξ κα εζζέθεδξ εζξ 

δζηαζηήνζμκ ιαγί ιε ημκ δμφθμκ Ξμο, δζυηζ μοδείξ άκενςπμξ εα εονεεή 

δίηαζμξ εκχπζυκ Ξμο ˙ (παναζηήζμο θμζπυκ απυ ηδκ εκακηίμκ ιμο δίηδκ 

ηαζ άημοζε εοιεκχξ ηδκ ζηεζίακ πμο Ξμο απεοεφκς ίκα ιε αμδεήζδξ,) 

δζυηζ μ επενυξ ηαηεδίςλε ηδκ φπανλίκ ιμο, ένννζρεκ εζξ ημ έδαθμξ ηδκ 

γςήκ ιμο, ηαζ μφης ηδκ ελδοηέθζζε, ιε έααθε κα ηαεήζς εζξ ημοξ 

ζημηεζκμφξ ηυπμοξ (ημο άδμο), υπςξ (ηάεδκηαζ) εηείκμζ πμο απέεακμκ 

απυ ημοξ ανπαζμηάημοξ πνυκμοξ. Ζαζ (έκεηα αοηχκ ηςκ ζοιθμνχκ 

ιμο,) ηαηεθήθεδ απυ αεοιίακ ημ πκεφια ιμο ηαζ ιε αανφκεζ, δ δε 

ηανδία ιμο ιέζα εζξ ημ εζςηενζηυκ ιμο εβέιζζεκ απυ ηαναπήκ ˙ 

(εονζζηυιεκμξ εζξ αοηήκ ηδκ αεθίακ ηαηάζηαζζκ,) έθενα εζξ ηδκ ικήιδκ 

ιμο (δζα κα ακηθήζς πανδβμνίακ ηαζ εάννμξ,) διέναξ παθαζάξ (ηαηά 

ηαξ μπμίαξ ελεδδθμφημ άιεζμξ ηαζ ζζπονά δ πνμζηαζία Ξμο), 

πνμζήθςζα ηδκ ζηέρζκ ιμο εζξ υθαξ ηαξ εκενβείαξ Ξμο (δζα ηςκ μπμίςκ 

ιαξ έζςγεξ), εζηεπηυιδκ ααεέςξ ηα ένβα ηςκ πεζνχκ Ξμο. Όρςζα 

πνμξ Ξε (ζηεηεοηζηχξ) ηαξ πείναξ ιμο, δ δε ροπή ιμο είκε εκχπζυκ Ξμο 

υπςξ δ ηαηάλδνμξ βδ (ηαζ ακαιέκεζ ιε πυεμκ κα εηπφζδξ επάκς ηδξ ηα 

φδαηα ηςκ μζηηζνιχκ Ξμο ηαζ κα ηδκ πμηίζδξ). Οαπέςξ εζζάημοζέ ιε, 

Ζφνζε, (ηαζ αμήεδζέ ιε,) δζυηζ (απυ ηαξ ηαθαζπςνίαξ) ζαήκεζ ημ πκεφια 

ιμο (ηζκδοκεφς δδθαδή κα απμεάκς). Θδ ζηνέρδξ ιαηνάκ απυ ειέ ημ 

πνυζςπυκ Ξμο, δζυηζ (ακ πνάλδξ αοηυ,) εα βίκς υιμζμξ ιε εηείκμοξ πμο 

ηαηένπμκηαζ (κεηνμί) εζξ ημκ θάηημκ ημο ηάθμο. Ζάιε κα αζζεακεχ ημ 

πνςί ηδκ εηδήθςζζκ ημο εθέμοξ Ξμο, δζυηζ εζξ Ξξ (ηαζ υπζ εζξ 

ακενχπμοξ) εκαπέεεζα ηαξ εθπίδαξ ιμο. Ζαηάζηδζε, Ζφνζε, βκςζηήκ 

εζξ ειέ ηδκ μδυκ πμο πνέπεζ κα ααδίζς (δζα κα απμθφβς ημοξ 
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πακηαπμφ εκεδνεφμκηαξ επενμφξ ιμο), δζυηζ εβχ πνμξ Ξε ακφρςζα ηδκ 

ροπήκ ιμο (χζηε κα Ξε θεάζς ηαζκ κα θάας ημ έθευξ Ξμο). Ώπάθθαλέ 

ιε, Ζφνζε, απυ ημοξ επενμφξ ιμο, δζυηζ εζξ Ξε εγήηδζα πνμζηαζίακ ηαζ 

ηαηαθφβζμκ. (Αεκ γδηχ υιςξ ιυκμκ αοηυ, ηδκ ζςηδνίακ ιμο απυ ημκ 

ηίκδοκμκ ˙ επζεοιχ ηαζ ηάηζ αηυιδ: ) Αίδαλέ ιε, Ζφνζε, κα εηηεθχ ημ 

εέθδιά Ξμο, δζυηζ Ξο είζαζ μ Θευξ ιμο (ηαζ επμιέκςξ μθείθς πάκημηε 

ημ ζδζηυκ Ξμο εέθδια κα εηηεθχ). Ομ πκεφια Ξμο ημ αβαευκ είεε κα ιε 

μδδβήζεζ εζξ πχνακ μιαθήκ ηαζ εοεείακ (εζξ ηδκ πχνακ ηδξ ανεηήξ). 

Ράνζκ (υπζ ηδξ ζδζηήξ ιμο αλίαξ, αθθά) ημο μκυιαηυξ Ξμο (ημ μπμίμκ είκε 

ηαοηυζδιμκ ιε ημ έθεμξ), είεε, Ζφνζε, κα ιε δζαηδνήζδξ εκ γςή (εζξ 

πείζια ηςκ επενχκ ιμο) ˙ είεε, ηζκμφιεκμξ απυ ηδκ δζηαίακ εοζπθαπκία 

Ξμο, κα ελαβάβδξ ηδκ ροπήκ ιμο απυ ηδκ εθίρδκ (εζξ ηδκ μπμίακ 

εονίζηεηαζ) ηαζ, ηζκμφιεκμξ απυ ηδκ (πνμξ ειέ) αβάπδκ Ξμο, κα 

ελαθακίζδξ ημοξ (γδημφκηαξ κα ιε εακαηχζμοκ) επενμφξ ιμο ηαζ κα 

ηαηαζηνέρδξ υθμοξ εηείκμοξ πμο εθίαμοκ ηδκ ροπήκ ιμο, δζυηζ εβχ 

είιαζ δμφθμξ Ξμο (ακήης εζξ Ξε, είιαζ ζδζμηηδζία Ξμο, ηαζ επμιέκςξ 

μοδείξ έπεζ δζηαίςια κα ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ιμο). 

 

Γ ο ξ ο λ ο γ ί α 

 

Αυλα αξ είκε εζξ ημκ Θευκ, μ Λπμίμξ ηαημζηεί εζξ ηα φρζζηα ιένδ 

ημο μονακμφ, ηαζ επάκς εζξ ηδκ βδκ αξ έθεδ (δ εεία) εζνήκδ, (δζυηζ) μ 

Θευξ ελεδήθςζε ηδκ άηνακ εφκμζάκ Ομο πνμξ ημοξ ακενχπμοξ 

(απμζηείθαξ ημκ ιμκμβεκή Πζυκ Ομο). Πικμφιεκ, εοπανζζημφιεκ, 

πνμζηοκμφιεκ, δμλμθμβμφιεκ ηαζ εοπανζζημφιεκ Ξε, Ζφνζε, δζα ηδκ 

ζδζαζηένςξ ιεβάθδκ δυλακ Ξμο (δδθαδή ηδκ εκακενχπδζζκ ημο Πζμφ Ξμο 

ηαζ ηδκ δζ΄αοηήξ ζςηδνίακ ιαξ). Μνμζθένςιεκ ηα ακςηένς (δδθαδή 

ημοξ φικμοξ ηαζ ηαξ δμλμθμβίαξ ιαξ) εζξ Ξε ημκ Ονζαδζηυκ Θευκ ˙ εζξ Ξε, 

Ζφνζε ηαζ ΐαζζθεφ, επμονάκζε Θεέ, Μάηεν πακημδφκαιε ˙ εζξ Ξε, Ζφνζε 

Εδζμφ Ρνζζηέ, πμο είζαζ μ ιμκμβεκήξ Πζυξ ημο Μαηνυξ ˙ ηαζ εζξ Ξε, 

Μκεφια Άβζμκ. Ζφνζε ηαζ Θεέ, Εδζμφ Ρνζζηέ, πμο είζαζ μ Ώικυξ ημο Θεμφ 

(μ δζα εοζίακ πνμςνζζιέκμξ), μ Πζυξ ημο Μαηνυξ, μ ελαθακίγςκ (ιε ημ 

Ώίια Ξμο) ηδκ αιανηίακ ημο ηυζιμο, εθέδζέ ιαξ ˙ καζ, εθέδζέ ιαξ Ξο, 

πμο ελαθακίγεζξ (ιε ημ Ώίια Ξμο) υθαξ ηαξ αιανηίαξ ημο ηυζιμο. Αέλαζ 

εοιεκχξ ηδκ ζηεζίακ ιαξ Ξο, πμο (ηαζ ςξ άκενςπμξ εηζιήεδξ απυ ημκ 
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Θευκ Μαηένα ηαζ) ηάεδζαζ εζξ ηα δελζά ημο Μαηνυξ, ηαζ εθέδζέ ιαξ. 

(Γδημφιεκ απυ Ξε κα ιαξ εθεήζδξ,) δζυηζ Ξο, μ Εδζμφξ Ρνζζηυξ, είζαζ μ 

ιυκμξ ηαηά θφζζκ ηαζ απμθφηςξ Άβζμξ, Ξο είζαζ μ ιυκμξ πναβιαηζηχξ 

Ζφνζμξ ηαζ ΐαζζθεφξ, μ Λπμίμξ (ιε ηδκ απμθφηςξ αβίακ γςήκ Ξμο ηαζ ιε 

ηα ελαίζζα εαφιαηά Ξμο) εδυλαζεξ ηαζ δμλάγεζξ ημκ Θευκ Μαηένα. Ώιήκ. 

Ζαε΄εηάζηδκ εζπένακ εα Ξε δμλμθμβχ ηαζ εα ακοικχ ημ άβζμκ υκμιά 

Ξμο (ηυζμκ εζξ ηδκ πανμφζακ γςήκ, υζμκ ηαζ εζξ ηδκ ιέθθμοζακ, 

δδθαδή) εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ζφνζε, οπήνλεξ ημ ηαηαθφβζμκ 

(ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ ζςηδνίαξ) ιαξ, απυ ηδξ ιζαξ βεκεάξ εζξ ηδκ 

άθθδκ (ηαε΄υθαξ δδθαδή ηαξ επμπάξ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ ακενχπςκ). Ββχ 

είπα (πνμξ Ξε): Ζφνζε, εθέδζέ ιε, εενάπεοζε ηδκ ροπήκ ιμο, δζυηζ έπς 

αιανηήζεζ εζξ Ξε (ηαζ δ ροπή ιμο είκε βειάηδ απυ ηα ηναφιαηα ηδξ 

αιανηίαξ). Ζφνζε, πνμξ Ξε ηαηέθοβμκ (γδηχκ πνμζηαζίακ) ˙ δίδαλέ ιε 

θμζπυκ (ηαζ ηαηάζηδζέ ιε ζηακυκ) κα εηηεθχ ημ εέθδιά Ξμο, δζυηζ Ξο 

είζαζ μ Θευξ (ηαζ επμιέκςξ ημ ζδζηυκ Ξμο εέθδια πνέπεζ κα εηηεθχ) ˙ 

(πνέπεζ δε κα εηηεθχ ημ εέθδιά Ξμο,) δζυηζ πθδζίμκ Ξμο οπάνπεζ πδβή 

(αζςκίμο) γςήξ ηαζ (ιυκμκ) ιέζα εζξ ημ ζδζηυκ Ξμο θςξ είκαζ δοκαηυκ κα 

(ακμίλμοκ μζ μθεαθιμί ιαξ ηαζ κα) ίδςιεκ (Ξε, πμο είζαζ) ημ αθδεζκυκ 

θςξ. Ξοκέπζζε κα πανέπδξ αδζαηυπςξ ημ έθευξ Ξμο εζξ εηείκμοξ πμο Ξε 

βκςνίγμοκ (ςξ ιυκμκ αθδεζκυκ Θευκ). Ζαηαλίςζέ ιαξ, Ζφνζε, κα 

δζαθοθαπεχιεκ ακαιάνηδημζ ηαηά ηδκ κφηηα πμο ένπεηαζ. Αμλαζιέκμξ 

είζαζ, Ζφνζε, Ξο, μ Θευξ ηςκ παηένςκ ιαξ, ηαζ ημ άβζμκ υκμιά Ξμο είκε 

έκδμλμκ ηαζ άλζμκ κα οικήηαζ αζςκίςξ. Ώιήκ. Ομ έθευξ Ξμο, Ζφνζε, είεε 

κα εηποεή επάκς ιαξ ηυζμκ πμθφ, υζμκ ιεβάθδ οπήνλεκ δ εθπίξ ιαξ εζξ 

Ξε. Αμλαζιέκμξ είζαζ, Ζφνζε ˙ οπυδεζλε εζξ ειέ ηαξ δζηαίαξ απαζηήζεζξ 

πμο έπεζξ απυ ειέ. Αμλαζιέκμξ είζαζ, Αέζπμηα ˙ δμξ ιμο ζφκεζζκ, χζηε 

κα ηδνχ ηαξ δζηαίαξ αοηάξ απαζηήζεζξ ηαζ εκημθάξ Ξμο. Αμλαζιέκμξ 

είζαζ, Άβζε ˙ θχηζζέ ιε δζα ηςκ εκημθχκ Ξμο. Ζφνζε, ημ έθευξ Ξμο είκε 

άπεζνμκ ηαζ αζχκζμκ ˙ ιδ αδζαθμνήζδξ (θμζπυκ) δζ΄διάξ πμο είιεεα 

πθάζιαηα ηςκ πεζνχκ Ξμο. Βζξ ζε ανιυγεζ αίκμξ, εζξ Ξε ανιυγεζ φικμξ, 

εζξ Ξε ανιυγεζ δυλα, εζξ ημκ Μαηένα ηαζ εζξ ημκ Πζυκ ηαζ εζξ ημ Άβζμκ 

Μκεφια, ηαζ ηχνα ηαζ πάκημηε ηαζ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. 
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Σο ύμβολον ηηρ Πίζηεωρ 

 

Μζζηεφς υηζ μ Θευξ είκε εζξ ˙ ηαζ αοηυξ είκε Μαηήν, ελμοζζαζηήξ 

ημο πακηυξ, Αδιζμονβυξ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ ηαζ υθςκ ηςκ μναηχκ 

ηαζ αμνάηςκ ηυζιςκ. 

Μζζηεφς υηζ Ζφνζμξ είκε εζξ, μ Εδζμφξ Ρνζζηυξ, μ Λπμίμξ είκε Πζυξ 

ημο Θεμφ ιμκμβεκήξ ηαζ εβεκκήεδ εη ημο Μαηνυξ πνυ πάκηςκ ηςκ 

αζχκςκ. Βίκε θςξ εη θςηυξ, Θευξ αθδεζκυξ εη Θεμφ αθδεζκμφ, 

βεκκδεείξ ηαζ υπζ δδιζμονβδεείξ ˙ είκε ηδξ αοηήξ ιε ημκ Μαηένα μοζίαξ 

˙ ηα πάκηα εδδιζμονβήεδζακ δζ΄Ώοημφ. 

Ώοηυξ ηαηήθεεκ απυ ημοξ μονακμφξ ηαζ έθααε ζάνηα εη Μκεφιαημξ 

Ώβίμο ηαζ Θανίαξ ηδξ Μανεέκμο ηαζ έβζκεκ άκενςπμξ, πάνζκ διχκ ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ πνμξ ζςηδνίακ ιαξ. 

Ζαζ εζηαονχεδ οπέν διχκ ηαηά ηδκ επμπήκ ημο Μμκηίμο Μζθάημο 

ηαζ οπέιεζκε παεήιαηα ηαζ (απμεακχκ) εηάθδ. 

Ζαζ ακέζηδ ηαηά ηδκ ηνίηδκ διένακ, ζοιθχκςξ πνμξ ηαξ 

πνμθδηείαξ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ. 

Ζαζ ακήθεεκ εζξ ημοξ μονακμφξ ηαζ εηάεζζεκ εζξ ηα δελζά ημο 

Μαηνυξ. 

Ζαζ πάθζκ εα έθεδ εκδυλςξ δζα κα ηνίκδ γχκηαξ ηαζ κεηνμφξ ˙ δ 

ΐαζζθεία Ώοημφ εα είκε αζςκία ηαζ αηεθεφηδημξ. 

Μζζηεφς αηυιδ υηζ οπάνπεζ ημ Άβζμκ Μκεφια, ημ Λπμίμκ είκε 

ηονίανπμξ ηαζ γςμπμζυξ Ππυζηαζζξ, εηπμνεφεηαζ εη ημο Μαηνυξ, έπεζ ηδκ 

ζδίακ αλίακ ηαζ (δζ΄αοηυ) πνέπεζ κα θαηνεφεηαζ ηαζ κα δμλμθμβείηαζ εζξ 

ίζμκ ααειυκ ιε ημκ Μαηένα ηαζ ιε ημκ Πζυκ. Ώοηυ εθάθδζε δζα ιέζμο 

ηςκ πνμθδηχκ. 

Μζζηεφς υηζ ιία Βηηθδζία οπάνπεζ ˙ ηαζ αοηή είκε αβία, ηαεμθζηή, 

ηαζ απμζημθζηή. 

Αζαηονφζζς υηζ ιίακ θμνάκ βίκεηαζ ημ αάπηζζια εζξ άθεζζκ 

αιανηζχκ. 

Γς ιε ηδκ πίζηζκ ηαζ ηδκ ακαιμκήκ ηδξ ακαζηάζεςξ ηςκ κεηνχκ ˙  

Ζαζ ηδξ απμθαφζεςξ κέαξ γςήξ εζξ ηδκ ιέθθμοζακ κα ειθακζζεή 

ΐαζζθείακ ημο Θεμφ. Ώιήκ. 
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Λνευκ ηαζ πνέπμκ είκε αθδεχξ κα ιαηανίγςιεκ ζε, ηδκ Θεμηυημκ, 

δζυηζ είζαζ πάκαβκμξ ηαζ Θήηδν ημο Θεμφ ιαξ ηαζ ζμο αλίγμοκ 

αηαηάπαοζηα εβηχιζα. Αμλάγμιεκ, ς Μανεέκε, ιε ιεβάθδκ δυλακ ζε, 

πμο είζαζ αζοβηνίηςξ ηζιζςηένα απυ ηα Ρενμοαείι ηαζ αζοβηνίηςξ 

εκδμλμηένα απυ ηα Ξεναθείι (δδθαδή είζαζ ορδθμηένα ηαζ ακςηένα 

υθςκ ηςκ Ώββεθζηχκ ηαβιάηςκ), ζε, πμο πςνίξ κα θεανή δ πανεεκία 

ζμο, εβέκκδζεξ ημκ Θευκ Ηυβμκ, ζε, πμο πναβιαηζηχξ είζαζ Θήηδν ημο 

Θεμφ. 

 

Ώπμθοηίηζμκ. Ήπμξ πθ. δ ΄ . 

 

Λ αζχιαημξ Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ, θααχκ βκχζζκ, ηαηά ηνυπμκ 

αηαηάθδπημκ εζξ διάξ, ηδξ πνμζηαβήξ ημο Θεμφ, πανμοζζάζεδ αιέζςξ 

εζξ ηδκ ηαημζηίακ ημο (πνμζηάημο ηδξ Μανεέκμο) Εςζήθ ηαζ είπεκ εζξ 

ηδκ ιδ έπμοζακ πείνακ βάιμο Ζυνδκ: Ώοηυξ, μ Λπμίμξ, ιε ηδκ 

απυθαζζκ ηδξ απενζβνάπημο ηαζ απενζκμήημο ηαπεζκχζεχξ Ομο κα βίκδ 

άκενςπμξ, επαιήθςζε  1  ημοξ μονακμφξ (δζα κα ηαηέθεδ εζξ ηδκ βδκ), 

εζζένπεηαζ (ηχνα) μθυηθδνμξ εκηυξ ζμο, πςνίξ κα οπμζηή ηαιιίακ 

ιεηαηνμπήκ ηαζ αθθμίςζζκ (εζξ ηδκ εείακ θφζζκ Ομο). ΐθέπςκ δε ήδδ 

Ώοηυκ ιέζα εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο κα θαιαάκδ ιμνθήκ δμφθμο, (δδθαδή 

κα βίκεηαζ άκενςπμξ,) ηαηαθαιαάκμιαζ απυ εαοιαζιυκ ηαζ δέμξ ηαζ 

ηναοβάγς εζξ ζε: Ραίνε Ιφιθδ Ώκφιθεοηε  2 . 

 

Βίηα ράθθεηαζ μ Ζακχκ: 

Σδή α΄. Ήπμξ δ ΄.  Λ Βζνιυξ. 

 

Θα ακμίλς ημ ζηυια ιμο ηαζ αοηυ εα βειίζδ απυ ηδκ πάνζκ ημο 

Ώβίμο Μκεφιαημξ ηαζ εα είπς θυβμοξ (εβηςιζαζηζημφξ) πνμξ ηδκ 

ΐαζίθζζζακ Θδηένα (ημο Ζονίμο) ˙ ηαζ εα ιε ίδμοκ κα πακδβονίγς ιε 

θαιπνυηδηα, ηαζ εα ακοικήζς βειάημξ απυ εοθνμζφκδκ ηα εαοιαζηά 

ιεβαθεία, ηςκ μπμίςκ αφηδ δλζχεδ. 

    

1. Ώζ παναπμιπαί ακαθένμκηαζ εζξ ζδιεζχζεζξ, αζ μπμίαζ εονίζημκηαζ εζξ ημ ηέθμξ 

ημο αζαθίμο 
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Ππεναβία  Θεμηυηε… 

 

Σ Ώβκή, μ ιέβαξ Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ (πμο εζηάθδ απυ ημκ Θευκ 

δζα κα ζμο είπδ υηζ εα βεκκήζδξ ημκ Ξςηήνα ημο ηυζιμο), αθέπςκ ζε 

κα είζαζ ημ έιροπμκ αζαθίμκ ημο Ρνζζημφ  3 , ημ εζθναβζζιέκμκ απυ ημ 

Άβζμκ Μκεφια, ακεθχκεζ πακδβονζηχξ πνμξ ζε: Ραίνε, ζο, πμο (εδέπεδξ 

εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο ηδκ πανάκ υθμο ημο ηυζιμο, δδθαδή ημκ Ζφνζμκ, ηαζ 

ημζμοημηνυπςξ) είζαζ ημ ζηεφμξ ηδξ πανάξ ˙ (παίνε,) ζο, ιέζς ηδξ 

μπμίαξ εα ηαηανβδεή δ ηαηάνα πμο έθααε (δζα ηδκ παναημήκ ηδξ) δ 

πνυβμκυξ ιαξ Βφα  4 . 

 

Ππεναβία  Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, Μανεέκε, Ιφιθδ ημο Ζονίμο, ζο, πμο (ιε ημ κα θένδξ εζξ 

ημκ ηυζιμκ ημκ Ηοηνςηήκ) ακμνεχκεζξ απυ ηδκ πηχζζκ ημο ημκ Ώδάι 

ηαζ εακαηχκεζξ ημκ άδδκ. Ραίνε, πάκαβκε Ζυνδ, πμο είζαζ ημ ακάηημνμκ 

ημο ιμκαδζημφ ΐαζζθέςξ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ μ πφνζκμξ ενυκμξ ημο 

Μακημηνάημνμξ  5 . 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Ραίνε, ζο, πμο εαθάζηδζεξ ημ (εείμκ) ηνζακηάθοθθμκ, ημ μπμίμκ 

δεκ ιαναίκεηαζ πμηέ (δδθαδή ημκ Ζφνζμκ). Ραίνε, ζο, πμο εβέκκδζεξ ημ 

ιήθμκ, ημ μπμίμκ εοςδζάγεζ, ζο, πμο εβέκκδζεξ Βηείκμκ πμο απμηεθεί 

ηδκ εοςδίακ ηδκ μπμίακ μζθναίκεηαζ  6   μ ΐαζζθεφξ ηςκ υθςκ. Ραίνε, 

ζο, πμο δεκ έθααεξ πείνακ βάιμο, ζο, πμο είζαζ δ ζςηδνία ημο ηυζιμο. 

 

Ζαζ κοκ… 

 

Ραίνε, ς Θεμηυηε, εδζαονέ ηδξ πανεεκίαξ, ζο, ιέζς ηδξ μπμίαξ 

δβένεδιεκ απυ ηδκ πηχζζκ ιαξ. Ραίνε, ς Αέζπμζκα, ζο, πμο είζαζ ημ 

εοχδεξ ηνίκμκ, ημ μπμίμκ ακαδίδεζ ηδκ εοςδίακ ημο εζξ ημοξ πζζημφξ  ˙ 

είζαζ αηυιδ εφμζιμκ εοιίαια ηαζ πμθφηζιμκ ιφνμκ. 

 

 

 



 56 

Ζαζ πάθζκ: «Ώκμίλς ημ ζηυια ιμο…» 

Σδή β΄.  Λ Βζνιυξ. 

 

Θεμηυηε, ζο, πμο είζαζ δ γςκηακή ηαζ αζηείνεοημξ πήβή, ζηενέςζε 

(εζξ ηδκ πέηνακ ηδξ πίζηεςξ) υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ, ζοβηνμηήζακηεξ 

πκεοιαηζηυκ πμνυκ, ζε οικμθμβμφκ, ηαζ αλίςζέ ημοξ κα θάαμοκ 

ζηεθάκμοξ δυλδξ εζξ ηδκ εείακ δυλακ ημο μονακμφ, υπμο ηαημζηείξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ζο, δ μπμία, ςζάκ αβνυξ  7  πμο πναβιαηζηχξ δεκ ςνβχεδ 

πμηέ, (έιεζκεξ δδθαδή πάκημηε Μανεέκμξ,) εαθάζηδζεξ ημκ εείμκ 

ζηάποκ (ημκ Εδζμφκ) ˙ (παίνε), ζο, πμο είζαζ δ έιροπμξ ηνάπεγα  8  , δ 

μπμία επχνδζε ημκ Άνημκ ηδξ γςήξ (ημκ Ζφνζμκ). Ραίνε, ς Αέζπμζκα, 

πμο είζαζ δ ακελάκηθδημξ πδβή ημο φδαημξ ηδξ γςήξ  9  . 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ζο, δ (εεία) Αάιαθζξ, πμο εβέκκδζεξ πάνζκ (ηδξ ζςηδνίαξ) 

ηςκ πζζηχκ ημκ Θυζπμκ ημκ άιςιμκ (πμο ήημ πνμςνζζιέκμξ κα 

εοζζαζεή δζ΄αοημφξ). Ραίνε, ζο, δ (εεία) Ώικάξ, πμο εβέκκδζεξ ημκ 

Ώικυκ ημο Θεμφ, μ Λπμίμξ (δζα ημο αίιαηυξ Ομο) ελαθείθεζ υθμο ημο 

ηυζιμο ηα πηαίζιαηα. Ραίνε, ζο, δ μπμία είζαζ ημ εενιυκ ζθαζηήνζμκ  10. 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Ραίνε, ζο, δ θςηεζκή αοβή  11   , δ μπμία ααζηάγεζξ εζξ ηαξ αβηάθαξ 

ζμο ημκ ήθζμκ (ηδξ Αζηαζμζφκδξ) Ρνζζηυκ ηαζ είζαζ δ ηαημζηία ημο θςηυξ 

(ημο Ρνζζημφ). Ραίνε, ζο, πμο ελδθάκζζεξ ημ ζηυημξ (ηδξ πθάκδξ ηαζ 

ηδξ αιανηίαξ) ηαζ ελειδδέκζζεξ ημοξ ζημηεζκμηάημοξ δαίιμκαξ. 

 

 Ζαζ κφκ… 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ δ ιμκαδζηή πφθδ  12  , απυ ηδκ μπμίακ επέναζε 

(ηαζ ήθεεκ εζξ ημκ ηυζιμκ) μ Ηυβμξ ημο Θεμφ ιυκμξ (ηαζ μοδείξ άθθμξ)˙ 

(παίνε,) ζο, ς Αέζπμζκα, δ μπμία, ιε ημ κα βεκκήζδξ ημκ Ξςηήνα, 
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ζοκέηνζρεξ ημοξ ιμπθμφξ ηαζ ηαξ πφθαξ ημο άδμο (δζα κα ελέθεμοκ μζ 

εηεί θοθαηζζιέκμζ. Ραίνε, ς αλία πακηυξ φικμο Ζυνδ, ζο, πμο είζαζ δ 

εεία είζμδμξ δ εζζάβμοζα εζξ ημκ Μανάδεζζμκ υθμοξ υζμζ ζχγμκηαζ. 

      

Ζαζ πάθζκ: «Ομοξ ζμοξ οικμθυβμοξ…» 

Σδή δ΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

Ώοηυξ πμο ηάεδηαζ εκδυλςξ επάκς εζξ ημκ ενυκμκ ηδξ Θευηδημξ, μ 

ιέβαξ ηαζ φρζζημξ Θευξ Εδζμφξ, ήθεεκ (εζξ ημκ ηυζιμκ) ιέζς ιζαξ 

εθαθνάξ  13   κεθέθδξ (ηδξ Μανεέκμο Θανίαξ ηαζ ιε ηδκ άπνακημκ 

παθάιδκ Ομο (ιε ηδκ εεσηήκ δδθαδή δφκαιίκ Ομο) ςδήβδζεκ εζξ 

ζςηδνίακ εηείκμοξ πμο (ιε πίζηζκ) ηναοβάγμοκ: Αυλα, Ρνζζηέ, εζξ ηδκ 

δφκαιίκ Ξμο. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Βζξ ζε, ς Θεμηυηε, πμο είζαζ αλία πακηυξ φικμο, αμχιεκ ιε ζενάξ 

ραθιςδίαξ: Ραίνε, ζο, πμο είζαζ υνμξ παπφ ηαζ εφθμνμκ 14   , υνμξ 

ζοιπαβέξ ηαζ ζηενεμπμζδιέκμκ οπυ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, υπςξ μ 

πδηηυξ ηονυξ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ θοπκία 15  , (θένμοζα ημ εείμκ θςξ) 

ηαζ ζηάικμξ, θένμοζα εκηυξ ηδξ ημ (εείμκ) ιάκκα  16  , ηδκ ηνμθήκ πμο 

βθοηαίκεζ ηα (πκεοιαηζηά) αζζεδηήνζα ηςκ εοζεαχκ ακενχπςκ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ς αβκή Αέζπμζκα, πμο είζαζ ημ ζθαζηήνζμκ ημο ηυζιμο  17  . 

Ραίνε, εεία ηθίιαλ («ζηάθα»)  18  , πμο ιαξ ακφρςζεξ υθμοξ απυ ηδκ 

βδκ (εζξ ημκ μονακυκ), πςνίξ διείξ κα ημ αλίγςιεκ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ 

δ βέθονα δ μπμία πναβιαηζηχξ ιεηαθένεζξ υθμοξ ημοξ οικδηάξ ζμο 

απυ ημκ εάκαημκ πνμξ ηδκ (αζχκζμκ) γςήκ.   
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ς αιυθοκηε Μανεέκε, ορδθμηένα ηςκ μονακχκ, ζο, πμο 

πςνίξ ηακέκα ηυπμκ εαάζηαζεξ εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο (Βηείκμκ πμο 

απμηεθεί) ημ εειέθζμκ  19  ηδξ βδξ (ηαζ μθμηθήνμο ηδξ Αδιζμονβίαξ). 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ δ ημβπφθδ («απδαάδα»), δ μπμία απυ ηα αίιαηά 

ζμο έααρεξ εείακ πμνθφνακ δζα κα ηδκ θμνέζδ μ ΐαζζθεφξ ηςκ 

Ώββεθζηχκ ζηναηεοιάηςκ (έδςζεξ δδθαδή ζχια εζξ Ώοηυκ). 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Ραίνε, ς Αέζπμζκα, ζο, πμο εβέκκδζεξ αθδεχξ ημκ Ιμιμεέηδκ, μ 

Λπμίμξ ζοβπςνεί δςνεάκ ηαξ αιανηίαξ υθςκ ˙  (πάζνε) ζο, πμο είζαζ 

αάεμξ εζξ ημ μπμίμκ ηακείξ κμοξ δεκ δφκαηαζ κα δζεζζδφζδ, ηαζ φρμξ ημ 

μπμίμκ ηακείξ δεκ δφκαηαζ κα πενζβνάρδ, δζυηζ ζο, ς Αέζπμζκα, πμο δεκ 

έθααεξ πείνακ βάιμο, είζαζ εηείκδ δζα ηδξ μπμίαξ ςδδβήεδιεκ εζξ ηδκ 

εέςζζκ. 

Ζαζ κοκ… 

 

Πικμθμβμφιεκ ζε, δ μπμία έπθελεξ πάνζκ ημο ηυζιμο ζηέθακμκ 20 , 

πμο δεκ ημκ έηαιακ πείνεξ ακενχπςκ, (εβέκκδζεξ δδθαδή ημκ Ρνζζηυκ 

άκεο ακδνζημφ ζπένιαημξ, ιε ιυκδκ ηδκ επζζηίαζζκ ημο Ώβίμο 

Μκεφιαημξ,) ηαζ ηναοβάγμιεκ πνμξ ζε: Ραίνε, Μανεέκε, πμο είζαζ 

δζ΄υθμοξ ιαξ ημ θνμφνζμκ ηαζ ημ μπονυκ ζηναηυπεδμκ ηαζ ημ ζηήνζβια 

ηαζ ημ ζενυκ ηαηαθφβζμκ. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Λ ηαεήιεκμξ εκ δυλδ…» 

Σδή ε΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

θα ηα δδιζμονβήιαηα έιεζκακ εηζηαηζηά, αθέπμκηα ηδκ ιεβάθδκ 

εείακ δυλακ, εζξ ηδκ μπμίακ έθεαζεξ, ς Μανεέκε, ζο, πμο δεκ έθααεξ 

πείνακ βάιμο ˙  (είκε δε ιεβάθδ δ δυλα ζμο,) δζυηζ δλζχεδξ κα δεπεήξ 

εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο ημκ Θευκ, πμο ελμοζζάγεζ ηα πάκηα, ηαζ εβέκκδζεξ 

Πζυκ, μ Λπμίμξ δεκ έπεζ μφηε ανπήκ μφηε ηέθμξ (αθμφ, ςξ Θευξ, οπήνπε 
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ηαζ εα οπάνπεζ πάκημηε). Λ Πζυξ ζμο Ώοηυξ δίδεζ ςξ ανααείμκ, εζξ 

εηείκμοξ πμο (ιε πίζηζκ) ζε οικμφκ, ηδκ ζςηδνίακ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ς πάκαβκε Μανεέκε, ζο, πμο εβέκκδζεξ ηδκ μδυκ 21  ηδξ 

γςήξ (ημκ Ρνζζηυκ) ηαζ έζςζεξ ημκ ηυζιμκ απυ ημκ ηαηαηθοζιυκ  22  

ηδξ αιανηίαξ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ Ιφιθδ ημο Εδίμο ημο Θεμφ, πνάβια 

ημ μπμίμκ πνμηαθεί ζενυκ δέμξ εζξ υπμζμκ ημ αημφεζ ή ημ θέβεζ. Ραίνε, ς 

ηαημζηία ημο Ζονζάνπμο ηδξ Ζηίζεςξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, άπνακηε Θεμηυηε, ζο, πμο είζαζ δ (πνμζηαηεοηζηή) δφκαιζξ 

ηαζ ημ ζζπονυκ θνμφνζμκ ηςκ ακενχπςκ, μ άβζμξ ηυπμξ ημκ μπμίμκ 

έηαιε ηαημζηίακ Ομο μ έκδμλμξ Θευξ ˙ (παίνε) ζο, πμο εεακάηςζεξ ημκ 

άδδκ (ιε ημ κα βεκκήζδξ ημκ Ιζηδηήκ ημο εακάημο), ζο, πμο είζαζ μ 

μθυθςημξ κοιθζηυξ εάθαιμξ (εκηυξ ημο μπμίμο μ Θευξ Ηυβμξ δκχεδ ιε 

ηδκ ηηζζηήκ ακενςπίκδκ θφζζκ). Ραίνε, δ αβαθθίαζζξ ηςκ Ώββέθςκ. 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ δ αμήεεζα υθςκ υζμζ ζε παναηαθμφκ ιε πίζηζκ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, Αέζπμζκα, ζο, δ μπμία, ςζάκ άνια πφνζκμκ  23  , εδέπεδξ 

ιέζα ζμο ημκ Ηυβμκ ημο Θεμφ (ηαζ ημκ ιεηέθενεξ απυ ημκ μονακυκ εζξ 

ηδκ βδκ) ˙ (παίνε,) ζο, πμο είζαζ μ έιροπμξ Μανάδεζζμξ  24  , μ έπςκ εκ 

ης ιέζς ημο ημ δέκδνμκ ηδξ γςήξ, δδθαδή ημκ Ζφνζμκ. Δ βθοηφηδξ ηςκ 

ηανπχκ αοημφ ημο δέκδνμο (δδθαδή ημο Ζονίμο) δίδεζ γςήκ εζξ 

εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πνμδβμοιέκςξ ιεκ είπμκ οπμηφρεζ εζξ ημκ εάκαημκ 

(δζυηζ έθαβμκ ηανπυκ απυ ημ απδβμνεοιέκμκ δέκδνμκ, πμο ήημ εκηυξ 

ημο Μαναδείζμο ηδξ Βδέι), ηχνα δε βεφμκηαζ ιε πίζηζκ ημοξ ηανπμφξ 

ημο δέκδνμο αοημφ. 
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Αυλα Μαηνί… 

 

Ηαιαάκμκηεξ ζζπφκ δζα ηδξ ζδζηήξ ζμο δοκάιεςξ, ηναοβάγμιεκ 

πνμξ ζε ιε πίζηζκ: Ραίνε, ς πυθζξ ημο ΐαζζθέςξ ηςκ υθςκ, δζα ηδκ 

μπμίακ πμθθά έκδμλα ηαζ άλζα κα αημοζεμφκ  25  εθάθδζακ ζαθχξ μζ 

πνμθήηαζ (πνμθδηεφμκηεξ ηα ιεθθμκηζηά ιεβαθεία ηδξ Εενμοζαθήι, δ 

μπμία ήημ πνμηφπςζζξ ζδζηή ζμο). Ραίνε, ζο, πμο είζαζ υνμξ, εζξ ημ 

μπμίμκ δεκ δκμίπεδζακ θαημιεία  26  (δδθαδή πανεέκμκ υνμξ), ηαζ 

αάεμξ (πκεοιαηζηυκ), ημ μπμίμκ ηακείξ δεκ δφκαηαζ κα ιεηνήζδ. 

 

Ζαζ κοκ… 

Ραίνε, ς αβκή Ζυνδ, ζο, πμο απμηεθείξ εονφπςνμκ ηαημζηίακ ημο 

Ηυβμο, ζο, πμο είζαζ δ ημβπφθδ («απδαάδα»), δ μπμία έθενεκ εζξ διάξ 

ημκ εείμκ ιανβανίηδκ (ημκ Ρνζζηυκ). Ραίνε, πακεαφιαζηε, ζο, πμο 

ζοιθζθζχκεζξ πνμξ ημκ Θευκ υθμοξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ πάκημηε ζε 

ιαηανίγμοκ. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Βλέζηδ ηα ζφιπακηα…» 

Σδή ζη΄ .  Λ Βζνιυξ. 

 

Διείξ μζ εοζεαείξ, πμο επζηεθμφιεκ ηδκ εείακ ηαζ ηζιζςηάηδκ αοηήκ 

εμνηήκ ηδξ Θδηνυξ ημο Ζονίμο ιαξ, έθεεηε κα ηηοπήζςιεκ (ζηζνηχκηεξ 

απυ αβαθθίαζζκ) ηαξ πείναξ, δμλάγμκηεξ (ιε αοηυκ ημκ εκεμοζζχδδ 

ηνυπμκ) ημκ Θευκ πμο εβεκκήεδ ελ αοηήξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, ς άζπζθε Ζυνδ, ζο, πμο είζαζ μ αιυθοκημξ κοιθζηυξ 

εάθαιμξ ημο Ηυβμο (ιέζα εζξ ημκ μπμίμκ Λφημξ – μ Ηυβμξ – δκχεδ ιε 

ηδκ ηηζζηήκ ακενςπίκδκ θφζζκ), ζο, πμο είζαζ δ αζηία ηδξ εεχζεςξ 

υθςκ (ηςκ πζζηχκ), μ ήπμξ πμο αημφεηαζ βφνς απυ ημοξ πνμθήηαξ  27  . 

Ραίνε, ζο, δ μπμία είζαζ ημ έκδμλμκ ζηυθζζια ηςκ απμζηυθςκ. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ώπυ ζε έζηαλεκ δ δνυζμξ (μ Ρνζζηυξ), πμο έζαδζε ηδκ θθυβα ηδξ 

(εζδςθμθαηνζηήξ) πμθοεεΎαξ. Αζα ημφημ ακαθςκμφιεκ εζξ ζε: Ραίνε, 

Μανεέκε, ζο, πμο είζαζ μ βειάημξ απυ δνυζμκ πυημξ  28  , ημκ μπμίμκ μ 

Γεδεχκ είδε πνμθδηζηχξ (ηαηά ηδκ παθαζάκ εηείκδκ επμπήκ). 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Εδμφ, ηναοβάγμιεκ εζξ ζε ημ, Ραίνε! Γίκε (θμζπυκ) θζιήκ δζ΄ιαξ, 

πμο πθέμιεκ ιέζα εζξ ηδκ (ηνζηοιζχδδ) εάθαζζακ (ημο αίμο) ˙ βίκε 

ηυπμξ μπονυξ ακεθμδζαζιμφ ηαζ ελμνιήζεςκ δζ΄διάξ, πμο είιεεα ιέζα 

εζξ ημ πέθαβμξ ηςκ εθίρεςκ ηαζ ηςκ πμθθχκ ηαζ πμζηίθςκ παβίδςκ ημο 

επενμφ ιαξ Αζααυθμο. 

 

Ζαζ κοκ… 

 

Ξο, πμο είζαζ δ αζηία ηδξ πανάξ (δζυηζ εβέκκδζεξ ημκ Ηοηνςηήκ ημο 

ηυζιμο), βέιζζε ιε ηδκ πάνζκ ζμο ηδκ ζηέρζκ ιαξ, χζηε κα 

ηναοβάγςιεκ πνμξ ζε: Ραίνε, ζο, πμο είζαζ δ (θθμβζγμιέκδ ηαζ) ιδ 

ηαζμιέκδ  29   αάημξ, (ηδκ μπμίακ είδε ζοιαμθζηχξ μ Θςτζήξ,) ηαζ δ 

μθυθςημξ κεθέθδ  30  , δ ζοκεπχξ νίπημοζα ηδκ πνμζηαηεοηζηήκ ζηζάκ 

ηδξ επί ηςκ πζζηχκ. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Οδκ εείακ ηαφηδκ…» 

Σδή γ ΄. Λ Βζνιυξ. 

 

Λζ εοζεαείξ εηείκμζ ηνεζξ Εζναδθίηαζ κέμζ (πμο ήζακ αζπιάθςημζ εζξ 

ηδκ ΐααοθχκα,) δεκ εθάηνεοζακ ηα δδιζμονβήιαηα (υπςξ ήημ δ εζηχκ 

ημο ααζζθέςξ Ιααμοπμδμκυζμνμξ πμο εζηήεδ δζα κα πνμζηοκήηαζ 

θαηνεοηζηχξ), παναιενίγμκηεξ ημκ Αδιζμονβυκ. Ζαηαπαηήζακηεξ δε ιε 

βεκκαζυηδηα ηδκ απεζθήκ υηζ εα ημοξ νίρμοκ εζξ ημ πον, (πνμξ ηζιςνίακ 

ηςκ,) έραθθμκ (απυ ημ ιέζμκ ηδξ ηαζμιέκδξ ηαιίκμο) βειάημζ πανάκ: 

Αμλαζιέκμξ, είζαζ ζο, μ Ζφνζμξ ηαζ Θευξ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ, ημκ μπμίμκ 

μοδείξ δφκαηαζ κα οικήζδ επαλίςξ. 
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Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ξε οικμφιεκ, θέβμκηεξ πνμξ ζε, ς Θεμηυηε: Ραίνε, ζο, πμο είζαζ 

ημ (εείμκ) άνια ημο πκεοιαηζημφ ήθζμο (Ρνζζημφ) ηαζ δ πναβιαηζηή 

άιπεθμξ («ηθδιαηανζά») πμο εαθάζηδζε ηδκ ςναίακ ηαζ χνζιμκ 

ζηαθοθήκ (ημκ Ρνζζηυκ) ˙  δ (εεία) ζηαθοθή αφηδ ζηάγεζ (μονάκζμκ) 

μίκμκ, μ μπμίμξ (πζκυιεκμξ,) εοθναίκεζ ηαξ ροπάξ  31  εηείκςκ, πμο ιε 

πίζηζκ ζε δμλάγμοκ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ημο Ζονίμο, ζο, δ μπμία εβέκκδζεξ ημκ Εαηνυκ ηςκ 

(ροπζηχκ ηαζ ζςιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηςκ) ακενχπςκ ˙ (παίνε,) ζο, πμο 

είζαζ δ ιοζηζηή νάαδμξ  32  δ αθαζηήζαζα ημ άκεμξ (ημκ Ρνζζηυκ), πμο 

πμηέ δεκ ιαναίκεηαζ. Ραίνε, ς Αέζπμζκα, ζο, δζα ιέζμο ηδξ μπμίαξ 

βειίγμιεκ απυ πανάκ ηαζ ηθδνμκμιμφιεκ ηδκ (αζχκζμκ) γςήκ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Σ Αέζπμζκα, μφηε δ πθέμκ νδημνζηή βθχζζα δεκ διπμνεί κα ζε 

οικήζδ υζμκ πνέπεζ ˙ δζυηζ, ιε ημ κα βεκκήζδξ ημκ ΐαζζθέα Ρνζζηυκ, 

ηαηέζηδξ ορδθμηένα ηαζ ακςηένα ηαζ απ΄αοηά ηα Ξεναθείι (πμο 

απμηεθμφκ ημ φρζζημκ Ώββεθζηυκ Οάβια). Εηέηεοε (θμζπυκ) Ώοηυκ κα 

απαθθάλδ απυ μζμκδήπμηε ηαηυκ διάξ, πμο ιε πίζηζκ ζε πνμζηοκμφιεκ. 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

θμξ μ ηυζιμξ, απυ ημ έκ άηνμκ έςξ ημ άθθμ, ζε εβηςιζάγεζ ιε 

ιαηανζζιμφξ ηαζ ακαθςκεί πνμξ ζε: Ραίνε, ς αβκή Μανεέκε, πμο είζαζ 

μ πίκαλ  33  , εζξ ημκ μπμίμκ ιε ημκ δάηηοθμκ ημο Θεμφ Μαηνυξ έπεζ 

βναθή μ Ηυβμξ. Εηέηεοε (θμζπυκ) Ώοηυκ, Θεμηυηε, κα βνάρδ ημοξ 

δμφθμοξ ζμο εζξ ημ αζαθίμκ ηδξ (αζςκίμο) γςήξ  34  . 
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Ζαζ κοκ… 

 

Διείξ μζ δμφθμζ ζμο ζε ζηεηεφμιεκ ηαζ ηάιπημιεκ (εκχπζυκ ζμο) ηα 

βυκαηα ηδξ ηανδίαξ ιαξ. Μθδζίαζε ημ μοξ ζμο (δζα κα αημφζδξ ηδκ 

ζηεζίακ ιαξ), ς Ώβκή, ηαζ ζχζε διάξ πμο αοεζγυιεεα ιέζα εζξ ημ 

πέθαβμξ ηςκ εθίρεςκ, ηαζ θφθαλε ηδκ πυθζκ ζμο, ς Θεμηυηε, απυ 

πάζδξ επενζηήξ επζεέζεςξ. 

 

Ζαζ πάθζκ: «Λοη εθάηνεοζακ…» 

Σδή δ΄ . Λ Βζνιυξ. 

 

Λ Πζυξ ηδξ Θεμηυημο, ηαηά ηδκ παθαζάκ επμπήκ, πνμηοπμφιεκμξ 

ιε ημκ ειθακζζεέκηα Άββεθμκ  35  , δζεθφθαλεκ (ααθααείξ) ημοξ εοζεαείξ 

(Εζναδθίηαξ) κέμοξ, πμο ήζακ ιέζα εζξ ηδκ ηάιζκμκ ημο πονυξ. Οχνα 

δε, θακενμφιεκμξ (υπζ πθέμκ ιε ηφπμοξ ηαζ ζφιαμθα, αθθά) εκενβχξ, 

ζςιαηζηχξ, ζδηχκεζ επάκς μθυηθδνμκ ηδκ μζημοιέκδκ ηαζ ηδκ ηάικεζ 

κα ράθθδ: θα ηα δδιζμονβήιαηα, δμλμθμβείηε ημκ Ζφνζμκ ηαζ (δζα ηςκ 

φικςκ ζαξ) ορχκεηε Ώοηυκ οπενάκς πακηυξ φρμοξ ηαζ ακενςπίκμο 

ιεβαθείμο εζξ πάκηαξ ημοξ αζχκαξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Βδέπεδξ εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο, ς αβκή Μανεέκε, ημκ Ηυβμκ ημο  

Θεμφ ˙  εαάζηαζεξ (εζξ ηαξ αβηάθαξ ζμο) Βηείκμκ πμο ααζηάγεζ υθδκ 

ηδκ δδιζμονβίακ. Έενερεξ ιε ημ βάθα ζμο Βηείκμκ πμο ιε έκα κεφια 

ημο ηνέθεζ υθδκ ηδκ μζημοιέκδκ. Βζξ Ώοηυκ ράθθμιεκ: θα ηα 

δδιζμονβήιαηα, δμλμθμβείηε ημκ Ζφνζμκ ηαζ (δζα ηςκ φικςκ ζαξ) 

ορχκεηε Ώοηυκ οπενάκς πακηυξ φρμοξ ηαζ ακενςπίκμο ιεβαθείμο εζξ 

πάκηαξ ημοξ αζχκαξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Λ Θςτζήξ ακηεθήθεδ υηζ εζξ ηδκ αάημκ 36  εζημκίγεημ ημ ιέβα 

ιοζηήνζμκ ηδξ οπυ ζμο βεκκήζεςξ ημο Ζονίμο (δζυηζ, υπςξ δ αάημξ 

εθθμβίγεημ πςνίξ κα ηαίεηαζ, ημζμοημηνυπςξ ηαζ ζο εδέπεδξ εκηυξ ζμο 



 64 

ημ πον ηδξ Θευηδημξ πςνίξ κα ηαηαηαήξ). Ώθθά ηαζ μζ (ηνεζξ εοζεαείξ 

Εζναδθίηαζ) κέμζ πνμεηφπςζακ ζαθέζηαηα ημ ιοζηήνζμκ αοηυ, ιε ημ κα 

εονίζηςκηαζ ιέζα εζξ ημ πον ηαζ κα ιδ ηαίςκηαζ. Αζ΄αοηυ, θμζπυκ, ς 

ηαεανςηάηδ αβία Μανεέκε, ζε οικμφιεκ αηαηαπαφζηςξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Διείξ, πμο θυβς ηδξ απάηδξ (ημο υθεςξ) εβοικχεδιεκ  37  ηαηά 

ηδκ παθαζάκ εηείκδκ επμπήκ, ηχνα θμβς ηδξ ζδζηήξ ζμο εβηοιμζφκδξ 

εκεδφεδιεκ άθεανημκ ζημθήκ ˙ ηαζ αηυιδ, διείξ μζ εονζζηυιεκμζ εζξ ημ 

ζηυημξ ηςκ αιανηζχκ, είδμιεκ άπθεημκ θςξ, ς Ζυνδ, πμο είζαζ δ 

ηαημζηία ημο θςηυξ. Αζ΄αοηυ, θμζπυκ, ζε οικμφιεκ αηαηαπαφζηςξ. 

 

Αυλα Μαηνί… 

 

Αζα ζμο μζ κεηνμί βίκμκηαζ πάθζκ γςκηακμί, δζυηζ εβέκκδζεξ ηδκ 

γςήκ, δ μπμία είκε (υπζ ιία απθή ηαηάζηαζζξ, αθθά) πναβιαηζηή 

οπυζηαζζξ, πνυζςπμκ (δδθαδή εβέκκδζεξ ημ Αεφηενμκ Μνυζςπμκ ηδξ 

Ώβίαξ Ονζάδμξ, ημκ Πζυκ ημο Θεμφ). Αζα ζμο επίζδξ εηείκμζ, πμο ήζακ 

πνζκ άθαθμζ, βίκμκηαζ μιζθδηζηχηαημζ ˙ μζ θεπνμί ηαεανίγμκηαζ, αζ 

αζεέκεζαζ ελαθακίγμκηαζ, ηα πθήεδ ηςκ εκαενίςκ ζαηακζηχκ πκεοιάηςκ 

ζοκηνίαμκηαζ, ς Μανεέκε, πμο είζαζ δ ζςηδνία ηςκ ακενχπςκ. 

 

Ζαζ κοκ… 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ηαηά πάκηα εοθμβδιέκδ, ζο, δ μπμία 

εβέκκδζεξ πάνζκ ημο ηυζιμο ημκ Ξςηήνα, ζο, ιέζς ηδξ μπμίαξ 

ακορχεδιεκ απυ ηδκ βδκ εζξ ηα φρδ ημο μονακμφ. Βίζαζ ζηέπδ ηαζ 

ζηενέςια ηαζ ηείπμξ ηαζ ζζπονυκ θνμφνζμκ, ς αβκή Μανεέκε, εηείκςκ μζ 

μπμίμζ ράθθμοκ: θα ηα δδιζμονβήιαηα, δμλμθμβείηε ημκ Ζφνζμκ ηαζ 

(δζα ηςκ φικςκ ζαξ) ορχκεηε Ώοηυκ οπενάκς πακηυξ φρμοξ ηαζ 

ακενςπίκμο ιεβαθείμο εζξ πάκηαξ ημοξ αζχκαξ. 
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Ζαζ πάθζκ: «Μαίδαξ εοαβείξ…» 

Σδή ε΄ .  Λ Βζνιυξ. 

 

θα ηα ηέηκα ηδξ βδξ αξ ζηζνημφκ ελ αβαθθζάζεςξ, δεπυιεκα εζξ ημ 

πκεφια ηςκ εείαξ εθθάιρεζξ  38  , ηα δε ηάβιαηα ηςκ πκεοιαηζηχκ ηαζ 

αζςιάηςκ Ώββέθςκ αξ πακδβονίγμοκ εβηςιζάγμκηα ηδκ αβίακ εμνηήκ 

ηδξ Θδηνυξ ημο Ζονίμο, ηαζ αξ ακαθςκμφκ πνμξ αοηήκ: Ραίνε Θεμηυηε, 

αβκή Ώεζπάνεεκε, αλία πακηυξ ιαηανζζιμφ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ώπάθθαλέ ιαξ, ς αβκή Ζυνδ, απυ πεζναζιμφξ, απυ ααναανζηάξ 

επζεέζεζξ ηαζ απυ μζακδήπμηε άθθδκ ζοιθμνάκ, δ μπμία επένπεηαζ 

εκακηίμκ διχκ ηςκ αιανηςθχκ ακενχπςκ, έκεηα ημο πθήεμοξ ηςκ 

πανααάζεχκ ιαξ, ηαζ ηυηε διείξ μζ πζζημί, εα ηναοβάγςιεκ εζξ ζε ημ 

Ραίνε. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ώπεδείπεδ υηζ είζαζ μ ζδζηυξ ιαξ θςηζζιυξ ηαζ δ ζδζηή ιαξ 

πεπμίεδζζξ. Αζ΄αοηυ ακαθςκμφιεκ εζξ ζε: Ραίνε, ζο, ακέζπενμκ 

άζηνμκ, πμο θένεζξ εζξ ημκ ηυζιμκ ημκ ιέβα ήθζμκ (ημκ Ρνζζηυκ). 

Ραίνε, ς αβκή Ζυνδ, πμο ήκμζλεξ ημκ πανάδεζζμκ ηδξ Βδέι, ημκ μπμίμκ 

είπε ηθείζεζ δ παναημή ιαξ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ μ πφνζκμξ ζηφθμξ  39  , 

μ μδδβχκ ημ ακενχπζκμκ βέκμξ εζξ ηδκ γςήκ ηδξ μονακίμο ΐαζζθείαξ. 

 

Ππεναβία Θεμηυηε… 

 

Ώξ ζηαεχιεκ ιε εοθάαεζακ εζξ ημκ μίημκ ημο Θεμφ ιαξ ηαζ αξ 

ακαθςκήζςιεκ (πνμξ ηδκ Θεμηυημκ): Ραίνε, Αέζπμζκα ημο ηυζιμο. 

Ραίνε, Θανία, ΐαζίθζζζα υθςκ διχκ. Ραίνε, ζο, πμο ιεηαλφ ηςκ 

βοκαζηχκ είζαζ δ ιμκαδζηή άιςιμξ ηαζ εηθεηηή. Ραίνε, εείμκ ζηεφμξ, 

πμο εδέπεδξ εκηυξ ζμο ημ αηέκςημκ ιφνμκ, ημ μπμίμκ εηεκχεδ ηαζ 

ελεπφεδ επάκς ζμο  40  . 
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Αυλα Μαηνί… 

 

Ραίνε, Ώεζπάνεεκε, ζο, πμο είζαζ δ (εεία) πενζζηενά  41  δ 

βεκκήζαζα ημκ εθεήιμκα Θευκ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ημ ηαφπδια υθςκ 

ηςκ μζίςκ ηαζ ημ ζηεθάκςια ηςκ ιανηφνςκ. Ραίνε, ζο, πμο είζαζ υθςκ 

ηςκ δζηαίςκ ημ εείμκ ζηυθζζια ηαζ διχκ ηςκ πζζηχκ δ ζςηδνία. 

 

Ζαζ κοκ… 

 

Ηοπήζμο, ς Θεέ, διάξ, μζ μπμίμζ είιεεα ζδζημί Ξμο ηαζ απμηεθμφιεκ 

ηδκ πενζμοζίακ Ξμο, ηαζ πανάαθερε υθαξ ηαξ αιανηίαξ ιαξ, αθμφ 

ιάθζζηα Ξε ζηεηεφεζ δζ΄αοηυ εηείκδ πμο εβέκκδζε ηαζ έθενεκ εζξ ηδκ βδκ 

άκεο ακδνζημφ ζπένιαημξ, Ξε, ς Ρνζζηέ, μ Λπμίμξ απυ ιεβάθδκ 

εοζπθαπκίακ δεέθδζεξ κα θάαδξ ιμνθήκ λέκδκ πνμξ ηδκ εεσηήκ Ξμο 

θφζζκ (δδθαδή ιμνθήκ ακενςπίκδκ). 

 

Ζαζ πάθζκ: «Άπαξ βδβεκήξ…» 

Ζμκηάηζμκ. ΄Δπμξ πθ. δ΄ . 

 

Βζξ ζε, ς Θεμηυηε, ηδκ Ππένιαπμκ Ξηναηδβυκ, απμδίδς 

εοβκςιυκςξ ηδκ έκδμλμκ κίηδκ, εβχ δ πυθζξ ζμο, επεζδή (ιε ηδκ ζδζηήκ 

ζμο αμήεεζακ) απδθθάβδκ απυ ηαξ θμαενάξ ζοιθμνάξ (πμο επήνπμκημ 

εκακηίμκ ιμο). Ξο δε, πμο δ δφκαιίξ ζμο είκε αηαηακίηδημξ, 

εθεοεένςζέ ιε απυ πακημεζδείξ ηζκδφκμοξ, χζηε κα ακαθςκχκ πνμξ 

ζε: 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 
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  Ξηάζδ  Ώ΄ 

(Δ Ώ΄Ξηάζδ ημο Ώηάεζζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδκ Μαναζηεοή ηδξ 

Ώ΄Βαδμιάδαξ ηςκ Ιδζηεζχκ, δδθαδή ηδξ Θ. Οεζζαναημζηήξ.) 

 

 

 Άββεθμξ πνχηδκ εέζζκ ηαηέπςκ ιεηαλφ ηςκ Ώββέθςκ (δδθαδή μ 

Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ) εζηάθδ (οπυ ημο Θεμφ) απυ ημκ μονακυκ (εζξ ηδκ 

βδκ) δζα κα είπδ εζξ εηείκδκ, δ μπμία έιεθθε κα βίκδ δ Θήηδν ημο Θεμφ, 

ημ Ραίνε! (42) 

ΐθέπςκ δε μ Άββεθμξ Ξε, Ζφνζε, κα ανπίγδξ κα θαιαάκδξ οθζηήκ ζάνηα ( 

ιέζα εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ) ηδκ ζδίακ ζηζβιήκ, ηαηά ηδκ μπμίακ επαζνέηζγε 

ιε ηδκ άτθμκ θςκήκ ημο ηδκ Μανεέκμκ, ηαηεθαιαάκεημ απυ ιεβάθδκ 

έηπθδλζκ ηαζ εαοιαζιυκ ηαζ, ζζηάιεκμξ ειπνυξ εζξ ηδκ Μανεέκμκ, έθεβε 

πνμξ αοηήκ ηα ελήξ: 

 

Ραίνε, ζο, ιέζς ηδξ μπμίαξ εα θάιρδ ( εζξ ημκ ηυζιμκ)  δ πανά  

        (ηδξ θοηνχζεςξ)˙  παίνε, ζο, ιέζς ηδξ μπμίαξ εα       

        ελαθακζζεή δ ηαηάνα ( πμο εδυεδ εζξ ημ ακενχπζκμκ 

        βέκμξ δζα ηδκ παναημήκ ημο). 

 

Ραίνε, ζο, πμο βίκεζαζ δ αζηία κα επακέθεδ εζξ ημκ  

         Μανάδεζζμκ μ εηπεζχκ Ώδάι˙ παίνε, ζο, πμο βίκεζαζ 

         δ αζηία κα απαθθαβή δ Βφα απυ ηαξ θφπαξ ηαζ ηα 

         δάηνοά ηδξ (43). 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ φρμξ, ημ μπμίμκ δοζηυθςξ δφκακηαζ 

        κα θεάζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ αζ δζάκμζαζ ηςκ 

        ακενχπςκ ˙ παίνε, ζο, πμο είζαζ αάεμξ, ημ μπμίμκ 

        δοζηυθςξ δφκακηαζ κα ίδμοκ ηαζ αοηχκ ηςκ Ώββέθςκ 

        μζ μθεαθιμί. 

 

Ραίνε, δζυηζ είζαζ ενυκμξ ημο ΐαζζθέςξ Ρνζζημφ˙ 

        παίνε, δζυηζ ααζηάγεζξ εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο Βηείκμκ,  

        πμο ααζηάγεζ μθυηθδνμκ ημ ζφιπακ. 
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Ραίνε, ζο, μ (πνςσκυξ ) αζηήν (αοβενζκυξ), πμο πνμιδκφεζ ηδκ 

        ειθάκζζζκ ημο δθίμο (Ρνζζημφ)˙ παίνε, ζο, εζξ ηδξ μπμίαξ 

        ηδκ ημζθίακ θαιαάκεζ ζάνηα μ Θευξ. 

Ραίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ακαηαζκίγεηαζ δ (εη ηδξ  

        αιανηίαξ δζαθεανείζα) Αδιζμονβία˙ παίνε, ζο, ιέζς 

        ηδξ μπμίαξ μ Αδιζμονβυξ βίκεηαζ ανέθμξ. 

                              

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

          

       Δ Ώβία Μανεέκμξ, βκςνίγμοζα υηζ ήημ απμθφηςξ αβκή ηαζ 

αιυθοκημξ, θέβεζ ιε εάννμξ εζξ ημκ Γαανζήθ: Λζ θυβμζ ζμο είκε πανάδμλμζ 

ηαζ δεκ εφημθμκ κα ημοξ παναδεπεή δ ροπή ιμο.  

Αζυηζ ζο ιμο θέβεζξ υηζ εα βεκκήζς, αθμφ ζοθθάας άκεο ακδνζημφ 

ζπένιαημξ! Μχξ είκε ημφημ δοκαηυκ; Ζαζ υιςξ ζο αοηυ θέβεζξ ηαζ 

ηνάγεζξ: 

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Δ Μανεέκμξ, επζγδημφζα κα απμηηήζδ βκχζζκ απμηνφθςκ ηαζ 

αβκχζηςκ πναβιάηςκ (δζα ηα μπμία ηδξ ςιίθεζ μ Άββεθμξ), ακεθχκδζε 

πνμξ ημ οπδνεηζηυκ υνβακμκ ημο Θεμφ (δδθαδή ημκ Άββεθμκ): Ώπυ 

πανεεκζηήκ ημζθίακ  

(υπςξ είκε δ ζδζηή ιμο), πχξ είκε δοκαηυκ κα βεκκδεή οζυξ; 

Ώπάκηδζέ ιμο! Ουηε μ Άββεθμξ είπεκ εζξ αοηήκ ιε θυαμκ,αθθά ηαζ ιε 

ζηεενάκ  θςκήκ, ηα ελήξ: 

 

Ραίνε, δζυηζ είζαζ δ ιφζηζξ ηδξ απμηνφθμο αμοθήξ ημο Θεμφ  

        (44) ˙ παίνε, δζυηζ είζαζ δ πίζηζξ υθςκ εηείκςκ ηςκ  

        εαοιαζηχκ πναβιάηςκ, πμο (δεκ επζδέπμκηαζ ένεοκακ,  

        αθθά) βίκμκηαζ δεηηά ιε ζζβήκ (45). 

 

Ραίνε, δζυηζ είζαζ δ απανπή ηςκ εαοιάηςκ ημο Ρνζζημφ˙ 

        παίνε, δζυηζ είζαζ δ αάζζξ ηςκ δμβιάηςκ ηδξ Μίζηεςξ 

        Ώοημφ (46). 
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Ραίνε, δζυηζ είζαζ δ επμονάκζμξ ηθίιαλ («ζηάθα») (47), 

        δζα ηδξ μπμίαξ ηαηέαδ μ Θευξ (εζξ ηδκ βδκ) ˙ παίνε,  

        δζυηζ είζαζ δ βέθονα δ ιεηαθένμοζα ημοξ εη βδξ  

        πθαζεέκηαξ ακενχπμοξ εζξ ημκ μονακυκ. 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ιέβαξ ενφθμξ ηαζ ακηζηείιεκμκ 

        εαοιαζιμφ δζα ημοξ Ώββέθμοξ ˙  

 

         παίνε, ζο, πμο δζα ημοξ Ααίιμκαξ είζαζ ημ πνμηαθμφκ  

         πμθθμφξ ενήκμοξ ηναφια. 

 

Ραίνε, ζο, πμο ακενιδκεφηςξ εβέκκδζεξ (48) ημ θχξ˙ 

          παίνε, ζο, πμο εζξ ηακέκα δεκ εθακένςζεξ ημκ ηνυπμκ 

          ηδξ βεκκήζεςξ αοηήξ. 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ οπενάκς ηδξ βκχζεςξ ηαζ αοηχκ αηυιδ 

           ηςκ ζμθχκ (δζυηζ μφηε αοημί δφκακηαζ κα ηαηακμήζμοκ  

           πςξ εη ζμο έθααε ζάνηα μ Θευξ)˙ παίνε, ζο, πμο  

           θςηίγεζξ ιε άπθεημκ θςξ ηαξ δζακμίαξ ηςκ πζζηχκ. 

                                   

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

          Ώιέζςξ ηυηε (υηακ δδθαδή δ Μανεέκμξ είπε ημ «Εδμφ δ δμφθδ 

Ζονίμο˙ βέκμζηυ ιμζ ηαηά ημ νήια ζμο»,) δ δφκαιζξ ημο Πρίζημο Θεμφ 

επεζηίαζε ηδκ ιδ έπμοζα πείνακ βάιμο Ζυνδκ, δζα κα ζοθθάαδ (ημκ Πζυκ 

ημο Θεμφ). Ζαζ ημζμοημηνυπςξ ηδκ ηανπμθυνμκ ημζθίακ ηδξ ακέδεζλεκ 

αβνυκ (θένμκηα ηανπυκ) βθοηφκ δζ’ υθμοξ εηείκμοξ, πμο εέθμοκ κα 

εενίγμοκ ηδκ ζςηδνίακ ηςκ ιε ημ κα ράθθμοκ μφηςξ: 

                              

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Ώθμφ πθέμκ είπε δεπεή δ Μανεέκμξ εκηυξ ηδξ ημζθίαξ ηδξ ημκ 

Θευκ,  ιεηέαδ πνμξ επίζηερζκ ηδξ (ζοββεκμφξ ηδξ ) Βθζζάαεη. Ομ δε 

ανέθμξ ( πμο ήημ εζξ ηδκ ημζθίακ) ηδξ Βθζζάαεη (μ άβζμξ Εςάκκδξ μ 

Μνυδνμιμξ,) ακηεθήθεδ αιέζςξ ημκ (πνμξ ηδκ Βθζζάαεη) παζνεηζζιυκ 
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ηδξ Μανεέκμο (εκκυδζε, δδθαδή, υηζ μ παζνεηζζιυξ αοηυξ πνμήνπεημ υπζ 

απυ απθήκ βοκαίηα, αθθ’ απυ ηδκ Θδηένα ημο Θεμφ) ηαζ εβέιζζεκ απυ 

πανάκ. Ρνδζζιμπμζχκ δε ςξ άζιαηα ζηζνηήιαηα, έθεβε πνμξ ηδκ 

Θεμηυημκ: 

 

Ραίνε, ηθήια, πμο πανήβαβεξ ημκ αιάνακημκ αθαζηυκ  

        (ημκ Ρνζζηυκ) παίνε, ηθήια πμο ιαξ έδςζεξ ημκ άθεανημκ 

        ηανπυκ.  

 

Ραίνε, ζο, πμο ηομθμνείξ ιέζα εζξ ηα ζπθάπκα ζμο ημκ 

         θζθάκενςπμκ Γεςνβυκ παίνε, ζο, πμο βεκκάξ ημκ 

         Αδιζμονβυκ ηδξ γςήξ ιαξ. 

 

Ραίνε, βδ εοθμνςηάηδ, πμο αθαζηάκεζξ αθεμκίακ (υπζ 

         οθζηχκ ηανπχκ, αθθά εείαξ) εοζπθαβπκίαξ παίνε, 

         ηνάπεγα, πμο ααζηάγεζξ επάκς ζμο ημκ πθμφημκ 

         ημο εθέμοξ. 

 

Ραίνε, δζυηζ ηάικεζξ κα ακείγδ θεζαάδζμκ (πκεοιαηζηήξ) 

         απμθαφζεςξ (49) παίνε, δζυηζ εημζιάγεζξ θζιέκα δζα 

         ηαξ ροπάξ ιαξ. 

 

Ραίνε, δζυηζ είζαζ ημ εοιίαια πνεζαείαξ (50) πμο ημ δέπεηαζ 

         μ Θευξ παίνε, ζο, πμο ελζθεχκεζξ (ιε ηαξ πνεζαείαξ ζμο) 

         δζ’ υθμκ ημκ ηυζιμκ ημκ Θευκ. 

 

Ραίνε, δζυηζ ιέζς ζμφ μ Θευξ έδεζλε ηδκ εφκμζακ ηαζ  

        αβαευηδηά Ομο πνμξ ημοξ εκδημφξ ακενχπμοξ παίνε, 

        δζυηζ ιέζς ζμο μζ άκενςπμζ απέηηδζακ εάννμξ κα  

        πθδζζάγμοκ ημκ Θευκ.  

                           

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε 

 

          Λ (πνμζηάηδξ ζμο) ζχθνςκ Εςζήθ, χ άιειπηε Μανεέκε, έπςκ 

εζςηενζηχξ θμβζζιμφξ αιθζαμθίαξ, επεζδή ζε εβκχνζγεκ άβαιμκ ηαζ (ςξ 
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εη ημφημο) οπςπηεφεημ υηζ είπεξ ακυιμοξ ζπέζεζξ (εζξ ηαξ μπμίαξ απέδζδε 

ηδκ εβηοιμζφκδκ ζμο), εηανάπεδ. ηακ υιςξ επθδνμθμνήεδ (απυ ημκ 

Άββεθμκ) υηζ δ ζφθθδρζξ ανέθμοξ εκ ηδ ημζθία ζμο ήημ εη Μκεφιαημξ 

Ώβίμο, ακεθχκδζεκ: 

 

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

 

Ξηάζδ ΐ΄ 

(Δ ΐ΄Ξηάζδ ημο Ώηάεζζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδκ Μαναζηεοή ηδξ 

ΐ΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ.) 

 

          Λζ αμζημί (πμο ήζακ πθδζίμκ ημο ζπδθαίμο υηακ εβεκκήεδ μ 

Ζφνζμξ,) ήημοζακ ημοξ Ώββέθμοξ κα οικμφκ ημ βεβμκυξ, υηζ μ Ρνζζηυξ 

πανμοζζάζεδ (εζξ ηδκ βδκ) ιε ακενςπίκδκ ζάνηα. Ζαζ εκχ έζπεοζακ 

πνμξ Ώοηυκ, ιε ηδξ ζηέρζκ υηζ εα Ομκ έαθεπμκ ςξ Μμζιέκα (ςξ Δβέηδκ, 

δδθαδή, εκ υθδ ηδ θαιπνυηδηζ ηαζ ιεβαθμπνεπεία Ομο), εκ ημφημζξ 

αθέπμοκ Ώοηυκ ςξ άιςιμκ (51) ανκίμκ (ηαηάθθδθμκ δζα εοζίακ), ημ 

μπμίμκ είπε ηναθή ιέζα εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ Θανίαξ. Πικμφκηεξ δε αοηήκ, 

ηδξ είπμκ: 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ Θήηδν Βηείκμο, μ Λπμίμξ είκε ηαζ Ώικυξ 

        (ςξ άκενςπμξ) ηαζ Μμζιήκ (ςξ Θευξ) παίνε, ζο, πμο είζαζ                 

        δ ιάκδνα ηςκ θμβζηχκ πνμαάηςκ (δδθαδή ηςκ πζζηχκ). 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ημ υπθμκ, δζα ημο μπμίμο αιοκυιεεα  

        ηαηά ηςκ αμνάηςκ επενχκ (Ααζιυκςκ) παίνε, ζο, πμο  

        είζαζ ημ ηθεζδίμκ, δζα ημο μπμίμο ακμίβμκηαζ αζ εφναζ 

        ημο Μαναδείζμο. 

 

Ραίνε, δζυηζ ελ αζηίαξ ζμο ηα μονάκζα αβάθθμκηαζ ιαγί ιε ηδκ 

        βδκ παίνε, δζυηζ ελ αζηίαξ ζμο ηα επίβεζα πακδβονίγμοκ 

       ιαγί ιε ημοξ μονακμφξ. 
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Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ημ αδζάημπμκ ηήνοβια ηςκ απμζηυθςκ 

        (μζ μπμίμζ ζοκεπχξ ςιίθμοκ δζα ημκ εη ζμο ζανηςεέκηα 

        Θευκ) παίνε, ζο, πμο ειπκέεζξ εζξ ημοξ ιάνηοναξ (ηδξ  

        Μίζηεςξ) αηαηάαθδημκ εάννμξ. 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ ημ αζάθεοημκ αάενμκ ηδξ Μίζηεςξ 

        παίνε, ζο, εζξ ημ πνυζςπμκ ηδξ μπμίαξ εβκςνίζαιεκ 

        ηδκ θαιπνυηδηα ηδξ πάνζημξ ( ημο Θεμφ). 

 

Ραίνε, ζο, ιέζς ηδξ μπμίαξ εβοικχεδ μ άδδξ (απυ ηδκ  

        ελμοζίακ ημο) παίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ διείξ  

        εκεδφεδιεκ (μονάκζμκ) δυλακ. 

                           

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

        ηακ μζ ιάβμζ είδμκ ημκ αζηένα, μ μπμίμξ εδείηκοε ημκ δνυιμκ πμο 

έθενε πνμξ ημκ (βεκκδεέκηα) Θευκ, δημθμφεδζακ ηδκ θάιρζκ ημο. 

Έπμκηεξ δε αοηυκ ςξ θφπκμκ (δεζηκφμκηα ημκ δνυιμκ), ενεοκμφζακ ιε 

αοηυκ κα εφνμοκ ημκ (κεμβέκκδημκ) ζζπονυκ ΐαζζθέα. Ώθμφ δε έθεαζακ 

ημπζηχξ πθδζίμκ Βηείκμο, πμο (ςξ Θευξ) είκε άθεαζημξ ηαζ απθδζίαζημξ, 

εβέιζζακ απυ πανάκ ηαζ είπμκ δζ’ Ώοηυκ: 

                                

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

           Βίδμκ (θμζπυκ) μζ ιάβμζ, μζ απυβμκμζ ηςκ Ραθδαίςκ, εζξ ηαξ πείναξ 

ηδξ Μανεέκμο Βηείκμκ, πμο έπθαζε ιε ηαξ πείναξ Ομο ημοξ ακενχπμοξ. 

Ζαζ, αζζεακυιεκμζ υηζ ημ ανέθμξ αοηυ ήημ μ Ζφνζμξ, έζης ηαζ ακ είπε 

θάαεζ ιμνθήκ δμφθμο (ακενχπμο δδθαδή), έζπεοζακ κα εηδδθχζμοκ 

ηδκ πνμκ Ώοηυκ θαηνείακ ηςκ ιε ηδκ πνμζθμνάκ δχνςκ ηαζ κα είπμοκ 

εζξ ηδκ εθμβδιέκδκ Θδηένα Ομο: 

 

Ραίνε, ζο, πμο είζαζ δ Θήηδν ημο αζηένμξ μ μπμίμξ μοδέπμηε 

       δφεζ (52) παίνε, ζο, πμο είζαζ δ αοβή ηδξ ιοζηζηήξ διέναξ 

       (δδθαδή ηδξ αζςκίμο ΐαζζθείαξ ημο Θεμφ). 
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Ραίνε, ζο, πμο έζαδζεξ ηδκ ηάιζκμκ ηδξ (εζδςθμθαηνζηήξ) 

        πθάκδξ παίνε, ζο, πμο θςηίγεζξ ημοξ μπαδμφξ ηδξ 

        Ονζαδζηήξ Θευηδημξ. 

 

Ραίνε, ζο, πμο ελεενυκζζεξ ημκ απάκενςπμκ ηφννακμκ (ημκ 

        Αζάαμθμκ) απυ ηδκ ελμοζίακ ημο παίνε, ζο, πμο  

        πανμοζίαζεξ (εζξ ημκ ηυζιμκ) ημο Ρνζζηυκ ςξ  

        θζθάκενςπμκ Ζφνζμκ (53). 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ιαξ απαθθάηεζξ απυ ηδκ αάναανμκ ενδζηείακ 

        (ηδξ πμθοεεΎαξ) παίνε, ζφ, πμο ιαξ εθεοεενχκεζξ απυ 

        ημκ αυναμνμκ ηςκ (αζζπνχκ)  ένβςκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο έπαοζεξ ηδκ θαηνείακ (54) ημο πονυξ ( ημ  

        μπμίμκ επζζηεφεημ ςξ εευξ) παίνε, ζφ, πμο ιαξ ζχγεζξ 

        απυ ηαξ θθυβαξ ηςκ (αιανηςθχκ) παεχκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ μδδβυξ ζςθνμζφκδξ δζά ημοξ πζζημφξ 

        παίνε, ζφ, πμο είζαζ πανά ηαζ εοθνμζφκδ υθςκ ηςκ βεκεχκ. 

                  

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

        Λζ ιάβμζ, αθμφ (ιεηά ηα υζα είδμκ εζξ ηδκ ΐδεθεέι) ηαηέζηδζακ 

ηήνοηεξ ημο Θεμφ, επέζηνερακ (δζ’ άθθδξ μδμφ, υπςξ ημοξ είπεκ μ 

Θευξ,) εζξ ηδκ (παηνίδα ηςκ) ΐααοθχκα ηαζ αθμφ (ιε ηδκ πνμζθμνάκ 

ηςκ δχνςκ ηςκ) ελεπθήνςζακ ημκ πνδζιυκ Ξμο(55), Ξε εηήνολακ εζξ 

υθμοξ ςξ ημκ απυ Θευκ ηεπνζζιέκμκ Θεζζίακ, άθδζακ δε ημκ Δνχδδκ, μ 

μπμίμξ, ςξ ιςνμθυβμξ ηαζ ακυδημξ πμο ήημ, δεκ εβκχνζγε κα ράθθδ: 

                             

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Ώθμφ δζέζποζεξ εζξ ηδκ Ώίβοπνμκ (υπμο έθοβεξ δζα κα ζςεήξ απυ 

ηδκ ιακίακ ημο Δνχδμο,) ημ θςξ ηδξ αθδεζκήξ εεμβκςζίαξ, ελδθάκζζεξ 

ημ ζηυημξ ηδξ ρεοδμφξ (εζδςθμθαηνζηήξ) ενζηείαξ. Αζυηζ ηα είδςθα ηδξ 

Ώζβφπημο, Ξςηήν, ηαηέπεζακ, επεζδή δεκ οπέθενακ ηδκ ζζπφκ ηδξ 
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πανμοζίαξ Ξμο. Βηείκμζ δε πμο απδθθάβδζακ απυ ηδκ απαζζίακ 

οπμδμφθςζζκ εζξ ηδκ θαηνείακ ηςκ εζδχθςκ, εηναφβαγμκ πνμξ ηδκ 

Θεμηυημκ: 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ δ ακυνεςζζξ ηςκ ακενχπςκ παίνε, ζφ,  

        πμο είζαζ δ ηαηάπηςζζξ ηςκ Ααζιυκςκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο επάηδζεξ (ηαζ ελδθάκζζεξ) ηδκ πθάκδκ ηδξ  

          απάηδξ (ημο Αζααυθμο) παίνε, ζφ, πμο εθακένςζεξ 

          ημκ δυθμκ (ημο Ξαηακά) πμο οπεηνφπηεημ εζξ ηα  

          είδςθα (56). 

 

Ραίνε, εάθαζζα, πμο εαφεζζεξ (57) ημκ κμδηυκ Φαναχ  

        (ημκ Αζάαμθμκ) παίνε, ανάπε, πμο (ακέαθοζεξ φδςν ηαζ) 

        επυηζζεξ (58) υζμοξ εδίρςκ ηδκ γςήκ. 

 

 

Ραίνε, πφνζκε ζηφθε (59), πμο θςηίγεζξ ηαζ (ιε αζθάθεζακ)  

        μδδβείξ υζμοξ πμνεφμκηαζ εζξ ημ ζηυημξ παίνε, ζηέπδ 

        ημο ηυζιμο, πμο είζαζ πθαηοηένα ηδξ (παθαζάξ εηείκδξ) 

        κεθέθδξ (60).  

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ δ ηνμθή ιαξ, δ μπμία δζεδέπεδ ημ ιάκκα  

        (61) παίνε, ζφ, πμο είζαζ δ δζάημκμξ αβίαξ (πκεοιαηζηήξ) 

        απμθαφζεςξ (62). 

 

Ραίνε, ζφ, πμφ είζαζ δ Γδ (63) ηδξ Βπαββεθίαξ (εηείκδ δδθαδή 

        πμο είπεκ οπμζπεεή μ Θευξ) παίνε, ζφ, εη ηδξ μπμίαξ νέεζ 

        (πκεοιαηζηυκ) ιέθζ ηαζ βάθα. 

                            

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

        ηακ μ (πνεζαφηδξ) Ξοιεχκ έιεθθε κα θφβδ απυ ηδκ πανμφζακ 

γςήκ, ηδκ ιαηαίακ ηαζ απαηδθήκ, εδυεδξ εζξ ηαξ πείναξ ημο ςξ ανέθμξ 

(ηαηά ηδκ διένακ ημο «Ξανακηζζιμφ»), αθθά ημκ έηαιεξ κα εκκμήζδ υηζ 
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είζαζ (υπζ ιυκμκ ηέθεζμξ άκενςπμξ, αθθά) ηαζ ηέθεζμξ Θευξ. Αζα ημφημ 

εζηάεδ ιε έηπθδλζκ ηαζ εαοιαζιυκ ειπνυξ εζξ ηδκ απενίβναπημκ ζμθίακ 

Ξμο ηαζ ακεθχκδζεκ: 

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

 

Ξηάζδ Γ΄ 

(Δ Γ΄Ξηάζδ ημο Ώηάεζζημο Όικμο ράθθεηαζ ηδκ Μαναζηεοή ηδξ 

Γ΄Βαδμιάδμξ ηςκ Ιδζηεζχκ.) 

 

 

          Ιέακ έηαιε Αδιζμονβίακ μ Αδιζμονβυξ ηαζ ηδκ εθακένςζεκ εζξ 

διάξ ηα πθάζιαηά Ομο. Ομφημ έπναλε ιε ημ κα βεκκδεή εη ημζθίαξ, δ 

μπμία δεκ εβκχνζζεκ ακδνζηυκ ζπένια, ηαζ ιε ημ κα δζαηδνήζδ ηαφηδκ 

πανεεκζηήκ ηαζ αδζάθεμνμκ, υπςξ ήημ ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ίκα διείξ, 

αθέπμκηεξ ημ εαφια, οικήζςιεκ ηδκ Μανεέκμκ, αμχκηεξ πνμξ αοηήκ: 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ ημ άθεανημκ ηαζ αιάηακημκ άκεμξ παίνε,      

        ζφ, πμο είζαζ μ ζηέθακμξ ηδξ πανεεκίαξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ιαξ δίδεζξ ιίακ θαιπνάκ εζηυκα ημο πςξ εα 

        γχιεκ ιεηά ηδκ ακάζηαζζκ (64) παίνε, ζφ, πμο (ιε ημκ 

        ζδζηυκ ζμο άζπζθμκ αίμκ) ιαξ θακενχκεζξ ημκ αίμκ ηςκ 

        Ώββέθςκ. 

 

Ραίνε, δέκδνμκ, βειάημκ απυ θαιπνμφξ ηανπμφξ, εη ηςκ  

        μπμίςκ ηνέθμκηαζ μζ πζζημί παίνε, δέκδνμκ παπφζηζμκ, 

        ηάης απυ ημ μπμίμκ εονίζημοκ πμθθμί (ακαπαοηζηήκ)  

        ζηζάκ. 

 

Ραίνε, ζφ, δζυηζ ηομθμνείξ μδδβυκ δζα ημοξ πθακςιέκμοξ 

        (εζξ ηα ζηυηδ ηδξ πθάκδξ) παίνε, ζφ, δζυηζ βεκκάξ  

        απεθεοεενςηήκ δζα ημοξ αζπιαθχημοξ (εζξ ημκ Αζάαμθμκ). 
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Ραίνε, ζφ, πμο ζηεηεφεζξ (οπέν διχκ) ημκ Αίηαζμκ Ζνζηήκ 

        παίνε, ζφ, πμο ελ αζηίαξ ηςκ ζηεζζχκ ζμο δίδεηαζ εζξ 

        πμθθμφξ πηαίζηαξ ζοβπχνδζζξ.  

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ ζημθή υζςκ ζηενμφκηαζ παννδζίαξ  

        εκχπζμκ ημο Θεμφ (ελ αζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ηςκ)  

        παίνε, ζφ, ηδξ μπμίαξ ηδκ ζημνβήκ πμεμφιεκ  

        πενζζζυηενμκ πακηυξ άθθμο πνάβιαημξ (65). 

                         

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

       Βπεζδή είδμιεκ ηδκ λέκδκ ηαζ πανάδμλμκ βέκκδζζκ ημο Ζονίμο, αξ 

απμλεκςεχιεκ απυ ημ ημζιζηυκ θνυκδια ηαζ απυ ηαξ οθζηάξ ιενίικαξ, 

ηαζ αξ ιεηαεέζςιεκ ηδκ ζηέρζκ ιαξ εζξ ημκ μονακυκ. Αζυηζ δζ’ αοηυκ μ 

ορδθυξ Θευξ επαιήθςζε ηαζ πανμοζζάζεδ εζξ ηδκ βδκ ςξ ηαπεζκυξ 

άκενςπμξ, επεζδή ήεεθε κα εθηφζδ πνμξ ημ φρμξ ημο μονακμφ εηείκμοξ, 

μζ μπμίμζ (Ομκ πζζηεφμοκ ηαζ ) ακαθςκμφκ δζ’ Ώοηυκ: 

                               

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

        Λ (Πζυξ ηαζ) Ηυβμξ ( ημο Θεμφ), ημκ Λπμίμκ μοδείξ ηυπμξ δφκαηαζ 

κα πενζπςνήζδ, ήημ μθυηθδνμξ εζξ ηδκ βδκ (δκςιέκμξ ιε ηδκ 

ακενςπίκδκ θφζζκ πμο πνμζέθααεκ) αθθ’ μοδυθςξ απμοζίαγε ηαζ απυ ημκ 

μονακυκ. Ώοηυ ζοκέααζκε, δζυηζ δ εκακενχπδζζξ ημο Ηυβμο δεκ απεηέθεζ 

ιεηάααζζκ ημο Θεμφ απυ ημκ έκα ηυπμκ (ημκ μονακυκ) εζξ ημκ άθθμκ 

(ηδκ βδκ), αθθά ιίακ ζοβηαηάααζζκ ηαζ ηαπείκςζζκ, ηδκ μπμίακ ιυκμκ μ 

Θευξ δδφκαημ κα ηάιδ. Δ ζοβηαηάααζζξ δε αοηή επναβιαημπμζήεδ ιε ημ 

βεβμκυξ, υηζ μ Ζφνζμξ (έβζκεκ άκενςπμξ ηαζ ) εβεκκήεδ απυ ιίακ 

Μανεέκμκ αθςζζςιέκδκ ελ μθμηθήνμο εζξ ημκ Θευκ, δ μπμία αημφεζ κα 

ηδξ θέβμοκ (ηχνα) αοηά ηα (εβηςιζαζηζηά) θυβζα: 

 

Ραίνε, ζφ, πμο επχνδζεξ (εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο) ημκ Θευκ, ημκ 

        Λπμίμκ δεκ πςνεί μοδείξ ηυπμξ παίνε, ζφ, πμο είζαζ δ  

        εφνα (δδθαδή υνβακμκ πναβιαημπμζήζεςξ) ημο ζεπημφ 

        ιοζηδνίμο (ηδξ ζανηχζεςξ ημο Θεμφ). 
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Ραίνε, ζφ, ηδκ μπμίακ μζ άπζζημζ αημφμοκ ιε πμθθάξ  

            αιθζαμθίαξ (δζυηζ δεκ πζζηεφμοκ υηζ εη ζμο  

            εβεκκήεδ μ Θευξ) παίνε, ζφ, δζα ηδκ μπμίακ μζ πζζημί 

            ηαοπχκηαζ ιε πεπμίεδζζκ ααεείακ. 

 

Ραίνε, άνια πακάβζμκ Βηείκμο, μ Λπμίμξ ηάεδηαζ επάκς 

        εζξ ηα Ρενμοαείι (66) παίνε, οπενηέθεζε ηυπε ηαημζηίαξ  

        Βηείκμο, μ Λπμίμξ ηάεδηαζ επάκς εζξ ηα Ξεναθείι. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ήκςζεξ (67) ηα ακηίεεηα (ηδκ βδκ ιε ημκ 

        μονακυκ) παίνε,  ζφ, πμο ζοκδοάγεζξ πανεεκίακ ηαζ 

        εβηοιμζφκδκ. 

 

Ραίνε, ζφ, δζά ηδξ μπμίαξ ζοκεπςνήεδ (68) δ πανάααζζξ 

        ημο (Ώδάι) παίνε, ζφ, δζα ηδξ μπμίαξ δκμίπεδ μ  

         Μανάδεζζμξ (ημκ μπμίμκ είπε ηθείζεζ δ αιανηία ηςκ 

         πνςημπθάζηςκ). 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ ημ ηθεζδίμκ δζα ημο μπμίμο ακμίβεηαζ 

        δ ΐαζζθεία ημο Ρνζζημφ παίνε, ζφ, πμο είζαζ δ εθπίξ 

        δζ’ διάξ υηζ εα απμθαφζςιεκ ηα αζχκζα αβαεα. 

                                  

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

          θα ηα ηάβιαηα ηςκ Ώββέθςκ, Ζφνζε, ηαηεθήθεδζακ απυ 

έηπθδλζκ ηαζ εαοιαζιυκ ειπνυξ εζξ ημ ιέβα βεβμκυξ ηδξ εκακενςπήζεςξ 

Ξμο (ζοκέαδ δε αοηυ,) δζυηζ έαθεπμκ Ξε, πμο είζαζ απθδζίαζημξ ςξ Θευξ, 

κα έπδξ βίκεζ άκενςπμξ εοημθμπθδζίαζημξ απυ υθμοξ ηυζμκ, χζηε κα γδξ 

ιαγί ιε διάξ ηαζ κα αημφδξ απυ υθμοξ ημφημ: 

                                              

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Βζξ ηδκ ζδζηήκ ζμο πενίπηςζζκ, χ Θεμηυηε, αθέπμιεκ ημοξ 

νήημναξ, μζ μπμίμζ εζξ άθθα εέιαηα μιζθμφκ πςνίξ κα ηεθεζχκμοκ, κα 

ιέκμοκ άθςκμζ υπςξ μζ ζπεφεξ. Αζυηζ είκε αδφκαημκ εζξ αοημφξ κα 
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ελδβήζμοκ πςξ ηαζ Μανεέκμξ ιέκεζξ ηαζ κα βεκκήζδξ δδοκήεδξ. Διείξ δε 

(πζζηεφμκηεξ αηναδάκηςξ ηαζ ιδ γδημφκηεξ δζα ηδξ θμβζηήξ κα 

ελδβήζςιεκ ηα αηαηάθδπηα ένβα ημο Θεμφ,) εαοιάγμιεκ ημ ιοζηήνζμκ 

ηαζ ακαθςκμφιεκ εζξ ζε ιε πίζηζκ: 

 

Ραίνε, ζφ, πμο έβζκεξ ημ ζηεφμξ ηδξ ζμθίαξ (69) ημο Θεμφ  

        (δζυηζ εζξ ζε εηεθέζεδζακ ηυζα απενζκυδηα ιοζηήνζα) 

         παίνε, ζφ, πμο έβζκεξ ημ εδζαονμθοθάηζμκ ηςκ  

         πνμαζςκίςκ ζπεδίςκ Ώοημφ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο απμδεζηκφεζξ ακμήημοξ ημοξ θζθμζυθμοξ 

        παίνε, ζφ, πμο θακενχκεζξ υηζ μζ ηεπκμθυβμζ (70) δεκ 

        έπμοκ θμβζηήκ. 

 

Ραίνε, δζυηζ ελ αζηίαξ ζμο απεδείπεδζακ ιςνμί μζ θδιζγυιεκμζ 

        ςξ αηαηαιάπδημζ δζαθεηηζημί παίνε, δζυηζ ελ αζηίαξ ζμο 

        ελδθακίζεδζακ μζ ιοεμθυβμζ. 

 

Ραίνε, ζφ πμο δζαθφεζξ ηα πενίηεπκα θμβζηά ηαηαζηεοάζιαηα 

        ηςκ Ώεδκαίςκ (δδθαδή ηςκ θζθμζυθςκ) παίνε, ζφ, πμο 

         βειίγεζξ ηα (πκεοιαηζηά ) δίηηοα ηςκ αθζέςκ (ηςκ 

         ιαεδηχκ δδθαδή ημο Ρνζζημφ). 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ιαξ ακαζφνεζξ απυ ημκ αοευκ ηδξ (πενί ημο 

        αθδεζκμφ Θεμφ) αβκμίαξ παίνε, ζφ, πμο θςηίγεζξ πμθθμφξ 

        ιε εείακ βκχζζκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ ημ (αζθαθέξ) πθμίμκ δζ’ υζμοξ εέθμοκ κα 

        ζςεμφκ παίνε, ζφ, πμο είζαζ μ θζιήκ ηςκ πθευκηςκ εζξ ημ 

         πέθαβμξ ημο αίμο. 

                                  

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

         Βπεζδή Ώοηυξ πμο (εδδιζμφνβδζε ηαζ ) εζηυθζζε ηα πάκηα δεέθδζε 

κα ζχζδ ημκ ηυζιμκ, ήθεεκ εζξ αοηυκ ηζκμφιεκμξ απυ ηδκ ζδίακ Ομο 
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εέθδζζκ ηαζ αβάπδκ ηαζ εκχ ςξ Θευξ, ήημ ΐαζζθεφξ ηαζ Ζφνζμξ, έβζκε 

πάνζκ διχκ υιμζμξ ιε διάξ, δδθαδή άκενςπμξ. Λφης θμζπυκ ηαθέζαξ εζξ 

ζςηδνίακ ημοξ μιμίμοξ (διάξ δδθαδή ημοξ ακενχπμοξ,) ιέζς ημο 

μιμίμο (ηδξ ακενςπίκδξ δδθαδή θφζεχξ Ομο), αημφεζ (ηχνα) απυ υθμοξ, 

ςξ Θευξ πμφ είκε, ημφημκ ημκ φικμκ: 

                                           

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

            Θεμηυηε Μανεέκε, είζαζ ημ (πνμζηαηεοηζηυκ) ηείπμξ ηςκ 

πανεέκςκ ηαζ υθςκ εηείκςκ πμο ηαηαθεφβμοκ εζξ ζε. Βίζαζ δε, χ Ώβκή 

Ζυνδ, ηείπμξ (ζζπονυκ ηαζ απυνεοημκ), δζυηζ ( υπζ άκενςπμξ, αθθ’ Ώοηυξ 

Λφημξ) μ Μμζδηήξ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ ζε ηαηέζηδζε ιε ημ κα 

ηαημζηήζδ εκ ηδ ημζθία ζμο (ηαζ κα θάαδ ζάνηα εη ηςκ αβκχκ αζιάηςκ 

ζμο). Λφης δε εδίδαλεκ υθμοξ κα θέβμοκ εζξ ζε: 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ δ ζηήθδ ηδξ πανεεκίαξ παίνε, ζφ, πμο  

        είζαζ δ πφθδ δζα ηδξ μπμίαξ εζζενπυιεεα εζξ ηδκ  

        ζςηδνίακ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο απεηέθεζεξ ηδκ ανπήκ ηδξ πκεοιαηζηήξ κέαξ 

        δδιζμονβίαξ (71)  παίνε, ζφ, πμο πανέπεζξ εζξ διάξ ημ 

        εείμκ έθεμξ. 

 

Ραίνε, δζυηζ ζο εβέκκδζεξ εζξ κέακ (πκεοιαηζηήκ) γςήκ υθμοξ 

        διάξ, πμο απυ ηδκ ζηζβιήκ ηδξ ζοθθήρεςξ (εκ ηδ ημζθία   

        ηδξ ιδηνυξ) ιαξ ήιεεα αιανηςθμί παίνε, δζυηζ ζο έδςζεξ 

         ζφκεζζκ εζξ διάξ, ηςκ μπμίςκ ημκ κμοκ είπεκ αθαζνέζεζ 

         μ Ξαηακάξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ηαηανβείξ ημκ Αζάαμθμκ, μ μπμίμξ δζαθεείνεζ 

           ηδκ μνεμθνμζφκδκ ιαξ παίνε, ζφ, πμο εβέκκδζεξ ημκ 

           ζπμνέα ηδξ αβκυηδημξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο έβζκεξ κοιθζηυξ εάθαιμξ βάιμο οπενθοζζημφ 

        (72) παίνε, ζφ, πμο εκχκεζξ, ςξ κοιθαβςβυξ, ηαξ ροπάξ  
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         ηςκ πζζηχκ ιε ημκ Ζφνζμκ. 

 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ δ ζδεχδδξ ηνμθυξ (ηαζ δζδάζηαθμξ) ηςκ 

        πανεέκςκ (73) παίνε, ζφ, πμο ζημθίγεζξ ιε κοιθζηά 

        εκδφιαηα ηαξ αβίαξ ροπάξ (ηαζ ηαξ μδδβείξ εζξ ηδκ  

         ΐαζζθείακ ημο Θεμφ. 

                                 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

          θμζ μζ φικμζ απμδεζηκφμκηαζ ιδδαιζκμί, υζμκ ηαζ ακ πνμζπαεμφκ 

κα ακηαπμηνζεμφκ πνμξ ημ πθήεμξ ηδξ απείνμο εοζπθαβπκίαξ Ξμο. Αζυηζ 

ηαζ ακ αηυιδ πνμζθένςιεκ εζξ Ξε, χ Άβζε ΐαζζθεφ, ραθιςδίαξ ηυζαξ εζξ 

ανζειυκ, υζμξ είκε μ ανζειυξ ηςκ ηυηηςκ ηδξ άιιμο, δεκ πνάηημιεκ 

ηίπμηε ημ ακηάλζμκ ηςκ εοενβεζζχκ πμο έηαιεξ εζξ διάξ, μζ μπμίμζ 

αμχιεκ δζα Ξε: 

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          ΐθέπμιεκ ηδκ αβίακ Μανεέκμκ ςξ θςηεζκήκ θαιπάδα, δ μπμία 

εδυεδ πάνζκ εηείκςκ πμο πμνεφμκηαζ εζξ ημ ζηυημξ (ηδξ πθάκδξ ηαζ ηδξ 

αιανηίαξ). Αζυηζ αφηδ, ακάπημοζα ημ άτθμκ θςξ, (βεκκχζα δδθαδή ημκ 

Ρνζζηυκ,) μδδβεί υθμοξ πνμξ ηδκ αθδεζκήκ εεμβκςζίακ, θςηζγμοζα ιε 

ηδκ θάιρζκ ηδξ ημκ κμοκ ιαξ. Αζ’ αοηυ ηαζ ηζιάηαζ απυ διάξ, μζ μπμίμζ 

ηναοβάγμιεκ πνμξ αοηήκ ηα ελήξ: 

 

Ραίνε, αηηίξ ημο πκεοιαηζημφ δθίμο(Ρνζζημφ) παίνε,θάιρζξ 

        ημο άζηνμο πμο δεκ δφεζ πμηέ. 

 

Ραίνε, αζηναπή πμο θςηίγεζξ ηαζ θαιπνφκεζξ ηαξ ροπάξ  

        παίνε, ζφ, πμο ςξ ανμκηή ζοκηανάζζεζξ ηαζ ηνμιμηναηείξ 

        ημοξ επενμφξ (Ααίιμκαξ). 

 

Ραίνε, δζυηζ ακαηέθθεζξ (δζά ηδξ βεκκήζεςξ) ημκ πμθφθςημκ 

        θςηζζιυκ (ημκ Ρνζζηυκ) παίνε, δζυηζ ακααθφγεζξ ημκ 

        πμθφννδημκ πμηαιυκ (74). 
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Ραίνε, ζφ, πμο πανζζηάξ ηαζ ζοιαμθίγεζξ (76) ηδκ  

        ημθοιαήενακ (δζα ηδξ μπμίαξ βεκκχιεεα εζξ κέακ γςήκ) 

        παίνε, ζφ, πμο (δζα ηδξ βεκκήζεςξ ημο Ηοηνςημφ)  

        ελαθακίγεζξ ημκ ιμθοζιυκ ηδξ αιανηίαξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ςξ (εείμκ) θμοηνυκ ηαεανίγεζξ ηδκ  

        ζοκείδδζίκ ιαξ παίνε, ζφ, πμο είζαζ ημ πμηήνζμκ, ημ 

        μπμίμκ ιαξ πνμζθένεζ αβαθθίαζζκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο ακαδίδεζξ ηδκ εοςδίακ ημο Ρνζζημφ παίνε, 

        ζφ, πμο είζαζ γςή ηνμθμδμημοιέκδ απυ ιοζηζηυκ 

        ζοιπυζζμκ (76). 

                             

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

          Βπεζδή μ Ζφνζμξ, μ ελμθθχκ ηα πνέδ υθςκ ηςκ ακενχπςκ, 

δεέθδζε κα δχζδ πάνζκ εζξ παθαζάξ μθεζθάξ ιαξ πνμξ Ώοηυκ (κα 

ζοβπςνήζδ δδθαδή υθαξ ηαξ αιανηίαξ ιαξ, απυ ηδξ επμπήξ ημο Ώδάι), 

ήθεε πνμξ διάξ, μζ μπμίμζ είπμιεκ απμιαηνοκεή απυ ηδκ πάνζκ Ομο ήθεε 

δε δζα ημο Εδίμο ημο Βαοημφ Ομο (δδθαδή ιε ημ κα πνμζθένδ πάνζκ 

διχκ ημκ Βαοηυκ Ομο ςξ εοζίακ). Βπεζδή δε (ιε ηδκ εοζίακ Ομο) έζπζζε 

ημ βναιιάηζμκ ημο πνέμοξ ιαξ, αημφεζ (ηχνα) απυ υθμοξ ηδκ ελήξ 

(εοβκχιμκα) ακαθχκδζζκ: 

                                 

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Θε ημ κα δμλμθμβχιεκ ημκ Πζυκ Ξμο, χ Θεμηυηε, ακοικμφιεκ ζε 

υθμζ ςξ έιροπμκ Ιαυκ (ημο Πζμφ Ξμο). Αζυηζ μ Ζφνζμξ, πμο ζοβηναηεί ημ 

ζφιπακ ιε ηδκ πείνά Ομο, ηαημζηήζαξ εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο, ζε δβίαζε ηαζ 

ζε εδυλαζε ηαζ εδίδαλεκ υθμοξ κα ακαθςκμφκ πνμξ ζε: 

 

Ραίνε, Ξηδκή (ηαημζηία δδθαδή) ημο Ρνζζημφ, πμο είκε Ηυβμξ 

        ημο Θεμφ ηαζ Θευξ παίνε, Ώβία, πμο είζαζ οπενηένα απυ 

        ηα Άβζα ηςκ Ώβίςκ (77). 
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Ραίνε, Ζζαςηέ (78), πμο ζε επνφζςζεκ (υπζ πείν ακενςπίκδ, 

        υπςξ ηδκ Ζζαςηυκ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ, αθθά) ημ 

        Μκεφια ημ Άβζμκ παίνε,ζφ, πμο είζαζ μ ακελάκηθδημξ  

        εδζαονυξ ηδξ γςήξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ πμθφηζιμκ ζηέιια ααζζθέςκ εοζεαχκ 

        Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ ζεαάζιζμκ ηαφπδια ζενέςκ εοθααχκ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ μ αηθυκδημξ πφνβμξ ηδξ Βηηθδζίαξ (μ 

        πνμθοθάζζςκ αοηήκ απυ ηάξ επζεέζεζξ ηςκ επενχκ)  

        παίνε, ζφ, πμο είζαζ ηδξ (πνζζηζακζηήξ) πμθζηείαξ ημ  

        απυνεδημκ ηείπμξ. 

 

Ραίνε, ζφ πμο είζαζ δ εεναπεία (ηςκ αζεεκεζχκ) ημο  

        ζχιαημξ ιμο παίνε, ζφ, πμο είζαζ δ ζςηδνία ηδξ  ροπήξ ιμο. 

 

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

          Θήηεν ημο Θεμφ, πμο αλίγεζξ απείνμοξ φικμοξ, ζφ, δ βεκκήζαζα 

ημκ Ηυβμκ ημο Θεμφ, ημκ οπενέπμκηα εζξ αβζυηδηα υθμοξ ημοξ αβίμοξ! 

Αέπεδηζ ηδκ πανμφζακ πνμζθμνάκ ηςκ πνμξ ζε φικςκ ιαξ ηαζ απάθθαλέ 

ιαξ απυ μζακδήπμηε ζοιθμνάκ ηαζ ζχζε απυ ηδκ ιέθθμοζακ ηζιςνίακ 

υθμοξ διάξ πμο ιε ιίακ θςκήκ αμχιεκ: 

                                         

Ώζκείηε ημκ Θευκ. 

 

          Άββεθμξ πνχηδκ εέζζκ ηαηέπςκ ιεηαλφ ηςκ Ώββέθςκ (δδθαδή μ 

Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ) εζηάθδ (οπυ ημο Θεμφ) απυ ημκ μονακυκ (εζξ ηδκ 

βδκ) δζα κα είπδ εζξ εηείκδκ, δ μπμία έιεθθε κα βίκδ δ Θήηδν ημο Θεμφ, 

ημ Ραίνε! ΐθέπςκ δε μ Άββεθμξ Ξε, Ζφνζε, κα ανπίγδξ κα θαιαάκδξ οθζηήκ 

ζάνηα (ιέζα εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ) ηδκ ζδίακ ζηζβιήκ, ηαηά ηδκ μπμίακ 

επαζνέηζγε ιε ηδκ άτθμκ θςκήκ ημο ηδκ Μανεέκμκ, ηαηεθαιαάκεημ απυ 

ιεβάθδκ έηπθδλζκ ηαζ εαοιαζιυκ ηαζ, ζζηάιεκμξ ειπνυξ εζξ ηδκ 

Μανεέκμκ, έθεβε πνμξ αοηήκ ημ ελήξ: 
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Ραίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ εα θάιρδ (εζξ ημκ ηυζιμκ) δ πανά 

        ηδξ (θοηνχζεςξ) παίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ εα  

         ελαθακζζεή δ ηαηάνα (πμο εδυεδ εζξ ημ ακενχπζκμκ  

         βέκμξ δζα ηδκ παναημήκ ημο). 

 

Ραίνε, ζφ, πμο βίκεζαζ δ αζηία κα επακέθεδ εζξ ημκ Μανάδεζζμκ 

        μ εηπεζχκ Ώδάι παίνε, ζφ, πμο βίκεζαζ δ αζηία κα  

         απαθθαβή δ Βφα απυ ηαξ θφπαξ ηαζ ηα δάηνοά ηδξ. 

 

Ραίνε, ζφ, πμο είζαζ φρμξ, ημ μπμίμκ δοζηυθςξ δφκακηαζ κα 

        θεάζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ αζ δζάκμζαζ ηςκ ακενχπςκ 

         παίνε, ζφ, πμο είζαζ αάεμξ, ημ μπμίμκ δοζηυθςξ δφκακηαζ 

         κα ίδμοκ ηαζ αοηχκ ηςκ Ώββέθςκ μζ μθεαθιμί. 

 

Ραίνε, δζυηζ είζαζ ενυκμξ ημο ΐαζζθέςξ Ρνζζημφ παίνε,δζυηζ 

        ααζηάγεζξ εζξ ηδκ ημζθίακ ζμο Βηείκμκ, πμο ααζηάγεζ 

        μθυηθδνμκ ημ ζφιπακ. 

 

Ραίνε, ζφ, μ (πνςσκυξ) αζηήν (αοβενζκυξ), πμο πνμιδκφεζ 

        ηδκ ειθάκζζζκ ημο δθίμο (Ρνζζημφ) παίνε,ζφ, εζξ ηδξ  

        μπμίαξ ηδκ ημζθίακ θαιαάκεζ ζάνηα μ Θευξ. 

 

Ραίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ακαηαζκίγεηαζ δ (εη ηδξ αιανηίαξ 

        δζαθεανείζα) Αδιζμονβία παίνε, ζφ, ιέζς ηδξ μπμίαξ μ 

        Αδιζμονβυξ βίκεηαζ ανέθμξ. 

                              

Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

            Βζξ ζε, χ Θεμηυηε, ηδκ Ππένιαπμκ Ξηναηδβυκ, απμδίδς 

εοβκςιυκςξ ηδκ έκδμλμκ κίηδκ, εβχ δ πυθζξ ζμο, επεζδή (ιε ηδκ ζδζηήκ 

ζμο αμήεεζακ) απδθθάβδκ απυ ηαξ θμαενάξ ζοιθμνάξ ( πμο επήνπμκημ 

εκακηίμκ ιμο). Ξφ δε, πμο δ δφκαιίξ ζμο είκε αηαηακίηδημξ, εθεοεένςζέ 

ιε απυ πακημεζδείξ ηζκδφκμοξ, χζηε κα ακαθςκχ πνμξ ζε: 
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Ραίνε, Ιφιθδ ακφιθεοηε. 

 

           Ξφ, Ρνζζηέ, μ Θευξ ιαξ, μ Λπμίμξ ζοκεπχξ ηαζ αηαηαπαφζηςξ 

πνμζηοκείζαζ ηαζ δμλμθμβείζαζ ( απυ υθα ηα ηηίζιαηα) ηαζ εζξ ημκ 

μονακυκ ηαζ εζξ ηδκ βήκ Ξφ, πμο είζαζ ιαηνυεοιμξ ηαζ πμθοέθεμξ ηαζ 

πμθοεφζπθαβπκμξ ηαζ αβαπάξ ημοξ δζηαίμοξ ακενχπμοξ ηαζ 

εοζπθαβπκίγεζαζ ημοξ αιανηςθμφξ ηαζ υθμοξ πνμζηαθείξ δζά κα ημοξ 

ζχζδξ, οπμζπυιεκμξ (εζξ αοημφξ) ηα πκεοιαηζηά αβαεά ηδξ ιεθθμφζδξ 

ΐαζζθείαξ Ξμο ( ηδκ ιαηανζυηδηα ημο Μαναδείζμο) Ξφ (θμζπυκ), μ Ίδζμξ, 

Ζφνζε, δέλαζ εοιεκχξ ηαζ ηαξ ζδζηάξ ιαξ πνμζεοπάξ, πμο ακαθένμιεκ εζξ 

Ξε ηαη’ αοηήκ ηδκ χνακ, ηαζ ηαεμδήβδζε ηδκ γςήκ ιαξ χζηε κα είκε 

ζφιθςκμξ πνμξ ηαξ εκημθάξ Ξμο. Ώβίαζε ηαξ ροπάξ ιαξ, ελάβκζζε ηα 

ζχιαηά ιαξ, ηάιε μνεάξ ηαξ ζηέρεζξ ιαξ, ηαεάνζζε ηα δζακμήιαηά ιαξ, 

ηαζ απάθθαλέ ιαξ απυ μζακδήπμηε εθίρζκ ηαζ ζοιθμνάκ ηαζ απυ 

μζμκδήπμηε πυκμκ. Μανάηαλε βφνς ιαξ, ςξ ζζπονυκ ηείπμξ, αβίμοξ 

Ώββέθμοξ Ξμο, χζηε δ εημζιμπυθειμξ ζηναηζά ηςκ κα ιαξ πνμθοθάζζδ 

(απυ ηαξ εκέδναξ ηςκ Ααζιυκςκ) ηαζ κα ιαξ μδδβή ιε αζθάθεζακ, δζα κα 

θεάζςιεκ υθμζ εζξ ηδκ εκυηδηα ηδξ Μίζηεςξ ηαζ εζξ ηδκ ηεθείακ βκχζζκ 

ηδξ δυλδξ Ξμο, ηδκ μπμίακ δεκ δφκαηαζ ηακείξ κα πθδζζάζδ (άκεο ηδξ 

ζδζηήξ Ξμο αμδεείαξ) (γδημφιεκ απυ Ξε υθα αοηά,) δζυηζ είζαζ 

εοθμβδιέκμξ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. 

 

 

           Λ Θευξ είεε κα ιαξ θοπδεή ηαζ κα ιαξ εοθμβήζδ είεε κα 

ειθακίζδ ημ (βθοηφ ηαζ ζθανυκ) πνυζςπυκ Ομο εζξ διάξ ηαζ κα εθεήζδ 

διάξ. 
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              Β ο π ή  ε ζ ξ  η δ κ  Π π ε ν α β ί α κ  Θ ε μ η υ η μ κ  

 

       Άζπζθε, αιυθοκηε, αδζάθεμνε, αηδθίδςηε, αβκή Μανεέκε, 

Θεμκφιθεοηε Αέζπμζκα, ζφ, πμο ιε ηδκ πανάδμλμκ ηαζ απενζκυδημκ 

βέκκδζίκ ζμο ήκςζεξ ημκ Θευκ Ηυβμκ ιε ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ζοκέδεζεξ 

ιε ηα μονάκζα ηδκ θφζζκ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ, δ μπμία είπε βίκεζ 

ελυνζζημξ ηαζ είπεκ απμιαηνοκεή ( απυ ημκ Θευκ έκεηα ηδξ παναημήξ) 

ζφ, πμο είζαζ δ ιμκαδζηή εθπίξ ηςκ απδθπζζιέκςκ ηαζ δ ιμκαδζηή 

αμήεεζα υζςκ πμθειμφκηαζ ( απυ ημκ Αζάαμθμκ) ζφ, πμο είζαζ δ ηαπεία 

πνμζηαζία υθςκ εηείκςκ πμο ζε επζηαθμφκηαζ ηαζ ημ ηαηαθφβζμκ υθςκ 

ηςκ πνζζηζακχκ, ιδ πενζθνμκήζδξ ηαζ ιδ απμζηναθήξ ειέ ημκ 

αιανηςθυκ, ημκ ιμθοζιέκμκ απυ ηαξ ηαηίαξ ιμο, ειέ, μ μπμίμξ ιε 

αζζπνμφξ θμβζζιμφξ ηαζ ιε αζζπνά θυβζα ηαζ ιε αζζπνάξ πνάλεζξ 

ηαηέζηδζα αεθίακ ηαζ εθεεζκήκ υθδκ ηδκ φπανλίκ ιμο, ηαζ ιε ηδκ 

πκεοιαηζηήκ απμπαφκςζίκ πμο θένμοκ αζ δδμκαί ημο αίμο, ηαηήκηδζα 

εημοζίςξ δμφθμξ (ιδ ιε πενζθνμκήζδξ,) αθθά, ςξ Θήηδν ημο 

θζθακενχπμο Θεμφ πμο είζαζ, δείλε ιε πμθθήκ θζθακενςπίακ ηδκ 

εοζπθαβπκίακ ζμο ηαζ εζξ ειέ ημκ αιανηςθυκ ηαζ άζςημκ, ηαζ δέλαζ ηδκ 

δέδζίκ ιμο πμο ζμο ηδκ πνμζθένς απυ ηα αηάεανηα πείθδ ιμο. Ζαζ , 

πνδζζιμπμζμφζα ημ εάννμξ πμο έπεζξ πνμξ Ώοηυκ ςξ Θήηδν Ομο, 

παναηάθεζε ημκ ζδζηυκ Πζυκ ηαζ ζδζηυκ ιαξ ΐαζζθέα ηαζ Ζφνζμκ, δζα κα 

ακμίλδ ηαζ εζξ ειέ ηα βειάηα απυ θζθακενςπίακ ζπθάβπκα ηδξ 

αβαευηδηυξ Ομο ηαζ, αθμφ πανααθέρδ ηαξ ακανίειδημοξ αιανηίαξ ιμο, 

ιε μδδβήζδ εζξ ιεηάκμζακ ηαζ ιμο δχζδ δφκαιζκ κα εηηεθχ ηαθχξ ηαξ 

εκημθάξ Ομο. Μάκημηε δε κα πανίζηαζαζ πθδζίμκ ιμο ( ηαζ κα ιε 

αμδεήξ), ζφ, πμο είζαζ εφζπθαβπκμξ ηαζ αβαεή ηαζ βειάηδ ζοιπάεεζακ.  

(Ια είζαζ πθδζίμκ ιμο πάκημηε, ηυζμκ ηαηά ηδκ πανμφζακ γςήκ, υζμκ 

ηαζ ηαηά ηδκ ζηζβιήκ ημο εακάημο ιμο, ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδκ διένακ ηδξ 

Ζνίζεςξ). Ζαζ ηαηά ιεκ ηδκ δζάνηεζακ ηδξ πανμφζδξ γςήξ ιμο, κα ιμο 

δίδδξ ηδκ εενιήκ πνμζηαζίακ ηαζ αμήεεζάκ ζμο, κα απυηνμφδξ ηαξ 

επζεέζεζξ ηςκ επενχκ (Ααζιυκςκ) ηαζ κα ιε ηαεμδδβήξ πνμξ ηδκ 

ζςηδνίακ ηαηά δε ηδκ χνακ ημο εακάημο ιμο, κα πενζθνμονήξ ηδκ 

ηαθαίπςνμκ ροπήκ ιμο ηαζ κα εηδζχηδξ ιαηνάκ απυ αοηήκ ημοξ 
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πμκδνμφξ Ααίιμκαξ πμο έπμοκ ζημηεζκά πνυζςπα ηαζ ηέθμξ, ηαηά ηδκ 

θμαενάκ διένακ ηδξ Ζνίζεςξ, κα ιε απαθθάλδξ απυ ηδκ αζχκζμκ Ζυθαζζκ 

ηαζ κα ιε ηαηαζηήζδξ ηθδνμκυιμκ ηδξ ακεηθνάζημο δυλδξ ημο Πζμφ ζμο 

ηαζ Θεμφ ιαξ. Ώοηήκ ηδκ δυλακ είεε κα επζηφπς, ιέζς ηδξ ζδζηήξ ζμο 

πνεζαείαξ ηαζ αμδεείαξ, χ Αέζπμζκά ιμο, Ππεναβία Θεμηυηε, δζα ηδξ 

πάνζημξ ηαζ θζθακενςπίαξ ημο ιμκμβεκμφξ Πζμφ ζμο, ημο Ζονίμο ηαζ 

Θεμφ ηαζ Ξςηήνμξ ιαξ Εδζμφ Ρνζζημφ. Βζξ Ώοηυκ μθείθεηαζ πάζα δυλα, 

ηζιή ηαζ πνμζηφκδζζξ, ηαεχξ ηαζ εζξ ημκ ιδ έπμκηα ανπήκ Μαηένα Ομο ηαζ 

εζξ ημ πακάβζμκ ηαζ αβαευκ ηαζ πανέπμκ γςήκ Μκεφια Ομο, ηαζ ηχνα ηαζ 

πάκημηε ηαζ εζξ ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. 

 

Β ο π ή   ε ζ ξ  η μ κ  Ζ φ ν ζ μ κ  δ ι χ κ 

Ε δ ζ μ φ κ  Ρ ν ζ ζ η υ κ. 

 

          Αχζε, Ζφνζε, εζξ διάξ, πμο απενπυιεεα ηχνα δζα κα οπκχζςιεκ, 

ακάπαοζζκ ζχιαημξ ηαζ ροπήξ, ηαζ δζαθφθαλέ ιαξ απυ ημκ ζημηεζκυκ 

φπκμκ ηδξ αιανηίαξ ηαζ απυ μζακδήπμηε εθάιανημκ δδμκήκ, πμο 

ζοιααίκεζ εζξ ημ ζηυημξ ηδξ κοηηυξ. Μαφζε ηαξ μνιάξ ηςκ παεχκ ιαξ, 

ζαήζε ηα πφνζκα αέθδ ημο πμκδνμφ Αζααυθμο, ηα μπμία νίπηεζ ιε δυθμκ 

εκακηίμκ  ιαξ, ηαηάζηεζθε ηαξ επακαζηάζεζξ ηδξ ζανηυξ ιαξ ηαζ 

απμημίιζζε μζακδήπμηε βδΎκδκ ηαζ ημζιζηήκ ζηέρζκ ιαξ(χζηε κα ιδ ιαξ 

εκμπθή). Βπζπνμζεέηςξ δχνδζαί ιαξ, χ Θεέ, δζάκμζακ αβνοπκμφζακ, 

ζηέρεζξ ζχθνμκαξ, ηανδίακ πμο δεκ ηδκ ηαηαθαιαάκεζ δ αιέθεζα ηαζ δ 

απνμζελία, φπκμκ εθαθνυκ ηαζ απδθθαβιέκμκ απυ πάζακ ζαηακζηήκ 

θακηαζίακ ( εζξ ηα υκεζνα). Αχζε δε εζξ διάξ πκεοιαηζηήκ ακάηαζζκ ηαζ 

εβνήβμνζζκ, υηακ έθεδ δ χνα ηδξ ( κοηηενζκήξ) πνμζεοπήξ (79), ηαζ 

αμήεδζέ ιαξ κα εονεεχιεκ ( υηακ ελοπκήζςιεκ δζα ηδκ πνμζεοπήκ) 

εζηδνζβιέκμζ εζξ ηαξ εκημθάξ Ξμο ηαζ έπμκηεξ ιέζα εζξ ηδκ ροπήκ ιαξ 

ζηαεενάκ ηαζ αιεηαηίκδημκ ηδκ εκεφιδζζκ ηςκ εείςκ πνμζηαβιάηςκ 

Ξμο. Ράνζζε δε εζξ διάξ ηδκ δζάεεζζκ ηαζ ηδκ δφκαιζκ ηδξ ζδζηήξ Ξμο 

μθμκοηηίμο δμλμθμβίαξ, δζα κα οικχιεκ ηαζ κα εοθμβχιεκ ηαζ κα 

δμλάγςιεκ ημ ιεβαθμπνεπέξ ηαζ άλζμκ πάζδξ ηζιήξ υκμιά Ξμο, ημο 

Μαηνυξ ηαζ Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, ηαζ ηχνα ηαζ πάκημηε ηαζ εζξ 

ημοξ απενάκημοξ αζχκαξ. Ώιήκ. 
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           εοθμβδιέκδ Θεμηυηε, Ώεζπάνεεκε Ζυνδ, οπενηένα πάζδξ δυλδξ, 

ιεηάθενε πθδζίμκ ημο Πζμφ Ξμο ηαζ Θεμφ ιαξ ηδκ πνμζεοπήκ ιαξ, ηαζ 

γήηδζε κα ζχζδ, δζα ηςκ πνεζαεζχκ ζμο, ηαξ ροπάξ ιαξ. 

 

        Δ εθπίξ ιμο είκε μ Μαηήν ημ ηαηαθφβζυκ ιμο είκε μ Πζυξ δ 

(πνμζηαηεοηζηή) ζηέπδ ιμο είκε ημ Μκεφια ημ Άβζμκ.  Ώβία, δυλα Ξμζ. 

 

        Λθυηθδνμκ ηδκ εθπίδα (ηδξ ζςηδνίαξ ) ιμο εζξ ζε εκαπμεέης (δζυηζ 

πζζηεφς υηζ εα ιεζζηεφζδξ δζ’ ειέ εζξ ημκ Πζυκ ζμο).  Θήηεν ημο Θεμφ, 

θφθαλέ ιε ηάης απυ ηδκ ζηέπδκ ζμο ( υπμο οπάνπεζ αζθάθεζα). 

        Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζα ηδκ εζνήκδκ ημο ηυζιμο. 

        Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζα ημοξ εοζεαείξ ηαζ μνεμδυλμοξ 

πνζζηζακμφξ. 

         Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζα ημκ Ώνπζεπίζημπυκ ιαξ (δείκα) ηαζ δζ’ υθμοξ 

ημοξ Ζθδνζημφξ, πμο είκε εκ Ρνζζηχ αδεθθμί ιαξ. 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ υζμοξ παηέναξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ δεκ 

δδοκήεδζακ κα έθεμοκ εζξ ηδκ ζενάκ αοηήκ Ώημθμοείακ. 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ εηείκμοξ πμο ιαξ οπδνεημφκ ή ιαξ 

οπδνέηδζακ ηαηά ημ πανεθευκ. 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ εηείκμοξ πμο ιαξ αβαπμφκ, αθθά ηαζ δζ’ 

υζμοξ ιαξ ιζζμφκ.  

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ υζμοξ εγήηδζακ απυ διάξ ημοξ ακαλίμοξ κα 

πνμζεοπχιεεα δζ’ αοημφξ. 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ εηείκμοξ πμο πθέμοκ εζξ ηδκ εάθαζζακ ιε 

ηαθμφξ ζημπμφξ (80). 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ δζ’ εηείκμοξ πμο είκε ηαηάημζημζ θυβς 

αζεεκείαξ.  

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ ηαζ δζα ηδκ άθεμκμκ παναβςβήκ ηςκ ηανπχκ 

ηδξ βδξ. 

          Ώξ πνμζεοπδεχιεκ ηαζ δζ’ υθμοξ ημοξ ιέπνζ ζήιενμκ απμεακυκηαξ 

παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ δζ’ υθμοξ υζμζ ιε εοζέαεζακ απέεακμκ, δζ’ 

υθμοξ ημοξ μνεμδυλμοξ, ηυζμκ ημοξ ηαθέκηαξ εδχ, υζμκ ηαζ ημοξ 

απακηαπμφ ημο ηυζιμο. 
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Ώξ είπςιεκ δε ηαζ δζα ημοξ εαοημφξ ιαξ ημ:  

Ζφνζε, εθέδζμκ Ζφνζε, εθέδζμκ Ζφνζε, εθέδζμκ. 

           Θεμηυηε, μ Γαανζήθ, ηαηαθδθεείξ απυ δέμξ ηαζ εαοιαζιυκ 

εκχπζμκ ηδξ ςναζυηδημξ ηδκ μπμίακ είπεκ δ πανεεκία ζμο,ηαζ ηδξ 

οπεναμθζηήξ θάιρεςξ, ηδκ μπμίακ δηηζκμαυθεζ δ αβκυηδξ ζμο, ακεθχκεζ 

πνμξ ζε: Μμίμκ εβηχιζμκ, ακηάλζμκ ζμο, κα ζμο πνμζθένς; Μμίακ δε 

μκμιαζίακ κα ζμο δχζς; Αεκ δφκαιαζ κα εφνς μφηε εβηχιζμκ μφηε 

μκμιαζίακ ακηαλίακ ζμφ, ηαζ ιέκς εηζηαηζηυξ ( εκχπζυκ ζμο)  ( επεζδή 

δε, δεκ δφκαιαζ κα εφνς θυβζα ακηάλζα δζα ζε,) δζ’ αοηυ ( δεκ θέβς 

ηίπμηε άθθμ, πανά), ςξ ιε δζέηαλεκ μ Θευξ, αμχ πνμξ ζε: Ραίνε, ζφ, πμο 

έθααεξ απυ ημκ Θευκ πμθθάξ ηαζ ελαζνεηζηάξ πάνζηαξ! 

 

 

 

 

 

 Η Μ Δ Ι Ω  Δ Ι  

 

1.              Δ θνάζζξ «μ ηθίκαξ ηδ ηαηααάζεζ ημοξ μονακμφξ» είκε 

ειπκεοζιέκδ απυ ημοξ αθιμφξ. Λ αθιυξ ζγ’ (ζη. 10) θέβεζ υηζ μ Θευξ 

«έηθζκεκ μονακμφξ ηαζ ηαηέαδ», εκκμχκ υηζ μ Θευξ ηαηήθεεκ απυ ημοξ 

μονακμφξ δζα κα αμδεήζδ ημκ δμφθμκ Ομο ΑαοΎδ. (Εδέ ηαζ αθι. νιβ’ , 

5.) Ώθθ’ αοηυ ήημ αεααίςξ πμζδηζηή έηθναζζξ, ίζςξ δε ηαζ πνμθδηζηυξ 

οπαζκζβιυξ. Λ Θευξ πναβιαηζηχξ ιίακ θμνάκ επαιήθςζε ημοξ 

μονακμφξ ηαζ ηαηέαδ εζξ ηδκ βδκ: υηακ έβζκεκ άκενςπμξ εη Μκεφιαημξ 

Ώβίμο ηαζ Θανίαξ ηδξ Μανεέκμο.  

2.               Δ Μακαβία μκμιάγεηαζ «Ιφιθδ ακφιθεοημξ», δζυηζ εκχ 

ηαηέζηδ εευκοιθμξ Θήηδν ημο Εδζμφ Ρνζζημφ, έιεζκε πάκημηε 

πανεέκμξ ηαζ δεκ εβκχνζζεκ άκδνα κοιθίμκ. Βίκε θμζπυκ ηαζ «κφιθδ», 

εθ’ υζμκ ζοκέθααε ηαζ εβέκκδζεκ Πζυκ – πνάβια πμο πνμτπμεέηεζ 

«βάιμκ» - ηαζ «ακφιθεοημξ» , εθ’ υζμκ δ ζφθθδρζξ ημο Πζμφ ηδξ 

έβζκεκ υπζ θοζζηχξ, αθθ’ εη Μκεφιαημξ Ώβίμο. Δ Ώεζπάνεεκμξ οπήνλε 

«Ιφιθδ Ζονίμο». 
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3.               Δ θνάζζξ «αίαθμξ εζθναβζζιέκδ» εκεοιίγεζ ημ ε’ ηεθ. ηδξ 

Ώπμηαθφρεςξ, υπμο βίκεηαζ θυβμξ πενί «αζαθίμο βεβναιιέκμο έζςεεκ 

ηαζ υπζζεεκ, ηαηεζθναβζζιέκμο ζθναβίζζκ επηά». Ομ ιοζηδνζχδεξ 

έηείκμ αζαθίμκ, μοδείξ άθθμξ δδοκήεδ κα ακμίλδ πθήκ ημο Ώνκίμο – 

Ρνζζημφ. Λ οικςδυξ μκμιάγεζ εδχ ηδκ Ώεζπάνεεκμκ «Ρνζζημφ αίαθμκ 

έιροπμκ εζθναβζζιέκδκ Μκεφιαηζ», δζυηζ: α’ ) πςξ ημ ιοζηδνζχδεξ 

«αζαθίμκ» ηδξ Ώπμηαθφρεςξ πενζείπε ηα ζςηδνζχδδ ζπέδζα ηδξ εείαξ 

Μνμκμίαξ δζα ημ ιέθθμκ, ημζμοημηνυπςξ ηαζ δ Ώεζπάνεεκμξ οπήνλε 

θμνεφξ ημο ιεβάθμο ζπεδίμο ηδξ εείαξ Μνμκμίαξ δζα ηδκ ζάνηςζζκ ημο 

Πζμφ ημο Θεμφ ηαζ ηδκ ζςηδνίακ ιαξ.  α’ ) πςξ ημ «αζαθίμκ» εηείκμ 

ήημ «εζθναβζζιέκμκ», ημζμοημηνυπςξ ηαζ δ Μακαβία ήημ αιυθοκημξ 

πανεέκμξ. β’) πςξ ημ «αζαθίμκ» εηείκμ ιυκμ μ Εδζμφξ Ρνζζηυξ 

δδοκήεδ κα ακμίλδ, μφης ηαζ δ Μανεέκμξ ιυκμκ ημο Εδζμφ Ρνζζημφ 

έβζκε Θήηδν, ηαηά ηνυπμκ οπενθοζζηυκ, ηαζ μοδεκυξ άθθμο. – Δ έκκμζα 

ηδξ θέλεςξ «εζθναβζζιέκδ» δεκ πνέπεζ κα πενζμνζζεή εζξ ιυκδκ ηδκ 

πανεεκίακ ηδξ Μακαβίαξ, αθθά κα επεηηαεή ηαζ εζξ ηα ιέβζζηα 

πανίζιαηα ιε ηα μπμία εζηυθζζεκ αοηήκ ημ Μκεφια ημ Άβζμκ. Αζ’ αοηυ 

αηνζαχξ μ πμζδηήξ θέβεζ υηζ δ Ώεζπάνεεκμξ είκε «εζθναβζζιέκδ Μ κ ε φ 

ι α η ζ». 

4.               Λ Θευξ εηζιχνδζε, ιεηά ηδκ παναημήκ ηςκ, ημκ ιεκ Ώδάι κα 

ηνχβδ ιε ημκ ζδνχηα ημο πνμζχπμο ημο ημκ άνημκ ημο έςξ υημο 

απμεάκδ, ηδκ δε Βφακ κα βεκκά ιε ςδίκαξ ηα ηέηκα ηδξ (Γεκ. β’ 16-19), 

ελχνζζε δε αιθμηένμοξ εη ημο Μαναδείζμο. Δ Θεμηυημξ, δζα ηδξ 

βεκκήζεςξ ημο Ηοηνςημφ ιαξ, έβζκεκ αζηία κα απαθθαβμφκ ηαζ μζ 

πνςηυπθαζημζ ηαζ υθμκ ημ ακενχπζκμκ βέκμξ απυ ηδκ δμοθείακ ηδξ 

αιανηίαξ ηαζ ηδκ ηαηαδοκαζηείακ ημο Αζααυθμο. 

5.              Δ θνάζζξ «παίνε, ενυκε πφνζκε ημο Μακημηνάημνμξ» εκεοιίγεζ 

ημ πςνίμκ ημο πνμθήημο Αακζήθ (γ’ ,9): «Βεεχνμοκ έςξ υημο μζ ενυκμζ 

εηέεδζακ, ηαζ Μαθαζυξ διενχκ εηάεδημ... Λ ενυκμξ αοημφ θθυλ πονυξ, 

μζ ηνμπμί αοημφ πον θθέβμκ». Δ Μακαβία, δεπεείζα εκηυξ ηδξ ημκ 

Αδιζμονβυκ, απεηέθεζε πνάβιαηζ ημκ «πφνζκμκ ενυκμκ», υπμο 

εηάεδζεκ μ Θευξ.  
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6.               Δ θνάζζξ «μζθνάδζμκ ημο  πάκηςκ ΐαζζθέςξ», είκε δοκαηυκ 

κα εκκμδεή ηαζ δζα ημκ Ζφνζμκ (υπςξ ηαζ ηδκ ενιδκεφμιεκ) ηαζ δζα ηδκ 

Μακαβίακ. Βκχπζμκ ημο Θεμφ ηαζ δ Μακαβία είκε ιμκαδζηή εοςδία. – Δ 

θέλζξ «μζθνάδζμκ» ζδιαίκεζ ζζπονάκ ανςιαηχδδ μοζίακ, δ μπμία 

πνδζζιεφεζ εζξ ηδκ ζαηνζηήκ δζα κα ζοκένπςκηαζ μζ θζπμεοιμφκηεξ. Άνα 

εδχ ημ «μζθνάδζμκ» ζδιαίκεζ ημ άνςια, ηδκ εοςδίακ. Λ Ζφνζυξ ιαξ 

θμζπυκ είκε δ οπενηάηδ πκεοιαηζηή εοςδία, είκε ημ «μζθνάδζμκ» ημο 

μονακίμο Μαηνυξ ημο, ημο «ιυκμο ΐαζζθέςξ». Βπακαθαιαάκμιεκ υηζ 

ηαζ δ Μακαβία, ηαη’ άθθμκ αεααίςξ αοηή ηνυπμκ, είκε δοκαηυκ κα 

εεςνδεή «μζθνάδζμκ» ημο ΐαζζθέςξ Θεμφ. 

7.              Θε ηδκ θνάζζκ «ςξ πχνα ακήνμημξ» μ πμζδηήξ ιαξ ιεηαθένεζ 

εζξ ηδκ αβεχνβδημκ βήκ, εκ ανπή ηδξ Αδιζμονβίαξ, δ μπμία, πςνίξ 

ανμηνίαζζκ ηαζ πςνίξ ζπμνάκ, ιε ιυκμκ ημ πνυζηαβια ημο Θεμφ, 

αθαζηάκεζ ηα θοηά ηδξ. (Γεκ.  α’ , 11-12). Ομζμοημηνυπςξ ηαζ δ 

Ώεζπάνεεκμξ, πςνίξ ακενςπίκδκ ιεζμθάαδζζκ, πςνίξ ακενχπζκμκ 

ζπένια, δζα ιυκδξ ηδξ επζζηέρεςξ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, αθαζηάκεζ ημ 

εείμκ θοηυκ ηδξ, ημκ Ζφνζυκ ιαξ ηαζ Ξςηήνά ιαξ. 

8.                Λ Θςτζήξ, ηαη’ εκημθήκ ημο Θεμφ, είπε ηαηαζηεοάζεζ εκ ηδ 

«Ξηδκή ημο Θανηονίμο», υπμο εθαηνεφεημ μ Θευξ, ιίακ πνοζήκ 

ηνάπεγακ, επί ηδξ μπμίαξ έεεημκ άνημοξ «εκακηίμκ (εκχπζμκ) ημο Θεμφ 

δζα πακηυξ» (Βλ.   ηε’,29. Μναθ. ηαζ θε’ , 18 ηαζ Ηεοση. ηδ’, 5-6 ηαζ Ών. 

δ’, 7). Δ Μακαβία, ςξ «έιροπμξ (γχζα) ηνάπεγα», είπε ιέζα ηδξ υπζ 

οθζημφξ άνημοξ, αθθά ημκ «Άνημκ ηδξ γςήξ» (Εςάκ. ξ’ , 35), ημκ Ζφνζυκ 

ιαξ Εδμφκ Ρνζζηυκ. 

9.               Λ οικςδυξ έπεζ ηαηά κμοκ ημ πςνίμκ Εςάκ. δ’ , 14. υπμο μ 

Ζφνζμξ, ζοκμιζθχκ ιεηά ηδξ Ξαιανείηζδμξ, θέβεζ εζξ αοηήκ: «Βζ ήδεζξ 

ηδκ δςνεάκ ημο Θεμφ ηαζ ηζξ έζηζκ μ θέβςκ ζμζ, δμξ ιμζ πζείκ, ζο ακ 

ήηδζαξ αοηυκ, ηαζ έδςηεκ ακ ζμζ φδςν γςκ…ξ δ’ ακ πίδ εη ημο 

φδαημξ μφ εβχ δχζς αοηχ, μφ ιδ δζρήζδ εζξ ημκ αζχκα, αθθά ημ φδςν 

υ δχζς αοηχ βεκήζεηαζ εκ αοηχ πδβή φδαημξ αθθμιέκμο εζξ γςήκ 

αζχκζμκ». 

10.      Ομ «ζθαζηήνζμκ» ήημ ημ ζηέπαζια ηδξ «Ζζαςημφ ηδξ Αζαεήηδξ» 

(δδθαδή ημο ηζαςηίμο πμο πενζνίπε ηαξ πθάηαξ ημο Ιυιμο, ηαξ μπμίαξ 



 91 

μ Θευξ έδςζεκ εζξ ημκ Θςτζήκ). Βπί ημο «ζθαζηδνίμο» αοημφ μ Θευξ 

εθακένςκε ημκ Βαοηυκ Ομο ηαζ εθάθεζ εζξ ημκ Εζναδθζηζηυκ θαυκ (Βλ.  

ηε’, 16-21) ηαζ Ηεοση. ζξ’, 2). Βννακηίγεημ δε ημ «ζθαζηήνζμκ» ιε  ημ 

αίια ηςκ εοζζαγμιέκςκ γχςκ πνμξ ελζθέςζζκ ηςκ αιανηζχκ ημο θαμφ 

(Ηεοση. ζξ’, 10-16). Δ Μακαβία μκμιάγεηαζ «ζθαζηήνζμκ», δζυηζ: α’ ) Αζ΄ 

αοηήξ εθακενχεδ μ Θευξ εζξ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ εθάθδζεκ εζξ αοημφξ, 

ηαζ α’ ) Θε ημ αίια πμο επήνεκ μ Ζφνζμξ απυ΄αοηήκ, έβζκε εοζία δζα 

ηαξ αιανηίαξ ιαξ, έβζκεκ «ζθαζηήνζμκ» δζ’ διάξ. («Ομ αίια Εδζμφ 

Ρνζζημφ…ηαεανίγεζ διάξ απυ πάζδξ αιανηίαξ», «Ώοηυξ ζθαζιυξ εζηζ 

πενί ηςκ αιανηζχκ διχκ» (Ώ’ Εςάκ. α’, 7,α’, 2).  

11.    Δ θνάζζξ « υνενμξ θαεζκυξ» εκεοιίγεζ ημ πςνίμκ ημο Άζιαημξ ηςκ 

Ώζιάηςκ (ξ’, 10): «Οζξ αφηδ δ εηηφπημοζα ςζεί υνενμξ, ηαθή ςξ 

ζεθήκδ, εηθεηηή ςξ μ ήθζμξ, εάιαμξ ςξ ηεηεβιέκαζ;» (Αδθαδή: Μμία 

είκε αοηή δ μπμία πνμαάθθεζ ςξ δ αοβή, ςναία ςξ δ ζεθήκδ, θαιπνά 

ςξ μ ήθζμξ, ηαζ πνμηαθεί εάιαμξ, υπςξ πνμηαθμφκ αζ παναηεηαβιέκαζ 

ζηναηζςηζηαί δοκάιεζξ;) Οα θυβζα αοηά, θεβυιεκα δζα ηδκ ζοιαμθζηήκ 

κφιθδκ ημο Άζιαημξ, εθανιυγμκηαζ ηαη’ ελμπήκ εζξ ηδκ Μακαβίακ 

Θδηένα ημο Ζονίμο, εζξ ηδκ εευκοιθμκ Μανεέκμκ. Λοδέκ άθθμ 

πνυζςπμκ εκ μονακχ ηαζ επί βδξ, μοδείξ Άββεθμξ ή άκενςπμξ, έπεζ ηδκ 

ςναζυηδηα ηαζ ηδκ θαιπνυηδηα ηδξ Μανεέκμο ηαζ πνμηαθεί ημκ 

εαοιαζιυκ πμο πνμηαθεί αοηή. Αακείζαζα ζάνηα εζξ ημκ Θευκ, 

ηαηέζηδ «δ ηζιζςηένα ηςκ Ρενμοαείι ηαζ δ εκδμλμηένα αζοβηνίηςξ ηςκ 

Ξεναθείι». 

12.    Δ θνάζζξ έπεζ θδθεή απυ ημκ πνμθήηδκ Εεγεηζήθ (ιδ’ 1 η. ε.). Λ 

πνμθήηδξ μφημξ είδεκ εκ μνάιαηζ «ηδκ πφθδκ ηςκ αβίςκ ( ημο Ιαμφ) 

ηδκ ελςηένακ ηδκ αθέπμοζακ ηαηά ακαημθάξ, ηαζ αφηδ ήκ 

ηεηθεζζιέκδ». Ήημοζε δε απυ ημκ Θευκ, υηζ «δ πφθδ αφηδ ηεηθεζζιέκδ 

έζηαζ, μοη ακμζπεήζεηαζ ηαζ μοδείξ ιδ δζέθεδ δζ’ αοηήξ, υηζ Ζφνζμξ μ 

Θευξ Εζναήθ εζζεθεφζεηαζ δζ’ αοηήξ, ηαζ έζηαζ ηεηθεζζιέκδ». Θαοιαζία 

πνάβιαηζ πνμηφπςζζξ ηδξ Θεμηυημο! Οδκ «πφθδκ» αοηήκ ιυκμξ μ 

Ζφνζμξ «δζχδεοζε» , δδθαδή εβεκκήεδ ελ αοηήξ , αθθά ηαζ αθήηεκ 

αοηήκ πάθζκ «ηεηθεζζιέκδκ», ήημζ δζεθφθαλεκ αθχαδημκ ηδκ πανεεκίακ 

αοηήξ. Ώξ παναθδνμφκ αθχαδημκ ηδκ πανεεκίακ αοηήξ. Ώξ παναθδνμφκ 

μζ αζνεηζημί υηζ δ Θήηδν ημο Ζονίμο εβέκκδζεκ αημθμφεςξ ηαζ άθθα 
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ηέηκα δζα ηδξ θοζζηήξ μδμφ. Δ Θεμηυημξ ήημ Μανεέκμξ «ηαζ πνμ ηυημο 

ηαζ εκ ηυης ηαζ ιεηά ηυημκ». Λοδείξ άθθμξ πθδκ ημο Ηυβμο 

«δζχδεοζε» ηδκ «πφθδκ» ημο Θεμφ.  

13.     Λ πνμθήηδξ ΔζαΎαξ (ζε’, 1) είδεκ εκ μνάιαηζ, υηζ μ Ζφνζμξ «ηάεδηαζ 

επί κεθέθδξ ημφθδξ ηαζ ήλεζ εζξ Ώίβοπημκ ηαζ ζεζζεήζεηαζ ηα 

πεζνμπμίδηα (είδςθα) Ώζβφπημο απυ πνμζχπμο Ώοημφ». Ζαζ ημφημ είκε 

πνμηφπςζζξ ηδξ Μακαβίαξ. Ώφηδ επνδζίιεοζεκ ςξ «Ιεθέθδ ημφθδ», 

δδθαδή εθαθνά, ηνυπμκ ηζκά ελατθςιέκδ, επί ηδξ μπμίαξ ηαεήιεκμξ 

«ήθεεκ Εδζμφξ μ οπένεεμξ» εζξ ηδκ βδκ, δ μπμία ήημ βειάηδ απυ 

είδςθα υπςξ δ παθαζά Ώίβοπημξ, ηαζ ηαηέθοζε ηδκ πθάκδκ ηαζ ημ 

ζηυημξ, ςδήβδζε δε πνμξ ημ θςξ ηδξ αθδεζκήξ εεμβκςζίαξ ημοξ 

ακενχπμοξηαζ έζςζεκ αοημφξ. 

14. Δ θνάζζξ «υνμξ πίμκ ηαζ ηεηονςιέκμκ…» εκεοιίγεζ ημ πςνίμκ ηςκ 

αθιχκ (λγ’, 16) «υνμξ ημο Θεμφ, υνμξ πίμκ, υνμξ ηεηονςιέκμκ», πμο 

ακαθένεηαζ εζξ ηδκ Εενμοζαθήι (Ξζχκ). Δ Εενμοζαθήι ήημ ηαζ αοηή 

πνμηφπςζζξ ηδξ Μακαβίαξ. 

15.   Λ Θευξ έδςζεκ εκημθήκ εζξ ημκ Θςτζήκ κα ηαηαζηεοάζδ «θοπκίακ εη 

πνοζίμο ηαεανμφ» ( Βλ. ηε΄, 30 η.ε.) ηαζ κα ηδκ ημπαεεηήζδ εζξ ηδκ 

Ξηδκήκ υπμο εθαηνεφημ μ Θευξ. Δ «θοπκία» αφηδ είπεκ «επηά 

θφπκμοξ», ήημ δε πνμηφπςζζξ ηδξ Μακαβίαξ, δ μπμία, ςξ αθδεζκή ηαζ 

γχζα «Ηοπκία», είπεκ ςξ «Ηφπκμκ» πάιθςημκ ημκ Ρνζζηυκ, ημ «θςξ 

ημο ηυζιμο» ( Εςάκ.δ’, 12). 

16.   ηακ μζ Εμοδαίμζ ελήθεμκ εη ηδξ Ώζβφπημο ηαζ πενζεπθακχκημ εζξ ηδκ 

ένδιμκ, εββυβογμκ ηαηά ημο Θεμφ δζ’ έθθεζρζκ ηνμθήξ. Λ Θευξ ηυηε 

έζηεζθεκ εζξ αοημφξ ιίακ μονάκζμκ ηνμθήκ, πμο ηδκ ςκυιαζακ μζ ίδζμζ 

«ιάκκα» (Βλ. ζξ’, 13 η.ε.). Λ Θςτζήξ δε είπεκ εζξ ημκ Ώανχκ κα βειίζδ 

ιε «ιάκκα» εκ δμπείμκ, ιίακ ζηάικμκ πνοζήκ, ηαζ κα εκαπμεέζδ αοηήκ 

εζξ ηδκ « Ζζαςηυκ ηδξ Αζαεήηδξ» , ιέζα εζξ ηδκ «Ξηδκήκ ημο 

Θανηονίμο» (Βλ. ζξ’ , 33-34), χζηε κα εκεοιίγδ δζανηχξ εζξ ημοξ 

Εζναδθίηαξ ημ εαφια αοηυ ημο Θεμφ. Δ ζηάικμξ αφηδ ήημ πνμηφπςζζξ 

ηδξ Θεμηυημο, δ μπμία έθενεκ εκηυξ ηδξ ημκ «Άνημκ ηδξ γςήξ» (Εςάκ.   

ξ’, 35), ημκ Ζφνζμκ Εδζμφκ , μ Λπμίμξ είκε δζα ημοξ πζζημφξ ηνμθή 
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πναβιαηζηή εκ ης Θοζηδνίς ηδξ ε. Βοπανζζηίαξ, απείνςξ βθοηοηένα 

ημο παθαζμφ «ιάκκα». 

17.   ΐθ.   ηδκ οπ’ ανζειυκ 10 ζδιείςζζκ. 

18.   Λ Εαηχα είδεκ εζξ ημκ φπκμκ ημο «ηθίιαηα εζηδνζβιέκδκ εκ ηδ βδ, ήξ 

δ ηεθαθή αθζηκείημ εζξ ημκ μονακυκ…μ δε Ζφνζμξ επεζηήνζηημ επ’ 

αοηήξ» ( Γεκ.  ηδ’ , 12 – 13 ). Δ Θεμηυημξ είκε πνάβιαηζ «ηθίιαλ» 

(«ζηάθα»), δζυηζ δζ’ αοηήξ ηαηήθεεκ μ Θευξ απυ ημκ μονακυκ εζξ ηδκ 

βδκ ηαζ ακφρςζε ημοξ ακενχπμοξ απυ ηδκ βδκ εζξ ημκ μονακυκ. 

19.   Δ θνάζζξ «βδξ ημ εειέθζμκ» δεκ ακαθένεηαζ οπυ ημο οικςδμφ εζξ ηδκ 

Θεμηυημκ , υπςξ έβναρακ εζθαθιέκςξ ενιδκεοηαί ηζκεξ, αθθ’ εζξ ημκ 

Ζφνζμκ. Δ Θεμηυημξ «ε α ά ζ η α ζ ε κ» αηυπςξ εκ ηδ ημζθία ηδξ «βδξ 

ημ εειέθζμκ», δδθαδή ημκ Εδζμφκ Ρνζζηυκ. Δ θνάζζξ «αηυπςξ 

ααζηάζαζα» ζδιαίκεζ υηζ δ Θεμηυημξ εηομθυνδζε ημκ Πζυκ ηδξ πςνίξ 

κα αζζεακεή μοδυθςξ ηυπμκ ή αάνμξ. Λ Ζφνζυξ ιαξ ζοκεθήθεδ α ζ π υ 

ν ς ξ, εηομθμνήεδ α η υ π ς ξ, εβεκκήεδ α κ ς δ ί κ ς ξ. 

20.   Δ θνάζζξ «πθέλαζα απεζνυπθμημκ ζηέθακμκ» είκε δοκαηυκ κα θάαδ 

δφμ ενιδκείαξ: α’ ) Δ Θεμηυημξ έδςζε ζάνηα εζξ ημκ Ζφνζμκ, «έπθελε 

ζηέθακμκ» επεζδή υιςξ μ Ζφνζμξ ζοκεθήθεδ αζπυνςξ, είκε ζηέθακμξ 

«απεζνυπθμημξ».   α’ Δ Θεμηυημξ έδςζε ζάνηα, «έπθελε ζηέθακμκ», 

εζξ ημκ άηηζζημκ ηαζ αδδιζμφνβδημκ (απεζνυπθμημκ») Θευκ. Δ πνχηδ 

δδθαδή ενιδκεία ηαζ ηαξ δφμ θέλεζξ («πθέης» – «απεζνυπθμημξ») 

ακαθένεζ εζξ ηδκ ακενςπίκδκ θφζζκ ημο Ζονίμο˙ δ δεοηένα ενιδκεία 

υιςξ ηδκ ιίακ θέλζκ («πθέης») ακαθένεζ εζξ ηδκ ακενςπίκδκ θφζζκ ημο 

Ζονίμο ηαζ ηδκ άθθδκ («απεζνυπθμημξ») εζξ ηδκ εείακ. 

21.  Λ Ζφνζμξ είπεκ: «Ββχ εζιζ δ μδυξ ηαζ δ αθήεεζα ηαζ δ γςή˙ μοδείξ 

ένπεηαζ πνμξ ημκ Μαηένα εζιή δζ’ ειμφ» (Εςάκ. ζδ’ , 6). Άθθδ μδυξ 

μδδβμφζα εζξ ημ θςξ, εζξ ηδκ γςήκ, εζξ ηδκ αθήεεζακ, εζξ ηδκ ΐαζζθείακ 

ημο Θεμφ, δεκ οπάνπεζ. Λ Ζφνζμξ είκε δ ιμκαδζηή μδυξ. 

22.  ηακ μ Θευξ έηαιε ημκ παθαζυκ ηαηαηθοζιυκ, μ Ιχε ηαζ ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκείαξ ημο εζχεδζακ ιε ηδκ Ζζαςηυκ (Γεκ.ηεθ.  ξ’, η.ε.). Λ 

ηυζιμξ υιςξ εηηυξ απυ αοηυκ ημκ θοζζηυκ ηαηαηθοζιυκ, εβκχνζζε ηαζ 

άθθμκ ηαηαηθοζιυκ, πκεοιαηζηυκ: Ομκ ηαηαηθοζιυκ ηδξ αιανηίαξ. Δ 
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Μακαβία, βεκκήζαζα Βηείκμκ πμο είκε «δ μδυξ ηδξ γςήξ», ιαξ έζςζεκ 

απυ αοηυκ ημκ ηαηαηθοζιυκ ηαζ ιαξ ςδήβδζεκ εζξ ηαξ ορδθάξ 

ημνοθάξ ηδξ αβίαξ γςήξ, εηεί υπμο ηα ηφιαηα ηδξ αιανηίαξ δεκ 

διπμνμφκ κα θεάζμοκ. 

23.   Δ θνάζζξ «πονίιμνθμκ υπδια» εκεοιίγεζ ημ «άνια πονυξ» (ημ 

πφνζκμκ δδθαδή, ημ θθεβυιεκμκ άνια», ιε ημ μπμίμκ μ πνμθήηδξ 

Δθίαξ ακεθήθεδ πνμξ ημοξ μονακμφξ (Α’ ΐαζζθ.  α’ , 11). Δ Θεμηυημξ, 

ςξ «πονίιμνθμκ υπδια» , είπε ιέζα εζξ ηδκ ημζθίακ ηδξ ημκ Ηυβμκ ημο 

Θεμφ, ημκ ΐαζζθέα ημο ζφιπακημξ. 

24.  Λ παθαζυξ Μανάδεζζμξ ηδξ Βδέι είπεκ εκηυξ ημο, ςξ ηέκηνμκ ημο, ημ 

«λφθμκ ηδξ γςήξ» (Γεκ.    α’  9,). Δ Μακαβία, ςξ έιροπμξ ηαζ γςκ 

Μανάδεζζμξ, είπεκ εκηυξ ηδξ ημζθίαξ ηδξ ηδκ ανπήκ ηαζ ημ ηέθμξ ηαζ ημ 

ηέκηνμκ ηςκ πάκηςκ, ημκ Θεάκενςπμκ Εδζμφ Ρνζζηυκ, μ Λπμίμξ είκε 

υκηςξ ημ «λφθμκ ηδξ γςήξ» ηαζ δίδεζ γςήκ απείνςξ ηαθθζηένακ ηαζ 

ακςηένακ εηείκδξ ηδκ μπμίακ έδζδε ημ δέκδνμκ ημο Μαναδείζμο ηδξ 

Βδέι. Λ «βθοηαζιυξ» ηςκ ηανπχκ ημο δέκδνμο αοημφ, δδθαδή ημ 

Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ζονίμο, ημ Θοζηήνζμκ ηδξ ε. Βοπανζζηίαξ, ακζζηά 

ηαζ γςμπμζεί υθμοξ εηείκμοξ πμο εεακάηςζεκ δ αιανηία. 

25.  Δ θνάζζξ έπεζ θδθεή απυ ημοξ αθιμφξ (πξ’   ,  3), υπμο θέβεηαζ: 

«Αεδμλαζιέκα εθαθήεδ πενί ζμφ, δ πυθζξ ημο Θεμφ». Μνυηεζηαζ 

αεααίςξ πενί ηδξ αβίαξ πυθεςξ Εενμοζαθήι, δ μπμία υιςξ, ςξ είπμιεκ 

ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ήημ εζξ πμθθά πνμηφπςζζξ ηδξ Μακαβίαξ. Ώκ εζξ ηδκ 

Εενμοζαθήι οπήνπεκ μ Ιαυξ υπμο εθαηνεφεημ μ Θευξ, δ Μακαβία 

έβζκεκ δ ζδία έιροπμξ Ιαυξ, πναβιαηζηή ηαημζηία ηδξ Θευηδημξ. Μυζμκ 

θμζπυκ ιεβαθοηένα δ δυλα ηδξ Θεμηυημο! 

26.  Βζξ ημκ πνμθήηδκ Αακζήθ (α’  , 34-35) ακαηνέπεζ πνμθακχξ μ πμζδηήξ. 

Βηεί ακαθένεηαζ εκ απμηαθοπηζηυκ υκεζνμκ, ηαηά ημ μπμίμκ εη ηζκμξ 

υνμοξ «εηιήεδ (εηυπδ) θίεμξ άκεο πεζνχκ» ηαζ ζοκέηνζρεκ εκ 

πεθχνζμκ άβαθια, αημθμφεςξ δε μ θίεμξ αοηυξ ειεβάθςζε ηαζ έβζκεκ 

υνμξ πμο εηάθορεκ υθδκ ηδκ βδκ. Δ Μακαβία ζοβηνίκεηαζ πνμξ ημ υνμξ 

αοηυ ημο Αακζήθ, δζυηζ ελ αοηήξ, άκεο ακενςπίκδξ ιεζμθααήζεςξ, 

πνμήθεε ηαηά ζάνηα μ Ρνζζηυξ, μ αηνμβςκζαίμξ Ηίεμξ ημο ζφιπακημξ. 
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Δ δζδαζηαθία δε ημο Ζονίμο ηαη’ ανπάξ ιεκ πνμζείθηοζεκ μθίβμοξ, 

έπεζηα υιςξ ελδπθχεδ εζξ υθδκ ηδκ μζημοιέκδκ, υπςξ μ ιζηνυξ θίεμξ. 

27.  Λ οικςδυξ μκμιάγεζ ηδκ Θεμηυημκ «πενζήπδια» ηςκ πνμθδηχκ, έπςκ 

οπ’ υρζκ ημο υπζ ιυκμκ ηδκ ζαθή πνμθδηείακ ημο ΔζαΎμο «Εδμφ δ 

Μανεέκμξ εκ βαζηνί έλεζ ηαζ ηέλεηαζ οζυκ ηαζ ηαθέζεζξ ημ υκμια αοημφ 

Βιιακμοήθ» (Δξ.   γ’ , 14), αθθά ηαζ πθείζηαξ πνμηοπχζεζξ ηδξ 

Θεμηυημο, αζ μπμίαζ απακημφκ εζξ ημοξ πνμθήηαξ, απυ ημο Θςτζέςξ 

ιέπνζ ημο Αακζήθ. Δ νάαδμξ ημο Ώανχκ, δ ζηάικμξ ημο ιάκκα, δ 

ηζαςηυξ ηδξ Αζαεήηδξ, δ ηνάπεγα ηδξ πνμεέζεςξ, δ πνοζή θοπκία, δ 

ηεηθεζζιέκδ πφθδ, ημ αθαηυιδημκ υνμξ η.η.θ. η.η.θ. ηζ άθθμ ήζακ εζιή 

ζφιαμθα ηαζ πνμηοπχζεζξ ηδξ Θεμηυημο; Μμίακ άθθδκ «πνμηαηήββεζθε 

ηςκ πνμθδηχκ μ ζφθθμβμξ ζηάικμκ ηαζ νάαδμκ ηαζ πθάηα ηαζ 

αθαηυιδημκ υνμξ»; (Βλαπμζηεζθάνζμκ ηδξ 21δξ Ιμειανίμο.) «Νήζεζξ 

πνμθδηχκ ηαζ αζκίβιαηα (οπαζκζβιμί) ηδκ ζάνηςζζκ (ημο Ρνζζημφ 

οπέθδκακ ηδκ εη Μανεέκμο». (Ζαηαααζία ηδξ 15δξ Ώοβμφζημο.) Αζ’ 

αοηυ δ Μανεέκμξ είκε ημ «πενήπδια». ( Αμλαζηζηυκ ημο Βζπενζκμφ ηδξ 

8δξ Ξεπηειανίμο). 

28. Λ ηνζηήξ ημο Εζναήθ Γεδεχκ, υηακ εηθήεδ απυ ημκ Θευκ κα ζχζδ ημκ 

Εζναήθ, είπε γδηήζεζ έκ εαφια εζξ απυδεζλζκ υηζ υκηςξ εα ζςεή μ 

Εζναδθζηζηυξ θαυξ δζ’ αοημφ. Ομ εαφια ζοκίζηαημ εζξ ημφημ: Βκχ 

πακηαπμφ εα οπήνπε λδναζία ηδκ επμιέκδκ πνςΎακ, εζξ έκα «πυημκ 

ενίμο» («πμηάνζ» ιαθθζχκ), ημ μπμίμκ  μ Γεδεχκ έεεζεκ έλς εζξ ημ 

φπαζενμκ, εα οπήνπε δνυζμξ. Λ Θευξ επεηέθεζε ημ εαφια ηαζ μ 

«πυημξ» είπε ηυζδκ δνυζμκ, χζηε μ Γεδεχκ, πζέζαξ ημκ «πυημκ», 

εβέιζζε ιίακ θεηάκδκ φδαημξ (Ζνζη.  ξ’ , 37 η.ε.). μ οικςδυξ μκμιάγεζ 

«πυημκ έκδνμζμκ» ηδκ Μακαβίακ, δζυηζ αφηδ, υθςξ εαοιαημονβζηχξ ηαζ 

οπενθοζζηχξ, ζοκέθααε ηαζ εβέκκδζε ημκ Ζφνζμκ, μ Λπμίμξ, ςξ 

μονάκζμξ δνυζμξ, ηαηήθεεκ εζξ αοηήκ δζφπςξ ηαζ αεμνφαςξ, πςνίξ κα 

πνμλεκήζδ θεμνάκ εζξ ηδκ πανεεκίακ ηδξ. 

29. Λ Θςτζήξ, εονζζηυιεκμξ εζξ ημοξ πνυπμδαξ ημο υνμοξ Ρςνήα, 

ακηεθήθεδ θθυβαξ εζξ ιίακ αάημκ. Βπθδζίαζε ηαζ είδε ηυηε «υηζ μ 

αάημξ ηαίεηαζ πονί, μ δε αάημξ μφ ηαηεηαίεημ» (Βλ.   β’ , 2). Δ αάημξ 

αοηή πνμεζηυκζγε ηδκ Μακαβίακ, δ μπμία, ηαίημζ εδέπεδ εκηυξ ηδξ ημ 
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θμαενυκ πφν ηδξ Θευηδημξ, εκ ημφημζξ, ηαηά ηνυπμκ εαοιαζηυκ ηαζ 

οπενθοζζηυκ, δεκ εηάδ. 

30. Ζαηά ηδκ έλμδμκ ηςκ Εζναδθζηχκ εη ηδξ Ώζβφπημο μ Θευξ εζηέπαγε ηαζ 

επνμζηάηεοεκ αοημφξ ηαηά ηδκ διένακ ιε ιίακ κεθέθδκ, δ μπμία ημοξ 

εδείηκοε ηαζ ηδκ μδυκ πμο έπνεπε κα ααδίζμοκ, ηαηά δε ηδκ κφηηα 

ημοξ εθχηζγε ιε έκα «ζηφθμκ πονυξ» (Βλ.    ζβ’ , 21). Βπίζδξ πμθφ 

ζοπκά εζξ ηδκ Μαθαζάκ Αζαεήηδκ μ Θευξ ή δ «δυλα Ζονίμο» ειθακίγεηαζ 

εκ κεθέθδ (Βλ.  ζξ’ ,10, ηδ’, 15 η.η.θ.). Δ κεθέθδ αφηδ ήημ δ θακένςζζξ 

ηδξ δυλδξ ημο Θεμφ, ηδξ πανμοζίαξ ημο Θεμφ. Δ Μακαβία οπενααίκεζ 

αζοβηνίηςξ ηδκ παθαζάκ κεθέθδκ, δζυηζ δζ’ αοηήξ έθαιρεκ εζξ ημκ 

ηυζιμκ ζςιαηζηχξ αοηυξ μ Θευξ. Νίπηεζ δε ηδκ πνμζηαηεοηζηήκ ζηζάκ 

ηδξ επί υθςκ ηςκ πζζηχκ ηαζ ημοξ μδδβεί ιε ημ πανάδεζβιά ηδξ ηαζ ιε 

ηαξ πνεζαείαξ ηδξ πνμξ ηδκ κέακ Γδκ ηδξ Βπαββεθίαξ, ηδκ Άκς 

Εενμοζαθήι, ηδκ ΐαζζθείακ ηςκ Λονακχκ. 

31. Δ θνάζζξ εκεοιίγεζ ημ πςνίμκ ηςκ αθιχκ (νβ’ , 15) «ηαζ μίκμξ 

εοθναίκεζ ηανδίακ ακενχπμο». Ώκ μ οθζηυξ μίκμξ εοθναίκδ ημκ 

άκενςπμκ, πυζμκ ιάθθμκ εοθναίκεζ ηαζ γςμπμζεί αοηυκ μ εείμξ ηαζ 

μονάκζμξ Λίκμξ, ημ βθοηφηαημκ Ώίια ημο Ζονίμο ιαξ, ημ μπμίμκ πίκμιεκ 

εκ ης Θοζηδνίς ηδξ ε. Βοπανζζηίαξ!... 

32. Βζξ ηδκ Μαθαζάκ Αζαεήηδκ δ λδνά νάαδμξ ημο Ώανχκ εαθάζηδζε 

εαοιαημονβζηχξ ˙ «ελήκεβηε αθαζηυκ ηαζ ελήκεδζεκ άκεδ» (Ών.  ζγ’ , 

23). Ζαζ αοηυ ημ εαφια ήημ πνμηφπςζζξ ηδξ βεκκήζεςξ ημο Ζονίμο εη 

ηδξ Μακαβίαξ, δ μπμία, εκχ ήημ Μανεέκμξ, εβέκκδζεκ Πζυκ. Θαφια 

ιέβα ημ κα ακεήζδ δ λδνά νάαδμξ! Ώθθά εαφια απείνςξ ιεβαθφηενμκ 

ηαζ παναδμλυηενμκ ημ κα βεκκήζδ δ Μανεέκμξ! 

33. Λ πνμθήηδξ ΔζαΎαξ έθααε πανά Θεμφ ηδκ δζαηαβήκ κα βνάρδ εζξ 

«ηυιμκ ηαζκμφ ιεβάθμο « (δδθαδή εζξ πίκαηα ηαζκμονβή ηαζ ιέβακ) 

πνμθδηείακ πενί ιεθθυκηςκ πναβιάηςκ (Δζ.δ’ , 1). Λ οικςδυξ 

μκμιάγεζ ηδκ Μακαβίακ «ηυιμκ», δδθαδή πίκαηα, αζαθίμκ, εζξ ημ μπμίμκ 

έπεζ βναθή, υπζ δζα πεζνυξ ακενχπμο, αθθά δζα ημο δαηηφθμο ημο Θεμφ 

Μαηνυξ,  μ Πζυξ ηαζ Ηυβμξ ημο Θεμφ. Θε αοηυ εκκμεί υηζ δ βέκκδζζξ ημο 

Ζονίμο έβζκεκ οπενθοζζηχξ, δζα ιυκδξ ηδξ πνμζηαβήξ ημο Θεμφ. 
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34. Βκ ηδ Ώπμηαθφρεζ ημο Εςάκκμο (ηα’, 27) ακαθένεηαζ , υηζ εζξ ηδκ Άκς 

Εενμοζαθήι μοδείξ άθθμξ εα εζζέθεδ «εζιή μζ βεβναιιέκμζ εκ ης αζαθίς 

ηδξ γςήξ ημο ανκίμο». (ΐθ. ηαζ β’ , 5, ζβ’, 8 ηαζ η’, 12 ηαζ Φζθζπ. δ’ , 3). 

Λ οικςδυξ γδηεί απυ ηδκ Θεμηυημκ κα ζηεηεφζδ ημκ Πζυκ ηδξ, ίκα 

βνάρδ διάξ εζξ αοηυ ημ αζαθίμκ, υπμο ακαβνάθμκηαζ μζ θοηνςεέκηεξ 

δζα ημο αίιαημξ ημο Ζονίμο ηαζ πνμμνζγυιεκμζ δζα ηδκ αζχκζμκ Ώοημφ 

ΐαζζθείακ. Λζ άκενςπμζ παίνμοκ πμθθάηζξ, δζυηζ ημ υκμιά ηςκ εβνάθδ 

εζξ επίζδια αζαθία ημο ηυζιμο ημφημο, εζξ Ζαηαθυβμοξ δδθαδή 

επζζήιςκ πνμζχπςκ, Ππμονβχκ, Ζαεδβδηχκ Μακεπζζηδιίςκ, 

Μνεζαεοηςκ η.η.θ. Ώθθ’ μζ Ζαηάθμβμζ αοημί είκε θεο! ηυζμκ ιάηαζμζ! 

Θυκμκ ακ ημ υκμιά ιαξ βναθή εζξ ημκ Ζαηάθμβμκ ημο Λονακμφ, εζξ ημ 

αζχκζμκ ηαζ αεάκαημκ «αζαθίμκ ηδξ γςήξ ημο ανκίμο», πνέπεζ κα 

παίνςιεκ.  

35. Λ ααζζθεφξ ηδξ ΐααοθχκμξ Ιααμοπμδμκυζμν ηαηεζηεφαζε ιίακ 

πεθςνίακ «εζηυκα πνοζήκ» ηαζ δζέηαλεκ υθμοξ κα πνμζθένμοκ εζξ 

αοηήκ θαηνεοηζηάξ ηζιάξ. Λζ ηνείξ εοζεαείξ Εζναδθίηαζ κέμζ Ώκακίαξ , 

Ώγανίαξ ηαζ Θζζαήθ, πζζημί οπήημμζ ημο αθδεζκμφ Θεμφ, δνκήεδζακ κα 

πνμζηοκήζμοκ ημ είδςθμκ αοηυ. Λ ααζζθεφξ ηυηε δζέηαλε κα ημοξ 

νίρμοκ εζξ ηδκ ηάιζκμκ ημο πονυξ, αθμφ αφηδ ποναηηςεή 

«επηαπθαζίςξ». Δ δζαηαβή ημο ααζζθέςξ ελεηεθέζεδ ηαζ μζ ηνείξ κέμζ 

εννίθεδζακ δειέκμζ εζξ ηαξ θθυβαξ ηδξ θμαενάξ ηαιίκμο. «Λ δε 

Άββεθμξ Ζονίμο ζοβηαηέαδ άια ημζξ πενί ημκ Ώγανίακ εζξ ηδκ ηάιζκμκ 

ηαζ ελεηίκαλε ηδκ θθυβα ημο πονυξ εη ηδξ ηαιίκμο ηαζ επμίδζε ημ 

ιέζμκ ηδξ ηαιίκμο ςξ πκεφια δνυζμο δζαζονίγμοκ» ( Αακ. ηεθ. β’ ). 

Μμίμξ ήημ άναβε μ Άββεθμξ αοηυξ; Ήημ απθμφξ Άββεθμξ; Λ κεχηενμξ 

Μαηήν ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, μ εείμξ Ιζηυδδιμξ μ Ώβζμνείηδξ, θέβεζ πενί 

αοημφ ηα ελήξ: «Λ Άββεθμξ μφημξ δεκ ήημκ έκαξ απυ ημοξ απθμφξ 

Ώββέθμοξ, αθθ’ ήημκ μ ιμκμβεκήξ Πζυξ ηαζ Ηυβμξ ημο Θεμφ ηαζ Μαηνυξ , 

μ ηδξ ιεβάθδξ αμοθήξ Άββεθμξ, ζηζξ δζα ηδξ ζοβηαηααάζεςξ Ομο 

ηαφηδξ ε π ν μ ι ή κ ο ε  ηδκ δζα ζανηυξ αοημφ πνμξ διάξ 

βεκδζμιέκδκ ηαηάααζζκ.» («Βμνημδνυιζμκ» ζεθ.45). Οδκ βκχιδκ 

αοηήκ, ζηδνζγμιέκδκ ηαζ εζξ ηζκά πςνία παθαζμηένςκ Μαηένςκ, εοκμεί 

ηαζ δ οικμβνθία ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ. ΐθ. π.π. ημοξ εζνιμφξ ηδξ δ’ Σδήξ 

ηςκ Ζακυκςκ ηδξ Πρχζεςξ ημο Οζιίμο Ξηαονμφ («….οικείηε ημκ 
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ζοβηαηααάκηα Ηυβμκ ηαζ ημ πον εζξ δνυζμκ ιεηαπμζήζακηα…»),   ηδξ   

Ππαπακηήξ ημο Ζονίμο («Ξε  ημκ  εκ πονί δνμζίζακηα παίδαξ 

εεμθμβήζακηαξ ηαζ Μανεέκς αηδνάης εκμζηήζακηα Θευκ Ηυβμκ 

οικμφιεκ …») ηαζ ηδξ Ζμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο («Φθυβα δνμζίγμοζακ 

μζίμοξ, δοζζεαείξ δε ηαηαθθέβμοζακ, Άββεθμξ Θεμφ μ πακζεεκήξ 

έδεζλε παζζί γςανπζηήκ δε πδβήκ εζνβάζαημ ηδκ Θεμηυημκ…»). 

Μανάααθε αηυιδ ηαζ ημκ εζνιυκ ηδξ γ’   Σδήξ ημο Θ.Ξαααάημο «….Λ εκ 

ηαιίκς νοζάιεκμξ ημοξ μζίμοξ παίδαξ εη θθμβυξ, εκ ηάθς κεηνυξ 

άπκμοξ ηαηαηίεεηαζ…», ςξ ηαζ ηζκα έηενμκ εζνιυκ γ’ Σδήξ «Θεμφ 

ζοβηαηάααζζκ ημ πον δδέζεδ εκ ΐααοθχκζ πμηε…». 

Λ πμζδηήξ ημο Ζακυκμξ ημο Ώηαείζημο Όικμο, θέβςκ δζα ημκ Ζφνζμκ ηδκ 

θνάζζκ «ηυηε ιεκ ηοπμφιεκμξ», ή εηθαιαάκεζ ημκ εζξ ηδκ ηάιζκμκ ηαηεθευκηα 

«Άββεθμκ» ςξ απθμφκ Άββεθμκ, πνμηοπμφκηα ημκ εη Μανεέκμο εαοιαζηχξ 

ηεπεέκηα Ζφνζμκ, ή εηθαιαάκεζ αοηυκ ςξ ημκ Πζυκ ηαζ Ηυβμκ ημο Θεμφ ηαζ 

αθέπεζ ημ ζπήια ημο Ώββέθμο, πμο έθααε ηυηε, ςξ πνμηφπςζζκ ηαζ ςξ 

πνμιήκοια ηδξ ιεθθμφζδξ ζανηχζεχξ Ομο.  

36. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζε. 29 ζδιείςζζκ. 

37. Λ πμζδηήξ ακαθένεηαζ εζξ ηδκ ελαπάηδζζκ ηςκ πνςημπθάζηςκ οπυ ημο 

Ξαηακά ιε ιμνθήκ υθεςξ. Ουηε μζ πνςηυπθαζημζ, αθμφ δδθαδή 

ελδπαηήεδηακ ηαζ έθαβμκ εη ημο απδβμνεοιέκμο δέκδνμο, «έβκςζακ 

υηζ  βοικμί ήζακ ηαζ ένναρακ θφθθα ζοηήξ ηαζ επμίδζακ εαοημίξ 

πενζγχιαηα» (Γεκ. β’ , 7). Μθήκ αοηήξ υιςξ ηδξ βοικχζεςξ, μζ 

πνςηυπθαζημζ οπέζηδζακ ηαζ άθθδκ βφικςζζκ: Ββοικχεδζακ ηαζ απυ 

ηα εεία πανίζιαηα ιε ηα μπμία ημοξ είπε ημζιήζεζ μ Θευξ, ηαεχξ ηαζ 

απυ ηδκ μζηεζυηδηα ηαζ παννδζίακ πμο είπμκ πνμξ ημκ Αδιζμονβυκ ηςκ. 

Δ Μακαβία εβέκκδζεκ Βηείκμκ μ Λπμίμξ ιαξ εκέδοζεκ «ζημθήκ 

αθεανζίαξ» ηαζ ιαξ «πνμζήβαβε πνμξ ημκ Μαηένα» (Βθεζ. α’ ,18).  

38. Δ θέλζξ «θαιπαδμοπμφιεκμξ»    (εη ημο «θαιπαδμφπμξ») είκε 

ζπακζςηάηδ. Ίζςξ δεκ απακηά εζξ μοδέκα εη ηςκ παθαζχκ (ηθαζζηχκ) 

ζοββναθέςκ. Ώπακηά εζξ αοημφξ ημ νήια, αθθά ιυκμκ εζξ ηδκ 

εκενβδηζηήκ ημο θςκήκ (θαιπαδμοπχ). Βπεζδή δε ημ «θαιπαδμοπχ» 

ζδιαίκεζ ηναηχ εζξ πείναξ θαιπάδαξ, επμιέκςξ θςηίγς, ημ 

«θαιπαδμοπμφιαζ» ζδιαίκεζ πνμθακχξ θςηίγμιαζ, δέπμιαζ εθθάιρεζξ. 
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Άνα «θαιπαδμοπμφιεκμξ», ης πκεφιαηζ» ( δ θέλζξ «πκεφιαηζ» ημο 

ηεζιέκμο πνέπεζ κα ζοκδεεή πνμξ ημ επυιεκμκ «θαιπαδμοπμφιεκμξ», 

ηαζ υπζ πνμξ ημ πνμδβμφιεκμκ «ζηζνηάης»), ζδιαίκεζ : «δεπυιεκμξ εζξ 

ημ πκεφια ημο εείαξ εθθάιρεζξ». Ώκ δε δ θέλζξ «πκεφιαηζ» εεςνδεή ςξ 

ακαθενμιέκδ εζξ ημ Άβζμκ Μκεφια («…ζηζνηάης , ης Μκεφιαηζ 

θαιπαδμοπμφιεκμξ»), ηυηε εα έπςιεκ ηδκ ελήξ έκκμζακ: «θμζ μζ εη 

ηδξ βδξ πθαζεέκηεξ άκενςπμζ αξ ζηζνημφκ ελ αβαθθζάζεςξ, 

θςηζγυιεκμζ ηαζ θαιπνοκυιεκμζ απυ ημ Άβζμκ Μκεφια…». 

39. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 30 ζδιείςζζκ. 

40. Βζξ ημ Άζια Ώζιάηςκ (α’ ,3) θέβεηαζ δζα ημκ Ρνζζηυκ «Θφνμκ 

εηηεκςεέκ υκμιά ζμο». Λ Ρνζζηυξ μκμιάγεηαζ «ιφνμκ», ημ μπμίμκ (εη) 

ηεκμφηαζ (πναθ. Φζθζπ. α’ , 7)˙ δδθαδή μ Ηυβμξ ημο Θεμφ ηαπεζκχκεηαζ 

ιε ημ κα βίκδ άκενςπμξ. Δ «ηέκςζζξ» αοηή ημο Θεμφ Ηυβμο βίκεηαζ εκ 

ηδ ζανηχζεζ Ομο, αθθά παναιέκεζ μ  Ίδζμξ Θευξ ακαθθμίςημξ˙ δζα 

ημφημ ηαζ θέβεηαζ «ιφνμκ αηέκςημκ». 

41. Λ οικςδυξ έπεζ εζξ ηδκ ζηέρζκ ημο ηδκ πενζζηενάκ ημο Ιχε, δ μπμία 

απμζηέθθεηαζ οπ’ αοημφ έλς ηδξ Ζζαςημφ ηαζ επζζηνέθμοζα θένεζ 

«θφθθμκ εθαίαξ», εζξ απυδεζλζκ υηζ μ ηαηαηθοζιυξ εηυπαζε (Γεκ.  δ’  , 

8-11). Λ «εθεήιςκ» Ρνζζηυξ, ημκ Λπμίμκ έθενεκ εζξ ημκ ηυζιμκ δ αβία 

«Μενζζηενά», δ Θεμηυημξ , είκε δ «ηαθθζέθαζμξ» (Νςι. ζα’ , 24). Λ 

ηθάδμξ εθαίαξ πμο έθενεκ δ πενζζηενά ημο Ιχε, ήημ ζφιαμθμκ εζνήκδξ 

Θεμφ ηαζ ηυζιμο˙ μ «εθεήιςκ» Ρνζζηυξ, ημκ Λπμίμκ εββέκδζεκ δ 

Μακαβία, είκε δ ιμκαδζηή ηαζ ηεθεία «ε ζ ν ή κ δ» διχκ (Βθεζ. α’ , 14 

η.ε.) ηαζ δ «ηαηαθθαβή» (ζοιθζθίςζζξ) διχκ πνμξ ημκ Θευκ (Νςι. ε’, 

11). 

42. Μμθθάξ θμνάξ μ Θευξ έζηεζθεκ Ώββέθμοξ κα δζααζαάζμοκ ιδκφιαηα 

Ομο εζξ ακενχπμοξ, ςξ αθέπμιεκ εζξ ηδκ Ώβία Γναθήκ. Λοδέπμηε υιςξ 

ηα ιδκφιαηα αοηά πενζείπμκ ηδκ θέλζκ «παίνε!» . Δ βδ ήημ πάκημηε 

ηαηδναιέκδ ηαζ δ εθίρζξ – απμηέθεζια ηδξ αιανηίαξ – εζθνάβζγεκ υθα 

ηα πθάζιαηα ημο Θεμφ. Οχνα υιςξ εονζζηυιεεα ειπνυξ εζξ ηδκ 

παναοβήκ ηδξ θοηνχζεςξ. Ομ «ζηεφμξ ηδξ εηθμβήξ» εονέεδ. Βίκε δ 

Μανεέκμξ Θανία. Ήθεε θμζπυκ «ημ πθήνςια ημο πνυκμο». Λ Θευξ έπεζ 

πθέμκ ηυπμκ ηαεανυκ δζά κα ηαημζηήζδ εκ ηδ βή. Ζαζ, «ηθίκαξ 
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μονακμφξ», ηαηένπεηαζ δζα κα ηαηανβήζδ ηδκ θφπδκ ηαζ κα παφζδ ηα 

δάηνοα. Αζ’ αοηυ μ Άββεθμξ εοαββεθίγεηαζ ηδκ Μανεέκμκ: «Ραίνε!» Οδκ 

θφπδκ δζαδέπεηαζ πθέμκ δ πανά, ηδκ ηαηάνακ δ εοθμβία, ημοξ 

ζηεκαβιμφξ μζ αθαθαβιμί. Δ Βηηθδζία ιαξ απυ ηδκ ζηζβιήκ ηδξ 

βεκκήζεςξ ηδξ Μανεέκμο οπυ ηςκ αβίςκ βμκέςκ ηδξ ράθθεζ: «Ξήιενμκ 

ηδξ παβημζιίμο πανάξ ηα πνμμίιζα…» (Ξηζπδνυκ ζδζυιεθμκ ημο 

Βζπενζκμφ ηδξ 8δξ Ξεπηειανίμο.) 

43. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 4 ζδιείςζζκ. 

44. «ΐμοθή απυννδημξ» ημο Θεμφ ήημ ημ ζπέδζμκ ηδξ ζανηχζεςξ ημο 

Ηυβμο ηαζ ηδξ οπ’ Ώοημφ ζςηδνίαξ ιαξ. Δ Μανεέκμξ ηαείζηαηαζ ήδδ 

«ιφζηζξ» αοηήξ ηδξ απμννήημο αμοθήξ», ήημζ ηαείζηαηαζ ημζκςκυξ ηςκ 

εείςκ αμοθχκ, εζζάβεηαζ εζξ ηδκ βκχζζκ ηςκ ζπεδίςκ ημο Θεμφ. 

45. Δ θνάζζξ αφηδ δφκαηαζ κα θάαδ πμθθάξ ενιδκείαξ. Ξδιεζςηέμκ δε υηζ 

οπάνπμοκ ηαζ πεζνυβναθα ιε ηδκ βναθήκ «ζ ζ β ή δεμιέκςκ   π ί ζ η ζ 

ξ», ήημζ « π ί ζ η ζ ξ  αοηχκ πμο πνμζεφπμκηαζ εκ ζζβή». Βίκε 

πνμηζιμηένα  δ βναθή «ζζβήξ δεμιέκςκ πίζηζξ», δζυηζ αφηδ ακηζζημζπεί 

πνμξ ηδκ θνάζζκ ημο πνμδβμοιέκμο ζηίπμο «αμοθήξ απμννήημο 

ιφζηζξ». ,ηζ ακςηένς μ πμζδηήξ ςκυιαζεκ «απυννδημκ αμοθήκ», 

ηαηςηένς μκμιάγεζ, εκ πθδεοκηζηχ ανζειχ, «ζζβήξ δευιεκα», ήημζ 

ακέηθναζηα, ακενιήκεοηα, ιοζηδνζχδδ πνάβιαηα. Δ Μακαβία θμζπυκ 

επίζηεοζεκ απμθφηςξ εζξ ηα απενζκυδηα ιοζηήνζα, ηα μπμία εζξ αοηήκ 

ηαζ δζ’ αοηήξ επεηέθεζεκ μ Θευξ , ηαζ ημζμοημηνυπςξ απέαδ δ 

πνμζςπμπμίδζζξ ηδξ ηεθείαξ πίζηεςξ εζξ πνάβιαηα ηα μπμία βίκμκηαζ 

δεηηά υπζ ιε ζογδηήζεζξ ηαζ ενεφκαξ ηδξ ηαθαζπχνμο ακενςπίκδξ 

θμβζηήξ, αθθά ιε ηαπείκςζζκ ηαζ ζζβήκ. Οδκ αηνάδακημκ πίζηζκ ηδξ 

Μακαβίαξ εζξ υζα εαοιαζηά ηαζ πανάδμλα ηδξ είπεκ μ Θευξ δζα ημο 

Ώββέθμο , επήκεζε ηαζ δ «πθδζεείζα Μκεφιαημξ Ώβίμο» ζοββεκήξ ηδξ 

Βθζζάαεη, δ μπμία είπεκ εζξ αοηήκ: «Θαηανία δ π ζ ζ η ε φ ζ α ζ α  υηζ 

έζηαζ ηεθείςζζξ ηδξ θεθαθδιέκμζξ αοηή πανά Ζονίμο» (Ημοη.  α’ , 45). – 

Άθθδ ενιδκεία εα ήημ δ ελήξ: Δ Μακαβία είκε δζ’ διάξ δ δζαπίζηςζζξ , δ 

αεααίςζζξ δ απυδεζλζξ ηςκ πναβιάηςκ πμο βίκμκηαζ δεηηά ιε ζζβήκ, ιε 

ηαπείκςζζκ, ιε οπμηαβήκ. ΐθέπμκηεξ δδθαδή ηα υζα εαοιαζηά έβζκακ 
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εζξ αοηήκ, απμηηχιεκ αεααζυηδηα πενί ηδξ αθδεείαξ ηαζ ηςκ άθθςκ 

εαοιαζηχκ ηαζ οπέν κμοκ ηαζ έηθναζζκ πναβιάηςκ ηδξ Θνδζηείαξ ιαξ. 

46. Δ Θεμηυημξ έπεζ ααζζηήκ ηαζ εειεθζχδδ εέζζκ εζξ ηδκ Ρνζζηζακζηήκ 

Μίζηζκ. Ζαζ ιυκδ δ θέλζξ  Θ ε μ η υ η μ ξ  απμηεθεί ζοβηεθαθαίςζζκ ηςκ 

δμβιάηςκ ηδξ Μίζηεχξ ιαξ. Ομφημ ημ υκμια, θέβμοκ μζ Μαηένεξ, «άπακ 

ημ ιοζηήνζμκ ηδξ μζημκμιίαξ ζοκίζηδζζκ ˙ εζ βαν Θεμηυημξ δ 

βεκκήζαζα, πάκηςξ Θευξ μ ελ αοηήξ βεκκδεείξ, πάκηςξ δε ηαζ 

άκενςπμξ»  (Ε.Ααιαζηδκμφ «Έηδμζζξ αηνζαήξ ηδξ μνεμδυλμο 

Μίζηεςξ», Γ’  ,  12). Αζ’ αοηυ ηαζ ηαηςηένς (μίημξ 8μξ ) μκμιάγεηαζ δ 

Μανεέκμξ «ζηεννυκ ηδξ Μίζηεςξ ένεζζια», ήημζ αζάθεοημκ α ά ε ν μ κ  

ηδξ Μίζηεςξ. Δ θέλζξ Θ ε μ η υ η μ ξ  απμηεθεί ηοιαημεναφζηδκ  ηςκ 

αζνέζεςκ.  

47. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 18 ζδιείςζζκ. 

48. Λ Ρνζζηυξ είκε ημ «θςξ ημο ηυζιμο» ηαζ υπμζμξ Ομκ αημθμοεεί «μο ιδ 

πενζπαηήζδ εκ ηδ ζημηία, αθθ’ έλεζ ημ θςξ ηδξ γςήξ»  (Εςάκ. δ’  , 12).  

49. Δ θνάζζξ «θεζιχκα ηδξ ηνοθήξ ακαεάθθεζξ» εκεοιίγεζ ημκ 

«Μανάδεζζμκ (ηήπμκ) ηδξ ηνοθήξ» (Γεκ. α’ , 15), ιέζα εζξ ημκ μπμίμκ μ 

Θευξ εημπμεέηδζε ημοξ πνςημπθάζημοξ. Βπεζδή επάζαιεκ εηείκμκ ημκ 

«θεζιχκα ηδξ ηνοθήξ» θυβς ηδξ παναημήξ ιαξ, δ Μακαβία ηάικεζ ηχνα 

κα αθαζηάκδ πάνζκ διχκ κέμξ «θεζιχκ ηνοθήξ», απείνςξ ηενπκυηενμξ 

ημο παθαζμφ. Μμίμξ  μ κέμξ «θεζιχκ»; Λ Ρνζζηυξ , δ δζδαζηαθία Ομο, ηα 

Θοζηήνζά Ομο˙ ιε ιίακ θέλζκ: δ Βηηθδζία Ομο. 

50. Ομ εοιίαια ακέηαεεκ εεεςνήεδ ζφιαμθμκ ηδξ πνμζεοπήξ . 

«Ζαηεοεοκεήης δ πνμζεοπή ιμο ςξ εοιίαια εκχπζυκ ζμο» (αθι. νι’  

, 2), έθεβεκ μ ΑαοΎδ. Λ Εςάκκδξ δε μιζθεί εζξ ηδκ Ώπμηάθορίκ ημο πενί 

ηςκ είημζζ ηεζζάνςκ πνεζαοηένςκ, μζ μπμίμζ «έπεζακ εκχπζμκ ημο 

ανκίμο, έπμκηεξ έηαζημξ ηζεάνακ ηαζ θζάθαξ πνοζάξ βειμφζαξ 

εοιζαιάηςκ, αί εζζίκ αζ πνμζεοπαί ηςκ αβίςκ» (Ώπμη. ε’ , 8). 

51. Δ θνάζζξ ημο οικςδμφ «αικυξ ά ι ς ι μ ξ οπεκεοιίγεζ, ςξ κμιίγμιεκ, 

ημκ «άιςιμκ αικυκ» ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ. (Βλ. ηε’  ,  38, Ηεοση.  α’ , 

10, β’  , 6  η.α.), δδθαδή ημκ πςνίξ ζςιαηζηυκ εθάηηςια αικυκ, μ 

μπμίμξ πνμζεθένεημ εοζία δζα ηδκ ελζθέςζζκ ηςκ αιανηζχκ ημο θαμφ. 
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Λ οικςδυξ εέθεζ άναβε κα είπδ ιυκμκ, υηζ μ Ζφνζμξ εθακενχεδ υπζ ςξ 

ιέβαξ ηαζ ζζπονυξ Δβειχκ (Μμζιήκ θαχκ), αθθ’ αδφκαημξ ηαζ ηαπεζκυξ 

ςξ ιζηνυκ ανκίμκ; Φνμκμφιεκ υηζ μ οικςδυξ εέθεζ κα είπδ ηαζ αοηυ 

αεααίςξ , αθθά ηαζ ημφημ επί πθέμκ: υηζ μ Ζφνζμξ εθακενχεδ απυ 

αοηήκ αηυιδ ηδκ ζηζβιήκ ηδξ βεκκήζεχξ Ομο ςξ ανκίμκ π ν μ μ ν ζ γ υ 

ι ε κ μ κ  δζα εοζίακ . Δ θέλζξ «άιςιμξ» δεκ είκε δοκαηυκ πανά κα έπδ 

ακαθμνάκ εζξ ηδκ εοζίακ, αθμφ νδηή ήημ δ εκημθή ηδξ Μαθαζάξ 

Αζαεήηδξ, υπςξ μζ εοζζαγυιεκμζ αικμί είκε  «άιςιμζ». 

52. Σναζμηάηδ δ έηθναζζξ «Ώζηένμξ αδφημο Θήηδν». Μνάβιαηζ! Μμθθμί 

άκενςπμζ έθαιρακ ηαηά ηαζνμφξ ςξ αζηένεξ. ΐαζζθείξ , ηοαενκήηαζ, 

ζηναηδθάηαζ, εθεονέηαζ, ιεβζζηάκεξ ημο πθμφημο, θζθυζμθμζ , 

θμβμηέπκαζ, δεμπμζμί , αηυιδ ηαζ …πμδμζθαζνζζηαί, εεεςνήεδζακ ςξ 

αζηένεξ πενίθαιπνμζ ηαζ εηαημιιφνζα ακενχπςκ επεεφιδζακ κα είπμκ 

ηδκ δυλακ ηςκ. θςκ υιςξ αοηχκ ηςκ «αζηένςκ» δ θάιρζξ ήημ 

θεοβαθέα ηαζ πανμδζηή. Ώπήθεμκ εη ημο ιαηαίμο ημφημο ηυζιμο ηαζ ημ 

«ικδιυζοκμκ αοηχκ απχθεημ ιεη’ ήπμο». Λφηε ηα μκυιαηά ηςκ 

πμθθάξ θμνάξ δεκ δζέζςζεκ δ ζζημνία. Μυζδ δζανμνά ιεηαλφ αοηχκ ηαζ 

ημο Πζμφ ηδξ Μανεέκμο! Ώοηυξ ζεθαβίγεζ ζοκεπχξ εζξ ημοξ αζχκαξ ηαζ 

ηαηαοβάγεζ ιε ημ εείμκ θςξ Ομο υθμοξ ημοξ ηυζιμοξ, μναημφξ ηαζ 

αμνάημοξ. Λ πνυκμξ πμο πανένπεηαζ δεκ ιεζχκεζ ηδκ θάιρζκ Ομο. 

Ονζζεηαημιιφνζα δθίςκ αδοκαημφκ κα θςηίζμοκ υζμκ ιία αηηίξ Ομο. 

Ζάπμηε υθμζ μζ αζηενζζιμί ηαζ υθα ηα δθζαηά ζοζηήιαηα ημο Ξφιπακημξ 

, ςπναί ηαζ αζεεκείξ εζηυκεξ ηδξ ζδζηήξ Ομο θαιπνυηδημξ , εα 

εηθείρμοκ. Λ Πζυξ ηδξ Μανεέκμο υιςξ, μ «ά δ ο η μ ξ   Ώζηήν», εα 

ελαημθμοεήζδ κα αηηζκμαμθή ηαζ ηυηε ημ βθοηφ ηαζ ζθανυκ θςξ Ομο ηαζ 

εα θςηίγδ ηδκ Μυθζκ ημο Θεμφ , ηδκ Άκς Εενμοζαθήι, εζξ ημοξ αζχκαξ 

ηςκ αζχκςκ (Ώπμη. ηα’ , 23 ηα’  ,  5). 

53. Λ οικςδυξ δεκ ανηείηαζ κα είπδ ιυκμκ υηζ δ Θεμηυημξ ελεενυκζζε ημκ 

α π ά κ ε ν ς π μ κ   ηφνακκμκ, ημκ Αζάαμθμκ, αθθά ημκίγεζ ηαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ ιαξ έθενεκ αοεέκηδκ  θ ζ θ ά κ ε ν ς π μ κ. Λ  Πζυξ ηδξ 

Μανεέκμο δεκ είκε ζηθδνυξ ηαζ αάκαοζμξ Αεζπυηδξ, υπςξ μζ παθαζμί 

«ηφνζμζ» πμο εηένπμκημ ιε ημ κα ααζακίγμοκ ημοξ δμφθμοξ ηςκ, αθθ’ 

είκε Ζφνζμξ βθοηφηαημξ, εφζπθαβπκμξ, πθήνδξ αβάπδξ ηαζ επζεζηείαξ…. 

Δ Θεμηυημξ θμζπυκ, βεκκήζαζα ημκ Πζυκ ημο Θεμφ , ιαξ απήθθαλεκ απυ 



 103 

ηδκ ηαηαδοκαζηείακ ημο ζηοβκμφ ηαζ απακενχπμο ηονάκκμο ηαζ ιαξ 

ςδήβδζεκ εζξ ηδκ ΐαζζθείακ ημο Βθέμοξ ηαζ ηδξ Ράνζημξ, εζξ ηδκ 

ΐαζζθείακ ημο « αζχκζμκ αβάπδζζκ» αβαπήζακημξ διάξ Πζμφ ηδξ.  

54. Αζάθμνμζ θαμί ηδξ ανπαζυηδημξ ήζακ «πονμθάηναζ», εθάηνεομκ δδθαδή 

ημ πον ςξ εευκ. Δ Μακαβία , βεκκήζαζα ημκ Ζφνζμκ, υπζ ιυκμκ έπαοζε 

ηδκ ακυδημκ θαηνείακ ημο πονυξ, αθθά ηαζ ιαξ απαθθάζεζ απυ ηαξ 

θθυβαξ ηςκ αιανηςθχκ παεχκ ιαξ, υπςξ θέβεζ μ ηαηςηένς ζηίπμξ. 

55. Δ θνάζζξ «εηηεθέζακηέξ ζμο ημκ πνδζιυκ» είκε δοκαηυκ κα θάαδ 

πμθθάξ ενιδκείαξ: α’) Ομ αζαθίμκ ηςκ αθιχκ θέβεζ: «ΐαζζθείξ Θανζίξ 

ηαζ κήζμζ δχνα πνμζμίζμοζζ, ααζζθείξ Ώανχκ ηαζ Ξααά δχνα 

πνμζάλμοζζ» (αθι. μα’  , 10). Λ οικςδυξ , θέβςκ «πνδζιυκ», 

ακαθένεηαζ πζεακχξ εζξ ημ ακςηένς πνμθδηζηυκ πςνίμκ ηαζ αθέπεζ 

αζπθδνμφιεκμκ αοηυ ιε ηδκ πνμζθμνάκ ηςκ δχνςκ οπυ ηςκ εη 

Μενζίαξ ιάβςκ . Ώοηήκ ηδκ ενιδκείακ πνμηζιχιεκ.    α΄) Δ αίαθμξ ηςκ 

Ώνζειχκ θέβεζ: «Ώκαηεθεί άζηνμκ ελ  Εαηχα, ακαζηήζεηαζ άκενςπμξ ελ 

Εζναήθ ηαζ εναφζεζ ημοξ ανπδβμφξ Θςάα ηαζ πνμκμιεφζεζ πάκηαξ 

οζμφξ Ξδε» (Ών. ηδ’  , 17). Λ οικςδυξ αθέπεζ ηδκ πνμθδηείακ 

εηπθδνμοιέκδκ οπυ ηςκ ιάβςκ , μζ μπμίμζ ήθεμκ ηαζ πνμζεηφκδζακ ημ 

« ελ Εαηχα ακαηείθακ άζηνμκ», ζδδβδεέκηεξ απυ ημκ πανάδμλμκ 

αζηένα πμο είδμκ εζξ ημκ μονακυκ.   β’) «πνδζιυξ» εκκμείηαζ δ 

παναββεθία ημο Θεμφ πνμξ ημοξ ιάβμοξ, υπςξ θφβμοκ δζ’ άθθδξ μδμφ 

πςνίξ κα πενάζμοκ πάθζκ απυ ημκ Δνχδδκ (Θαηε.   α’ , 12).    δ’) Ομ 

«πνδζιυξ , ακαθένεηαζ εζξ ημ «ηδνφλακηέξ Ξε ημκ Ρνζζηυκ άπαζζ», 

δδθαδή: «εηηεθμφκηεξ ημκ πνδζιυκ Ξμο, Ξε εηήνολακ…». Βκ ηδ 

πενζπηχζεζ ηαφηδ, ςξ «πνδζιυξ», ςξ εεία παναββεθία, δφκαηαζ κα 

κμδεή υπζ ιυκμκ εζδζηή εκημθή ημο ΐνέθμοξ Εδζμφ (μιζθήζακημξ 

ιοζηζηχξ εζξ ηαξ ηανδίαξ ηςκ ιάβςκ), αθθά ηαζ ιία πνμθδηεία ηδξ 

Μαθαζάξ Αζαεήηδξ: «Εδμφ έεκδ, ά μοη μίδαζί ζε, επζηαθέζμκηαί ζε, ηαζ 

θαμί , μί μφη επίζηακηαί ζε, επί ζε ηαηαθεφλμκηαζ» (Δζ. κε’ , 5). Λζ 

ιάβμζ, εηπθδνμφκηεξ, ηνυπμκ ηζκά, ηδκ πνμθδηείακ αοηήκ, εηήνολακ 

ημκ Ρνζζηυκ εζξ υθμοξ ημοξ ζοιπαηνζχηαξ ηςκ, εζξ υθμκ ημ έεκμξ ηςκ 

Μενζχκ, ημ μπμίμκ δβκυεζ ημκ αθδεζκυκ Θευκ. 
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56. Ζαηά ηδκ Ώβίακ Γναθήκ ηα είδςθα είκε εθεονήιαηα ημο Αζααυθμο. 

Ώοηυξ εζζδβήεδ ηα είδςθα εζξ ημοξ ακενχπμοξ, ιε ζημπυκ κα ημοξ 

ηναηή πάκημηε εζξ ηδκ πθάκδκ. Ππμηάης ηςκ εζδχθςκ εηνφπηεημ μ 

δυθζμξ Ξαηακάξ. «Μάκηεξ μζ εεμί ηςκ εεκχκ δαζιυκζά εζζζ» (αθ.  

95,5).  

57. Λ Φαναχ, ηαηαδζχηςκ ημοξ Βαναίμοξ, επκίβδ ιέζα εζξ ηδκ Βνοενάκ 

Θάθαζζακ (Βλ. ζδ’ 27-28). Λ κμδηυξ Φαναχ , μ Αζάαμθμξ, μ 

ηαηαδζχηςκ ημοξ ακενχπμοξ ιε ζημπυκ κα ημοξ ηάιδ αζςκίςξ δμφθμοξ 

ημο, ηαηεπμκηίζεδ ιέζα εζξ ηδκ κμδηήκ εάθαζζακ: ηδκ Μακαβίακ! Αζυηζ 

μ ελ αοηήξ πνμεθεχκ Ζφνζμξ «εηήνδζε (δδθαδή ζοκεηνζρε) ηδκ 

ηεθαθήκ» ημο Ξαηακά (Γεκ.  β’  , 15) ηαζ απδθεοεένςζε ημοξ 

ακενχπμοξ απυ ηδκ ηαηαδοκαζηείακ ημο. 

58. ηακ μζ Εζναδθίηαζ έθοβμκ εη ηδξ Ώζβφπημο ηαζ πενζεπθακχκημ εζξ ηδκ 

ένδιμκ, δεκ εφνζζημκ φδςν δζα κα πίμοκ. Ουηε μ Θευξ ακέαθοζε 

εαοιαημονβζηχξ άθεμκμκ φδςν απυ ιίακ λδνάκ «πέηνακ», απυ έκακ 

ανάπμκ (Βλ. ζγ’ , 6  Ών. η’  ,  11). Λ Ώπυζημθμξ Μαφθμξ θέβεζ, υηζ δ 

«πέηνα» αοηή ήημ μ Ρνζζηυξ (Ώ΄Ζμν.   Ε’  ,  4). Λ οικςδυξ ημ 

επεηηείκεζ αοηυ ηαζ εζξ ηδκ Μακαβίακ, δζυηζ αφηδ, ςξ δ παθαζά εηείκδ 

«πέηνα» , ακέαθοζεκ εη ηςκ ζπθάβπκςκ ηδξ «ημ φδςν ηδξ γςήξ», 

εβέκκδζε δδθαδή ημκ Ρνζζηυκ.  

59. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 30 ζδιείςζζκ. 

60. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 30 ζδιείςζζκ.  

61. ΐθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 16 ζδιείςζζκ.  

62. «Ονοθή αβία» είκε πνμθακχξ δ εεία Βοπανζζηία, ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια 

ημο Ζονίμο. Δ Μακαβία, ιε ημ κα δχζδ εζξ ημκ Ζφνζμκ Ξχια ηαζ Ώίια, 

οπήνλε «δζάημκμξ» ηδξ αβίαξ αοηήξ ηνοθήξ, οπδνέηδζε ηαζ αοηή ηαζ 

ζοκεηέθεζεκ εζξ ηδκ πανάεεζζκ ημο εείμο αοημφ ζοιπμζίμο. Βίκε υιςξ 

δοκαηυκ κα δμεή ηαζ άθθδ ενιδκεία: ηζ «ηνοθή αβία» είκε δ 

ιέθθμοζα απυθαοζζξ ηδξ ΐαζζθείαξ ημο Θεμφ. Δ Μακαβία, βεκκήζαζα 

ημκ Ηοηνςηήκ, ζοκεηέθεζεκ εζξ ημ κα απμθαφζμοκ μζ πζζημί ημκ 

Μανάδεζζμκ. 
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63. Λ Θευξ είπεκ οπμζπεεή εζξ ημοξ Εζναδθίηαξ, υηζ εα έδζδεκ εζξ αοημφξ 

ηδκ εφθμνμκ βδκ ηδξ Ρακαάκ (Γεκ.  ζα’  ,1 Βλ.  β’  , 8  η.α.). Δ βδ αφηδ 

ςκμιάγεημ δζα ημφημ «Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ», δδθαδή βδ ηδξ οπμζπέζεςξ 

ημο Θεμφ. Βπεζδή δε δ εοθμνία αοηήξ ηδξ βδξ ήημ ιεβάθδ, εθέβεημ δζ’ 

αοηήκ υηζ είκε «βδ νέμοζα ιέθζ ηαζ βάθα». Λ οικςδυξ μκμιάγεζ ηδκ 

Μανεέκμκ «Γδκ ηδξ Βπαββεθίαξ», δζυηζ ηαζ αοηήκ ηδκ είπεκ οπμζπεεή μ 

Θευξ εζξ ημ ακενχπζκμκ βέκμξ. Οδκ είπεκ οπμζπεεή υπζ ιυκμκ δζά ημο 

ΔζαΎμο (« Εδμφ δ Μανεέκμξ εκ βαζηνί έλεζ ηαζ ηέλεηαζ οζυκ ηαζ ηαθέζεζξ 

ημ υκμια αοημφ Βιιακμοήθ», Δζ. γ’  ,  14), αθθά ηαζ πμθφ 

παθαζυηενμκ: υηακ , ηζιςνχκ ημοξ πνςηυπθαζημοξ δζα ηδκ παναημήκ 

ηςκ, είπεκ υηζ ηάπμηε «ημ ζπένια ηδξ βοκαζηυξ», δδθαδή ημ ηέηκμκ 

ιζαξ πανεέκμο, εα «ηδνήζδ (ζοκηνίγδ) ηδκ ηεθαθήκ» ημο υθεςξ, ημο 

Αζααυθμο (Γεκ.  β’   , 15). Δ Μακαβία θμζπυκ ήημ Ζ υ ν δ  Β π α β β ε θ ί 

α ξ! Ώθθ’ εηηυξ αοημφ ημο θυβμο, δ Μακαβία μκμιάγεηαζ «Γδ ηδξ 

Βπαββεθίαξ», δδθαδή βδ εφθμνμξ ηαζ πθμοζζςηάηδ, δζυηζ ιαξ έδςζε 

ημκ ιέβακ ηαζ ακελάκηθδημκ πθμφημκ, ημκ Ρνζζηυκ! Μκεοιαηζηή «Γδ 

Βπαββεθίαξ» θμζπυκ δ Θεμηυημξ! Ώπυ ηδκ πκεοιαηζηήκ δε αοηήκ «Γδκ 

ηδξ Βπαββεθίαξ» έννεοζε ημ μονάκζμκ «ιέθζ ηαζ βάθα», ήημζ πνμήθεε 

ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ζονίμο, ηα μπμία μζ πζζημί βεφμκηαζ εκ ης 

Θοζηδνίς ηδξ ε. Βοπανζζηίαξ. 

64. Δ έκκμζα ημο ζηίπμο είκε δ ελήξ: Δ γςή ηδξ Μακαβίαξ ήημ ηυζμκ αβία, 

ηυζμκ ηεθεία, ηυζμκ πκεοιαηζηή, χζηε απμηεθεί ιίακ εζηυκα ημο πςξ εα 

γμφκ μζ άκενςπμζ ιεηά ηδκ ακάζηαζζκ ηςκ κεηνχκ, μπυηε εα είκε 

απδθθαβιέκμζ απυ ηα πάεδ ηαζ ηαξ αδοκαιίαξ ηςκ. Θα γμφκ ηυηε «ςξ 

άββεθμζ Θεμφ εκ μονακχ»  (Θαηε. ηα’  , 30). Δ Μακαβία θμζπυκ ιε ηδκ 

αβίακ ηαζ ηεθείακ γςήκ ηδξ ιαξ δίδεζ ιίακ εζηυκα ημο αίμο ηςκ Ώββέθςκ 

ηαζ ηςκ ακενχπςκ πμο εα ακαζηδεμφκ. 

65. Βίκε δοκαηυκ κα δμεμφκ ηαζ αζ ελήξ ενιδκείαζ αηυιδ: α΄) «Ραίνε, ζο δ 

πνμξ ηδκ μπμίακ αβάπδ ιαξ είκε ηυζμκ ιεβάθδ, χζηε κα οπενηενή 

μζμκδήπμηε άθθμ ζοκαίζεδιά ιαξ».  α΄) «Ραίνε , ζο, πμο δ ζημνβή 

ζμο πνμξ διάξ οπενααίκεζ πάζακ άθθδκ ζημνβήκ, πάζακ άθθδκ 

αβάπδκ».  β΄) «Ραίνε, ζο, πμο δ ζημνβή ζμο ηαηακζηά ημοξ 

αιανηςθμφξ πυεμοξ ιαξ (ηαζ ιαξ απαθθάζεζ απυ αοημφξ)».  δ΄) 
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«Ραίνε, ζο, πμο δ ζημνβή ζμο ζηακμπμζεί ηαε’ οπεναμθήκ υθμοξ ημοξ 

ζενμφξ πυεμοξ ιαξ». 

66. Ώκαθμνά εζξ ημοξ αθιμφξ (με΄, 2), υπμο θέβεηαζ: « Λ ηαεήιεκμξ επί 

ηςκ Ρενμοαείι, ειθάκδεζ». Οα Ρενμοαείι είκε εκ εη ηςκ Ώββεθζηχκ 

Οαβιάηςκ. Ομ ζφκμθμκ ηςκ Οαβιάηςκ είκε εκκέα, ηα ελήξ: Άββεθμζ, 

Ώνπάββεθμζ, Ώνπαί, Βλμοζίαζ, Αοκάιεζξ, Ζονζυηδηεξ, Θνυκμζ, Ρενμοαείι 

ηαζ Ξεναθείι. 

67. Λ Ώπυζημθμξ Μαφθμξ (Βθεζ. α΄ , 14)   θέβεζ, υηζ μ Ζφνζυξ «εζζκ δ 

εζνήκδ διχκ, μ πμζήζαξ ηα αιθυηενα εκ ηαζ ημ ιεζυημζπμκ ημο 

θναβιμφ θφζαξ…». Ήκςζε δδθαδή εηείκα, πμο πνζκ ήζακ πςνζζιέκα 

ιεηαλφ ηςκ: ημοξ Εζναδθίηαξ ιε ημοξ εεκζημφξ θαμφξ ηαζ ημοξ 

ακενχπμοξ βεκζηχξ ιε ημκ Θευκ. Λ οικςδυξ, αθέπςκ ηδκ Μακαβίακ ςξ 

Θδηένα ημο Βζνδκμπμζμφ , ημ επεηηείκεζ αοηυ ηαζ εζξ αοηήκ. Βίκε υιςξ 

εκδεπυιεκμκ ιε ηδκ θνάζζκ «ηάκακηία εζξ ηαοηυ αβαβμφζα» κα εκκμή μ 

οικςδυξ ηδκ εκ Ρνζζηχ έκςζζκ ηςκ δφμ θφζεςκ, εείαξ ηαζ 

ακενςπίκδξ, δ μπμία εβέκεημ εκ ηδ ημζθία ηδξ Μανεέκμο. 

68. Βίκε παναηηδνζζηζηυκ ημ νήια «εθφεδ» («εθφεδ πανάααζζξ»), πμο 

πνδζζιμπμζεί μ οικςδυξ δζα κα ζδιάκδ ηδκ ζοβπχνδζζκ ηδξ παναημήξ 

ημο Ώδάι, δ μπμία είπε ηθείζεζ ημκ Μανάδεζζμκ. Μνάβιαηζ! Δ αιανηία 

είκε δεζιυξ, μ απαζζζχηενμξ δεζιυξ˙ είκε ηθμζυξ, μ αζθοηηζηχηενμξ 

ηθμζυξ˙  είκε άθοζζξ, δ θνζηημηένα άθοζζξ. Μανακμιίαζ άκδνα 

αβνεφμοζζ, ζεζναίξ δε (δδθαδή: αθφζεζζ) ηςκ εαοημφ αιανηζχκ 

έηαζημξ ζθίββεηαζ» (Μανμζι.  ε΄ , 22). Λ αημθμοεχκ ηδκ αιανηίακ, 

«χζπεν αμοξ επί ζθαβήκ έβεηαζ ηαζ χζπεν ηφςκ επί δεζιμφξ» 

(Μανμζι.  γ’ , 22). Λ γοβυξ ηδξ αιανηίαξ είκε «γοβυξ ζζδδνμφξ ηαζ μζ 

δεζιμί αοηήξ δεζιμί πάθηεμζ» (πναθ. Ξμθ. Ξεζν. ηδ’ , 20). Ώθθ’ 

εοθμβδηυξ μ Θευξ! Λ εη ηδξ Ώβίαξ Μανεέκμο ζανηςεείξ Πζυξ Ομο 

ζοκεπχνδζε ηαξ αιανηίαξ ιαξ δζα ημο Ώίιαηυξ Ομο, ζοκέηνζρε ηαξ 

ζζδδνάξ αθφζεζξ ιαξ, δζέζπαζε ημοξ παθηίκμοξ ηθμζμφξ ιαξ. «Βλήβαβεκ 

διάξ εη ζηυημοξ ηαζ ζηζάξ εακάημο ηαζ ημοξ δεζιμφξ διχκ δζέννδλε… 

Ξοκέηνζρε πφθαξ παθηάξ ηαζ ιμπθμφξ ζζδδνμφξ ζοκέεθαζε…»(αθι. νξ’  

, 14, 16). 
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69. Δ θνάζζξ «ζμθία ημο Θεμφ» είκε δοκαηυκ κα εκκμή υπζ ηδκ βκςζηήκ 

ζδζυηδηα ημο Θεμφ, αθθά ηδκ «εκοπυζηαημκ» Ξμθίακ ημο Θεμφ, ήημζ 

ημκ Πζυκ Ομο, ημκ Ζφνζμκ διχκ Εδζμφκ Ρνζζηυκ, ημκ Λπμίμκ δ Γναθή 

μκμιάγεζ « Ξμθίακ Θεμφ» (Ώ’ Ζμν.   α’  , 24,30). Δ Μακαβία, δεπεείζα 

εκηυξ ηδξ ημκ αζχκζμκ Ηυβμκ, απέαδ «Ξμθίαξ Θεμφ δμπείμκ». Λ 

επυιεκμξ υιςξ ζηίπμξ («παίνε, πνμκμίαξ αοημφ ηαιείμκ») ζοκδβμνεί 

ιάθθμκ οπέν ηδξ πνχηδξ εηδμπήξ, υηζ δδθαδή ιε ηδκ θέλζκ «ζμθία» 

εκκμείηαζ δ ζδζυηδξ ημο Θεμφ ηαζ υπζ μ Πζυξ ηαζ Ηυβμξ Ομο. 

70. «Οεπκμθυβμζ» είκε μζ ζοζηδιαηζηχξ ηαζ ιεη’ επζζηήιδξ 

πναβιαηεουιεκμζ  εέια ηζ ηαζ εζδζηχηενμκ μζ βναιιαηζημί. 

71. Λ Ρνζζηυξ είκε μ κέμξ Ώδάι, μ δεφηενμξ Ώδάι (Ώ’ Ζμν. ζε΄ , 45-46). Ώπ’ 

Ώοηυκ ανπίγεζ δ «ηαζκή ηηίζζξ» (ΐ΄Ζμν.  ε’  , 17, Γαθ.  ξ’ , 15), δ «κέα 

δδιζμονβία», δ ακάπθαζζξ ηαζ δ ακαηαίκζζζξ ηςκ ακενχπςκ. Βπεζδή δε 

Ώοηυξ πνμήθεεκ απυ ηδκ Μανεέκμκ, μ οικςδυξ αθέπεζ αοηήκ ςξ ηδκ 

πνχηδκ ανπήκ ηδξ κέαξ δδιζμονβίαξ, ςξ ημ πνχημκ πθάζια πμο 

εζζένπεηαζ εζξ ηδκ «ηαζκήκ ηηίζζκ». 

72. «Μαζηάξ» είκε μ κοιθζηυξ εάθαιμξ. «Άζπμνμξ κφιθεοζζξ» είκε δ άκεο 

ακδνζημφ ζπένιαημξ εκακενχπδζζξ ημο Θεμφ, ήημζ δ έ κ ς ζ ζ ξ 

(«κφιθεοζζξ») ηδξ αηηίζημο Θευηδημξ ιε ηδκ ηηζζηήκ ακενςπίκδκ 

θφζζκ. Σξ εάθαιμξ δε αοηήξ ηδξ εκχζεςξ επνδζίιεοζεκ δ ημζθία ηδξ 

Θεμιήημνμξ. Δ Μανεέκμξ θμζπυκ είκε «παζηάξ αζπυνμο κοιθεφζεςξ», 

ήημζ «μ ααζζθζηυξ εάθαιμξ εκ χ ημ πανάδμλμκ ηδξ απμννήημο εκχζεςξ 

ηςκ ζοκεθεμοζχκ επί Ρνζζημφ θφζεςκ εηεθεζζμονβήεδ ιοζηήνζμκ». 

(Αμλαζηζηυκ ημο Βζπενζκμφ ηδξ 8δξ Ξεπηειανίμο.) 

73. Δ θνάζζξ εα δδφκαημ κα ενιδκεοεή ηαζ ςξ ελήξ: «Ραίνε , ζο, πμο εκχ 

είζαζ ιία ηςκ πανεέκςκ, εκ ημφημζξ ηνέθεζξ παζδίμκ», ήημζ είζαζ δ 

ιμκαδζηή Θήηδν Μανεέκμξ. Λ επυιεκμξ υιςξ ζηίπμξ (παίνε, ροπχκ 

κοιθμζηυθε αβίςκ»), απαζηεί ιάθθμκ ηδκ έκκμζακ πμο εδχζαιεκ εζξ 

ηδκ ενιδκείακ ημο ηεζιέκμο. («Ζμονμηνυθε πανεέκςκ»,  

«Ιοιθμζηυθε ροπχκ»). Δ θέλζξ «ημονμηνυθμξ», άθθςζηε, (ηνέθς 

ημφνμκ, ήημζ παζδίμκ,) δεκ ζδιαίκεζ ιυκμκ ηδκ «παζδμηνυθμκ», αθθά 

ηαζ απθχξ ηδκ ηνμθυκ. Δ Θεμηυημξ θμζπυκ είκε ηνμθυξ ηςκ 

πανεεκζηχκ οπάνλεςκ ηαζ κοιθμζηυθμξ ηςκ αβίςκ ροπχκ. 
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74. Λ πνμθήηδξ Εεγεηζήθ (ιγ’ , 1 η.ε.) είδεκ εκ μνάιαηζ υηζ εονέεδ εζξ ημκ 

Εμοδασηυκ Ιαυκ ηαζ πανεηήνδζεκ υηζ απυ ημ ηαηχθθζμκ ημο πνμκάμο 

ελήνπεημ φδςν ηαζ εζπδιάηζγε ηαη’ ανπάξ νοάηζμκ. Λθίβμκ ηαηςηένς 

ημ φδςξ είπεκ αολδεή, πςνίξ κα πφκςκηαζ εζξ ημ νοάηζμκ αοηυ άθθα 

φδαηα. Δ αφλδζζξ ημο φδαημξ ήημ ζοκεπήξ, ηαζ ηεθζηχξ ημ νοάηζμκ είπε 

ιεηααθδεή εζξ ιέβακ παηαιυκ, εζξ μνιδηζηυκ πείιαννμκ, αζ υπεαζ ημο 

μπμίμο εβέιζζακ απυ πμθθά δέκδνα. Λ πμηαιυξ αοηυξ ήημ ηφπμξ ημο 

Ζονίμο ηαζ ηδξ πνζζηζακζηήξ δζδαζηαθίαξ. Λ Ζφνζμξ πνμήθεεκ εη ηςκ 

Εμοδαίςκ, υπςξ ημ φδςν επήβαγεκ απυ ημκ Εμοδασηυκ Ιαυκ, ηαζ εκχ 

ηαη’ ανπάξ δ δζδαζηαθία Ομο πνμζείθηοζεκ μθίβμοξ, αναδφηενμκ 

πνμζείθηοζε πενζζζμηένμοξ, ηαζ ηέθμξ, ςξ ιέβαξ ηαζ μνιδηζηυξ 

παηαιυξ , πθμοζίςξ ηαζ αθευκςξ νέςκ, επελεηάεδ εζξ υθμκ ημκ 

ηυζιμκ. Λ οικςδυξ θμζπυκ έπςκ πνμθακχξ οπ’ υρζκ ημκ ζοιαμθζζιυκ 

αοηυκ ημο Εεγεηζήθ , ακοικεί ηδκ Μανεέκμκ ςξ ακααθφζαζακ «ημκ 

πμθφννδημκ παηαιυκ». 

75. Βίκε εκδεπυιεκμκ ιε ηδκ θέλζκ «ημθοιαήενα» κα ιδ εκκμή μ οικςδυξ 

ημ πνζζηζακζηυκ ααπηζζηήνζμκ, αθθά ηδκ «ημθοιαήενακ» ΐδεεζδά 

(Εςάκ. ε’ , 2), εκηυξ ηδξ μπμίαξ εεεναπεφμκημ εαοιαημονβζηχξ μζ 

άννςζημζ Εμοδαίμζ. πςξ θμζπυκ δ «ημθοιαήενα» εηείκδ εεενάπεοε 

ηαξ κυζμοξ, μφης ηαζ δ Θεμηυημξ εεναπεφεζ ηαξ κυζμοξ ηαζ ιάθζζηα 

υπζ ιυκμκ ηαξ ζςιαηζηάξ, αθθά ηαζ ηαξ ροπζηάξ, ςξ Θήηδν ημο Ζονίμο 

ηαζ Ξςηήνμξ.  

76. Δ θνάζζξ είκε ποηκή ηαζ ςξ ημζαφηδ δοζκυδημξ. Ίζςξ δ θέλζξ «γςή» κα 

ηίεεηαζ ακηί ηδξ ιεημπήξ «γχζα», μπυηε δ θνάζζξ εα είκε: «παίνε, γχζα 

ιοζηζηή εοςπία», ήημζ δ Μακαβία είκε «πναβιαηζηυκ («γςκηακυκ») 

πκεοιαηζηυκ ζοιπυζζμκ», οπενηάηδ βθοηφηδξ ηαζ εοθνμζφκδ. Ίζςξ 

αηυιδ μ οικςδυξ, θέβςκ «ιοζηζηήκ εοςπίακ», κα εκκμή ηδκ εείακ 

Βοπανζζηίακ, ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ζονίμο, ηα μπμία έδςζεκ εζξ 

Ώοηυκ δ Θεμηυημξ. Ίζςξ ηέθμξ δ έκκμζα κα είκε αοηή πμο δίδμιεκ εζξ 

ηδκ ενιδκείακ ημο ηεζιέκμο: Δ Μακαβία είκε φπανλζξ βειάηδ απυ γςήκ, 

δζυηζ ηνμθμδμηείηαζ απυ «ιοζηζηυκ ζοιπυζζμκ», απυ ηδκ άθεμκμκ ηαζ 

πθμοζίακ πάνζκ ημο Θεμφ, υζμκ μοδέκ άθθμ δδιζμφνβδια. 
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77. Δ Ξηδκή ημο Θανηονίμο, δδθαδή μ ηυπμξ υπμο εθαηνεφημ μ Θευξ απυ 

ημοξ Εζναδθίηαξ πνζκ ηηζζεή μ Ιαυξ, είπε ηαηαζηεοαζεή ηαη’ εκημθήκ 

ημο Θεμφ (Βλ.  ηεθ. ηε’  ,ηγ’ ), δζα κα βίκδ ηυπμξ ειθακίζεςξ ηδξ δυλδξ 

ημο Θεμφ, ηυπμξ πανμοζίαξ ημο Θεμφ εκ ιέζς ημο θαμφ Ομο. Ώφηδ 

δζεηνίκεημ εζξ δφμ ιένδ: Βζξ ημ πνχημκ πμο εθέβεημ «Άβζα», ηαζ εζξ ημ 

δεφηενμκ, ημ πθέμκ ζενυκ, πμο εθέβεημ «Άβζα Ώβίςκ». Βκηυξ ημο 

πνχημο οπήνπεκ δ «θοπκία»(αθ.ηδκ οπ’ ανζειυκ 15 ζδιείςζζκ) ηαζ δ 

ηνάπεγα ιε ημοξ άνημοξ (αθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 8 ζδιείςζζκ). Βκηυξ ημο 

δεοηένμο ιένμοξ, ημ μπμίμκ επςνίγεημ δζα παναπεηάζιαημξ απυ ημ 

πνχημκ, οπήνπε πνοζμφκ εοιζαηήνζμκ, ηαεχξ ηαζ έκ μθυπνοζμκ 

ηζαχηζμκ, δ «Ζζαςηυξ ηδξ Αζαεήηδξ», πμο πενζείπε ηαξ πθάηαξ ημο 

Ιυιμο ηαξ μπμίαξ μ Θευξ έδςζεκ εζξ ημκ Θςτζήκ, πενζείπε δ’ επίζδξ 

ηδκ πνοζήκ ζηάικμκ ιε ημ «ιάκκα» (αθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 16 

ζδιείςζζκ) ηαζ ηδκ νάαδμκ ημο  Ώαανχκ (αθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 32 

ζδιείςζζκ). Ππενάκς ηδξ Ζζαςημφ αοηήξ οπήνπμκ, ηαηαζηεοαζιέκα εη 

πνοζμφ, δφμ Ρενμοαείι, ηα μπμία έννζπημκ ηδκ ζηζάκ ηςκ πηενφβςκ 

ηςκ επάκς εζξ ημ ζηέπαζια ηδξ Ζζαςημφ, ημ θεβυιεκμκ «ζθαζηήνζμκ» 

(αθ. ηδκ οπ’ ανζειυκ 10 ζδιείςζζκ). Βζξ ημ πνχημκ ιένμξ εζζήνπμκημ 

ηαηηζηχξ μζ Εενείξ ηαζ εηέθμοκ ηα ηδξ θαηνείαξ, εκχ εζξ ημ δεφηενμκ 

ιένμξ , ημ ζενχηαημκ ηαζ αβζχηαημκ, εζζήνπεημ ιυκμκ μ  Ώνπζενεφξ, 

αθθά ηαζ αοηυξ ιίακ θμνάκ ημ έημξ, ηαζ εηέθεζ εοζίακ γχςκ οπέν ηςκ 

αιανηδιάηςκ, ηυζμκ ηςκ ζδζηχκ ημο υζμκ ηαζ ηςκ ημο θαμφ (Βαν. 

Ζεθ.  ε’). θα αοηά υιςξ ήζακ «πνμηφπςζζξ» ηαζ «ζηζά» ηδξ αθδεείαξ 

ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδημξ. Δ Ξηδκή ήημ ηφπμξ ηδξ Βηηθδζίαξ, αθθά ηαζ 

εζδζηχξ ηδξ Μακαβίαξ. Δ Μακαβία έβζκε πναβιαηζηή ηαημζηία ημο Θεμφ. 

Αζ’ αοηήξ εθακενχεδ εζξ ημκ ηυζιμκ μ Ίδζμξ μ Θευξ ιε ζάνηα, ηαζ υπζ 

ιυκμκ δ δυλα Ομο, υπςξ εβίκεημ εζξ ηδκ Ξηδκήκ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ. 

Αζ’ αοηυ δ Θεμηυημξ είκε ακςηένα ηαζ απυ ημ πθέμκ άβζμκ ιένμξ ηδξ 

παθαζάξ Ξηδκήξ , δδθαδή απυ ηα «Άβζα ηςκ Ώβίςκ». Βζξ ημκ ζηίπμκ 

θέβεηαζ «παίνε, Ώβία αβίςκ ιείγςκ», ηαζ υπζ «παίνε, Ώβία αβίςκ αβίςκ 

ιείγςκ», αθθά ημφημ βίκεηαζ δζα θυβμοξ εοθςκίαξ. Δ ζφβηνζζζξ είκε 

πνμθακέξ υηζ βίκεηαζ υπζ ιε ηα «Άβζα», αθθά ιε ηα «Άβζα ηςκ Ώβίςκ». 

Μάκηςξ δεκ δφκαηαζ κα απμηθεζζεή ηαζ εηένα ενιδκεία: Ομ «αβίςκ» 

είκε ανζεκζημφ ηαζ υπζ μοδεηένμο βέκμοξ, ήημζ δ Μακαβία είκε οπενηένα 

απυ υθμοξ ημοξ αβίμοξ. Βίκε δε ημζαφηδ, αηνζαχξ δζυηζ, ςξ θέβεζ μ 
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πνμδβμφιεκμξ ζηίπμξ, επνδιάηζζε «Ξηδκή (ηαημζηία) ημο Θεμφ ηαζ 

Ηυβμο». 

78. πςξ είπμιεκ εζξ ηδκ οπ’ ανζειυκ 77 ζδιείςζζκ, δ Ζζαςηυξ πμο 

πενζείπε ηαξ πθάηαξ ηδξ Αζαεήηδξ ήημ μθυπνοζμξ, δδθαδή ήημ 

πνοζςιέκδ ελςηενζηχξ ηαζ εζςηενζηχξ. Δ Μακαβία υιςξ είκε πμθφ 

ακςηένα ηδξ παθαζάξ εηείκδξ Ζζαςημφ, δζυηζ αφηδ «επνοζχεδ» υπζ ιε 

οθζηυκ πνοζυκ, αθθά ιε μονακίμοξ πάνζηαξ, ηδκ «επνφζςζε» δε υπζ 

ακενςπίκδ πεζν , αθθά ημ Μκεφια ημ Άβζμκ. 

79. Μμθθαί απυ ηαξ ζενάξ Ώημθμοείαξ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ δζειμνθχεδζακ 

ανπζηχξ εζξ ηαξ ζενάξ Θμκάξ. Βίκε δε βκςζηυκ υηζ μζ Θμκαπμί, άκενςπμζ 

ζοκεπμφξ πνμζεοπήξ, ελοπκμφκ ηαηά ηαξ κοηηενζκάξ χναξ (ζοκήεςξ 

ηδκ 2 ή 3 πνςσκήκ χνακ) ηαζ ιεηαααίκμοκ εζξ ηδκ Βηηθδζίακ ηδξ Θμκήξ 

δζα κα πνμζεοπδεμφκ. Αζ’ αοηυ δ Βοπή « Ζαζ δμξ διίκ, Αέζπμηα…» ημο 

Θζηνμφ Ώπμδείπκμο γδηεί απυ ημκ Ζφνζμκ: «δζακάζηδζμκ δε διάξ εκ ης 

ηαζνχ ηδξ πνμζεοπήξ», δδθαδή : «ζήηςζέ ιαξ πάθζκ απυ ημκ φπκμκ, 

υηακ έθεδ δ χνα ηδξ (κοηηενζκήξ) πνμζεοπήξ», ή «δχζε εζξ διάξ 

πκεοιαηζηήκ ακάηαζζκ ηαζ εβνήβμνζζκ, υηακ έθεδ δ χνα ηδξ 

(κοηηενζκήξ ) πνμζεοπήξ». 

80. Δ εοπή «οπέν ηςκ εκ εαθάζζδ ηαθχξ πθευκηςκ» έπεζ, κμιίγμιεκ , ηδκ 

έκκμζακ: «Ππέν εηείκςκ, πμο πθέμοκ εζξ ηδκ εάθαζζακ ι ε  η α θ μ φ ξ  

ζ η μ π μ φ ξ», δεκ είκε δδθαδή  π ε ζ ν α η α ί, δεδμιέκμο υηζ ηαηά ηαξ 

παθαζμηέναξ επμπάξ δ πεζναηεία ςνβίαγεκ. Ώκ ηάπμζμξ απυ ημοξ 

ακαβκχζηαξ έπδ ηαθθζηένακ ενιδκείακ, άξ ιαξ ηδκ βνάρδ ηαζ εα ηδκ 

δεπεχιεκ εοβκςιυκςξ. (Ώοηυ ζζπφεζ ηαζ δζ’ υθαξ ηαξ άθθαξ ενιδκείαξ 

πμο εδχζαιεκ εζξ ημ ηείιεκμκ). 
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