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ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΣΟΤ ΙΔΡΔΑ ΟΤ-ΔΝ –ΑΜΟΤΝ 
 

Σν θεηκελν ηεο ηζηνξίαο απηεο εηλαη γξακκέλν ζηνλ πάππξν Μόζραο (θαη’άιινπο 

Αγ. Πεηξνππνιεο) κε ηεξαηηθή γξαθή. Γίλεη γιαθπξή ινγνηερληθή πεξηγξαθή 

ησλ πεξηπεηεηώλ ηνπ ηεξέα Οπ-ελ Ακνπλ, απν ηηο Θήβεο ηεο Αηγύπηνπ 

(ζεκ.Λνύμνξ), ζηε πξία (Λίβαλν), γηα λα πάξεη μπιεία απν θέδξν  γηα ην ηεξό 

πινίν ηνπ Ακκσλα –Ρα. 

Γηαδξακαηίδεηαη θαηα ην 2
ν
 ήκηζπ ηνπ 11

νπ
 π.Υ αησλα. Γελ ζώδεηαη 

νιόθιεξν, νύηε εηλαη ην πξσηόηππν. Δρεη ραξαθηήξα επίζεκεο αλαθνξάο 

δεκόζηαο ππεξεζίαο, αιιά ην ινγνηερληθό ηνπ ύθνο, καο ζηξέθεη θαη ζηελ 

εληύπσζε δηεγήκαηνο θαη νρη αιεζηλήο ηζηνξίαο θαη πξνζώπσλ. 

Σα ζηνηρεία όκσο πνπ καο παξαζέηεη είλαη πνιπ ρξήζηκα γηα λα 

ζρεκαηίζνπκε κηα εηθνλα γηα ηηο εκπνξηθεο ζπλαιιαγεο ζηελ Αλ.Μεζόγεην θαζσο 

θαη γηα ηηο ζξεζθεπηηθεο ζπλεζεηεο θαη δνμαζίεο εθεηλεο ηεο πεξηνρεο θαη 

επνρεο. 

Σν θείκελν ερεη σο εμήο: 

 

Σελ 16
ε
 κέξα ηνπ ηξίηνπ κελα ηεο επνρήο ησλ πιεκκπξώλ

1
 ηνπ 5

νπ
 ρξόλνπ

2
, ν 

Οπελ Ακνπλ, αξρηεξέαο ηνπ Νανύ ηνπ Ακκσλα, θπξίαξρνπ ησλ ζξόλσλ ησλ 2 

ρσξώλ
3
,, μεθηλεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ γηα λα θέξεη μπιέηα γηα ην κεγάιν θαη ηεξό 

πινίν ηνπ Ακκσλα –Ρα, ηνπ Βαζηιηά ησλ Θεώλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Οπδεξραη, 

kαη πιέεη ζε θαλάιη ηνπ Ακκσλα. 

Σελ εκέξα πνπ έθηαζα ζηελ  Σάληδα 
4
, πεξηνρε ηνπ Βαζηιηα κεληεο θαη 

Σαλεηακνύλ, ηνπο παξέδσζα ηα δηαπηζηεπηήξηα πνπ είρα πάξεη απν ηνλ Ακκσλα 

–Ρα, ηνλ βαζηιέα ησλ Θεώλ, θη απηνί , νηαλ ην δηάβαζαλ, είπαλ: 

-Καη βέβαηα ζα θάλνπκε νηη πξόζηαμε ν Ακκσλ-Ρα ν Κύξηόο καο, 

Δηζη νη κεληεο θαη Σαλεηακνπλ, κε έζηεηιαλ κε ηνλ θαπεηαλην νλόκαηη 

Μελθακπνπηα, ελόο κεγάινπ πινίνπ, θαη κπάξθαξα γηα ηε κεγάιε ζάιαζζα ηεο 

πξίαο (Καξνπ) ηελ 1
ε
 κέξα ηνπ 4

νπ
 κήλα, ηεο 3

εο
 επνρήο. Δθηαζα ζηελ Νηνξ

5
, 

ρσξα ησλ Σδέθεξ, θαη ν Μπαληίινπ , ν πξηγθεπάο ηνπο, κνπ έζηεηιε 50 

θξαηδόιεο ςσκί, έλα αζθί θξαζί θαη έλα κπνύηη βνδηνύ. 

Αιιά έλαο απν ην πιήξσκα, ηόζθαζε , θιέβνληαο 5 ληέκπελ ρξπζνύ, 4 

αζεκέληα δνρεία, αμίαο 20 ληέκπελ θαη έλα ζάθν κε 11 ληέκπελ αζεκηνύ, ζπλνιν 5 

ληέκπελ ρξπζό θαη 31 ληέκπελ αζήκη.) 

Ξύπλεζα πνιύ πξσί, πήγα ζηνλ πξίγθεπα θαη ηνπ είπα: 

-Με ιήζηεςαλ ζην ιηκάλη ζνπ,εζύ είζαη ν πξίγθεπαο ηεο ρσξαο θαη επνκέλσο 

εζύ ζα ςάμεηο γηα ηα ιεθηα κνπ, εζύ ζα θάλεηο ηηο έξεπλεο.Γηαηί πξαγκαηηθά 

απηά ηα ρξήκαηα αλήθνπλ ζηνλ Άκκσλα –Ρα βαζηιηά ησλ Θεώλ, αθέληε ηεο γεο. 

Αλήθνπλ ζηνλ κέληεο, αλήθνπλ ζηνλ Υεξηρόξ
6
 θαη ζηνπο ππόινηπνπο αξρνληεο 

                                                 
1
 Σηε θαξασληθε Αηγππην ν ρξνλνο εηρε ηξεηο επνρεο , ζε ζρεζε κε ηα λεξα ηνπ Νείινπ. Αληζεο κεηαμπ 

ηνπο, Αθόκε θαη ζεκεξα νη θειάρνη (γεσξγνη) αθνινπζνπλ απην ην εκεξνινγην γηα ηηο γεσξγηθεο 

αζρνιίεο ηνπο 
2
 .ελλνεηηαη ηνπ ρξνλνπ βαζηιείαο ηνπ ηνηε θαξασ 

3
 Αλσ θαη Καησ Αηγππηνπ (θαησ =ε πεξηνρε ηνπ Γέlηα Αλσ =λνηηα, ζην ζεκεξηλν Λνπμνξ θαη 

Ννπβηα) 
4
 Μηα απν ηηο θαηα θαηξνύο πξσηεύνπζεο ηεο Αηγύπηνπ, ζηελ ζπγθεθξηκελε επνρή παξάιιεια κε ηελ 

πξσηεπνπζα ησλ Θεβώλ. Βξηζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ Γέιηα. 
5
 Ληκάλη ηεο βόξεηαο πεξηνρήο ηεο Παιαηζηίλεο, πνπ εμνπζηαδνηαλ απν έλαλ απν ηνπο Λανπο ηεο 

Θάιαζζαο Τδέθεξ, (Κεθνπ) , πνπ πηζαλόλ ηαπηηδνληαη κε ηνπο Παιαηζηηληνπο 
6
 Μέγαο αξρηεξέαο ζην λαό ησλ Θεβώλ, εθείλεο ηεο επνρήο 
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ηεο Αηγύπηνπ. Σσξα αλήθνπλ ζηνλ Οπάξζα, ζηνλ Μαθακαξνπ, θαη ζηνλ Σδαθαξ 

Μπάαι, ηνλ εγεκόλα ηεο Βπβινπ. 

Καη κνπ είπε: 

-Κνίηα εδσ, εηηε ζνπ αξέζεη , είηε νρη,, δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηε 

δηακαξηπξία ζνπ.Αλ ν θιέθηεο απν ην πιήξσκά ζνπ αλήθε ζηε ρώξα κνπ, ζα ζε 

απνδεκίσλα απν ηα δηθά κνπ απνζέκαηα, κέρξη λα βξεζεί ν θιεθηεο όπσο θη αλ 

ηνλ ιελε, Οκσο ν θιέθηεο πνπ ζε ιήζηεςε αλήθεη ζε ζέλα θαη ζην πιήξσκά 

ζνπ.ηακάηεζε ζηε ρώξα κνπ θαη κείλε καδί κνπ γηα ιίγεο κέξεο, κέρξη λα θάλσ 

κεξηθέο έξεπλεο. 

Δηζη πέξαζα 9 κέξεο αξαγκέλνο ζην ιηκάλη ηνπ θαη κεηά πήγα θαη ηνπ εηπα: 

-Κνίηα, δελ έρεηο βξεί ηα ιεθηά κνπ. Πξέπεη λα θύγσ κε ηνλ θαπεηάλην ηνπ 

πινίνπ θη όζνπο ηαμηδεύνπλ καδί ηνπ. 

Αιια απηόο απάληεζε: 

-ησπή, αλ ζέιεηο λα βξεζνύλ ηα ρξήκαηά ζνπ, άθνπζε ηα ιόγηα κνπ 

..........[ιείπεη ην πι’εξεο θείκελν ζ’απηό ην ζεκείν, αιιά απν ηηο ιίγεο γξακκέο 

θαίλεηαη νηη ν Οπ-ελ Ακνπλ ήηαλ αλππόκνλνο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Σύξν.] 

Αθεζα ηελ Σπξν γηα λα ζπλαληεζσ ηνλ Σδεθεξ Βααι, ηνλ αξρνληα ηεο 

Βύβινπ. ...ελα θαξαβη.......βξεθα 30 ληεκπελ αζεκη κεζα θαη ηα πήξα. Δηπα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ: 

-Πήξα ηα ρξήκαηά ζαο. Θα κεηλνπλ ζηελ θαηνρή κνπ, κέρξη λα βξεηηε ηα δηθα 

κνπ ή ηνλ θιέθηε πνπ ηα πήξε. Γελ ζαο ιήζηεςα, κόλν ηα θαηάζρσ. 

Δηζη έθπγαλ θαη γσ γηόξηαζα ην ζξίακβό κνπ ζε κηα ζθελή ζηελ αθηή, ζην 

ιηκάλη ηεο Βπβινπ 

Καη  βξήθα θαη κηα θξπςώλα γηα ηνλ Ακκσλα ηνλ Σαμηδεπηε
7
 θαη έβαια ηα 

ππάξρνλ΄ηα ηνπ κέζα. 

Ο άξρνληαο ηεο Βύβινπ κνπ έζηεηιε απεζηαικέλν, ιέγνληαο: 

-Φπγε απν ην ιηκάλη κνπ! 

Καη γσ ηνπ απάλπηεζα: 

-Πνύ λα πάσ?Αλ βξεηο πινίν λα κε κεηαθέξεη, άζε κε λα πάσ πίζσ ζηελ 

Αηγππην! 

Καη πέξαζα 29 κέξεο ζην ιηκάλη θη απηόο θαζεκεξηλά κνπ έζηειλε κήλπκα λα 

θύγσ απν ην ιηκαλη ηνπ! 

Σσξα.... όηαλ έλαο απν ηελ αθνινπζία ηνπ,  πξόζθεξε ζηνπο ζενύο ζηνπ,έπεζε 

ζε έθζηαζε, Καη είπε ζηνλ άξρνληα : 

-Φέξε ηνλ ζεό εδώ. Φέξε ηνλ απεζηαικέλν πνπ ηνλ κεηαθέξεη.Ο  Ακκσλ ηνλ 

έζηεηιε. Απηόο ηνλ έθαλε λα έξζεη.ηείιηνλ πάιη πίζσ. Καλε λα αλαρσξήζεη 

ακέζσο. 

Ο αληξαο πνπ θαηαιήθηεθε απν ηεξή έθζηαζε, ζπλερηζε λα θηλείηαη όιε 

λύρηα. 

Καη γσ βξήθα θάπνην πινίν πνπ εηνηκαδόηαλ γηα ηελ Αηγππην θη όηαλ εηρα 

πηα κεηαθέξεη εθεί όια κνπ ηα ππάξρνληα, έξξημα κηα καηηά ζην ζθνηάδη θαη 

είπα: «Οηαλ ζθνηεηληάζεη ηειείσο , ζα κεηαθέξσ θαη ην μόαλν ζην πινίν θαη δελ 

ζα επηηξεςσ θαλέλα καηη λα πέζεη πάλσ ηνπ» 

Σνηε ν ππέπζπλνο ηνπ ιηκαληνύ ήξζε ζε κέλα ιέγνληαο: 

-Μείλε εδώ κέρξη ην πξση, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηνπ Κπβεξλήηε. 

Καη ηνπ είπα: 

                                                 
7
Γηα λα έρνπλ ηελ ράξε θαη ηε δπλακε ηνπ ζενύ , αιιά θαη γηα λα γηλνληαη ζεβαζηνί ζηα μέλα κέξε πνπ 

πεγαίλαλ, εθεξλαλ καδί ηνπο ην μύιηλν μόαλν ηνπ Θενύ 
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-Γελ είζαη εζύ ν ίδηνο πνπ πεξλνύζεο ηηο κέξεο ζνπ , ιέγνληάο κνπ 

θαζεκεξηλά: «θπγε απν ην ιηκάλη κνπ»?Καη επηηξέπεηο ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ 

λα κείλεη απόςε θαη κεηά γπξλάο θαη ιεο  «θπγεηε!» 

Καη πήγε θαη ην είπε ζηνλ Κπβεξλήηε θη απηόο έζηεηιε κελπκα ζηνλ 

θαπεηάλην ηνπ πιεξώκαηνο , ιέγνληαο: 

-Μείλε κέρξη αύξην! 

Οηαλ μεκέξσζε, έζηεηιε λα κε θσλάμνπλ επάλσ, ελώ ν ζεόο (ην μόαλν) 

αλαπαπόηαλ ζηε ζθελή, νπνπ ήηαλ ζηελ αθηή. 

Σνλ βξήθα λα θάζεηαη ζην ππεξών κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε ζην παξάζπξν, 

έηζη ώζηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ , έζπαδαλ ηα θύκαηα ηεο κεγάιεο 

ζάιαζζαο ηεο πξίαο. Σνπ είπα: 

-Ο Ακκσλ κεηα ζνύ! 

Κη απηόο κνπ είπε! 

-Απν πόηε ερεηο έξζεη εδώ, απν ηε ρώξα ηνπ Ακκσλα? 

Καη ηνπ είπα: 

-Απν δσ θαη 5 νιόθιεξνπο κήλεο! 

Μνπ είπε: 

-Θεέ κνπ ζσζηά! Πνύ εηλαη ηα ζπλνδεπηηθά γξάκκαηα ηνπ Ακκσλα πνπ 

έπξεπε λα εηλαη ζηελ θαηνρή ζνπ; Πνύ είλαη ηα γξάκκαηα ηνπ Μεγάινπ Ιεξέα ηνπ 

Ακκσλα πνπ έπξεπε λα είλαη ζηα ρέξηα ζνπ? 

Καη γσ ηνπ είπα: 

-Σα έδσζα ζηνπο κέληεο θαη Σαλεηακππλ. 

Σόηε απηόο ελνριήζεθε πάξα πνιύ θαη είπε: 

-Κνίηα δσ! Ούηε απνδεηθηηθά , νπηε επηζηνιέο.. ηίπνηε δελ έρεηο ζηα ρέξηα 

ζνπ! Πνύ είλαη ην πινίν πνπ ζνπ έδσζε ν κέληεο γηα λα κεηαθεξεηο ηε μπιεία 

θέδξνπ; Πνύ είλαη ην πξηάληθν πιήξσκα? Πώο θαη ζε άθεζε ζηα ρέξηα ηνπ 

θαπεηιαληνπ γηα λα ζε ζθνηώζεη θαη λα ζε πεηάμεη ζηε ζάιαζζα αθνύ ζε 

ιεζηέςεη; Με πνηαλνύ ηελ άδεηα ηόηε ζα έςαρλα γηα ην μόαλν ηνπ ζενύ? Καη  γηα 

ζέλα επίζεο! 

Καη ηνπ είπα: 

-ίγνπξα είλαη αηγππηηαθό πινίν θαη αηγππηηαθό πιήξσκα ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ κέληεο. Γελ έρεη ύξηνπο λαύηεο. 

Κη απηόο είπε: 

-η αιήζεηα ππάξρνπλ εηθνζη θνξηεγά πινία εδώ ζην ιηκάλη κνπ, πνπ θάλνπλ 

εκπόξην κε ηνλ κέληεο. Οζν γηα ηε ηδώλα, ην άιιν ιηκάλη πνπ πεξάζαηε, 

νξθίδνκαη νηη ππάξρνπλ άιια 50 θνξηεγά πινία πνπ έρνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

κε ηνλ Οπαξθαζάξα
8
 θαη θάλνπλ ηαμίδηα γηα ην θεξδνο ηνπ. 

’απηήλ ηε βαξηά ζηηγκή έκεηλα ακίιεηνο. Κη απηόο κνπ είπε: 

-Γηα πνηά δνπιεηά ηέινο πάλησλ ήξζεο; 

Καη ηνπ είπα; 

-Ηξζα γηα λα πάξσ μπιεία γηα ην κεγα θαη ηεξό πινίν ηνπ Ακκσλα –Ρα ηνπ 

βαζηιέα ησλ ζεώλ. Οηη έρεη θαλεη ν παηέξαο ζνπ θαη ν παηέξαο ηνπ παηέξα ηνπ, 

ην ίδην λα θάλεηο θαη ζπ. 

Απηά ηνπ είπα θη απηόο απάληεζε: 

-Πξαγκαηηθά απηό έθαλαλ. Σνπ πξνκήζεπαλ ηελ μπιεία. Γελ έρεηο παξα λα 

κνπ ηελ πιεξώζεηο θαη ζα ζνπ δώζσ ηελ μπιεία. Γηαηί νη άλζξσπνί κνπ 

εθηεινύζαλ απηέο ηηο πξνζθνξέο, αθνύ ν Φαξαώ-δνμαζκέλν ην όλνκά ηνπ-.κνπ 

                                                 
8
 Σύξηνο έκπνξνο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Αηγππην. 
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έζηειλε 6 πινία, θνξησκελα κε αηγππηηαθά αγαζά, πνπ ηα μεθόξησλαλ ζηηο 

απνζήθεο.Αιιά εζύ ηη κνπ έθεξεο γηα αληάιιαγκα? 

Δηζη δηέηαμε θαη έθεξαλ ηα βηβιία ινγαξηαζκώλ πνπ αλήθαλ ζηνπο πξνγόλνπο 

ηνπ θαη ηα δηάβαζε παξνπζία κνπ. Πηζηνπνηνύληαλ νηη 1000 ληέκπελ αζεκηνύ θαη 

δηάθνξα άιια αληηθείκελα εηραλ κπεη ζηα βηβιία. 

Καη είπε: 

-Οζν γηα ηνλ αξρνληα ηεο Αηγύπηνπ, κήπσο εηλαη ν θύξηνο όισλ όζσλ έρσ θαη 

γσ ν ππεξέηεο ηνπ? Γελ ήηαλ βαζηιηθά δώξα απηά πνπ παξέδηλε ζηνλ παηέξα 

κνπ?.Οζν γηα κέλα , κε ηε ζεηξά κνπ, δελ είκαη ππεξέηεο ζνπ , νύηε ππεξέηεο 

απηνύ πνπ ζνπ έζηεηιε. Γελ έρσ παξά λα βγάισ κηα θσλή ζην Λίβαλν, έηζη ώζηε 

ζαλ λα αλνημαλ νη νπξαλνί, ηα θνύηζνπξα λα βξεζνύλ ζηελ παξαιία. 

Γώζε κνπ ηα παληά πνπ έθεξεο γηα ηα πινία πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηελ μπιεηα 

ζηελ Α’ηγππην. Καη ηα ζθνηληά πνπ ζα δέζεηο γηα λα κεηαθέξεηο ηα μύια ζηα 

πινία ζνπ. Αλ δελ ζνπ θάλσ εγσ ηα ζθνηληά θαη ηα παληά ησλ πινίσλ ζνπ, νη 

ζσξνί ζα γηλνπλ πνιπ βαξεηο, ζα ζπαζνπλ θαη ζπ κπνξεί λα ραζείο κέζα ζηελ 

νκίριε ηεο ζάιαζζαο, ηδίσο όηαλ ν Άκκσλ αθήζεη ηελ θξαπγή ηνπ ζηνλ νπξαλό 

(ξίμεη θεξαπλό) θαη αθήζεη ειεύζεξν ηνλ άθεζ (ζεό ηεο θαηαηγίδαο),  

Πξόζεμε όκσο! Μνλνλ αθνύ βάιεη δίπια ηνπ ηνλ εζ
9
κπνξεί ν Ακκσλαο λα 

βξνληήμεη. Ο Ακκσλαο δεκηνύξγεζε όιεο ηηο ρώξεο. Πξώηα έθηηαμε ηε γε ηεο 

Αηγύπηνπ, απ’όπνπ ήξζεο εζπ, θαη κεηά όιεο ηηο άιιεο. Τπέξνρα πξάγκαηα θαη 

ηερλνινγία έρνπλ έξζεη  ζηε ρώξα κνπ απν θεί θαη επη πιένλ όιε γλώζε πνπ έρεη 

θηάζεη ζε καο. Πνηόο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ αλόεηνπ δεηηάληθνπ ηαμηδηνύ πνπ 

ζε έβαιαλ λα θάλεηο
10

; 

Αιιά εγώ ηνπ είπα: 

-Απηό δελ είλαη ζσζηό! Νηξνπή λα ην ιεο! Γελ είλαη ηαμίδη δεηηαληάο απηό 

πνπ κέζηεηιαλ λα θάλσ εθείλνη πνπ δσ αλάκεζά ηνπ! Γελ εηλαη κόλν ηα πινία πνπ 

πιένπλ ζηνλ πνηακό (Νείιν), πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ακκσλα. Γηθηά ηνπ είλαη θαη ε 

ζάιαζζα θαη ν Λίβαλνο πνπ εζύ ιεο νηη ζνπ αλήθεη. Γηα ηνλ Ακκσλα-Οπζεξραη, 

ηνλ θύξην όισλ ησλ πινίσλ θπηξώλνπλ νη θέδξνη ηνπ Ληβάλνπ. η’αιήζεηα απηόο 

ν Ακκσλ –Ρα είπε ζηνλ Υεξη ρνξ ηνλ θύξην κνπ: «ζηείιε απηόλ!» θαη κέθαλε λα 

έξζσ θεξλνληαο απηνλ ηνλ κεγάιν Θεό. 

Πξόζεμέ κε ηώξα, έθαλεο απηόλ ηνλ κεγάιν Θεό λα πεξάζεη απηέο ηηο 29 

κέξεο, δεκέλνο ζην ιηκάλη ζνπ, ελώ ήμεξεο όηη ήηαλ εδώ. Ο Ακκσλ είλαη θαη 

ηώξα νηη ήηαλ πάληα(δει. Μεγάινο) θαη ζπ είζαη δεζκεπκέλνο  λα θάλεηο εκπόξην 

απν ην Λίβαλν, κε ηνλ Ακκσλα , ηνλ θύξηό ηνπ. Οζν γη απηά πνπ είπεο νηη νη 

πξνεγνύκελνη βαζηιηάδεο έζηειλαλ ζηνλ παηέξα ζνπ θαη ηνπο άιινπο πξνγόλνπο 

ζνπ ρξπζάθη θη αζήκη, θάλεηο ιάζνο! Αλ είραλ (απν κόλνη ηνπο) δσή θαη πγεία, 

δελ ζα έζηειλαλ ηέηνηα αγαζά. Αιιά ην έθαλαλ ζαλ αληάιιαγκα γηα δσή θαη 

πγεία. Γηαηί ν Ακκσλαο –Ρα ν βαζηιηάο ησλ ζεσλ είλαη ν Κπξηνο ηεο δσήο θαη 

πγείαο. 

Ηηαλ ν ζεόο ησλ παηεξσλ ζνπ θαη ηνλ ππεξέηεζαλ ζ’όιε ηνπο ηε δσή θαη ηνπ 

έθαλαλ πξνζθνξέο θαη ζη’ αιήζεηα θαη ζπ ν ίδηνο είζαη ππεξέηεο ηνπ Ακκσλα. 

Αλ εζύ πεηο «λαη! Θα ην θάλσ, ζα ην θάλσ γηα ηνλ Ακκσλα!» θαη θέξεοη ζε πέξαο 

απηε ηελ απνζηνιή, ζα δήζεηο θαη ζα επηπρήζεηο θαη ζα είζαη πγηήο θαη θαιόο 

γηα νιόθιεξε ηελ ρσξα θαη ηνλ ιαό ζνπ. Aιιά πξόζεμε κελ θξαηήζεηο γηα ζέλα 

όηη αλήθεη ζηνλ Ακκσλα ηνλ βαζηιηά ησλ ζεώλ, γηαηί ζη’αιήζεηα ην ιηνληάξη 

αγαπάεη ηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αλήθνπλ. 

                                                 
9
 Γειώλεη νηη ν Ακκσλαο κπνξεη λα δξάζεη, λα ερεη ηζρπ, κνλν κε ηε βνεζεηα ηνπ (θαθνύ ζενύ)Σεζ, 

πνπ αληηζηνηρεη ζηνλ ζηκεηηθν ζεό Βάαι 
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 παξαδέρεηαη νηη ε Αίγππηνο έρεη θαη κπνξεί ηα παληα θαη επνκέλσο δελ ρξεηαδεηαη ηηπνηε απν έμσ. 
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Καη ηώξα θέξε κνπ ηνλ γξαθέα ζνπ, λα ηνλ ζηείισ πίζσ ζηνλ κέληεο θαη 

ζηελ Σαλεηακνλ, ηνπο θπβεξλήηεο πνπ ν Άκκσλ όξηζε λα θπβεξλάλε ζην βόξεην 

θνκκάηη ηεο ρώξαο ηνπ θη απηνί ζα κνπ ζηείινπλ όηη είλαη απαξαίηεην λα ζηαιεί. 

Θα ηνλ ζηείισ κε ηα εμήο ιόγηα:  

«Καλε λα έξζνπλ κέρξη λα γπξίζσ ζην Νόην (Αίγππην) απηά θη απηά ηα 

πξάγκαηα, θαη γσ κεηά ζα ζνπ μεπιεξώζσ όηη ρξένο έρσ». 

Κη απηόο ηόηε έβαιε ην γξάκκα ηνπ αγγειηνθόξνπ ηνπ, θαη θόξησζε ζην 

πινίν μπιεία γηα ηελ πιώξε θαη μπιεία γηα ηελ πξύκλε ηνπ Πινίνπ ηνπ ζενύ, θαη 

4 αθόκε θνξκνύο θέδξνπ, ζύλνιν 7 θνξκνύο θαη ηνπο έζηεηιε ζηελ Αίγππην. Ο  

αγγειίνθόξνο ηνπ πνπ εηρε πάεη ζηελ Αίγππην, γύξηζε ζε κέλα ζηε πξία ηνλ 

πξώην κήλα ηεο δεύηεξεο επνρήο (ρεηκώλα), ερνληαο απηά πνπ έζηεηιαλ νη 

κεληεο θαη Σαλεηακόλ, : 5 δνρεία ρξπζό, 5 δνρεία αζήκη, 10 θνκκάηηα βύζζνπ
11

, 

10 πέπια απν ιεπηό ύθαζκα θαιήο πνηόηεηαο, 500 ηόπηα απαιό ιηλν, 500 

δέξκαηα βνδηνύ,  500 ζρνηληά,  20 ζαθθηά θαθέο,  θαη 30 δνρεία γεκάηα κε ζηεγλό 

ςάξη.  

Σόηε ν θπβεξλήηεο ράξεθε πνιύ θη επραξηζηήζεθε,  θη έζηεηιε 300 αληξεο θαη 

300 βόδηα ζην Λίβαλν, λα θόςνπλ θέδξνπο θη έβαιε θαη επηζηάηεο λα ηνπο 

δηεπζύλνπλ. Κη απηνί έθνςαλ ηα δέληξα θαη νη θνξκνί ηνπο έκεηλαλ θάησ, ζ’όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκσλα. 

Σνλ ηξίην κήλα ηεο ηξίηεο επνρήο (θαινθαίξη), έζπξαλ ηνπο θνξκνύο ζηελ  

αθηή.  

Π Κπβεξλήηεο βγήθε απν ην παιάηη ηνπ, ζηάζεθε κπξνζηά ζηνπο θνξκνύο 

θαη κνπ έζηεηιε κελπκα: 

-Δια! 

Σελ ώξα πνπ πιεζίαδα λα παξππζηαζηώ κπξνζηά ηνπ, ε ζθηά ηεο νκπξέιαο 

ηνπ έπεζε πάλσ κνπ θη ν Πελακόλ, έλαο αθόινπζνο ηνπ, κπήθε αλάκεζά καο 

ιέγνληαο: 

-Η ζθηά ηνπ Φαξαώ, -πνιπρξνλεκέλνο λάλαη!- έπεζε πάλσ ζνπ!!!
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Αιιά εθείλνο λεπξίαζζε θαη ηνπ είπε: 

-Αθεζέ ηνλ!!! 

Κη όηαλ πιεζίαζα , κνπ είπε: 

-Παξαηήξεζε νηη ε απνζηνιή πνπ νη πξόγνλνί κνπ έθεξαλ ζε πέξαο ζην 

παξειζόλ, θαη γσ ηελ εθηέιεζα, αλ θαη ζπ δελ έθαλεο ηίπνηε, από νηη νη πξόγνλνί 

ζνπ ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ γηα κέλα. Δληνύηνηο, θνίηα θαη κόλνο ζνπ, θαη νη 

ηειεπηαίνη απν ηνπο θνξκνύο ησλ θέδξσλ έρνπλ  θηάζεη θαη ηνπο ερνπλ 

ζηνηβάμεη.  Κάλε ησξα ηελ επηζπκία ζνπ θαη θόξησζέ ηα ζην πινίν γηαηί ζίγνπξα 

ζνπ ηα δίλνπλ ζαλ δώξν. ε παξαθαιώ λα κε θνβεζείο ηνπο θηλδύλνπο ηεο 

ζάιαζζαο. Γηαηί αλ επηκέλεηο λα αληηκεησπίδεηο κε δένο ηνπο θηλδύλνπο ηεο 

ζάιαζζαο, ηόηε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεηο εκέλα. ίγνπξα δελ ζε 

κεηαρεηξηζηεθα όπσο ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ Υα-Δκ –Οπάζη (Ρακζήο ν ΥΙ), 

πνπ πέξαζαλ ζ’απηή ηε ρώξα 17 ρξόληα θαη πέζαλαλ εδώ.  

Καη είπε ζηνλ αθόινπζό ηνπ 

-Πάξηνλ, πήγαηλέ ηνλ λα δεη ηνλ ηάθν ηνπο, πνύ είλαη ζακκέλνη. 

Αιιά εγώ ηνπ είπα: 
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  Φίλν ύθαζκα   θαηάιιειν γηα ζαβαλσκα ηεο κνύκηαο.  
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 Πίζηεπαλ όηη ε ζθηά θάπνηνπ πςεινύ πξνζσπνπ θνπβαινύζε παλσ ηεο θάηη απν ηελ πξνζσπηθόηεηά 

ηνπ, ηε δσή ηνπ, θαη επνκελσο ηνπ αθαηξνπζε θάηη. Δπξεπε ινηπνλ λα θπγεη ν Οπελ-ακνλ απν θεη, λα 

απνκαθξπλζεη γηα λα κελ αθαηξεζεη ηηπνηε απν ηνλ Κπβεξλεηε. (ηξ΄πνο γηα λα θαξηνπληαη καθξπά νη 

επίδνμνη δνινθόλνη, ηζσο) 
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-Με κε βάδεηο λα ηνλ δσ. Όζν γηα ηνλ Ρακζή ηνλ ΥΙ , απηνύο πνπ έζηεηιε σο 

πξέζβεηο, ήηαλ άλζξσπνη. Κη απηόο ν ίδηνο ήηαλ άλζξσπνο. Γελ είραλ καδί ηνπο 

ην Θεό (ην μόαλν)
13

.  

Γελ ζα ΄ζνπλ επηπρήο αλ έθαλεο κηα ζηήιε εθ κέξνπο ζνπ, πνπ λα ιέεη: 

«Ακκνλ-Ρα, Βαζηιέα ησλ ζεώλ, ζηείιε κνπ ηνλ Ακκσλα ησλ 

ηαμηδησηώλ,(Ακεληακάη), ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ –κεγάιε ε ράξε ηνπ-  θαη ηνλ 

ΟπελΑκνλ, ηνλ ζλεηό απεζηαικέλν ηνπ, γηα λα δεηήζεη μπιεία γηα ην Μεγάιν θαη 

Ιεξό πινίν ηνπ Ακκσλα –Ρα ηνλ βαζηιέα ησλ ζεσλ. 

Σελ έθνςα, ηελ θόξησζα ζην πινίν ηελ έζηεηια κε δηθά κνπ πινία θαη δηθά 

κνπ πιεξώκαηα. Σνπο άθεζα λα γπξίζνπλ πίζσ ζηελ Αηγππην γηα λα ηθεηέςνπλ 

γηα κέλα 50 ρξόληα παξαπάλσ δσήο απ’νηη κνπ είλαη γξακκέλν. Καη ίζσο ηύρεη 

θάπνηα κέξα λα έξζεη πξέζβεο απν ηελ Αίγππην πνπ λα μέξεη γξαθή θαη λα 

δηαβάζεη ην όλνκά ζνπ ζηε ζηήιε, ζα ιάβεηο ηόηε λεξό ηεο Γύζεο απν απηό πνπ 

έρνπλ θαη νη Θενί. 

Κη απηόο κνπ είπε: 

-Δηλαη πνιύ ζεκαληηθή ε καξηπξία ησλ όζσλ κνπ είπεο! 

Καη γσ απάληεζα: 

-Οζν γηα ηα πνιιά πξάγκαηα πνπ κνπ είπεο, αλ θηάζσ ζηελ παηξίδα όπνπ 

είλαη ν Μεγάινο Ιεξέαο, θαη δεη ηελ απνζηνιή ζνπ, είλαη ε δηθή ζνπ απνζηνιή 

πνπ ζα επηζύξεη όθεινο γηα ζέλα, 

Δηζη βγήθα ζηελ παξαιία, όπνπ ε μπιεία ήηαλ ζηηβαγκέλε θαη είδα 11 πινία 

λα έξρνληαη απν ηε ζάιαζζα, πινία πνπ αλήθαλ ζηνπο Σδέθεξ
14

, πνπ έιεγαλ: 

-Πηάζηε ηνλ! Μελ  αθήζεηε θαλέλα πινίν ηνπ λα πάεη ζηελ Αηγππην. 

Δηζη θάζεζα θαη ζξελνύζα 

Κη ν γξακκαηέαο ηνπ πξίγθεπα βγήθε θαη κνπ είπε: 

-Ση γίλεηαη ηώξα? 

Σνπ είπα: 

-ίγνπξα κπνξείο λα δεηο ηα απνδεκεηηθά πνπιηά πνπ ήδε έρνπλ πάεη 2 θνξέο 

κέρξη ηώξα ζηελ Αίγππην. Κνίηαμέ ηα πώο μεθηλάλε γηα ηηο πεξηνρέο κε ηα θξύα 

λεξά. Μερξη πόηε ζα είκαη παξαηεκέλνο εδώ? Γηαηη βέβαηα ζα έρεηο δεη εθείλνπο 

πνπ γύξηζαλ γηα λα κε θπιαθίζνπλ. 

Καη θείλνο πήγε θαη ην είπε ζηνλ πξηγθεπα θη απηόο άξρηζε λα ζξελεί απν ηα 

ιόγηα πνπ ηνπ εηπαλ. Γηαηί ηνπ ήηαλ δπζάξεζηα/\. 

Καη κνύζηεηιε ηνλ γξακκαηέα ηνπ κε δπν αζθηά θξαζί θαη έλα αξλί. Δίρε θαη 

ηελ Σαλεηλε, κηα Αηγύπηηα ηξαγνπδίζηξηα. Μνπ ηελ έθεξε ιέγνληαο: 

-Φάε , πηεο, κε ζθνηίδεηο ην κπαιό ζνπ. Οηη έρσ λα ζνπ πσ, ζα ην αθνύζεηο 

αύξην. 

Οηαλ μεκέξσζε, ζπγθάιεζε ηελ Απιή ηνπ, θαη εηπε ζηνπο Σδέθεξ: 

Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ηαμηδηνύ ζαο? 

Κη απηνί ηνπ είπαλ 

:-Δίλαη ε θαηαδίσμε απηώλ ησλ θαηαξακέλσλ πινίσλ πνπ εζύ ζηέιλεηο ζηελ 

Αίγππην κε ηνπο αληαγσληζηέο καο πνπ έρνπλ έξζεη. 

Κη απηόο ηνπο είπε: 

--Γελ είκαη ηθαλόο λα θπιαθίζσ ηνλ απεζηαικέλν ηνπ Ακκσλα, ζηε ρώξα 

κνπ. Αθήζηε κε λα ηνλ δηώμσ θαη κεηά κπνξείηε λα ηνλ θπλεγήζεηε γηα λα ηνλ 

θπιαθίζεηε. 

Καη κ΄έβαιε ζην θαξάβη θη απν θεη, απν ην ιηκάλη, ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. 
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 Θέινληαο λα δείμεη ηελ αληηπαιόηεηα θαη ηελ ππεξνρή ηνπ αξρηεξέα ΧεξηΧνξ πνπ έζηεηιε ηνλ Οπελ-

ΑΜνλ, απέλαηη ζηνλ Φαξαώ  
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 Απν ηνλ νπνίν πεξε -σο αληίπνηλα- ηα 30 ληέκπελ αζήκη. ζην πξνεγνύκελν ιηκάλη 
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Ο αλεκνο κε έβγαιε ζηελ Αιαζία (Κύπξνο?) 

Οη ληόπηνη βγήθαλ έμσ λα κε ζθνηώζνπλ. Πέξαζα αλάκεζά ηνπο, ζην κέξνο 

πνπ ήηαλ ε Υαηίκπα, ε πξηγθήπηζζά ηνπο. Σελ ζπλάληεζα ηελ ώξα πνπ έβγαηλε 

απν ην έλα ζπίηη ηεο, λα πάεη ζην άιιν. Σελ ραηξέηεζα θαη είπα ζηνλ θόζκν πνπ 

ζηεθόηαλ γύξσ ηεο: 

-ίγνπξα ζα ππάξρεη αλάκεζά ζαο θάπνηνο πνπ ζα θαηαιαβαίλεη 

Αηγππηηαθά.! 

Κη έλαο απν απηνύο είπε: 

-Δγώ θαηαιαβαηλσ. 

Δηζη ηνπ είπα: 

-Πεο ηελ Κπξά ζνπ νηη, έζησ θαη ηόζν καθξπά, όζν ε Πόιε (Θεβεο 

Αηγύπηνπ) όπνπ είλαη ν Ακκσλαο, αθνύγεηαη νηη, ελώ παληνύ βαζηιεύεη ε αδηθία, 

ζηε ρώξα ηεο Αιαζίαο, θπβεξλάεη ε δηθαηνζύλε. Μήπσο όκσο θαη δσ ηειηθά 

βαζηιεύεη ε αδηθία θαζεκεξηλά? 

Κη απηή είπε: 

-Ση ελλνείο κε ηα ιόγηα ζνπ? 

Καη ηεο είπα: 

-Αθνύ ε ζάιαζζα καίλεηαη θαη ν άλεκνο κ’έθεξε ζηε ρώξα ζνπ, δελ ζάπξεπε 

λα ηνπο επηηξέςεηο λα κε ζθνηώζνπλ, βιέπνληαο νηη εηκαη απεζηαικέλνο ηνπ 

Ακκσλα. 

Σσξα , θνίηα δσ: Οζνλ αθνξά εκέλα ζα κε ςάρλνπλ κέρξη λα γπξίζσ. Δλώ 

γηα ην πιήξσκα πνπ αλήθεη ζηνλ Πξίγθεπα ηεο Βπβινπ, πνπ ζέινπλ νη δηθνί ζνπ 

λα ηνπο ζθνηώζνπλ, ζίγνπξα ν Κύξηόο ηνπο ζα βξεη δέθα πιεξώκαηα δηθά ζνπ 

θαη ζα ηα ζθνηώζεη γηα αληίπνηλα 

Κη έηζη απηή κάδεςε ην πιήζνο θαη ην έδησμε. Καη κνπ είπε:  

-Πέξλα εδώ ηε λπρηα.... 

(εδσ αηακαηάεη ην θεηκελν..ρακελν –αξαγε νξηζηηθα?) 
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