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                                       ιεζάισυοραπ ησατσάραπ  νητ  

 
                  »!υοιλήνροΚ ύοιροκ ύορκιμ υοτ ιδίξατ ολάγεμ οΤ«  

              
 
 

              
 ανΈ  όκιγολοκιο  

!ςηΓ ςητ νολλέμ οτ αιγ ςαίσατναφ ιθύμαραπ  
           

 αν ιακ ηΓ ητσ ωτάκ ωνάπ ατ νυορέφ αν αστίλαχσαπ αιμ ιακ ςόιροκ ςόρκιμ ςανέ ίεροπΜ
 ;νολλάβιρεπ οτ εμ ησέχσ εσ νύοθηιοποτηθσιαυε αν ςυοπώρθνα ςυοτ ιλάπ ιακ νυοσήθηοβ  

υοπ ετότ όπα ςοιλήνροΚ ςόιροκ ςόρκιμ Ο  άληψ οιπ οσό ιεάδηπ αν οτ εμ ιεζάδεκσαιδ εκηθήννεγ 
 ητήναλπ ολλά νανέ εσ ίεθερβ αθ υοπ άληψ οσότ ιεξήδηπ αθ αρέμ αιμ υοπ ιρχέμ ,ίεροπμ –  νοτσ

 !ΟΛΦΙΜΙ ητήναλπ  
 υοπ υοίεσυοΜ ςόνε ,ςηΓ ςητ οίεσυοΜ υοτ ςακαλύφ ο ιενίγ αθ ςοιλήνροΚ ο ΟΛΦΙΜΙ ητήναλπ οτΣ

ιτφ νυοχέ  ησύφ η ιεχέ υοπ άθαγα αφρομό ατ αλό όπα αταμγίεδ  εμ ητήναλπ υοτ ιοκιοτάκ ιο ιεξά
 ςηΓ ςητ –  όμσαμυαθ ολάγεμ νυοθώιν ΟΛΦΙΜΙ ητήναλπ υοτ ιοκιοτάκ ιΟ !ςυορόπσ όπα ιακ αμόκα

  ηΓ η ιετέθαιδ υοπ αίλικιοπ ιακ άιφρομο ήκισυφ ητ αιγ – ρεξ ιανίε ςητήναλπ ςυοτ ςόκιδ ο  ιακ ςό
 .ικάρατροχ ανέ ικ ωτσέ νυοσήγρειλλακ αν νύοθαπσορπ αιατάμ ιακ ςονογά  

 
ολλά ιεξέτνα αθ νεδ ςοιλήνροΚ ο ςωμό αρέμ αιΜ -  υοπ ηΓ ητ αιγ αίγλατσον ησότ ιεθώιν 

 υοπ ονόΜ .ωσίπ ιλάπ ιακ ιεσίρυγ αν ιεσήθαπσορπ αν ιακ ιδίξατ ολοκσύδ οτ ιενάκ αν ιεζίσαφοπα
λετ  υοπ ηΓ ηφρομό νητ αιπ ιεζίμυθ νεδ ατοπίτ εσ ιτό ιεσώτσιπαιδ αθ ηΓ ητσ ιεσάτφ αθ νατό άκι

 ιακ οβυρόθ ,ησναπύρ ςοτάμεγ ιανίε ςητήναλπ ο :οίεσυοΜ οτσ επελβέ ασό ατ όπα νατόυεριενο
ό Ο !ησύφ ητσ ήφορτσατακ ητ αιγ ετερέφαιδνε αν ιενχίεδ νεδ  ςίενακ ιακ οτνέμιστ  ςοφρομ

 νεδ ιοπωρθνά ιΟ !ΟΛΦΙΜΙ ητήναλπ όρεξ νοτ εμ ιεζάιομ αν οτ όπα ύλοπ ιεχέπα νεδ ΗΓ ςητήναλπ
...ςώιλλα ενατή αταμγάρπ ατ ετοπάκ ιτό νακ ιατνύομυθ  

 
 υοπ ςησύφ ςητ αίπορροσι νητ ιακ άιφρομο νητ ιεσίμυθ ςυοτ αν ςοιλήνροΚ ο ιερέφατακ αΘ

αν ιακ ιεσάχεξ νυοχέ  ;ιλάπ ιακ ιεσίνπυφα ςυοτ  
 

 ιακ ςησηδίενυσ ςητ αίξα νητ αιγ ,εμάμιτκε νεδ ιακ εμυοχέ ασό αιγ ιεάλιμ ςαμ υοπ ιθύμαραπ ανΈ
 ςητ αμέθ οτσ ςυολάγεμ ιακ ςύορκιμ ιεσήιοποτηθσιαυε αν οτσ ιεύεχοτσ υοπ ιακ ςημήνμ ςητ



 

 

 .ςοτνολλάβιρεπ υοτ ιακ ςαίγολοκιο  
 

 ιθύμαραπ ανΈ  ςειοννέ εμ ιατνονώιεκιοξε ανορχότυατ ώνε ύλοπ νυοζάδεκσαιδ οτ άιδιαπ ατ υοπ
α .κ ησωλκύκανα ,αριαφσόμτα ,ησναπύρ ,νολλάβιρεπ :ςωπό  

 
ονεμίεΚ - υολύοπουεκσαραΠ αισάΒ    :αίσεθονηκΣ  

 
 ήκισυοΜ  :  υολύοπονναιΓ αλόΛ  

 άκινηκΣ – υοιστόΜ ανίΛ  : αιμύοτσοΚ  
 
 

 : ίοιοποθη ιο νυοζίαΠ  
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ιατνονάβμαλιρεπ όσοπ ωνάπαραπ οτΣ νώτσελετνυσ νωτ ςέβιομα ιο :  .. ςεσίφα ιο ιακ  
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