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ΔΝΥΣ ΙΟΚΙΤΚΕΛΠΜΥΣ Ε ΙΟΜΣ  
)άπ ,’κ ,ιακ(  

ησεδνύσ ήκιταφαταΚ  
  οτ εμ ιατνοέδνυσ υοπ νωεσάτορπ νωτ ησέχσ ήκιγολ Η ιακ  

:ιανίε  
1 ήκινορχ ησέχΣ . . 

 )α :ςόμσινορχγυΣ  ςα αλέ νεελέ ’τα ναίλαλ ητ εΜ 
εμάπ ςα ’τϊάχ ’μ ηλίσαΒ ,νεελέ τα ’νράμσι ’τ εμ ιακ ,εμύομελοπ . 

 ’μύοτωρε ςα ικ ’ατσ αιΓ .νείεσε νορτσάκ ο ιακ νεξιτίμιλχε νορύαΜ Ο
.νοτα  

  )β :νωεξάρπ αίθυολοκα ήλπΑ νόχ ατ νατνυούλ νΑ  ä  ιακ
νάκορ ατ νατ’νίαφ  .ä  νογολά ’τ ιακ νεψακέ ’τα ν’ζύοποτ οτ ιαΚ

.ωνίαπμε ςα ικ νοξιονΆ .ιενώτοκσ  
  υοτ ήτυα ησήρχ Η ιακ σ ήνχυσ ιανίε  ατσ ιακ αιθύμαραπ ατ

 νώζ οΤ .ιατεκσσύολ ιακ ’νίαγβε ’κ ’νίαπμε ’Κ :αιδύογαρτ άκιτομηδ
 ,νορπόκ νετα νεκέδε ’κ ,’δάβιελ οτ νεσαίνε ιακ ράτροχ νερέπε  ä

τ νοτ νεκέδε ’κ ναρύοζτναμ νερέπε ’κ ,νώζ οτ νεκέδε ’κ ä …νήστριμ  
ετόπ υοτ αίσαμησ ητ ιεχέ ςέροφ ςέκιρεΜ :.μηΣ -  ανιαπμέ ώγε :ετόπ

 νητ ανίλαπσε ιακ αγιονέ ώγΕ .νάναχρατ νητ αζαίρω ιακ ανιαγβέ ιακ
.νατρόπ  

 .2 :ύοταιτια ιακ υοίτια ησέχΣ  ιακ νονπύ νοσ ς‘ νοτα ναρύΕ 
δράκ η νόμε ’Τ .υομέλοπ υοτ νοτέ κ‘ ιακ νοτωτάμρανα  ä  νύολαρεγ

.ιατύοταμ αθ ωίαλκ να ικ  
 .3 ησεθίτνΑ  ,άλλα(  ούδ ιακ επ‘ νανΈ .νόλακ ιακ νανΈ ,)ςωμό

 ιακ ιαμυοχρέ νεθνά ’πΑ .ςιεζίδηαλεκ ικ‘ ύσε ’κ ηξιονά νεθρΈ .νοσ’κά
.ωάπ αν ώροπε κ‘ ’να  ςομάΓ .ιατεκσέρπ αρύπεζ η ’κ ιεώρτ νοπέλΑ 

 νητ νεβέδε ’τν νομά ικ ,νιρέμησεμ οτ ςομάγ ,νήνριπ νητ νεβέδε
ς‘ εν ’μάκ ’λλΆ .νήνριπ .ναρρόβε νησ ς‘ εν’γώρτ ’λλά ικ ,νελή νοσ  

 .4 :ήκιτηφασαιΔ  .ναλύοπολισαβ νητ ιακ νόσαροκ οτ ιακ νερέπΕ 
νεγ ητ νοστρύξ αιΓ ä .ιράκηλλαπ νονίγ ιακ υοσ αδ  

 .5 :ησωίομοραΠ ράκηλλαπ ατ ’ρόκ η ’κ ατναράμ ’νίαραμ νελή Ο  .ä
έλΕ νητ εμ ύσε ’κ ’τα νομσόκ νοτ εμ ςομσόκ Ο  οτν νομά ’Κ .νωκγ

λλαμ ατ νυοίεσ  ä δ ιο νυοίεσ αν ’μ ä  ατ εν’χέρτ οτν νομά ικ ,ιοτάβ
ρκάδ  ä .ιμάτοπ οτ ηχέρτ αν ’μ  

 .6 :αίνωφμυΣ  .ωγάταυε αθ εμ ςέλ ιτό ώγε ικ ,νοκάρδ ,εμ ςώρτ ηΜ 
.νοτα ώθηοβ αν ιακ ναίελυοδ νησ ς‘ ’νίαπμε ςΑ  

 .7 :ήκιτεθσορΠ τάκ ιακ χέ κ‘ νολλύκΣ  η ’νάθοπα να ιΚ .χε κ‘ να
.ωζύοκ νέσε ’κ ιαμυοχρέ υομ αννάμ  



 .8 :ήκιλεΤ  ιακ ,αροτσάμοτωρπ ,εμ ςίδ οτΝ ;ςίεταπροπ ιακ ςίεροπΕ 
ρό ’τ ανίοπ αΝ ;’σ ιρύφεγ οτ ωνέτσ  ä .ναιαλκέ ’κ  

 .9 :ήκιδιΕ  ς‘ νοτέ απ έτα ικ ςύενανΙ .νοτέ κ‘ απ ςότα ικ ςίερραθΕ 
.νοίφελκ οσ  

 .01 αΣ ςόκιταβατεμ ν  εν ,εσ απίε κ‘ ιαΚ .υοδόιρεπ ςητ ήχρα νητσ 
 ςοστίκρυοΤ ςόρκιμ ςανέ ’Κ .ιασάχυακ ημ αέραβ ,αρυφρόπ

.νεψοκέ ςυολό ςονίεκε ’Κ .ιεζίρυγ ολό ’ρτσάκ νοτ ςοτσιρύγοιμωρ  
 .11 ήκιτκυεζαιΔ  κ‘ νεδ νέμε ,ςώρτ ημ αν ιακ ςώρτ αν ιαΚ :)ετίε( 

 ςάπ αν ιαΚ .ςάτυε .’νε νοιδί οτ ςαπ ημ αν ιακ  
 .21 ήκιτσαιοδνΕ  οτ άγολουρκ ιακ νομιψά ’τ ’ζτνήζβε ’Μ :)ςωπήμ( 

 .ζτνίατσωρρα ιακ ζτνώρδι ιακ άλλοπ ςηέρτ ηΜ .νόρωμ  
 .31 ήκιροφανΑ  .ςαέτινεξ νεπιελέ ’κ νεννάιΓ αχίΕ :)υοπ ,ςοίοπο ο( 

νασΈ .νεννάιΓ νοτ ηώρτ αν ’λέθ ιακ ςοκάρδ νεβέξΕ  ατνάρεσ 
φλέδα  ä  .νήφλεδα νανίε ναχίε ιακ  

 .41 :ιχό ή ητπιελάιεδα αιεχένυΣ μσάνα ιακ ,χέρτ ιακ ,χέρτ ιαΚ ä  ν
 .ιατεκσάκγεν ικ‘ ιακ ’ζίαπ ιακ ’ζίαΠ .’ρίαπ ικ‘ απ  

 νέμε ’κ νερέφ ςαπ αθ ιακ ,ςαπ αθ ύσΕ :ητητήβσιφμαιδΑ .51
μυοχρέ αθ ικ‘ ’στέα ικ ’στέα ώγΕ .νηραχάζ  ατ ’ζτνάχ οτν ολλά ,ια

νόρχ ;’σ αιγόλ  ä νόρχ ιακ  ä  ςαίσαμιοτε ασότα ικ ασότΑ .νοτα ’νέμενε
 ημ αν νονόμ ιακ νονόμ αθρΈ .νεσετάπε κ‘ ’σέπα ςίενακ ιακ ακίοπε

.ιατεκχέδατακ ικ‘ ςελ  
 :.μηΣ  

 )α  ησάρφ Η άψμη ’κ άψμη  ατ ιακ ςανέ ο άσιμ ατ ιενίαμησ 
οιοΠ .ςολλά ο άσιμ  .ςοίοπ άκιτσαμονο ιενίαμησ ςοιοπ ιακ ς  ’κ ςίεμΕ

’νίεκε ’κ ’νίεκε ,νίεσε ’κ νίεσε ,ςίεμε  ,ςίεμε ονόμ νυονίαμησ.…
.…ςίεσε ονόμ  

  οτ εμ ιατνόεδνυΣ )β ιακ  η ίεθωληδ αν αιγ ςιεξέλ ςειδί ιο 
 .αστρώνγε ’κ αδίε ς’πώθρα ικ ς’πώθρΑ :ςυοτ ύξατεμ άροφαιδ

ομσόκ ιακ ςομσόΚ  ςαίετιλοπ ιακ ςαίετιλοΠ .νομελόπ νοσ ς‘ νεθάχε ς
.ατσώλκε  

 .61 :ησεθάτακγυΣ  ιακ ,ράλυομ ,νοσήΖ .ναναγύΖ νησ ςα ικ νοσήΖ 
.ςηέ ’μ νηκγάνα ιακ αβέΔ .’ράθρυοκ ’άφ  

 
ιακ όττιρεΠ  

 ςείοπο ςιτ όπα ςιεσέδνυσ εσ ιατίειοπομισηρχ ςέροφ ςέλλοΠ .1
ν ςίρωχ ,ιεπίελ αν ίεροπμ  ςα ικ ’μ έτσιρΧ :αμηόν οτ ιατελλάβατεμ α

 .αρύφροΠ εν ,εσ απίε κ‘ ιαΚ .άτσωρρα ιακ ςοιοπάκ νΑ .νανιαβήτακε
.νενίοπε αν ’ακ νεσερόπε κ‘ ιακ ’τα ναμετάρτσ οτ εμ ’μ αρέταπ Ο  

 ,αΐαναΠ .ησηλκάραπ ,ήχυε νυοζάρφκε υοπ ςιεσάτορπ εΣ .2
μιλ οσ ς‘ ςέπα ςεν’ζύορε αν ιακ  οτ‘ ακίοπε οτν εσ επίε ςοίοπ ιαΚ .νίν

.άνρυοπ οσ ς‘ νενάτφορπε ημ αν ιακ ’μ έΘ ;ώγε  



ιακ υοτ ησέΘ  
  άτσορπμ ονόμ ιατεθίτ ετότ ,άλλοπ ιανίε ανεμόεδνυσ ατ νΑ

 νανέ ’τ εμ ςολλά ,ςχάλοστ ςολλά ,ςόστοκ ςανίε Ο :οίατυελετ οτ όπα
χ ιακ ’ράδοπ νανέ’τ εμ ςολλά ,’τάμμο  .νοτέ κ‘ ςίενακ ’ρύοσυοκ ςίρω

 απότιπσο ’σ ς‘ ναν’λάβυοκε ’λλά ιακ ναζαίκκασε ’λλά ’λάβυοκε ’λλΆ
.νυοτ‘  

  ιατεθίτ ιακ οτ ετότ ,ησαφμέ εμ ιατενίγ ςογόλ ο ςωμό νατΌ
 νεσαίνε ιακ νορπόκ νετα νεκέδε νώζ οΤ :ανέθακ οτ όπα άτσορπμ

ράτροχ νερέπε ’κ ,’δάβιελ οτ  ä ε ’κ .…ναλάγ νερέπε ,νώζ οτ νεκέδ  
 ςαρέμη ’ιρΤ :ούδ άνα ιατνοέδνυσ ςιεξέλ ιο οδοίρεπ αιμ εσ ετοπάΚ
 ιακ ’νέμγαρβ ,’νέμωτοκσ ιακ ’νέμσακγεν ,’νέμσαψιδ ιακ ’νέμσανιεπ

.νασυοκσώλκε ’νέμωαπ  
 
  αΠ –  ’λάπ –  ιλάπ )ςηόνιΟ ,ύοσιμΑ(  υολάπ )ςηλοπίρΤ(  

ιεχέ ,νιλάπ οτ όπα ενιγΈ  ητ ίεθυολοκα άλλα ,ιακ υοτ αίσαμησ ητ 
 .’νέ νοιακίδ ,απ νοιακίδ οτ ’λλύκσ ηΤ :ιατερέφανα αίοπο νητσ ηξέλ
 ,α ’ρίαπ αν ’λάπ ’ρόζ οτ εΜ .άναρτν ιακ ιεκέτσ ιλάπ υοτ ακίανυγ Η
 η άδΑ .ιθύμαραπ ανέ ωπ αν ιλάπ ώγΕ .α ’ρίαπ αν ’λάπ όλακ οτ εμ

 η ’κ ,’νε ατχύν ατχύν .ατχύν υολάπ αρέμ  
 

ιενίαμησ άκιδιΕ  
 )α :υορέτυεδ κΕ  ίοπ ’στέα ’λάπ ,ςεκίοπε οτν ομά ’λάπ ύσΕ 

 κ‘ ιακ νεαφέ ’λάπ ιακ νεαφΈ .ήσταπ νητ α νεκώδε κ‘ ’λάπ ιαΚ .οσ‘
.νεσατρόχε  

 αίμυνωτνα νητ εΜ )β ολλά  ιενίαμησ :άιπ ,νοέλπ  οτ‘ ακώτνΕ 
κ νεσωμύθΕ .νεθρέ κ‘ απ ολλά ικ .τίπσο ’σ ς‘ νεσετάπε κ‘ απ ολλά ια  

 οτ εΜ )γ ονίεκε  ιενίαμησ :ατσιλάμ ιακ  ’κ ,εμ ’ίδ αθ αψμή ’Τ 
 ’κ ασεφάλαψε ναμηννέγ νοσό εμ εκέδε Κ‘ .’νόρχ υοτ απ ονίεκε

.άβιρκα απ ονίεκε  
 )δ :ςωπήΜ  αΣ ;ςοπωθρά ιατείκρυοφ απ νόριακ νοσ ς‘ άδΑ 

λαπ ä νόρχ ατ΄  ä ίοα νανίοπε απ ;ςαίελυοδ ακ  
:μηΣ  ’σ ήρΕ ‘ ’ρόκ η ,αννάμ νοξιονΆ :απ οτ ιεύετιρεπ ετοπάΚ 

.αδίε κ‘ ’λάπ νίλιφ ολλά ,νίλιφ οτ ςαθράΜ ητ νομΆ .ιαμίε απ  
 

ησεδνύΣ ήκιταφοπΑ  
 εν ,ημ αν ιακ ,ημ ιακ ,ικ‘ ιαΚ – .ετύο  

ήκιταφοπα εμ ςήκιταφατακ ησεδνύΣ  
 οτ εμ ιατενίΓ κ ,ημ ιακ ,ικ΄ ιακ .ημ αν ια δίροπσ άτφΕ  ä

λή ίεκε ’κ νεσαβέδ ö  νοσ ς‘ νήτνατσνωΚ οτ εναρύΗ .νερήπε κ‘ ς
 άρυκ ,απώΣ .υομέλοπ υοτ νοτέ κ‘ ιακ νοτωτάμρανα ικ νονπύ



 ικ ,υομ εφύν εν ,ύσε ’κ αβέΔ .εμ ςήνοπαραπ ημ ιακ ,ασσιλίσαβ
.ςηζίρυγ ημ αν΄σςπο  

 οτ εμ ιατερέφκε υοπ ησατόρπ Η .α ακ ημ αν ι  αν ίεροπμ ,
 ιακ ιανίε .ήκιταμηνωφιπε  ώροπε ημ αν ιακ ,’νε νολατάχ ναμόκΑ 

 αρώτα ωχέ ημ αν ιακ ,ακγέ ςαδάραπ ασότΑ .!νογόλ ωζάβεδ ιακ
!ωγώρτ αν νίμωψ  

:.μηΣ  οτ αιγ ίτνα ,υογόλ υοτ ησαφμέ νητΣ ,ικ‘ ιακ  ιατεθίτ 
 οτ ονόμ .ικ‘  ατ αιγ νέ κ‘ ,’νε ςαένκο ςότΑ  εφύν Η .αταμμάργ

πορτνε ä .εσ ήρετ αν ςτα ν’λάφικ οτ ’νώκσ ικ‘ ,’νε αίρ  
 ησεδνύσ η ετότ ,ησαφμέ εμ ιατερέφκε ήκιταφοπα η νατΌ .β
 ςεσατρόχε ύσε εν ιακ ςεψερίεαμε νογίλΟ.)ετύο( εν ιακ οτ εμ ιατενίγ

.ςονίεκε εν ιακ ςεήπε ύσε εν ιακ ,ωάπ αθ εμ ετεπίΕ .ώγε εν ιακ  
 οτ εμ ονόμ ιατνοέδνυσ υοπ ςιεσάτορπ ούΔ .γ ικ‘  εμ αινάπσ ή 

 οτ ,ικ‘ ιακ  ιακ οπωσόρπ οιδί οτσ ,αμήρ οιδί οτ νυοχέ αν νύοροπμ 
 κ‘ νοτέ ςομόρδ νώρω ετνέπ ναΐαναΠ νησ ς‘ ατνάΣ ήσ ςΑ .όμθιρα
 ατχυνάσεΜ .νοίελοχσ οτ ναζιτχέ νατνό ,μέ ικ‘ ’μέ νώνορχ ξΕ .νοτέ

 εμαχίε .ςόμσιεσ ο νοτνέγέ νατνό εμαχιέ κ‘  
 οτ εμ νωεσάτορπ ούδ ησεδνύΣ .δ ικ‘  ηνίγ αν αιγ ,ιατενίγ 

 ικ‘ ςτλέΘ :ησατόρπ ητίρΤ αίμ ςορπ ήκιτεθοπυ ιακ ύξατεμ ηξυεζάιδ
 ,’μ ατνύοφ νησ ς‘ νάπαραπ αχιέ κ‘ αχίΕ .εσ ’ίδ αθ νοσότα ςτλέθ

 .νίκαρ ιακ νόνπακ νοτα΄ρέφ αν νεπερπέ  νόκρεμη οτ ’χέρβ ικ‘ ’χέρΒ
.ιατεκφάργ ’μ  

 οτ εμ ιατεγάσιε υοπ ησατόρπ αιμ όπα αρετσύ νατΌ .ε
 όκιτσαιοδνε ή όκιταμητωρε ’μαιγ  )ςωπήμ( ,ημ αν αιγ ,ημ αν ,ημ  

 οτ εμ ιατεγάσιε ησατκέραπ η ,άκιταφοπα ςογόλ ο ιατενιέτκε  ιακ
:ικ‘ κ ατ ςεσ’κέ ικ‘ ιακ ςεθέμιοκε ’μαιΓ νώδω  ;ä  ιασάμιοκ ημ αν νερέΤ

 

 ιακ ιατρέ ημ αν αιΓ .νόρωμ οτ ςιείλαζυβ ικ΄ ιακ

 

‘ κήρυε κ

 

 ’  ,ςαμ

 

 αζτνέμε

 

‘ .άδα ιαμίε αθ ικ΄ οτν νοτ  
  

 ησεδνύΣ Α  εμ ςήκιταφοπ Κ ήκιταφατα  
  οτ εμ ιατενίΓ .ιακ  ιανίε να ,ικ΄ οτ εμ ιατερέφκε ήκιταφοπα Η 

 οτ εμ ιακ ,ςησίρκ ησατόρπ  αν ,ημ ,ημ  ιο ιαΚ .ςαίμυθιπε ιανίε να 
 ικ ,νεσημλότε κ‘ ςίεναΚ .ιελέθ νονίτνατσνωΚ ο ικ νασελέθε κ‘ άτφε
 ικ άμλοτ ςορακήλλαπ ςήτνατσνωΚ ο ικ ,νεκώδε κ‘ ναίγολοπα
 ιακ εμ ςάτυε ’Μ .ςεκίοπε ξάλφ ιακ εσ ακώτνε κ‘ ναμόκΑ .ιατάγολοπα

τσίπ ωζάλλα ικ εμ ςάτυε ’Μ .ωζίκρυοτ .’  
  ήκιταφατακ η ετότ ,ησαφμέ εμ ιατενίγ ςογόλ ο ςωμό νατΌ

 οτα ςα ,οτα ςύορκ ηΜ .ώψίδ ,ώνιεπ ιΚ‘ :ομσεδνύσ ςίρωχ ιατερέφκε
.ςηάβεδ οτν νοψάλκ ,ςεσαβέδε ’τν ’λάφικ ςιαλκ ηΜ .αβέδ ιακ  

 ήθωληδ αν αιγ ιακ οτ εμ ησεδνύσ Η :.μηΣ :ςόμσινορχγυσ  Η 
ανυδ νοτέ κ‘ αλάκσ .νοτάοφε κ‘ ιακ ’νάπα νευερόχε ςονίεκε ’κ ,νότ  



νώκιταφοπΑ ούΔ ησεδνύΣ  
 :ςυοπόρτ ςίερτ εμ ιατενίΓ  
  οτ εΜ .1 ικ‘ ιακ ,ικ‘  ,)ςησίρκ ςιεσάτορπ(  αν ιακ ,ημ ιακ ,ημ

ημ  ,)ςαίμυθιπε ςιεσάτορπ( ικ‘ ιακ ,ημ )αν(  ,ςαίμυθιπε ητώρπ( 
πάραπ ιακ ,αγαφέ κ‘ :)ςησίρκ ηρετύεδ  ςύοκα ’Μ .ωχέ κ‘ νονο

ρυτ ημ ιακ ,ναν’νακ ä  νεθαπέ κ‘ νέδιΤ .’σ εφύν η νείρωχε οτν ιασείνν
 ’τ ύοεΘ ητ εμ ιακ ,ιασείνοπαραπ ηΜ .ςίαλκ ημ  ιακ νόρωμ οτ

.ζτνάθαπ αθ ικ‘ νέδιτ ναμενό  
  αν ίεροπμ ,ατητόγρογ εμ ιατενίγ ςογόλ ο ςωμό νατΌ

ύοδ ώγΕ :ιακ οτ ιατεπίελαραπ  ναν’νακ ,ιαμονίγ αν ώροπε κ‘ ςολ
 ωχέ κ‘ ατνάπ ,εσ ωγίδ αθ ατνάπ ςήρραθε ημ αΝ .ωχέ κ‘ νηκγάνα

.ςύεαρα ’τν  
  οτ εΜ .2  ικ‘ – εν  ημ οτ εμ ιακ ςησίρκ ςιεσάτορπ εσ )ετύο( 

 )ημ αν( – )αν εν(  εν ,ιαμιέ κ‘ ςετέρωχ ώγΕ .ςαίμθιπε ςιεσάτορπ εσ 
ςετερώχ εμ εν’γέλ αν ωλέθ  ςάτωρε αν εν ,’μ ηκγάνα νητ ςηέ ημ αΝ .

.εθ‘ αίδωρωμ η εμ ’ρίαπ αν εν ,ωγώρτ αν ωλέθ ιΚ‘ .νέμε ’τ αιγ  
  οτ ιατεθίτσορπ ετοπάΚ ιακ  οτσ .εν  

  

‘ ρέτε Κ

 

’ γάτυε΄τν αν

 

’  ,εν
 εν ιακ ,νεθέρυε κ‘ ςαροτσάμ ο ίθενίετα ’Τ ,ναγελέ οτν αυοκέ εν ιακ

.ιατείρυε αθ  
 εσάτορπ ούδ νΑ  ιανίε ,άκιταφοπα ιατνοέδνυσ υοπ ,ςι

 η ,ήκιταφοπα όπα ιατνώτραξε ιακ ςέκιτηλυοβ ςεσυούεορετυεδ
 ιατενίγ ησεδνύσ  αν – !αν εν ιακ ή αν ιακ εν ,αν εν  κ‘ ολλΆ 

 ,άλαλαπ ακίοα ωπέλε αν ωλέθ ιΚ‘ .ωλλάψ αν εν ,ωζάβεδ αν ώροπε
ατα ’ύοκα αν εν ιακ ή ατα ’ύοκα αν ιακ εν . 

  οτ εΜ .3  εν – :εν  οτ εΝ .νίρεκ εν ιακ ’λέμ εΝ .ίδ εν ,νρίαπ εΝ 
.’τα νόκακ οτ εν ιακ ’τα νόλακ  

 
ΙΟΚΙΤΕΘΙΤΝΑ  

 οτ ιανίΕ αμά  ,)άλλα( μαικ  ,)άλλα(  ραικ – κια  ,)άλλα(
,ςαίτνανεπα  ίεκεπε ,νονόμ .)ςωμό(   

 ιεχράπυ νωνεμόεδνυσ νωτ ύξατεμ ςωπ νυονώρεναΦ
ωφμυσα ,ησεθίτνα .άροφαιδ ,αίν  ναμα ,νετσέλοχε ’τα ήραγ Η 

 αίδρακ η ’τεάπχα αν εμ ςάτυε ερπέν αιΚ .ηέλ αν νεσερόπε κ‘ νέδιτ
 οτ ’ρίαπ αθ αν ’ρράθε ςαίτνανεπα ,νοτα ’πα ανέμενε κ‘ ότΑ .’μ

 ’λαλ ράικ ,τ‘ αννάμ η νεπίΕ .’μι ςορέμ ä  νέσΕ ;ατα ςέλ νανίτ άτΑ .νοτ
τνυοθάΚ ;νανίτ μαικ  ικ‘ εν’γέλ ίεκεπε ιακ ’τχύνοσεμ οτ ςω να

τνάχ νονόμ ναδίΕ .νονπύ εμοζάροχ  ä λόβιρτ ιακ .ä  
 
 
 
 



αμά οΤ  
 οΤ  αμά .άλλα ιενίαμησ ιακ οκικρύοτ ιανίε  

 :ςιεσάτορπ ςέκιταφοπα ούδ ή ςέκιταφατακ ούδ ιεέδνυΣ .α
νητ ςίενακ χέ εν αμΆ .α ςεκίοπε απ ύσε αμα ,οτ‘ ακίοπε απ ώγΕ  
 ’τν αμά ,ςόεΘ ο ςαμ ’νώιξα αν ετοπμΆ .ωγέλ τάχαρ ’τα ναίδρακ

.ωρέξε  
ήκιταφοπα εμ ήκιταφατακ ιεέδνυΣ .β  :οφορτσίτνα οτ ιακ 

πέστ νησ ςα αμά ,εσ ώπαγΑ  ä  ιακ ’μ  ολλά ’Τ .εσ ώπαγα ικ‘ νοέλπ
 .οτα ν’ζίμερκ αν νασερόπε κ‘ ’ναξ αμά ,ναψοκέ ’ναξ ναρέμη νητ

ασέλυτχαΔ

  

‘  .ζτνίπ ασέλακκακ αμά ,ζτνίπ ικ

 

‘ μ ακίανυγ η΄νε Κ

 

 ,’  αμά
.’νε ’μ ήφλεδα η  

 αιοπάκ ιεγάσιΕ .γ :αίνωφμυσ  ,ςάσε ’τ εμ εμυοχρέ απ ώγΕ 
 ’ρίαπ αν νεσελέθε ενίεκΕ .’μ όκιταγρα ’τ εμ ετίδ αθ αμά ä  αμά ,νοτ

.νεσελέθε κ‘ ςονίεκε  
ηλπκέ ιενώρεναφ υοπ ησηνώφανα ιεγάσίΕ .δ  ησωπυτνε ,ηξ

 ιακ ςαμ εσϊάφΕ !αλήμ νομά ,άβω οτν αμά άβω ακέδ εμ εκέδΕ .κ.ο.κ
!αίτοπ ιακ αίεαφ οτν αμά ,ςαμ εστόπε  

 
 νονόμ οΤ –  νοχάνομ ,νονύομ – αχάνομ  

 ούδ ιακ άλλα ,ήκιταφοπα εμ ήκιταφατακ νυοέδνυΣ
:νυονώρεναφ ιακ ςέκιταφατακ  

 .1 :όμσιροιρεπ ή όμσιελκοπΑ αΝ  ατ νοχάνομ άκελεπ 
λύμορεχ ‘ ä τνάχ νονόμ αδίΕ .ενακίοργε κ  ä λόβιρτ ιακ .ä  
 .2 :ησερίαξΕ  .’μόναραπ ’χέ κ‘ ςεννάιΓ ο ορετέμε ’τ οχάνοΜ 

.αγαφέ ’ρέμησεμ οτ νονόΜ  
 .3 :οιρό όκιτημθιρα οτατώνΑ  αθ νόχανομ ςαρέμη ετνέΠ 

.εμ ’ίδ νόχαναμ ναρίλ νανΈ .ωκέτσ  
 .4 Σ ςομσεδνύ να όκιτεθιτ ς:  ,ετελέθ ιτό ςασ ωγίδ αΘ 

.ετεζίβατ ημ νόχαναμ  
 .5 :νογίλΟ  .νεθώιρεθε νοκάρδ ο ,νεψεγρέ νονόμ ςεννάιΓ Ο 

.’νε ςόλαλαπ νονύοΜ  
 .6 νονόμ ιακ νονόΜ  Ο :άκιτσιελκοπα ιενίαμησ )νονύομ ιακ( 

 ακέδΕ .νονύομ ιακ νοτα ιεώρτ αν βέτ οσ ς‘ νοτα νελιετσέ ςαέλισαβ
τ‘ .ναμελάκγα ’σ ς‘ ηάπ ημ αν νονόμ ιακ νονόμ ναρίλ νανέ νο  

 .7 νονύομ νολλΆ  απ ώγέ κ‘ αβέΔ :ογίλ όπα αρετσύ ιενίαμησ 
.νοσότα ςεσιγρέ ιακ ςεπίε νονύομ νολλΆ .νονύομ ολλά ιαμυοχρέ  

 .8 κ‘ οτν νονόΜ  κ‘ οτν νονόΜ :αν εψιελλέ ογίλ ιενίαμησ ,
‘ οτν νονόΜ .νοτα νεκότνε .εμ εσιρβύ κ  

:.μηΣ  οτ εμ ςωπ εμαπίε ήχρα νητΣ .α  ,αχάνομ ,νονόμ
νοχάνομ  ούδ ιακ ή ήκιταφοπα εμ ήκιταφατακ ιατνοέδνυσ 

 οσ ς‘ νονόμ ’μ άκιταγρα ’τ εμ ςιδ αν αρώτα ωλέθ ιΚ‘ :ςέκιταφατακ



στίροΚ .ςαιελυοδ ητ ςολέτ  ä  ικ‘ νακίορπ νοχάνομ ,άλλοπ νατνυοίρυε
άφαλαψ αθ .ς  

 οτ εμ ησατόρπ Η .β νονόμ  ή ησατσνέ ιανίε ςέροφ ςέλλοπ 
δάγεπ ατ αύρΚ ασ ςα εμάπ ςΑ :ησηρήταραπ  ä  ημ αν νονόμ

δαρβ ιακ εμωζίγρα ä .οτα ςέλ ημ αν νονόμ αφ ,άΦ .ςεμυοκσ  
 οτ εΜ .γ νοχάνομ ,νονόμ  ετόπο ,αίνωφμυσ αιοπάκ ιατενίγ 

 :ςησάρφ ςητ αίσαμησ ητ ιενρίαπ ενάτφ .)αν( ονόμ ι  νετ ’ψεάρΑ 
 .ασσέλακ ’νε αν νοχάνομ ,ναίετιλοπ νησ ς‘ ,νοίρωχ οσ ς‘ νεφύν

.ιασενίαφ ημ αν νοχάνομ ,ςτλέθ υοπό αβέΔ  
 

 μαιΚ οΤ – ότμαικ  
 οτ όπα νενγέ νολυοπόδαπαΠ .Α άταΚ οτν ήμα ικ  ιακ 

ιενίαμησ  
 .1 ,ςωπ ,ίτεμΑ  ήκιτωιαβεβ ηνοτνέ νασ ςιεσήτωρε εσ 

άπα  ςέλ νανίτ άτΑ .ωάπ αθ ικ‘ μαιΚ ;νάραχ νησ ς‘ ςάπ αΘ :ησητν
.νανίτ μαικ ,νέσΕ ;νέμε ,ατα  

 αιοπάκ ιεγάσιε ιακ ςυογόλαιδ εσ ετίειοπομισηρχ ςωθήνυΣ .2
ησηρήταραπ ή ησατσνέ  η οτα νενυνάρτέ κ‘ νόρωμ οΤ :)αλλά(

τακ νελό ςομσόκ Ο .οτα νενυνάρτε ςοίοπ μαιΚ .εθ‘ αννάμ  άρογη
 ’ζίφρυοκ αν ,ςεν’λεθέ οτν μαιΚ .νοτ‘ ä ;νοτ  

 ή ιακ ,ςαίλιμο ςητ ήχρα νητσ ετίειοπομισηρχ ετοπάΚ .3
 :άλιμ υοπ υονίεκε ηψέκσ ηχυμόδνε αιοπάκ ςορπ ιατενίγ ησεθίτνα
 ’μοριάπ ικ‘ μιΚ .ςτα νάρεθεπ νητ εμ νεξιβάτε εφύν η ,ςέλ ικ‘ μαιΚ

.οτα  
 

 ’ράιΚ – ’άικ  
 ενιγΈ  οτ όπα αρά ιακ :ιενίαμησ ιακ  

 .α :άλλΑ ρεΝ ;ωγάπ αν ςώπ ’ράιΚ ä  η ότα ’ράιΚ .νοτα ’μυοκσ
νοτα νεπίε ,ωρέξε ’τν ’άιΚ .οτα νερεξέ απ ’μ αννάμολακ  

 οΤ .β ’ράικ  εμύοδ αθ υοπ ,ςωπήμ ιτόιδ ,νόπιολ ιακ ιενίαμησ 
.ωτάκαραπ  

 
ίεκεπε ,ςαίτνανεπΑ  

 οΤ ςαίτνανεπα οτ ιενίαμησ  εδ οτ ,νοίτνανυ ίεκεπε  .ςωμό ιακ 
 κ‘ νοκίοΑ :νωδόιρεπ ολονύσ ή ςυοδόιρεπ νυοέδνυσ ούδ ιο ιαΚ
 νελΌ .νεναρύτραμε αθ νέμε ’τ αιγ αν’ρράθε ςαίτνανεπα ,ανέμενε

λοχ ίταιγ εμ ςέλ ύσε ίεκεπε ιακ ,’ύεναχαλασ ναρέμη νητ ä  .ιαμυοκσ
 ίεκεπε ιακ ,’τχύνοσεμ οτ ςω νατνυοθάΚ  νοτ εμοζάτροχ ικ‘ εν’γέλ

.νονπύ  
 
 



Ι Ο Μ Σ Ε Δ Ν Υ Σ   Ι Ο Κ Ι Τ Κ Υ Ε Ζ Α Ι Δ  
 ιανίΕ  αιγ – αιγ  ,ηκικρύοτ )ή( αξόιγ  ,ηκικρύοτ )ή(  έδημ – 

έδυομ  ιακ ετύο  ,αιδύογαρτ άκιτομηδ εσ  εν – εν .ηκικρύοτ )ετύο(  
 ςομσεδνύσ ο ,ησαφμέ ςίρωχ ιατενίγ ηξυεζάιδ η νατΌ .1

τεθίτ  ςοπωρθνΆ ;ςαπ αθ ικ΄ αξόιγ ςάπ αθ :ςυοτ ύξατεμ άροφ αιμ ια
;ατρΆ αξόιγ ,ςοφρομέ ’νε ’μ ηλέγγΑ ’μ ελΉ .ςοραδϊάγ αξόιγ ’νε  

 ιατεθίτ ςομσεδνύσ ο ,ησαφμέ εμ ιατενίγ ηξυεζάιδ η νατΌ .2
 ηγ η αιγ ,νεναλήψε ήγ ή αιΓ :ςέροφ ςερετόσσιρεπ ή ούδ

ικ‘ νανέναΚ .νενυλέμαχε  ,ναγέμ έδυομ ,νόρκιμ έδυομ ,ιαμύοβοφ 
 ’μ άρεθεπ αιγ ,νεναθέπε ’μ όρεθεπ αιΓ .ναέλισαβ νοτ έδυομ

.νεφάθε  
 ητώρπ η ,όλπιδ αιγ οτ εμ νωεσάτορπ ούδ ςιεξύεζαιδ εΣ .3

 ησέχσ εσ ιατεκσίρβ ήκιτεθοπυ  ιεχέιρεπ ςωίρυκ ηρετύεδ η ιακ 
:ήλιεπα λ οτ νεσωκάστε ςοίοπ εμέπ αιΓ  αιΓ .εσ ωύορκ αθ αιγ ,νήα

 αιγ ,οτα ’μ ςελ αθ αιΓ .ιατενίγ αθ ωγέλ οτν ώγε ςτλέθ ικ‘ αιγ ,ςτλέθ
.ιαμύοκαμραφ αθ  

:.μηΣ  ,ετελέθ ογολΆ :ιατεπίελαραπ ςομσεδνύσ ο ετοπάΚ 
;νοτέ ασσϊάμ ,νοτέ ςοπωθρΆ ;ετελέθ ιρίαχαμ  

 
Ι Ο Κ Ι Τ Α Μ Σ Α Ρ Ε Π Μ Υ Σ  

 .1  ρΑ –  ράε –  άρα – ράχ  οίαχρα οτ ιανίΕ . αρά :ιενίαμησ ιακ  
:νόπιοΛ  ’ρΑ .αθέναλπε ’κ αδίε ’ρα ,ασηπάγε ’κ αδίε αννάΜ 

.υομ εννάιΓ εμά ,εμά ’ρΑ .’νέ ςόρπμαγ ιακ ’νε ςότα ’ρΑ .ναύ ετεχέ  
 .2  ’στέαρΑ –  ’στέαραχ –  ’στέαχρα –  ύοβαρα ,’στάρα – 

 ύοβαραχ –  ύοβαχ –  ’στύοβαρα – ’στύοβαραχ  αρά οτ όπΑ .
’στέα ιακ  :νόπιολ ιστέ ιενίαμησ ιακ  ’στέαρα ’τ εμ ιαΚ 

 απ ’στέαρΑ .ύσε οτ‘ άφ ,αν ,’νέ ςα ’στέαρΑ .άκφα νετα νεσαβήτακε
 νοτα νελιετσέ απ ’στέαρΑ .’τα ναννάμ ητ ιακ νεστρέτνεραχε ςήζτβα

.νοίρωχ οσ ς‘  
 .3  ’ράιΚ – ’άικ  οτ όπα , αρά ιακ μησ ιακ , ία ιεν  :νόπιολ ιακ  

 ατ ώνοπ ικ‘ ’ράιΚ .νινώλα ’τ νονέκλαχ οσ ς‘ εμωύελαπ ςα αλέ ’ράιΚ
λλάκ  ä ν ητ ώνοπ ικ‘ ’ράικ ,υομ ö .’μ ετ  

 .4  ναίμολλΑ – ναίμελλα  )ηφΌ( – ναίμαλλα  ).νιΟ( 
 ιενίαμηΣ ετότ , :νόπιολ  ς‘ ναγήπε ναίμολλΑ ;ςίερετ οτν ναίμολλΑ 

.άκιακ νίβυογ οσ  
 .3 Τä ’ρ  κιΝ(  ιενίαμησ ιακ αρά ιτ οτ όπα ).τοΚ . :νόπιολ Τ ä  ρ

Τ .εμωγώρτ ςα ’λλάγβε αρώτα ä .ςασ ωζάβητακ ςα αρώτα ετάλε ’ρ  
 .4 :ετσΏ   εμ ςιεσάτορπ άλλΑ .ςαίαχρα ςητ αίσαμησ ητ ιεχΈ

 οτ  υοπ ,ετσώ  αν ιεπέρπ ησατόρπ αιρύκ νητσ νυοχέ  νόσοπ οτ 
σότΑ :ςένιοκ ύλοπ ιανίε νεδ )νοσότα(  ,νοτα νακώτνε άτανυδ νο

 .νοτα νανωτόκσε αθ ολλά ικ νογίλο ετσώ  



 υοτ αίσαμησ ητ ιεχέ ύολλΑ :υοτό ςώε ή αν αιγ  ώιοΠ 
δ νοτ εμ ναίφορτνυσ ä .ιμάτοπ οτ ωρέπ ετσώ ,νολοβ  

:.μηΣ  οΤ ,αρετσύ ,ίεκεπε ,ετότα ,αρώτα  νυογάσιε 
ορπ ςέκιταμητωρε ιακ ςυογολάιδ εσ αταμσάρεπμυσ  ιΚ‘ :ςιεσάτ

 ιΚ‘ ;εμάτφ‘ αθ οτν αρώτΑ.νανένακ ασ ςα ιαυοκσίεναδ αν ασερόπε
 ;ςόνατσιρχ ’νε ςέλ αν ςώπ ίεκεπΕ .εμ επίε ,ναίσηλκκε νησ ς‘ ωάπ

 .νοτα ςεπίε κ‘ νέδιτ αμά νοτα ςεδίΕ  
 οΤ ίεκεπε  ςωμό ιακ( –  οτ ιακ )αρετσύ ιακ αρετσύ  

 οτ εμ ςωθήνυσ ιατνορέφκε :ιακ ε΄Κ  άλιμο ιακ ιατεπέρτνε κ‘ ίεκεπ
;νότα ’τ εμ ς’κέτσ αν ςώπ αρετσύ ιαΚ .εμ εξιβάτε ’ναξ αρώτΑ .ςαμ  


