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11:31 νη νπλ ηνπδαηνη νη νληεο κεη απηεο ελ ηε νηθηα θαη παξακπζνπκελνη απηελ ηδνληεο ηελ 

καξηακ νηη ηαρεσο αλεζηε θαη εμειζελ εθνινπζεζαλ απηε δνμαληεο νηη ππαγεη εηο ην κλεκεηνλ 

ηλα θιαπζε εθεη 

 

11:32 ε νπλ καξηακ σο ειζελ νπνπ ελ ηεζνπο ηδνπζα απηνλ επεζελ απηνπ πξνο ηνπο πνδαο 

ιεγνπζα απησ θπξηε εη εο σδε νπθ αλ κνπ απεζαλελ ν αδειθνο 

 

11:33 ηεζνπο νπλ σο εηδελ απηελ θιαηνπζαλ θαη ηνπο ζπλειζνληαο απηε ηνπδαηνπο θιαηνληαο 

ελεβξηκεζαην ησ πλεπκαηη θαη εηαξαμελ εαπηνλ 

 

11:34 θαη εηπελ πνπ ηεζεηθαηε απηνλ ιεγνπζηλ απησ θπξηε εξρνπ θαη ηδε 

 

11:35 εδαθξπζελ ν ηεζνπο 

 

11:36 ειεγνλ νπλ νη ηνπδαηνη ηδε πσο εθηιεη απηνλ 

 

11:37 ηηλεο δε εμ απησλ εηπαλ νπθ εδπλαην νπηνο ν αλνημαο ηνπο νθζαικνπο ηνπ ηπθινπ πνηεζαη 

ηλα θαη νπηνο κε απνζαλε 

 

11:38 ηεζνπο νπλ παιηλ εκβξηκσκελνο ελ εαπησ εξρεηαη εηο ην κλεκεηνλ ελ δε ζπειαηνλ θαη 

ιηζνο επεθεηην επ απησ 

 

11:39 ιεγεη ν ηεζνπο αξαηε ηνλ ιηζνλ ιεγεη απησ ε αδειθε ηνπ ηεηειεπηεθνηνο καξζα θπξηε εδε 

νδεη ηεηαξηαηνο γαξ εζηηλ 

 

11:40 ιεγεη απηε ν ηεζνπο νπθ εηπνλ ζνη νηη εαλ πηζηεπζεο νςε ηελ δνμαλ ηνπ ζενπ 

 

11:41 εξαλ νπλ ηνλ ιηζνλ ν δε ηεζνπο εξελ ηνπο νθζαικνπο αλσ θαη εηπελ παηεξ επραξηζησ ζνη 

νηη εθνπζαο κνπ 

 

11:42 εγσ δε εδεηλ νηη παληνηε κνπ αθνπεηο αιια δηα ηνλ νρινλ ηνλ πεξηεζησηα εηπνλ ηλα 

πηζηεπζσζηλ νηη ζπ κε απεζηεηιαο 

 

11:43 θαη ηαπηα εηπσλ θσλε κεγαιε εθξαπγαζελ ιαδαξε δεπξν εμσ 

 

11:44 εμειζελ ν ηεζλεθσο δεδεκελνο ηνπο πνδαο θαη ηαο ρεηξαο θεηξηαηο θαη ε νςηο απηνπ 

ζνπδαξησ πεξηεδεδεην ιεγεη απηνηο ν ηεζνπο ιπζαηε απηνλ θαη αθεηε απηνλ ππαγεηλ 

 

11:45 πνιινη νπλ εθ ησλ ηνπδαησλ νη ειζνληεο πξνο ηελ καξηακ θαη ζεαζακελνη α επνηεζελ 

επηζηεπζαλ εηο απηνλ 

 

11:46 ηηλεο δε εμ απησλ απειζνλ πξνο ηνπο θαξηζαηνπο θαη εηπαλ απηνηο α επνηεζελ ηεζνπο 

 

11:47 ζπλεγαγνλ νπλ νη αξρηεξεηο θαη νη θαξηζαηνη ζπλεδξηνλ θαη ειεγνλ ηη πνηνπκελ νηη νπηνο ν 



αλζξσπνο πνιια πνηεη ζεκεηα 

 

11:48 εαλ αθσκελ απηνλ νπησο παληεο πηζηεπζνπζηλ εηο απηνλ θαη ειεπζνληαη νη ξσκαηνη θαη 

αξνπζηλ εκσλ θαη ηνλ ηνπνλ θαη ην εζλνο 

 

11:49 εηο δε ηηο εμ απησλ θαηαθαο αξρηεξεπο σλ ηνπ εληαπηνπ εθεηλνπ εηπελ απηνηο πκεηο νπθ 

νηδαηε νπδελ 

 

11:50 νπδε ινγηδεζζε νηη ζπκθεξεη πκηλ ηλα εηο αλζξσπνο απνζαλε ππεξ ηνπ ιανπ θαη κε νινλ 

ην εζλνο απνιεηαη 

 

11:51 ηνπην δε αθ εαπηνπ νπθ εηπελ αιια αξρηεξεπο σλ ηνπ εληαπηνπ εθεηλνπ επξνθεηεπζελ νηη 

εκειιελ ηεζνπο απνζλεζθεηλ ππεξ ηνπ εζλνπο 

 

11:52 θαη νπρ ππεξ ηνπ εζλνπο κνλνλ αιι ηλα θαη ηα ηεθλα ηνπ ζενπ ηα δηεζθνξπηζκελα 

ζπλαγαγε εηο ελ 

 

11:53 απ εθεηλεο νπλ ηεο εκεξαο εβνπιεπζαλην ηλα απνθηεηλσζηλ απηνλ 

 

11:54 ν νπλ ηεζνπο νπθεηη παξξεζηα πεξηεπαηεη ελ ηνηο ηνπδαηνηο αιια απειζελ εθεηζελ εηο ηελ 

ρσξαλ εγγπο ηεο εξεκνπ εηο εθξαηκ ιεγνκελελ πνιηλ θαθεη εκεηλελ κεηα ησλ καζεησλ 

 

11:55 ελ δε εγγπο ην παζρα ησλ ηνπδαησλ θαη αλεβεζαλ πνιινη εηο ηεξνζνιπκα εθ ηεο ρσξαο 

πξν ηνπ παζρα ηλα αγληζσζηλ εαπηνπο 

 

11:56 εδεηνπλ νπλ ηνλ ηεζνπλ θαη ειεγνλ κεη αιιεισλ ελ ησ ηεξσ εζηεθνηεο ηη δνθεη πκηλ νηη νπ 

κε ειζε εηο ηελ ενξηελ 

 

11:57 δεδσθεηζαλ δε νη αξρηεξεηο θαη νη θαξηζαηνη εληνιαο ηλα εαλ ηηο γλσ πνπ εζηηλ κελπζε 

νπσο πηαζσζηλ απηνλ  

 

 


