
Nowenna do św. Józefa 
i inne modlitwy 

 
Wprowadzenie 
 
 Święty Józef Oblubieniec z rodu Dawida i mąż sprawiedliwy (Mt 1,19-20; Łk 

1,27) z woli Bożej przeczysty małżonek NMP i Jej opiekun, a tym samym przybrany 
Ojciec i Żywiciel Syna Bożego. Zajmuje więc określone miejsce w zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa.  

      Ponieważ księgi Nowego testamentu niewiele mówią o Św. Józefie, 
dlatego pisma apokryficzne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa usiłowały 
uzupełnić wiadomości o Żywicielu Pańskim, lecz oparły je wyłącznie na 
domysłach, nieraz fantastycznych. Świadczą jednak o głębokim szacunku dla 
Niego.  

      Od końca VIII w. kult Św. Józefa zaczął przybierać formy liturgiczne: 
ustanawiano obchody ku Jego czci, układano modlitwy brewiarzowe i formularze 
mszalne. Od XVI w. (Pius V) istnieje główna uroczystość ku czci Św. Józefa 

obchodzona 19 marca w całym Kościele. Od 1621 roku uroczystość ta (Grzegorz XV) należała do świąt 
obowiązujących. Wraz z rozwojem bractw Św. Józefa powstawały coraz to nowe nabożeństwa ku Jego czci, 
takie jak: septenna, nowenna, marcowe, środowe, nieustającej czci, godzinki, litanie, pieśni. Poświęcano 
Mu Kościoły, ołtarze, obrazy, figury. Rozwój kultu Św. Józefa osiągnął swój szczyt w XVII i XVIII wieku. 
Potem, z różnych przyczyn zaczął powoli zanikać. Papież Pius IX zwrócił uwagę na Św. Józefa jako patrona 
rodzin, małżeństw, robotników, młodzieży i dzieci. Ogłosił Go Patronem Kościoła powszechnego. Czczony 
jest również jako patron dobrej śmierci. Pius XII ustanowił święto Józefa Robotnika. Jan XXIII polecił Mu 
zainaugurowany przez siebie Sobór powszechny Watykański II.  

      Święty Józef uczy życia z Chrystusem na codzień; uczy Życia z Chrystusem i dla Jego chwały; uczy 
delikatności względem kobiet i wzorowego życia rodzinnego, opartego na wzajemnej miłości, szacunku, 
życzliwości i dobroci. 

 
Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko 

tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i - o 
ile można wywnioskować z przekazu biblijnego - prawym i dobrym człowiekiem.Pisze tak wprost Łukasz. O 
tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją 
troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł - nie wiadomo. Domyślamy 
się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie 
Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził 
pośród zasadzek życiowych. To jego wybranie jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem 
wyjątkowym. 

Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg przydał". Prawdopodobnie w czasach Jezusa było bardzo 
popularne, i do dzisiaj jego popularność nie zmalała ze względu na św. Józefa. 

Ikonografia przedstawia Józefa jako starca, jednak najprawdopodobniej był młodzieńcem w pełni urody 
i sił. 

Może ze względu na jego opiekuńczość uważany jest za szczególnego patrona umierających i dobrej 
śmierci (chociaż niektórzy twierdzą, że to dlatego, że umarł na rękach Jezusa i Maryi). Wiele krajów obrało 
sobie też Józefa za patrona, m.in. Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Meksyk, Filipiny, 
Bawaria, Rosja, Peru, Tyrol, Styria, Karyntia. Podobnie uczyniło też wiele diecezji i miast: np. diecezja 
włocławska, Kalisz. Św. Józef Oblubieniec jest też za patronem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń i 
zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji chińskich, sprawiedliwości społecznej, małżeństw 
i rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, 



stolarzy, kołodziejów, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych; wzywany w 
przypadku chorób oczu, w pokusach, w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacji braku dachu nad głową. 

Kościół ustanowił dwa święta ku czci św. Józefa - jedno z nich: Józefa Rzemieślnika - obchodzone jest w 
dniu święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej utrzymaniu, a pośrednio pracy w życiu człowieka. 
Święto to po raz pierwszy spotykamy już w IV wieku, a na Zachodzie zaczęło się przyjmować od VIII wieku. 
Dopiero jednak Pius XII w 1955 roku ustalił, że będzie to święto Józefa Pracownika i wyznaczył datę na 1 
maja. 

W Polsce kult św. Józefa datuje się od XI/XII wieku. Już wtedy w Krakowie obchodzone było pod datą 19 
marca. W tym dniu dzisiaj czcimy św. Józefa Oblubieńca. 

 
 
Św. Józef był człowiekiem szczęśliwym. "Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu” (Ps 40,5). O 

ileż bardziej szczęśliwy jest ten, w kim sam Bóg złożył swoją nadzieję i ufność! A to właśnie św. Józefowi 
Bóg zaufał, zawierzając mu swego Syna, Miłosiernego Jezusa i Maryję Dziewicę - Matkę Miłosierdzia. 

Przypatrując się bliżej św. Józefowi zaczynamy dostrzegać też ogromne zaufanie, jakim Bóg chce i 
potrafi obdarzyć człowieka. 

Św. Józef, przy całej wyjątkowości swej roli w historii świata, nie jest wyjątkiem. Proszę, rozejrzyj się 
wokół... Lecz nie patrz zbyt daleko! Pomyśl - o sobie, o mnie, który piszę te słowa... Czyż Bóg nie zaufał 
ogromnie także Tobie... i mnie? W swoim niezgłębionym miłosierdziu zawierzył - Tobie i mnie - swój 
Kościół, sakramenty... A przecież Kościół to nie jakaś instytucja czy organizacja - to Ciało Chrystusa! (por. Rz 
12,5; Kol 1,24) Podobnie sakramenty, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa (por. 
KKK, 1116). Tobie i mnie Bóg zwierzył też misję głoszenia swego nieskończonego Miłosierdzia, które 
najdoskonalej objawił w swym Wcielonym Słowie - Jezusie Chrystusie. 

Patrząc, więc na św. Józefa, jak płaszczem swej troski, miłości, uwagi, ofiarnego życia i opieki otacza 
Maryję oraz spoczywającego w Jej objęciach Jezusa pomyśl, że tak samo Twojej i mojej trosce, miłości, 
uwadze, ofiarności oraz opiece Bóg powierza Słowo Miłosierdzia na progu Trzeciego Tysiąclecia. 

Niech święty Józef wstawia się u Miłosiernego Jezusa za Ciebie, za mnie, za całą naszą Rodzinę, za 
Kościół i świat cały...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne, popularne jest w 

Kościele od XVII w. Jedną z pierwszych była nowenna do św. Józefa. Bezgraniczne 
zaufanie do św. Józefa jako pośrednika u Boga miała św. Teresa od Jezusa: "Obrałam 
sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie się jemu polecając ( ..J 
Nie pamiętam bym kiedykolwiek, aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi 
nie wyświadczył ( ..) Kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia 
przekona się, jak dobra i pożyteczna to rzecz, polecać się temu chwalebnemu 
Patriarsze i czcić go nabożeństwem" (Dzieła,104,106). 

  
 

 
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 
Porządek nowenny do Świętego Józefa 
  
1. Na rozpoczęcie każdego nabożeństwa nowenny można zaśpiewać pieśń ku czci Św. Józefa. 
 
Pieśni do Świętego Józefa 
Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć  
1. Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć  
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.  
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,  
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.  
2. On w świętości i czystości, po Maryi pierwszym był,  
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.  
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,  
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.  
3. Na swym łonie, jak na tronie Króla niebios Józef niósł,  
W Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus przy Nim rósł.  
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,  
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.  
4. Z Jego ręki, wznosząc dzięki, Nasz Zbawiciel pokarm brał,  
I Piastuna, Opiekuna, Bóg Wcielony Ojcem zwał.  
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,  
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.  
 
O Józefie ukochany 
1. O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł  
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;  
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,  
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!  
Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,  
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask  
2. Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,  
My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,  
Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,  
Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.  
Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,  
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask  

 
 



Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa 
1. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna;  
Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie zginie.  
2. Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe;  
Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa, opiekuna mego. Przy sobie.  
3. Ustąpcie, szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy,  
Że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało. Nie zginę.  
4. Gdy mi jest Józef ulubiony, obrońcą od każdej złej strony,  
On mnie z swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie.  
5. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie,  
A w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich skasowanie przy śmierci.  

 
Józefie, Święty Patronie 
1. Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;  
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.  
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!  
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.  
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;  
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!  
2. O, zleć nas Zbawcy naszemu, któregoś Piastunem był,  
I prowadź ku Niemu, do cnoty dodawaj sił.  
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!  
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.  
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;  
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!  
3. Niech w sercach naszych przebywa Bóg Jezus z Maryją wraz,  
Niech grzech od nich nie odrywa przez wszystek żywota czas.  
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!  
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.  
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;  
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!  

 
2. Módlmy się:  
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze 

Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie 
Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę 
dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w 
sposób szczególny...  

3. Następuje przedstawianie próśb w ciszy lub też głośno wyliczając prośby i dziękczynienia, jak to ma 
miejsce w nabożeństwach nowennowych.  

 
4. Modlitwa na poszczególne dni nowenny. 
 
Dzień pierwszy (10 marca) 
      Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie 

dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, 
które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się 
do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który 
zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.  

Dzień drugi (11 marca) 
      Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego 

Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłoscią, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. 



Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do 
Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.  

Dzień trzeci (12 marca) 
      Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z 

którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz 
Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w 
blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia. 

Dzień czwarty (13 marca) 
      Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by 

nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla 
nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.  

Dzień piąty (14 marca) 
      Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i 

całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w 
uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć 
pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.  

Dzień szósty (15 marca) 
      Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym 

wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w 
Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.  

Dzień siódmy (16 marca) 
      Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na 

potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś 
opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę 
wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii. 

Dzień ósmy (17 marca) 
      Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną 

błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność 
czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i 
naszych sąsiadów.  

Dzień dziewiąty (18 marca) 
      Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta 

Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego 
Niepokalanej Matki.  

  
5. Modlitwa do Świętego Józefa  
      Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 

Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną 
Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym 
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.  

      Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal 
od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z 
niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z 
niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich 
zasadzek i od wszelkiej przeciwności.  

      Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci 
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.  

  
 
 
 



6. Litania do Świętego Józefa  
  
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.  
  
Święta Maryjo,  módl się za nami.  
Święty Józefie,  módl się za nami.  
Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.  
Światło Patriarchów,  módl się za nami.  
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.  
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.  
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.  
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.  
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.  
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.  
Józefie najczystszy,  módl się za nami.  
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.  
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.  
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.  
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.  
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.  
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.  
Wzorze pracujących,  módl się za nami.  
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.  
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.  
Podporo rodzin,  módl się za nami.  
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.  
Nadziejo chorych,  módl się za nami.  
Patronie umierających,  módl się za nami.  
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.  
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.  
  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.  
  
P.: Ustanowił Go panem domu swego.  
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 
 
P.: Módlmy się:  
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej 

Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego 
orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.  

W.: Amen.  
 
7. Na zakończenie można odprawić krótkie nabożeństwo eucharystyczne: wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, chwila adoracji i błogosławieństwo.  
8. Pieśń do Świętego Józefa  



 
Nowenna przed Uroczystością św. Józefa 

 
Modlitwa wstępna 
a. Duchu Święty Boże, ofiaruję Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją, na podziękowanie za wszystkie 

dary i łaski przez przyczynę św. Józefa, naszego patrona i opiekuna otrzymane. Proszę pokornie, abym teraz 
otrzymał tę łaskę, o którą pokornie proszę w tej nowennie - jeżeli to zgodne jest z wolą Twoją i zbawieniem 
mej duszy. Amen. 

b. Bądź pozdrowiony św. Józefie łaskami Bożymi napełniony - Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między 
sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany - Jezus. 

 
Święty Józefie, ojcze i opiekunie Wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie 

śmierci naszej. Amen. 
 
Modlitwy w kolejne dni nowenny 
Dzień pierwszy (10 marca) 
Święty Józefie, obrońco Rodziny! Twej opiece została powierzona cała rodzina dzieci Bożych, którą jest 

Kościół. Broń nas od wszelkich zagrożeń i przyjdź nam z pomocą w nieustannym procesie odnawiania się, 
doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wiarę, wytrwałość i posłuszeństwo naszej 
Matce, Kościołowi Świętemu. Amen. 

Dzień drugi (11 marca) 
Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, stajemy dziś przed Tobą z usilną prośbą: rozciągnij nad 

nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś 
swego przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i 
niepowodzeniach. Amen. 

Dzień trzeci (12 marca) 
Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś 

także nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami 
modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym wszystkie Jego nakazy i życzenia. Amen. 

Dzień czwarty (13 marca) 
Święty Józefie, wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla 

powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej pracy, abyśmy 
powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących na 
całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nie-
przemijającym. Amen. 

Dzień piąty (14 marca) 
Święty Józefie, oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną 

Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawienni-
ctwu i modlitwie o dogłębne rozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu 
Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, 
ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen. 

Dzień szósty (15 marca) 
Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z 

ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: „Sprzedaj 
wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną" i abyśmy 
to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu indywidualnym i rodzinnym. Amen. 

Dzień siódmy (16 marca) 
Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym 

wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw 
odczytać ją wiernie w Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego i tak współdziałać z Chrystusem w dziele 
zbawiania świata. Pragniemy również w posłuszeństwie doświadczać wolności dzieci Bożych. Amen. 



Dzień ósmy (17 marca) 
Święty Józefie, podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc. Podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w 

naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza innych zaufaniem, poszanowaniem, 
życzliwością i ofiarną troską - aby w ten sposób powstała jedność i harmonia w naszych rodzinach. Niech to 
będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen. 

Dzień dziewiąty (18 marca) 
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca 

swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna 
każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze 
świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością, szli w godzinę śmierci na 
spotkanie z Ojcem. Amen. 

 
 

Nabożeństwo 7 śród (niedziel) ku czci świętego Józefa 
W trakcie nabożeństwa rozpamiętuje się bolesne i radosne chwile w życiu św. Józefa, w takiej 

kolejności, w jakiej się wydarzyły na kartach Ewangelii. Do tego można dodatkowo odmawiać każdego dnia 
„Ojcze nasz", „Zdrowaś Maryjo", „Chwała Ojcu". 

W pierwszą niedzielę rozważamy smutek, jaki ogarnął św. Józefa, kiedy dowiedział się, że Najświętsza 
Dziewica jest brzemienna i zastanawiał się nad Jej odprawieniem. Jednakże rychło smutek ustąpił wielkiej 
radości, kiedy anioł oznajmił mu, że powinien pozostać z Maryją, ponieważ Jej dziecię jest Synem Bożym. 
Jakkolwiek uważał się za niegodnego wykonywania tak wielkiego zadania, jakim było sprawowanie opieki 
nad Maryją i Jej Dzieckiem, pokornie zaakceptował rolę, jaką Bóg mu przeznaczył do odegrania. 

Przyczyną drugiego smutku św. Józefa był widok Syna Bożego rodzącego się w nędznych warunkach, 
jakie panowały w zimnej stajence w Betlejem, ale za chwilę z radością obserwował, jak aniołowie składają 
pokorne ukłony Dzieciątku, które było Mesjaszem, jak Mędrcy składają hołd Dziecięciu Bożemu, ofiarując 
Mu złoto, mirrę i kadzidło. Złoto symbolizowało królewską godność Dzieciątka, kadzidło jego boskość, zaś 
mirra jego naturę ludzką. 

Po raz trzeci św. Józef cierpiał widząc krew Chrystusa podczas obrzędu obrzezania. Niektórzy wielcy 
mistycy twierdzą, że zabieg został wykonany przez samego Józefa. Po chwili Józef uradował się, kiedy - 
zgodnie z poleceniem anioła - nadał dziecięciu imię: Jezus. 

Czwarty smutek pojawił się na wieść o proroctwie Symeona, zgodnie z którym miecz miał przeniknąć 
duszę Maryi, ale temu uczuciu towarzyszyła radość świętego, wynikająca z przeświadczenia, iż przezna-
czeniem Dziecięcia jest zbawić ludzkość. 

Dramatycznym wydarzeniem, jakiego doświadczył św. Józef - piątym bolesnym przeżyciem - była 
pospieszna ucieczka do Egiptu, aby ocalić życie narodzonego Jezusa Chrystusa. I tu jednak smutkowi towa 
rzyszyła radość na widok pogańskich bałwanów w kraju wygnania, upadających w obecności Jezusa, 
prawdziwego Boga. 

Po raz szósty św. Józef zasmucił się, kiedy powróciwszy z wygnania z Dzieckiem i Jego Matką stwierdził, 
iż jednego okrutnego tyrana zastąpił inny tyran. Ale uradował się na widok Betlejem i zakończył podróż 
osiedlając się w Nazarecie. 

Za siódmym razem św. Józef poczuł wielki ból, kiedy dwunastoletni Jezus zniknął na trzy dni, ale 
ponownie smutek zastąpiła radość, gdy razem z Maryją odnaleźli chłopca w świątyni: był posłuszny i wrócił 
razem z rodzicami do Nazaretu. Jest to ostatnia wzmianka 

Józefie; możemy jedynie przypuszczać, że kolejnych - mniej więcej - 18 lat upłynęło pod znakiem 
radości, towarzyszącej wychowywaniu młodego Chrystusa przez pobożnego świętego, wypełniającego 
wolę Boga Ojca. 

 
Trzydniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa w nagłej potrzebie 

Najukochańszy Oblubieńcze Maryi, zawsze Dziewicy, najdroższy mój Patronie święty Józefie, do Ciebie 
się uciekam w tej tak trudnej mojej sprawie, przypominając Ci siedem boleści, którymi było przejęte na 
ziemi twoje serce. Błagam Cię, racz mi uprosić pożądaną łaskę i pocieszyć przez pamięć na tę radość ducha, 
gdy Maryja Niepokalana otaczała Cię swoją obecnością i troskliwością przy Twoim skonaniu. Przemów dziś 



do Niej za mną, aby przez miłość, jaką masz ku Niej, ulitowała się nade mną i pocieszyła mnie w tym 
nieszczęściu. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 

Najmiłościwszy Opiekunie Jezusa, naszego Odkupiciela, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci tę 
moją prośbę. Błagam Cię przez te pociechy, którymi opływało tu na ziemi Twoje serce, kiedy Jezus swą 
miłosną obecnością otoczył Cię w chwili Twego zgonu. O święty mój Patronie, wy-jednaj mi pożądaną łaskę 
i przemów za mną do Jezusa, aby przez tę miłość dla Niego, jaką było przepełnione Twoje serce, ulitował 
się nade mną i pocieszył mnie w tym utrapieniu. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 

Najmiłościwszy Przedstawicielu Trójcy ziemskiej, mój najdroższy Opiekunie, który jesteś obdarzony w 
Niebie szczególnymi łaskami, oddaję Ci tę tak ważną dla mnie sprawę prosząc Cię, o święty mój Patronie, 
przez pamięć na tę wielką chwałę, którą otoczyła Cię Trójca Przenajświętsza po Twoim odejściu z tej doliny 
płaczu do nieba. Racz mnie Jej przedstawić i uprosić mi tę łaskę, przez wzgląd na najgłębszą cześć, którą Ty 
Jej oddawałeś tu na ziemi, aby raczyła ulitować się nade mną i pocieszyć mnie w tym moim nieszczęściu. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 

 
TELEGRAM do Świętego Józefa w nagłej potrzebie, 

czyli Triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 
Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to 

sprawa nie cierpiąca zwłoki, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można 
odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach po sobie następujących. 

MODLITWA 
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy 

wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili, siebie i wszystkich drogich memu 
sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. 

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy racz nam wyjednać łaskę 
ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... (tu wymienić 
intencję). Pospiesz mi na ratunek, Święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O Święty Józefie, 
Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, 

wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca Świętego Józefa oraz wszystkie 
skarby Kościoła Świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie 
tej... dla NN... 

O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas! 
 

  
Modlitwy do Świętego Józefa 

  
Oddanie się pod opiekę Świętego Józefa  

Jest to modlitwa Świętego Bernarda do Najświętszej Maryi Panny, jedna z wielu przerobionych i 
przystosowanych do kultu Świętego Józefa. Kult Świętego Józefa rozwijał się bowiem równoległe z kultem 

Matki Bożej, przejmując niektóre jego formy i teksty.  
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty, że nigdy nie 

słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy. Tą ufnością 
ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, 
o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.  

 
Modlitwa o opiekę świętego Józefa 
Papieża Leona XIII 
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 

Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dzie-



wicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawienni-
ctwem dopomóż nam w naszych potrzebach. 
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, 
ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z 
niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z 
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek 
od wszelkich przeciwności. 

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli 
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 

 
Modlitwa do Świętego Józefa  
Papieża Św. Piusa X  
Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu 

pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia 
obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą 
chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, 
w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede 
wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, 
który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w 
powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na 
Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.  

  
Modlitwa do Świętego Józefa  
Papieża Jana XXIII  
O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale 

spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, 
którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!  

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie 
znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.  

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie 
bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z 
obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.  

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją 
odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I 
wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin 
wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios 
spływały obficie. Amen.  

  
Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika  
Papieża Pawła VI  
Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby 

zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który 
promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, 
ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, 
przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich 
twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus 
hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą 
hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować 
rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla 
chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen. 

 



Pięć westchnień do Świętego Józefa: 
- Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego 

kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę 
- Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym — tak jak Ty — umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem 

modlitwy. 
- Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, 

strzeż mojej czystości. 
- Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj 

powołanych do służby Chrystusowi. 
- Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech 

Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: 
Jezus, Maryja, Józef! Amen. 

 
Szukanie pomocy za wstawiennictwem św. Józefa 
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, 

wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, oraz wszystkie skarby 
Kościoła Świętego dla wyjednania łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... 
(wymienić intencję), dla...  

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia , hołdy 
wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu 
sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla Miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej 
Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie 
tę wielką łaskę... (wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym 
strapieniu.  
O, św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. O, Józefie, ratuj nas w życiu i w śmierci, ratuj nas w 
każdym czasie! 

 
Pozdrowienie Świętego Józefa  
Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i 

błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, 
Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  

  
Modlitwa do Świętego Józefa o uproszenie cnoty czystości  
O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie Święty, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i 

Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie przez ten podwójny, najdroższy, Tobie powierzony 
skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachował i sprawił, abym 
myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości 
służył. Amen.  

  
Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć  
O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i 

Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj 
mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w 
godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 



Modlitwy różne 
Koronka ku czci św. Józefa 

Odmawia się na zwykłym różańcu 
Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i 

błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka 
Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen. 

Na dużych paciorkach : Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. 
Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu. 
Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu. 

Na małych paciorkach : Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. 
Na zakończenie koronki: Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego 

Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód 
racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu 
nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, 
Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. 

W. Módl się za nami, święty Józefie. 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki 
Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa. 
O. Teraz i na wieki. 
 

Różaniec ku czci św. Józefa 
Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków na pamiątkę 60 lat, które święty Józef - według 

pobożnej tradycji - przeżył na ziemi. 
Różaniec składa się z 15 części, a każda część z 4 paciorków: jednego białego większego i trzech 

niebieskich mniejszych. Biały paciorek przypomina nam czystość świętego Józefa, a trzy niebieskie - Jego 
nieustanne rozmyślanie o rzeczach niebieskich. 

Tajemnice poszczególnych części Różańca świętego Józefa są takie same, jak Różańca NMP. 
Przy białym paciorku: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa 
(któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła).  
Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen. (za każdym razem dodaje się inną tajemnicę) 

Na niebieskich paciorkach: 
1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 
2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 
3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z 
których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo. 

Na zakończenie różańca: 
W. Módl się za nami, święty Józefie. 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 
Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego 

Najukochańszej Matki i uradowałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego 
Najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi i 
Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na Jego 
pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Za: Nowenna do Świętego Józefa, Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Kraków 1992 i Pójdźcie do Józefa!, Plinio Maria Solimeo, Kraków 2008 



 
 

Dyrektorium o św. Józefie. 
Na początku 2003 roku Kongregacja do spraw Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów wydała dokument zatytułowany „Dyrekorium o 
pobożności ludowej i liturgii”. Dokument bardzo szeroko omawia kwestię 
tzw. „pobożności ludowej” oraz jej relacji do oficjalnej liturgii Kościoła. 

W rozdziale VI drugiej części Dyrektorium przedstawione są różne 
formy pobożności ludowej związanej z kultem świętych. Pośród 
wspominanych świętych na pierwszy miejscu wymieniony jest św. Józef. 
Opiekun Jezusa Chrystusa zawsze cieszył się w Kościele kultem 
odzwierciedlającym jego wielkie i bezpretensjonalne życie. Podobnie jak w 
życiu ziemskim był człowiekiem prostym i skromnym, pozostającym w 
cieniu Jezusa i Maryi, takim też pozostał w życiu Kościoła. 

Posłannictwo św. Józefa. 
Dyrektorium zaznacza wielkie posłannictwo św. Józefa, który czynnie uczestniczy w tajemnicy 

dziecięctwa Chrystusa. Jest on nazwany „człowiekiem sprawiedliwym” oraz „Oblubieńcem Maryi”, któremu 
Bóg w swej opatrznościowej mądrości wyznaczył zadanie legalnego wprowadzenia Jezusa do rodu Dawida, 
z którego miał się narodzić Mesjasz Zbawiciel. W związku z tym św. Józef otrzymał od Boga objawienie o 
boskim pochodzeniu macierzyństwa Maryi (Mt 1,20-21) oraz został wyznaczony do roli stróża i ojca Jezusa. 
Przeglądając karty Ewangelii, można powiedzieć, że życie św. Józefa było związane na stałe z dziecięctwem 
Jezusa, dla którego stanowił on wielki autorytet ojcowski. 

Mówiąc o pobożności ludowej, nie należy pomijać uniwersalizmu ojcostwa św. Józefa, którego wiernej 
straży Bóg powierzył życie i młodość Chrystusa. Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza ukazują św. Józefa w 
chwili wykonywania ojcowskich obowiązków. Zakładają one ojcostwo, które odnosi się do wychowania 
Jezusa. W tym kontekście Dyrektorium nazywa św. Józefa „piastunem” lub „żywicielem”. 

Wypowiedzi Kościoła na temat ojcostwa św. Józefa mają ścisły związek z tym, co zawarte jest w 
Ewangeliach. Wspomniany wyżej uniwersalizm ojcostwa św. Józefa można rozszerzyć o zagadnienie opieki 
św. Józefa nad całym Kościołem, którą papież Pius IX uroczyście ogłosił w dekrecie „Quemadmodum Deus” 
z 8 grudnia 1870 r. Dyrektorium cytuje ten dokument wielokrotnie. 

Św. Józef jako patron. 
Dyrektorium o pobożności ludowej wspomina św. Józefa jako patrona i opiekuna tych, którzy wybrali 

drogę celibatu i zaznacza także, że w osobie św. Józefa należy widzieć wzór i obronę dziewiczego stanu. 
Mówiąc o kulcie św. Józefa, nie można pominąć szeregu cnót i przymiotów świętości. Dyrektorium 
podkreśla, że św. Józef jest wzorem pracowitości, przez co staje się szczególnym patronem dla robotników i 
rzemieślników. Wspaniały obraz opieki duchowej św. Józefa ujmuje nowe Dyrektorium w stwierdzeniu, że 
św. Józef jest patronem umierających, gdyż według pobożnej Tradycji przy śmierci św. Józefa byli obecni 
Jezus i Maryja.  

Kult św. Józefa. 
Kult św. Józefa rozwinął się w licznych formach pierwotnego folkloru, a także w późniejszych 

nabożeństwach, w skład których wchodziły litanie, pieśni i różne modlitwy, od krótkich wezwań aż do 
różańca i godzinek. Wszystkie wyżej wymienione formy modlitewne w pobożności ludowej ku czci św. 
Józefa wchodziły, i do dzisiejszego dnia wchodzą, w skład różnych nabożeństw mniej lub bardziej 
rozbudowanych, celebrowanych i odmawianych w celu uczczenia najważniejszych tajemnic z życia św. 
Józefa. Św. Józef wraz z Maryją byli zaangażowani w zbawczą misję ich Syna Jezusa Chrystusa.  

Jak podkreśla nowe Dyrektorium najbardziej znanym i powszechnie celebrowanym nabożeństwem ku 
czci św. Józefa w kręgach pobożności ludowej jest nabożeństwo „Siedem śród”, pochodzące z XVII w. 
Innym ulubionym nabożeństwem, także pochodzącym z tego okresu, jest nowenna do św. Józefa, którą się 
celebruje przez dziewięć kolejnych dni. W czasie tej nowenny czytana jest lub śpiewana Litania do św. 
Józefa, zatwierdzona przez papieża Piusa X.  

Dyrektorium przypomina także, że miesiącem poświęconym szczególnej czci św. Józefa jest marzec. 19 
marca przypada główna uroczystość poświęcona świętemu. Ponieważ jednak jest to okres Wielkiego Postu 



wszelkie praktyki pobożnościowe związane ze św. Józefem należy zsynchronizować z duchem i praktykami 
tegoż okresu.  

Nabożeństwa ku czci św. Józefa w pobożności ludowej bardzo często mają także charakter prywatny. Są 
nimi np. godzinki, litanie, różaniec, modlitwy czy pieśni. Każdy czciciel św. Józefa może dobierać sobie 
dowolne modlitwy i ćwiczenia duchowne, posługując się dostępnymi książeczkami do nabożeństwa, 
zatwierdzonymi przez kompetentną władzę kościelną. Tak odprawiane nabożeństwa są przede wszystkim 
wzorową szkolą pobożności ludowej w celu uzyskania od Boga potrzebnej łaski dla duszy i ciała za 
pośrednictwem św. Józefa. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, któremu leży na sercu dalsze pogłębianie i szerzenie wszelkich przejawów 
pobożności ludowej w oddawaniu czci Opiekunowi Syna Bożego w adhortacji apostolskiej „Redemptoris 
Custos” pisze: „Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim 
wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, 
niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych” (nr 30). 
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Χν Αηρϕτοóϖ χν ϑο″µóϖ η Χηϕνµóϖ χν Ψϕνµµηϕóϖ η Ψϕνµµηβ νθψ ϖρψξρσϕηβγ ςηδθµξβγ 
 
 
ςΟΘΝς≅ΧΨ∆ΜΗ∆ 
 0− ΟΝςΝ′≅ΜΞ Μ≅ ΝΟΗ∆ϑΤΜ≅ ΨΑ≅ςΗΒΗ∆Κ≅ „Ιóψδε τβψξµη″ σϕ+ ιϕ λτ ονκδβη″ µην″ Οñρϕη9 ϖψη÷″ 

ρϖνι÷ Λ″νµϕê χν ρηδαηδ” ∋Λσ 0+ 13(− 
Βψδθοη÷β ηµροηθβιê ψ ∆ϖµφδκηη+ Νιβνϖηδ ϑνœβην″ ιτ νχ οηδθϖρψξβγ ϖηδϕóϖ ονχϕθδœκκη+ δ œϖ− Ιóψδε+ 

ϕσóθξ ψ λη″νœβη÷ νοηδϕνϖ″ ρηê Λθξι÷ η ψ θχνœβη÷ ονœϖηêβη″ ρηê ϖξβγνϖµητ Ιδψτρ Βγθξρστρ0+ σϕδ χψηœ 
ρσθψδδ η νρ″µη ληρσξβψµδ Βη″ν Νχϕτοηβηδκ+ ϑνœβηó″+ ϕσóθδφν εηφτθ÷ η ϖψνθδλ ιδρσ Μιœϖηêσρψ Χψηδϖηβ− 

ς ρδσµ÷ θνβψµηβê νφ″νρψδµη ∆µβξϕκηϕη Πτλφτλ οκτθηδρ οοηδ Κδνµ ΩΗΗΗ1 η ϖ χτβγτ 
ϖηδκνϖηδϕνϖδφν ϕτκστ œϖ− Ιóψδε οθφµê ονχχæ ςλ ονχ θνψϖφê+ χθνχψξ Αθβη η Ρηνρσθξ+ ϕηκϕ θδεκδϕριη 
ν βψ″νϖηδϕτ+ ϕσóθδλτ Αóφ „ονϖηδθψξ″ ρσθ µχ ρϖξλη µιβδµµηδιρψξλη ρϕθαλη”2− Ψ θχνœβη÷ ροδ″µηλ σδµ 
ορσδθρϕη νανϖη÷ψδϕ οθφµ÷β+ αξ ϖρψξρβξ ξϖηκη βνθψ ϖηêϕρψδ µανδñρσϖν χν Οσθνµ ϑνœβην″ 
ονϖρψδβγµδφν η λη″νœæ χν Νχϕτοηβηδκ+ ϕσóθδλτ νµ σϕ οθψξϕ″χµηδ ρ″τξ″− 

Χψηêϕη σδλτ β″ξ κτχ βγθψδœβηιñρϕη µηδ σξκϕν ιδρψβψδ φνθκηϖηδι αêχψηδ ρηê τβηδϕ″ χν œϖ− Ιóψδε η τεµηδ 
ϖψξϖ″ ιδφν νοηδϕη+ κδ σϕδ αêχψηδ λη″ ψϖρψδ οθψδχ νβψξλ ιδφν ονϕνθµ÷+ χνιθψ″÷ ρ″ταê η τχψη″ ϖ 
δϕνµνληη ψαϖηδµη3− 

Ρ÷χψê ανϖηδλ+ δ ονµνϖµδ θνψϖδµηδ τβψδρσµηβσϖ Λ″νµϕ Λθξη ϖ Ανρϕηδι σιδλµηβξ ονψϖνκη 
ϑνœβην″νϖη+ ονχ÷ι÷βδλτ ϕτ οθψξρψ″νœβη ϖθψ ψ β″÷ θνχψηµ÷ κτχψϕ÷+ νχµιχξϖæ ϖβη÷ µ µνϖν ρϖ÷ 
σνρλνœæ µ φθτµβηδ σδι νχϕτοηδñβψδι δϕνµνληη+ ϕσóθ ϖη÷δ ρηê τ ονχρσϖ ψ σιδλµηβ÷ ςβηδκδµη− 

Ιóψδε ψ Μψθδστ ϖ σδι ϖ″œµηδ σιδλµηβξ τβψδρσµηβψξ″ ιϕ µηϕσ ηµµξ ψ κτχψη ονψ Λθξι÷+ Λσϕ÷ Ρ″νϖ 
ςβηδκνµδφν− Τβψδρσµηβψξ″ ϖροóκµηδ ψ Μη÷+ ναιêσξ θψδβψξϖηρσνœβη÷ σδφν ρλδφν ϖξχθψδµη ψαϖβψδφν− Αξ″ 
ονϖηδθµηϕηδλ σδι ρλδι λη″νœβη+ λνβ÷ ϕσóθδι Νιβηδβ Οθψδχϖηδβψµξ „οθψδψµβψξ″ µρ χκ ρηδαηδ ιϕν 
οθψξαθµξβγ ρξµóϖ οθψδψ Ιδψτρ Βγθξρστρ” ∋∆ε 0+ 4(− 

  



Η , Ψ≅ΟΗΡΞ ∆ς≅ΜΦ∆ΚΗΗ 
Λ≅′→∆ÑΡΣςΝ Ψ Λ≅ΘΞΙ⁄ 
1− „Ιóψδεηδ+ ρξµτ Χϖηχ+ µηδ αóι ρηê ϖψη÷æ χν ρηδαηδ Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ Œϖηêσδφν 

ιδρσ σν+ βν ρηê ϖ Μηδι ονβψê″ν− Ονθνχψη Ρξµ+ ϕσóθδλτ µχρψ ηληê Ιδψτρ+ Νµ ανϖηδλ ψαϖη ρϖóι κτχ νχ 
ιδφν φθψδβγóϖ” ∋Λσ 0+ 1/,10(− 

ς σξβγ ρ″νϖβγ ψϖηδθ ρηê λνλδµσ βδµσθκµξ αηακηιµδι οθϖχξ ν œϖ− Ιóψδεηδ , λνλδµσ+ χν ϕσóθδφν 
οθψδχδ ϖρψξρσϕηλ µϖη÷ψτι÷ Νιβνϖηδ ϑνœβην″− 

∆ϖµφδκηρσ Λσδτρψ ϖξιœµη ψµβψδµηδ σδφν λνλδµστ νχ ρσθνµξ Ιóψδε− Σθψδα ιδχµϕ θóϖµνβψδœµηδ 
ληδæ οθψδχ νβψξλ νχµνœµδ σδϕρσξ ψ ∆ϖµφδκηη ′τϕρψνϖδι+ δαξ οδ″µηδι ψθνψτληδæ ϕνµσδϕρσ− Η σϕ+ ϖ 
ψϖη÷ψϕτ ψδ ρ″νϖλη ϖδθρδστ9 „Ψ µθνχψδµηδλ Ιδψτρ Βγθξρστρ αξ″ν σϕ− Ον ψœκταηµβγ Λσϕη Ιδφν+ 
Λθξη+ ψ Ιóψδεδλ+ ϖοηδθϖ µηλ ψληδρψϕκη θψδλ+ ψµκψ″ ρηê αθψδληδµµ÷ ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν” ∋Λσ 
0+ 07(+ αθψδληδµµνœæ Λθξη „ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν” ψµιχτιδ ρψδθρψδ η ιδχµνψµβψµδ ϖξιœµηδµηδ ϖ 
′τϕρψνϖξλ νοηρηδ ψϖηρσνϖµη µθνχψηµ Ιδψτρ9 „Ονρ″″ Αóφ µην″ Φαθηδκ χν ληρσ ϖ Φκηκδη+ 
ψϖµδφν Μψθδσ+ χν Χψηδϖηβξ ονœκταηνµδι λêνϖη+ ηληδµηδλ Ιóψδε+ ψ θνχτ Χϖηχ:  Χψηδϖηβξ αξ″ν µ 
ηληê Λθξι” ∋′ϕ 0+ 15,16(− Ρ″νϖ ονψχθνϖηδµη µηδκρϕηδφν9 „Α÷χŸ ονψχθνϖηνµ+ οδ″µ ″ρϕη+ Οµ ψ Σνα÷” 
∋′ϕ 0+ 17( ϖξϖν″″ξ ϖδϖµêσθψµδ ονθτρψδµηδ Λθξη+  ψθψδλ ονατχψη″ξ Ι÷ χν ψρσµνϖηδµη− ςóϖβψρ 
Ψϖηρστµ τρονϕι Χψηδϖηβê η ναιϖη Ιδι ρψβψδφóκµδ ψληδθψδµηδ Ανδ ϖ ρσνρτµϕτ χν Μηδι9 „Μηδ αóι ρηê+ 
Λθξιν+ ψµκψ″œ ανϖηδλ ″ρϕê τ Ανφ− Νσν ονβψµηδρψ η ονθνχψηρψ Ρξµ+ ϕσóθδλτ µχρψ ηληê Ιδψτρ− 
Αêχψηδ Νµ ϖηδκϕη η αêχψηδ µψϖµξ Ρξµδλ Μιϖξρψδφν+  Οµ Αóφ χ Λτ σθνµ Ιδφν οθνιβ+ Χϖηχ” ∋′ϕ 
0+ 2/,21(− 

∆ϖµφδκηρσ ρσϖηδθχψη″ τοθψδχµην+ η ϖ βγϖηκη ψϖηρσνϖµη Λθξι αξ″ „ονœκταηνµ λêνϖη+ ηληδµηδλ 
Ιóψδε+ ψ θνχτ Χϖηχ”− Ροθϖ νϖξβγ „ψœκταηµ” ϖξιœµη ρηê ονœθδχµην+ φχξ τρ″ξρψϖρψξ σν+ βν λóϖη″ 
Ψϖηρστµ ν µθνχψδµητ Ρξµ+ Λθξι οξσ9 „Ιϕδ ρηê σν ρσµηδ+ ρϕνθν µηδ ψµλ λê>” ∋′ϕ 0+ 23(− 
ςóϖβψρ ρ″ξρψξ σϕ÷ νχονϖηδχŸ9 „Χτβγ Œϖηêσξ ψρσ÷οη µ Βηδαηδ η λνβ Μιϖξρψδφν νρ″νµη Βηê− Χκσδφν σδ 
Œϖηêσδ+ ϕσóθδ ρηê µθνχψη+ αêχψηδ µψϖµδ Ρξµδλ Ανξλ” ∋′ϕ 0+ 24(− Λθξι+ βγνβη αξ″ ιτ „ψœκταηνµ” 
Ιóψδενϖη+ ονψνρσµηδ χψηδϖηβ÷+ ονµηδϖ Χψηδβηê+ ϕσóθδ ονβψê″ν ρηê ϖ Μηδι νχ βγϖηκη ψϖηρσνϖµη+ ψνρσ″ν 
ονβψêσδ ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν− 

ς σξλ οτµϕβηδ ψοηρ ′τϕρψνϖξ ρονσξϕ ρηê ψ Λσ 0+ 07+ η σ″τλβψξ σν+ βν σλ βψξσλξ− Ιδœκη ον 
ψœκταηµβγ ψ Ιóψδεδλ Λθξι „ψµκψ″ ρηê αθψδληδµµ÷ ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν”+ σν εϕσ σδµ νχονϖηχ 
β″δι σθδœβη ψϖηρσνϖµη+  ϖ ρψβψδφóκµνœβη νρσσµηλ ρ″νϖνλ ϖξονϖηδχψηµξλ οθψδψ Λθξιê9 „Μηδβγ λη ρηê 
ρσµηδ ϖδχ″τφ σϖδφν ρ″νϖ ” ∋′ϕ 0+ 27(− Νχονϖηχι÷β µ ϖξθŸµξ ψληθ Ανφ+ Λθξι ψ αηδφηδλ χµη η 
σξφνχµη τιϖµη ρηê ϖναδβ κτχψη η ϖναδβ Ιóψδε ιϕν „αθψδληδµµ”+ ιϕν Σ+ ϕσóθ λ τθνχψηæ+ ϕσóθ µνρη ϖ 
ρναηδ σιδλµηβê λβηδθψξñρσϖ− 

2− ς σξβγ νϕνκηβψµνœβηβγ „Λ÷ Ιδι+ Ιóψδε+ ϕσóθξ αξ″ βψ″νϖηδϕηδλ ροθϖηδχκηϖξλ η µηδ βγβη″ µθψηæ Ιδι 
µ ψµηδρ″ϖηδµηδ+ ψληδθψ″ νχχκηæ ι÷ ονσιδλµηδ” ∋Λσ 0+ 08(− Ιóψδε µηδ ϖηδχψη″+ ιϕ λ ρηê ψβγνϖæ 
ϖναδβ „βτχνϖµδφν” λβηδθψξñρσϖ Λθξη− Ρψτϕ″ ψοδϖµδ νχονϖηδχψη µ σν χθêβψ÷βδ φν οξσµηδ+ κδ 
µχδ ϖρψξρσϕν ρψτϕ″ ϖξιœβη ψ σδι σθτχµδι χκ ρηδαηδ ρξστβιη− Φχξ ϖηêβ „ονϖψη÷″ σê λξœκ+ νσν µην″ Οñρϕη 
τϕψ″ λτ ρηê ϖδ œµηδ η θψδϕ″9 „Ιóψδεηδ+ ρξµτ Χϖηχ+ µηδ αóι ρηê ϖψη÷æ χν ρηδαηδ Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη: 
κανϖηδλ ψ Χτβγ Œϖηêσδφν ιδρσ σν+ βν ρηê ϖ Μηδι ονβψê″ν− Ονθνχψη Ρξµ+ ϕσóθδλτ µχρψ ηληê Ιδψτρ+ Νµ 
ανϖηδλ ψαϖη ρϖóι κτχ νχ ιδφν φθψδβγóϖ”” ∋Λσ 0+ 1/,10(− 

Ψβγνχψη ακηρϕ µκνφη ονληêχψξ σξλ „ψϖηρσνϖµηδλ” ϖ ψοηρηδ Λσδτρψνϖξλ  σλσξλ 
′τϕρψνϖξλ− Ψϖηρστµ Ανξ ϖσιδλµηβψ Ιóψδε ϖ ροθϖê λβηδθψξñρσϖ Λθξη− Σ+ ϕσóθ ψφνχµηδ ψ 
οθϖδλ αξ″ λτ „ονœκταηνµ”+ ονψνρσι÷β χψηδϖηβ÷+ ρσ″ ρηê ϖ λνβξ Χτβγ Œϖηêσδφν , Λσϕ÷− Φχξ 
οθψξιχψηδ µ œϖησ Ρξµ+ ϕσóθδφν Λθξι µνρη ϖ ρϖξλ ″νµηδ+ ϖηµηδµ νσθψξλæ ηληê Ιδψτρ− Αξ″ν σν ηληê ψµµδ 
wœθóχ Ηψθδκησóϖ+ βψρλη µχϖµδ ρξµνλ− ς σξλ ϖξοχϕτ ιδχµϕ βγνχψη ν Ρξµ+ ϕσóθξ , ψφνχµηδ ψ Αν÷ 
Ναηδσµηβ÷ , ϖξοδ″µη β″δ ψµβψδµηδ σδφν ηληδµη9 Ιδψτρ , Ιδγνρτ ψµβψξ9 „Αóφ+ ϕσóθξ ψαϖη”− 

Ψϖηρστµ ψϖθβ ρηê χν Ιóψδε ιϕν χν „λê Λθξη”+ χν σδφν+ ϕσóθξ ϖ ρϖνηλ βψρηδ λ µχæ σϕηδ 
ϖ″œµηδ ηληê Ρξµνϖη+ ϕσóθξ µθνχψη ρηê ψ ονœκταηνµδι Ιóψδενϖη Χψηδϖηβξ µψθδσñρϕηδι− Ψϖθβ ρηê ϖηêβ χν 
Ιóψδε+ ονϖηδθψι÷β λτ ψχµη ψηδλρϕηδφν νιβ ϖ ρσνρτµϕτ χν Ρξµ Λθξη− 

„Ψατχψηϖρψξ ρηê ψδ ρµτ+ Ιóψδε τβψξµη″ σϕ+ ιϕ λτ ονκδβη″ µην″ Οñρϕη9 ϖψη÷″ ρϖνι÷ Λ″νµϕê χν ρηδαηδ” 
∋Λσ 0+ 13(− ςψη÷″ Ι÷ θψδλ ψ β″÷ σιδλµηβ÷ Ιδι λβηδθψξñρσϖ+ θψδλ ψ Ρξµδλ+ ϕσóθξ λη″ οθψξιœæ µ œϖησ 
ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν− Νϕψ″ ϖ σδµ ρονρóα ονχναµ÷ ιϕ Λθξι φνσνϖνœæ ϖνκη ϖναδβ σδφν+ βψδφν 
νχδñ ÷χ″ Αóφ οθψδψ ρϖδφν Ψϖηρστµ− 

  
ΗΗ , ΟΝςΗ∆ΘΜΗϑ Σ≅Ι∆ΛΜΗΒΞ ΑΝΦ≅ Ρ≅Λ∆ΦΝ 
3− ϑηδχξ Λθξι+ ϕθóσϕν ον ψϖηρσνϖµητ+ τχ″ ρηê χν χνλτ Ψβγθηρψ+ αξ νχϖηδχψηæ ρϖ÷ ϕθδϖµ÷ 

∆καηδσê+ τρ″ξρψ″ οθψξ ονϖησµητ ρ″νϖ+ ϕσóθδ ∆καηδσ ϖξονϖηδχψη″ „µοδ″µηνµ Χτβγδλ Œϖηêσξλ” ∋ονθ− 
′ϕ 0+ 30(− Νοθóβψ ρ″óϖ+ ϕσóθδ µϖη÷ψξϖ″ξ χν ονψχθνϖηδµη µηδκρϕηδφν οθψξ ψϖηρσνϖµητ+ ∆καηδσ 
ονϖηδχψη″9 „Α″νφνρ″ϖηνµ ιδρσδœ+ ϕσóθœ τϖηδθψξ″+ δ ροδ″µη÷ ρηê ρ″νϖ ονϖηδχψηµδ Βη νχ Οµ” ∋′ϕ 0+ 



34(− ς″œµηδ σδ ρ″νϖ ρσ″ξ ρηê λξœκ÷ οθψδϖνχµη÷ ∆µβξϕκηϕη Θδχδλοσνθηρ Λσδθ+ οθψδψ ϕσóθ÷ οθφµ÷″δλ 
ονφ″êαηæ µτβψµηδ Ρνανθτ ςσξϕñρϕηδφν ΗΗ− Ρσϖηδθχψ νµ+ η „Α″νφνρ″ϖηνµ Χψηδϖηβ ρψ″ µοθψóχ ϖ 
οηδκφθψξλβδ ϖηθξ η τσθψξλ″ ϖηδθµηδ ρϖδ ψιδχµνβψδµηδ ψ Ρξµδλ  χν ϕθψξ”4+ „οθψνχτι÷β 
µιχνρϕνµκδι”5 ϖρψξρσϕηλ+ ϕσóθψξ οθψδψ ϖηθê οηδκφθψξλτι÷ ψ Βγθξρστρδλ− 

Τ ονβψ÷σϕτ σδφν οηδκφθψξλνϖµη ϖηθ Λθξη ρονσξϕ ρηê ψ ϖηθ÷ Ιóψδε− Ιδœκη ον ψϖηρσνϖµητ 
∆καηδσ ονϖηδχψη″ ν Μηδι9 „α″νφνρ″ϖηνµ+ ϕσóθ τϖηδθψξ″” ∋ονθ− ′ϕ 0+ 34( , σν ϖ οδϖηδµ ρονρóα λνµ αξ 
α″νφνρ″ϖηδñρσϖν σν νχµηδœæ θóϖµηδ χν Ιóψδε+ ονµηδϖ νχονϖηδχψη″ νµ σϖηδθχψ÷βν µ ρ″νϖν Ανφ+ 
οθψδϕψµδ λτ ϖ θνψρσθψξφι÷βξλ λνλδµβηδ− Ιóψδε ϖοθϖχψηδ µηδ νχονϖηδχψη″ µ ρ″νϖ ψϖηρσνϖµη 
ρ″νϖλη+ σϕ ιϕ Λθξι+ µσνληρσ „τβψξµη″ σϕ+ ιϕ λτ ονκδβη″ µην″ Οñρϕη9 ϖψη÷″ ρϖνι÷ Λ″νµϕê χν 
ρηδαηδ” ∋Λσ 0+ 13(− Σν+ βν τβψξµη″+ αξ″ν µιβψξρσρψξλ „ονρ″τρψδñρσϖδλ ϖηθξ” ∋ονθ− Θψ 0+ 4: 05+ 15: 1 ϑνθ 0/+ 
4,5(− 

Λνµ ονϖηδχψηδæ+ η σν+ βν τβψξµη″ Ιóψδε+ ψιδχµνβψξ″ν φν ϖ ρονρóα ρψβψδφóκµξ ψ ϖηθ÷ Λθξη9 οθψξι÷″ νµ 
ιϕν οθϖχê νχ Ανφ ονβγνχψ÷β÷ σν+ βν Νµ µοθψóχ οθψξιê″ οθψξ ψϖηρσνϖµητ− Τβψξ Ρναóθ9 „Ανφτ 
ναιϖηι÷βδλτ µκδξ νϕψæ „ονρ″τρψδñρσϖν ϖηθξ” −−− οθψδψ ϕσóθδ βψ″νϖηδϕ ψ ϖνκµδι ϖνκη ονϖηδθψ ρηê 
Ανφτ+ νϕψτι÷β „οδ″µ÷ τκδφ″νœæ θνψτλτ η ϖνκη ϖναδβ Ανφ ναιϖηι÷βδφν””6− Ονϖξρψδ ρ″νϖ+ ϕσóθδ λóϖη÷ 
ν µιφ″êαρψδι ηρσνβηδ ϖηθξ+ νχµνρψ÷ ρηê ϖ β″δι οδ″µη χν Ιóψδε ψ Μψθδστ− 

4− Ρσ″ ρηê νµ ρψβψδφóκµξλ ονϖηδθµηϕηδλ σιδλµηβξ „νχ ϖηδϕóϖ τϕθξσδι ϖ Ανφτ” ∋ονθ− ∆ε 2+ 8( , η σν+ 
ονχναµηδ ιϕ Λθξι+ ϖ σξλ λνλδµβηδ οθψδ″νλνϖξλ+ ϕσóθξ ≅ονρσν″ µψξϖ „οδ″µη÷ βψρτ”+ φχξ „ψδρ″″ Αóφ 
Ρξµ ρϖδφν+ ψθνχψνµδφν ψ µηδϖηρσξ −−− αξ ϖξϕτοη″ σξβγ+ ϕσóθψξ ονχκδφκη Οθϖτ”+ αξ „λνφκη νσθψξλæ 
οθψξαθµδ ρξµνρσϖν” ∋ονθ− Φ 3+ 3,4(− „Ρονχνα″ν ρηê Ανφτ , ιϕ τβψξ Ρναóθ , ϖ ρϖδι χναθνβη η λ÷χθνœβη 
ναιϖηæ ρηδαηδ ρλδφν η τιϖµηæ µλ σιδλµηβê ϖνκη ρϖνιδι ∋∆ε 0+ 8(+ χψηêϕη ϕσóθδι οθψδψ Βγθξρστρ+ Ρ″νϖν 
ςβηδκνµδ+ κτχψηδ λι÷ χνρσêο χν Νιβ ϖ Χτβγτ Œϖηêσξλ η ρσι÷ ρηê τβψδρσµηϕλη Ανρϕηδι µστθξ ∋ονθ− ∆ε 1+ 
07: 1 Ο 0+ 3(”7− 

Ιóψδε , ϖθψ ψ Λθξι÷ , ιδρσ οηδθϖρψξλ ονϖηδθµηϕηδλ σδι σιδλµηβξ Ανφ ξϖδφν− ςθψ ψ Λθξι÷ ,  σϕδ 
ψδ ϖψφκêχτ µ Λθξιê , τβψδρσµηβψξ νµ ϖ σξλ ρψβψξσνϖξλ δσοηδ ρλνναιϖηµη ρηê Ανφ ϖ Βγθξρστρηδ+ 
τβψδρσµηβψξ νχ ρλδφν ονβψ÷σϕτ− Λι÷β οθψδχ νβψξλ ψοηρ νατ δϖµφδκηρσóϖ9 Λσδτρψ η ′τϕρψ+ 
λνµ σδ ονϖηδχψηδæ+ δ Ιóψδε ιδρσ οηδθϖρψξλ+ ϕσóθξ τβψδρσµηβψξ ϖ ϖηδθψδ Ανφθνχψηβξ− Τβψδρσµηβψ÷β+ 
ϖροηδθ ρϖ÷ Νακταηδµηβê ϖ ϖηδθψδ Ανδφν ψϖηρσνϖµη− Ιóψδε ιδρσ σδ οηδθϖρψξλ+ ϕσóθδφν Αóφ ονρσϖη″ 
µ χθνχψδ σδφν „οηδκφθψξλνϖµη οθψδψ ϖηθê”+ ϖ ϕσóθξλ Λθξι , ψϖ″ρψβψ νχ βψρτ ϑκϖθηη η 
Οηêæχψηδρη÷σµηβξ , αêχψηδ „µιχνρϕνµκδι οθψνχνϖæ”8− 

5− Χθνφ ϖ″ρµ Ιóψδε , Ιδφν οηδκφθψξλνϖµηδ οθψδψ ϖηθê , ψϕνñβψξ ρηê ϖβψδœµηδι: ψµηλ Λθξι 
ρσµηδ τ ρσóο ϕθψξ µ Φνκφνβηδ+  ον νχδιœβητ Βγθξρστρ χν Νιβ , ψµιχψηδ ρηê ϖ ϖηδβψδθµηϕτ 
ιδθνψνκηλρϕηδι Οηêæχψηδρη÷σµηβξ+ ϖ χµητ ναιϖηδµη ρηê œϖηστ ϑνœβην″ µθνχψνµδφν ϖ λνβξ Χτβγ Οθϖχξ− 
Ιδχµϕδ χθνφ ϖηθξ Ιóψδε ονχ÷ ϖ σξλ ρλξλ ϕηδθτµϕτ+ ονψνρσιδ ϖ β″νœβη νϕθδœκνµ σ÷ ρλ÷ 
σιδλµηβ÷+ ϕσóθδι Ιóψδε , ϖθψ ψ Λθξι÷ , ρσ″ ρηê οηδθϖρψξλ ονϖηδθµηϕηδλ− ςβηδκδµηδ η Νχϕτοηδµηδ ρσµνϖη÷ 
νθφµηβψµ÷ η µηδθνψδθϖκµ÷ ιδχµνœæ+ ϖ ϕσóθδι „οκµ ναιϖηδµη τθψδβψξϖηρσµη ρηê οθψδψ βψξµξ η ρ″νϖ 
ϖδϖµêσθψµηδ ψ ρνα÷ ονϖη÷ψµδ”0/− ς″œµηδ ψδ ϖψφκêχτ µ σê ιδχµνœæ+ οοηδ Ιµ ΩΩΗΗΗ+ ϕσóθξ ξϖη″ ϖηδκϕηδ 
µανδñρσϖν χν œϖ− Ιóψδε+ ονκδβη″ ϖ θψξλρϕηλ ϕµνµηδ Λρψξ œϖηêσδι , σδι ϖηδβψµδι Ολη÷σϕη Νχϕτοηδµη , 
ϖρονληµæ ηληê Ιóψδε νανϕ ηληδµη Λθξη οθψδχ ≅ονρσν″λη+ Οοηδλη η Λêβψδµµηϕλη00− 

  
ς Ρ′Τ→ΑΗ∆ ΝΙΒΝΡΣς≅ 
6− Ιϕ ϖξµηϕ ψ σδϕρσóϖ δϖµφδκηβψµξβγ+ οθϖµ÷ ονχρσϖ÷ νιβνρσϖ Ιóψδε αξ″ν λ″δñρσϖν ψ Λθξι÷− 

Αóφ ϖξαθ″ Ιóψδε µ λ″νµϕ Λθξη ϖ″œµηδ ον σν+ αξ ψοδϖµηæ Ιδψτρνϖη νιβνϖρϕ÷ νοηδϕê− ςξµηϕ ρσ÷χ+ 
δ νιβνρσϖν Ιóψδε , ϖηêŸ+ ϕσóθ ″÷βψξ φν µιœβηœκδι ψ Βγθξρστρδλ+ ρψβψξσδλ ϖρψδκϕηδφν ϖξαθµη η 
οθψδψµβψδµη ∋ονθ− Θψ 7+ 17,18( , χνϕνµτιδ ρηê ονοθψδψ λ″δñρσϖν ψ Λθξι÷+ σν ψµβψξ οθψδψ θνχψηµê− 

∆ϖµφδκηœβη+ βγνæ ρσϖηδθχψι÷ ϖξθŸµηδ+ δ Ιδψτρ ονβψ÷″ ρηê ψ Χτβγ Œϖηêσδφν η δ ϖ λ″δñρσϖηδ σξλ 
ψνρσ″ν ψβγνϖµδ χψηδϖηβσϖν ∋ονθ− Λσ 0+ 07,14: ′ϕ 0+ 15,27(+ µψξϖι÷ Ιóψδε λ″νµϕηδλ Λθξη+  
Λθξιê λ″νµϕ÷ Ιóψδε ∋ονθ− Λσ 0+ 05− 07,1/− 13: ′ϕ 0+ 169 1+ 4(− 

Σϕδ χκ ϑνœβην″ θóϖµηδ ϖµδ ιδρσ ϖξψµϖµηδ χψηδϖηβψδφν ονβψêβη Ιδψτρ+ ιϕ η ναθνµ 
λ″δñρσϖ Λθξη ψ Ιóψδεδλ+ νµν ανϖηδλ ρσµνϖη οθϖµ÷ ονχρσϖê νιβνρσϖ Ιóψδε− Ονψϖκ σν 
ψθνψτληδæ+ χκβψδφν θνχνϖóχ Ιδψτρ ονχϖµξ ιδρσ ϖδχ″τφ φδµδκνφηη Ιóψδε− „Χκβψδφó , οξσ œϖ− 
≅τφτρσξµ , µηδ λη″αξ ρηê ϖξϖνχψηæ ψ θνχτ Ιóψδε> Βψξ σν µηδ Ιóψδε αξ″ λêδλ Λθξη> −−− Οηρλν 
ονσϖηδθχψ+ οθψξϖν″τι÷β τσνθξσδσ µην″+ δ σν νµ αξ″ Ιδι λêδλ− Μηδ αóι ρηê , ονϖηχ , ϖψη÷æ χν ρηδαηδ 
Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ Œϖηêσδφν ιδρσ σν+ βν ρηê ϖ Μηδι ονβψê″ν− Ιóψδε λ µχæ ηληê 
χψηδβϕτ+ βγνæ µηδ ψθνχψη″ν ρηê νµν ψ ιδφν µρηδµη− Νµ ονθνχψη ρξµ , λóϖη Οηρλν , ϕσóθδλτ µχρψ ηληê 
Ιδψτρ− Οηρλν ϖηδ+ δ Ιδψτρ µηδ µθνχψη″ ρηê ψ µρηδµη Ιóψδε+ φχξ ανϖηδλ Ιóψδε µηδονϕνη ρηê 
αθψδληδµµνœβη÷ Λθξη+ ρ″ξρψξ ρ″νϖ9 νχ Χτβγ Œϖηêσδφν ονβγνχψη− ς″χψ νιβνϖρϕ µηδ ψνρσιδ λτ 
ιδχµϕ νχδαθµ+ ιϕν δ σν νµ λ µχæ ηληê χψηδβϕτ− Ρλ ϖθδρψβηδ Χψηδϖηβ Λθξι+ ϖ οδ″µη 



œϖηχνλ+ δ µηδ ονβψê″ Ιδψτρ ϖ λ″δñρϕηλ ψιδχµνβψδµητ ψ Ιóψδεδλ+ µψξϖ φν ιδχµϕ νιβδλ 
Βγθξρστρ”01− 

Ρξµ Λθξη ιδρσ σϕδ ρξµδλ Ιóψδε+ µ λνβξ λ″δñρϕηδι ϖηêψη+ ϕσóθ ηβγ ″÷βψξ− „Ψδ ϖψφκêχτ µ σν 
ϖηδθµδ λ″δñρσϖν νανιδ ψρ″τφτι÷+ αξ µψξϖæ ηβγ θνχψηβλη Βγθξρστρ+ µηδ σξκϕν Ιδφν λσϕ+ κδ σϕδ 
Ιδφν νιβηδβ+ ϕσóθξλ αξ″ ϖ σδµ ρλ ρονρóα+ ϖ ιϕη αξ″ λ″νµϕηδλ Ιδφν λσϕη , ϖ τλξœκδ+  µηδ ϖ βηδκδ”02− ς 
λ″δñρσϖηδ σξλ µηδ αθϕνϖ″ν χµδφν ηρσνσµδφν δκδλδµστ9 „ς θνχψηββγ Βγθξρστρ ροδ″µη″ξ ρηê ϖρψδκϕηδ 
χναθνχψηδιρσϖ ο″ξµ÷βδ ψ ψœκταηµ9 ονσνλρσϖν+ ϖηδθµνœæ+ ρϕθλδµσ− Ψµλξ ηβγ ονσνλρσϖν+ ϕσóθξλ ιδρσ 
Βγθξρστρ Οµ: ηβγ ϖηδθµνœæ+ ονµηδϖ µηδ αξ″ν σλ µηφχξ βτχψν″óρσϖ: ρϕθλδµσ+ ονµηδϖ µηδ µθτρψξ″ 
φν θνψϖóχ”03− 

Ψφ″êαηι÷β ηρσνσê λ″δñρσϖ+ ψθóϖµν œϖ− ≅τφτρσξµ+ ιϕ η œϖ− Σνλρψ ϖηχψ÷ ι÷ µηδψληδµµηδ ϖ 
„µηδθνψδθϖκµξλ ψιδχµνβψδµητ χτρψ”+ ϖ „ψιδχµνβψδµητ ρδθβ” η ϖδ „ϖψιδλµδι ψφνχψηδ”04− σν ιδρσ ϖ σξλ+ βν ϖ 
ρονρóα ϖψνθβνϖξ τιϖµη″ν ρηê ϖ λ″δñρσϖηδ Λθξη η Ιóψδε− ς ϕτκληµβξιµξλ λνλδµβηδ χψηδιóϖ 
ψαϖηδµη+ φχξ Αóφ ναιϖη ρϖ÷ λη″νœæ χν θνχψιτ κτχψϕηδφν ονοθψδψ χθ Ρ″νϖ+ ϖ″œµηδ σν λ″δñρσϖν ϖ 
οδ″µδι „ϖνκµνœβη” θδκηψτιδ „νακταηδñβψξ χθ ψ ρηδαηδ”+ οθψξιλτι÷β η ϖξθι÷β νϖ÷ λη″νœæ05− „ς σξλ ϖηδκϕηλ 
οθψδχρηêϖψηêβητ νχµνϖξ ϖρψξρσϕηβγ θψδβψξ ϖ Βγθξρστρηδ+ λ″δñρσϖν , σϕδ νµν νβψξρψβψνµδ η 
νχµνϖηνµδ , ρσιδ ρηê µνϖ÷ θψδβψξϖηρσνœβη÷+ ρϕθλδµσδλ µνϖδφν Οθψξληδθψ− Η νσν µ οθνφτ Μνϖδφν 
Σδρσλδµστ+ ιϕ µηδφχξœ µ ονβψ÷σϕτ Ρσθδφν+ ρσιδ οθ λ″νµϕóϖ− ≅κδ ονχβψρ φχξ λ″δñρσϖν ≅χλ 
η ∆ϖξ ρσ″ν ρηê Ÿθóχ″δλ ψ″+ ϕσóθδ νφθµê″ν β″ξ œϖησ+ λ″δñρσϖν Ιóψδε η Λθξη ρσµνϖη ρψβψξσ+ ψ ϕσóθδφν 
œϖηêσνœæ θνψκδϖ ρηê µ β″÷ ψηδληê− Ψαϖηβηδκ θνψονβψ÷″ χψηδ″ν ψαϖηδµη νχ σδι χψηδϖηβψδι η œϖηêσδι τµηη+ ϖ 
ϕσóθδι ναιϖη ρηê Ιδφν ϖρψδβγλνβµ ϖνκ νβψξρψβψδµη η τœϖηêβδµη θνχψηµξ+ σδφν ρµϕστθητλ λη″νœβη η 
ϕνκδαϕη ξβη”06− 

Ιϕδ ανφσ µτϕ ο″ξµηδ ρσ÷χ χκ χψηρηδιρψδι θνχψηµξ  Ονµηδϖ „ηρσνσ η ψχµη θνχψηµξ ρ÷ 
νρσσδβψµηδ νϕθδœκνµδ οθψδψ λη″νœæ”+ ψœ „θνχψηµ −−− νσθψξλτιδ ληριê ρσθψδδµη+ ναιϖηµη η 
οθψδϕψξϖµη λη″νœβη+ αêχ÷βδι ξϖξλ νχαηβηδλ η θψδβψξϖηρσξλ τχψηδκµηδλ ρηê λη″νœβη Ανδι κτχψϕνœβη 
νθψ λη″νœβη Βγθξρστρ Οµ ϑνœβην″νϖη+ Ιδφν νακταηδµηβξ”07+ ϖρψξρσϕηδ θνχψηµξ βγθψδœβηιñρϕηδ ϖηµµξ 
τονχαµηæ ρηê χν œϖηêσδι Θνχψηµξ+ σδφν οηδθϖνσµδφν „ϑνœβην″ χνλνϖδφν”08− ς µηδι ανϖηδλ „βτχνϖµξλ 
ψλξρ″δλ Ανξλ ξ″ −−− τϕθξσξ οθψδψ χ″τφηδ κσ Ρξµ Ανξ9 ιδρσ νµ ϖηêβ οηδθϖνϖψνθδλ η οθψξϕ″χδλ 
ϖρψξρσϕηβγ θνχψηµ βγθψδœβηιñρϕηβγ”1/− 

7− Αóφ ϖδψϖ″ œϖ− Ιóψδε+ αξ ρ″τξ″ αδψονœθδχµην νρναηδ η ληριη Ιδψτρ ονοθψδψ ροθϖνϖµηδ ρϖδφν 
νιβνρσϖ9 ϖ″œµηδ ϖ σδµ ρονρóα Ιóψδε ϖροó″τβψδρσµηβψξ ϖ οδ″µη βψρóϖ ϖ ϖηδκϕηδι σιδλµηβξ νχϕτοηδµη η 
ιδρσ οθϖχψηϖηδ „ρ″τφ÷ ψαϖηδµη”10− Ιδφν νιβνρσϖν ϖξθψη″ν ρηê ϖ ρονρóα ϕνµϕθδσµξ ϖ σξλ+ δ „τβψξµη″ ψδ 
ρϖδφν ξβη ρ″ταê+ ψ″νξ″ ιδ ϖ νεηδθψδ σιδλµηβξ ϖβηδκδµη η ψϖη÷ψµδι ψ µη÷ νχϕτοηδñβψδι ληριη: ονρ″τξ″ 
ρηê ϖ″χψ÷+ οθψξρ″τφτι÷β÷ λτ οθϖµηδ ϖ œϖηêσδι Θνχψηµηδ+ αξ ψ″νξæ β″ϕνϖησξ χθ ψ ρηδαηδ+ ψδ ρϖδφν 
ξβη+ ψδ ρϖδι οθβξ: οθψδϕρψσ″βη″ ρϖδ κτχψϕηδ ονϖν″µηδ χν θνχψηµµδι λη″νœβη ϖ ονµχκτχψϕ÷ νεηθê ψ 
ρηδαηδ+ ψδ ρϖδφν ρδθβ η ϖρψξρσϕηβγ ψχνκµνœβη+ ϖ λη″νœæ νχχµ÷ µ ρ″ταê Λδριρψνϖη+ ϖψθρσι÷βδλτ ϖ 
ιδφν χνλτ”11− 

Κηστθφη οθψξονληµ+ δ Αóφ „ονϖηδθψξ″ λ″νχνœæ µρψδφν Ψαϖηβηδκ ϖηδθµδι ρσθξ œϖηêσδφν Ιóψδε”12 η 
χνχιδ9 „ιϕν ϖηδθµδφν η θνψσθνοµδφν ρ″τφê ονρσϖη″δœ ∋φν( µχ ρϖνι÷ Θνχψηµ÷+ αξ θνψβη÷φµ÷″ νιβνϖρϕ÷ 
νοηδϕê µχ −−− Ιδχµνθνχψνµξλ Ρξµδλ Σϖνηλ”13− Κδνµ ΩΗΗΗ ονχϕθδœκ ϖψµηνρ″νœæ ληριη Ιóψδε9 „Οθψδϖξρψ 
νµ ϖρψξρσϕηβγ κτχψη ρϖνι÷ ονψξβι÷+ φχξ ψ θνψονθψ÷χψδµη Ανδφν αξ″ νοηδϕτµδλ Ρξµ Ανδφν η ϖ 
οθψδϕνµµητ νσνβψδµη Ιδφν νιβδλ− Μστθκµξλ µρσêορσϖδλ σδφν αξ″ν+ δ Ρ″νϖν νχϖηδβψµδ ψ ονϕνθ÷ αξ″ν 
œϖ− Ιóψδενϖη ονχχµδ η νϕψξϖ″ν λτ βψδœæ+ ιϕ÷ χψηδβη θνχψηβνλ νϕψξϖæ ϖηµµξ”14− 

Ονµηδϖ µηδ λνµ ρναηδ ϖξναθψηæ+ αξ βψ″νϖηδϕ+ ϕσóθξ νσθψξλ″ σϕ ϖψµηνρ″δ ψχµηδ+ µηδ ονρηχ″ 
νχονϖηδχµηβγ βδβγ+ µηδψαêχµξβγ χκ ϖξοδ″µηδµη φν+ µκδξ οθψξι÷æ+ δ Ιóψδε „λνβ÷ ρψβψδφóκµδφν χθτ 
Μηδαηνρ” νσβψ″ Ιδψτρ „β″÷ µστθκµ÷ λη″νœβη÷ η βψτ″÷ σθνρϕκηϖνœβη÷+ ιϕ λνδ ρηê ψθνχψηæ ϖ ρδθβτ 
νιβ”15− 

Οθψξψµι÷β Ιóψδενϖη νιβνϖρϕ÷ ϖ″χψê µχ Ιδψτρδλ+ Αóφ µοδ″µη″ φν σϕδ λη″νœβη÷ νιβνϖρϕ÷+ σ÷ 
λη″νœβη÷+ ϕσóθ λ ρϖνιδ Ÿθóχ″ν ϖ Νιβτ+ „νχ ϕσóθδφν αηδθψδ µψϖê ϖρψδκϕηδ νιβνρσϖν µ µηδαηδ η µ ψηδλη” 
∋ονθ− ∆ε 2+ 04(− 

∆ϖµφδκηδ ιρµν τϕψτι÷+ µ βψξλ ονκδφ″ξ νιβνϖρϕηδ νανϖη÷ψϕη Ιóψδε ϖναδβ Ιδψτρ− ς ηρσνβηδ 
ανϖηδλ ψαϖηδµηδ+ ϕσóθδ οθψξβγνχψη ονοθψδψ βψ″νϖηδβψδñρσϖν Ιδψτρ+ θδκηψτιδ ρηê ονοθψδψ φδρσξ 
βνχψηδµµδφν ξβη θνχψηµµδφν+ ϖ µηβψξλ µηδ µθτρψι÷β νϖδφν „τµηδµη” ϖ″œβηϖδφν δϕνµνληη ϖβηδκδµη− 
∆ϖµφδκηœβη ψ ϖηδκϕ÷ οηδβψν″νϖησνœβη÷ τϕψτι÷+ δ ϖ ξβητ Ιδψτρ µηβ µηδ αξ″ν χψηδ″δλ οθψξοχϕτ+ κδ 
ϖρψξρσϕν χνϕνµ″ν ρηê ψφνχµηδ ψ οκµδλ τρσκνµξλ οθψδψ Ανφ− Βψêρσν ονϖσθψµ ενθλτ″9 „ρσ″ν ρηê σϕ+ 
αξ ρηê ϖξοδ″µη″ξ −−−” νθψ νχϖν″µη χν ϖξχθψδñ ρσθνσδρσλδµσνϖξβγ λι÷ ονχϕθδœκæ ιδχµνœæ η βη÷φ″νœæ 
ψλξρ″τ+ ϕσóθξ ϖ Βγθξρστρηδ νρη÷φ ϖξοδ″µηδµηδ− 

ςθψ ψ ϖβηδκδµηδλ „ναηδσµηβδ” η „εηφτθξ” Ρσθδφν Σδρσλδµστ ρσι÷ ρηê „θψδβψξϖηρσνœβη÷”9 ληδιρβ+ νρναξ+ 
ϖξχθψδµη η ναθψêχξ ροκσι÷ ρηê ϖ β″νœæ ψφνχµηδ ψδ ρψβψδφó″νϖξλη ονκδβδµηλη Ανξλη+ 
οθψδϕψξϖµξλη ψ ονœθδχµηβσϖδλ µηδκρϕηβγ ονρ″ñβóϖ η οθψξιλνϖµξλη οθψδψ ηρσνσξ ρψβψδφóκµηδ 



ϖθκηϖδ µ φ″νρ Ανφ− Λθξι ιδρσ ονϕνθµ÷ ρ″τδαµηβ÷ Οñρϕ÷+ οθψξφνσνϖµ÷ νχ ονβψ÷σϕτ βψρóϖ χν θνκη 
Λσϕη Ανφ: Ιóψδε ιδρσ σξλ+ ϕσóθδφν Αóφ ϖξαθ″+ αξ „ρσθψδφ″ ονθψ÷χϕτ οθψξ µθνχψδµητ ρηê Οµ”16+ ιδφν 
ψχµηδλ ιδρσ ψσθνρψβψξæ ρηê ν „τονθψ÷χϕνϖµδ” ϖοθνϖχψδµηδ Ρξµ ϖ œϖησ+ ψ ψβγνϖµηδλ Ανρϕηβγ 
µϕψóϖ η οθϖ κτχψϕηβγ− Β″δ σϕ ψϖµδ ξβηδ „οθξϖσµδ” βψξ „τϕθξσδ” Ιδψτρ ονϖηδθψνµδ ιδρσ ιδφν νοηδβδ− 

  
ΡΟΗΡ ΚΤΧΜΝŒΒΗ 
8− Τχι÷β ρηê χν Αδσκδιδλ ψ ονϖνχτ ροηρτ κτχµνœβη+ ρσνρνϖµηδ χν ψθψ÷χψδµη οθϖνϖησδι ϖ″χψξ+ Ιóψδε 

ροδ″µη″ ϖναδβ χψηδβϕ ϖµδ η ψµληδµµδ ψχµηδ+ αξ νεηβικµηδ ϖοηρæ χν θδιδρσθóϖ Βδρθρσϖ ηληê 
„Ιδψτρ+ ρξµ Ιóψδε ψ Μψθδστ” ∋ονθ− Ι 0+ 34(− Ψοηρ σδµ τϕψξϖ″ ϖ ρονρóα ιϖµξ+ δ Ιδψτρ µκδξ χν 
θνχψιτ κτχψϕηδφν+ δ ιδρσ βψ″νϖηδϕηδλ ονœθóχ κτχψη+ ναξϖσδκδλ σδφν œϖησ+ ονχκδφ″ξλ οθϖνλ η 
ηµρσξστβινλ οñρσϖνϖξλ+ κδ σϕδ „Ψαϖηβηδκδλ œϖησ”− Σδνκνφηβψµξ ρδµρ σδφν γηρσνθξβψµδφν εϕστ+ 
αξµιλµηδι µηδ χθτφνθψêχµδφν+ χναθψδ τιλτιδ Νθξφδµδρ9 „Οηδθϖρψξ ροηρ κτχµνœβη β″δι ψηδλη ψνρσ″ 
οθψδοθνϖχψνµξ ψ οµνϖµη Βδρθψ ≅τφτρσ η ονœθóχ ϖρψξρσϕηβγ ηµµξβγ σϕδ Ιóψδε χ″ ρηê ψοηρæ ψ 
ονœκταηνµ÷ ρναηδ Λθξι÷+ ϕσóθ αξ″ αθψδληδµµ+ ιϕν δ Ιδψτρ οθψξρψδχ″ µ œϖησ+ ψµηλ ροηρ ψϕνñβψνµν: 
ϕσν ϖµηϕκηϖηδ σν θνψϖξ+ χνρσθψδδ οδϖµ÷ σιδλµηβê τϕθξσ÷ ϖ εϕβηδ+ η σξλ ροηρµηδλ β″δι ψηδλη ναιêσξ 
ψνρσ″ σϕδ Βγθξρστρ9 ρϕνθν ϖρψξρβξ ψνρσκη ψοηρµη+ ϖρψξρσϕηβγ λóφ″ τœϖηêβηæ: ρϕνθν β″ ψηδλη ψνρσ″ 
ροηρµ+ ψηδληê χνοτœβη″ χν ϕνλτµηη ψ ρνα÷+ ον βψξλ ϖρψξρσϕηβγ κτχψη ϖοηρ″ χν ϕρηêφη ξι÷βξβγ+ ψ µηδι ψœ 
βη+ βν ϖ Μηδφν τϖηδθψξκη+ ψνρσκη µρσêοµηδ ψοηρµη ϖ µηδαηδ+ ονœθóχ œϖηêσξβγ Σδφν+ ϕσóθδλτ βγϖ″ η 
οµνϖµηδ µ ϖηδϕη ϖηδϕóϖ  ≅λδµ”17− 

  
Μ≅ΘΝΧΨ∆ΜΗ∆ ς Α∆ΣΚ∆Ι∆Λ 
0/− Ιϕν ονϖηδθµηϕ σιδλµηβξ „οθψδχ ϖηδϕλη τϕθξσδι ϖ Ανφτ”+ ϕσóθ µ ιδφν νβψβγ ψβψξµ ρηê 

τθψδβψξϖηρσµηæ „ϖ οδ″µη βψρτ”+ Ιóψδε ιδρσ ϖθψ ψ Λθξι÷+ ϖ µνβ αδσκδιδλρϕ+ τοθψξϖηκδινϖµξλ 
œϖηχϕηδλ οθψξιœβη µ œϖησ Ρξµ Ανδφν− ′τϕρψ οηρψδ ν σξλ9 „ϑηδχξ σλ οθψδαξϖκη+ µχρψδχ″ χκ Λθξη 
βψρ θνψϖη÷ψµη− Ονθνχψη″ ρϖδφν οηδθϖνθνχµδφν Ρξµ+ νϖηµê″ Φν ϖ οηδκτρψϕη η ον″νξ″ ϖ ″ναηδ+ φχξ 
µηδ αξ″ν χκ µηβγ ληδιρβ ϖ φνρονχψηδ” ∋′ϕ 1+ 5,6(− 

Ιóψδε αξ″ œϖηχϕηδλ µνβψµξλ σξβγ µθνχψηµ+ ϕσóθδ χνϕνµ″ξ ρηê ϖ ϖθτµϕβγ ον κτχψϕτ 
τονϕθψι÷βξβγ+ αξ″ξ ϖηêβ οηδθϖρψ÷ ψονϖηδχψη÷ νϖδφν χναθνϖνκµδφν „ϖξµηρψβψδµη” ∋ονθ− Εκο 1+ 4,7(+ 
ιϕηδ Βγθξρστρ οθψξιληδ µ ρηδαηδ χκ νχϕτοηδµη φθψδβγóϖ− Θóϖµνβψδœµηδ σδ Ιóψδε αξ″ œϖηχϕηδλ ονϕ″νµτ 
ορσδθψξ+ ϕσóθψξ οθψξαξκη µ ληδιρβδ τθνχψηµ Ιδψτρ+ φχξ µην″ ψµηóρ″ ηλ σê ϖηδκϕ÷ θχνρµ÷ ϖηχνλνœæ 
∋ονθ− ′ϕ 1+ 04,05(: αξ″ σδ οóŸµηδι œϖηχϕηδλ ονϕ″νµτ Λêχθβóϖ ψδ ςρβγνχτ ∋ονθ− Λσ 1+ 00(− 

  
ΝΑΘΨ∆Ψ≅ΜΗ∆ 
00− Ονµηδϖ ναθψδψµηδ ρξµ ιδρσ οηδθϖρψξλ νανϖη÷ψϕηδλ θδκηφηιµξλ νιβ+ Ιóψδε ονοθψδψ σδµ ναθψêχ 

∋ονθ− ′ϕ 1+ 10( χνοδ″µη ϖναδβ Ιδψτρ ονϖηµµνœβη+ ϕσóθ ιδρσ ιδχµνβψδœµηδ ιδφν οθϖδλ− 
Ψρχ φ″νρψ÷β+ δ ϖρψξρσϕηδ ναθψêχξ Ρσθδφν Σδρσλδµστ ρ÷ βηδµηδλ θψδβψξϖηρσνœβη ∋ονθ− Γαθ 8+ 8µ−: 

0/+ 0(+ ονψϖκ µλ ψθνψτληδæ+ χκβψδφν Ιδψτρ ηλ ρηê ονχχ″− Ονχναµηδ ιϕ ηµµδ ναθψêχξ+ σϕδ 
ναθψδψµηδ ψµιχτιδ ϖ Ιδψτρηδ ρϖδ „ϖξοδ″µηδµηδ”− Οθψξληδθψδ Ανφ ψ ≅αθγλδλ+ ϕσóθδφν ψµϕηδλ αξ″ν 
ναθψδψµηδ ∋ονθ− Θχψ 06+ 02(+ νρη÷φ ϖ Ιδψτρηδ οδ″δµ ρϕτσδϕ η τϕνθνµνϖµηδ+ σν Νµ ανϖηδλ ιδρσ νϖξλ „σϕ” 
ϖρψξρσϕηβγ οθχϖµξβγ ναηδσµηβ ∋ονθ− 1 ϑνθ 0+ 1/(− 

  
Μ≅Χ≅ΜΗ∆ ΗΛΗ∆ΜΗ≅ 
01− ς λνλδµβηδ ναθψδψµη Ιóψδε µχιδ χψηδβϕτ ηληê Ιδψτρ− Σξκϕν ϖ σξλ ηληδµητ λνµ ψµκδŸæ 

ψαϖηδµηδ ∋ονθ− Χψ 3+ 01(: ψµβψδµηδ σδφν ηληδµη ψνρσ″ν ναιϖηνµδ Ιóψδενϖη ϖ βγϖηκη ιδφν „ψϖηρσνϖµη”9 
„Μχρψ ∋Λτ( ηληê Ιδψτρ+ Νµ ανϖηδλ ψαϖη ρϖóι κτχ νχ ιδφν φθψδβγóϖ” ∋Λσ 0+ 10(− Μχι÷β ηληê+ Ιóψδε 
ναϖηδρψβψ+ δ ϖ œϖηδσκδ οθϖ ιδρσ νιβδλ Ιδψτρ+ ψœ ϖξλϖηι÷β ιδ+ ψονϖηχ Ιδφν ληριê Ψαϖηβηδκ− 

  
ΝΕΗ≅ΘΝς≅ΜΗ∆ Ι∆ΨΤΡ≅ ς ŒςΗ⁄ΣΞΜΗ 
02− Ονοθψδψ σδµ ναθψêχ+ νοηρµξ ϖ ∆ϖµφδκηη ′τϕρψ ∋1+ 11 µ−(+ χνϕνµτιδ ρηê ϖξϕτοηδµηδ 

οηδθϖνθνχµδφν ρξµ: θψτβ νµ σδ œϖησ″ν µ οóŸµηδιρψξ δοηψνχ+ ϕηδχξ σν χϖτµρσνκδσµη Ιδψτρ ονψνρσιδ ϖ 
œϖη÷σξµη− 

ςξϕτο οηδθϖνθνχµδφν σν ιδρψβψδ ιδχδµ νανϖη÷ψδϕ νιβ+ ϖξοδ″µηνµξ οθψδψ Ιóψδε− Οηδθϖνθνχµξ αξ″ 
ρξλανκδλ κτχτ Οθψξληδθψ+ ϖξϕτοηνµδφν ψ µηδϖνκη+ αξ µκδδæ χν Ανφ− Σϕδ στσι Ιδψτρ+ ϕσóθξ ιδρσ 
οθϖχψηϖ÷ „βδµ÷” ϖξϕτοτ ∋ονθ− 0 ϑνθ 5+ 1/: 6+ 12: 0 Ο 0+ 08(+ µηδ σξκϕν „ϖξοδ″µη” ναθψêχ Ρσθδφν 
Σδρσλδµστ+ κδ ψθψδλ φν οθψδϕθβψ+ µηδ ιδρσ ανϖηδλ οθψδχληνσδλ ϖξϕτοτ+ κδ Σξλ+ νχ ϕσóθδφν 
ονβγνχψη ψο″σ− 

Ψ ∆ϖµφδκηη χνϖηχτιδλξ ρηê+ δ „Ιδφν νιβηδβ η Λσϕ χψηϖηκη ρηê σδλτ+ βν ν Μηλ λóϖηνµν” ∋′ϕ 1+ 22(+  
ρψβψδφóκµηδ σδλτ+ βν λóϖη″ Ρξλδνµ+ ϕσóθξ ϖ γξλµηδ ρϕηδθνϖµξλ χν Ανφ ϖρϕψ″ µ Ιδψτρ ιϕν µ 
„ψαϖηδµηδ+ ϕσóθδ Αóφ οθψξφνσνϖ″ ϖναδβ ϖρψξρσϕηβγ µθνχóϖ”+ µψϖ″ Ιδψτρ „œϖησ″δλ µ νœϖηδβδµηδ 



ονφµ η βγϖ″ê κτχτ Σϖδφν+ Ηψθδκ”+  µηδβν χκδι σϕδ „ψµϕηδλ+ ϕσóθδλτ ροθψδβηϖηæ ρηê αêχ÷” ∋ονθ− ′ϕ 
1+ 2/,23(− 

  
ΤΒΗ∆ΒΨϑ≅ ΧΝ ∆ΦΗΟΣΤ 
03− Ον νεηθνϖµητ ϖ œϖη÷σξµη δϖµφδκηρσ ′τϕρψ ψοηρτιδ9 „≅ φχξ ϖξοδ″µηκη ϖρψξρσϕν ϖδχ″τφ Οθϖ 

Οñρϕηδφν+ ϖθóβηκη χν Φκηκδη+ χν ρϖδφν ληρσ , Μψθδσ− Χψηδβηê ψœ θνρ″ν η µαηδθ″ν λνβξ+ µοδ″µηι÷β 
ρηê λ÷χθνœβη÷+  ″ρϕ Αν ρονβψξϖ″ µ Μηλ” ∋′ϕ 1+ 28,3/(− 

Ιδχµϕδ ϖδχ″τφ ψοηρτ Λσδτρψνϖδφν+ οθψδχ σξλ ονϖθνσδλ χν Φκηκδη µκδξ τληδœβηæ σϕδ αθχψν 
ϖµδ ϖξχθψδµηδ+ ϖ ϕσóθξλ θψ ιδρψβψδ Αν Νοσθψµνœæ νχϖν″τιδ ρηê χν Ιóψδε− Βψξσλξ9 „Φχξ νµη ∋σι− 
Λêχθβξ( νχιδβγκη+ νσν µην″ Οñρϕη τϕψ″ ρηê Ιóψδενϖη ϖδ œµηδ η θψδϕ″9 „ςρσñ+ ϖδŸ Χψηδβηê η Ιδφν Λσϕê η 
τβγνχŸ χν ∆φηοστ: ονψνρσñ σλ+  βη ονϖηδλ: αν Γδθνχ αêχψηδ ρψτϕ″ Χψηδβηêβη+ αξ Ιδ ψφ″χψηæ”” ∋Λσ 1+ 
02(− Γδθνχ οθψξ νϕψιη οθψξαξβη Λêχθβóϖ ψδ ςρβγνχτ χνϖηδχψη″ ρηê ν µθνχψδµητ „ϕθóκ ξχνϖρϕηδφν” 
∋Λσ 1+ 1(− ϑηδχξ ψœ Λêχθβξ νχιδβγκη+ „ϕψ″ ονψαηιæ ϖρψξρσϕηβγ βγ″νοβóϖ ϖ ϖηδϕτ χν κσ χϖóβγ ϖ 
Αδσκδιδλ η β″δι νϕνκηβξ” ∋ονθ− Λσ 1+ 05(− ς σδµ ρονρóα ψαηιι÷β ϖρψξρσϕηβγ+ βγβη″ ψφ″χψηæ νϖδφν µνϖν 
µθνχψνµδφν „ϕθóκ ξχνϖρϕηδφν”+ ν ϕσóθξλ χνϖηδχψη″ ρηê ονχβψρ οναξστ Λêχθβóϖ µ ρϖνηλ χϖνθψδ− 
Ιδχµϕδ Ιóψδε+ τρ″ξρψϖρψξ ϖδ œµηδ νρσθψδδµηδ+ „ϖψη÷″ ϖ µνβξ Χψηδβηê η Ιδφν Λσϕê η τχ″ ρηê χν ∆φηοστ: 
σλ ονψνρσ″  χν œληδθβη Γδθνχ− Σϕ λη″ν ρηê ροδ″µηæ ρ″νϖν+ ϕσóθδ Οµ ονϖηδχψη″ οθψδψ Οθνθνϕ9 Ψ 
∆φηοστ ϖδψϖ″δλ Ρξµ λδφν” ∋Λσ 1+ 03,04: ονθ− Νψ 00+ 0(− 

Σϕ ϖηêβ χθνφ ονϖθνσµ Ιδψτρ ψ Αδσκδιδλ χν Μψθδστ οθνϖχψη″ οθψδψ ∆φηοσ− Ιϕ Ηψθδκ ϖρψδχ″ µ 
ρψκϕ ϖξιœβη „ψ χνλτ µηδϖνκη”+ ϕσóθδ σν ϖξιœβηδ ψονβψ÷σϕνϖ″ν Ρσθδ Οθψξληδθψδ+ σϕ η Ιóψδε+ ονϖηδθµηϕ η 
ϖροó″οθβνϖµηϕ νοσθψµνœβηνϖδι σιδλµηβξ Ανδι+ ρσθψδδ θóϖµηδ µ ϖξφµµητ Σδφν+ ϕσóθξ ϖξοδ″µη Μνϖδ 
Οθψξληδθψδ− 

  
Ι∆ΨΤΡ ς ŒςΗ⁄ΣΞΜΗ 
04− Νχ βγϖηκη ψϖηρσνϖµη ψµκψ″ ρηê Ιóψδε , ϖθψ ψ Λθξι÷ , µηδιϕν ϖδϖµ÷σθψ σιδλµηβξ „νχ ϖηδϕóϖ 

τϕθξσδι ϖ Ανφτ”+ ϕσóθ οθψξνακδϕ″ ρηê ϖ βη″ν9 „Ρ″νϖν ρσ″ν ρηê βη″δλ η ψληδρψϕ″ν ϖœθóχ µρ” ∋Ι 0+ 03(− 
Ψληδρψϕ″ν ϖœθóχ κτχψη+ ϖ œϖηêσδι Θνχψηµηδ µψθδσñρϕηδι , ιδχµδι ψ ϖηδκτ θνχψηµ σδφν φκηκδιρϕηδφν 
ληρσδβψϕ+ ιδχµδι ψ ϖηδκτ θνχψηµ µ ψηδλη Ηψθδκ− Σλ Ιδψτρ ϖψθρσ″+ „µαηδθ″ λνβξ+ µοδ″µη″ ρηê 
λ÷χθνœβη÷+  ″ρϕ Αν ρονβψξϖ″ µ Μηλ” ∋ονθ− ′ϕ 1+ 3/(− ∆ϖµφδκηδ ρσθδρψβψι÷ ϖ ϕηκϕτ ρ″νϖβγ σδµ 
χ″τφη νϕθδρ ξβη „τϕθξσδφν”+ ονοθψδψ ϕσóθξ Ιδψτρ ψ Μψθδστ οθψξφνσνϖτιδ ρηê χν ρϖδφν λδριñρϕηδφν 
ονρ″µµηβσϖ− Ιδχδµ σξκϕν λνλδµσ ψνρσιδ ϖξχναξσξ ψ σδφν τϕθξβη η νοηρµξ ϖ ∆ϖµφδκηη ′τϕρψνϖδι9 
Ορβγ ϖ Ιδθνψνκηληδ+ φχξ Ιδψτρ λη″ κσ χϖµœβηδ− 

Τβψδρσµηβψξ″ ϖ σξλ œϖηêβηδ ιϕν λ″νχνβηµξ οηδκφθψξλ ϖροóκµηδ ψ Λθξι÷ η Ιóψδεδλ− Η νσν+ „ϕηδχξ ϖθβκη 
ον ρϕνñβψνµξβγ τθνβψξρσνœβηβγ+ ψνρσ″ Ιδψτρ ϖ Ιδθνψνκηληδ+  σδφν µηδ ψτϖξκη Ιδφν Θνχψηβδ” ∋′ϕ 1+ 
32(− Ον το″ξϖηδ ιδχµδφν χµη+ ψνθηδµσνϖϖρψξ ρηê+ θνψονβψêκη ονρψτϕηϖµη „wœθóχ ϕθδϖµξβγ η ψµινλξβγ”− 
„Χνοηδθν ον σθψδβγ χµηβγ νχµκδŸκη Φν ϖ œϖη÷σξµη+ φχψηδ ρηδχψη″ ληêχψξ µτβψξβηδκλη+ οθψξρ″τβγηϖ″ ρηê 
ηλ η ψχϖ″ οξσµη− ςρψξρβξ ψœ+ ϕσóθψξ Φν ρ″τβγκη+ αξκη ψχτληδµη αξρσθνœβη÷ Ιδφν τλξρ″τ η 
νχονϖηδχψηλη” ∋′ϕ 1+ 35,36(− Λθξι οξσ9 „Ρξµτ+ βψδλτœ µλ σν τβψξµη″> Νσν νιβηδβ Σϖóι η ι ψ αóκδλ 
ρδθβ ρψτϕκηœλξ Βηδαηδ” ∋′ϕ 1+ 37(− ΝχονϖηδχŸ Ιδψτρ ιδρσ σϕ+ δ Νανιδ „µηδ ψθνψτληδκη σδφν+ βν ηλ 
ονϖηδχψη″”− Ονϖηδχψη″ ψœ9 „Βψδλτœβηδ Λµηδ ρψτϕκη> Βψξ µηδ ϖηδχψηδκηœβηδ+ δ ονϖηµηδµδλ αξæ ϖ σξλ+ βν 
µκδξ χν λδφν Νιβ>” ∋′ϕ 1+ 38,4/(− 

Ρ″ξρψ″ σê νχονϖηδχŸ Ιóψδε+ ν ϕσóθξλ οθψδχ βγϖηκ÷ Λθξι ονϖηδχψη″ „νιβηδβ Σϖóι”− ςρψξρβξ σϕ λóϖηκη 
η σϕ λξœκδκη− Ιδψτρ αξ″ „ιϕ λµηδλµν+ ρξµδλ Ιóψδε” ∋′ϕ 2+ 12(− Μηδλµηδι+ νχονϖηδχŸ Ιδψτρ ϖ œϖη÷σξµη 
λτρη″ νχµνϖηæ ϖ œϖηχνλνœβη „χνλµηδλµδφν νιβ” σν+ βν τρ″ξρψ″ νϖδι µνβξ+ οθψδχ χϖτµρστ κσξ9 
„Ιóψδεηδ −−− µηδ αóι ρηê ϖψη÷æ χν ρηδαηδ Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ Œϖηêσδφν ιδρσ σν+ βν ρηê ϖ 
Μηδι ονβψê″ν”− Νχ σδφν λνλδµστ Ιóψδε ϖηδχψη″+ δ ιδρσ ονϖηδθµηϕηδλ Ανδι σιδλµηβξ− Ιδψτρ χϖτµρσνκδσµη 
µψϖ″ σê σιδλµηβê ον ηληδµητ9 „ονϖηµηδµδλ αξæ ϖ σξλ+ βν µκδξ χν λδφν Νιβ”− 

  
ΝΟΗ∆ϑΤΜ Η ςΞΒΓΝς≅ςΒ≅ Ι∆ΨΤΡ≅ ς Μ≅Ψ≅Θ∆Βκ∆ 
05− ςψθρσµηδ Ιδψτρ „ϖ λ÷χθνœβη+ ϖ κσβγ η ϖ ″ρβδ” ∋′ϕ 1+ 41( χνϕνµξϖ″ν ρηê ϖ œθνχνϖηρϕτ œϖηêσδι 

Θνχψηµξ+ ονχ νοηδϕ÷ Ιóψδε+ µ ϕσóθξλ ρονβψξϖ″ν ϖψµηνρ″δ ψχµηδ „ϖξβγνϖµη”+ βψξκη ξϖηδµη η 
νχψηδϖµη Ιδψτρ+ µτβψδµη Φν Οθϖ η ψϖνχτ+ ψφνχµηδ ψ ονϖηµµνœβηλη οθψξοχι÷βξλη νιβτ− 

ς κηστθφηη δτβγθξρσξβψµδι ϑνœβηó″ ψδ βψβη÷ ϖρονληµ „µιοηδθϖ οδ″µ÷ βγϖ″ξ Λθξιê+ ψϖρψδ Χψηδϖηβê 
−−−  σϕδ œϖηêσδφν Ιóψδε”18+ ονµηδϖ „ξϖη″ νµ Σδφν+ ϕσóθδφν ϖηδθµη ληδκη ρονξϖæ ιϕν Βγκδα ξβη 
ϖηδβψµδφν”2/− 

Ψδ ρϖδι ρσθνµξ Ιδψτρ „αξ″ ηλ ονχχµξ” ∋′ϕ 1+ 40(+ ρψβτµϕηδλ νχο″βι÷β ψ σθνρϕê ρϖξβγ „θνχψηβóϖ”− 
Οθφµ÷″ ϖ σδµ ρονρóα τœϖηêβηæ νανϖη÷ψϕη ξβη θνχψηµµδφν η οθβξ+ ϕσóθδ ϖξοδ″µη″ τ ανϕτ Ιóψδε− 

  
 



ΗΗΗ , Λ⁄→ ΡΟΘ≅ςΗ∆ΧΚΗςΞ , ΝΑΚΤΑΗ∆ΜΗ∆Β 
  
06− Μ ρϖδι ξβηνϖδι χθνχψδ+ ϕσóθ αξ″ οηδκφθψξλνϖµηδλ ϖ ϖηδθψδ+ Ιóψδε χν ϕνñβ ονψνρσ″ ϖηδθµξ 

ϖδψϖµητ Ανδλτ+ σϕ ιϕ Λθξι− ιδι ξβηδ αξ″ν ροδ″µηµηδλ χν ϕνñβ νϖδφν οηδθϖρψδφν εηµσ+ ιϕηδ 
ϖξονϖηδχψη″ ϖ λνλδµβηδ ψϖηρσνϖµη− Ιóψδε µσνληρσ+ ιϕ ιτ λóϖηκηœλξ+ ϖ λνλδµβηδ ρϖδφν 
„ψϖηρσνϖµη” µηδ ϖξονϖηδχψη″ χµδφν ρ″νϖ+  ιδχξµηδ „τβψξµη″ σϕ+ ιϕ λτ ονκδβη″ µην″ Οñρϕη” ∋Λσ 0+ 
13(− ≅ σν οηδθϖρψδ „τβψξµη″” ρσ″ν ρηê ονβψ÷σϕηδλ „χθνφη Ιóψδε”− ς βη÷φτ β″δι σδι χθνφη ∆ϖµφδκηδ µηδ 
ψοηρτι÷ χµδφν ρ″νϖ+ ιϕηδ ϖξονϖηδχψη″− ≅κδ ληκβψδµηδ Ιóψδε λ ρϖ÷ ρψβψδφóκµ÷ ϖξλνϖê9 ονοθψδψ σν 
ληκβψδµηδ λνµ ϖ οδ″µη νχβψξσæ οθϖχê+ ιϕ ψϖηδθ δϖµφδκηβψµδ ρσϖηδθχψδµηδ9 „λ÷ ροθϖηδχκηϖξ” 
∋ονθ− Λσ 0+ 08( 

Σθψδα τληδæ νχβψξσξϖæ σê οθϖχê+ ψϖηδθ ρηê ϖ µηδι ανϖηδλ ιδχµν ψ µιϖµηδιρψξβγ œϖηχδβσϖ ν 
λêβψξŸµηδ η ιδφν ονϖν″µητ− ϑνœβηó″ ϖ βη÷φτ ονϕνκδñ βνθψ ϖµηϕκηϖηδι η χνϕ″χµηδι νχβψξστιδ σν 
œϖηχδβσϖν+ ιϕαξ ϖξιλτι÷β ψδ ρϕθατ σδι χνρσνιµδι ονρσβη „θψδβψξ µνϖδ η ρσθδ” ∋Λσ 02+ 41( 

07− „Λ÷ ροθϖηδχκηϖξ” ψ Μψθδστ ονρηχ µχδ ϖρψξρσϕν ϖξθŸµδ θξρξ νακταηδñβ− ∆ϖµφδκηρσ λóϖη 
ν Λθξη ιϕν ν „Χψηδϖηβξ ονœκταηνµδ λêνϖη+ ηληδµηδλ Ιóψδε” ∋′ϕ 0+ 16(− Ψµηλ ψβψµηδ ρηê ϖξοδ″µηæ 
„σιδλµηβ νχ ϖηδϕóϖ τϕθξσ ϖ Ανφτ” ∋ονθ− ∆ε 2+ 8(+ ∆ϖµφδκηδ ρσϖηι÷ οθψδχ µλ ναθψ νακταηδñβ η 
νακταηδµηβξ− Ψφνχµηδ ψ ναξβψιδλ ηψθδκρϕηδφν κτχτ ναθψêχ ψœκταηµ ναδιλνϖ″ χϖ δσοξ9 µιοηδθϖ 
ψϖηδθµν λ″δñρσϖν ϖ ρδµρηδ οθϖµξλ ∋αξ″ξ σν ϖ″œβηϖδ ψœκταηµξ(+  χνοηδθν ον οδϖµξλ βψρηδ λ÷9 
ροθνϖχψ″ νµê χν ρϖδφν χνλτ+ Ιóψδε αξ″ ϖηêβ „λêδλ” Λθξη+ ψµηλ ιδρψβψδ ψ Μη÷ ψληδρψϕ″: Λθξι 
ιδχµϕ ψβγνϖξϖ″ ϖδϖµêσθψµδ οθφµηδµηδ β″ϕνϖησδφν νχχµη ρηê ϖξ″÷βψµηδ Ανφτ− Λνµ ρσϖηæ 
ρναηδ οξσµηδ+ ϖ ιϕ ρονρóα οθφµηδµηδ σν ρψ″ν ϖ οθψδ ψ „ψœκταηµλη”− ΝχονϖηδχŸ χιδ ιδχξµηδ χκρψξ σνϕ 
ψαϖβψξβγ ϖξχθψδñ , βψξκη ρψβψδφóκµδ χψη″µηδ Ανφ ρλδφν Νχ λνλδµστ ψϖηρσνϖµη Λθξι ϖηδ+ η 
ρϖδ χψηδϖηβψδ οθφµηδµηδ νχχµη ρηê Ανφτ ϖ ρονρóα ϖξ″÷βψµξ η β″ϕνϖησξ λ ϖξοδ″µηæ ρσι÷β ρηê Λσϕ÷ 
Ρξµ Ανδφν− Λβηδθψξñρσϖν ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν ιδρσ σ÷ ενθλ÷ νχχµη ρηê Ανφτ+ ϕσóθδφν Νµ ρλ 
νβψδϕτιδ νχ Χψηδϖηβξ „ονœκταηνµδι” Ιóψδενϖη Λθξι ϖξονϖηχ ρϖνιδ εησ− 

Νϕνκηβψµνœæ+ δ αξ″ „ονœκταηνµ” ∋βψξκη „οθψξθψδβψνµ”( Ιóψδενϖη , ψϖηδθ ρηê ϖ Ανξλ Οκµηδ− 
ςρϕψτι÷ µ σν ναι βξσνϖµη ∆ϖµφδκηœβη+ κδ ϖ ρονρóα ρψβψδφóκµξ Λσδτρψ− Ρ″νϖ ϖξονϖηδχψηµδ χν 
Ιóψδε ρ÷ αθχψν ψµληδµµδ9 „µηδ αóι ρηê ϖψη÷æ χν ρηδαηδ Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη+ κανϖηδλ ψ Χτβγ 
Œϖηêσδφν ιδρσ σν+ βν ρηê ϖ Μηδι ονβψê″ν” ∋Λσ 0+ 1/(− Ρ″νϖ σδ ϖξιœµηι÷ σιδλµηβê Νακταηδµηβξ Ιóψδε− 
Λθξι ιδρσ Χψηδϖηβ÷ ϖ ρϖξλ λβηδθψξñρσϖηδ− „Ρξµ Μιϖξρψδφν” οθψξι÷″ ϖ Μηδι κτχψϕηδ βη″ν η ρσ″ ρηê 
„Ρξµδλ Βψ″νϖηδβψξλ”− 

Αóφ+ ϕσóθξ οθψδλϖη χν Ιóψδε ρ″νϖλη µην″+ ψϖθβ ρηê χν µηδφν ιϕν χν Νακταηδñβ Χψηδϖηβξ ψ 
Μψθδστ− Σν+ βν ρηê χνϕνµ″ν ϖ Μηδι ψ ροθϖ÷ Χτβγ Œϖηêσδφν+ νψµβψ θóϖµνβψδœµηδ ρψβψδφóκµδ 
ονσϖηδθχψδµηδ ϖηχψη νακταηδñβψδι+ ιϕ ηρσµη″ ιτ ϖβψδœµηδι ληêχψξ Ιóψδεδλ  Λθξι÷− Ψϖηρστµ λóϖη χν 
Ιóψδε ϖξθŸµηδ9 „µηδ αóι ρηê ϖψη÷æ χν ρηδαηδ Λθξη+ σϖδι Λ″νµϕη „− ≅ ψσδλ σν+ βν ρηê ρσ″ν τοθψδχµην , 
ψœκταηµξ Ιóψδε ψ Λθξι÷ , ρσ″ν ρηê ϖδχκδ œϖηêσδι ϖνκη Ανφ+ ϖηµµν οθψδσν αξæ ψβγνϖµδ− Λθξι ϖ 
ρϖξλ Ανξλ λβηδθψξñρσϖηδ λ ξæ χκδι ιϕν „Χψηδϖηβ ονœκταηνµ λêνϖη” ∋ονθ− ′ϕ 0+ 16(− 

08− ς ρ″νϖβγ µνβµδφν „ψϖηρσνϖµη” Ιóψδε νχβψξστιδ µηδ σξκϕν Αν÷ οθϖχê ν µηδϖξονϖηδχψηµξλ 
ϖθêβψ ονϖν″µητ ρϖδι Νακταηδµηβξ− Νχβψξστιδ ψθψδλ µ µνϖν οθϖχê ν ρϖνηλ ϖ″ρµξλ ονϖν″µητ− Σδµ 
„λ÷ ροθϖηδχκηϖξ”+ ϕσóθξ ϖ χτβγτ µικδορψξβγ σθχξβιη κτχτ ϖξαθµδφν τλη″νϖ″ Χψηδϖηβê ψ Μψθδστ+ 
ψϖη÷ψ″ ρηê ψ Μη÷ νακταηδñβψ÷ λη″νœβη÷+ ψνρσιδ οθψδψ Ανφ ρλδφν µ µνϖν ϖδψϖµξ η ονϖν″µξ χν σδι 
λη″νœβη− 

„Ιóψδε τβψξµη″ σϕ+ ιϕ λτ ονκδβη″ µην″ Οñρϕη9 ϖψη÷″ ρϖνι÷ Λ″νµϕê χν ρηδαηδ”− Σν+ βν ρηê ϖ Μηδι 
ονβψê″ν+ „ιδρσ ψ Χτβγ Œϖηêσδφν” , βψξ µηδ µ ονχρσϖηδ σξβγ ρ″óϖ ϖξοχ οθψξι÷æ+ δ σϕδ η νϖ λêρϕ 
λη″νœæ Ιóψδε χν Λθξη ονβψê″ ρηê ϖóϖβψρ µ µνϖν ψ Χτβγ Œϖηêσδφν> Βψξ µηδ σθψδα λξœκδæ ν σδι 
λη″νœβη Ανδι+ ϕσóθ θνψκµ ϖ ρδθβτ κτχψϕηλ οθψδψ Χτβγ+ ϕσóθξ µλ ιδρσ χµξ ∋ονθ− Θψ 4+ 4(+ ϕρψσ″στιδ 
µιϖροµηκδι ϖρψδκϕ÷ κτχψϕ÷ λη″νœæ> ϑρψσ″στιδ θóϖµηδ , η νϖρψδλ+ ϖ ρονρóα ρψβψδφóκµξ , λη″νœæ 
νακταηδñβψ÷ λ″νµϕóϖ+ ονφ″êαηι÷β ϖ µηδι ϖρψξρσϕν σν+ βν ον κτχψϕτ φνχµδ η οηêϕµδ+ βν µνρη ψµληνµ 
σδφν ϖξ″÷βψµδφν ψϖηδθψδµη η οθψξληδθψ νρóα+ τσδµσξβψµδι „ϕνλτµηη” µ ονχναηδñρσϖν Σιδλµηβξ 
σθξµησθµδι− 

„Ιóψδε −−− ϖψη÷″ ρϖνι÷ Λ″νµϕê χν ρηδαηδ+ κδβψ µηδ ψακη″ ρηê χν Μηδι+  ονθνχψη″ Ρξµ” ∋Λσ 0+ 13,14(− 
Σδ ρ″νϖ ϖρϕψτι÷ ψθψδλ µ ηµµ÷ ακηρϕνœæ νακταηδñβψ÷− Φ″êαη σδι ακηρϕνœβη+ χτβγνϖ ηµσδµρξϖµνœæ 
ψιδχµνβψδµη η ναβνϖµη νρóα , λêβψξψµξ η ϕναηδσξ , νρσσδβψµηδ ονβγνχψη νχ Χτβγ+ ϕσóθξ χιδ ξβηδ 
∋ονθ− Ι 5+ 52(− Ιóψδε+ ϕσóθξ αξ″ ονρ″τρψµξ Χτβγνϖη+ νχµκψ″ ϖ Μηλ ρλξλ Ÿθóχ″ν λη″νœβη , ρϖδι 
νακταηδñβψδι+ λêρϕηδι λη″νœβη− Αξ″ σν λη″νœæ ϖηêϕρψ νχ σδι+ ιϕηδι λóφ″ νβψδϕηϖæ „λ÷ ροθϖηδχκηϖξ” 
ϖδχκδ ληθξ ρϖδφν κτχψϕηδφν ρδθβ− 

1/− Κηστθφη ϖξρ″ϖη Λθξιê ιϕν „ψιδχµνβψνµ÷ ψ Ιóψδεδλ+ λêδλ ροθϖηδχκηϖξλ+ ϖηêψη÷ λη″νœβη 
χψηδϖηβψδι η νακταηδñβψδι”20− Λνϖ στ ϖ ηρσνβηδ ν χϖóβγ θνχψιβγ λη″νœβη+ ϕσóθδ ″÷βψµηδ τϕψτι÷ σιδλµηβê 
ϑνœβην″+ χψηδϖηβξ η νακταηδµηβξ+ ϕσóθδι σν σιδλµηβξ ρξλανκδλ ιδρσ λ″δñρσϖν Λθξη η Ιóψδε− „Χψηδϖηβσϖν 



η βδκηασ χκ ϕθóκδρσϖ Ανδφν µηδ σξκϕν µηδ ρσνι÷ ϖ ροθψδβψµνœβη ψ φνχµνœβη÷ λ″δñρσϖ+ κδ ι÷ ψϕ″χι÷ η 
ονσϖηδθχψι÷− Λ″δñρσϖν η χψηδϖηβσϖν σν χϖ ρονρναξ ϖξθµη η οθψδξϖµη ιδχξµδι Σιδλµηβξ 
Οθψξληδθψ Ανφ ψδ ρϖξλ κτχδλ”21+ ϕσóθδ ιδρσ ϕνλτµη÷ λη″νœβη ληêχψξ Ανφηδλ η κτχŸλη− 

Ονοθψδψ β″ϕνϖησδ νεηθνϖµηδ ρηδαηδ Ιóψδε ϖξθ αδψηµσδθδρνϖµ÷ λη″νœæ χν Λσϕη Ανφ+ ρϕ″χι÷β Ιδι 
„λ″δñρϕη χθ ψ ρηδαηδ”− Ψχδβξχνϖµξ ονψνρσæ ϖ τϕθξβητ+ αξ µηδ αξæ οθψδρψϕνχ÷ χκ Ανδφν οκµτ 
χνϕνµτι÷βδφν ρηê ϖ Μηδι+ Ιóψδε ϖξοδ″µη ϖξθŸµδ ονκδβδµηδ νσθψξλµδ νχ µην″9 οθψξιλτιδ Λθξιê χν 
ρηδαηδ η ρψµτιδ Ιδι ϖξ″÷βψµ÷ οθψξµκδµνœæ χν Ανφ− 

Ψ χθτφηδι ρσθνµξ ϖ″œµηδ λ″δñρσϖν ψ Λθξι÷ ρσµνϖη Ÿθóχ″ν ρψβψδφóκµδι φνχµνœβη Ιóψδε η ιδφν οθϖ 
ϖναδβ Ιδψτρ− „Αδψ ϖ÷σοηδµη φνχµνœæ Λσϕη Ανδι ιδρσ σϕ ϖξρνϕ+ δ µηβ ϖηêϕρψδφν ρσϖνθψξæ 
µηδονχναµ− Ονµηδϖ ιδχµϕ œϖ− Ιóψδε ον″÷βψνµξ αξ″ ψ Μιœϖηêσρψ÷ Χψηδϖηβ÷ ϖêψ″δλ λ″δñρϕηλ+ οθψδσν 
µηδψϖνχµηδ µιαθχψηδι ψακηξ″ ρηê χν νϖδι ϖψµηνρ″δι φνχµνœβη+ ϕσóθ÷ Ανφθνχψηβ ϖρψξρσϕηδ ρσϖνθψδµη ν 
ϖηδκδ οθψδϖξρψξ″− Λ″δñρσϖν ανϖηδλ ιδρσ µιαθχψηδι ηρσνσµ÷ ρον″δβψµνœβη÷ η ψϖη÷ψϕηδλ+ η χκσδφν ψ 
µστθξ ρϖδι χνλφ ρηê ϖψιδλµδι ϖροóκµνσξ ϖρψξρσϕηβγ χóαθ λ″νµϕóϖ− Ιδδκη ψσδλ Αóφ οθψδψµβψξ″ 
œϖ− Ιóψδε µ λ″νµϕ Μιœϖηêσρψδι Χψηδϖηβξ+ σν τβψξµη″ φν ψ οδϖµνœβη÷ µηδ σξκϕν σνϖθψξρψδλ Ιδι ξβη+ 
œϖηχϕηδλ Ιδι χψηδϖηβσϖ+ ναθνñβ÷ Ιδι βµνσξ+ κδ οθψδψ ψϖη÷ψδϕ λ″δñρϕη σϕδ τβψδρσµηϕηδλ ϖ Ιδι 
ϖψµηνρ″δι φνχµνœβη”22− 

10− Λη″νœæ σ τϕρψσ″σνϖ″ ξβηδ œϖηêσδι Θνχψηµξ µοθψóχ ϖ ταóρσϖηδ Αδσκδιδλτ+ ονσδλ µ τβγνχŸρσϖηδ 
ϖ ∆φηοβηδ+ ψ ϕνκδη , ον ονϖθνβηδ , ϖ Μψθδβηδ− ϑνœβηó″ νσβψ φ″êανϕ÷ βψβη÷ œϖηêσ÷ Θνχψηµê+ ρσϖηι÷β ι÷ 
ϖρψξρσϕηλ θνχψηµνλ ψ ϖψóθ− Œϖηêσ Θνχψηµ ψ Μψθδστ+ αδψονœθδχµην ψϖη÷ψµ ψ σιδλµηβ÷ ςβηδκδµη+ 
ρλ σδ ιδρσ ρψβψδφóκµ÷ σιδλµηβ÷− Θóϖµνβψδœµηδ , ονχναµηδ ιϕ ϖδ ςβηδκδµητ , χν σιδλµηβξ σδι µκδξ 
οθϖχψηϖδ νιβνρσϖν9 κτχψϕη ϕρψσ″σ Θνχψηµξ Ρξµ Ανδφν , οθϖχψηϖ κτχψϕ θνχψηµ+ τϕρψσ″σνϖµ οθψδψ 
σιδλµηβê Αν÷− ς σδι Θνχψηµηδ Ιóψδε ιδρσ νιβδλ− Μηδ ιδρσ σν νιβνρσϖν ονβγνχψ÷βδ ψδ ψθνχψδµη+ κδ µηδ ιδρσ 
νµν „ονψνθµδ” βψξ σδ σξκϕν „ψρσêοβψδ”− Ονρηχ οδ″µ÷ τσδµσξβψµνœæ κτχψϕηδφν νιβνρσϖ+ νιβνϖρϕηδφν 
ονρ″µµηβσϖ ϖ θνχψηµηδ− Ψϖηδθ ρηê ϖ σξλ ϕνµρδϕϖδµβι ιδχµνœβη γηονρσσξβψµδι9 Βψ″νϖηδϕ οθψξιêσξ 
∋γνλν ρρτλοστρ( χν ιδχµνœβη Ανρϕηδι Νρναξ Ρ″νϖ,Ρξµ , Ιδψτρ Βγθξρστρ− ςθψ ψ σϕηλ „οθψξιêβηδλ” 
∋ρρτλοσην( βψ″νϖηδβψδñρσϖ ϖ Βγθξρστρηδ ψνρσιδ σϕδ „οθψξιêσδ” ϖρψξρσϕν+ βν κτχψϕηδ+  ϖ ρψβψδφóκµνœβη 
, θνχψηµ+ ιϕν οηδθϖρψξ ϖξληθ Ιδφν αξσνϖµη µ ψηδλη− ς σξλ ϕνµσδϕœβηδ ψνρσιδ θóϖµηδ „οθψξιêσδ” 
κτχψϕηδ νιβνρσϖν Ιóψδε− 

Μ σδι ψρχψηδ µαηδθι÷ ϖ″œβηϖδφν ψµβψδµη ρ″νϖ Λθξη ρϕηδθνϖµδ χν χϖτµρσνκδσµηδφν Ιδψτρ ϖ 
œϖη÷σξµη9 „νιβηδβ Σϖóι η ι−−− ρψτϕκηœλξ Βηδαηδ”− Ιδρσ σν µηδ σξκϕν ϖξθδµηδ „τλνϖµδ”9 ρ″νϖ Λσϕη Ιδψτρ 
ϖρϕψτι÷ µ β″÷ θψδβψξϖηρσνœæ ςβηδκδµη+ ϕσóθ µκδξ χν σιδλµηβξ Θνχψηµξ ψ Μψθδστ− Ιóψδε+ ϕσóθξ 
ρϖνιδ κτχψϕηδ νιβνρσϖν ϖ ρσνρτµϕτ χν Ιδψτρ οθψξι÷″ νχ ονβψ÷σϕτ οθψδψ „ονρ″τρψδñρσϖν ϖηθξ”+ ηχ÷β ψ 
œϖησ″δλ Χτβγ Œϖηêσδφν+ ϕσóθδ οθψδψ ϖηθê τχψηδκ ρηê βψ″νϖηδϕνϖη+ ψοδϖµδ σδ βνθψ οδ″µηδι νχϕθξϖ″ 
µηδϖξρ″νϖηνµξ χθ σδφν νιβνρσϖ− 

  
ΗΥ , ΟΘ≅Β≅ ςΞΘ≅Ψ∆Λ ΛΗ′ΝŒΒΗ 
11− Βνχψηδµµξλ ϖξθψδλ σδι λη″νœβη ιδρσ ϖ ξβητ Θνχψηµξ µψθδσñρϕηδι οθβ− Ψοηρ δϖµφδκηβψµξ 

τσθϖκη″ θνχψι σδι οθβξ+ οθψδψ ϕσóθ÷ Ιóψδε ρσθ″ ρηê ψοδϖµηæ τσθψξλµηδ Θνχψηµηδ9 βηδœκ− Σν ιδχµν ρ″νϖν 
ναδιλτιδ βη÷φ ϖρψξρσϕηβγ κσ ξβη Ιóψδε ϖ Μψθδβηδ− Χκ Ιδψτρ ρ÷ σν κσ ξβη τϕθξσδφν+ ν ϕσóθξβγ 
λóϖη ∆ϖµφδκηρσ ∋ον ϖξχθψδµητ ϖ œϖη÷σξµη ιδθνψνκηλρϕηδι(9 „−−− ονρψδχ″ ψ µηλη η ϖθóβη″ χν Μψθδστ: η αξ″ 
ηλ ονχχµξ” ∋′ϕ 1+ 40(− Νϖν „ονχχµηδ”+ βψξκη ονρ″τρψδñρσϖν Ιδψτρ ϖ χνλτ µψθδσñρϕηλ αξϖ 
ονϖρψδβγµηδ θνψτληµδ θóϖµηδ ιϕν τβψδρσµηβψδµηδ ϖ οθβξ Ιóψδε− Σδµ+ ν ϕσóθξλ λóϖηνµν+ δ ιδρσ 
„ρξµδλ βηδœκη”+ τβψξ″ ρηê οθβξ νχ ρϖδφν χνλµηδλµδφν „νιβ”− Ιδδκη Θνχψηµ ψ Μψθδστ ιδρσ ϖ ονθψ÷χϕτ 
ψαϖηδµη η œϖηêσνœβη οθψξϕ″χδλ η ϖψνθδλ χκ κτχψϕηβγ θνχψηµ+ σν ονχναµηδ η οθβ Ιδψτρ οθψξ ανϕτ 
Ιóψδε,βηδœκη− ς µρψδι δονβδ ϑνœβηó″ ρψβψδφóκµηδ σν τϖξχσµη″ ονοθψδψ ϖρονλµηδµηδ κηστθφηβψµδ Ιóψδε,
Θψδληδœκµηϕ ϖ χµητ 0 λι− Οθβ κτχψϕ ∋ϖ ρψβψδφóκµνœβη οθβ εηψξβψµ( ψµκψ″ ρψβψδφóκµδ ληδιρβδ ϖ 
∆ϖµφδκηη− ςθψ ψ βψ″νϖηδβψδñρσϖδλ Ρξµ Ανδφν ψνρσ″ νµ οθψξιêσ χν σιδλµηβξ ςβηδκδµη− Ψνρσ″ 
σδ ϖ ρψβψδφóκµξ ρονρóα νχϕτοηνµ− Ιóψδε ψ Μψθδστ+ οθψδψ ρϖóι ϖθρψσσ+ οθψξ ϕσóθξλ οθβνϖ″ θψδλ ψ 
Ιδψτρδλ+ οθψξακηξ″ κτχψϕ÷ οθβê χν σιδλµηβξ Νχϕτοηδµη− 

12− ςµ÷ θνκê ϖ οθνβδρηδ κτχψϕηδφν ϖψθρσµη Ιδψτρ „ϖ λ÷χθνœβη+ ϖ κσβγ η ϖ ″ρβδ” νχφθξϖ″ 
βµνσ οθβνϖησνœβη+ ιϕν δ „οθβ ιδρσ χναθδλ βψ″νϖηδϕ”+ ϕσóθδ „οθψδϕρψσ″β οθψξθνχê” η ροθϖη+ δ 
βψ″νϖηδϕ „ονµηδϕ÷χ αθχψηδι ρσιδ ρηê βψ″νϖηδϕηδλ”23− 

Ψδ ϖψφκêχτ µ ϖηδκϕηδ ψµβψδµηδ οθβξ ϖ ξβητ βψ″νϖηδϕ+ ϖρψξρβξ κτχψηδ ονϖηµµη θνψτληδæ η ϖ οδ″µη 
οθψδξϖæ ιδι ρδµρ+ αξ „οθψδψ µη÷ οθψξακηæ ρηê χν Ανφ , Ρσϖóθβξ η Νχϕτοηβηδκ+ τβψδρσµηβψξæ ϖ Ιδφν 
ψαϖβψξβγ ψληδθψδµηβγ ϖ ρσνρτµϕτ χν βψ″νϖηδϕ η œϖησ+ η ονφ″êαηæ ϖ ρϖξλ ξβητ οθψξιŸñ ψ 
Βγθξρστρδλ+ ονχδιλτι÷β οθψδψ ϖηθê ξϖξ τχψη″ ϖ Ιδφν σθνιϕηλ ονρ″µµηβσϖηδ9 ϑο″µ+ Οθνθνϕ η 
ϑθóκ”24− 

13− Λνϖ στ ϖ ηρσνβηδ ν τœϖηêβδµητ ξβη θνχψηµµδφν+ ϕσóθδ ονϖηµµν ρσæ ρηê τχψη″δλ ϕχδφν 
βψ″νϖηδϕ ϖδχκδ ιδφν ρσµτ+ η χν ϕσóθδφν χθνφê ϖρϕψτιδ ϖψóθ χνρσêοµξ χκ ϖρψξρσϕηβγ9 „Œϖ− Ιóψδε ιδρσ 



ϖψνθδλ χκ ονϕνθµξβγ+ ϕσóθξβγ βγθψδœβηιñρσϖν ϖξµνρη χν ϖηδκϕηβγ οθψδψµβψδñ: χνϖνχψη νµ+ δ αξ αξæ 
χναθξλ η τσδµσξβψµξλ µœκχνϖβ÷ Βγθξρστρ+ µηδ σθψδα χνϕνµξϖæ „ϖηδκϕηβγ θψδβψξ”+ κδ ϖξρσθβψξ 
ονρη÷œæ βµνσξ ψϖξβψιµδ+ κτχψϕηδ+ οθνρσδ , αξκδ οθϖχψηϖδ η τσδµσξβψµδ”25− 

  
Υ , ΟΘΞΛ≅Σ →ΞΒΗ≅ ς∆ςΜ⊃ΣΘΨΜ∆ΦΝ 
14− Μχ οθβ÷ Βηδœκη ϖ χνλτ µψθδσñρϕηλ θνψονœβηδθ ρηê σδµ ρλ ϕκηλσ ληκβψδµη+ ϕσóθξ σνϖθψξρψξ 

ϖρψξρσϕηδλτ+ βν ιδρσ ψϖη÷ψµδ ψ ονρσβη÷ Ιóψδε− Ληκβψδµηδ σν θóϖµνβψδœµηδ ϖ ρονρóα ρψβψδφóκµξ νχρ″µη 
ϖδϖµêσθψµξ οθνεηκ σδι ονρσβη− ∆ϖµφδκηδ λóϖη÷ ϖξ″÷βψµηδ ν σξλ+ βν Ιóψδε „τβψξµη″”− Ιδχµϕδ ϖ σξβγ 
νρ″νµηêσξβγ ληκβψδµηδλ „τβψξµϕβγ” Ιóψδε ονψϖκι÷ νχϕθξæ ϕκηλσ φ″êανϕηδι ϕνµσδλοκβιη9 Ιóψδε ναβνϖ″ 
µ βν χψηδñ ψ σιδλµηβ÷ „νχ ϖηδϕóϖ τϕθξσ÷ ϖ Ανφτ”+ ϕσóθ „ψληδρψϕ″” ονχ χβγδλ ιδφν χνλτ− Λνµ 
ψθνψτληδæ+ χκβψδφν œϖ− Σδθδρ νχ Ιδψτρ+ ϖηδκϕ θδενθλσνθϕ ϕνµσδλοκβξιµδφν ϑθλδκτ+ ρσ″ ρηê 
ρψβψδφóκµ÷ νχµνϖηβηδκϕ÷ ϕτκστ œϖ− Ιóψδε ϖ ψβγνχµηλ βγθψδœβηιñρσϖηδ− 

15− Β″ϕνϖησ νεηθ+ ιϕ÷ Ιóψδε ψ″νξ″ ψδ ρϖδφν ηρσµηδµη+ αξ φνχµηδ οθψξι÷æ Λδριρψ ϖδ ϖ″ρµξλ 
χνλτ+ ψµιχτιδ ϖξσ″τλβψδµηδ „ϖ µηδψφ″êαηνµξλ ξβητ ϖδϖµêσθψµξλ+ ϕσóθδ ϕηδθνϖ″ν ιδφν ονρσêονϖµηδλ 
η αξ″ν χκñ Ÿθóχ″δλ ρψβψδφóκµξβγ ονβηδβγ: σν ψ µηδφν βψδθο″ Ιóψδε θνψϖφê η ρη″ê , ϖ″œβηϖ÷ χτρψνλ 
οθνρσξλ η ιρµξλ , χκ ρϖξβγ ϖηδκϕηβγ χδβξψιη+ ιϕ ϖóϖβψρ φχξ αδψ ϖγµη ονχονθψ÷χϕνϖ″ Ανξλ 
ψλξρ″νλ ρϖνι÷ ϖνκµνœæ+ ρϖνιδ οθϖν χν κτχψϕηδφν ονϖν″µη+ ρϖνιδ ρψβψêœβηδ λ″δñρϕηδ+ φνχψ÷β ρηê 
οθψξι÷æ ϖ θνχψηµηδ ϖξψµβψνµδ ρναηδ ληδιρβδ η βηêθ νχονϖηδχψηκµνœβη+ κδ θδψξφµτι÷β+ λνβ÷ 
µηδονθóϖµµδι χψηδϖηβψδι λη″νœβη+ ψ µστθκµδι λη″νœβη λ″δñρϕηδι+ ϕσóθ σϖνθψξ θνχψηµê η ι÷ ονχσθψξλτιδ”26− 

Σν ονχχµηδ ρηê Ανφτ+ αêχ÷βδ φνσνϖνœβη÷ ϖνκη χν ονœϖηêβδµη ρηê Ιδφν ρ″ταηδ+ µηδ ιδρσ µηβψξλ ηµµξλ 
ιϕ οθϕσξϕ÷ ονανµνœβη+ ϕσóθ ρσµνϖη ιδχδµ ψ οθψδιϖóϖ βµνσξ θδκηφηιµνœβη27− 

16− ςροóκµνσ ξβη Ιóψδε η Ιδψτρ ρϕ″µη µρ ιδρψβψδ χν θνψϖδµη σιδλµηβξ ςβηδκδµη ϖ″œµηδ ϖ 
ροδϕβηδ βψ″νϖηδβψδñρσϖ Βγθξρστρ+ σδφν Ανρϕηδφν µθψêχψη ρϕτσδβψµηδ ρ″τ÷βδφν τœϖηêβδµητ 
βψ″νϖηδϕ9 „Λνβ÷ Αóρσϖ Βγθξρστρ+ Ιδφν κτχψϕηδ βψξµξ αξ″ξ χκ µρ ψαϖηδµµδ+ αêχ÷β οθψξβψξµ÷ ″ρϕη σϕ 
ψδ ϖψφκêχτ µ ηβγ λνβ ψρ″τφτι÷β÷+ ιϕ σδ χψηêϕη ρϖδι µηδψϖνχµδι ρϕτσδβψµνœβη”28− 

Ονœθóχ σξβγ βψξµóϖ Βγθξρστρ ∆ϖµφδκηœβη οθψξψµι÷ τοθψξϖηκδινϖµδ ληδιρβδ βψξµνλ νχµνρψ÷βξλ ρηê 
χν σιδλµηβξ ορβγκµδι+ κδ σϕδ ονχϕθδœκι÷ ψµβψδµηδ εηψξβψµδφν ϕνµσϕστ ψ Ιδψτρδλ ϖ οθψξοχϕβγ 
τψχθνϖηδñ ∋ονθ− µο− Λϕ 0+ 30( νθψ ϖο″ξϖ+ ιϕη ϖξϖθ″ Νµ µ Ιµ Βγθψβηβηδκ+ φχξ ναι ονψνρσϖκη 
ιδρψβψδ ϖ ″νµβγ ρϖξβγ λσδϕ ∋ονθ− ′ϕ 0+ 30,33(− 

Ιϕ ϖηχψηδκηœλξ+ œϖηχδβσϖν ονρσνκρϕηδ µηδ ονληµê″ν θδκβιη ν µθνχψδµητ Ιδψτρ+ ναθψδψµητ+ 
νεηθνϖµητ ϖ œϖη÷σξµη+ τβηδβψβδ χν ∆φηοστ η τϕθξσξλ ξβητ ϖ Μψθδβηδ+  σν ψδ ϖψφκêχτ µ „σιδλµηβê” 
″ρϕη ψϖθσδι ϖ σξβγ ϖρψξρσϕηβγ ϖξχθψδµηβγ+ ϕσóθδ λι÷ λνβ ψαϖβψ÷+ κανϖηδλ ϖξο″ξϖι÷ ψ ρλδφν 
Ÿθóχ″ λη″νœβη9 Αóρσϖ Βγθξρστρ− Ιδœκη σ λη″νœæ ονοθψδψ Ιδφν βψ″νϖηδβψδñρσϖν οθνληδµηνϖ″ µ 
ϖρψξρσϕηβγ κτχψη+ ψ ιδι χναθνχψηδιρσϖ ψ οδϖµνœβη÷ ρϕνθψξρσκη µιοηδθϖ βη+ ϕσóθψξ ψ ϖνκη Ανδι ονψνρσϖκη ϖ 
µιϖηêϕρψδι ψξ″νœβη ψ Μηλ9 Λθξι+ Ιδφν Λσϕ η χνλµηδλµξ νιβηδβ+ Ιóψδε3/− 

„Νιβνϖρϕ” λη″νœæ Ιóψδε ψ οδϖµνœβη÷ ϖο″ξϖ″ µ „ρξµνϖρϕ÷” λη″νœæ Ιδψτρ η ϖψιδλµηδ , „ρξµνϖρϕ” 
λη″νœæ Ιδψτρ ϖο″ξϖ″ µ οδϖµν µ „νιβνϖρϕ÷” λη″νœæ Ιóψδε9 ιϕδ ψσδλ ψληδθψξæ φ″êαηê σδι ιδχξµδι ϖ 
ρϖνηλ θνχψιτ ϖηêψη> Χτρψδ ρψβψδφóκµηδ ϖθκηϖδ µ χψη″µηδ Ανρϕηδι λη″νœβη ρ″τρψµηδ ϖηχψ÷ ϖ Ιóψδεηδ 
œϖηδσκµξ οθψξϕ″χ ξβη ϖδϖµêσθψµδφν− 

ς Ιóψδεηδ τθψδβψξϖηρσµη ρηê σϕδ ηχδκµδ οθψδψϖξβηêδµηδ ονψνθµδφν µοηêβη ληêχψξ ξβηδλ 
βψξµµξλ η ϕνµσδλοκβξιµξλ+ λνκηϖδ χκ σδφν+ ϕσν ονρηχ″ χνρϕνµ″÷ λη″νœæ− Ηχ÷β ψ ψµµξλ 
θνψθóµηδµηδλ ληêχψξ λη″νœβη÷ οθϖχξ ∋βθησρ υδθησσηρ(  ϕνµηδβψµνœβη÷ λη″νœβη ∋µδβδρρησρ βθησσηρ(30+ 
λνδλξ ονϖηδχψηδæ+ δ Ιóψδε οθψδξ″ ψθóϖµν λη″νœæ οθϖχξ+ βψξκη βψξρσ÷+ ϕνµσδλοκβξιµ÷ λη″νœæ Ανρϕηδι 
Οθϖχξ+ ϕσóθ οθνληδµηνϖ″ ψ βψ″νϖηδβψδñρσϖ Βγθξρστρ+ ιϕ η ϕνµηδβψµνœæ λη″νœβη+ βψξκη θóϖµηδ βψξρσ÷ 
λη″νœæ ρ″ταξ+ ιϕηδι ϖξλφ″ νοηδϕ µχ σξλ βψ″νϖηδβψδñρσϖδλ η ιδφν θνψϖóι− 

  
ΥΗ , Ο≅ΣΘΝΜ ϑΝŒΒΗΝ′≅ Μ≅ΡΨΞΒΓ ΒΨ≅ΡÓς 
17− Φχξ µχδρψ″ξ σθτχµδ βψρξ χκ ϑνœβην″+ Οητρ ΗΩ+ „βγβ÷β ψϖηδθψξæ φν ρψβψδφóκµδι νοηδβδ œϖηêσδφν 

Οσθηθβγξ+ νφ″νρη″ Ιóψδε „Οσθνµδλ ϑνœβην″ ϕσνκηβϕηδφν””31− ςηδχψη″+ δ ϕσ σδµ µηδ αξ″ βψξλœ 
οθψδιœβηνϖξλ+ ονµηδϖ ψδ ϖψφκêχτ µ ϖξι÷σϕνϖ÷ φνχµνœæ+ „ιϕηδι Αóφ τχψηδκη″ µιϖηδθµηδιρψδλτ ρ″τχψδ 
ρϖδλτ+ ϑνœβηó″ œϖηêσξ ψϖρψδ βψβη″ η ϖξβγϖκ″+  ον Μιœϖηêσρψδι Οµµηδ µιφνθêσρψξλ œϖ− Ιóψδε 
νσβψ″ τϖηδκαηδµηδλ+ τβηδϕι÷β ρηê χν µηδφν ϖ µιϖηêϕρψξβγ ονσθψδαβγ η µηδαδψοηδβψδñρσϖβγ”32− 

Ιϕηδ ρ÷ οθψξβψξµξ σϕ ϖηδκϕηδι τεµνœβη> Κδνµ ΩΗΗΗ ϖξιœµη ιδ µρσêοτι÷βν9 „Ρψβψδφóκµ οθψξβψξµ σδφν+ 
δ œϖ− Ιóψδε ιδρσ νοηδϕτµδλ ϑνœβην″ η δ ϑνœβηó″ σϕ ϖηδκδ ρηê ρονχψηδϖ ον ιδφν νοηδβδ η σθνρϕκηϖνœβη+ 
σϕϖη ϖ σξλ+ δ αξ″ λ″νµϕηδλ Λθξη η χνλµηδλµξλ νιβδλ Ιδψτρ Βγθξρστρ −−− Ιóψδε αξ″ οθϖµξλ η 
µστθκµξλ ρσθóδλ+ νοηδϕτµδλ η ναθνñβ÷ Θνχψηµξ œϖηêσδι −−− Χκσδφν ιδρσ θψδβψ÷ ρ″τρψµ÷ η µκδξ ρηê œϖ− 
Ιóψδενϖη οθψδχδ ϖρψξρσϕηλη ηµµξλη+ αξ σδθψ ρϖ÷ µηδαηδρϕ÷ ονσêφ÷ ρσθψδφ″ η αθνµη″ ϑνœβην″ 
Βγθξρστρνϖδφν σϕ+ ιϕ νµφηœ µιρτληδµµηδι ρσθψδφ″ Θνχψηµξ ψ Μψθδστ+ φχψηδ αξ″ν σδφν ονσθψδα”33− 



18− Σθψδα λνχκηæ ρηê ν σν νθêχνϖµηβσϖν: ιδρσ νµν τρσϖηβψµηδ ονσθψδαµδ ϑνœβην″νϖη µηδ σξκϕν χκ ναθνµξ 
οθψδβηϖ ονιϖηι÷βξλ ρηê ψφθνδµηνλ+ κδ σϕδ η οθψδχδ ϖρψξρσϕηλ χκ τλνβµηδµη φν ϖ ονχδιλνϖµητ 
ψχµη δϖµφδκηψβιη œϖησ η µνϖδι δϖµφδκηψβιη ναδιλτι÷βδι „ϕθιδ η µθνχξ+ ϖ ϕσóθξβγ µηδφχξœ , ιϕ 
µοηρ″δλ ϖ ≅χγνθσβιη ονρσνκρϕηδι Βγθηρσηεηχδκδρ κηβη , θδκηφη η ξβηδ βγθψδœβηιñρϕηδ ϕϖησ″ξ −−− χψηρηι 
ϖξρσϖηνµδ ρ÷ µ βηêϕ÷ οθóαê”34− ≅αξ µηδœæ ον θψ οηδθϖρψξ οθϖχê ν Βγθξρστρηδ+ κτα φ″νρηæ ι÷ ονµνϖµηδ 
σλ+ φχψηδ ψνρσ″ ψµηδχαµ βψξ ψονλµηµ+ ϑνœβηó″ ονσθψδατιδ ρψβψδφóκµδι „λνβξ ψ ϖξρνϕνœβη” ∋ονθ− 
′ϕ 13+ 38: Χψ 0+ 7(+ αêχ÷βδι ψ οδϖµνœβη÷ χθδλ Χτβγ Οñρϕηδφν+ ιϕ θóϖµηδ νϖνβδλ ϖρσϖηδµµηβσϖ η 
οθψξϕ″χτ ιδφν Œϖηêσξβγ− 

2/− Ονϕ″χι÷β τεµνœæ ϖ οθψδλνµξλ ϖρσϖηδµµηβσϖηδ œϖ− Ιóψδε+ ϑνœβηó″ ϖηχψη ϖ µηλ θóϖµηδ 
ϖροµη″ξ ϖψóθ µηδ σξκϕν χκ ονρψβψδφóκµξβγ ρσµóϖ ξβη+ κδ χκ β″δι βγθψδœβηιñρϕηδι ϖροóκµνσξ+ 
µηδψκδµηδ νχ ϖθτµϕóϖ ξβη η ψχñ+ ιϕηδ ϖ µηδι οδ″µη ϕχξ ψ ϖηδθµξβγ− 

Ιϕ ρσϖηδθχψ ϑνµρσξστβι Ρνανθτ ςσξϕñρϕηδφν ΗΗ ν Ναιϖηδµητ Ανξλ+ ετµχλδµσκµ÷ ονρσϖ÷ 
β″δφν ϑνœβην″ ϖηµµν αξæ „µανµδ ρ″τβγµηδ Ρ″νϖ Ανδφν”35+ βψξκη β″ϕνϖησ φνσνϖνœæ ϖηδθµδφν 
ρ″τδµη ψαϖβψδι ϖνκη Ανφ ναιϖηνµδι ϖ Ιδψτρηδ− Η νσν ιτ µ ονβψ÷σϕτ χψηδιóϖ νχϕτοηδµη νχµιχτιδλξ 
ϖβηδκνµξ ϖψóθ ονρ″τρψδñρσϖ , ον Λθξη , ϖ″œµηδ ϖ Ιóψδεηδ+ ϕσóθξ ϖξθóµη″ ρηê ϖηδθµξλ ϖξοδ″µηδµηδλ 
Ανξβγ οθψξϕψñ− 

Οϖδ″ ΥΗ ψβγêβ″ χν ϖψξϖµη ιδφν νοηδϕη+ „σϕ ιϕ ϑνœβηó″ ϖ νρσσµηβγ βψρβγ ψϖξϕ″ ϖψξϖæ ιδι χκ 
ρηδαηδ+ οθψδχδ ϖρψξρσϕηλ ϖ ϕνµσδϕœβηδ ρονµσµηβψµδι θδεκδϕριη σδνκνφηβψµδι µχ ϖηêψη÷ ληêχψξ χψη″µηδλ 
Ανξλ η κτχψϕηλ ϖ ϖηδκϕηδι δϕνµνληη νχϕτοηδµη+ ϖ ϕσóθδι σν οηδθϖρψδ χψη″µηδ , Ανδ , ιδρσ β″ϕνϖηβηδ 
ρλνϖξρσθβψκµδ+ σν χθτφηδ ψœ , κτχψϕηδ+ µρψδ , βγνæ ρλν χν µηβψδφν µηδψχνκµδ ∋ονθ− Ι 04+ 4(+ µηφχξ 
µηδ ιδρσ ψϖνκµηνµδ ψ νανϖη÷ψϕτ ονϕνθµδι+ κδ µηδψαêχµδι η τρψκβγδσµηι÷βδι ϖροó″οθβξ− ϑνœβηó″ ϖψξϖ σδ 
œϖ− Ιóψδε ιϕν ρϖδφν ναθνñβê+ ϕηδθνϖµξ φ″êανϕηλ η αθχψν ϕστκµξλ χψηœ οθφµηδµηδλ ϖψανφβδµη 
ρϖδφν ϖηδκνϖηδϕνϖδφν ηρσµηδµη οθϖχψηϖξλη βµνσλη δϖµφδκηβψµξλη+ ϕσóθξλη ιœµηδιδ œϖ− Ιóψδε”36− 

20− ϑνœβηó″ οθψδληδµη σδ ρϖνιδ ονσθψδαξ ϖ λνχκησϖê− Οθψξονληµι÷β+ δ Αóφ „ονϖηδθψξ″ λ″νχνœæ 
µρψδφν Ψαϖηβηδκ ϖηδθµδι ρσθξ œϖηêσδφν Ιóψδε+ οθνρη Φν+ αξ ονψϖνκη″ ϑνœβην″νϖη ϖηδθµηδ 
ϖροó″οθβνϖæ ψ χψηδ″δλ ψαϖηδµη+ αξ χ″ λτ σϕ÷ ρλ÷ ϖηδθµνœæ η βψξρσνœæ ρδθβ+ ψ ιϕ÷ Ιóψδε ρ″τξ″ 
Ρ″νϖτ ςβηδκνµδλτ+ αξ λóφ″+ ψ οθψξϕ″χδλ η ϖρσϖηδµµηβσϖδλ Œϖηêσδφν+ ονρσêονϖæ οθψδχ Ανφηδλ 
χθνφλη œϖηêσνœβη η ροθϖηδχκηϖνœβη”37− 

Ιτ οθψδχ ρστ κσξ οοηδ Κδνµ ΩΗΗΗ ϖδψϖ″ œϖησ ϕσνκηβϕη χν λνχκησϖξ ν νοηδϕê œϖ− Ιóψδε+ οσθνµ 
β″δφν ϑνœβην″− ∆µβξϕκηϕ Πτλπτλ οκτθηδρ νχϖν″ξϖ″ ρηê χν σδι „σθνρϕκηϖνœβη νιβνϖρϕηδι”+ ιϕ÷ œϖ− 
Ιóψδε „νσβψ″ Χψηδβηê Ιδψτρ”+ η ιϕν „Νοσθψµνœβηνϖδλτ Ρσθóνϖη Ανδι Θνχψηµξ” ονκδβ″ λτ β″δ σν 
„χψηδχψηβσϖν+ ϕσóθδ Ιδψτρ Βγθξρστρ µαξ″ ρϖνι ϕθϖη÷”− Νχ σδφν βψρτ ϑνœβηó″ , ιϕ ϖρονλµη″δλ µ 
ονβψ÷σϕτ , α″φ ν νοηδϕê œϖ− Ιóψδε „οθψδψ σê λη″νœæ+ ϕσóθ ″÷βψξ″ Φν ψ Μηδονϕκµ÷ Χψηδϖηβ 
Ανφτθνχψηβ÷”+ η ονκδβ λτ ϖρψξρσϕηδ ρϖνιδ σθνρϕη η ψφθνδµη ϖηδκϕηδ κτχψϕηδι θνχψηµξ− 

Χψηœ σϕδ λλξ ϖηδκδ ονϖνχóϖ+ αξ σϕ ρλν ρηê λνχκηæ9 „Νχχκ νχ µρ τϕνβγµξ Νιβψδ+ ϖρψδκϕ÷ 
ψθψê α″êχóϖ η ψδορτβη −−− οθψξα÷χŸ µλ ″ρϕϖηδ ψ ονλνβ÷ µηδαηñρϕ÷ ϖ ϖκβδ ψ λνβλη βηδλµνœβη −−− 
 ιϕ µηδφχξœ τθσνϖ″δœ Χψηδβηê Ιδψτρ νχ µηδαδψοηδβψδñρσϖ+ ϕσóθδ φθνψη″ν Ιδφν ξβητ σϕ σδθψ αθνñ 
ϑνœβην″ Ανδφν νχ ϖθνφηβγ ψρχψδϕ η ϖρψδκϕηδι οθψδβηϖµνœβη”38− Χψηœ σδ λλξ µηδτρσµµδ ονϖνχξ χν 
σδφν+ αξ œϖ− Ιóψδενϖη ονκδβæ ϕχδφν βψ″νϖηδϕ− 

21− Ιδρσ λνηλ φνθ÷βξλ ξβψδµηδλ+ αξ µηµηδιρψδ οθψξονλµηδµηδ ονρσβη œϖ− Ιóψδε νχµνϖη″ν ϖ µρ 
σϕδ οληêæ σδι λνχκησϖξ+ ιϕ÷ οθψδχ ρστ κσξ λóι Ονοθψδχµηϕ ονκδβη″ χν µηδφν ψµνρηæ− Ψ οδϖµνœβη÷ 
ανϖηδλ λνχκησϖ σ+  οθψδχδ ϖρψξρσϕηλ ρλ ονρσæ Ιóψδε ψ Μψθδστ µαηδθ χκ ϑνœβην″ µρψξβγ 
βψρóϖ ρψβψδφóκµδι ϕστκµνœβη ϖ ψϖη÷ψϕτ ψ µνϖξλ Σξρη÷βκδβηδλ βγθψδœβηιñρσϖ− 

Ρναóθ ςσξϕñρϕη ΗΗ µ µνϖν τϖθκηϖη″ ϖρψξρσϕηβγ µ „ϖηδκϕηδ ροθϖξ Ανδ”+ µ σê „δϕνµνληê ψαϖβψδι 
σιδλµηβξ”+ ϖ ϕσóθδι Ιóψδε ϖ ρονρóα ρψβψδφóκµξ τβψδρσµηβψξ″− Ονκδβι÷β ρηê οθψδσν νοηδβδ σδφν+ ϕσóθδλτ 
Αóφ ρλ „ονϖηδθψξ″ ρσθ µχ ρϖξλη µιβδµµηδιρψξλη η µιϖηêϕρψξλη ρϕθαλη”4/+ θóϖµνβψδœµηδ τβψξλξ ρηê 
νχ µηδφν ρ″τξæ „ψαϖβψδι δϕνµνληη”− Μηδβγ œϖ− Ιóψδε ρσµηδ ρηê χκ ϖρψξρσϕηβγ ρψβψδφóκµξλ µτβψξβηδκδλ 
τβψδρσµηβσϖ ϖ λδριñρϕηδι ληριη Βγθξρστρ+ ϕσóθ ιδρσ ϖ ϑνœβηδκδ τχψη″δλ ϕχδφν η ϖρψξρσϕηβγ9 
λ″νµϕóϖ η θνχψηβóϖ+ Ιτχψη ξι÷βξβγ ψ οθβξ θ÷ϕ βψξ σδ9 ψ ιϕηδιϕνκϖηδϕ ηµµδι οθβξ+ νρóα ονϖν″µξβγ χν 
ξβη ϕνµσδλοκβξιµδ φν+ ιϕ η χν ονρσνκρσϖ− 

Λ÷ ροθϖηδχκηϖξ+ ϕσóθξ µνρη″ ϖ ρναηδ β″δ χψηδχψηβσϖν Ρσθδφν Οθψξληδθψ+ θóϖµνβψδœµηδ ψνρσ″ 
ϖοθνϖχψνµξ οθψδψ Ανφ ϖ ονβψ÷σϕη Οθψξληδθψ Μνϖδφν η ςηδβψµδφν ϖ Ιδψτρηδ Βγθξρστρηδ− Μηδβγ µλ 
τϕψτιδ χθνφη σδφν ψαϖβψδφν Οθψξληδθψ µ οθνφτ Σξρη÷βκδβη+ ϖ ϕσóθξλ λ σθϖæ η χκδι ρηê θνψϖηιæ 
„οδ″µη βψρτ” ψϖη÷ψµ ψ µηδϖξρ″νϖηνµ÷ σιδλµηβ÷ ςβηδκδµη Ρ″νϖ 

Μηδβγ œϖ− Ιóψδε ϖξοθρψ ϑνœβην″νϖη η œϖηστ+ ϕχδλτ ψ µρ+ α″νφνρ″ϖηδñρσϖν Νιβ η Ρξµ η Χτβγ 
Œϖηêσδφν− 

ς Θψξληδ+ τ Œϖ− Οηνσθ+ χµη 04 ρηδθοµη+ ϖ τθνβψξρσνœæ ςµηδανϖψηêβη Μιœϖηêσρψδι Λθξη Οµµξ+ ϖ 
θνϕτ 0878+ ιδχδµρσξλ λνιδφν Ονµσξεηϕστ− 

Ιµ Οϖδ³ ΗΗ 



Οθψξοηρξ9
0 Ονθ− Œς− ΗΘ∆Μ∆ΤΡΨ+ ≅χυδθρτρ γδθδρδρ+ ΗΥ 12+ 09 Ρ− Βγ− 

0//.1+ 581,583−  
1 Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ+ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 

Κδνµηρ ΩΗΗΗ Ο−Λ− ≅βσ+ ΗΩ ∋078/(+ 064,071−  
2 Œς− ϑΝΜΦΘ∆Φ− ΝΑΘΨ⊃ΧÓς+ Χδϕθ− Πτδλχλνχτλ Χδτρ 

∋7 φθτχµη 076/(9 Οηη ΗΩ Ο−Λ− ≅βσ+ βψêœæ Η+ σνλ Υ 171: ΟΗΤΡ 
ΗΩ+ Κηρσ ≅ονρσνκρϕη Ηµβκξστλ Οσθηθβγλ ∋6 κηοβ 0760(+ κ−β−+ 
220,224−  

3  Ονθ−  Œς− Ι≅Μ ΒΓΘΞΨΝΡΣΝΛ+ Ηµ  Λσσγ−  Γνλ−+  Υ  29  ΟΦ 46+  
46 µ−: Χνϕσνθψξ ϑνœβην″ η Οοηδδ ϕηδθτι÷β ρηê ληêχψξ 
ηµµξλη σνρλνœβη÷ ηληδµη+ τοσθξϖκη οθνσνσξο Ιóψδε ψ 
Μψθδστ ϖ Ιóψδεηδ ∆φηορϕηλ+ ονµηδϖ ϖ οδϖµξλ ρδµρηδ 
ψονϖηχ″ ονρ″τφê η ϖηδκϕνœæ σδφν ρσθµηϕ 
µιβδµµηδιρψξβγ ρϕθαóϖ Ανφ Νιβ9 Ρ″νϖ ςβηδκνµδφν η 
Ιδφν Μιœϖηêσρψδι Λσϕη9 ονθ− µο−9 Œς− Α∆ΘΜ≅ΘΧ+ Ρτοδθ 
„Ληρρτρ δρσ”+ Γνλ− ΗΗ+ 059 Ρ− Αδθµθχη Νοδθ+ ∆χ− Βηρσ+ ΗΥ 22 
µ−: Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 
κ−β−+ 068−  

4 ϑνµρσ− χνφλ− ν ϑνœβηδκδ Κτλδµ φδµσητλ+ 47−  
5 Ονθ− σλδ+ 52−  
6 ϑνµρσ− χνφλ− ν Ναιϖηδµητ Ανξλ Χδη υδθατλ+ 4−  
7 Σλδ+ 1−  
8 Ονθ− ΡΝΑÓΘ ς≅Σ− ΗΗ+ ϑνµρσ− χνφλ− ν ϑνœβηδκδ Κτλδµ 

φδµσητλ+ 52−  
0/ ΡΝΑÓΘ ς≅Σ− ΗΗ+ ϑνµρσ− χνφλ− ν Ναιϖηδµητ Ανξλ Χδη 

υδθατλ+ 1−  
00 Œς− ϑΝΜΦΘ∆Φ− ΝΑΘΨ⊃ΧÓς+ Χδϕθ− Μνυηρ γηρβδ 

σδλονθηατρ ∋02 κηρσνοχ 0851(9 ≅≅Ρ 43 ∋0851(+ 762−  
01 Œς− ≅ΤΦΤΡΣΞΜ+ Ρδθλν 40+ 0/+ 059 ΟΚ 27+ 231−  
02 Œς− ≅ΤΦΤΡΣΞΜ+ Χδ µτοσηηρ δσ βνµβτοηρβδµση+ Η+ 00+ 019 ΟΚ 

33+ 310: ονθ− Χδ βνµρδµρτ δυµφδκηρσθτλ+ ΗΗ+ 0+ 19 ΟΚ 23+ 
0/60: Βνµσθ Ετρστλ+ ΗΗΗ+ 19 ΟΚ 31+ 103−  

03 Œς− ≅ΤΦΤΡΣΞΜ+ Χδ µτοκηηρ δσ βνµβτοηρβδµση+ Η+ 00+ 029 ΟΚ 
33+ 310: ονθ− Βνµσθ Ητκηµτλ+ Υ 01+ 359 ΟΚ 33+ 70/−  

04 Ονθ− Œς− ≅ΤΦΤΡΣΞΜ+ Βνµσθ Ετρστλ ΩΩΗΗΗ 79 ΟΚ 31 36/ 
µ− Χδ βνµρδµρτ δυµφδκηρσθτλ+ ΗΗ+ η+ 29 ΟΚ 23+ 0/61: Ρδθλν 
40+ 02+ 109 ΟΚ 27+ 233 µ−: Œς− ΣΝΛ≅ΡΨ+ Ρτλλ Σγδνκ−+ ΗΗΗ+ 
π− 18+ − 1 ϖ ψϕνñβψδµητ−  

05 Ονθ− Οθψδλóϖηδµη ψ 8 η 05 ρσξβψµη+ 1/ κτσδφν 087/9 
Ηµρδφµλδµση+ ΗΗΗ.Η ∋087/(+ 77,81: 037,041: 317,320−  

06 Ο≅ς∆′ ΥΗ Οθψδλóϖηδµηδ χν Θτβγτ „∆πτηοδρ Μνσθδ,Χλδ” 
∋3 λι 086/(+ µ− 69 ≅≅Ρ 51 ∋086/(+ 320− Ονχναµ ονβγϖ″ê 
Θνχψηµξ µψθδσñρϕηδι ιϕν µιχνρϕνµκρψδφν ϖψνθβ 
ϖροóκµνσξ θνχψηµµδι ψµκδŸæ λνµ µο− ϖ9 Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ Κηρσ 
≅ονρσ− Μδληµδλ ετφησ ∋03 βψδθϖβ 0781(9 81/ ρ ΩΗΗΗ Ο−Λ− 
≅βσ+ ΩΗΗ ∋0781(+ 038 µ−: Α∆Μ∆ΧΞϑΣ ΩΥ Λνστ οθνοθην 
Ανµτλ ρµδ ∋14 κηοβ 081/(9 ≅≅Ρ 01 ∋081/(+ 202,206−  

07 ≅χγνθσ− ονρσ− Εληκηθηρ βνµρνθσην ∋11 κηρσνοχ 0870(+ 069 
≅≅Ρ 63 ∋0871(+ 0//−  

08 Σλδ+ 38+ κ−β− 03/: ονθ− ΡΝΑÓΘ ς≅Σ− ΗΗ+ ϑνµρσ− χνφλ− ν 
ϑνœβηδκδ Κτλδµ φδµσητλ+ 00: Χδϕθ− ν ονρσνκρσϖηδ œϖηδβϕηβγ 
≅ονρσνκηβλ βστνρησσδλ+ 00−  

1/ ≅χγνθσ− ονρσ− Εληκηθηρ βνµρνθσην ∋11 κηρσνοχ 0870(+ 74+ 
κ−β−+ 078 µ−  

10 Ονθ− Œς− ΒΓΘΞΨΝΡΣΝΛ+ Ηµ Λσγ− Γνλ−+ Υ 29 ΟΦ 46+ 46 µ−  
11 Ο≅ς∆′ ΥΗ+ Οθψδλóϖηδµηδ ∋08 λθβ 0855(9 Ηµρδφµλδµση+ 

ΗΥ ∋0855(+ 00/−  
12 Ονθ− Ληρρκδ Θνλµτλ+ Βνκκδβσ ηµ „Ρνκκδλµησσδ Ρ− Ινρδογ 

Ρονµρη Α−Λ−Υ”−  

13 Ονθ− σλδ+ Οθδεσην ηµ „Ρνκκδλµησσδ Ρ− Ινρδογ Ρονµρη 
Α−Λ−Υ−”−  

14 Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ+ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 κ−β−+ 
067−  

15 ΟΗΤΡ ΩΗΗ+ Νθêχψηδ θχηνϖδ χν τβψδρσµηϕóϖ ρψϕó″ ϕσνκηβϕηβγ 
Ρσµóϖ Ψιδχµνβψνµξβγ ∋08 κτσδφν 0847(9 ≅≅Ρ 4/ ∋0847(+ 
063−  

16 ΝΘΞΦ∆Μ∆Ρ+ Γνλ− ΩΗΗΗ ηµ Κτβλ+ 69 Ρ− Βγ− 76+ 103 µ−  
17 ΝΘΞΦ∆Μ∆Ρ+ Γνλ− ΩΗ ηµ Κτβλ+ 59 Ρ− Βγ− 76+ 085 µ−  
18 Ονθ− Ληρκδ Θνλµτλ+ Οθδω ∆τβγθηρσηβ Η−  
2/ Œς− ϑΝΜΦΘ∆Φ≅ΒΙ≅ ΝΑΘΨ⊃ΧÓς+ Χδϕθ− Πτδλχλνχτλ 

Χδτρ ∋7 φθτχµη 076/(9 κ−β−+ 171−  
20 Βνκκδβσην Ληρρθτλ χδ Αδσ Λθη Υηθφηµδ+ Η+ „Ρµβσ Λθη 

χδ Μψθδσγ”+ Οθδεσην−  
21 ≅χγνθσ− ονρσ− Εληκηθηρ βνµρνθσην ∋11 κηρσνοχ 0870(+ 059 

κ−β−+ 87−  
22 Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ+ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 κ−β−+ 

066 µ−  
23 Ονθ− ∆µβ− Κανθδλ δωδθβδµρ ∋08 ϖθψδœµη 0870(+ 89 ≅≅Ρ 62 

∋0870(+ 488 µ−  
24 Σλδ 139 κ−β−+ 527− Οοηδδ νρσσµηδφν νϕθδρτ ϖηδκνϕθνσµηδ 

οθψδχρσϖηκη œϖ− Ιóψδε ιϕν „ϖψóθ” χκ θνανσµηϕóϖ η κτχψη 
οθβξ: ονθ− µο− Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλφτλ οκτθηδρ ∋04 
ρηδθοµη 0778(9 κ−β−+ 07/: Α∆Μ∆ΧΞϑΣ ΩΥ Λνστ οθνοθην 
Ανµτλ ρµδ ∋14 κηοβ 081/(9 κ−β−+ 203,205: ΟΗΤΡ ΩΗΗ 
Οθψδλóϖηδµηδ ∋00 λθβ 0834(+ 39 ≅≅Ρ 26 ∋0834(+ 619 
Οθψδλóϖηδµηδ ∋0 λι 0844(9 ≅≅Ρ 36 ∋0844(+ 3/5: Ι≅Μ 
ΩΩΗΗΗ+ Νθêχψηδ θχηνϖδ ∋0 λι 085/(9 ≅≅Ρ 41 ∋085/(+ 287−  

25 Ο≅ς∆′ ΥΗ+ Οθψδλóϖηδµηδ ∋08 λθβ 0858(9 Ηµρδφµλδµση+ 
ΥΗΗ ∋0858(+ 0157−  

26 Σλδ9 κ−β−+ 0156−  
27 Ονθ− Œς− ΣΝΛ≅ΡΨ Ψ ≅ϑςΗΜΤ+ Ρτλλ Σγδνκνφηδ+ ΗΗ,ΗΗ+ π− 

71+ − 2+ χ 1−  
28 Σλδ+ ΗΗΗ+ π− 7+ − Η+ χ 0−  
3/ ΟΗΤΡ ΩΗΗ+ ∆µβ− Γτθηδσηρ πτρ ∋04 λι 0845(+ ΗΗΗ9 ≅≅Ρ 37 

∋0845(+ 218 µ−  
30 Ονθ− Œς− ΣΝΛ≅ΡΨ Ψ ≅ϑςΗΜΤ+ Ρτλλ Σγδνκνφηδ+ ΗΗ,ΗΗ+ π− 

071+ − 0+ χ 2−  
31 Ονθ− Œς− ϑΝΜΦΘ∆Φ− ΝΑΘΨ⊃ΧÓς+ Χδϕθ− Πτδλχλνχτλ 

Χδτρ ∋7 φθτχµη 076/(9 κ−β−+ 172−  
32 Σλδ+ κ−β−+ 171 µ−  
33 Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ+ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 κ−β−+ 

066,068−  
34 Ονρξµνχκµ ≅χγνθσ− ονρσ− Βγθηρσηεηχδκδρ κηβη ∋2/ φθτχµη 

0877(+ 239 ≅≅Ρ 70 ∋0878(+ 345−  
35 Ονθ− ϑνµρσ− χνφλ− ν Ναιϖηδµητ Ανξλ Χδη Υδθατλ+ 0−  
36 Ο≅ς∆′ ΥΗ+ Οθψδλóϖηδµηδ ∋08 λθβ 0858(9 Ηµρδφµλδµση+ 

ΥΗΗ ∋0858(+ 0158−  
37 Ονθ− Ληρρκδ Θνλµτλ+ Βνκκδβσ: Ρτοδθ νακσ ηµ 

„Ρνκκδλµησσδ Ρ− Ινρδογ Ρονµρη Α−Λ−Υ−”: Ονρσ βνλλτµ− ηµ 
„Ληρρ υνσηυ Ρ− Ινρδογ”−  

38 Ονθ− Κ∆ΝΜ ΩΗΗΗ+ „Νθσην χ Ρµβστλ Ινρδογτλ”+ χν″÷βψνµ 
χν σδϕρστ ∆µβ− Πτλπτλ οκτθηδρ ∋04 ρηδθοµη 0778(9 
Κδνµηρ ΩΗΗΗ Ο−Λ− ≅βσ+ ΗΩ ∋078/(+ 072−  

4/ Œς− ϑΝΜΦΘ∆Φ− ΝΑΘΨ⊃ΧÓς+ Χδϕθ− Πτδλχλνχτλ Χδτρ 
∋7 φθτχµη 076/(9 κ−β−+ 171+  

Βνοξθηφγσ ♦ αξ Κ’Νρρδθυσνθδ Θνλµν µχ Ονκηργ 
Αηργνορ Βνµεδθδµβδ 


