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Τό κλειδί τής Θεοσοφίας 

Ή φωνή τής σιγής - Τό πρώτα βήματα ατόν 
'Αποκρυφισμό 

Ή 'Ατραπός του ΆποκρυφισμοCι 
Προσέγγισις ττρός τήν Πραγματικότητα 
Ai βαθύτεροι όψεις τής Ζωής 
Ή Μετενσάρκωσις 
Ό "Εσωτερικός Χριστιανισμός 
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200 
500 
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150 

500 
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150 

Άποκρυφιαμός καi Μυστικισμός 
Μελετήματα 
Είσαγωγή ατή Θεοσοφία 
Μ ΗΤΙ Σ (Τ ό βιβλίον τής σοφίας) 
Τά βήματα τής Φιλοσοφίας Α' 
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όδ. 1 50, δεμ. 2 50 
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όδ. 500 
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δεμ. 400 

200 
Έκλογαi άπό τόν ΚρισναμοCιρτι 300 
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Ό ΊησοCις 200 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών) 100 
« Αγνώστψ Θεψ» 50 
Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι είς Α' 100 
Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία τών 'Ελλήνων 350 
'Αρχαιοελληνικά 400 
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» ΦΙΛΙΚΗ προαιρετική Δρχ. 1.000 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

'Ό νόμος των αναλογιών 
Kai ΠΙlγCΙΙναν καi πήγαιναν δλο καi πήγαιναν στήν έρημο 
όnεσταλμένο1 πρέσβεις όnό τούς Φαρισαiους 
καi ρωτουσαν τόν 'Ιωάννη τόν Πρόδρομο 
όν �"�ταν ό όναμενόμενος Χριστός 
κι αύτός τούς όrrοκρινόταν όχι· 
μrlnως ηταν ό Ήλiας λοιπόν 
κι αύτός nuλ1 όχι τούς έλεγεν· 
κcii πάλι τόν ρωτουσαν nοιός εινα1 
κ1 αύτός τούς όποκρ1νόταν nραγματ1κά 
πώς ηταν μ1ά φωνή πού βούιζε μέσα στήν έρημο. 
Κ1 όν έρχότcιν πάλι ό Θεός στή γή 
καi τόν ρωτουσαν nοιός είναι μέ όνησυχία 
μrlnως nληγουν τά συμφέροντά τους οί κάθε εϊδους Φαρ1σc�ιο1 
θά τούς άπαντουσε πάντοτε ό Θεός 
πώς ήταν μ1ά κραυγή χαμένη 
βυθισμένη στήν n1ό άδυσώπητη κ1 άδαnάνητη έρημο. 

Άπό τό 1ελευτcιίο βιβλίο του ,,ΑνοφοριΊ στόν Ήρcικλή γιά τόν καθαρμό τής 

οίκουμένης». 
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ΛΟΥ ΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

, 

�Οδοιπορικό στο

Άφι1rηι: μι: V<J. πιρπατήσω μονη. 

(Ι.ύτιi τιiν πρ<iηη μr.ρ(Ι. 
κι δλι:ς τίς μtρr:ς π<ί.λι. 
μιj,,η. χωρίς τόν ίλιγγο 
πίσω μου. τι7Jv κομ πιουτερς. 
χωρίς ι:κι:ιvο 
τό π<ι.yωμi:vο βλi:μμυ τιον ιiνθρ<iJπι,Jv. 
ΠΟ\) οιυ[-\ϊιζουv ολο ιiριθμούς 
μi:σ<ι μου κυί μi: ξι:σκεπάζουv 
πιότι:ρο ciμυρτωλι). 

Άφι1στι: μι:. 
νιί. π1:ρπιιτ11σω μόνη. 
Δi: yυρι:ύω rΊpχ(Ι.yyΟωυς πι(ι 
οϋη: ϊίστρ(Ι.. οϋτι: μι1yους. 
οϋτι: φωτισμένα δr.ντριι .. 
σi: κϊψιφι:ς πολυσύχνυστες 
μi: δι7φ<ι σi: Π(Ι.κi:τιι κι όμιλίες 
τρυφι:ρί:ς. r:pωτικϊι τραγούδια. 

Άφι1στ1: μι:. 
ν(ι πι:ρπιι.τιiσω μόνη. 
Mιiv ψi:λνι:η: τραγούδια έωθιvιϊ 
στιiv πρίiηη ετούτη μέpυ. 
Δί:ν ιΊκουτι: τούς πυροβολισμούς: 

·Όλη τιi vύχτιι κυνηγουσυν
τιiν Ά νΟpωπότητιι κιιί τήv Είριivη.
οί πολι:μοκι1πηλr.ς μί:pι:ς.

Πι:στι: μου μόνο που νά κρυφτι7J.
ΠΟυ V(ί. Κρ<ιτήσω
ϊίλλο r.νυ ψι:ύτικο χιι.μόyr.λο.
yιυ σi1ς. γιΗ. μί:vιι. κι ιΊσφuλι7)ς
yιι1 τόv κω voύpyιo χρόνο.

, 

νεο 

1986 

, 

χρονο 



1986 

ΚΑΤ Α ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Α. ΜΠΕΖΑΝΤ 

Ά πόδοση Π. Παπασλιώτη 
(Όμιλία στή Θεοσοφική Στοά <eΗΛΙΟΣ11) 

(("Ο νόμος τ�ς θυσiας» 

5 

�\)Χ\'ΙΊ i:χι:ι 1:ίπωΟ1:ι. ,;ιιi 1:Ι\'(11 ω.ι'1Ο1:ιυ. iiτι 11 ΟΙJσίιι 1:1\'UΙ ιίποωπω 
.ιιi:,•η στϊ1 σϊψπιι\' ποϊJ ζοιψι:. Κιιί yιιιτί ,·ιΊ μ11,· 1:1,•111 i:τσι. ιίφοiΊ τϊ1 
σ1Ί�ιπ1ι\' i:χι:ι τι·1,· ιίrχ11 το1J σi: μιιΊ τφιΊξη Ουσίιις. στϊ1,· πι;rιιφωμϊ1. 
ι1ηλιιι)Ι]. ΤΟ\) Λϊ1yο\). yιιΊ. \·ιΊ. ι:,;6ηλωOι:ι () ι.;ϊ1σμοc: 'Όλι:ς οί Οrησκ-1:11:ς 
i:xo\J\' ;τι'ι\'(1) σ· 1/\)Τ() τϊ1 σημι:ιο Tll\' Ϊι)\(/ ()\()(ω,;ιιλίιι. ()ΤΙ 11 i:κ611λωση 
ιϊ ρχωι: μi: �ιιιΊ ;τριΊξη 01:ίιις Θ1Jσίιις. Αίηϊ1 μπιφοιψι: ,•ιΊ τιi 6ιιιπιστι;J 
ποιψι: ιiπϊ1 τ11 μι:λι':τη τι7J\' ι ·ριιφι71ν. 

Ί I φιΊση 111Ίτι1c τι\: ΟιJσίιις Ι1ρίσι.;1:τι11 ,•ιψίζοιJμι:. π· ιιίηι·1 τι·1ν ιί.πο 
ι)οχιΊ ιί;τϊ) τϊ1 "Λ(iλο τι71ν ΠΙ:[)Ι<ψΙΠμι7)\' τιiς ω,ης. (ίΤ()\' πι;rιοριπμϊ1 ΤΟ\) 
Ί\ πϊ1λ1Jτου μi:σιι πi: ιϊrο1Jς. στϊ1 χιΊλ,--ι:ιψιι ι11:σμι7ιν στϊ1 Ί:λι:ϊιΟι:rο. 

Ί 1 ;φι;ηη σκi:ψη μιις. t--ΊιΟι;JC πιφιιτηροιψι: τ11,· 1:ξi:ι.ιξη i:νϊ1ς σϊψ 
;τιι,·τοc:. ι:ί,·ιιι ιϊτι ιιιιτιΊ 11 ι':1--χ11'1λωπη της ζωίiς ι:ί',·ιιι 61ινιιτ11 μϊινο μi: 
r111Ίc: πι;rιιφιπμοιΊς της. 1ωί1 1--ΊιΟιψίζο1J\' τίc πυ,•Οιiκι:c τ11c i:ξi:λιξιΊς 
ΤΟΙJ. Κιιί ιϊπι,JC 11 Cω11 1:κι1ηλ1;1,·ι:τιιι πιιίr,·οντιι.ς μιφφi:ς. i:τσι. κυτιι 
λϊΗΙ\'ΤΙ/( ιιι1τ1':-:: τίς �ιιφφi:ς 1--·ιιί ;τιιίr,·ο,·τιις ,•i:1:ς. i:ξι:λίππι:τιιι. Βλi:;τοιJ
,ιιι: τ11 ζω11 ,·ιΊ i:1--Ί1ηλι;ι,·ι:τ111 ,ιιi:πιι πτιΊν ίiλη πrοσι:λt--'\ΗJ\'ΤrΊς την yϊφω 
τηc: t--Ίιί ;τι:rιιφίCο,·τιΊς τη,· σι: ,ιιιφφi:c. ΚιιΟι;1ς 11 μοrφ11 ιί.νιιλίσκι:τιιι 
ιίπt--Ί;ι,·τιις τίς Cωiϊ·i:c λι:ιτοιφγίι:ς. 11 ζωι·1 σιJνι:χι7ις ιίποrrοφι"i κιι.ι,·οιφ
γιιΊ ΪJ/,η yιιί τι']\' rί,·τιt--Ίιτιiπτιωη τ11c πrιλιϊίς. Βλi:πουμι: ίiτι 11 ,ιιιφφ11 
ι11ιφ1--Ί7JC t--Ίιτιωτri:φι:τιιι 1--Ίιί ι1ιιιrr:17ις ιί,·ιι,•ι:ι;J\'ι:τιιι κιιί iiτι 11 ζω11 μ;το
rι:ι \'ΙΊ 1:1\Ί)ηλι,JΟι:ι ,ιιϊJ\'() ιί\'ΤΙΙ\ΊΙOιπτι;)\'Τ(ΙC Tll\' ω.η πτιΊν ,-·υτrιστr1:φϊ1-
111:,·η μιφφ11. 6ιιιτιφι;ι\'τιις i'τσι τϊJ\' φιφi:ιι τιiς 1:1--·δι'1λωπης. Κιιί μιi,•ο 
t---ι't\'()\'T((; ιιι1τιΊ ι)ΙΙΙ[)Ι\Ί7ις. μπιφι:ι \'(ί 1:ξι:λιχGι:ι. 

Ττσι. φΟι'ι,η ,·ιί ι':μφιηι:ίιι:τιιι μi:σιι πτ11\' ϊ6ιιι τ11,· φ11πη του ι'ι,·υ
;τωππϊ1μι:,·01J σ,·τοc 1·1 ίι1i:11 δτι. πυi[)\'()\'Τ(ΙC. Ι\"[)((Τ(;)\'Ηlς 11 ζωι'1 6ιιιτη
ρι:ιτιιι 1--·ιιί ιί,·ιιπτίJσσι:τιιι. ΛιηϊJ φιιί,·ι:τυι δτι ι:ί,·ιιι. ιιί1τιi ποίJ μιιGιιί,·ι:ι 
11 Cι•JιΊ iιi: τ11,· i:;τ11φι'1 τηc: μi: τ11,· ίiι.η t--Ίιί ι1i:,• ιί,·τιλιιμΙ\ιΊνι:τιιι. πτιΊ 
::rι7ηιι τη; πτιΊ61ιι. ι\τι 11 λ1·1ψη. ι'1 οίt--ϊ:ιο;τοίηπη. τι'J 1--·rιΊ.τημιι 6i:ν ι:ί,·ιιι 
ι'1 πιφιι.�1 .ιιιιτιr:1·1 κιιτιΊστιωη τιiς ζι,ιιiς. ιίλι.ι'ι ί1 ίirος τηc διυτ ι'1rησηc 
τιic μιφφιiς μi:πιι στ1·1,· ιΊ;τοίιι 11 ζωι'1 i:κ6ηλ61,·ι:τιιι. Ή μορφ11 δi:\' μπο
rι:ι ,·ιΊ (ί\)\'Ι:χί:ι:ι \'(ί ί1πιΊrχ1:1 πιφιί ,ll ()\'() πrοσλιιμ j1ιΊ \'Ο\'ΗΙς KU\ \'Οίφ
�'Ι(( iiλη. ΚιιΟι;JC ,·1 ζωη ιιι1ξι'ι,·c:τω t--Ίιί ιί,·ιιπτίJπσι:τιιι. ιιίηιΊ ι'1 συ,·1:χ11ς 
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οi1,;1:10ποίηπη 1:11·11.1 το χ<φ(Ι.κτηrιστιιω τοιι ι:ξι:λισσϊιμ ι:νου ./ΙΥΛ.

Ι Ιr11·το11 μι1Οι1ί1•1:ι ιϊτι πτιΊ μο11οπ1Ίτ1 της ρ,·,ιkι-ίιιί. τίJ μονοπιΊ.τι τοι:> πη 
γιιιμοii. πri:πι:ι 1•1Ί πιιίrνι:1. 11rί κrrιτι1. νιΊ οiκι:ιοποιι:ιτιιι. Ιlιιvτοι> μιι 
Οr1ί1·1:ι ,·ιί πrοππιι.Οι:ι νιΊ rί.ποrrοφιι μi:σιι TO\J. κrιί μi: τ11ν i:vωση ιϊ.λ 
λωΙ' �ιιφφι711· μi: Tll ()[Kll ΤΟ\) νιί δΗι.τηrι:ι Tll (1\)\1!:χι:ιrι. της 1iπ1φξ11c 
τοιι ,ιιi:σιι πτ1·1 ,ιιιφφι'�. 

"Ότι11· οί μι:γr'ιλοι ,\11)1Ίσκ11.λοι iίrχιπιιν νιί Ι)ίνουν μrιΟιΊμrι.τrι στϊ, 
ί:Ε.ι:λιππϊψι:νο .ΙΙΥΛΤΜΛ. ιϊτιι,· ι:iχι: φΟr'ωι:ι πτιΊ ιivrιyκιιιο σημι:ιο τ11ς 
ί1λικϊηητr1.ς. τϊηι: ΤΟΙ> 6ϊ,Οηκιιν /)ι/)rωκιιλίι:ς ιί .ντiΟι:τι:ς μi: ιϊλι:ς τίς 
πrοηγοιψι:νι:ς ί:μ πι:φίι:ς ΤΟ\). ·ο Λιl)ιΊ.σκιιλος ιιrχισι: νιί ΤΟ\) λϊ:yι:ι: 
«Ϊ 1 (ω11 ()\(ΙΤ'lr>Ι:ιτrιι <>Χ Ι μιΊνο μϊ: τιΊ πr'φπιμο. ιίλλιί κιιί μi: τιΊ Οιωίυ 
(/\)ΤΟ\) ΠΟ\) ίiί1η i:χι:ις οiκι:ιοποι ηΟι:ι. Εινrιι πφrΊ.λμιι νιί. πιστι:11ι:ις ()Tl 
μπιφι:ις 1•r'1 (ι:ις κιιι 11ιΊ ιί11rιπτί1πσι:πιιι μϊJνο μi: τ11ν οίκι:ιοποίηπη ιϊλ
λι,11· μιφφι711· μi:σιι πτ11 δικ11 που. μϊJνο μi: τ1·11• riποrrϊ,φηση τ11ς ζι,111c 
γϊφr,) (1()\). γιr'ι νιί μ πιφι:ι νιΊ. (1l)\'1:χίπι:1 'l δι Kll (>()\) τ11ν iiπrφξ11 της. 
'Όλοc ιΊ κϊ1πμος ι:ίνιιι Ι)ι:μi:νος μi: τϊ1 νϊψο της ιiλληλοι:ξrίrτησης. 
'Όλrι τιΊ (ι711'Τ(Ι. πrϊι.γμrιτιι ίιπϊφχουν μi: τ11 Ι)οtΊΟι:111. της ιiμοιΙ)ιιίιις σ11ν
ι1λλ(Ι.y11ς. μi: τ111· ιί.11(1.ΥΙ'<;φιση ΤΟΙ> yι:yονϊηος της ϊψοιΙ)ιι.ίιις ιiλληλi:
ξϊφτηπης .. \i:ν μ πιφι:ι νιί ζι:ις μϊ,νος πi: i:νιι. κϊωμο μιφφι7,ν. Δi:ν μ πο 
rι:ιc ,·ιί ί1ιιι.τηr1:ις τιΊ ()IKll (1()\) μ<ψφιΊ μi: τ1Ίν οίκι:ιοποίηση Πλλων. 
χι,φίc 1•ιΊ. ι1ημ101φγι:ιc i:νιι. xri:oς ΠΟ\) πri:πι:ι νιί πληrωΟι:ι μi: Tll Ουπίιι. 
i:1·ιΊc μi:rοι,ς τοι:> οίκι:1οποιημi:νο11 rίντικι:ιμi:νου. γΗΊ τιΊ διrι.τ1Ίrηπη {ίλ 
λι,11· (ωι711·. 'Όλι:c οί ζωi:ς ι:ιν(Ι.ι Ι)ι:μi:11ι:c μι:τιι.ξ11 τους μi: μιιi χrυσιΊ 
ιΊ.λιιπίι'Jιι κι ι1.11τ1Ί 11 ιΊλ11πί/)11 1:11·11.ι ιΊ νϊηιοc της Ουσίυς κιιί ι>χι ϊι ν<Ίμος 
ΤΙ]C ι°φπιιγt]ς". 

ΤιΊ ΠlψΠ(Ι.\' 1:1-,πιφι:ιηηκι: μi: μιιΊ. πrιΊξη ύπϊ:rτιι.της Οι,πίιις 1-.:ιι.ί μπο
rι:ι ,•ιΊ. ()[(ΙΤ'lr>'lΟι:ι μιΊνο ,ιιi: Tll\' (>\)\'Ι:χ11 ιiνιινi:ωση της Ουσίιις. 

·Λκοιιπτι: τί ι1i6ιιξι: ϊ, SΙιΙ ΚΙιΙSΝΛ: «ΑίηϊJς ϊJ κϊ1πμος δi:ν ι:ινω
γι ιιί1τϊ11· πο11 ι,i:ν Οιιπιrίζι:τrι.ι. κιιί πολ11 λιγϊηι:rο {J ίίλλος (κίJπμος)". 

Ό rϊνΟrωπος. λοιπιΊν. ί1i:ν ,ιιπιφι:ι 1•1Ί ζιΊσι:ι πτί11• κιΊπμο τι7,ν μιφ
φr711·. πιφιΊ. μϊ1\'ο ι:κτι:λι;ιντιι.ς πrϊιξι:ις Ουπίιι.ς. Ό πι:rιστrι:φιΊ,ιι ι:vος 
τrοχιΊc της ζω ης 6i:ν μ Π<φι:ι νrΊ π rοχι,φι1σι:,. ι:κτϊJς ιϊ ν κrιΟi:νιις Ιlοη 
ΟιΊι:ι ΠΤΙ)Ι' πφ1πτrοφ11 ΤΟ\) μi: τίς πrϊιξι:ις Ουσίιι.ς. "Η ζω11 συντηrι:ιτrι.ι 
μi: τ11 Ο11σίι1 κιιί πτιΊ Ουπίιι Ιlιωίζι:τιι.ι iiλη 11 ί:ξi:λιξη. 

ΓΗΊ νιΊ ι)ιί)ιιχΟι:ι (/tJTϊ) τιΊ κιι.ινοιφyιο μrίΟημιι μi: Τ() (1(1Jστϊ) τrϊ,πο. 
Ιlλi:ποιψι: τοι,ς .\ιciιιπκrΊι.ους νϊι. ί:πιμi:νουν σi: πrr'ιξι:ις Οι,σί(Ι.ς κιιί νιί 
ι11:ίχ1•0111• iiτι μi: ιιίιτi:ς τίc πrrΊξι:ις πφ1πτri:φι:τ11.1 ιιύτϊ1ς ϊJ τrοχϊ1ς τ�1ς 
ζωης. πο11 φi:r1·1:1 iiλιι τιΊ. ιί.yιιΟιί. πrϊι.γμιιτιι.. 'Ί--:ωι. Ι)λi:ποιιμι: κιιΟιφω
μi:Ι'ι:c πτϊ1 Ί1•ί1011ϊπτ1κϊ1 Τυπικϊ, τίς γνωπτi:ς πi:ντι: Ουσίι:ς. ϊιπιφιιίτη
τι:ς yιιί τ11 π111•τ1ιrηπη ω,r,11· τι7111 Ι)ημιοιφyημιΊ.των του 1-.:<)σμο11 . 

. \1ι11ωκιΊμιωτ1: iiτι οί πχi:πι:ιc μrις .ιιi: τϊ11· ιiϊφιι.το κϊ1σμο. τϊ,v κιΊ-
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"(Ι(Ι τι,1\' 1)1·\' ι \S. 11::(ψi:Ι ,·(ι ι)ι11τ11 11η()()\1\' 11ϊ1,·ο .lll: ΤΙ] Ο11r;ί11 πτο11..: 
1 )/· \' ι\S ,ιιi: ω\ι..: ϊ1::ιιίι111..: ϊ1,·ι1·,1,·ι,φίCιJΙ1,111: 1111τι1 τ1·1\' ιίί).ηί.111:Ξϊφτ11πη. 
T111:i..: ()lι)()IΙ,111, .,· 11\1τι1\1..:. 11\ΙΤ()i ι)ίι)()\)\' πι': ,,11..: ,;111 ΠΓ'il τr1:φι1\' 11ς () 
i:,·ι,.,: τϊJ\' ιΊί.ί.ι1,·. ι) 111.;;()\ψ1: τϊ1 1Ίψηί.ϊη1: 11ιι ι-;11/.0. 

·1·::1.1τ11 ,1111Ι!11ί,·ι111,111: τ11 Ο11r;ί11 ::11ϊ1..: ω\ις l{ISIIIS. 11 Ο11πί11 ϊιΤ()\ι..: 
r;ιιφιι\ις. rιω\ι..: \1ιn"·ϊιί.()\1..:. Ι·:ι\'ΙΙΙ Ι] Ο11πί11 ΤΙ]..: ,111:λi:τ11ς. ,11i: τι']\' 1:"·τi: 
ί.1:rι11 τ1·1..: ιΊ::ιιίιι.: ::i.11rι:1,Tr111 ί;,·11 1Ί::ϊ1 τ11 ;,ψ1:η ,1111..: "ΊΙΙ 1:"·;;λη 1Η;1,·1: 111 
,11111 11πο;,ψ1:1,1rι11. 1 ·111 ri ,ιιi: τι'] _ι11:ί.i:r11. 1111Ο11ί,•011.ιι1: yιϊι ,·(1 ι)Ιι)ϊι:ου,111: 
"ΊΙΙ i:τπι rι11,·τ11r101ψ1: 11 ι)ι11ι)ι11.11 τ11.: γ,•1;1πι1..: 1Ί;;ϊ1 ';'Ι:\'ιιΊ πi: γι:,·1(1 . 

. 
1-:π1:ιτ11. fΙΙΙ011ί,·ι111111: ()ΤΙ πr11:;:1:ι 1:::ιπ11..: ,ϊ1 ι':"·πληrι;)\'()\ψΙ: τ1Ί 

1. 111:11..: 1111..: rιτο\,..: ί\Ι1:γ11ί.l1Τ1:rο11..: ι\,)1:ί.φο\1..:. Τ1·1 Ο11πί11 rιτιΊ π1φ1:ι.Οϊ1,·.
τ11 Ο11rιί11 rιτ()\\ 1 ΙrογϊJ\·011..:. πω\ι..: l'ITl{IS. 1Ί,•11γ,·1,φί:;ο,·τ11..: i:τπι. οτι 
ιΊπι,1..: 1:111:1..: λ(ι 1 \11(11: ιΊ ;;ιΊ τιΊ ;;1φ1:λΟϊ1,·. ;; rι:πι:ι \'(Ι πλ 'l rι;)Γ'i()\Ι,111: ΤΟ
ι. 11i:ιι..: ,1111..: ι)ί,·ι1,·τ11.: rιτϊ1 _ι1ϊ:ί).ο,·.

ί\11:Τ(Ι ,1111Ο11i1·01ψ1: γ1(1 rιΊ ι. 11i:ι1..: 1111; 1Ίπi:,·111·τ1 rπ111· Ά1·Οrω::ϊ1Τητ11. 
\tι)Ι/(ί"·ϊ1,ι111rιπ {)ΤΙ :τri:;;1:1 ,·1·1 τri:φοιιμ1: ΤΟ\ιλϊΙ)'ΙΓ'iΤΟ\' ί:,·11,· ii,·Or(I);;() 

ΤΙ]Ι' 1·H1i: 1111. Ξi:ro11111: (}ΤΙ i1 Ο11r,ί11 11\)ΤΙ]..: τ11..: ::r1ϊ1ξη-: ι)i: \Ιrίr,"Ί:τυ1 
1Ί::ί.ϊι ί>ΤΙ] ι)ΙΙΙΤfΗ)ψι'] ι:Ι'(\( φτωι.(1\1 1Ί1·Οr1•1Π()\), �- 11.\ΙΤϊΙ\' Τϊ)Ι' 1ϊ,·Οr1ωπ() 
;;11\1 ΤΙ1i:φ1:Τ111. ΤΙ'i:φ1:Τ111 1:τ:ίr,1}.: "Ίιί ιΊ Κ \φιοc ΤΙ]S:: Ο11r,ίι1c. Κ11ί 11τ111· 
ι\1Ίrϊ1c φi:φ1:τι11. ω.η 1·1 Ί\1•Ο 11ω,-,ϊηητ11 η1i:φ1:Τ((ι _ιιi:π11. π· Α1Ίτϊ11·. Tr1i: 
φο1·τι1..: ί:1·111· ;τ1:11·11rι�ιiΛ·ο ::1μιϊ11·ι1. Tri:φ1:T111 Λ11Τϊ1c. ;;(1\1 11ίr,()1·1,·ι:τ111 
rϊ11· Τ1111rϊ1 τοι1 ,ιιi:πιι r,ι'; ιϊλι111c. r,ι'; ι,;ϊ1ΙJ1: 1Ί1·Οr1;1πι,·η C1,1ι'1 "Ίιί i:τπι. η1ι': 
ψ()l'ΤΙΙ( ι\1Ίτϊ11· ί>Τι'] ,ιιιφφι'] ΤΟ\) φΤ(Ι)Ι.()\J ϊ1,·Οr1;)Π(\\). τri:φΟΙιμι: τι'11· Ϊι)\11. 
Τ1·11· 1Ί,·Οr1•1πϊηηω. 

Τi:ι.()..:. ,1111Ο11ί1·011_ιι1: τ1·1 Ουr;ί11 1Ί;;i:1·111·τ1 ί>ΤΙΊ ζ17Η1. Τri:φοl'ΤΙΙς αιι. ii 
ι)\ιο ::1�)(/ Π()\) i:)'()\JfΙΙ: 1Ί1·11λ1Ί\)ι:t. Tf)i:ψ()lψl: τϊ)\' Κ \φι() τϊ1,· (1;)(1)\' "ΊΙΙ ,11 
(/\ 

.
. ΤΙ] τι'] Ο11rιί11 (\\)l'Tl]Ι)!:ITII\ ϊ1 "·ϊ1π,LΙ()ς Τ1711· c1;H,1\'. 

,.\11rϊ1 ι:ί,·ιι.ι τϊι π1ιί.1ι1ϊι ,1111Οι'1,1111τ11 Π()\Ι i:)'0\\1' (iοΟι:ι ΠΤι']Ι' ι'f\·Οr1,1;;ιΊ 
τψ11 ;•1(1 ,·11 τ11..: ι'>ιι)1Ίξι1\)Ι' τ1Ί ,ιιιφφι'] "Ίιί ΤΙ]\' ()\1πί11. ΤΙ]C Ουπί11c. 
Ι,11ί μ11Ο11ί1·011111: ιϊrι τ1Ί π1·1:1Ίμ11 τοtι Νϊ1μΟΙ1 τ1711· ;;i:1·T1: Οι1πι1�11· 1:ί,·uι 
::οι.\, ::1ϊ1 π;τι111ι)1110 1Ί::ϊ1 τϊ1 ;-rϊιμ,1111 τοιΊ ΝιΊ,11 011. ί\:Ι1ιΟιιί,·οιιμ1: 1·(1. 1:;,1: 
"·τ1:ί1·ι11111ι: r,· 111Ίτϊ1 τϊ1 ;;,·ι:11,1111. r11.: Ο1,πί11c ri11· 1ί1,1.y1·1:φιr,η Τοι1 Νϊ1,11011 
τι1..: 11::())'ri:ωr,ης. τϊ1 Ι'ί'�,ιιο ωtι "Ί1Οι·1"·0,·τ(1C. ·οτι11· ϊ1 Νϊηιος τ11..: 011 
r,ί11..: ()\)\'ι)Ι:Οι:ϊ "ΊΙi i:1·ωΟ1:ι ί:τr,ι �ιι': τϊ1 ,·ϊ1μο ΤΟ\) "Ί1.ί)ι'1"·0,·το.::. ()ΤΙ: Τ() 
i:::ι\ιιι:1·0 ""Ί1λο::1·1τι το::οΟ1:Τ1:ιτ111 μ::rοrιτϊι. πΤϊ1 ι'1,·11πτ11r,r,{1μ1:,·ο .11\'ι\ . 

. 
ι:χι:τι: μ(,Οι:ι ,·(ι 1:"·τ1:ί.1:1Τ1: μι:rι"·i:..: ::r1Ί:1:ι.::. (:)ς ::r1i.:1:ιc \Ι;:Ο)ψi:1•) 

r,η..:. l l 1Ίi:::1:1 r1:φ11 1-ϊι ,ιιϊ1.Ο1:τ1: ()Τ\ () "'(Jί>flOC 1:11·111 ι\1:μι':1·0;:: μi: ΤΙ]\' ::rϊι 
ξη r11..: Ο11πί11..:. Ι I ri:;;ι:ι 1·(1. μ1ΊΟ1:Τ1: (Jίι ι'] 1Ί,·ι<ϊμηr,η τοί\ ι,;1φ;;οιΊ τ1�11· 
::r1Ί:ι:11)\' μ1Ί.:: ι)i:1·ι:ι μi: τϊ)\' "·ϊ1rιμι1 ίl�)\' πrϊ1ξι:ι1)\' "ΊΙί ΙΪ\' ()(:ί_()\)μ1: ,·ϊι 
i:λ1:11Ο1:r1•1Οι)1Ίμ ι: 1Ί :-:ϊ1 τi:τοι11 ι)ι:r,μϊι. ::rι':;τι:ι 1·ιΊ. μϊι.Οοιιμι: ,·1Ί Oιir,1(1 :Ο\ψι: 
::ι'ι.Ι'ΤιΙΤι: 111ηϊ11· τϊ11· "Ίφ::ϊ1. \ιιι.11ϊ1::ι11,μ1:. r,τ111· ΒΑ(ίΛ \',.\D GIT.-\. 
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«Mi: τi:τοιο σκοπό ι:λι:ύΟφο rίπ6 τιΊν πrοσκ6λληση. 'Ώ yιέ τι1ς Κ UN
TI. ί:κτi:λι:σι: τ11,• πrrίξη σου». 

AtJT() ι:ιν(ΙΙ τ6 i:πόμι:νο f111μ(Ι. Δi:ν σημrιίνι:ι δτι όrισμί:νες ίδιαίτε
rι:c: πrrίξιις πri:πι:ι νrΊ διυχr,φωτουν μί:σrι rίπό τιΊ δr(Ιστηrιότητrι του 
ri νΟrι;Jπου σrΊ ν Ουσίι:ς. riλλrΊ δτι δλι:ς οί πrrίξεις πρέπει νrί ίδωθουν 
μι: Tl) φι7Jς της Ουσίυς. μί: τήν ιί.πrίrνηση του κιφπου της πρcιξης. ·ο

Τ(Ι.\
Ι ΟυσιιΊζουμι: τόν κυρπό τι1ς πpιΊξης rί.pχίζουμι: ν6 χ(Ιλrφ6)νουμε 

τrΊ δι:σμrί. τι1ς πrrΊξης πού μrι.ς δi:νουν μί: τόν κόσμο. 
Ό Κ()σμος ι:ινuι δι:μi:νος μί: τ6 κr'φμυ. μί: τιΊν Πf)rtξη. εκτός rί.πό 

τ11ν πrrΊξη ποί) ι:ινω Ουσίυ. Αύτ6 ι:ιναι τ6 μϊιθημ(Ι πού άpχίζει ν(ι ψι
Οιφίζι:Τ(f.ι στ rι�ωΊ μ(Ις. κrιΟr;Jς πλησιrίζουμr. τό τέλος του 
PRAKPITTI MARGA. Κ(ΙΟι;Jς πλησιrΊζει ό χρόνος της έπιστpοφης.· 
τηc ι:ίσδ6ου στό Μονοπrίτι της Έπιστpοφ11ς. του NIRRITI MAR

GA. ·ΌΤ(f.ν εν(Ις rι.νΟpωπος rίrχίζr.ι νrΊ rίπαpνιr.ται τόν καρπό της πρ(ι
ξης. δων r.χr.ι μrΊθι:ι νrι f.κτελι:ι δλι:ς του τίς πρrΊ.ξι:ις σcίν καθ11κοντα. 
χωρίς νrΊ ζητu. rίμοιβ11. τότι: φΟrίνι:ι στό κρίσιμο σημι:ιο στήν ίστοpία 
της ί:ξί:λιξης τι1ς riνθρ6Jπινης ψυχ11ς. Τόη:. κrι06Jς θυσιϊιζr.ι τόν καρπό 
της πprί.ξης. rίκούει μιrί rΊκόμα ύψηλόη:pη νόω. ενυ άκόμα ύψηλότr.
rο μrΊΟημ(Ι. πού ΟrΊ τόν όδηy1Ίσει μr.σ(Ι στό Μονοπcίτι της Έπιστρο
φ11ς. « Ά νr;JΤιpη rΊπό ηΊ Ουσίrι του πλούτου. ι:ινrι.ι ή θυσίrι η1ς σοφίας» 
λί:yι:ι ό Κ rίσνυ. ,(Όλι:ς οί πrrΊξι:ις στήν όλότητύ. τους περιέχονται 
στ11 σοφίυ. ΜrΊθr. το rιύτδ μί: τιΊν πι-:ιΟυpχία. τήν rί.ναζήτηση καί τή 
λατρεία. Οί σοφοί. οί όραμαηστές τής ουσίας. θά σου διδάξουν τή σο
φίυ. Κrιί i:χονιυς μrΊθ[ι rιύηΊν. δr.v θrΊ ξαvαπί:σι:ις στή σύγχυση. γιατί 
μ· r1ύτ1Ίν θrί f-\λί:πr.ις i1λu τrί. όντα. χωρίς r.ξ(Ιίf)r.ση. μr.σα στό Έαυτό. 
ίiλrι. μi:συ σέ Μέvυ». 

Τ6 κρίσιμο σημι:ιο λοιπ6ν i:rχι::τω τr;φu σηΊν ίστοpία του ι':ξελισ
σίηιι:νου JIVA. Πrοσπuθr.ι νrΊ ΟυσιrΊσει τόν καrπό της πpcίξης. νcί ξε
φύyι:ι rΊπό κrΊθι: προσκόλληση. Κrιί ποιίJ r.ινω τό rίποτέλεσμu: 

Ή πrοσκόλληση στόν κrφπό παύει. ί1 ϊιπrΊΟι:ιrι τόν κυpιι:ύει. βpί
σκι:ι τόν i:rιυτό του νrί. κpέμι:τω στ6 κεν6. ΚrΊΟι: κίνητρο yιcί πpcίξη ε
χι:ι ί:ξυφυνιστι:ι. 'Έχι-:ι χrΊσι:ι τό ι:pι':Οισμrι του PRAKRITTI MARGA

κrιί δί:ν ί:χι:ι βpιι rίκ6μυ τό ί:rί:Οισμ(Ι του NIRRITI MARGA. Αίσθcί
\'ι:τ(Ι\ ri.ποyοιΊτι:υση yιrΊ κrΊθι: πrrΊyμυ. yιrΊ κrΊΟr. σκοπό. Φαίνετυι νrΊ i;
χι:ι κουruστr.ι rΊπό τό Νόμο του ΚυΟιΊκοντος. Δί:ν !:χει δr.ι rίκ6μη τ11v 
καρδιά του Νόμου της Θυσίας. Σ' αυτή τή στιγμή της παύσης, της 
αί6)pησης μέσα στό κενό. φαίνεται νά εχει χάσει τήv έπαφή του μέ 
τόν κόσμο τώv μορφών καί τιοv άvτικεψέvων άλλά δέv εχει βρει 
r'ικόμα τιΊν έπαφή μέ τόν κόσμο της ζωης. μέ τήv αλλη πλευρά. 

ΜοιrΊζι:ι μι: τϊJ\' rϊ,•Οrωπο πού πι:ρνrΊι:ι rΊπό yκpι:μό σί: yκrεμό μέ-



198(3 υ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ 9 

πιι ιι;-:ο ιIIιι π 1:\·η ·_,1·:φιψ(Ι. ::οιΊ ;:ιιφ\'1ι,_·ι'ι τη Ιlλ1·::-c1:1 \'ϊι χιΊ\'Ι:Τιι.1 ι,_ΊιΤω 
ιι;-:ιJ ΤΙΙ ;τιJι)ιιι τοιι· ι'ii:\' ,11:τιφι:1 \'Ιί ι-.:ϊι\'1:1 οίίΤι: i:fι;φϊJς. οίίτι: ;;ίπω. ι,_·ri: 
μ1:r11I πτ(1 ι,_·υ·ϊ1 ιi;-:(1 Tll\' iil\ιJππo. ·Ί·:χι:ι χιΊπι:ι τΙl\' 1:πι1φι·1 fΙi: τιΊ πιΊ.\·τιι .. 

·Λc τ:1 ;:1·φοιιι11: i:Τπι: ·ι:\·ι, ;,;1116ί. ιi\·1:Ι\ιιί\'Ο\'ΤΙις i;\'ΙΙ γι,_·rι:μ(J μi: 
πι,_ΊΊί.ιι. ιiι,_ΊJ\Ί1:1 τιΊ φω\'ΙΊ TO\-J πιιτι':rιι του ,τοιΊ τιΊ ι,_·ιιί.ι:ι ϊι;-:ϊJ ,:ι'ι\'1,1. Θi: 
ι.1:1 \'ΙΊ φτιΊπι:ι πτ(1\' πιιτi:rιι τοιι. ιί))/ι '-'f)ΙΙΤ1i:τιιι ιiπ(J ΤΙΊ πι-;ιΊ).ιι. ι,_·ιιί μι: 
τιι ι)\JΟ τιJtJ χi:r)ιιι. ι-;ι,Οι;JC Ιlι.1·:::1:1 ΤιΊ χιΊπ,ι1ιι ιιπο ι,_Ί/f(ι). Άι.ι.ιΊ η φι,J\'Ιl 
τι Jl-J λι':1:1: 
,.-ι\φηπι: Τιι χι:1)111 ποιι ιΊπϊJ τrΊ πι-;ιΊι.ιι ι,_Ίι1 πι'μΊ,1πι': τιι. πιΊ\•ι,1 ιιπο T(J ι,_Ί: 
φ1Ίλ1 ποιι». Ί11 ;,;1111-ii ιϊμωc φιψiiΤιι1: "Λ \' ιiφ1Ίπ1:ι τι� πι,_-ι'ι).ιι. ι)Ι:\' ΟιΊ 
',''-' f)Ι:[ΙΙΠΤΙ:ι ι,_'ι'ιτ(ι): \i:\' (1 ;-:ιφι:ι \'ΙΊ ()ι:! ,ί(i\'(!) ιi;τϊ1 τιΊ ι-;ι:φιΊ.ί.ι f()\) .. \ι':\' 
I,ί.i:;τ1:1 ι,_'ι'ιτ1 .τοϊ1 μ,:1φ1:1 \'ΙΊ γιι\·τ(ωΟι:ι. lΊΊτι: ί:rχι:τιιι 'l ιi\'(;)τι:rη () Γ JΙίπη 
τ1-1c πιπτηc. Ί\ψll\'!:\ τ1Ί πι,_·ιΊ/.ιι ι,_Ίιί ιΊrι).ι;)\'Ι:ι Tli ιί.ι'iι:ιιι xi:r111 TO\J μi:π' 
πτϊ)\' ιΪϊiι:Ι()\' ιii:r)(I ιiτ:ιΊ ;:ι'ι\'(ι) ΤΟ\). ι-;ιιί ίι'iοι'ι! ΊΊΊ. χ::rιιι ΤΟ\) πιιτi:r)(/ f()\) 
ι,_Ίιi 1Ί ι)ϊ)\'11,ll 1Ί ΤΟ\) τιΊ τr11Ι\1Ί1:1 ι,_'()\'ΤΙΊ ΤΟ\).

Ι\Ι1Ί φ0Ιi11Ο1:ιc τrι':μο\)(1(( ψι1χι'1. ()f(Ι\' i:λΟ1:1 ωΊτιΊ 'l ΠΤΙ"(,LΙΙΊ τ11ς ιiπ(1 
λι1 ηc ιi;ωμ(1\'1,1πης. Ι\11Ί φοΙ\ηΟ1:ιc \·ιί χϊωι:ιc τ1Ίν i:πιιφιi ποι1 μi: τιΊ 
;((Ι f)()ι)Ιι,_ΊΊ. :τrοτΟ\) Ιlrι:ιc fll\' 1:π11φ1Ί (1()\) μi: τιΊ Λίι;)\'Ι(), "Λι,_·ουπ�: ιι.ιΊ 
Τοϊιc ;,;οϊι i:;ι:οιι\' 11ίπΟ11\·Οι:ι ΤΙ.l\' iΊ'iιιι ιi:το,ι1(1νωπη. ιΊΟ.ιΊ πι':rιωιιν πτ11\' 
ιϊλι.η ;,;ι.ι:,φιΊ. ποϊ1 11\'11ι,_·ι'1λι1ψ1ι\' iiτ1 ΤιΊ φιι1\'1ψ1:\'\ι,_·ϊ1 ι,_Τ\'(1 1:1\'ιι1 μιιΊ 
ιiλ11Ο1\'ΙΊ ,:λ1111ϊηηΤ11· ιϊι,_·ουπi: TO\JC: \'ιΊ. '-ΊJ Γ JιΊππο\J\' ϊ1 i\!ιΊ.ιιο τ11ς Ζωης. 
:,οι'1 ;τ ri::c1:1 τι; φιι \'ιΊ 1:ίπi:λΟ1:1ς: "Λ 1Ίτϊ1-.: ποι'1 ιΊ γυ πιΊι:ι τi1 ζ(ι) 11 το 11. ΟιΊ. 
τιΊ χιίπι:ι. ιί)).ϊι (l\)TOC ;το,ι Υ.ΙΙ\'1:1 τ1Ί ζ(ι)ΙΊ TO\J Οι'ι τ1Ί Ιlri:ι [ΙΙ:πιι. ΠΤΙ]\' 
:\i1;1\·111 Ζι,1ι']". 

ι\ι'1τ(1 1:Ϊ\'t/Ι το ι,_·r1τ1Ίr10 τ11ς Ί:π1;1τ1:rηc Ζιι)Ι]C. \i:\' ,ίΙΠιφι:ιc: \'(/_ 
ιiγγίΞ.1:ιc τιΊ 11\'ι;ηι:1111. ιι\' ι'ii:\· ::ιΊψι:ιc \'ιΊ ι,_·rιιτιi:π111 ιiπιΊ TIJ ι,_Ίιτι;ΙΠfΗJ. 
\i:\' (1 ,-1φ1:ις \'(i (/ ίπΟιι. \'Οι:ι.:: τιΊ ιί \'(;)Τ!: ΓJι). ιϊ \' ciι'Λ' (/ ίπΟιΊ \'l:(1(/_\ \'Ι:ι,_·rιΊ Τ() 

ι,_·ι1τ1,1τι:110. ίiτιι\' το ιΊ·,,γί:::ι:ιc. Τi:τοωc 1:1\·ιιι ί1 \'(ψοc τ11c ιi.\•1;1τφηc 
/:ι,JΙ-\C: τ(1 ιi\•ι;ηφο 1:Ξ.ιωφ(/λίζ1:τ111 _ιιι': τ1Ί\' ϊCιφιι.ίτηπη ιiπ(1 τϊ1 ι,_Ί1.τι;η1: 
1111. Ι,ιιί ιi;;ι1r1\·01Ίμ1:\·ι11 τη Cι•11Ί ;-:οι'ι γ\·ι,φi(Ο\1μ1:. μιϊ: ι,_·φι,ίζ1:1 11 Λίι;> 
\'ΙΙΙ ΖωrΊ. 

"11\'Ι:ί,: (\i:\' μ;τιφι:ι \'(/ ξi: ΓJ1:ι Τ(1\' Τf)<1,ΙΙ() 1/\JTO\J TOtJ ιi.;τ(J/.\JTO\J 1\1: 
\'1111. ΙΙ\' ι)Ι:\' τ(1 ί:χι:ι ιιίπΟιι\·01:1. ιϊ,του ιΊ ι,_·(1π.ιιοc τ11c: μιφφ11ς ί:;ι:1:1 ϊ:Ξ.ιι 
φι1\·1πτ1:1. ιΊ)).ιΊ 1Ί :::1,11Ί τοι-1 ll\'ΠΊ,ιιιιτοc ιίι,_·(ψιι ι)ι·:\· ι:1\·111 r1ίπΟητ1Ί. \i:\' 
,,::ιφr.1:1 ίψι,,,: ιιί).οc ι'irι\ιιοc. ι'1\·1Ίf11:π(/ πτη :::(ι)ιΊ μi:πιι πτιΊ fΙ<ψφι'1 ι,_Ίιi 
Tll :::(ι)ιΊ ,ιιι:πιι πτο ll\'Ιϊψιι.. Ύ:τι'φ;ι:1:1 ((\)ί,·) Τ() ϊ.(!Πμιι ίί()\) ;φι::-:1:1 \'(Ι 
,'i111r;;ι:1πτι:ι. "ιιί τ1Ί πτιγ,ιιιΊ ίΙ]C ιi::!Ji.ι1τ11.: ιi"ο.ιι(J\'ωπη.:. i>τιι\· ϊ1 ίί\·Οrω 
;-:ι1.: ;-:1:rιιψί:1:τιι1 πτ(J\' ι':rωτιΊ ί()\) ι,_·ιιί ι)Ι:\' ί�;-:ιΊr;ι:1:1 τί.ίΟΤ(Ι γϊφω ΤΟ\) 
:-:ιφιί τϊ1 πιι,J::ηλιΊ ι,_Τ\'(1. τϊηι: ιίπ(J 111Jτ1Ί τι'l\' 1i.\·ι1πιφξίι1 HH-J <1\'TOC. τ(1 
:\ίι;)\'\() ·ο\' ι:μι,1(1\'ί:::ι:ίllι. k.ιιί 11\JT(JC :-:οϊ1 τι'J/.,ιιηπι: \'ΙΊ Γ.Ι]ι)ι'1ξι:1 ιί:-:(1 τιΊ 
ί'5ίl]ΓJΙ\'μ1/ f()\\ ί:φι']ίΙΙ:ΓJΟΙ1. Ι)rίπι,_·πιιι πιΊ\'(ι) πτ(J\' ιίπφυί.11 Ιlrri.χo ΤΟ\) 
:\ ίι;Ι\'10\1. 



10 ΙΛ I ΣΟΣ 1986 

Ti:ro111 1:1\'f/.Ι 11 ί:μπι:φιιι_ iiλων ί:ι,;:ι:ίνιι)\'. ποι') rn<) ιτιφι:λΟϊJν 1:φτυ
r,ι1,· rηη,· ίί\'Ι:Ιψ<ιrιι,;:η ί,ωι'�, Κιιί ι1.ίη1Ί ηΊν ί:μιτι:φίιι. μϊί.ς ίίφησυ.ν yιιί 
,·ιΊ ιιιιc ί:,·Οιιrφϊ),·011,·. iiτιι,· φrιΊr;ι:ι 11 (,"φυ ,·ιΊ_ πι:rιίσουμι: ι,;:ι ι:μι:ιc τιΊ 
)'ΙΙΠ,Ι\!1. 

·Ί:,.011μ1: ι1,.;011πι:1 <>rι. ίiτιι_,. ϊ1 μιιΟητι'1ς ιτλησιι'ιζι:ι τϊJ\, ,_\16<i.σκι1.λο
πr1i:πι:1 ,•ι'ι. i:χι:ι ()Ι)r;ιιισr1Ίrιο ι'ηψιΊ πτιί χi:rιιι. ίΟ\J. Τί ι:t\1(/.\ (1.\)[() τϊ)
\)'(f)O: 

Ί\ ,•τι ιτrοr1ωιτ1:ι'1ι:1 "-ι'ι.Οι: τί ιτοι') ιiν1Ίι,;:1:ι r.ηΊ ζωι'1 η1ς μιψφ11ς. κι'ι.Οι: τί 
ίίΟ\J (/\''l"Ί:ι πτο,· πrοπι,1πι""<J κιι .τωτ1:r10 ί:ιωτί>. 'Όλυ ιτρι:ιτι:ι ,·u

f)Ι)'ΤΟ\-1\' πτr'1 φωτιιι τι1ς ΟΙJπίυς. τιιτοτιι νιi μ1Ίν κrιιτηΟι:ι. Πri:ιτι:ι \/((
ι,;:ιΊψι:ι τr'1,· "ΊΙ.τι;ηφη φι'1πη του κιι.ί τιι. ϊδω TO\J τιί χ ι:rιιι. ιτrι:ιτΕΙ \1 

ι1,·ι1.ψο11,• τη φι,ηιιι.
Πri::τι:ι ,·ιί Οιιπιιiπι:ι τϊ1,• i:ιωτιΊ του. Κιι,·i:νυς rϊλλοc. δi:ν μιτοrι:ι νιi 

τϊ1 ι,;:ι'ι.,-ι:ι yι· ιιίηϊ1\' .. \ι71πτι:. λοιιτϊ1ν τrΊ ζωrΊ. ιτιφυδι7ωτι: την f:ντι:λ<7>ς· 
11ι'1,· "·rιι.τ1Ίr11:τ1: τίιτοτιι.. Φωνιiξτι: πτό,• Κίφω δτι i1 Ουπίιι ι:ίνιιι ί:ιτί 
ωϊJ Ι)ω_ι,01-1 κιι.ί μ rΊν ί1ιτ1πΟοχι,φι:ιτ1: μ ιτrοπτιί πηΊ φωτιιΊ. πού κιιτιι
rrι;Η:ι τιΊ. ιτιΊ.,·τυ. 

�τϊ1 ι,;:1:νϊ1 τ11ς ιiπομϊ1νωπηc. i:χι:τι: ιτiπτη r.τ6 Νϊψο ;τοίJ δi:ν μιτο
rι:ι ,·ι·ι. ιίποτιΊχι:ι. ·Ά ,, (1 Νϊψος τ�1ς Θuπiιις 1:ίνιι.1 ιi.ρκι:τιi δυvιιτϊ1ς yιιΊ. 
,·ιΊ ιί ,•τi:χι:ι τϊ1 Ι)ι'φοc τΟΙ-, σι'ψ πιι ,•τοc. μ ιτορι:ι νιί ππιΊπι:ι κιΊ τω ιίπϊ> τr> 
ΙΙι'φοc i:,·ϊ1c ιΊ.τϊψ011: 
Εi,·ιιι (/,f)"' Ι:τιΊ ι)\)\'(Ι Η)( yιιi νιΊ. τι1ν ί:μ ιτιστι:υτουμι:. Εινω TrJ ίπχυr6τι:ρο 
πrιιyμιι. ποϊJ ι'Jιτιirχι:ι. Ό Νϊφος τ11ς Θu(Ιiυς ι:ίvω. δη 11 ζω1Ί του 
Γ1,·1:1Ίμι1.τοc πυ,•ίπτιιτιιι πτι'1ν ιτrοπφιφιΊ .. iiχι πτι'1,· ιί.πολι1[-\1Ί. πτί> {ί
πλωμιι ι,;:ιι.ί ω ι)οr.ιμϊ1 της. iiχι πτη,• οί"Ί:ωιτοίηση. σnΊν ιτροσφοριι ίi
λι,1,· ίir.ι,1,· ι,;:ιι.τi:χι:ι ι,;:ιΊ_;τοιοc. πiyοιφος yιιί τ1Ίν ιτληρότητυ της Θι:ίιι.c 
Ζω 11ς :τοι'J Οιί ι:ίr.i:λΟι:ι. 

Κιιί. Ι\ΙJΠιΊχτι: ιτϊ1πο φυπ1κϊ1 ι:ίνω ι1ύτϊ1. Ί -1 Ζω1Ί 1:ίνιι.1 ιΊ.νι:ξιi.ντλητη. 
Γ,\)\'Ι:χι�)( ()()\'Οι'ψι:νη μi: τ1Ίν (/.ίΤΙ:rιϊφιστη ιτληrϊηητιι. του Έιωτο\J. Ή 
μιφφιΊ ι:t\'UΙ ;τφιοrισμi:νη. 11 ζωιΊ <>χι. 'Έτσι 11 μοrφι'1 ζι:ι ιτιιίrνοντιι.ς. 
ιΊ Cωι'] ιΊ,·11;ττι'1πr11:τι1.1 ,\ί,·οντιιc. 'Όπο ιiδ1:1ι'1.ζουμ1: τούς ί:υυτούς μιις 
ιΊ;τ· ιϊ.rι i::,.οΙJμι:. ϊι;τιΊ.rχι:ι χι7φοc yιιί. νιΊ ι:ίπi:λΟι:ι 11 Οι:ίιι ιτληrότητιι κιι.ί 
,·ιΊ μιιc γι:μίπι:ι <>πο ;τοτi: πrίν. Γι ιι.ίηϊ1 λο1πϊ1,·. τό πημιΊδι τ�1ς ΝΙΗ. 
1υτ1 ΜΛΙ<GΛ 1:1\'(ΙΙ 11 ιΊπιΊr,•ηπη. Ί-1 ιΊιτι'φνηπη ι:ίνω Τ() μuστικ6 τ11ς 
Ζι,JΙ]C. ι>ιτι,1c 11 οίκι:ιοιτοίηπη 1:1,•ιι.1 τϊ1 μυr.τικϊ1 της Μορφ11ς. 

Λίηϊ1C ί1 ι°)μοc τηc Θuπίιις ι:ί,·υι ποιΊ πri:πι:ι νιί μι'ιΟουμι:. ΝιΊ 6ί 
,·ι11ψ1: πιΊ.,·rοτι: κιιί πrϊJΟυμιι · μ<Ίνον i:τr.ι ζοι-ψι: ιτrιι.yμυτικιi .. 

·οτιι,· πrι,ηομ;τιιί\'Ουμι: πτι'1 IH.l<ITI ΜΛRGΛ. ίiιτου 11 ιΊ.ιτι'φ,·η
πη yί,·ι:τιιι ϊ1ι1ηyϊκ μιις. 11 φι,1,•ι'1 της μιτιψι:ι ,•ιί _ φιιiνι:τιι.ι κrι'Ηι κιι.ί ιιίJ 
πτηrη. i1 ιϊψη τηc πχ1:ι1ϊ1,• ιΊπ1:1λητικ1Ί. ΊΞμιτιστι:uΟι:ιτι: τη,· δμως. ίi
ποιιι "Ί ιϊ,· 1:1\'!ΙΙ 11 ί:i:ωτ1:r1"·1Ί rηc ί:μφι'ι.νιση κυί ιτrοσιτιιΟι:ιπτι: ,•ιί. κιι-
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τι ι ,·ο ψ,ι: τι:. γιυ τi 'l ()t)(,ί11 i:,; ;-: rι;η ηc ιϊψι:ωc μ ιΊς ι)ί ,·1:1 τ 11 \' ίι)i:ιι τοϊ1 
;;ι'J\'( )\ 1. 

ι\;;ο τη,· ;τι.1:ιφιΊ της ,ιιιφφηc. 11 ϊiψη τ11ς Οι)(,ίιιc ι:ινιιι 11 61ιΊ).11r,η 
τ1�1,· μ1φφr�1,·. 11 ri;τϊφr11ψ11 τr�Ι\' ιi,•τιι,.:1:1,ιιiΛ·ι,1\' ι,.:ιι.ί 11 μιφφ1·1. ποιΊ ιιίr;ΟιΊ 
,·ι:τιιι τ11 Cr,111 ,·ι'ι ri;ί0r,ι'φ1:τr11 ιί;;· υ1Ίτ1Ί\'. \\"fΗΙ\Ι'(ι'1ζ1:1 μι:πιι. r,τη,· ιιγωνιιι 
τη.: \\'(Ιί ΤΟ\' Tf)ΙJ,11() της ;φϊ1c (I\JTΙl ΤΙ] ζι,11Ί ;τοιΊ ΤΙ] ('j\)\'Tljf)Ι:ι ('jTfl\' 
(1;τrφΞ_ιj Tl]C. 
· Ι·:τπι. Π\\Ί:φτ1Ίμr1πτ1: τ11 Ο11πίr1 πι"ι,· ,φι'ιΞ.η Γίϊ1,·011. πι"ι,· Γίf)r'ιΞ.η ΓίΟΙΙ r,11
\'Ο1)1:1Ίι:τr11 ι'ι;;ϊ1 ri�1r,1,·ίr1 "·ιιί ιrιΊμο Ι\Ί ιι.11τιΊ π11,ιιj\ιι.ί,·1:1. ιϊπο τι11Jτίζο11μ1:
τοιΊc i:rΙΙJτοιΊc μυς μi: τ11 μιφφιΊ.

·οτrΙ\' ιϊμωc. rir;,:ίζοιψι: ,•ι'ι. ζοiΊμι: Tll ζωιΊ τοιΊ 11,•1:ι'�μ11.τος. Tll ζωι1
,τοιΊ 1i,·ιι.'(\'r,φίζ1:1 τιΊ -Ί�,·ιι. ιιi:πιι. πτ11,• ΓίΟΙ.Ι.ιι;τ/.ϊιτητιι τr71,· μιφφι�1,·. τιΊ 
τι: rir1;,:ίC1:1 ,·ι'ι φι":γ'(ι:ι 11 ι1Γίi:rτr1τη Γί\'ι:t1μι1τικ1Ί ιiλ1ΊΟ1:ιιι. iiτι 11 Ουπίιι. 6i:,· 
ι:ί,·ιι.ι Γίr'J\'OC. ιί))_ι'ι χιφι'ι. ι)ί:,· ι:ί,·ιιι λι'1Γίη riλλιΊ 1:1Ίχιφίπτηπη. ιϊτι ιι.ιΊτϊJ 
ΓίοtΊ πτιΊ πιΊ r1"·ιι ι:ί,•ιιι 1Ίι)U\''lf)ι°J. πτϊ1 Γlν1:1Ίμιι ι:ί,•ιιι 1:1Ί;,:r'φωτο. πτιΊ 
11,·1:ι'ψιι ,ί()\Ί l:l\'(11 'l Γίf)(Ι.'(fΙUΤ ΙΙ\ΊΊ μrις ζωιΊ. Τϊηι: ιυ.i:;τοιψι:. ()ΤΙ 1Ί iiψη 
τ11ς Ο1:πί11.:: ;τοιΊ ιιiΊc ψU\\'<Ίτιι.,· ()()\)\''lf)ll Ι]ΤU\' ;τλι'ι,·η. 'Ότι μ1:'(ιιλ1Ίτι:rη 
(/,ί(Ί "·r'101: Ι]()()\'Ι] ;τοιΊ ϊ) κϊJπμοc μποrι:ι ,·ιΊ ()(;)(11:\. ;τιιΊ χιφω;τιΊ ιί_;τϊ) \\-ι'Ι 

Οι: ;,:ιφι ·ι ;;οιΊ φι:r,·ι:ι ϊ1 ;τλοιΊτοc ii 11 Οi:πη. ,ιιι:γrι).ιΊτι:rη 1:1Ίτυχίιι ιιπ ο 
ΠΙ] ϊ1 "·ϊ1πμος μπιφι:ϊ ,·ιΊ πrοπφi:rι:ι. 1:t\'((\ Ι] 1:1Ί6ι1ιμο,·ίιι. ΤΟ\) 1:λι:ιΊΟφο11 
11,·1:ιψrιτοc. ποιΊ. ιΊπι.ι;)\'()\'Τ(Ι,:: τϊη· ί:rΙΙJτϊ) ΤΟ\Ι πrϊ1ς τι"ι i:ξω. Ιlrίπκι:ι 
τ11,· i:,·ωπιΊ του μi: τϊ1 ·ι:ιωτϊ1 κιιί γ,·ι,φίζι:ι ίiτι ζι:ϊ μi:πιι πi: πολλι":c 
�ιιφφι":c. ri:o,·nιc μί:πιι. ιί;τϊ1 πολλιΊ "·ιι.,·ιΊλιιι. ιί,·τί ,·ι"ι ιi_Ι\ΊJλουΟι:ι τϊJ\' πι: 
rιιφιπμο μιιιc μο,·ιι.011\Ί]ς μιφφιJς. 

T1'i1�1 1\rίπκι:τrιι 11 χιφιΊ τι71,· Σι,ηιΊrω,· τ11ς Ά ,·Οrωπϊηητιις. Τκι:i 
,·ι,1\' ;τοιΊ i:χιJΙ1\' φΟιΊπι:ι πτιΊ γ,•ι:1πη τ11ς iΛ·ϊηητιις \\·ιιί i:y\\'U\' οί Όι)η
γοi. οί 'Λr1•1γοi κιιί Ά:τ1:λ1:11Οφωτί:ς τ11ς φυλ11ς. Β11μιι-j111μιι. ιίrγιΊ κιιί 
πτιι.ι'iιιικιΊ. ιΊ,·i:1\ηl\ΊΙ\' ίiλο κιιί ΓίΙίΙ πι'ι,·ι,1. 6ιi:π;,:ωιι_,, τιΊ \\·ιινϊιλι της 
Ί\ \'\),'"ί(Ιf)::.ίrις γιιΊ τϊ1 ϊ1r;οιο μιλ1Ίπιι111: \\ΊΙi l\f11]\\'((\' πτ1Ίrι'(μ(t πτ1Ίν rϊλλη 
:scλι:ιφι'ι. Τ,·οιι,1πιι.,· τιΊ,· ιιίr;Οηπη της πrιη1μιιτικϊηητιις τ11ς Cω11ς l\' ((i 
r,· ιι11τ1Ί Tll\' "·ιι.τιΊr;τιωη τηc ιί,·υ:τιφξiιις ποιΊ γιrΊ μιιΊ πτι'(,ιι1Ί φr1.,·ηκ1: 
ϊiτι i:xrωu,· το11.:: ί:ιιυτο11c το11c. Ι1rι":Οη"·ιι,· i:Ξ.ιιφ,·ιι ;τι'ι,·ι,) ιίπϊ1 τϊJ,· κο 
Πf\Ο Τ(�)\' μιφφι7)\'. 

·01.1:c οί μιφφί:c <);τι,1c φιιiνο\'Τιιι ιι;τ ι111το το ί1ψηλϊηι:rο 1:;τιπωο.
ι:ίωι οί φιφι:ιc μιι'Ίc Zι,JΙJC κιιί ίηΊc ΤιιυτοιΊ. Ί\ \'(Ιι,;ιίι.υιιιιι,· μi: ,ιιιιΊ ιιϊ
πΟηπη ιΊ,·i:Ι\·φrιωτηc χιφιιc. ()Τ\ ϊ1 Cι7)\' Τr111τϊ1.:: μ;τιφι:ϊ \'(Ί i:'(χυΟι:ϊ μι": 
πιι πί: ίiλι:c τίc ri;τ1:φr'φιΟμ1:c μιφφi:c. ;,:r,φί:: κιιμμιϊι διϊι\\·rωη. ίiλι:c 
"·ιι,·ιΊλιιι τοιΊ ί:,·ϊJ,:: Π,•1:ι'�,ιιιι.τοc. 

ιγ rιιΊτϊ) () Σωτ1Ίrυ:: του "-ϊ1πμου μ;;ιφι:ϊ ,·ι'ι j-\οηΟ1Ίπ1:1 τιΊ φυλιΊ κιιi 
\'(( ί:,·ι)Ι)\'((μ(;)(ΊΙ:ι ΤΟ\)( ιί.πΟαί:πτι:rους ((ι)ι:/.ιnοι\ Του. τ:;,:ο\'Τ((( rΊ,·ι":ί. 
Οι:ι r;i: ί:κι:ϊ,·ο τϊ1 ί1ψ ηι.ϊηιι το 1:;:ί ;;1:δο. ίi;;ου ίiί.ι11 οί ί:ι1.11τοi γ,·ι,φίCο,·-
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τιιι (Ί(Ι\' ί:νιιc. οι l)Ι!Ιφοrι:τικι':ς μcφφι:ς ι:ινω ολι:ς δικi:ς του. Ά \Ι(ΙΥ\1(1)
rίζι:ι τι)\' i:ιωτϊ) του μi:πιι πι': κιίΟι: μ ίιι. Μ ίΤΟf)Ι:ι νιΊ. ι:ινω χιφούμι:νος 
μι: τc'J\' χιφοίψι:νο κιιί \'(Ί. \ΙΟ!(;)()ι:ι λίJ;τη μι': τόν λυπημι:νο. Εινιιι ιί.δί)
\'(IΤΟC μι': τc')\' ιΊδίJ\'(ΙΤΟ. ίπχιφ6ς μι: τc)\I ίπχιφι'ι· ολοι ι:ινu.ι μι':rη του

i:ιιυτοιJ Του . 
·Ί(iιοι 1:ι,·ι1ι γι· ΑιηίJ,, ι'ι δίκιιιος κιιί ίJ {iί)ικος. Δi:ν ιιίπΟιiνι:ω.ι r.λξη

γιιΊ τϊJ\' ί:νιι κιιί ιΊ;τι;J()ηπη γιιί τc'J,, ιϊ.λλον. Μ πcφι:ι νιί. δι:ι δτι πi: κιίΟι: 
πτι'υiιο ι) Τνιι.ς Έυυτc"Jς ζι:ι μι': τι'1 Ζ(Ι)ι'1 πού ι:ινιιι ιιύτ6ς 6 ϊδιοc. Βλι:
πι:ι τι'Jν i:ιιυτc'J του μι':πιι πτι'1ν πί:τρυ .. τίJ φυτ6. τc'J ζc7Jo τcJ ιϊ.yrιο. δ;τ(Ι)ς 
ι,;ιιί μ Ι:Π(Ι πτι'J\' "Άγιο κιιί Τ() Σοφc'J κu.ί Ι1λi:;τι:ι μ ίιι Ζ(Ι)ΙΊ ίΤ(Ι. ντου. Που. 
λοι;τc'Jν. i:χι:ι Οi:πη δ φc'JΙ�ος κιιί ί1 φυyιΊ: Δi:ν ύπrίρχι:ι τίποτι: ιιλλο 
i:1-:τι'Jc ιΊπ6 τ6ν ·Έ,1ι1 Έιιυτc'J κιιί τίπυτι: i:ξ(Ι) ιίπδ ιι.ιiτδν. yιιΊ νιΊ μ(}ς φο-
11iπι:ι ii νιί μιιc πrοκιιλι:πι:1 . 

ΑιiτιΊ 1:ινι11 ί1 ιΊληΟ1ν1Ί Είρ1Ίνη κυί ιιύτϊJ μόνο ι:ινιιι Σοφία. Πν1:υ
μι1τικι'1 ζ(Ι)ιΊ 1:t\'(ll νιΊ yνι,φίπουμι: τc'J Έυυτό κυί υύτιΊ ί1 ζωιΊ ι:ινυι χιι
rιΊ κιιί 1:ίr1Ίνη. Τωι δ Νδμος τι1ς Θυπίrις. πού ι:ινιιι ό Νόμος τι1ς 
Ζωηc. ι:ινιιι ί:πίπης. cJ Νϊψος της Χιφίί.ς. 

Κιιί τι;φιι. yιιί. μιιΊ πτιyμιΊ. ϊi.ς φi:rουμι: ιιύτιΊ τ1Ίν ύψηλδφρονη 
iδι':ιι πτϊJ i:πίπι:δο της κιι()ημψινης μιις ζιιJΙ]ς Κ(Ιί νιΊ δουμι::. πr7Jς δ ΝϊJ
μοc τι1c Θυπίιις λι:ιτουρyι;Jντιις μi:πυ πτούς f.ιιυτούς μυς. θ(ι f.κδηλω
Ωι:ι πτϊJ\' i:ξωτι:ρικϊ1 κϊJπμο τι7Jν ιΊνΟρι;>;τι,Jν. 

ΜιΊΟιιμι: vιΊ ιΊντιλιψΙ1ιινόμιωτι. ί;r;τ(Ι) κιιί yιrί μιιΊ μc"Jνο πτιyμιΊ τι'1ν 
i:νϊηητιι τοιJ Έιιυτοϊi. ΜιΊΟιψι: ί:νιι yρrίμμυ. μιιΊ λι':ξη ιίπό τό Ι1ι1Ηiο 
της Σοφίιις. Π ο·ιi.. λοι π6,•. ΟιΊ ι:ινω ί1 ηυμ πι:ριφοριΊ μυς ιίπι':νιι ντι 
πτοί>ς πυνιινΟρι;J;τους μ(Ις: Βλf.πουμι: ί:νu,, ί.ίνΟρωπο πτιΊν ίίyνοιιι. 
πτι'1ν κιι.τιi.πτι,ωη ι,;ιιί πτι'1ν ιί.χρι:ιότητιι. Κιινι':νιις ίδιυίη:ρος δωμός 
πυyyι:νι:ιιις ii ι,;ιΊρμιι δι':ν μιις δi:νι:ι μαζί του. κιινι:νός ι:ϊδους ύποχρί:ω
πη ί'iι':,, μιιc πυνί'iι':ι:ι. ΆλλιΊ μι': τδ Νόμο της Θυπίιις. i:χοντιις πυλλιi-
111:ι τι'1,• iΛ·ι'Jτητιι τοιJ Έu.υτοιJ. δτιιν Ι1λi:πουμι: υύτό τό πιφυ;τι:τυμι':νο 
μ ι':λοc τ11c ιί ,•Ορι;)Jτι νης οίκοyι':νι:ιιις. Ι1λι':πουμι: τό Έιιυτό μi:ηιι η· ιιύ
τϊJ. ί1 μορφ,·1 ί:ξι1φι1νίζ1:τυ1 κιιί ξι':ρουμι: δτι ί:μι:ις ι:ϊμιωη: υύτι'Jς κυί δτι 
ιιίη6ς 1:ι,·ι11 i:μι:ιc. ·Έωι ιΊ πυμ;τιΊ.Οι:ιιι πυίρν,:ι τιΊ Οi:ηη τ11ς rίπ6Jθηπης. 
Ή ιΊγιΊπη τι'1 Οi:πη τotJ μίπους κυί ί1 τρυφι:ρότητu. της ιίδιιιφcψίιι.ς. 

Αιiτc'ις ποί> ΟυηιιΊζι:ι τίJν f.rι.υτό του ηυνu.ντrι ί:vιιν rίνΟρωπο rΊνί-
61:0. i:νι7J ιιιiτός ι:ινυι ποφός: Αίπθιίvr.τιιι πι:ριφrδvηπη πrίν ?ίνΟρωπος 
τι1ς γνι;Jπης γιιΊ. τc'Jν ιϊ.ν()ρ(Ι);το τι1ς ιι.yvοιυς κιι.ί πτι':κι:τιι.ι ύ;τr,ριΊvω του 
ι;Jς ιί ,,ι;ηι:ρος κιιί δ1ι1.φορι:τι κός: ·Όχι. δι':,, (ΙιπΟιί νΕτιιι τιΊ ποφίιι του 
πι'ι ,, δι κ ι'1 του. ιΊλλιΊ πιΊ ν κοι νιΊ ;τι:ριουπίιι πού ιΊ νιΊ κι:ι πι': δλους κιιί 
μοιριΊζι:τιιι τιΊ ηοφίιι πού iJ;τιίrχι:ι ητιΊ μίιι ξι:χωρωτιΊ μορφιΊ μi: τιΊν 
ιϊ.γνοιιι τηc ίiλλης μορφ11ς: κιιί το κιΊvι:ι ιωτο χωρίς νιί ιιίηθιΊνι:τιι.ι τιΊ 
διιιφοριΊ. i:ξ ιιiτίιις της i:νϊηητιις τοι� Έιι.υτου. 
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Τι"! Ιι)ιι� πι�μj\ιιί\υ 1-.·ιιι [ΙΙ: 1-.-ι'1Ο1: iiί.ί.η ιiιιιφιφιΊ τοι-> t--Ί>πμι�ι� τι7>\' 
,ιιιφφιι)\'. Λίιτ/1.:: ΠΟ\J :;ι:ι μι: το Νϊ1μο τη.:: Θ11πί11.::: 1Ί\'τ1λ11μj\1Ί\'ΠΙΙΙ τη\' 
1:\'οτιμI1 τι�ι> Ί-:111>το 1>. Ι\ΊΙί ιi\·111\'ι,φί:;ι:ι μο\'Ο τη ι)111φιφ1Ί τοι> φιφι:11. 
Ι\ΊΙ I ι\,:ι τ iΊ.:: =(,) 11.:: ;(0\) i:\'()11\Ί:ι ()

. 
11 \Jτϊ)\', 11 11 ίιτϊJ πtJί.ί.i:γι:ι ';'\'(ι)() η 1-.·11.1 

ποφI11 μ1:π11 πτι1\' ,-;11-.ΊΊ τotJ ξι:;((,ψιπτϊ> φιφι:11 γι11 χ1φI1 τψ: �ιοφ1ιπιιΊ.:: 
_ιιi: ωϊJ.:: ιΊί.ί.οtJ.:: t--Ίιί ','ιιΊ τοϊJ,: 1ΪΙ.Ι.01J.::· χ1Ί\·1:1 τtΊ\' 11.ϊπΟηπη τι:ί.ι:ίι,>.:: τι1.::: 
ξι:χ1,φ1πτ11.: :ι•>Ι].:: t--Ίιί γi\'ΠΙΙΙ τ_ιι ημιι τη.: ΖωιJ.:: το\J Ι<.ϊω,ιι<ΗJ. 

ΚιιΟι;>.:: ι'1\·τιί.11μj\1Ί\·ι:τ111 11ϊιτϊ1 t--Ίιί Ί\'1,φίCι:ι ιϊτι 11 μο\'ΙΙι)Ιt--·ι'1 1iξί11. τοι> 

ί.1:10 ιιι'Jτη.:: τ11.:: :1,111.::. π1γ1Ί r.ιγιΊ ι 'Ι\'Ι>ψι;>\'ΠΙΙι ;τι'1\'1,J ιΊ;:ϊJ 1-.-ϊ1Οι: π1-.·i:ψη. 
1:1-.·τι'J.:: ιi;τϊ� τ1·1 π1-.·i:ψη τ11.:: i:\·ϊηητιι,: t--ΊΙί ιι.ίπΟϊι.\'ι:τιι.ι τιΊ\' i:ιωτϊ1 τotJ ηι11 
,llll. 1/\JτΟ\) ΤΟ\) μ1:γ1Ίί.01J Ι\ΊΙί ί,;τοφi:rο\'το.::: Ι\ΊΊΓί,ll()\). Τϊιτι: 11ίπΟ1Ί_\'ΠΙ/Ι ()ΤΙ 
ο ί ί.1Ίπ1:ι.:: τ11.:: 1Ί\·Ο 1)ωπ1Ίτ1μ11.: ι:1\·11.1 1-.·ιιί 611-.·i:.:: το\J /.ϊJr.1:1.:::. οί 1Ίμ1φτί1:c 
τη.::. ι)ιt--·ϊ:.:: H\\J 11 .. ιιιφτιι:.::. ·ι:τπι. μi:πιι ιΊ;τ· ίiί.ι:c τι.:: ι"\111.ιrΗφi:c j\λι:icι:ι τϊJ\' 
1:\·1,;:ι·φι.ο\'ΤΙΙ · 1-:11\Jτϊ!. 

ι\1ϊ1\'() i:τπι fl:CΙ>f)Olψl: \'(/ :;ι1πο1ψ1: (11:ΠU πτο Λίι;J\'10. 
,,"(_)r,01 j\ί.i:;;ιHJ\' ,-;111φιφi:.:: . .--:ι:[)\'Ο\J\' 1Ίπϊ1 Οι '1.\·11το πi: Ο(1\·11το. γιιιτι :οιJ 
\'Ι: ιιι:πιι ΓίΤι°l μιψφl] :CO\J Ι\ΊΙτΙΙΠΙ:φrι:ι t---ι'ι0ι :  ΓίΤI�1 !Ιι°J Ι\Ί/I Ι:Ι\'(/1 '/1 11.\JT() 
Οι '1\·1ιτο .:. t--Ίιί ii ι.ι ,ιιi:πιι π ϊ1 l l\'Ι:Ι>μ11 ποιJ 1:ί\·111 :;ι,Jη». 

'J1 1 (/\' ,lΙΠ<ψΟl-)(Ί(/ γιι'ι _ιιιιΊ πτι�1.ιιη ,ιιϊ)\'() \'(i πιΊ . .:: i:ι)Ι:ΙΥ.\'((, _ιιi: Ι\ΊΙΠΟΙIΙ 
i:πιι)1:Ξ.ιϊ1τητ11 τJJ.:: γι.ι;1ππ11,: ii τοι� πιΊΟι)Ι).:: τ11.::: π11γ1-.·ί\·11πη.:::. μιΙΙ\' ΙΙ.Ι\'ΤΙ 
\'(/ τη.:: (;)ι.[)Ι].:: λ1Ί_ιιψη.:: ΠΟ\) μι: τη χι'φη Η;)\' \ι()ΙΙΓίl\'ΙΊλι1)\' i:χω ίι)Ι:ι ΤΙ]C 
λιΊ_ιιψη.: τ11-.: ι"'ϊ1Ξ.11.:: Ι\ΊΙί τη-: ιiμιφφι11 .::: τJJ-.: Ζι,>11-.:: ;τοϊ, ι)Ι:\' 1\'1,φίζι:ι ι-iι11. 
φιφ1Ί 1-.Ίιi ι.ι•φιπμιΊ. rϊηι: ι'1 �1οητ1:111 ι1ίηι1c της ι)ϊ1ξ11..:: τιΊπο ποί.ϊ, Ο1Ί. 
l\'i:1)ι)1C1: τι'1\· 1-.Ίφι)ι1Ί πιι.::. :ωιΊ iiί.η 1·1 ϊψιφφιιΊ ιιίιτοι> το ϊ, t--ΊΊπμο\J Ο1Ί. 
φι1.1\·ϊη11\' ιΊπχι'ΗΙΙΙΙ. ω.ο τιΊ Χ,[)ΙJΠΙΊφ1 τ11ς γ11c ΠΙ\ΊΗ>f)ΙΙΊ .. ω.01 οί Οηπιι_\) 
11οί τοϊ, 1-.Ί1πμο11 πt--Ί)\''l- μπrοπτ11 πτη\· ιΊνι:ίπωτη χιφι'ι τ11.:: Cω11c ποι> 
1Ί\'ΙΙ ','\'1,φίζ1:ι το\' i:11\Jτo τηc πϊι\' ι\,lί11. 

ΕΙ\'111 ι'i1Ίπ1-.·ολο \'(Ί π1,γ1-.·r1ιτι'1πουιιι: 1/\!T'l τι'J\' ιιϊπΟηπη. 1Ί\·ιΊ.μ1:π11. 
πτί.:: χι•φ1π.ιιi:Η.:: Cωi:.:: τι,1\· 1i\·Or1;JΠΙ•J\'. τ1·1\· ιί;τι'ιτη τι;J\' υίπΟι'1πι:ι,1\' 1-.νί 
τίc ψι:11,-;ιιιπΟι'1π1:ιc ωϊ> \'ι!Ι\ Τχοντιις iiμω,: ι-iι:ι. i:πτω 1-.-rιί 1ιrί μίιι μϊ!\'Ο 
πτι;ψ ι'1. 1Ίλλ1ΊC1:ι ϊ1 t--ΊΊπ,ιιο-.: ω.ιΊt--).ηrοc Ι\Ί/.1 i:;(O\'τ((C ιίντ11-.·r1ωι:ι τη\' 
ι\11:γιιι.ωπϊ>\''l τοι> Ί-:ιωτο ,-J. t--Ίψιιιιι C1,1η ι:Ι\'ΗΚ 11.π ιιίιτιΊ\' δι':\· φ11i\·ι:τ111 
ιϊξι11 \'ιι τη :1:1 Ι\'ΙΙ\'1:1-.::. 

ι ιι;�.:: Οι'ι. τι']\' t---ι°Ι\'()lψΙ: Π[)ΙΙ.γμ1ι.τ11-.Ί1. ΠΙ;)C ίlϊι τφ· l\'Ιί\'Ol),lll: (\ll\Ί
0

l μιι.:::. 
((\)τη τη Ο111�μιΊπι11 1ί\'ΙΙ.γ\'1;φιπη τ11c μιiϊ .:: Ζιι)Ι]C Ι\Ί(i του Ι:\'ϊ)( 'ΕιωτοiΊ. 
Πι°: [)Ι( 1Ί_π· ι'iλι:c τi.: :;ωi:c Ι\ΊΙί ίiι.Ο\)C τοιΊς ι':t!\JTOι'J.::: Ι'ν!ϊ)\'() μι: Ι\ΊΙ.ίlημφι 
\'i:.:: πrιΊΞ.ι:ι-.: ιΊ;;1Ίr\·ηπηc πτ1Ί ,llll\"[)ι'Ι ;τr1Ίγμιιτ1ι τ11c Cω11c· μϊ)\'() μιι.Ουί 
\·ο ,·ωc πϊ: 1-.-ϊιΟι: πt---ι°:ΙJΙη. ί.ί,γυ ιϊ πr<'ιΞ.η \ϊί :;οίiμι: .._-rιι \'fΙ ι'ι.γrι.Γί1ιμ1: τη\· 
Τ\·ϊηητ1ι· 1-.·ui () ;(1 μϊ)\'() \',·( τί) λι":μι:. 1Ίλλ1Ί \'(ί τι\ t---ι °Ι.\'Ο\ψl: πι: t--ΊΊ.ίlι: 1:11 
1-.Ίιφiιι. j-\ι 'ιCοηιιc τοΙJ.:: ι':1t\Jτο1Ίc iιuc ίiπτφυ rίr:o τουc riλi.oιJc. Ι\'rιτιι 
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\'Οι;>\'ΤΙΙς πι't.\·τοτι: τις ιί.νι1yκ1:ς τr�1ν rϊλλ(Ι)ν κuί μuΟuίνοντυς νιί. ι:ϊμυστι: 
ιΊι"iιιΊφιφοι στίc ιίπrι.ι τι'1σι:1ς του κιιτι;ηι:rου i:ιιυτου μυς. Δι�ν yνι,φίζω 
ιiλλο ι'φϊ>μο ι:ι-;τϊ>ς ιίπ· ιιύτ,·1\' τι'1ν τιιπι:ινιΊ. ύπομοvι:τικιΊ κιιί ι:πίμονη 
π11οσπιΊΟ1:ιι1.. μι:rιι. μι: τιΊ μi:rιι. Χ !)()\10 μι: τό Χ !)()\10. μi:χ111 τι'1v τι:λικι'1
ι-;ιιτιΊ"·τηση τ11c κιφυφ11ς. 

Μιλιiμι: yιιΊ τιΊ Μι:yιiλη Άπι'φνηπη. ΜιλΠμι: yι· Αϊ>τούς μιφοπτιi. 
πωι'>c Όποίουc Ι>Ποl\·λινϊJμιωτι:. οτι τι'1ν πrυyμυτοποίηπαν. ΜιΊ φιιν
τι"ιζωτι: ι'iτι ιιίηϊJ i:yt\11:. δτιι.ν. μπrοπΗί. πτό πκυλοπιΊτι niς NIR ΥΑ
ΝΛ ιϊl\·01>πι1.\' τι'1\' ιίyωνίιι του κόπμου κιιί yύριπιιv πίπω νά Ι3οη0ι"1-
r;ου\'. ,\1:\1 1°1τι1\' τι'>τι: ιίκριl\r71ς ποί> i:yινι: 11 πρuyμιιτικιΊ. ιi μι:yιίλη 
ιΊπιΊ!)\''l(ί'l, Σu\·τι:λι:ιτο ξιινιi. Κ(Ι.i ξιινrΊ. πι: πολλ{:ς ζωi:ς πίσω τους. 
Π11ι1.γμιΊτι1J\1ι1ν τι·1ν Άπιίrνηση μi: τι'1 συνι:χι'1 ϋ.σκηπη της Ουπίιιc 
πτι']\' Ι\ΊΙΟη,ιιψι\·ι"1 το\Jς ζωι°J. Μi:χ111 πού δ ν6μος niς Θυπίuς i:yινι: ιιύ
τϊκ ϊ1 Ν6μοc τ11ς ί,πιφξι'1ς τους. ιΊmτι: δi: v μπορουσιιν νri. κrί.νουν τί
πιηι: ίi.λλο. ί)ΤΙΙ\' 1:ιχι1.ν τό 6ικuίωμu τ11ς i:κλοyιiς. 

Ί�πι:ις κιιί ι'γι;>. ιΊί)ι:λφοί μου. πι"1μφu. ιϊν τό Οι:λήπουμr.. μπορουμι: 
\'

. 
ιirχίπουμι: τϊJ Ο !)όμο της Μι:γιiλης Άπriρνησης· κιι.ί ι'ίν δi:ν τό κιί.

\'ΟΙψι: πτι'1ν κι1.Οημφ1νι'1 μuς ζωι"1. πτίς πυνrιναστροφi:ς μας μi: τούς 
r;ι>νu\·Οrι;>πους μυς οι":ν ΟιΊ ι:ϊμιυπε ίκυνοί νci τό κrι.νουμι ότιιν r.λθι:ι 
11 μι:γι'ι.λη πτ1yμι'1. 

Μι: τι'1 συ\'1iΟ1:1υ τηc κιιΟημφινης θυπίυς. τιΊ πυνι'1θι:ω νά δίνουμι rί.v
τι νϊι πιιίrνουμr:. Ο(ι μιiΟουμι: μ6νο νιί. κιιτοpθ(;Jπουμε ιιύτό πού ό κό
πμος ιiποκιιλι:ι Μι:γιiλη Ά πι"φνηπη. Φυντιιζόμαππ: μι:y(ιλις πρ(ιξr:ις 
'l!)(Ι)Ϊπμοϊ>. νομίζι·υμι: ότι 11 ζωι'1 του μιιΟηni συνίπτιιτιι.ι πι': τrομψi:ς 
ι)οκιμιωίι:c γιιΊ τίς ιJποιι:ς πρ1:τοιμιΊ.ζιτι1.1 κιιί ϋππ:ρα μi: μιά ύπi:ρτατη 
π11οππϊ1Ο1:ιιι. κφδίζι:ι τό πτι:φιi.νι της νίκης. Άλλϊι δi:ν ι:iναι i:τσι. Ί---1 
ζωι'1 τοϊ> μu()ητι1 1:ινι1.1 μι(ι μιι.κ1111i. ΠΕψιΊ ιί.πό μικrr.ς ιiπιφνιiσι:ις. ιίπn 
κυΟημφινi:ς Ουσίι:ς. 

"Ενιι.ς συvι:χι'1ς Οιiνιιτος στό χρόνο yHi. νιΊ. μποri:σει vιi. ζιiσι:ι αίι;Jνιυ 
τι'J ιiνι;)Τ/:!)Ο. ι\i:ν ι:ινιιι μιιΊ. μονι1δικι"1 καί ΟrιυμιωnΊ Π !)Ιίξη αύτύ πού 
χιφι1κτη11ίζι:1 τι'1ν ιί.ληΟινιΊ μιιθηη:ίι1. ri.λλοιι71ς ό ηρωας η ό μ1Ί.11τυ11ας 
Οιi 11τ11ν ιiνι;ηφοι ιί.πό n'>v μιιΟητή. Ό μιιθητής ζι:ι ni ζ(Ι)ή του παν
του. ιί.νιΊ .μωιι πτούς ιi.νΟrι;Jπους. πτό σπίτι. στι'1ν πόλη. στό δ11όμο. 
Ί Ι ιΊληΟι νι'1 ζωι'1 τιiς θυσίιις ι:ινω υύτιi πού ξι:χνϊί η:λείως τόvέυυτό 
της. όπου ιΊ ιi.πι"φνηπη γίνι:τιι.ι τι'Jπο πυνηθωμ{:νη πού δέν ιΊπωτι:ιτω 
πrοππιΊΟι:ιu. 

·Α \' ζοι\ιιι: ι1ύτι'1 τι'1 ζωι'1 της Ουπίας κιι.ί τιiς ιίπι'φνηπης. ιϊν κιιΟη
μφινιΊ ι"iίνοιψι: τούς i:ωηούς μυς πτούς iίλλους. Οιi. Ι1111;Οουμ1: μιϊι μι: 

!)U στι']\' κ<φυφι'1 τοι"j 1\ουνου κυί Οιί. rΊνιικυλύψυυμι: ότ: i:χουμι: πrιι.γ 
μιιτι;>πι:ι τι'1 Μι:γιΊ.λη ιί_π(i. !)νηπη χι,φίς κιi.v νϊι σκι:φθουμr: ότι ()ιΊ μπο 
11οί>πι1μ1: νιΊ ι:ίχυμι: κι"ινι:ι (ίλλο1ί�1ς. 
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Πληροφοριακό Σημείωμα 
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

, 

για 
,

τον 

Ο φιλr,οοφος κιιι 11011111]ζ Γ(ιvιου 
Κr,ιονοI1οijμιι 11(,vιou ιiνιιι ι() οικογι 
νι Ιfικn rou 1Jvo1Hιl γι νvι'1Ο11κι οι i ζ 1 1 
Μ ιιίοu 1896 ο ιn Μιιvιcιvιιι ιιιλ_ 11λη 
ι11οv 0111v ιιι)λ11 Μ ιιvφιΊζ ι ι:,ν lvhι ι:,v 
ιΊ11ι'J υiκυγivί ιιι 111ς ιιΊξυ,J ζ ,ι;,v ί3 f ΗΙΧ 
ιιιιvι,ιv· ιiιιιv ιn !Jγι)()() ll(ΙΙ()ί ΙΙl ζ γι' (IU 
1(1 Κ(ΙΙ lll] fJί 1\) rJVOiHΙ K f JΙOV(ΙJΙOli f JII 
,\1(111 Ίvοικη ουvιjΟFιcι ιivιιι το !Jγhoo 
11((101 ΓΙΙζ οiκογι Vί ίος v(ι ll(li f )VΙJ 1 ϊ> () 

ν ο� 1, 1 Κμιοvιιιιουr> ι ι ιφnς IIJIIIV ιου 
Οιοι, ΚμιοvιΊ 

Σι' ιiλικί ιι 1 2 t ι ι;,v ιι'Jν ouvrjv111or ιi 
;ιρι'Jtομος 111ς Οιοοοφικ11ς F ι cιιρί ιις Dr 

Αι1nγ BesarH ιi όιιοίιι ιιέ την έν cψιι 
I ικI1 όlfιiοΟηοι1 11ού rixE ,�ιέγvωοε 
ιηv IIV[lJJl(IIΙK'l οuvιιιιικόιηιιι J()U 111 
κμοίί Κριονοιιοίίμι ι  κιιι ι'ιvέλοβι 11·1v 
1Ί11μrλι "' 111ς ι'ιvιιφοιιJΙΊζ κοί 1ιομφι� 
υει�ς του, Ο Κ ριονcιμοuρ ι ι ούbέηυι ε 
tφrιγε κr1έω, κcιί ούδέηοι, tbοκίμιιοε 
κωιvό rϊ υίνοrιvευ1ιπι ι�bη. Eivc11 λιι ο 
bίω10ς κrιί bιι'ιγει ιιι'ιvτοrε μιι'ι ι'ι11λι1 κιιί 
ι'ιμrμrιτη (ωι'1 11ριιγμοτικοιι φιλοσόφου 

Τό 1909 ό ΚrJΙονcιμοuρ11 έγ fΧΙψε t 
vcι μικρό βιβλίο, μΕ γcιλης ι'ιξίιις πού ri 
χε ηcιγκnομιιι ιΊιιιjχηοη κcιί 011μείωοε 
11ολλές έκbόοεις (ουο οτιΊ έλληvικι'ι κrιί 
μιίι τρίrη τό 1966) Eivι11 ιό 11ερίφημο 
βιβλιcιρcικι «Σ ιι'ι ηίJδιcι τοίί Διbοσκcιλου», 
οτό όηο10 έκΟέιει ουvοητικι'ι τrjv ιjΟι 
"l 11λευρι'ι H;Jv Θεοσοψικώv bιδcιοκιι
\,ι;,v πού ΓΟίί έδωσε ό rιvευμrιτικός 
ΔιδιΊοκcιλός του οχπικcΊ μi: 1 ίς ιΊρετές 
11ου c111c111ouvιrιι γιcΊ τιj Μυηση. Άργό 
ιερο έγριιψε 11'1v «'Ατρcιrιό» εvο 0cιυ 
μι'ιοιο ποιητικό έργο. 

Ο Κριοvcιμούρτι ί'λcιβε 111 μόρψω-
0I1 rού t.Jρω11cιικού πολιτισμού οτιjv 

Λγγλιιι K(II lJIIIIIJf ΙΙ]Οί rυι λοv11κι'ι oi 
I11ιι lJYΙ ιονιψικη uιιιιr,ι οίιι οιn ι'Jυιικο 
[Jί Ι{ιJ110 ΚίΙ!c'Ι IOV 11f)(�Jf() ΙΙCΙΥΚΟΟΙJΙΟ 

ιιολι111> I191t1 1�)181 
Ιο 1')25 ο ιτγι111111ιiνοζ ιοu ι'ιbrλ 

φοι, Νι ιιJCιvιιvιιι ιιr ιc)ν r,11010 ιιrγιΊλω 
οιιv ιι ιι(ι 11iΟ ιιvι οιηv Αι,ι μικη, υί1ιί 
fJιι ι'ιιιο ιιιικr1ιι ι'ιοΟivι ι ιι κ ιιιι'ι ιιjv 
011(11(1 ο Κμιιιvιι1ιοιφιι Ι) fJICJK(Jl(ΙV ιιιι', 
ιιλι ιι f ΗJ 1011 Λuιο ιοι, ιφoξiVl]CJE ιιιι'ι 
ιιr γιιλr1 lJλιι/111 rΊλλίl ουγχμ6vω,, ιού 
ΙΙfJοκ(ιλrοι ιιιι'ι ι'ιφι·,ιιvιοι1 οι,vι ιόι'1 

<Η ως 

- Η Dr Annγ Besa,11 ι iχι ίοr>ιιοε ι 
σι ίς 11 Ίιιvιιυcφίου 1911 16 «Τiιγ1ιιι 
ι οϋ Άο rέr,υι, έν ι ,:1 (ιvιιτολιJ» 11i ι ϊ1v 
οκοιιό vι'ι ll(l[J(J()KI υ(ιο11 Ιίl ΙΙVΕUΙΗΙΙ(Ι 
γιι'ι 1 1·1 bιόrιοκολιιι κ ιιί ιι'J tμγο ιοι, 
Κμισvcψούρτι, γιι'ι τ6v ι)11010,· r) Besa11t 

κcιί 11υλλι'ι Μέλη 1 1']ς Θrοσυφικ11ς Έ ι ιιι 
ρίcις έιιίοτευιιv 011 Οcι 1'1ιιιv ό μελλοvιι 
κός «Πrιγκόομιος Έκ11c11δευτιjςJ>. 

Τό 1927 ri Besa11t l',ιαιjρυξr nιι ό 
Άοτιjρ ιΊvέτειλε bι1λιιbιi ότι ό KrJΙovo 
μούρrι έrιρcιγιιcιrο11οίηοε τrjv rιιιολυ 
τρωοιj του κcιί ι'ίρχιοι. ιό ί'μγο Ίου οιΊv 
ένοcΊρκωοη τού Πcιγκοσμίου Έκ11ι11 
δευ ι·ού. 

ΜετcΊ δύο χρόvιrι, οτίς 3 Αυγού 
στου 1929, ό Κρισvcιμούrηι_ Οεωμώv 
όλες ιΊvεξοιρέτως ι·ίς 11vευμcιτικές όρ 
γcιvώσε Ιζ οι'ιv έμπόbιο γιcι rιjv κcι ι ο 
νόηση rι1ς Άλη0είιις κcιί έrιιθυμιίJv vι'ι 
διcιλύση κcι0ε rιιιρεξήγ11οη οχετικίι με 
rό cΊτομι'J του τ6v όvόμcιζιιv Μεοοίιι, 
νέο Χρισ16, κλπ, bιέλυοε rό "Τι'ιγ 
μcι τού Άοτέρος,,_ rού όrιοίου ,'1 ,-ι,v 
ιΊρχηγός, κcι0ώς κοί rούς δεσμούς του 
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μέ τή Θεοοοφική Έτοιρiα (') καi έξα
κολούθηοε νό έκθέτη τiς όπόψεις του. 
χωρίς καμμιό αύθεντicι. όπευθυνόμε
νος πρός ολους τούς όνθρώπους χω
ρίς κcιμμιcι διάκριση. Συγχρόνως πσροι
τιiθηκε όπό κάθε προσωπική ηεριου
σicι. 

'Έτσι ό Κρισνομοϋρτι. χωρίς μcιθη
τός. χωρίς ηεριουοiα. χωρίς δεσμούς 
μέ κcιμμιό 'Οργάνωση ιϊ Έτcιιρiο. 
άηλός, λιτός. όνθρώηινcς. πραγματικός 
καλλιτέχνης τής ζωής. ταξιδεύει σέ ολο 
τόν κόσμο, ηηγαίνοντcις οηου τόν κα
λοϋν 0001 ένδιαφέρονται γιό τή διδα
σκαλία του. κι· έκθέτει - εϊτε οτiς πό
λεις. οέ δημόσιες cιϊθουοες, εϊτε οέ 
κcιτcιοκηνώσεις ατό ϋηαιθρο, κάτω 
cιπό τcι δένδρα - τiς cιπόψεις του γιcι 
τιi ζωή κcιi τιiν cιλήθειcι. πού τήν όνο
μcιζει έηiσης πραγματικότητα. πληρό
τητα. cιηελευθέρωοη. θεό. σοφία rϊ 
εύδcιιμονicι. 

Στήv Έλλcιδcι έχει έλθει 4 φορές: 
1) Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1930. οτcιν 

έδωσε διcιλεξη ατό θέατρο « Όλύμ
πιcι». μέ θέμα «Ό όνθρωηος κcιi τό 
Έγώ» 

2) Τόν 'Ιούνιο τοϋ 1933. οτcιν όρ
γrινώθηκε μιcι ηενθιiμερη συγκέντρω
ση τών φίλων του. 1 - 5 'Ιουνίου. ατό 
Καστρί τής Κηφισιάς. οπου ό Κρισνcι
μοϋρτι έκαμε πέντε όμιλiες κάτω άηό 
τ<'ι πεϋκcι. κcιi έδωσε έηiσης μιά διάλε
ξη, στiς 7 'Ιουνίου. ατό κινημcιτοθέcι
τρο « Πάλλcις». 

3) Τόν Μάρτιο του 1954. οτcιν έ
μεινε ύηό cιύστηρό ίνκόγνιτο οτήν 
'Εκάλη καi είχε έηi δύο έβδομάδες συ
νομιλίες μέ τούς ένδιcιφερομένους γιά 
τιiν φιλοσοφία του οέ τακτικές ουνcιν
τriσεrς τής όμάδος. 

4) Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1956. οτcιν 
έμεινε στriν Άθήνcι κοi έδωσε τρεiς 
διαλέξεις ατόν «Παρνασσό». 24-26-30 

(Ί Η Dr Α 8Psariι και oi rτιρ1σοό�ερο1 (111ό ωυς 

(ιμχηνnυς ιήc. Θcοσοφικής 1<1ν1iσεως ουbε1101ε t 

11<ιυσοv vo 1110,ευουv brι ό Κρ1σνο1ιούρτι εlvοι ό 

,< Πrιγι<uσμ1ος Έ κrιοιδε:υ rrΊς11 

Σεπτεμβρίου και μrά συνέντευξη ατόν 
Τύπο. 

Τά βιβλία τοϋ Κρrοναμοϋρτr. μέ τiς 
μελέτες του rϊ τiς όμrλiες του οτiς δrcι
φορες χώρες τοϋ κόσμου. όηό τότε 
πού παραιτήθηκε όπό κcιθε περιουσία. 
έκδiδοντcιr μ· έηrμέλεrcι τού Όργcινr
σμού «Krishnamuήi VVritings, lnc.», ά 
όποiος τού παρέχει τcι μέσα μιός στοι
χειώδους συντηρήσεως κcιi τιϊς κrνή
cιεώς του. 

Στcι έλληνικcι έχουν έκδοθιi. έκτός 
cιπό τό rωλαrότερcι έργα του «Στό πό
δια τού Διδασκάλου» κcιi «ή 'Ατρα
πός», τό βιβλία «Τό Βασίλειον τής Εύ
δοrμονiας», ,,Η πηγή τιϊς Σοφίας», ,,Η 
δrcιλυσrς τού Τάγματος τού 'Αστέρος», 
,,Ο όνθρωπος καi τό Έγώ». Έηiαης έ
χει έκδοθιJ τό περιοδικό «Δελτίον 
'Αστέρος» άηό 'Ιουλίου 1930 μέχρι 
κrιi 1933, καθώς καi ιι'Ομrλicιr είς 
Όχάϊ- 1934 καi 1 Ο όμrλίες τοϋ 1 944. 
("Ολα έξηντλημένα). Άηό τά τελευταία 
έργα καi λεγόμενά του έχουν μετα
φρασθή οτcι 'Ελληνικό κcιί έκδοθιϊ: 
Έκπcιiδευσι κcιr σημασία ζωής, 'Ελευ
θερία - ή άρχή καi τό τέλος, Στοχα
σμοί πάνω στή ζωή (Α', Β ', Γ' οειράi, 
'Ομιλίες στήν Ε ύρώηη. Στή σιγή τού 
Νού, · Η άναγκαιότητα της άλλαγής, Τό 
πέταγμα τού άετού, Τά πρώτα βήματα 
τιϊς μcιθησης. 

'Όσο γrcι τίς όμrλiες πού έκαμε οτήν 
'Ελλάδα μεταηολεμικcι, περίληψη τών 
συνομιλιών τής Έκcιλης ( 1954) έδημο
σiευσε ό «ΙΛΙΣΟΣ» στό 1 ον τεϋχος 
τού 1956 όλόκληρο δέ τό κείμενο τών 
όμrλrών τού 1956 έδημοσrεύθη στά 
τεύχη 3-4 τού 1956 τού «ΙΛΙΣΟΥ». 

Στό τεύχος 'Οκτωβρίου 1958 έδη
μοοrεύθη άπάνθισμα τών όμrλrών του, 
cιπό τά παλαιότερα έντυπα, πcινω στά 
βασrκcι θέματα της φιλοσοφίας του. 

.·Έτσι, oi άνcιγνώαταr τού «ΙΛΙΣΟΥ» 
μπορούν νά έλθουν σ· έηαφri άη' εύ
θεiuς μέ τόν Διδάσκαλο, διότι είναι 
πολύ δύσκολο νά συνοψiση όποιοσδή
ηοτε όλλος τίς άπόψεrς τού Κρισνα
μούρτι, χωρίς τόν κίνδυνο παρcινοή-
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οι ως κcιί 11ιφε ξηγιiοf ως Ο Κ ριοvcι 
μοϊφτι είvcιι tvιι rιιιό ι(ι φωrι ιvοιιIΗι 
11vι ύμιι ι cι ι ήι, r 11οχ1·1ς Iιιις ιοωι, κcιί κο 
Οι ειιυχιiς Εχι ι ib,ιΊζουοcι f ιιιιιοΟιμJιcι 
κιιί έοωrι()ικόrηrιι Ειvcιι Ω ΙιvOf)ωrιος 
ΙΙΟύ [1VΓΙKfJUOf Γri ζωή κιιι [(Ι llf)ίJrJλή 

μcrrcΊ της μέ ivCtλ,;,ς κcrινυιψγrοv ΓfJίJ 
110. Η οκέψιJ rυυ r ίvc11 r11rλri κοΟιφri 
δrιιυγηι, Δtv tλίοοι ιιιι 11έοcι ot Οιω 
ρίες Άv ι ιμr ι ωιιιζι ι το κιιΟι ιφόfJλ111Ηι 
κοΟcφιΊ κοί ξι'ιοrερcι χι,,rιιι, κιιιιμι(ι 
rιροκcιrι'ιλr1ψrJ. χωρίς t ro1I1ov γvι;,μοvο 
δεοντολογίcις. χωρίς rφυοχrII.1cι 1 101,f 
νες ίδtει, Προοrιcιθεi vcι bι ίξr1 orόv 
6v0ρωιιο όι ι 11 δυοτυχίιι 11ου ιοv οέrι 
vιι προέρχιιιιι cΊιιό r(ι όυψ(ι ιιου ό ί 
διοι, έχcΊλκΕυοε 01όv έcιυrό ιυυ Πf)έ 
ΙΙΕι λοιπόν. Ω ϊδιος v· (ιπcιλλιιγrϊ ciιi' 
ούτcΊ, κοί όχι vcΊ περιμέvη κι'111υιυv rίλ 
λοv γι(ι vcΊ τόv οωοη. Βcιοικri rου rιιω 

η είναι οτι ό c'1vΟρωπος ιιρειιιι vcι 
οτρcιφή πρός ιι'1 έσω κcιί vcΊ (ιv1ικρυοη 
τόν έcιυτό rou όπως πrιcιγμοιι�cΊ εivcιι 
κcιί όχι μέ rήv ψευδcιίοθηοη ιυϋ όπως 
r<θcΊ ιϊ0ελε» vcΊ είναι. Άvιικρύζονιοι, 

ιο r<όπως ιivιιι» υrr(ιρχει έλιιιδcι vcΊ 
δ1<1λυθιi κcιΟι cιυιοπcΊ111 κcιί v(, βρεθή 
ή ρίζcι 10ϋ κcικοϋ Μόνον 1ιέοcι ι'ιrrό 
rov έουιό μcις μrιοf)ούμε v(ι tχωμε μι(ι 
11λιiρη 11ροσέγγιοη orri ζωή 111cΊ όλο 
κληρωμένη c'ιv, ίληψη ι ι"Ίς ιιρrιγμcιτικό 
ιηιος Κrιθε ξrvη Οεωριcι "ι,cιι 6χρη 
οrη κrιι r1cιρC11ιλcιvητικη. Κcιμ, •ο rrολιτι 
κη ri κοιvωvικη έπc1vcΊοτcιοη δέv μπα 
ρεi v(, με Γrιμορφωοr1 τόv 6vOρωπο. 

Movov η 1rλιifJ1Jι, κιιι fJoOι ιιι γνωοη 
rοι, ίίιιJJοι, ιc,υ ιο πλiifΗζ ιιΓvι;:,ο, 

οrιι,1οv,, Ο(ι {ιιιφffJΙΙ 111(1 fJοΟrιιι {οω 
ιι f>ικιJ IIι 111IIοrιφωοι 1 κιιι Οιι cΊιιι λι ι, 
ο� fHιHJrJ r(Ί (ΊΙ(ηJΟ (ιrro 1(1 {yωκt Vl()ΙK{I 
""' κιvI 1 IrΗI Η κιιιvωvιο Οcι C11rcιλλιιγri 
ίJΙΙ(J Ιη rJ1<1 K(JI (1110 rri OUVKf)OIJ()ΙJ ΙΙ(J 
vov οι,ιv ιιJ rιvΟrιωrιιvο {11011" rιιιι λι ι, 
Οι fJω()η r,rrc, rηv roωrιμrκrJ rου ουγ 
κr1υυι1II κιιι rιπο 11iv i/)f(J rιϊς χι,ψιοr, 
κοιι 1 ιιις rιοι, rov /)ι οιιευι ι 

Γκιivο rrou cΊιrοrιλιi rri όιδοοκcιλίcι 
ι,ιι, bεv ιivιιι rvcι φrλοοοφ,κ(ι οιιοr ημιr 
(ιιvιιr Jfλιiωι, cΊvιιΟι 10(, ιφός ΩΓΙΟΙ(Ι()Ιi 
rrorι οιιοrι 1 μcιιοπο11111ίvη μιψφιi οκέ 
ψι ως κιιί ιφος 611υιυvδrirιοιr δογ11cι ι ι  
011(>1 cΊλΜr ι i  11ροοιrcΊΟειrι vcΊ fJοηΟήοη 
rov κcrOtvrι v(ι έvιργriση μιι'ι tοωrιf)ι 
κη «voιiI1ovcr ιΊιιrvcΊο ιιιυη» κrιι v(ι 
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δοχη r ι;;v έκ rιcrρrrbόσιως rιuro,Ori 
οι ων κrιι cΊξιι;Jv vcΊ ι'rνcικcιλύψη κcιΟέ 
vιις ιιοvος ιοu 11ώς λεrrουργεi ιi vυη 
IroouvI 1 κcri vcΊ ιΊvι rληφΟιϊ οcιφώς 1101(1 
ι ιvcιι ιrι ψυχολογικ(, ίJirrιι πού rόv έμ 
rιοδrζουν v(ι κorcιvorio1 1 ι οv έcιυι ό  ιου 

κcιr ι η ζωη δηλοδri v· ι'ιvτrλrμpΟιi 1 riv 
rΊληΟειrι κcιί κυριως v(, rriv κrιτrrοιriοη 
f11ω11rι Κrιί οιΊν κurJro έμrιόδrο ύποόιr 
κvυιr ιriv πλrιvη rού «'Εγώ» πού διrr 
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ουvολυ rriι, ζωιϊς κοί έrιομέvωι, έμrιο 
δίζε r ι riv πρcrγμο rοπυιηοη τής πληρό 
ΓΙ] rος κcιί rrϊς εύδcιrμοvίrις 
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Κρισναμούρτι στό Καστρί 

19331-5 ''Ιουνίου 

Περιληπτικά Πρακτικά τών όμιλιών του. 

1 'Ιουνίου 1933: Ή «παράδοσις» άποτελει μηχανοποίησιν της 
σκέψεως. Στηρίζεται στόν φόβο. Πρέπει να κατανοήσωμε τήν πα
ράδοση, γιά νά άπελευθερωθούμε άπ' αύτή. Ή Τέχνη των άρ
χαίων · Ελλήνων, άπαλλαγμένη άπό τήν Αίγυπτιακή παράδοση, 
ύπηρξε δημιουργι!<ή καί όλοκληρωμένη. Τήν κατανόηση νά μετα
φράσωμε σέ πράξη. Παρακαλει νά σκεφθούμε έπάνω σ· αύτά καί 
νά συζητήσωμε. Άπαντα σέ ερωτήσεις: Είναι άντίθετος πρός τήν 
παράδοση των άποκτημάτων, καθώς καί πρός τήν παράδοση της 
πενίας. Είναι εναντίον κάθε άκρότητας. Νά ζούμε έντονα, δ,τι πι
στεύομε καί συνειδητοποιώντας αύτό νά μή διστάζωμε νά πετάξω
με κάθε περιπό. 'Όποιος κατανοει πλήρως, δέν διστάζει, δπως δέν 
διστάζει ό ερωτευμένος. Ή άλλαγή τού κοινωνικού καθεστώτος 
χωρίς κατανόηση, θά μάς φέρη άπό μιά παράδοση σέ όλλη, πάν
τοτε χωρίς κατανόηση. Πρέπει νά ελευθερωθούμε άπό κάθε πα
ράδοση, νά ζούμε «πλήρως καθ' έαυτούς», όχι χωριστά άπό τούς 
όλλους άνθρώπους καί άντιμέτωποι πρός αύτούς, άλλά μόνοι κατά 
φυσικό τρόπον, σάν ενα όνθος. Νά σκεφθούμε πάνω σ· αύτά καί 
νά θέσωμε τr'j v κατανόηση σέ πράξη. 

2 Ιουνίου 1933: Ή ζωή πρέπει νά έχη ελεύθερη ροή. Οί άν
θρωποι δημιουργούν αύθεντίες καί σκλαβώνονται άπ' αύτές, ώστε 
ή ζωή τους καταντάει άντίδραση, άντί νά είναι δράση. Δημιουρ
γούν γνώμονες, εξωτερικά τήν κοινή γνώμη, εσωτερικά τά ίδανικά 
ιϊ θεούς, καί έτσι εμποδίζουν τήν ελεύθερη ροή της ζωης. Ό άπε
λευθερωμένος άνθρωπος ενεργει αύθόρμητα καί όχι έπειτα άπό 
διανοητική εκλογή, χρησιμοποιώντας τήν πειρα. Συνήθως δέν έχο
με επίγνωση τού περιορισμού μας. Πρέπει νά τήν άποκτήσωμε, 
κατανοώντας δτι oi πράξεις μας άποτελούν άντιδράσεις, πού 
προέρχονται άπό τούς γνώμονες πού έχομε σχηματίσει. 'Όχι νά 
γυρίσωμε στό παρελθόν, άλλά νά έχωμε επίγνωση τού παρόντος. 
Μέ τήν ίδέα της Μετενσαρκώσεως ή δράση μας γίνεται σειρά 
άναβολών. Άπό τήν παράδοση καί αύθεντία δημιουργειται άντί
δραση, πάλη. Άπαλασσόμενοι άπό τήν παράδοση καί τούς γνώμο
νες, μέ τήν επίγνωση κάθε πράξεως, θά φθάσωμε στήν κατάστα-
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οη τr"]ς χωρίς προσπάθειας έvεργείας, της έλευθέρας δράσεως. 
Διαρκώς ιΊvαβάλλομε, προσπαθώντας v· άποφύγwμε τόν πόνο μέ 
παρηγοριές (ίδαvικά, θρηοκείΈς, διδασκάλους), έvώ μέ τό v· άντι
κρύοwμε τόν πόνο, θά τόv κατανοήοwμε κcιi 0' άπελευθερwθου
με άπ' αύτόv. Δέv ύπcιρχει καμμιά διέξοδος γιά vά ξεφύγwμε. Οί 
περισσότεροι κατcιvοουv μέ τόv nόvov, οί όλιγότεροι χρηοιμο
ποιουv τr1 νοημοσύνη ('Ατραπός πόνου καi 'Ατραπός 'Αγάπης). Θέ
λει vc1 cιπελευθερώοη άπό αύθεvτίες, γνώμονες καί iδανικcι, δη
μιουργώντας νοημοσύνη. 'Όχι διανοητική, άλλά συνδιcισμό σκέ
ψεως καί άγcιπης. Νcι εί'μcιοτε σc1v σπίρτα έτοιμα v· άνάψουv. 'Έ
τοιμοι v· cιvαπvεύοwμε νέες έvτυπώσεις. Ή μελέτη των προϊόν
των του cιvθρwπίνου πνεύματος ειναι χρήσιμη γιά vό μάθwμε τί 
έσκέφθηοαν οί 6λλοι, όχι δμwς κcιί γιά τή δική μας κατανόηση. Τά 
οημεριvcι έκπαιδευτr1ρια ειvcιι καταοτρεπτικcι, διότι καθιοτουv τό 
6τομοv τροχόν μιδς μηχcινης. Ή κοινωνία φοβδται τήv έλευθερiα 
του άτόμου. Τό πραγματικό ότομο ειvαι παγκόσμιο ότομο. 'Όταν 
μέσα μας εί'μαστε φτωχοί, ζητδμε παvτου έξω τόν πλουτο. Έφ' δ
οοv δέv καταvοουμε τήν πραγματικότητα, δέv μπορουμε vά ζήσω
με σέ όρμοviα. Άπ' όπουδ11ποτε κcιi όv έλθη ή κατανόηση, καθί
σταται cιτομική. 

3 Ίουνiου 1933: Μέ άτομικότητα δέν έvνοεί έγwκεvτρισμό. 
Άπαλλαοοόμενοι όπό τίς πολλές ψεύτικες όξίες, θά γίvwμε ότομα 
στόv τρόπο του σκέπτεσθαι, όχι ατόν φυσικό κόσμο. 'Όχι μάταιη 
προσπάθεια όvακαλύ\./,•εwς της 'Αληθείας, cΊλλό μέ τήv έπiγvwση 
του ψεύτικου θcΊ cΊποκαλυφθη ή Άλήθεια. Ό φυλακισμένος όπε
λευθερώνεται δταv λάβη έπίγνwση της φυλακης καί τήv γκρεμίση. 
Έξετcιζοντας τόv εαυτό μας θά λάβwμε έπίγvwοη του περιορι
ομου μας μέσα οτήv παράδοση καί τίς αύθεντίες. Ζητώντας τρόπο 
vά ξεφύγwμε όπό τι1 σύγχυση, δημιουργουμε παράδοση, γνώμο
νες, αύθεvτίες, πού όφείλοvτcιι στόν φόβο μας. Ζητουμε τόv Θεό, 
τι1v Άλr1θεια, γιά vά προοαρμοοτουμε. 'Έτσι ή νοημοσύνη μας κα
ταντάει παραβολή του ύπάρχοvτος καί έκείvου πού έπιθυμουμε. 
Δέv χρειάζεται παραβολή, όλλό πληρότης κατανοήσεως. Η προ
σπάθειά μας ειvαι μίμηση ίδανικώv καi αύθεvτιώv. 'Όπου μίμηση, 
προσπάθεια. 'Όπου προσπάθεια, χρόνος. Ή έοφαλμέvη έντύπwοη 
του χρόνου μδς cΊπομακρύνει όπό τό παρόν καί δημιουργεί τή μνή
μη δηλαδι1 πcι,Jελθόv, παρόν καί μέλλον. Ζουμε οτό παρελθόν η

οτ·1 μέλλον, λόγψ ότελους δράσεως στό παρόν, λόγω έλείψεwς 
έπιγvώσεwς του παρόντος. 'Έτσι δημιουργείται ή παράδοσις της 
θρησκείας η όθειας, του καπιταλιομου η του κομμουνισμου, κλπ. 
Ή σκέψη μας περιορίζεται όπό τό μερικό καί ή πράξη μας καθί-
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στοτοι άτελής. Νά άποκτήσωμε έπίγνωση της άτελείος καί συγχύ
σεως αύτης της καταστάσεως, της έλλείψεως πληρότητας είς αύ
τήν, καί άβίαστα, χωρίς ίδιαίτερη προσπάθεια νά ζήσωμε άληθινά. 

'Αντί νά ζητομε τήν Άλι1θεια η τόν Θεό, νά λάβωμε έπίγνωση των 
περιορισμών μας, πού θέτουν έμπόδια στή σκέψη μας. Γιά νά 
λάβωμε έπίγνωση δέν χρειάζεται διανοητική μόνον έξέταση, άλλά 
και δράση. 'Εξετάζοντας τό ψεύτικο, θά βρούμε τό άληθινό. Μέ 
τι1ν πλήρη δράση στό παρόν, χάνονται ό περιορισμός της αύταπά
της του χωρισμού τού χρόνου σέ παρελθόν καί μέλλον (Καί συνο
ψίζει ώς έξης): Γιά νά ξεφύγωμε άπό τή σημερινή σύγχυση, ζητα
με τόν Θεό η τήν 'Αλήθεια. 'Έτσι δέν άποκτούμε έπίγνωση των 
περιορισμών μuς. Άπό έλλειψη έπιγνώσεως τού παρόντος, δη
μιουργείται ό χρόνος καί έκ τούτου ή προσπάθεια. Ένώ, μέ τήν 
έπίγνωση τού περιορισμου μας, έπέρχονται ή πληρότης, πού είναι 
όχρονη. Νά ζούμε χωρίς περιορισμούς, στό παρόν, είναι άθανασία. 

'Απαντήσεις του σέ έρωτήσεις: Δέν ύπάρχει όρθό καί μή όρθό, 
στον ζητε άρμονικά. Στή δυσαρμονία ύπάμχει χωρισμός. 'Ακολου
θώντας τήν έπιταγή της κοινωνίας, πιέζεστε έξωτερικά. 'Ακολου
θώντας τίς έπιθυμίες σας. πιέζεστε έσωτερικά. Καί τά δύο όδη
γουν στή δυσαρμονία. Κατανοώντας, δρατε άρμονικά. Μήν άσχο
λείσθε νά άνακαλύψετε τήν άρμονία. Λάβετε έπίγνωση της δυ
σαρμονίας, ή όποία δημιουργεί πόνον, καί άrrό τήν κατανόησή σας 
θά έξέλθη άβίαστα ή άρμονία. Κανείς δέν μπορεί νά σας δώση τίς 
άληθινές άξίες. "Αν σας έδιναν, θά έκάνατε μίμηση καί συνεπώς 
δέν θά εϊχατε κατανόηση. 'Όταν ή σκέψη είναι σταματημένη, στον 
ό νούς είναι σκλαβωμένος άπό έπιθυμίες, έρχονται τά γεγονότα 
καί συγκρούονται καί δημιουργείται δυσαρμονία. 'Όταν είσθε προ
σκολημμένοι, δέν ύrrάρχει πληρότης. 'Όσον ύπάρχει δέσμευση 
άπό παραδόσεις, δέν ύrrάρχει πληρότης, πού είναι έλευθερία άrrό 
κάθε δέσμευση. Τώρα ένεργούμε έτεροκινούμενοι. Πρέπει νά 
ένεργήσωμε οί ϊδιοι, νά έλθωμε σέ σύγκρουση, γιά νά κατανοή
σωμε. "Αν πιω δηλητήριο, δέν ένδιαφέρει πώς τό πηρα, άλλά πώς 
νά τό βγάλω. Δέν ένδιαφέρει ή πηγή των έπιθυμιών, οϋτε ύπάρ
χουν άνώτερες καί κατώτερες. Πηγή τους είναι ή έπιθυμία της κα
τοχης. 'Όταν άποκτήσω κάτι, ή έπιθυμία μου μετατίθεται σέ κάτι 
όλλο. 'Εκείνο πού άπέκτησα τό όνομάζω κατώτερη έnιθυμία. 
'Εκείνο πού έπιθυμώ, άνώτερη. Έφ' οσον ύπάρχει σύγκρουση 
σκέψεως - συναισθήματος, δέν ύπάρχει όχρονη ζωή. Νά μή ζητα
με νά έννοήσωμε τήν όχρονη ζωή, άλλά νά λάβωμε έπίγνωση της 
δυσαρμονίας. Άπό τόν φόβο καταστρέφεται ή δράση. 

4 'Ιουνίου 1933: 'Απαντήσεις σέ έρωτήσεις: 'Όταν τό ότομον 
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οέν εiνω πλrΊρες καθ' έαυτό, ζητδ σέ κάποιον cίλλον συμπλήρωση. 
·οτcιν ό cίλλυς πεθcιίνη, ύnάρχει μοναξιcΊ καί πόνος. Ό θάνατος το
νώνει τιiν cΊτέλεια, τriv έλλειψη πληρότητας. Ή ίδέα τrlς μοναξιό<, 
φέρνει πόνο. Μέ τriv έπίγνωση Trlς μοναξιδς γεννιέτω έπιθυμίn 
πcφηγοριδς, cΊνcιπcιύσεως σέ πίστεις, σέ πνευματιστικές συγκεν 
τρώσεις, στriν iδέα τrlς Μετενσαρκώσεως, σέ όnολαύσεις του κό
σμου rl σέ ύπηρεσία του κόσμου, στή βεβαίωση της συνεχείας της 
ζω,Ίς μετcΊ θcΊνcιrον. 'Έτσ, έγείροντω όχυρωματικct έργα (οί διcΊφο
ρες πεπο,θήσεις) πού έμποδίζουν τriv ι:Ίντrμετώπιση του προβλή
ματ ος Trlς μοναξιδς, πού cΊποτελεί τriv ι:ΊτέλειcΊ μας. 'Έτσι γεννιέται 
σκληρότης καί χcΊνετοι rl φρεσκc1δα, ή χαρά της ζωής. Δέ.ν πρέπει 
νcΊ ένδιι1φέ.ρη τί γίνετα, μετά θcΊνατον, C:tλλό έcΊν έχωμεν έπίγνωση 
τrΊς cΊτελείας των πρc1ξεων του nορόντος. Σχετικώς μέ τή Μετεν
σάρκωση: "Αν εϊμαστε δυστυχείς στό πορόν, τί ό',ϊ)ελεί ή εύτυχία 
στό μέλλον; Ή παρηγοριά δέ.ν μπορεί νό δώση πληρότητα, εiνοι 
ύπνωτικό πού c'tφαιρεί τri δύναμη Trlς έρεύνης. Μέ τήν έnίγνωση 
τrlς μονοξιδς κοί μέ. τriv έρευνα, δημιουργείται νοημοσύνη. Άφου 
ολες οί μορφές θό φθορουν, πρός τί ή λύπη του θανάτου; 'Όλοι 
πεθαίνουν. Άλλι:Ί ύnάρχει ι'tθονασία καί ούτή είναι ή πληρότης. 
Ύπcφχει όθονοσία, 6χ1 δμως του περιορισμέ.νου ούτενσυνειδήτου, 
του έγώ, τό όnοίον έδημιουργriθη έξ όντιδρόσεως. έκ nόλης, έκ 
διορκους συγκρούσεως nρός τίς ίδέ.ες κοί τήν κοινωνία. Τό έγώ 
έμφονίζετοι στον έμποδίζετοι Ιl έλεύθερη ρori της ζωής. Γιατί 
προσκολλάστε στό έγώ κοι ρωτδτε γιό μετενσάρκωση η έκμηδένι
ση; Θέλετε τri συνέ.χrση του έγώ στό χρόνο καί αύτό τό όνομόζε
τε πρόοδο, έξέλιξη. Άλλά μέ τri συνείδηση του έγώ δέν μπορεί νό 
βρεθrΊ τό Αίώνιο. Τό έγώ είναι Ιl όντίδραση. Άθcινοσίο δέ.ν είναι ή 
δ1οιών1ση Trlς ι:Ίντιδράσεως, όλλcΊ Ιl πληρότης της ζωής. Τό ότελέ.ς 
έχει όρχri κοί τέλος. Ή πληρότης είναι cίνορχη καί όθάνατη. 

(Μιλώντας γιό τόν θάνατο όνέφερε ενα ίνδ,κό παραμύθι. μέ. 
συμπέρασμα οτι δέ.ν ύπόρχει θάνατος. 'Εξέφρασε καθαρό τήν 6-
nοψη οτι ύπόρχε, συνέχιση μετά θάνατον, ctλλ' αύτό δέ.ν όnοτελεί 
λύση, οϋτε φέρνει κατανόηση (οnως τό νά ζήση κανείς πολλά 
χρόνια δέ.ν συνεπιφέρει κατανόηση). 'Αθανασία είναι ή πληρότης, 
rΊ όπολύτρωση όnό τό έγώ. Einε όκόμη bτι ύnόρχει μία οίωνία 
πραγματικότης. Δέ.ν όnαντόει όn' εύθείας στίς έρωτήσεις, γιατί μιό 
τέτοια όnάντηση θά rΊταν σάν ενα χάπι κοί δέ.ν θό έφερνε καμμιό 
κατανόηση. Άnαντδ προσπαθώντας νά κινήση σέ. σκέψεις, ώστε ό 
έρωτών νά βρrl μόνος του τήν όnάντηση). 

5 'Ιουνίου 1933: 'Απαντήσεις σέ. έρωτήσε,ς: Τή νόηση της πεί
ρnς τrΊς στιγμrlς τήν έμnοδίζουν οί πέπλοι της παραδόσεως. 'Όταν 
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ζουμε συγκεντρωμένοι στό παρόν, εϊμαστε έλεύθεροι άπό τό πα
ρελθόν. 'Όσο δέν εϊμαστε πλήρη ότομα, ζουμε σάν κοινωνικές μη
χανές. Oi σκέψεις, συναισθήματα καί δράσεις έπηρεάζονται άπό 
τήν κοινωνία. 'Όταν έρεuνήσωμε τίς κοινωνικές άξίες, τίς κατανοή
σωμε καί τίς ύπερβουμε, τότε καθιστάμεθα πλήρη ότομα. Τότε θά 
κατανοήσωμε τήν πληρότητα τής ζωής, πού είναι ή άθανασία. 
Στι1ν έρώτηση όν τό ότομο είναι άθάνατον η έκμηδενίζεται, άπήν
τησε: Κρίνομε μέ δροuς διτότητος (άντιθέτων). 'Εγώ - μή έγώ, κα
λό - κακό, άθανασία - έκμηδένιση. 'Αλλά κατανόηση καί άθανασία 
είναι έλεuθερία άπό δλες τίς άντιθέσεις. Είναι πληρότης, στήν 
όποία δέν ύπάρχει διτότης. Γιά τήν πλήρη κατανόηση χρειάζονται 
άνεμπόδιστοι (πλήρεις) πράξεις. 

'Ερώτηση: Πώς ό άπελευθερωμένος όνθρωπος άντικρύζει τή 
θλίψη του κόσμου καί πώς μπορει νά είναι εύτυχής στον ό κόσμος 
βρίσκεται στή θλίψη; 'Απόκριση: 'Υπάρχει πολλή συναισθηματικό
της, τήν όποία όνομάζομε άγάπη πρός τούς όλλους. "Αν κάποιος 
είναι άμαθής, πρέπει καί σεις νά γίνετε άμαθής; Μόνον ό άπελεu
θερωμένος όνθρωπος είναι iκανός νά βοηθήση. Κατανοειτε λίγο 
καί θέλετε καί όλλοι νά μπουν στό κλουβί τής δικής σας κατανοή
σεως. 'Αλλάζοντας κλουβί, δέν βοηθειτε τήν άνθρωπότητα. Νά 
γκρεμίζετε τίς φυλακές καί όχι νά δημιουργήτε όλλες μεγαλύτερες 
(εύρuχωρότερες). 'Όπου ύπάρχει πληρότης (όχι άπλή γνώσις), δέν 
ύπάρχει ζήτημα μεταδόσεως γνώσεως, άλλά προσπάθεια νά κινη
θουν καί όλλοι είς έλεuθέραν δρασιν. 'Υπάρχει τό καθεστώς του 
κατέχειν. Μπορει νά ύπάρξη καί καθεστώς του μή κατέχειν. Χωρίς 
κατανόηση δέν θά ύπάρξη έλεuθερία, παρά μόνον άλλαγή σκλα
βιας. Ζητατε ενα τέρμα, διότι δέν κατανοειτε τό παρόν. Βάζετε 
όδηγούς σύμφωνα μέ τίς έπιθuμίες σας. 'Εγκαθιδρύετε σάν ίδανι
κά δ,τι δέν έφθάσατε (τά πλειστα έγωιστικά). Ζητατε όδηγούς γιά 
νά βγήτε άπό τή σύγχυση, γιά νά ξεφύγετε άπό τόν πόνο καί τή 
μοναξιά. Σας λέγω νά έλεuθερωθήτε άπό όδηγούς καί άπό τέρμα
τα καί νά κατανοήσετε τό παρόν. Ή έλλειψη κατανοήσεως δη
μιοuργει παρελθόν καί μέλλον. 'Όταν ό νους έλευθερωθή άπό πα
ρελθόν καί μέλλον καί σuγκεντρωθήτε στό παρόν, τότε έξαφανίζε
ται τό παρελθόν καί τό μέλλον. Ζηταμε νά έννοήσωμε τόν Θεό, 
άντί νά ζηταμε νά λάβωμε έπίγνωση του έαuτου μας καί του πε
ριορισμου μας. 'Ερώτηση: Πώς μπορουμε νά ζήσωμε χωρίς κοι
νωνία; Άπόκρ.: Τί θαυμασία λέξη ή κοινωνίαΙ Δέν είναι μιά διαρ
κής σύγκρουση καί έκμετάλλευση, θρησκευτική καί οίκονομική; 
Νομίζομε τέλεια τήν κοινωνία καί φοβούμεθα νά τήν άλλάξωμε; 
'Επειδή δέν εϊμαστε πλήρη ότομα, ύπάρχει σύγκρουση. 'Όταν 
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ύncιp χη πληpότηc,, οέv ιΊncιρχrι πιιΊ δuυrιρμονίcι. ΑνuκΕφcιλιιίωση: 
Τί ζητiΊμΕ: Όοοι tχouv ύλικιΊ rΊγcιθιΊ ζητουv πvεuμrιτικri εύτuχίcι. 
Ό cΊvcιμοpφι,>11iς ζηΗΊ vrΊ ιΊvrιμοpφt.:Jσ11 ιΊπό τcι κcικcι του ncιpελ 
θόv1ος. ΚcιΟένrις (ιΊr(ι ο.τι οέv έχει, vι:Ί ξεφύγη ι:Ίπό b,τι Ειvcιι. Ζι1 
τ(ιτε rελμcιτώbιl ΙlΟUχίιι κcιί ίκrινοποίηση, πού ειvcιι διcιφuγή ι:Ίπό 
τιiv ιιcιλη τ11ς ζω11ς. 'Ε1σι δημιοuργriΟηκε ό Θεός, σύμφωvcι μέ τίς 
έσωιεpικές σrις έπιΟuμίες. Ή ζωιi υrιc, εiνω φθορά, χωρίς οη 
μιουpγικότηιcι. Πρέπει vcι κcιπιvοουμε κcιί οχι vcΊ ξεφεύγωμΕ. 'Έ rοι 
Οcι έλΕυΟεpωΟουμε cιrrn τίς δημιουργημένες cιξίες, πού είναι rcι 
iοcιvικcι. Πpοσncιθεϊτε V(I Κ(ΙV[ Γ[ διcικριση με rcιξύ ούσιώοους κcιί 
έπουοιώδοuc,. ΆλλιΊ bι ιιv κaιcικrΊiσετε Γό ουσιώδες, βλέnεrε 6λλο 
σcιv ούσιώοες. Άφου cΊποκ rrioεπ ύλικcι cΊγcιΟcι. οτpέφεοθε πpός 
πvεuμcιτικci (iκrιvότη r ες, iδιότη r ει, ιφυέc,) κcιί cιύτό τό όvυμcΊζετε 
πρόοδο. ΓεΜηε ... , rΊλλrΊ ΟcΊ έξιικυλυuθι iσετε τό ίδιο. Πεpιοpιζόμε 
θrι ι:Ίπό τό nιιρελθόν κιιί cΊπό τό μέλλον, cΊvτί vιΊ ζουμε στό πcιpόν. 
Ή iδέcι του ώpcιίοu σ rό μέλλον, έμrιοδίζει τriv κcιτcιvόηση τ11ς 
ώrχιιόrηrος rου τώρcι. Άθcιvcισίcι, πληρότης, εivcιι όπcιλλcιγή c'ιnό 
κcιθε iδέcι προόδου. Πρόοδος δέv εivcιι τό περισσότερον η τό 
cΊvέρχεσθcrι, cΊλλό τό cΊποκτον rrεpισσότεροv βcιθος. Ή ι:Ίνcιζήτηση 
τ11ς Άληθείcις εivcιι Ενcις τρόπος γιcι vcι ξεφύγωμε όnό rό τώρcι. 
Άnοκτriσcιτε τri σuvcιίσΟηση των ψεύτικων cΊξιώv πού σiΊς φuλcικί
ζοuv, κcrί cΊncrλλcrσσόμεvυι cΊπό τίς ψεύτικες ιΊξίες, θcι κrιτcινοriσετε 
cιύθόpμητο τό Aiώvιov. Αiωνιότης, Θεός, Άλriθειcι, δέv κcιτcι 
vοουvτcιι διό μέσου μιιΊς iδέcις στό μέλλον, cΊλλcι διcι nλιiροuς δrcΊ 
σεως στό πcιρόv. 
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'Ένα πολύτιμο βιβλίο 

ΕΚΛΟΓΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡ/ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

άvθολογία άπό τίς όμιλίες καί τά βιβλία του 

1926 - 1966 

• 

• • 

'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

• • 

Ό φιλόσοφος τής έσωτερικής 

όπελευθερώσεως τοϋ ότόμου 

• • 

Άπ )στέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών 

άvτί δρχ. 300 

• 

• • 

Ό Κρισναμοϋρτι ύποδεικνύει τι1v όδό τής 'Αλήθειας 

1986 



1986 2ι, 

ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ 

1. ((Τά πρώτα βήματα του
, 

αμυητου 
, 

τελειοποίηση)) 
, 

για 

«7-,ηπιπ. ι-;ι1ί ι:ϊφ,·γ1ι:τι:. Ι\ f )Ο\)Ι:ΤΙ:. ι..:ι1ί (Ϊ\'ΟΙϊΙ](,Ι:τιιι \1,ll l\'n. \ηί.ι1ι)ι·1 
11,· 00.η "·11,·1:ic ,·ιΊ ΙΙrι1 τ(J\' ,:,•ι:ιιμιιτι"·ϊ) ϊJιiηγιi τοιι ι)ηλ. τ(J\' \ι61ιrπ11 
).(1 τοιι. ιϊτι1,· ;,::τιι;-:rΊr.η ΤΙ]\' ,:ϊφτιι ΤΟιι ΝιιοιΊ ,ιιι": τrΊ,· ι)\ι,·ι1,ι1 η της Ο1:λr1 
r.υ,Jς τοιJ. μι": ιiγ,·11 "Ί1ί "·ι1Οιφr1 "·ιφciιιi. ϊ1,:ωr;ι)tj71:οτ1: Οιi τοι1 ιί,·οιγ11,
Ιi f )"ϊ:ι \'(Ί 1:1\'lll ιiγ,·ϊ1c. "·ιιΟιψϊ)C. (/J{(Ι"'Ος. 11Οιι-;ϊ1ς.

·ο ιi,ιι\,ητοc. γιιi τ1·1,· η:1.1:ιο::οίηr.1·1 τοιι. ;φι'::;ι:ι ,·ι1 ,:1: 11ι1r.η ::rι7ηιι
τι·1,· Ί\τr11,:ϊ1 τοιJ Τξι1γ,·ιr.μοϊι. 

1 Ίιi Tll\' '.•\ τρ11,:(1 ΤΟ\) Ί ::;11γ,·1r._ι1οιι 1 ) [)ΪΠ"Ί\\ψι: "Ί1Οιι: 11ι,ι,ιι(:\''l ,:(!\' 
ωιJ. ιi"·(Jft η "·ι1ί r.τic :;ι1,·ϊφ;,::11ι1:ς ι'::;ο;,::ι':c. τr1,· ίι;-:ιφξη μιιίς "Ί:ι-; 1 )\ψfιι': 
,·ηc ι)tι)11r;"Ί1λίι1c. �ιιιιc fΙ\ιr;τιι-;ης ι)ο:;ι1r;ίι1c. :;ο\ι "ΊJl\'onoiηr.u,· ι-;(1τι,J 
ιί,:ϊJ ι1ίιr.τη11ι":ς ;ψοί):;οΟι":r.ι:ις. μϊ1,·ο,· r.τοίιc "·ιιτυ:;ιοιιμι:\'ίJ\Jς ίι,:οψη 
φιοιις. Οί ίιϊCοψι'1φ1οι ι1ίηοί ι':λιΊtιl\υ,·ιι,· τ1·1,· r-..Ι\,ηr;η μi:r.ι1. r.τιί «r-..Ιιι 
r.τ1·11)ιι1 ... μιϊ1 i:,·,·οιι1 :ω\ι r;τι·1,· ιir;�:ιιιϊηητι1 r.ιJγ"·i:,·τrι,ι,·ι: <ϊ.τι ϊCιϊι Ι\110\ι
ϊιϊCΙ] f );,::ι: r;τ1Ί φ1J.οr.οφίι1. iιτι :;ιϊJ π,ηιμιιτ,"·ϊι ϊι::η 11;,::ι: r.τιc f1 11ηr."-ι:11:c. ii
τι ,:ι(J ,:ο).ί,τ1.ι111 r.τι"1,· 1::τιr;τιϊιι η.

·Όι.οι οί t11:;11iί.01 Ί:"·:;ιιιι)ι:ιηi:c ι:ι;�:υ,· ;;ι:rιωι:ι ιιπο ι1υτ11 τυ Μιι
r;τι"1rι11. ί:,·ι7J οί μ1:ϊ11λ\ιτ1:1)01 ιί,:· 11ίιτο\ιc 1:ί;,::11,· r.τr1011 r;ιΊ,· Ίι:rοφϊι,·τι:ς 
ΤΙ•J\'. 

·οι.οι ι:"ϊ:\\'()l :το\1 ι:ίχι1\' i:λΟη "·ιιτrί "·ι1φο\ιc :;ρϊ1ς Tll\' (/\'Οrω:τϊιτη
τιι. φi:ρ\'()\'T(iC τηc τϊ1 ,ιι r1,·ι1μιι ΤΟ\) Άϊφυτοι1. ι:ί;,::ι/\' :τι:rrΊσι:ι ιί:;ϊ) τr1,· 
Οϊφι1 τ 11-,: r-..·Ι ιιr1r.1:ωc "·ιιί ι:ί χυ ,, γ,·ι,φίr;ι:ι « τϊ1 .ιι υστι "·ϊ1 » ιί ,:ϊι τιί. ϊι)ιι1 τrΊ.
χι:ίί.η τι71,· Θι:iι•)\' ·ο,•τι1)\'. Κιιί ίiλοι ((\JΤΟΪ μιις i:;i:o\J\' ιίφ,·1πι:ι τr]\' ϊδιιι\' 
ίr.τιφί11. τr1,· ΪL)Ι(Ι\' ιiφι·1γηr.η. τηc ()ΠΟΪUC ω.οι οί 1'�).1ι1."·οί ,ιιίiΟοι. 6(:,· 
ι:ί,·ιιι r.τic "-ϊφιι:ς �ψιψμi:c του::. :τιφrΊ τ11υτϊ1πη,ιιι:c μι:ωφιφi:ς. μ1Ί διυ 
φ(:f)Ο\'Τ(ΙC (1\'U[ΙΙ:rι1:Ξ_ι'J TO\JC. ;:ιφιΊ ,LΙ(J\'O\' ι;JC ;ίf)(Jς Trl\' το;;ιι-;ι'l Τί1J\' ιί;:(1 
)ψ(t)Πη. 

Ί I ιiιr1ϊ·ηπη (l\)Tll ιίφιφιι "·υτ· rίrxr1,·. Tll\' "ϊιΟοι)Ο ΤΟ\) Λϊ1γοιJ μι": 
πιι πτο\)c "·ϊ1ί.;;ουc τ11ς "Υί.ης. Εί,·ιιι διι-;ιιιολογημi:,·ο ι'� Λϊ1ϊοC ,·ιΊ. i:;,::η 
π\1,ι1Ι\ολϊ1 ΤΟ\) ί(\,· Θι:ϊ1 ·ιιJ.ιο. ι:φ· δπο,· ϊ1 ·Ίιλιος ι:ί,·υι τϊ1 r.r7ψιι του. 
"Ί(ί λi:γι:τιιι �,, · ((\)Τ()\' (;\)_:(\'(Ί. ,(F"Ί:Ι\'Ος ;ϊ()\) "'((ΤΟll\Ι:ι μι:πιι ΠΤΟ\' .. ,_,_ 
ι., ι 1 ". 

�ι': μιιι. λοι;;ι'J,·. ίiψη του ι'� Χrωτϊ1ς η71,· i\Ιυστηrίι,1,· "'ιι ί1 Λόγοc. 
::οι, ί:,·οrφ"·ι,J\'1:τ111 μι:σι1 στr1,· ίiλη. "·ιιΟ<;JC "Ίιί ι'J ,ιιι:γϊιλοc Ί-Ω.ιιιι-;<1ς 



ΙΛ I ΣΟ Σ 1986 

Ι\Ιϊ,Οοc. ι'iι:,· ι:!\'(/1 Π('f)(Ι η \)ψΙ(ίτη (Ι.ίηη ω,ί1Ο1:ω. κιΊτω ιί.πϊ> τη μορφη 
τ11c λι1ϊ�·11c ι'iιι'iιι(ΊΚ(Ι.λi(/c. 

·οπι,ιc ίiμι,)( (1\ψ\)(Ι.i\'1:1 Π(Ι.\'ΤΟ\-). ί) Θι:ιος Έ�'Π(/IL)Ι:υτί1ς ποίι 11ρΟ1:
,ϊΊ �ϊ]pί>ξη (ίτϊ1,· κίι(ίμο γιιΊ μιιΊ. ιί_κ<1μη φοριί. τ1·1ν Άρχυίυ Σοφίιι .. Ι]ΗΙ\' 
φι,πι�·ϊι ,·ιΊ. i:�-ι.ηφΟ11 (ίϊl\' μιιΊ. ίι'iωίτι:ρη i:�Ί)1Ίλω(ίη τυυ Λί1γου. κυί ί) 
Ί ηπο,'jς τηc Τ�Ί,ληπίυς 6i:ν ιϊργη(ίι: νιί. γίνη τt'i i:πίκι:ντρο τι71ν ιίφη
�'11πι:ι�1,·. ποί> (1Τί]\' πριιγμυτι�·ϊΗηω ι'ι.,•11κιι_,, (ίτί]\Ι ίιπi:ρτιιτη i:κι:ίνη ·Ύ
πιιρξη (τϊ1,· Ήλ1(1.�·ί1 Λϊιyο). Ό Ορη(ί�Ί:lηικ6ς Έκπωδι:υττΊς Ίη(ίουc 
i:τιιι,τί(ίτlj�Ί: i:τπι ,ιιi: τϊ) .\1:ίηι:ρο Πρϊι(ίωπο τ11c Θι:iυς ΤριιΊδος. μi: τϊ1ν 
Λϊ1yο ii τί1 Θι:ίιι Φι,1,·1·1. ((1tιμφι,1,·ιι μi: τό Κ(Ι.ΗΊ Ίωri_\Ι\'11'' Εί1υγγi:λ10. ό 
ίiροc Λϊιyοc <Ι>ι,1,·ί1 ιίφορ(ϊ τϊ1ν i:κι'iηλοι\ιιι:νυ 01:ό). 

Οι ψyιΊλοι (ίτιιΟμοί. γιιi. τοί1c ί1ποίους μι1ς μιλri.ι:ι ί1 μυΟος του 
Ί Ιλιιι�·()\). Θωϊ,. ί:γt\'!/\' οί μι:γrΊλοι (ίΤ(Ι.Ομοί ττ1ς ζω11ς του Ίη(ίΟ\J. 
Ο1:ι,1j)Ο\>,111:\'Ο\> (ίlf\' ι'1 ι:\'(ίfί.ρκω(ίη της Θι:ϊηητυς η (ίfΊν ιιl) Μυ(1τικ6ς 
:\ρι(ίτϊις" Γιιιτί <"iπι,ις μi:πrι. (1T(J Σίψπιι,· ii (ίτϊ)\1 Μυκρϊ>κο(Ίμο ί1 Μυ
πτι �-ϊ,c Χ ριrπί,ς πυμ Ι\ολίζι:ι τc'1ν Λι'�yο. Τ<) Δ::ύτι:ρο Π ρϊ1(1ωπο της 
ΤριιΊι'iοc. Κ(ΙτιΊ τϊ1,· Ϊι'iιο τρόπο μ{:π(Ι. (ίτiJ,, άνθρωπο η στόv Μικρόκο

σμο. πυ,11Ι\ολί(1:ι τι'1 δι:ίιτι:ρη ίiψη του Οι:ίου μι':(ίυ (ί. ι1ιiτί1ν πνι:ίιμrι.τος
,:οι> γιιΊ τί1,· λϊ1yο υίηϊ1 ί:χι:ι ιί.ποκληΟ11 ιιΧρ\(ίτCJς". Έπομi:\'(ιJC ί1 δι:υ
τ1·:ρι1 π,ψΙ-ΙολικτΊ i:\'\'(11ι1 τοι1 Χρ1(1ΤΟ\J τι7ιν Μυ(ίτηρίων ι:Ίνω ί1 ζωτΊ 

ωϊ, Μι:,ιιυημι·:\'ιιυ. ι'1 Cω,·1 ποίι ιί,•οίyι:τrιτ ι:μπρός (ίτίJν ύποψτΊφιο μcηί. 
τι'1,· :φι;�τη Μι:γιΊλη Μίιη(ίη πού (ίημι:ι(;)\1/:1 τί1,· Γ

ι
':,·νη(ίη του Χρι

(1Τ()ϊ1 μi:(ίιι (ίτιJ\' ιΊ,·Ορωπο. 
ΓιιΊ ,·ιΊ γί,·11 τϊι πριΊ.γμυ rι.ίιτ6 κιι.τυ,·οητ<'>. ()(ι πρtπι:1 κι,.τ· ιί.ρχτΊν ν(ι 

ί:;,:ου.ι11: \Jίί οψι,• μυc τους ίiρους. πού ιίπιιιτοσντιιι ιίπό τους ίιποψη
φiο,κ προκι:τμi:νου νrΊ. γίνου,• δι:κτοί μi:πιι. (ίτϊι. Μυ(ίτ1Ίριι1. κιι()ι;ις i:πί
(ίηc �-ι,i ττΊ φίι(ίη τοϊι Οι:iου π,•ι:ίψυτοc μi:(ίυ στn,· rϊ.,•Ορωπο. ΕΊ\'rι.ι 
','\'(ι)Πτι)\' ίiτι μϊ)\'()\' οί 1i.γr10oi Κ(Ι.ί οί ιίπc1λυτυ (ί\Jμμορφούμι:νοι πρι'�ς 
τϊι,· τiΟι �-ϊ1 ,·ίιμο μ π<φου(ί(Ι.\' ,•ιΊ. Οι:ωρηf!οσν rϊξιοι νιί. 1:ί(ίi:λθουν (ίτίς 
Μιι(ίτηριιικi:c ·οργιι\'ί;ωι:τς �-(1.ί νιΊ λϊι.Ι�ου,· ττΊν Μί>ηση. Τi:τοιι:c κιιί 
ιϊι.λι:c ίίί/pι'ψοιι:c 11ω,· οί τiΟικi:c ίδιϊηητι:ς πού ιίπωτουντο τi ί'ii: διι'ι.
,·οιιι ΟιΊ i:π ρι:πι: ,·ιΊ ί'χ η φΟι'ωι:ι (1/: ίιψ ηί.i:ς ί:ξι:7.ι κτι κi:ς ί κιι νnτη τι:ς. Ί-1 
ι':ξi:λιξη ((ίίψφι,ι,•ιι μι': τiς π1:πο1Ο1Ί(11:ις ττ1ς Άρχιι.ίυς Σοφίας) τιριιγμιι.
ωποιι:ιτιιι ι'iιιΊ. μi:που τι7ι,· διιι.ι'iοχι�Ί7Jν Ι-\iιιJ\' ι'iηλ. Μι:τι;\1(1(!p�,;J(1ι:t,)\'. i:
;,:ο,·τιις (ίι'Ι.\' iίf)Ο(ίhΊΊ\'Ι() τϊJ\' φυ(ίJΚ() μυς �'()(1,110. (1!: ολι:ς τίς ψ(l(ΊΙ:ις 
τ11ς ιί,·Ορι;Jίίι,·ηc ί)pιωτηριnτηως. Ή rίνιi.;'ίτυξη κιιί ί1 πι:ιΟυρχίιι η7ιν 
\'011 τι�-(�)\' ()\)\'ΙΊμ ι:ιι)\'. τι7)\Ι (1\J','Kl \Ι )Ί(ίι:ων Κ(Ι.ί του τiΟι κnυ (!ί()Οητη ρίου. 
ι'1 ri(ίκη(ίη τι7ι,· �-ί/Ο1μ·ϊ1\'των. ί1 ιϊ.νι:υ δρω,• προ(ίφορrΊ y ιιί. \-\n1ΊΟ1:ιι1 κrιί 
ί:ξϊ,ψι,J(ίη τοϊι πλη(ίίο,·. δι.υ ιιίιτιΊ. χιι.ρυκτηρίζουν τ1Ί ζωτΊ ί:,·ός ιίτι1μου 
ποϊ, ί:χι:ι προχωρι'1(11:1 πιΊ,·ι,J (ίττiν ι:ξι:λικτικτΊ κλίμυκυ. Κιιί οων iiλιι 
ιιίιτι'ι. ιί,·ιιπτt>χΟο,>\'. τϊηι: (1 ι'i,·Ορωπος γίν1:τιι.1 ό «ιίyιιΟός. ίJ χρ\(ίτ6ς» 
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Ιι)ΙΙ)ΤΙ]ΤΙΙ•;-:ιJ\I 011 :-: 1 1i:;-:1:1 ,·11 i:;ι11 1Ί;-:1φ11ίτητ11 1Ί,·11;-: 11;ιΟ11 ::111,· 1·11 ι�Ι!1Ίπη 
,·ιι -,,i,·11 ι°) «Χ111πτί):,. ί) Ι,1.;ι111ιη11·:,·ιJ..:. 

· I:;ι1JΙ'Τ11..: i:τπ1 ,:11τιφΙΙ1;Jr,1:1 \'ιΊ :,1 ,:ιιτι'ι f:\'ΙΙ\' τ11ιJ,-;ο 1:,'I111ι:το 1,J..:
:-:110..: rιΊ i:::.1,ηι:111,:ιΊ. ','i\'ΠΙΙΙ ϊ1;-:οψ1'1φ10..: ','ΙΙΊ τι'1,· i:π1,η1,111,:ι'1 :ωι'1. ιί r;ιi 
:ο,·τ11..: ,·ιΊ ι"iω:1111"ι:1:τ111 πτi..: .--:11οίj;-:ιJΟi:πιι..: ι":,:1:1,·1:::. ;-:οϊ1 Ο1Ί τί1\' φi:11011\' 
πr11Ο1:rι'1 :φο.:; τι'1 Ι\1ϊ1ηπη. Ί 1 :-:111:τοψ11nί11 11ϊη1·1 ι'1φιφ11 τη,· I1;-:ω;τI1πη 
ίφ1π11ι':,·1,J\' Ίι)Ιοτι'μι,1\". 1J;-:1,1..: 1·1 Ί\ φ11;-:1Ί..: τοι'1 Ί :::,1,γ1·1π,ιιοι'1. rl)\'1 Φ1,η1 
π11οι'1 ,:111 τι1.: ·Λ·,,1ϊ1τ1μ11::. ;-:,111 ι)ΙΙ11f1Ι:ιτ111 πi: τι':r,r,1:1111 Π[ΙΙι\\1/. πτ1Ί 
ί1;το111 1:ίπι':11;ι1:τ111 ,:11,τί.: .ι1i: 1 ίι)ΙΙ\·i:.: Ι\1111·1πα::. ;-:1)\1 n1ψΙiοι.ί::.ο,·τ111 πτι'1,· 
:\f)ΙΠΤ\11\'ΙΙ\'ι'l ()\ι)(IΓ,Ι\ΊΙ/.ί11: 11ι': τι'1,· IΪ:\'\''lΠll, Ι!1Ί;-:τ1π11. Ι\11:τιι11ίφφ11)Γ,ll. 
Ι\ΊΙΙ τι'ι ;-:ι'1Ο11 ΤΙ)\-1 X 1 11r; ι11Ί. ι''Ιli .. �τ11ϊφ1,1nη ·Λ,·1Ίnτ11nη. ·ι ι Ί\τ1111 
;τι')..: τ1-1.: Τ1•ι;1r,ι:ι,1.: 1:1,·111 11ϊ,τ1·1 ::1111 ;;r1ιγ,ιι11το:-:οι1:ιτ111 nτι'1,· Ίι)1ίηητ11 
το1I \ιι)ΙΙnl\Ί°Ι/.011. :ί,·111 11 ·Λ:ϊοι.ϊ1τ1)111πη. ι'1 τι:/.11\·ι'1 �ωτ1111ί11. 

ΙΙ11ι'1γμ11τ1. λίγο ,ιιιι.: 1:\'ι)ΙΙΙφ1: r11:1 πi: ;ω11Ί O r 111r:,:1:i11 Ο1Ί 1Ί::οl\ί.ϊ-ψο11 
,ιII:. ίi ;-:11ΙΙ)ϊ1.:; ϊφ1n,ιιοϊ),:: ΟιΊ ι)11ιί.ι":::.ω1,ι11: γ11Ί τι'11· π11φi:nτ1:11η i:l\·φ r 111nη 
τι�>\' ΠΙ\Ί:ψι:1�1\' ,ιιιι..:. Ί I ι\τr111;-:ο.: 1:1,·111 ,ιιί11. τ1Ί r,τ1Ίι)11Ί τη.: 1:1,·111 ;-:111·το 
rι: rι I i 1)111 
1(11τ1Ί τι'1,· ()IΙ(ι'φο,ιιιΊ ;ι1ί.11Ίι)Ι•Ι\' Πlti\'. ι)1ι':τr1:Ξ,11\' 111Ίτη τη,· ι\τI111;το 1Ίr 
πτ1Ί Ι\1i:ί.η τ11..: 1Ί,·Ι)r11;);ϊl\'Ιl:: ΟΪΙ\Ί)','Ι:\'Ι:111::. Ι\ΊΙί ni: μι))_()\'τΙΙ\Ί

0

:..: ι.Ιi.11:τη 
r1i,)1:..: ()1Ί τι'1,· ι)ΙΙΙΤ[)i:c.ο\Ι\' i::ιin11,: 1Ίrl\Ί:τοi. ,;).: τι'1,· Γϊ\ΙΙ'Τi:ί.1:111 τι1.: ίr<το 
ri11..: ΤΟ\) ;-:).11,·ι'1τη (ΙΙΙ.: Ι\ΊIΙ ,lΙΙ)ψΙ ;-:1:r11το.: το1'1 ι:ίι)ΙΙ\Ί)\Ί Ι\'\ΙΙ\'Ϊ.011 τ11.: 11\' 
!) 1 11,1::ϊη I1τI1..:. 

Ό 1ϊ,·Ο r 1ω;;ο.: ;'[()\) Ι\11ι)i:ι:1 11ι1τι'1 τI11· Λ τrI1;το 1:1.:; το Tl:[1,LIIΙ τη.:. 
1Ί;τί1 nτ11Ο111Ί. nι': πτ1,Ομϊ1. Ο1Ί Ι\Ί1τιφΟ1;1πη ,·1Ί ;τr11γ,ι111το;-:01,·1nη τι'1,· i:1· 
τολ,·1 τιΗΊ N11C1,φ11io11: ,.·1-:ΓΙ1:nΟ1: 01\,· ίψ1:1..: τι).1:101. Ι\ΊΙΟι;>:: Ι\ΊΙί ιΊ 1111 
τι'� r 1 ϊψι�)\' ιΊ i:\' τοι..: Οϊφ11\'ΟΙ..: τi:/.ιιο:: ί:nτiΙ't>. ΕΙ\'111 ι'1 Ί\τr11:ϊι'>.: yI11 
τη,· 11;το111 1.i:γι:1 ί> μ1:',1<1.: \1ι)ιΊnl\Ί1λο..: ΊηnοtΊ..:: «�τ1:,·ι'1 ,·1 ;τ1Ίλη Ι\ΊΙί 
rι:Ολι,ιι,ιιi:,·η 11 ί>ι)ί>..: 11 1Ίγο11n11 ι:ί..: τι'1,· Cωι'1,· Ι\ΊΙί ιiλi-,10I Οι'ι τι·1,· ι'ι,ηΊ 
[)0\1\'», ΊΙ ::.ω1·1 ;-:011 ι°)ι)ηγι:ι τι')\' ί)ι)()L,.ίφο 11ίηι1:: τι1:: Ί\τr11;τ1ΗΊ. ι)ι':,· ι:ί 
1·111 11 C1,Jι'l τ,�11· :ιrί>nl\ΊΙΙf)Ι•J\' 1Ί;;οί.111Ίn1:1,1,· το1Ί 1 /1φ11ι)ι:ίnο11. 1:ι,·I1I η 
::.,,1ι'1 ; 11ι'ι τι'1,· ί1;-:οί11 1Ί,·11φi:r1:1 ί1 Ίι,ΗΊ,·,·η:: Ι:1Ί11γγ1:ί.1nτι'1..: r, ο τι:τιφτο 
Ι:ϊ111-,,-,,ι:λιο: «Ί I γ,•,;1r;η το1Ί 01:οι'J ι:Ι\'111 'l ιιί1;)\'ΙΙ( :ωι'1t>. 
,\1Ίτι'1 ιΊ Cωι'1 ι)ι°:\' :ι1:rιιφί::.1:τ111 1Ί;τ1Ί τι')\' ι.rί)\'(). ι)ιϊηι 1:ί,·111 11;-:1:φο::. 
1Ί;τοτι:λι:ι τιΊ πί11·01.ο ,ιιιιι:: 11ί1;1,·1ιι:: ::.1,111::. τι':ι.ι:ιιι...: γ11λι'1,·η:: ι-:11.i i:,·ωnη.: 
,ιιi: τιΊ 01:10. ,ιιι':πιι r,τί> ί1ποιο () ι.rϊ1,·ο..: ι:Ι\'(Ι\ πιφο()ΙΙ\'ί) γ1:γ11\'ϊ1: τι1.:; ί1 
;τ1φc.η..: Ι\ΊΙ.I ιΊ ,ιιϊ)\''l ::r11-,ι,ι111τ11\·ϊηητ11. 1:1,·111 11 Cωι'1 τοι'1 Π,ηΊ,ιι11το.:;. 

Ί 1 ,ίj)(;>Τη πrοn;;ι'ιΟι:111 γιιι ,·ι"ι ;τι.ηπ1ι'ωουμ1: r,τι'1,· 'Λ τr11.;;ϊ1 1:Ι\'ΙΙ\: 
1Ί.φοnίι,)nη nτ,·1,· ί),ϊηrι:nίιι τι1..: 1Ί,·Οrι,)iίϊηηω::. Α1Ίτϊ1..: ο ιφο..: ι:ι,·111 ο 
.--:1ϊ1 Ι)υn11\·ϊ1-; "·ιιί 1:1,·111 1Ί;;ιφ11.ίτητο�. Γ1ιΊ τϊ1,· ι:γι•)ϊnτή δi:,· μ;;ιφι:ι ,·ιι 
ι1;-:ι'φ;ιη ::rϊ10,'io.:::. ΓιιΊ τϊ>\' 1Ίφ1Ι.ΟΙ\Τf)ι)Ιj ,·1 :-:rϊ1060:: 1:1\'1(\ Ι)ι:j\11.ί11. 'Ότιι\' 
ϊ1 ϊί1·Οr1,1;;0::. r,i: ι1;-:0111ι'�ι'1iίο,1: ίi;-:ιφΞ,11 του. ιίrι.ίπη \'ΙΊ Γ,Ι\"i:;-:τι:τιιι τιΊ 
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yι:νιιω "·uλϊ>. πιϊ> πολύ rΊπό ηί rΊτομικrί του συμφi:rονω. ι:ϊτι: yιrί τ11ν 
ι:ξυπηri:τηση της πι">λυ;>ς του. η τι1ς κοινότητri.ς του. ii του "ΈΟνους 
τοι> yι:νικri. ii γιrί. τιΊν f.ξυπηρi:τηση τι1ς ri.δ ι: λ φ ό τ η τ u ς. κ(ιθι: μιrί 
ιΊπϊ> τίς Πί!pίl.Π(ί\ 1

(1) πrrί.ξι:ις rί.ποτι:λουν ί:νίl. [-\ημίl. πρός Η1 i:μπρός. πού 
ϊ>ίiηγι:ι στ11ν Ά τριιπϊ>. Ή rΊ.φιλοκι:ρδιΊς ύπηρωίu ι:iναι: ί:κι:ίνη πού Οϊι 
ι"iι;>σης πrΊ.ντοτι: χr,φίς νrί. ζητιΊσης κrινι':νιι ιΊ.ντϊιλλιιyμu. Πρέπιι πrιντίl. 
,·ιΊ. μ ι:τυχι:φωτουμ ι: τίς Κίl.λλί τι:ρι:ς σκi:ψι:ις. κrιί νϊι διακρί νου μι: τό 
κιιλϊ>. ιΊπϊ> τό κrικι'J. 
Πri:πι:ι ,,ιΊ πrοσφi:rουμr. τούς f.uυτούς μuς όλοκιι.ύτωμιι στ11ν ύπηρι:
σίίl. τι1ς ιi.,·Οrωπcηητrις. [-JυηΟι;Jντrις πιιντου. όπου μπιψουμΕ νrΊ ι�ρyrι.
σΩοι>μι: μi: ι)ποωδιΊποτι: i:ryιισίrι. κι riv μr1ς πιιρουσιυσΟη. νιί. rίφιι:p(;J
σοιψι: τ11 ζω11 μίl.ς σι': ύψηλιi. iδυ;>δη. 11ρωϊσμου κιι.ί rΊ.φωσίωσης. Τό
τι:. χι,φίς ,,ιΊ. ξi:rουμι: τίπυτιι yιrί τιΊν ϋπυρξη η,>ν Διδασκrιλων. Οrί i:
χουμι: j-\ιιί"iίση τrί. πrι,ηιι. j-\ιΊ,ιιυτυ πrός τ11v ι:ϊσοδο τι1ς Άτρυπου. πού 
ΟιΊ μσς <>δηy11ση όπωσδ11ποτ1: στιΊν rΊ.νrtζι'μηση του Διδασκιί.λου. 'Ό
μωc ό ΔιδrΊσκιιλος τιΊ. ξi:ρι:ι δλrι ιι.ίηrΊ πολύ πρίν σκι:φθουμι: τ11ν ϊινr1-
ζ1Ίτησ11 του. 

'Ά ν κιι.ί ί) π60ος yιιί τ11ν i:ρι:υ,•rι ι:iνιι.ι rΊνr1yκίl.ιος σι': ίl.ύτόν τό φυ
σικϊJ κίJσμο. riν κιι.ί ή συμφωνίrι του νου κιι.ί τι1ς κrιρδιί1ς ι:iνω ri.πu
rιιίτητοc. δλοι οί πόΟοι μιις πρi:πι:ι νrί. ι:ινω ί1 rΊ.νrιζιiτηση Έκ ι: ί ν υ υ  
ποί> Οi:λουμι: νrί. yίνουμι: μιι.θητι':ς Του. Νrί. ξϊ:rουμι: κυλιί. δτι ό διδ(ι
σ"·rιλος 1:ινr11 i:κι:ι πολύ πρίν τόν rίνυζητ11σουμι:. κrιί μi:νι:ι ϊiyρυπνος 
κοντrΊ μιις. 

Κίl.ί δτιιν rΊ.κϊψίl. ,,ομίζουμι: δτι δϊ:\' ύπηρι:τουμι: ΠίΙ.pϊι τούς ιΊ.ν
Οrι;Jπους. τοί>ς τυpίΙ.ννισμi:νους. τούς i:vδα:ις. τούς ri.μίl.Οι:ις. τούς 
πιiσχοντι:c. δi:ν ύπιί.ρχι:ι ιi.μφιj-\ολίίl. δτι ί:κ6 πού yίvι:τω 11 κrίση Ηι>ν 
Μι:yιΊλι,>'' ··οντων. ί1 ιΊ.πϊJφuση i:χι:ι ηδη ι':κδοΟη i:ν ri.yvoirr μιις. 

Ό Γλυκί>ς Νuζωριι.ιος λi:yπ: 
«Τφ· δσον i:πο111σιιτι: f.νί τοιη(,Jν των rί.δι:λφι,Jν μου τι,Jν i:λίl.χίστων. 
i:μοί i:ποι ιΊσuτι:". 

Ό ΔιδιΊσκιιλος ιi.νυζητr1 riτομίl. ίκιι.νιί. νιί συλλrί.j-\ουν τιΊ Σοφίιι 
ιιιη11. κυί νιΊ. ιi.ποκrιΩουν στι'J κrί.λι:σμιί του. δτυv θιί. χρι:ιασθι1 ιi.yy1:
λ1:ιοφ6ρους yιrί. τrΊν μ1:τιι.j-\ί[-\ιισι'1 της στόν κι'Jσμο: 
,ι"Ιδού. 6μιισθι: ί:τοιμοι» 
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2-i: ,ιιιιι ιiτ,ιιι',πφι,ιrΗΙ 1i()Ι:/.φ11-.,Ί ;;οι, 1:ί ;ι_ 1: ;ι_ιφιι1-.·τ11rΗι i:ιφτιιπτιι-;ι'"'·
i:1-.·111·1: ΤΙ/ i:γt-.ΊΙll'll

0

/ τψ: 'l 1·i:11 2-τιΗΊ 'Λ;τω.ί.(1)\', Γlιφ1:ιφi:Οηπu1· (1 ΙΙ 11ι'11: 
ι)f)ι1.:: τ11.:: (-)!·:. τiΊ.:: Ί·)).rι()()( rί,). Κωπτ11; 1\11).ιr;πrφ();τω,ι.ος. oi I ΙrΗΊ1: 
ι) 1101 τι;,,. (-)ωποφ11-.•r;)Ι' 2-τοr;_,1· ι\}ηΤΙ\112... ΛΛΙ<Υ�2 ι\011 Λ 1-.·ιιι 
Ι ΙΛΙΟ2... ,;,.:: i:;τίπ11.:: t-.Ίιi 1i 111-.-�:τ(ι ,ιιi:λη t-.Ίιί i:;τιπ1-.·i:;ττ1ιι. 

ΙΙrι;)Τ().:: i:λrιΙ\1: τι'11• λιΊϊΟΙ' ι'1 ll 11ι',1:() f)(K τ11ς 2-τοrις ΛΙ) "ΙΤΜΙι.. rίι). 
Χ r1πτ(1φιφο,:: Κrι,ιιιφr,,τιΊt-.Ίl(. 1:ί;τι;,,. fΙΙ:τιιξιΊ (ίλι.ι,,1· τιΊ i:ξ11ς . 

.,(-)1:1,φr;, τι'11· i:1ιι1 ι'"' ,ιιο11 i:Ξ.ιιφ1:τ11-.-ι'ι ι:ι'ηι, ;ι_ η 61(1τι ,ιιοι, ιiί()Ι:ι111 11 
1:ι11-.Ίιφί11 τι11· i:π,-:i:r111· (/ϊ1τ1·1 \'(i ;;,;, λί�'(/ λιΊγιυ π ,·: i:γι-;ιι.ίΙ'I(/ 11ς 1·1·:ιις 
2.. Τ()(Ι( ι>πιΊ τι11· i:ϊc11)1·ι1,ιιί11 Λ Ι ΙΟΛΛ�2Ν. Ι Ιιπτι:ιΊω ίiτι τι'1 μΟ).01· τiΊ.:: 
(-).Ι·:, i:ξιφτ11τ(ΙI ιίπϊ, τι11· Ϊ() [)ιΙΠ\1' 1·i:ι1)\' 2-.ΤΟ(;)\'. ι)ι(ηι 1-.ϊ1Ο1: \'1:(1 LTO(I. 1:1 
Ι'(ΙΙ (1ιi1· ,ιιίιι i:πτί11 ;τΙ'!:ΙJfΙΙΙΤΙt-.ΊJ\Ί φι,ηι'1c. 11 λ1Ίfιψ1,:: τοι, (1,ωίοι1 Οιi ()Ι(Ι 
λϊ1(1η τ1Ί Ϊ>t-.Ίηι'ι()\ιι τ11-:: ;;ι.ι'11·11-:: ;τΟ\Ί ,ιιιι; ::ι:rιΙΙιΊΟ.1,111·. ιJίιι. 1·i:r1. ι.τοιΊ. 
;;Ο\Ί τιi ,ιι ι)_ η Τη-:: i:;ι,01 Ι\' i::τ ί ΥΙ'(t)Ϊ>I \' ΤΟ\) i:rγo11 ,-:οϊ, [)\)\'ΤΙ:ι.1:ιτιι.ι 1:ίς τ(,1· 

;ι_ι;φο1· 11ιΊτ(11·. ,ιιi: τίς ,ιιιφφi:-:: (11,.·i:ψ1:1: τω1·. yί1ΤΤ<1ι τι'1 μi:r.01' 6ιι'1 τοιΊ 
ιΊ;τοίιJΙ> ιΊ ;τ1·1:111ιιιτ11-.ΊΊc t-.ΊΊΪ>[ΙlJς Οιi ι)ιο;ι_1:τι:ϊ1(1η τι� Ο1:ίι1 γ1·ri1Ϊ)η 1:ίς τοϊ1ς 
1i1·0r1;)Π(J\>(, Ί I ιi1:ί,ιι 1·ηπτο( 'Λ \'\'\ Μ ;τi:ζι1.1·τ 1:1;ι_ 1: π1:ι ίiτι ()Τ(Ι\' ί() f) \)()\ψι: 
ιιιιi (-)1:(1(1_ 2.. το1Ί 1:11·ι11 (1ιi1· 1·1Ί Ϊι) 111Ίο1�μ1: ί:Ι'(Ι 1·1':<1 1i;τ(1Ο1:μ11 ;:1υψrιτιt-.Ί]( 
1':1·1:ry1:i11c. Τ(1 (1;:010 ι'1ω ;ι_ 1:τ1:1Ίι:τι11 ;φιΊ-:: τοί,ς (11JΙ'r11·0 11ri1;;oι1.:: .ιιιι.::. 

Οί λ(,γοι ic()\) μrι::: ;;1φ1:1-.·ί1·ηΪ)(/\' 1·ι'1 6η11101φ1ι1(1()\Ι,lΙΙ: τι·11· 1·i:11 2.. τοιΊ. 
Ί\;τ(1,U.ι,)Ι' 1:11'(/Ι 1-.·ιιΟ1φι;,( i:πωΤ/:[)11-.'Οί 1-.·ιιί ιί::01Ω.ι':ποι11· πτι11· ι\11:ιφυ1· 
Ϊ)η Τοι, ;;1·1:ι,,ι111τιι-;οϊ, i:rγo11 τ11: 0.Ε. i:1·τι'1,:: 1-.Ίιί i:1-.·τϊκ ΤοιΊ ;ι_riφου ι1ι1 
οι\ .. Ο).ιι τϊι Ϊι) [)\\Τlt-.-ι'ι ,ιιi:λη τ11: 1·1:ιις �τοϊic ::rοi:r;ι_ο1•τι11 rί;τϊ1 η1· 

�τοιΊ ·λrτι:,111-;. Ί I π;ι_i:Ϊ>Ι( ι,;,,, ι\ιΊο ι1.1ΊΤι;11· �Tor;11· ΟιΊ ί:λ1:γι1 ίiΤ1 ι'ψοιιΊ
ζ1:ι ιί 1·11 λογι t-.Ίi ,ιι i: i:1-.Ti 1·η τϊ,1· ι)ιι\ιψ ι,11· ιί,\1:1.φr;,,,. ιJ::ω: ιi.1•ιι.φ1:r1:ι 1Ί ι'φ 
;ι_ιιίιι Ί-'ι).η1·11-.·ι1 ;:ιφιΊι)0(11( ()Ι(Ί T<i: 01:(ηηΤ(Ι: Τ()\) ΌJ.ιψ;:οι, 'Λrτι:fΙΙC 
ι-;1ιί Ί\::ϊ�ι).ι,11·. Κυί οί ιiι,ο 11ιηι':.:: �τοi:: 1:ic τ(1 i:ξ1i: ΟιΊ i:rγιiζι11·τυι 
ιί:;(1 Ι\'011'()\) ::r(1c ιίΙ'(ΙζιΊ ηr,11· τ1ι: ιi?.ηΟ1:ίιι:. ι-\ίη1Ί 1i 1-.Ί)Ι\'ΙΊ 1-.ΊΙί ri(i1:i. 
φο,ιιi:1·η ::rω(1;;ιiΟ1:ιιι ιί1·ι1λοyι1-.Ίi Ϊ>\JΙ'ι)ιιiζι:Τιιι μi: τ(1 ί:rγο τ<;,,, 6ϊΗJ 01:0
τιμι•)Ι'. 1Ί ι)rιωτηrι(ηη.:: Τ(;)\' ιΊ;τι)ί(ι)\' πτο;ι_ 1:ιΊ1:ι ΠΤιlΙ' ΚιΊΟιφπη Ι\'(Ιί T(JI' 
Φωτιπμϊ1. Ττπι 11 �τοιi · ι-\;τι'J/.ί.ι,11' ΟιΊ ιiπ ;,:οληΟ11 ,ιιi: Οi:,ιιυΤ<Ι i:π1,η1:rι 
t-.Ί]( γ1·ιi1(11:ω:. Τι>:ϊΙt-."<;,.:: τιi μi:ί.η τ11.:: �τοιι: ·ΆrΤ1:,ιιι: ιi11:μοφιΊ.πΟηπι11· 
1:ί-: ι)ιΊο .ιι ι:r η. Οt>Ϊ>ιιωτι ι-;ιΊ ιJμω: ι)ι\· ιΊ;;ι'φ;,:1:1 ϊ11(1 ;ι_r,φιπ,ιι ϊκ. ι\ κιι. τιΊ ί.ο 
�'OC Τ<;)Ι' ,ιι1:λι;11· 1:11·ιιι i:1·ιιι.ιικ. r,\)μπι1�1 1Ί.:: 1-.·ιι.ί i:1υ;;οιη,ιιi:1·οc. Κιιί οί 6ϊ,ο 
�τι1i:: μιιCί r.Τ1Ί1· t-.ΊΗΙ'ΙΊ ;:ιψι:ίιι. ΟrΊ Ι-lοηΟ1ΊίΊοι11· τιi ,ιιi:λη Ι'ίi. 1:ίφι11·ου1· 
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τη Γι\)\'1:ί,-iηπι'1 τοΙ!C ,;ιιi r;υλλιψου,• τϊ1 νόημιι της Κι1Οιί.ρπ1:ως κυί 
Φ,,�τίr;ι:ω-: ποι°> 1:1,·ι11 ιiλληλi:,16πι1 κιιί ιί.χι;φιr,ω.11. 

Ί:,. Γι\)\'1:χ1:ί11 Π.ιιΙ)ι: ϊι'1,· λϊ1γον ό ιίδ .. \ημ. Τπούμπος. ό όποιος 
ιί \'1·:�ι\'Ιι!Π/: μ 1:pι ΚΟΙ!ς r;τοί χ ους. οί όποιοι. ο πως 1:ι πι:. ΠΓJf:ΓJXOVTU\ ιi.Π() 
τι'1,· Ι\1101:ιιΊ 11.ϊr;Οηr;η ποι1 τού προκι'ι.λωι: τί1 1:ύ7.ιίρωτο t,ιι.ί Ι3ιι.Ού μ 11-
\'ΙJ,ιιιι τηc ίι-ipι!πι:ι,κ τ11ς ,•ϊ:ιιc Στοiίc. Οί πτοίχοι ιιύτυί r;υνδϊοvτιιι ι'i
μι:r,11 μι: τ1·1,· ίι-ii:ιι τοίi ίί\'ι:υμιι.τικού φωτί1ς πού ιίντιπροπωπr.ύι:ι ό 
Θι:ϊκ Άπϊ1λλι,1\'. κιιί τι�,• ιJποίιι φιλοδοξι:ι νιί. i:κφριΊπη i1 vi:u Στοιί .. 

1\1!1:τιΊ 1:μίληπ1: ι1 i:πωκϊ:πτης Άνιί.ργυρος Μπι'ηπης ό όποιος i:πιi
,·ωι: Tll\' ίιii:11 τ11ς ί6ριJr,1:ως τ11ς vϊ:ιις Στοϊίς κιι.ί ηύχι1Οη ι:ίς τούς i:μ
iί\'ι:\)ΠΤΙΊc τηc πλι1ρη 1:ί1ϊ1δ(Ι)r;ιν τι71ν προππιιΟ1:1ι71v τ(Ι)ν. 

Είc τϊ1 r;ημι:ιο,• 11ίηϊ1. ί1 ιί.δ. Ίφιιί.vιωπιι Χιιτζηδημητρίου. συγκι
\'ΙΗΙΙ:\''l ιίπϊ> τι�,• ιίτμϊ1πφι1.φιι τ11ς Ι{ρυι'iιiις. ϊιπι1γγr.1λι: μr. πολύ r.κφρu
πτι/\·ϊηητιι. i:,•ιι ποίημιι τι1ς 'Άν,•ιις Μπουριιτζ11-Θ61δα. yιιί. τόν Φοη:Jο 
'Ηλω (Άπϊ1λλι,1,·11). 

Ί\κολοι1Οως ί:λ11Ι)1: τον λϊ1yοv ό Πρϊ�ι:δρος τι1ς νί:ας Στοiϊ.ς ιίδ. 
Γ. �1Ι)ρ11ς. [iπτιc ιί,•i:yνωπι: τι�,, ί:νιιρκτι1ριον όμιλίαv του μ{: θr.μrι. «·ο 
ιΊγι;J\' TO\J φι,Jτι'�ς κιιτιΊ τού σκότους". 1:ίιτι;1ν r.ν ιτι:ριλι1ψι:ι τιΊ f:ξ11ς. 
«Ί I ιί,·Ορωπϊηης δ111,1ύ1:1 σι1μ1:rι1 μίιι ιτι:ρίοδο ιτνι:υμιιτικού χειμι71νος 
/\·ιιί ι'iιι'ι ,·ι'ι. i:Ε.ϊ:λΟη ιίπ6 11.ίηι1ν πρi:ιτυ νιΊ λιΊμψη είς τιί.ς ψυχιί.ς τι71ν ιίν
Οrι;!ΠΙ•J\' τϊ1 φι�>ς τιiς 01:ίιις yνι;ωι:(Ι)ς. Το i:pyoν ιιύτό της i:σωτφικης 
φωτίr;ι:ωc i:πιχ'iίωξιιν νι'ι π11ι1.γμι1τοπο111πουν κιι.τι'ι τό πιιρι-:λΟόν τιί. ιίρ
χιιi'ιι Μυπτι1ριι1 κιιί 11 Θι:οσοφίιι πι1μι:ρι1. �ιι'ι της ίδρύσεως τ11ς ν{:uς 
�τoiic i:πιΟυμοι'ψι: ,•ιΊ φϊ:ρουμι: ι:ίς τούς ιiδι:λφούς μιις ί:νιι μιiνυμα 
χιιριιc κιιi ιιίπιο(Ίοξίιιc κιιί ,·ιί. ι'iιι1.τ11ι1.νι;1σουμι: τιiν ιτι:ποίΟησίν μυς δτι 
τι'1,· πι1.ροι'iικι1,1 11ίηι1ν κιιτι'ωτιωιν τού πνι-:υμιιτικού πκότους θιλι::ι 
ι'iιι1ι-i1:χΟ11 μίιι. μϊ1,·ιμος πφίοδος ιτvι:υμυτικοι> φωτός. Έξ{:φrιισι: τιiν 
1:1Ίγ,·ι,ψι)Π\)\''l ΤΟ\) Π[)ι'�ς Τ()\' ιί6. Χρωτ. Κιιμιι.ρωτι'ικηv. διότι ι:ιχι: τι1ν 
ίί[)<•JΤΟΙ:Jοι!/.ίιι κιι.ί τι1ν ί:μ ιτ,•1:υπη της ίι'i11ύπ1:ως τού νi:ου κυττάρου κιι.ί 
Τ()\' 1:ιJχιφίπτηr,1: ιίπϊ) Ι:Jι'ιΟους κιφδίιις ι)ιιί. τι1ν τιμι1 ΠΟ\) τού ί:κιινι: νιί 
τϊ1,· /\·11ί,υ ίiξιο,· /\ΊΙ.ί ίκιινόν νιί. ιίνιι.λιψη τι1ν 011:ύθυνσιν τι1ς νϊ:ιι.ς 
� οιιc. Ά ,·1:φϊ:11011 ι:,· πιJνι:χι:ίιι ι:ίς τι1ν μιι.κριΊ.,· Οητι:ίιιν του <;>ς 01:6-
ποφοc /\·ιιi 1:1::1:,· [iτι 1:ίνιιι Ι-ΙιιΟι:ιιΊ συyκινημ{:νος διότι μr. τιiν ιiμϊ:ρι
πτο,· l\ι11'i()1:111,· /\·ιιί τι�,· ιϊ.γρυπνον φροντίδιι. τού πρι:σj3υτ{:ρου ιίδ1:λ
φι11, Κιιfιιφωτιi/\Ίl i:γ,•ι;φιr,ι: τι1,1 ιί.ληΟινιi φιλίιι. ί'ζησι: τι1ν σχi:πη μιι 
ΟΙ]ΤΟ\) κιιί ι'iιι'iιωκιΊλου. i:μυι1Οη ι:ίς τϊJ πνι:υμιι ι:σ(Ι)τι:ρισμού κιιί ιi.νι: 
1'-ι°Ιλl!ψl:\' i:,·11 \)ψηλϊ1 ίι)Ι:(�)ι)Ι:c ()Π(Ι)ς ι:ι\'(Ιl τϊ1 Θι:οποφικόν. Άιωλοί1Οωc. 
ιίφοι'> ηι)χιιρ ίπτηr;ι: τι1,· Γι:,1

• Γριιμμιι.τί:ιι της ΘΕ Ι:\' ΈλλιΊδι ιίδ. Κ. 
Μ1:λιππιιρϊ1πο11λο,1

• τοι'!C ιiδ1:λφο11ς Προi:δρο11ς τιιJ\' ιϊ.λλων Στοι,Jν. κυ
Oι;JC κιιί iiι.011c τοι'!C ιί,�ι:λφοιJς κιιί i:πισκϊ:πτιι.ς. διcηι πιφι:υρi:Οησιι.,· 
ι:ίς τι', i:γ/\Ίιίνιιι τι1ς νϊ:υς Στοιιc ι:ίσηλΟα ι:iς τϊJ κυρίως Οi:μιι της υμι 
λiιι-: 01,. 
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ΜΑΡΙ Δ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ 

Πρελούδιο 

Ή σι(ι)Πll μου ιiποκρίθηκε. Μιι τί τ(ιχα V(l μουπε: 
Τρυyούδι ιίyιιπης: Νανούρισμα γλυκό: 'Ή προσευχή: 
Σιι,)π11 ξυvυμίλυ μου καί πf.σμου τριι.yούδι γλυκό 
κι Πς ι:ίνυι yι · <ίy{ιπη κι ιι.ς εiνω νανούρισμα. 

μι'ι μ ή μ · iLφi1vr.ις στην καρτερικότητα τ1iς προσευχης. 
Κυι i1 σιι,)π11 ξαναμίλησε κιι.ί μ · αφησε ν6 προσεύχομαι 

yΗιτί i1 σιy11 εινrιι προσr.υχή. 

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 

'Ονειρευόμαστε 
Όvr:ι rι:υόμιιστι: 
Φυ νω χτερές Π ολι τειες 

Ά νOr6)πους 11θικούς 
ι:ύyενι:ις κυί κυλούς. 
Όνειρευόμιιστε 
·Έναν ι1.λλοι6ηικο κόσμο
πλαισιωμένο ιiπό
ϊιτέλειωτη Άy{�πη.
·οvι:ιρι:υόμυστι:
6φαίσυς κ11πους
μί: ύπί:rοχυ λουλούδιυ
τrαyούδιυ. μαyικϊι

Μουσικ11 ύπέροχη 
καί μι:Ουστικ11-
Όνειρευόμαστε 

μιιΊ πανυν0p6)πινη 
Εύδυιμονία μέ Δικυιοσύνη 
Ειρήνη-'Ελευθερίυ 

1986 



1986 

ΣΟΥΡΙΝΤΡΑ ΝΑΡΑΓΙΑΝ 

«Theosophist» Όκτ. 1985 

Γιά τη 

ΧαρcΊζοντας τό πνευματικό 
μονοπcηι της αύτογνwσiας, τής 
αύτοενημέρwοης καί της ιΊπε 
λευθέρwσης διαπιοτι�νουμε 
οτι ύπcΊρχουν πcΊντοτε c�νcιφο
ρές οτr1 «σοφία» αν καi αύτές 
περιγρcΊφονται μέ διcΊφορους 
τρόπους καί μέ χρησιμοποίηση 
διαφορετικών ορwν. Σέ μερ:κές 
διδασκαλίες ή cΊναφορcΊ ε1ναι 6-. 
μεση σέ 6λλες έμμεση, ύπο
νοούμενη η συμπερασματική. 

Οί λέξεις - πρcΊνια, μπούντι 
και γιcΊνα, χρησιμοποιουντcιι σu
χνcΊ στο Βουδδισμό καi 'Ινδουι
σμό, ένώ στr1 Βίβλο σημειώ-
νουμε «σοφία» καί 
ση. Παραδείγματος 
Παυλος στι1,: πρός 

κατανόη
χcΊριν, ό 

Έφεσiους 
έπιστολι1 του προσεύχεται «ό 
Πατι1ρ της δόξης εϊθε νcΊ σάς 
δώσει τό πνευμα της σοφίας 
καi της άποκάλυψης πού ένυ
πάρχε ι σ αύτόν: Εϊθε oi 
όφθαλμοi της γνώσης νά λάμ
ψουν». 

Πολλοί c:Ίγιοι καi σοφοί μιλά
νε γιά τή σοφία, ώς πνευμα του 
φωτός πού σκορπίζει τό σκοτά
δι. Κι' έτσι μπορεϊ ν' άποκληθεϊ 
παράδοση σοφίας πού έρχεται 
άπό τό μοκρυνό περελθόν κοί 
έξοκολουθεϊ νcΊ έμπνέει κοi νά 
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Σοφία 

καΟοδηγεϊ rό άνθρώπινο γένος, 
νιΊ ζει μιάν όγνότερη, εύγενέ
στερη κcιi ιΊπαλλαγμένη άπό 
έγwισμό προσπάθεια καί άπό 
έσwτερικι1 γαλήνη καί εύτυχicι. 

ΦυσικcΊ ξεπηδάει ή έρώτηση 
γιcι τό τi ε1ναι σοφicι. Άρχiζον
τcις cΊρνητικό, μπορεϊ νcΊ rτεϊ κα
νείς' οτι σοφία δέν ε1ναι γνώση 
βασισμένη στή μνήμη καi στήν 
κατανόηση, δέν άποκτιέτοι οϋτε 
μέ τή γνώση κοί τήν έξυπνcΊδα, 
οϋτε εiναι τό φως της λάμπας 
πού κρέμεται πλάι μας. Ή σο
φία δέ βασίζεται στήν ούστη
ρότητο - στόν έλεγχο καί τήν 
καταπίεση των οiσθήσεwν -
οϋτε άκόμη κcιί στήν ήθική. 

'Η σοφία βρίσκεται μέσα 
στήν όληθινή φύση των προγ
μcηwν - στόν πυρήνα του κά
θε τι, μέσο μας κοί έξω άπό 
μας - κοί δέν άφήνει τό συντο
νισμένο πνευμο νά παρεμβαίνει 
κοί νό παραμορφώνει τήν είκό
να. Φανερώνει άλλογή συνεί
δησης καί μιά νέο προοπτική 
ζwης. Ε1νοι ορομο δροσιάς, 
πληρότητας, χορός. Τό πνευμο 
της έχει γίνει τέλειο άντιληπτό 
σ ένα ποίημα του Γουίλιαμ 
Γουόρντόγουορθ. 
Τό σώμα παύει ν' άναπνέει, 
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τό αiμα νά κυκλοφορει 
στόν ϋπνο βυθισμένος. 
πετιέται ή ζωντανή ψυχή 
καί μ· ενα μάτι ηρεμο γεμδτο 

άρμονία 
καί βαθειά δύναμη χορός 
στά πέρατα άντικρύζομε τά 
πάντα ζωντανά. 

Ή πιστή μετάφραση έχει ώς 
έξης: 

Ή άνάσα του κορμιου ΚΙ ή κί
νηση 
του άνθρώπινου αϊματος σχε
δόν σταματδνε, 
κοιμόμαστε μέ τό σώμα καί γι
νόμαστε 
μιά ζωντανή ψυχή, ένώ μέ μάτι 

ηρεμο 
άnό τιiν άπαλή δύναμη της άρ

μονίας καί 
τή βαθειά δύναμη της χορός 

βλέπουμε 
τή ζωή των πραγμάτων 

Τό κύπαγμα αύτό μέσα στή 
ζωή Ειναι μιά αντίληψη τiΊς άν
τιφατικης ένότητας μέσα στήν 
όποία τό σύμπαν γίνεται ενα 
ζωντανό παλόμενο σύνολο. Λέ
γοαι γιά έκεινον πού βρήκε 
σοφία μέσα στήν καρδιά του, 
ολη 11 δημιουργία είναι ό 
καθρέφτης μέσα στόν όποιο 
βλέπει τriv είκόνα της αίωνrότη
τας. 

Πρέπει ν άναφέρουμε οτι 
περνώντας τά τρία πασίγνωστα 
μονοπάτια της Αύτο-γνωσίας η 
της όπελευθέρωσης - της σω
στής γνώσης καί δράσης (γνιά
να, μπάχτι, κάρμα) τά όποια καί-

τοι φαίνονται διαφορετικά, έ
χουν στίς ρίζες του τή σοφία 
πού χαρακτηρίζει τήν πληρότη
τα της ζωής. 'Όταν τό μονοπάτι 
της σωστής γνώσης φαίνεται 
εύκολότερα σά μονοπάτι της 
σοφίας, σά μεσουράνημα άφο
σίωσης, είναι έπίσης σοφία -
πού βλέπει τό Ράμα η τό Χρι
στό rϊ όποιαδήποτε όλλη έστία 
λατρείας - καί βλέπει τό καθετί 
καί τόν καθένα μέσα ο' Αύτόν. 

Τό ϊδιο συμβαίνει σχετικά 

καί μέ τό μονοπάτι της δράσης. 
Ή δράση φτάνει στό κορύφω
μα της τελειότητας, στον τοπο
θετειται στά πόδια του ύπέρτα
του - τήν έσώτερη κατοικία, 
τήv ψυχή των πάντων - οπως 

λέγει 11 Φωνή της Σιγής. 
- Γιά νά φθάσεις στή Νιρ

βάνα πρέπει νά περάσεις όπό 
τήν Αύτογνωσία, καί ή αύτο
γνωσία ειναι τό παιδί των έρ
γων τrϊς άγάπης. 

Σέ μιά άπό τίς όμιλίες της 
στό Συνέδριο του 1 906 ή '"Αν
νυ Μπέζαντ μιλώντας γιά τή 
Σοφία παρατήρησε: «Είναι ή 
φυσική ταυτότητα του παγκό
σμιου καί του προσωπικού 
Έγώ: Τατ, τουάν, 601. Αύτό εί
σαι. Ή Σοφία των Ούπανισάντ 
δέν είναι τίποτε λιγότερο, τίπο
τε περισσότερο άπ' αύτό - για
τί περισσότερο δέν ύπάρχει. 
Αύτή είναι ή άλήθεrα ολων των 
άληθεrών, ή τελική έμπειρία ο
λων των έμπειριών. Ή παράδο
ση της σοφίας έρχεται άπό τά 
βάθη των χρόνων φωτίζει πάν
τοτε τό δρόμο αύτών πού έ-
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χουν β6λει σκοιιό στήν κcιρδιcι 
τους τιiν εϋρεση της 'Αλήθειας, 
πού 6ναζητδνε τιiν αiτίc1 του 
πόνου κοί της θλίψης, τή φίιση 
κcιί το σκοπό της ζwης κcιί τόν 
τελικό προορισμό του 6ν0ρώ 
που». 

'Αξίζει v· 6νοφερθουμε έδώ 
σέ δuό cιπόψεις της πcιρ6δοσης 
τιlς σοφίας 6πελευθέpwσι1 
κοί cιγ6πη. Κοί τ6 δύο ε1νc11 
τρόποι σuμπεριφορδς ποίι 
6ξιουν αύξονόμενη ταχύτητιι 
πορείας στό μονοπcιτι τιlς 
προόδου. 

'Αν κcιί φcιίνοντcιι cΊντιφcιτικcΊ 
στιiν πρcιγμοτικότητο εiνω oi 
δυό όψεις του iδiou νομίομa
τος, ιi λcΊμψη κοί ή θερμότηπ, 
της iδιaς φλόγας. Ή C:ιπελεuθέ
ρwση πηγ6ζει cιπό τιiν προ 
σεχτική πορατιiρηση ολwν των 
περαστικών φαινομένων κaί 
τιlς βαθμιαίος cιντίληψης οτι 
σκέψεις κοί πρ6γμοτο εiνcιι πε
ριορισμένο κοί προσwριν6 6πό 
τιi φύση τους κοί ή προσήλωση 
σ' ούτ6 δέν εινοι δυνατό ν6 ει
ναι πηγιi παντοτεινιiς χαρδς. 

Ό Βούδδος, γι' ούτό προει
δοποίησε, οτι ιi έπιδίwξη έπιθu
μιών πού γεννιουντοι άπό προ
σιiλwση μοιάζει μέ τό κυνήγι 
του άνέμοu μέ μιά άνομένη δά
δα στό χέρι. Τό χέρ1 εΊναι φυσι
κό νά τσοuροuφλιστε"ϊ. Χάρη 
στήν άγνοιά μας τρέχουμε πίσω 
cΊπό πράγματα πού νομίζουμε 
πώς φέρνουν χαρά, άλλά γριi
γορο άνοκολύπτοuμε οτι δέν 
ειναι έτσι. Ή πηγή της μοuσι-

κι"Ίς ιιού έξυψι;Jνει τιiν ψuχιi, 
ύιιrιρχει ατόν κrιλλιιέχν11 καί ό 
χι ο ι6 6nγc1vo. 

Η rΊιιελfυΟέρωοη δέν trxε 
τι11 μέ ι ιiν ιιrΊλη ένrινιιr, στιiν 
11ρuοιiλωο11 κcιί τιi ζωηριi έπι 
Ουμίr1 ιιοιΊ οuνδέι:τc11 μ' cιύιιi. 
"Ανιιδύι: ι rιι rΊιιό μιr1 [1cι0ύτερη 
κCΙΙιινόηοι1 ιου οuνόλοu, φύ 
οης κcιί κίνησης ιι7Jν iδι:ιιJν κrιί 
τι7Jν οuνcιιοΟι1μc1 rων. 'Αν κu1 
τιΊξοuμι: Π()uσεχτικc1 κιιί διrιλο 
γιοΟοι1μr ι ίς cΊνι ιδρrΊοεις μcις 
οτcιν r'ικοι11Η. μιλι'Ίμε, σκεπτό 
μιιστε, ιιiσΟcινόμοστε, βλέποu 
με, διcι[1ιΊζοu11ε κcιί γριΊφοuμε, 
cΊρχίζοuμε νc'ι διcικ()iνοuμε rιi 
σκλrιβιcι 11r1ς οτό φrιντcιοτικό κι' 
ιΊπ' cιύ Γ() ΓΙ()Οέρχπcιι ενος τρό
πος cΊπελεuθέρwοης. 

Τό 'Ένcι μένει, τcι πολλrΊ 

άλλcΊζοuν κοί περνούν. Τό ού 
ρcινιο φως πcΊντο λcΊμπει, oi 
σκιές τιlς γιlς φεύγουν. 

"Απελευθέρωση έντούτοις, 
δέ σημnίνει riρνηση κοί δέ σuν
επιΊγετcιι έγκcιτcιλειψη ολwν 
των σχέσεων. Ειναι κατcιστοση 
συνείδησης στήν όποίο πράγ
ματα κοί γεγονότα φuσικ6 
και ψuχικcΊ έρχονται κοί περ
νδνε μήν άφιiνοντος πίσω τους 
σκιές, πληγές κοί σημcΊδιο του 
άποδεκτου ιϊ του άπορριπτέου, 
της χαρδς η του πόνου. Αύτό 
συμβαίνει, όχι γιατί άδρανουμε 
η πέφτουμε σέ λήθαργο, cιλλcι 
έπειδή τώρα ξέρουμε τόν έαυτό 
μας. ·Ίσως ενο παράδειγμα ού
της της άπελεuθέρwσης νά 
φαίνεται στήν εiκόνο της άρά-
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χνης, τού διχτυού της καί της 
μύγας, γιατί ένώ ή άράχνη γλυ
στράει πάνω σ' αύτό όνετα και 
γρήγορα, ή μύγα μπερδεύεται 
και φυλακίζεται μέσα σ' αύτό. 

Ό Κρισναμούρτι, λέγει: 
- 'Όταν τό έγώ τελειώνει,

μαζί μέ δλα τά μυστικά, τίς ρα
διουργίες, τίς έπιτακτικές του 
άνάγκες καί φανερές άπαιτή
σεις, τίς χαρές καί τίς λύπες 
του, έκει άρχίζει μία κίνηση 
ζωης πού είναι πέρα άπό τό 
χρόνο, πέρα άπό τή δέσμευση. 
Σέ μιά τέτοια κίνηση δέν ύπάρ
χουν ρεύματα που διασταυρώ
νονται έφ' δσον τό «Έγώ» καί 
τό «δικό μου» έχουν ξεπερα
στει και έχουν παραχωρήσει τή 
θέση τους σέ ενα άδιάσπαστο 
συνειδητό. Σ" αύτό τό συνειδη
τό κατοικει ή δύναμη καί ή 

άγνότητα της άγάπης πού ρέει 
άδιάκοπα γιά νά βοηθήσει καί 
ν άπολυτρώσει όλλους καί 
φέρνει θαλπωρή σ' αύτούς πού 
ύποφέρουν στό κρύο καί στό 
σκοτάδι της αύτοφυλάκισής 
τους. Ή άγάπη είναι ή πεμ
πτουσία της κατανόησης η της 
σοφίας. Αύτή είναι ή παράδοση 
της σοφίας. Δέν ύπάρχει τίποτε 
τό μαγικό σ' αύτήν οϋτε τρέχει 
πίσω άπό τή δυνατή έντύπωση 

τών φυσικών έμπειριών τών 
όραμάτων καί τών φαινομένων. 

Αύτό σημαίνει πώς είναι μιά ίε
ρι1 προσπάθεια πρός τήν αύτο
συγκέντρωση, πρός τή διαρκη 
άφύπνιση καί πάντα γεμάτη 
άγάπη. Αύτό βεβαίως κανείς δέ 
μπορει νά τό κάνει γιά μας. 

Ό άνυπόμονος και βιαστικός, 
π�φτει στήν άμάθεια καί στήν 
όγνοια αύτών τών νόμων πού 
κυβερνούν αύτr1 τήν πρόοδο 
καί τελειοποίηση. 

Ό Σρί Πρίμ, προειδοποιει: 
- Τό καλύτερο ξύλο προέρ

χεται, άπό τά χαμηλότερα δέν
δρα. Αύτός πού περιμένει να γί
νει Γιόγκι μέσα σέ λίγους μηνες 
η άκόμα σέ λίγα χρόνια όσκη
σης, θά καταλήξει σέ άπογοή
τευση. Έκεινος δμως πού έχει 
τήν είλικρίνεrα καί τό θάρρος ν' 
άντιμετωπίσει τά πάντα μέσα 
του, καί τήν ταπεινότητα ν' 
άναγνωρίσει δτι δλα δσα έκανε 
ητανε τά πρώτα βήματα σ' ενα 
μακρυνό ταξίδι, είναι βέβαιο δτι 
θά έπιτύχει κάτι. 

Ή Σοφία καί ή Καλωσύνη εί
ναι δίδυμες. Μιά καρδιά κτυ
πάει καί γιά τίς δυό άδελφές, 
πού δέν έμφανίζονται ποτέ χω
ριστά. (Γουίλιαμ Κούπερ). 

Μετ. Σ. Χ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

τήν συνδρομήν σας 1986 
_ Δρχ .. 600 η έθελοντικώς κατά βούλησιν 
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ΑΝΤΑ ΜΠΡΟΥΜΗ 

"Η Παναγιά τού "Ήλιου 

Κάθε φορά πού πηγαίναμε 
στ άγαπημένο νησί, συχνά 
άνέβαινα uτό έκκλησάκι τrίς 
Ζωοδόχου ΠηγιJς, πού βρισ1<.ό
ταν ψηλά, καμμιά ωρα δρόμο 
άπό τι7ν παραλία δπου μέναμε. 

Τό μονοπάτι ι7ταν κακοτρά
χαλο. Σπάνια συναντούσες κα 
νένα χωρικό, νά σέρνει τόν 
γάίδαρό του η νά βόσκει τά 
προβατάκια του. 

'Ελάχιστα πεύκα, καμμιά πι
κροδάφνη, μέσα στίς ρεματιές, 
πού καί πού μιά συκιά, εδιναν, 
μέ τό λιγοστό τους πράσινο, 
περσότερη Ένταση στά χρυσο
κόκινα χρώματα πού πέρναν οί 
βράχοι, τr7ν ωρα τού δειληνού. 

'Όσο άνέβαινες, εβλεπες τr7 
θάλασσα νά πλαταίνει, σάν μιά 
άπέραντη εκταση πού ολλαζε, 
άνάλογα άπό τόν καιρό καί τr7ν 
ωρα, άπό τό βαθύ κυανό τού 
Αι'γαίου ώς τό έλαφρύ γλαυκό, 
πού τr7ν εκανε νά μοιάζει σάν 
καθρέφτης τ· ούρανού. 

Κ ύτταζες τίς πεζούλες πού 
χαρακιuνουν τά φτωχά χωρά
φια καί νόμιζες πώς βλέπεις τά 
σχέδια κάποιου άγγείου τrJς 
Γεωμετρικι7ς έποχιJς, 

Ό Ήλιος, πού δέν τόν σκία

ζε οϋτε σύννεφο, οϋτε κατα

χνιά, φώτιζε τά πάντα μέ τό 

στέμμα του, σάν πανίσχυρος 
βασιλειάς τrJς έλληνικιις γιις, 

'Όλες οί γραμμές γύρω ιίτcιν 
τόσο λεπτές, τόσο άπέριττις' 

Αύτό τό άπέριττο, πού txtι 
τό Κυκλαδίτικο τοπειο, πόσον 
πλούτο κρύβει, δταν καί σύ ζη 
τάς τέτοιου εϊδuυς πλούτο ! 

'Άμα νοιώσεις τr7ν όμορφιά 
αύτr7ς τιJς γι7ς πού σμίγει συνέ 
χεια μέ τι7 θάλασσα καί τόν ού
ρανό, καταλαβαίνεις πώς καί 
γιατί γεννι7θηκε σ· αυτόν τόν 
τόπο 17 τέχνη στr7ν πιό πνευμα
τικι7 της μορφι7, μιά τέχνη πού 
έκφράζει στr7ν ϋλη τίς πιό έξαί
σιες ι'δέες, δπως στίς τόσο 
άπλές καί άρμονικές άναλογίες 
ένός Πcιρθενώνσ 

'Απολαμβάνοντας ετσι τόν 
δρόμο μου, {φθανα στό έκκλη
σάκι, πού, δπως γράφει ό πολύ
τιμος φίλος μου, τό ιιgιιic/e 
8/eωι είναι χτισμένο πάνω στά 
έρείπια ένός ναού, τού θεού 
'Ασκληπιού. 

Τό έκκλησάκι, πολύ μικρό, 
κάτασπρο, μέ τή γαλάζια πορ
τούλα του, είναι περιτριγυρι
σμένο άπό διάφορα άπομεινά
ρια τrJς άρχαίας δόξας: κολώ
νες, κιονόκρανα, όρθοστάτες, 
δλα καταρημαγμένα άπό άν
θρώπινο χέρι. 
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Πίσω άπ' τήν έκκλησία, μέσα 
σέ μιά σπηλιά, βρίσκεται τό 
Αγίασμα τής Ζωοδόχου Πηγής, 
έκεΤ πού άλλοτε ήταν ή ίερή 
πηγή τού 'Α σκληπιείου. 

Ή κόγχη σκοτεινή, οί βράχοι 
σκαλισμένοι άπό τά νερά πού 
κατασταλάζουν άπό ψηλά, μαυ
ρισμένοι απ τήν κάπνια τών 
κεριών. Μπροστά στήν είκόνα 
τής Ζωοδόχου Πηγής κρέμονται 
άναθήματα: άσημένια χέρια, 
πόδια, πολλές καρδιές, συγκινη
τικά σημάδια τής λαχτάρας τού 
άνθρώπου νά προσελκύσει τήν 
είJνοια τού Θεού, προσφέρον
τάς του κάποιο δώρο. 

'Αλλά σέ συγκινει~ καί ή δύ
ναμη τής παράδοσης, πού φέρ
νει τόν σημερινό χριστιανό, 
άσυναίσθητα βέβαια, νά προ
σκινήσει τόν άρχαΤο θεό τής 
'Υγείας μέσα στό παληό του ίε
ρό. 

'Ανάμεσα στίς διάφορες εί
κόνες, ήταν καί μία τής Πανα
γίας, πού μ' άρεσε έξαιρετικά. 
Σοβαρή, θλιμένη, μέ τά μεγάλα 
άμυγδαλωτά της μάτια γεμάτα 
πόνο για τόν βασανισμένο άν
θρωπο, γεννούσε στήν ψυχή 
μου ενα συναίσθημα σεβασμού 
καί αγαπης, άνακατεμένο μέ 
θλίψη καί μελαγχολία. 

Όταν εβγαινα άπό τό σκο
τεινό άγίασμα, μ' άγκάλιαζε πά
λι τό φώς καί τό ϋπαιθρο καί 
ξανάρχιζε ν' άναβλύζει μέσα 
μου ή χαρά, χωρίς νά τό θέλω. 
Πάντα δμως με βασάνιζε ενα 
είδος άμφιταλάντευσης: νά 

προσκυνήσω τούς άρχαίους, 
αίώνιους Θεούς, ij νά άνάψω τό 
κεράκι μου εύλαβικά μπρός στίς 
χριστιανικές μορφές; Μήπως τό 
ενα ήταν μιά άντίθεση ατό άλ
λο; ενα είδος προδοσίας; Αύτό 
γινόταν γιά κάμποσα χρόνια, ώς 
πού κάποτε, ενα 'Απριλιάτικο 
πρωινό πού άνέβηκα πάλι ατό 
εκκλησάκι, εfδα κάτι πού, γιά 
μένα, στάθηκε σάν άποκάλυψη.Ι 

Έξω, ατό ϋπαιθρο, μπροστά 
ατόν άρχαιο ναό, ήταν τοποθε
τημένες δλες οί είκόνες, τό μα
νουάλι, ενας μεγάλος σταυρός 
τού 'Επιταφίου, καί πάνω σ' ε
να προσκινητάρι, ή είκόνα πού 
άγαπούσα. 

Μιά μαυροφορεμένη γυναΓ
κα, καί ενα νέο άγόρι, μπαι
νόβγαιναν στό άγίασμα, σκού
πιζαν, επλεναν, καί καθάριζαν 
τά πάντα. 

(( Τί νά κάνω, κόρη μου;>J γύ
ρισε καί μούπε ή γυναίκα. ((ΑίJ
ριο γιορτάζει ή χάρη της, ή 

Ζωοδόχα Πηγή, κι' ήρθα νά συ
γυρίσω λίγο καί νά γεμίσω τά 
καντηλάκιω. Καί πρόσθεσε μέ 
παράπονο: ((Βλέπεις κανείς, δέ 
νοιάζεται πιά γιά τέτοια, μόνο 
έγώ καί ή συνυφάδα μου έρχό
μαστε πού καί πού)). 

((Βοήθειά σου και γειά στά 
χέρια σου 1 JJ. τής άπάντησα καί 
σταυροκοπήθηκα καί γώ μπρός 
στίς είκόνες. 

Τότε είναι πού άντίκρισα 
έκείνη τήν μορφή τής Πανα
γιάς, πού τόσο άγαπούσα. 
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Τό φως τοιJ ιjλιου τιίν ειχε 
άλιίθεια μεταμορφώσει! 

Τό ι,;χpό της πpόσωιιο εδει 
χνε νά εχει ζωντανέψει, τά χεί 
λη της μοιJ φαινόντουσαν νά 
χαμογελοιJν καί τά μαιJpα, θλι
μένα μάτια της εiχαν μιά εκ 
φpαση χαpας, νcιί, χαpας.Ι 

Φαινόταν τόσο νέα, νά κα 
μαρώνει, σάν κάθε μικρομάνcι, 
τό τρυφερό μωρό πού εiχε 
στιίν άγκαλιά της! 

Μά καί τα ψυχρά μάρμαρα, 
ενα γύρω, λές καί ειχαν πάρει 
μιά ζεστασιά άπ' τιί δικιί της 
καλωσύνη, σάν ν' άντανακλοιJ 
σε πάνω τους τό φως τιίς δικι7ς 
της άγάπης. 

Τότε ε/ναι πού 6νοιξαν τά 
μάτια μου, καί ειδα ζωντανά, 
καί εζησα μέσα στιίν καρδιά 
μου, πόσο οί δυό θρησκειες 
πού ρίζωσαν στόν τόπο μας ει,-_ 

ναι άνάγκη νά ενωθοιJν, συμ
πληρώνοντας ιί μία τι7ν 6λλη. 

Έμεις, οί μικροί 6νθρωποι, 
εiναι πού χωρίσαμε στεγανά 
θρησκειες, άνθρώπους, τι7ν ίδια 
τι7 Γι7, χαρακτηρίζοντας τό κάθε 
τί σάν << καΛό!! 17 « κακό!! (< δικό 
μοU!! καί «δικό σοω! , μέ βάση 
Tl]V άμάθεια καί τόν εγωισμό 
μας. 

Γιατί ιί « θρησκεία τι7ς Αγά
πης!! νά παρουσιάζει τόση μι
σαΛλοδοξία; Γιατί νά εχει διuσει 
στίς μορφές τιJν άγίων μία τό
σο θλιβεριί εκφραση; Μιίπως 
εκει-νοι δέν εβλεπαν, πέρα άπ' 
τήν άνθρώπινη 
φωτεινό μέλλον 

δυστυχία τό 
τι7ς ψυχι7ς, 

Μι7πως κοί εκεiνοι δέν γνώρι 
σαν τι7ν εύδcιιμονία τιϊς πνευ 
ματικιις άνάτασης; 

Κ υί γιατί ό κcιΛός Χριστιανός 
νά επιδιώκει ΤΙ] στέρηση, τι7ν 
6ρνηση τιJς χcιρας πού χαρίζει 
ιί ίδια ιί φύση, Μι7πως ό θειος 
ΊησοιJς παράγγειλε ποτέ τίποτε 
τέτοιο ατούς μαθητές του; 

Αλλά γιατί καί ό άρχαιοι\ά
τρης νά καταφέρΕ τcιι συχνά 
εναντίον τοιJ ΧριστιcινισμοιJ 
χωρίς νά προσπαθι7σει πρώτα 
νά ξεχωρίσει ω σφάλματα τοιJ 
κΛι7ρου άπό τιί διδασκαλία τοιJ 
Κυρίου; 

Γιατί νά μι7ν καταδέχεται, 
πολλές φορές, νά μελετι7σει καί 
τά Εύαγγέλια, οσο καί τ' άρχcιια 
κείμενα, γιά νά δεi πόση πνευ 
μcιτικότητα καί πόση άλι7θεια 
κρύβονται μέσα στις άλληγορι
κές παραβοΛές, 

Μέσα στι7 φύση, ολα εiναι 
ιιφίλω! καί «συγγενικά!! . 

Ή άρχαιότητα εχει άvάγκη 
άπό τιjν τρυφερι7 επιείκεια πού 
δίδαξε ό ΊησοιJς καί πού, στι7ν 
άρχαία εποχι7, ύποχωροιJσε κά
πως μπρος στην αύστηρότητα 
τοιJ Νόμου καί τι7v ψυχρι7 λογι
κιί. 

Αλλά κcιί 17 θρησκεία τι7ς 
άγάπης χρειάζεται τή σοφία, τό 
φως καί τήν χαρά τιJς άρχαιό
τητας. 

Ό Χριστός εi'πε. ιιΔέν 17ρθα 
νά καταΛύσω τόν νόμο, άι\λά 
νά τόν συμπληριuσω!! . 

Έδω κρύβεται ιί μεγάλη 
άλι7θεια Ι 
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Κάθε έπίπεδο προόδου, στη
ρίζεται ατό προηγούμενό του, 
καί τό καθένα πρέπει v' άνεβεΤ 
άκόμα ψηλότερα, μέσα ατή ροή 
τιjς ζωιjς καί του το (( νυν καί άεί 
καί είς τούς αίώvας τώv αίώ
νωV)). 

Α ύτές οί σκέψεις μου δώ
σαv, θυμάμαι, μεγάλη άvακού
φιση, καί γαλήνη, έκεΤvο τό 
άξέχαστο πρωινό του 'Απρίλη, 
κι' δπως κατέβαιvα άπ τό βουνό 
σκεπτόμουν γεμάτη αίσιοδοξία: 

Κ άπατε θά ξυπνήσει ό αv
θρωπος καί θά διώξει μακρυά 

τίς στενοκεφαλιές καί προλή
ψεις. Κάποτε θά λατρέψει τό 
κάθε τί πού εί'vαι ώραιο κι' άλη
θιvό, δπου καί vά το βρεΤ Κά
ποτε θά μπορέσει vά έvώσει 
μέσα στι7v καρδιά του, τό φώς 

της άρχαίας έλληvικιjς σοφίας, 
μέ τή φλόγα της γνήσιας χρι
στιαvικιjς Ά γάπης. 

Καί τότε, μέσα στίς τόσες 
προσωνυμίες πού {χουμε δώ
σει ατή Θεοτόκο, ί'σως προστε
θεΤ καί μιά αλλη, χαρούμενη καί 
φωτεινή: 

(( Ή Παναγιά του ΉλtΟU)). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

·Ή Δοκιμασία

Ό άγωνιστής καί μαχητής 
άνθρωπος, πού βγαίνει άπό τά 
στενά ορια του φρουρίου του 
γιά τή μεγάλη μάχη, πού σκοπό 
έχει ν' άντιμετωπίσει τίς πιέσεις 
του έσωτερικου κι' έξωτερικου 
του κόσμου, πρέπει νά είναι 
προπαρασκευασμένος, γυμνα
σμένος σωματικά, ψυχικά καί 
πνευματικά. Πρέπει ν' άποκτή
σει τίς συμβολικές 1κανότητες 
της Αίγυπτιακης Σφίγγας. Τή 
Σοφία της κεφαλης της, τόν 
ταυροειδή κορμό της γονιμότη
τας, τά νύχια του λιονταριου 
της θέλησης κι' άνδρείας καί 
τέλος ν' άποκτήσει τά φτερά 

του όπου γιά νά πετάξει σ' 
άνώτερα ψυχοπνευματικά έπί
πεδα. 

"Αν δέν άποκτήσουμε τή θέ
ληση νά ύπομείνουμε τίς σωμα
τικές ταλαιπωρίες στίς πρώτες 
άντιξοότητες της ζωης, τότε θ' 
άποτύχουμε οπωσδήποτε. "Αν 
δέν όπλιστουμε μέ ψυχική άν
τοχή, πού άπαιτε"iται σέ κάθε 
εμπόδιο καί σέ κάθε θύελλα 
της φύσης καί των συνανθρώ
πων μας τότε μας άπομένει ό 
άπόλυτος θάνατος, πού είναι ό 
μηδενισμός του «είναι» μας. "Αν 
δέν άποκτήσουμε Σοφία, τότε 
μας είναι άδύνατο νά κατανοή-
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σουμε τcΊ μυστrΊρrα τiΊς ζωης 
καί τούς βαθύτερους νόμους 
του Σύμπον1ος. Χωρίς cιύτcΊ τcΊ 
bπλα στό πcιραμ1κρό έμπόδrο 
άποτυχαίνουμε καί στόν πνευ
ματrκό κόσμο δέν μπαίνουμε. 
Άπό του π1ό οσημου cΊνθρώ
nου μέχρ1 του π1ό μεγάλου Δcι

σκάλου κr Άνcιμορφωτη της 
άνθρωπότητας ri άντψετώπ1ση 
της ύλ1κης καί nνευματ1κης 
ζωης έχουν άνάγκη ηροπcιρcι
σκευης καί 11θ1κου όηλ1σμου. 

'Όμως γ1ά νά άποκτήσουμε 
αύτή τή δύναμη ηρέηε1 νά πε
ράσουμε cιπό τό στάδ10 της δο
κιμασίας. Γιατί μέ τή δοκψασία 
έξακρ1βώνεται ή σταθερότητα, 
ή καρτερία καί τό σθένος του 
άνθρώnου. Γ1' αύτό βλέπουμε 
σ· bλες τίς άρχαιες Μυστηρ1α
κές Σχολές στήν · Ελλάδα, Αίγυ
πτο, 'Ανατολή κ.λ.π. νά εινα1 ή 
δοκψασία ή άρχ1κή ένέργε1cι 
γ1ά νά κάμουνε δεκτόν έκεi'νον, 
πού έn1θυμουσε νά μπει σ· αύ
τές. Oi δοκψασίες εκείνη TΙlV 
έnοχή ηταν σκληρές, άλλά τ· 
άποτελέσματα ηταν θετικά. 
Μπορούσανε νά στηρ1χθουν σ' 
αύτούς τούς άνθρώπους γ1ά 
τήν μελλον1κή πορεία του έρ
γου, πού τούς δίνανε νά κά
μουν. 

Παρ' bλο, πού σrΊμερα δέν 
γίνονται τέτο1ες προγραμματ1 
σμένες δοκψcισίες, ώστόσο 
μπορουμε νcΊ δουμε τήν cιν
θρώn1νη δυναμ1κότητcι σωματ1-
κό κcιί πνευμcιτ1κcι. Κ1' cιύτό ον 
δώσουμε cιncΊντηση στcΊ έξης 
έρωτήμcιτcι: cι') Ποιες δοκψcι
σίες πέρασε στό δ1cιστημcι της 
ζωης του ό έξετcιζόμενος ον
θρωηος κcιί μέ τί τρόπο τίς άν
τψετώη1σε; β') ΜrΊπως σ· ούτές 
ύηόκυψε καί χcΊρ1ν της ύλ1κης 
του εύημερίcις κ1 εύτυχ1σμου 
πρόδωσε τήν cινθρώπ1νή του 
ύπόσταση καί ήθ1κή; Κcιί γ') 
Μήπως χcΊρ1ν μ1i'Ίς δυσκολίας ό 
έcιυτός του σύρθηκε στήν κα
τωτcΊτη βαθμίδα τiΊς άξ1οπρέ
πε1άς του; κ,· ολλες ακομη 
έρωτήσε1ς μπορει νcΊ ύποβά
λουμε γ1cΊ νcι εξακριβώσουμε ον 
ό ονθρωπος εινα1 όπλ1σμένος 
σωματ1κά, ψυχ1κcΊ κcιί nνευμcιτ1-
κcΊ. Κ1' έτσ1 νά εινω iκανός v· 
άντψπωnίσε1 θαρραλέα bλες 
τίς άντ1ξοότητες της ζωης κ1· 
αύτου του θανάτου. Γ1ατί ή 
ζωή μας εινω μία συνεχής δο
κψασίcι κcιί γεμάτη άnό πόνους, 
πού μας δίνουν τrl δύναμη καί 
χαλυβδώνουν τri θέληση γ1ά 
τήν άντψετώπ1ση κάθε δύσκο
λου προβλήματος cιnό τά πολλά 
μέσα στriν nερ1ηέτε1α της ζωης. 

**************
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ΣΤΑ ΥΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 

Λήμματα Τεκτονικού 
~ 

χρυσου 

Ά πό τό βιβλίο 
<<ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝη 

του ΠΑ Υ ΛΟΥ ΝΤΗΝΑΧ 

1986 

Θϊι πΓJιΗΊΠιι_ΟιΊπω ,·ϊι πιφουπιιΊπι,> μι:rικιΊ μ ηνιψυ.ω ιίπό το \-\ι\-\λίο 
"Κο1λ1Ί\'\ιι τι7ι,· f)ϊ1l\ι,ι,·» τοιι ΠιΊουλ Άμu,•τ{:ους ΝτιΊνυχ. Τό \-\1\-\λίο r.ί
,•111 μι:τιΊφrιωη τι7J\' χι:φοyr1Ίφ111\' ΤΟ\) Ντ11,•υχ. Γι:rμυνοΕλ\1ι:του φι
λϊ1λοyο1>. ΠΟ\) 11rΟι: ί1Tll\' Έλλι'ι.διι τίJν Όκτι;ψrιο του 1922 κυί δίδι1.
ξ1: Γφμι/\'ιι-:ιΊ πi: φο1τητi:c τι'> 192)-1924. Ά ,•ιΊ.μι:πυ πτοιις μυ()ητ{:ς 
το11 ιϊτιι,·ι: κιιi ϊ> φο1τητ1Ίc -τϊηι:- τι1ς Νομικ11ς κ. Γιι7φγος Πιιπ(Ι
;,:ιιτC11c. Άrγϊηφιι ι\ κ. Πιιπuχιιτζης i:yινι: Κι,()ηγητιΊς κυί Πrύτιιν1ς 
τ11c Γlι/\'Πiοιι Ά νωτιΊτης Σχολης Πολιτικι7J\' Έπωτημι7>ν κιιί Ά ,,_ 
τι;φϊ1ι:\'\ f)ΟC τοι> Συμ!-\ουλiου Έπικριιτι:ίιι.ς. 

Ό Ντi1,·ιιχ χϊφιπι: τιί χι:φϊ1yrι1.φι1. πτϊ1ν τϊηι: μυfJητιΊ του Γ.Π .. μ{: 
τϊ)\· τίτλο .. τι:τrιΊ.(iιι,.» κιι.ί "Σι:λί()ι:ς ιΊ,ιιι:rολογίου» - �ι<ί.Ιlιωυ. πολλi:ς 
φ\φi:c "·ιιi μι:λi:,ηπιι πi: 1-\ιΊΟος ιι1ηϊ1 τϊ� \-\ι\-\λiο. Mi: ι:ντυττωπίιωι: ίδίως 
τϊ1 \)Ι:(ηφο μ{:roc .. Σι:λil)Ι:ς Ί-Ιμφολογίου». Ό κ. Γ.ΓΙ. μι.:τi:φrυπι: τ<Ί. 
;,:ι:φϊ1�φι1φυ ποι'> τοι> ;,:ϊφωι: ϊ1 τcηι: 6ιΊπκυλί1ς ωυ. Κ(Ι.ί τιί ι':ξi:δοπι: πτιΊ 
i:ι).η,·ιl\ΊΊ. (τϊ1 1972. Α.· i:κδοπη. Κυί Η) 1979. - Β.· i:κδοπη) μi: 
τϊ1,· τίτλο "ΠιΊουλ Ντ11,·ι,.χ. ,(Η Κοιλι'ιδ(Ι. τι7Jν Ρϊ1δ<ιJ\'11. Κυί τι;φυ τιί. 
i:;,:ουιιι: "''ί τιΊ. \'\11/ΙlιΊζο\Jμι:. κυλι) τ� μoir<! 1-\ι:Ι-\υiως. ι:ττι:ιδιΊ Οιί μττο 
rοιιπι: Ι\Ίιί ,·ιΊ μi1,· ι:ίχιινι: μι:τιιφrιιππι "·ui νιί κι'ητοιιντιιν κιίπου «ξι:
;,:11π.ιι1Λ·ιι». \11ιΙ-\ιΊCοντιΊc το ιι.ίπΟιίνΟηκιι μ11Ί ιτιφιΊ.ξι:νη «r.λξη» yι· (Ι.ίηϊ1 
τϊ1 ΙlιΙ\7.iο. Ι\ΊΊτ1 πϊι,· .. μυπτιl\ΊΊ ()ι°Jνηπηιι τι7ιν κι:rι!.1(7)\' ΤΟ\) ί:πωτι:rικου 
ψυ;,:ι1π,·ι:ιι,ιιι1τ11\·011 μοιι "·ϊ1πμο1ι. ιϊc ,LΙΟ\) ί:πιτrωτι:ι i1 i:κφr<ωη. Γι' ι1.ύ
τϊ1 τϊ1 ι'\11ψ11πιι. ιτολλi:c φιψi:c κιιi τι'� μι:λi:τηπrι π{: 1-\ι'ιΟος. κ1· i>πο ι:μ-
1 ;ι 101)\'(1). τϊιr;ο ιΊ \'(1.1\Ί(λιι;τ τω πτιΊ Ι\Ί:ί μ ι:νιί του πι:rιππότι:rον "ΦΩΣ "· 
Ιlολλι1 ::οφiι, κιιi Ίπχιι K(l.i Κιιλλο:::. ΘιΊ iiΟι:λrι. νι', πrοπΟi:πω ί1τι δι:
"'Ί\'\1:c τι;φιι χrϊ1,·111. μι:λ1:τι71 μι:τιΊ πrοποχι1ς (μι:τιΊ ππουί'iης) όλϊ1κληrο 
τϊ1 ;,:ι7φο τοι> Ί�πιπτητοι'ι (ίiπο l-\1:Ι\ιιiως ι:ι,·rι.ι \'\ΙJ\'ίιτϊ1 ,•ιΊ πrοφτι'ωι:ι 
Ι\Ί /\'Ι:ic ,·ιΊ μ ι:λι:τ ιΊπι:ι. μι:τιΊ π ποιιί'iης. πτ i1 ι'iιϊφκι:ιrι. μ ιϊiς γιΊι ,•ης ζι,111ς 
τϊι,· χι7φο Tl]C r,,ι;ωης. ΠΟ\) κι,Οι;)C τϊ1 ci:rοιψι: ι:ινιιι iίπι:φος). Κιιί ίi
(1() ,,Ι\ιιΟι,.i,•ι,ιιι τιΊπο rι .ίπΟϊ/\'ΟflfΙ.Ι \'ίί μι:γrιλι;ι,υ ί1 πιφιΊ.ξι:,·η ιιίηιΊ «ψιιχο-
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::,·1.11_ι1ιιτιο.·ι'1 i:Ι.:i]" γι ιι\,τιΊ τιΊ ο.Ί:ί111:\·ιι. Κιιί ιι,11,1.: ,ιιιΊί.ιrιτιι. ι1τιι,· ι,ιιι 
Ι\ιΊ:1,1 Ι\ιΙ\i.ίιι τι111 ί.1:γι1i11:,·111, .. 1Ί::Ι10.· r 111φιΗ1" ι':::ιΓιΤΙ]Τ()\-,: Ί\rιτ1Η1ί.ι1·,,ίιι. 
Ί\ί.ι.1],tΙίιι. Ι lιφιιψ\11.οί.ογίιι e.·.i..::. Ί-:,·ϊ1,: i:::1rιτ1jτι111 1Ί;;οΙ\ί.11ω1, Ι\1: 
Ι\ιιίι,1.: ο.Ίιι ιίr:ιφι;:τι':οι, ο.ϊιί. ""-·ιιτ11r11111!:,·011". ΟιΊ i:ί.ι:·.,ιι. ιί:;(1 τι'] rι\1· 1 

ι.Ι)Ο\'Ι] 1::;ιrιτ1'�,ι1 !] "τ�.: ο.Ίιίl!:,) r1ιι,: ... · Λ ,. ο.·ιιί ,·1 Ι Ιιφιιψ111.οi.ογίιι i:1.1:1 ϊφ 
1.irι1:1 τ1:ί.ι:1,ωι11 ,·ιΊ 1: 1)1:\)\'Ι/Τ(/Ι f,.'(Ιί ,-ι'ι ()l()(ΊΓιο.ϊ:Τ(/1 rι!: ::οί).ιΊ 1111\'1:,'ίΙΓιΤΙ] 
,ι,ιιι 1Ίν1::;τι,·,ιμ!Λ·ι,1\' ι.1,φ1�1,·. (-)ιΊ i).ι:γιι ίiτι rιι: :-:ω.ι.ιι rιψιι:ιιι τι71,· ο.Ί:1μ1: 
,·1,1,· το11 «Ί Ι111:r1ολι1·.'iο11" ιιίrιΟιΊ,·ιψιιι ,·ιι ο.Ί\'Ι:Ιτιιι ,,i:,· Ίrιι.l1ϊ" ιΊ «Ζι�1,· 
ΛιΊγο,: .. το11 Ι\!1:γιΊί.01, Ί\ r 11.ιτ!ο.-τ11,·ι�: το11 �ιΊ�ιr:ιι,·το.:. \Ι]λι11)1'�, τιΊ Γι!] 
_lll:f)Ι\'(Ι «Χιιι;)()Ι]". ιΊ,·Ο r 11,1:-:1\'(/ ,.( Ιrιιγυιιτιι ... \'(Ί Ϊ:ι.ΟIΙ\'Ι: :;ι:ριΊrιι:ι ιΊ:-:ιΊ ΤΙ]\' 
f,.'(ΙΤ(ΊΓιΤ(/Γιl] ΤΟ\\ :\ιΊ011.: :;ο\, 1:\φίΓιο.Ί\\'Τ(/I rιι'μ11:r1ι1 rιτι·ι,· f,.'(ΙΤ(ΊΓιΤ(ΙΓιl] τ11.: 
ΤιΊ:11�- (Οιχlο ;ιl) ι:11:111). Κιιί τι'1,· ,,:ι;ι,,_ τ1·1,· �ιιιο.· r)11,·1·1 i:e.Ί:i,·1]\' ι:r:ο;ι:ι'1 ϊ1 
ΝτΙ]\'(Ιι. (μι': τιΊ ()\'O,ll(/ Ί\\'1) f)i:11::: ·οrΟιι,ιι), ΙΊιΊ τι'] Γιljμψι,·1'1 i:;;ιrιτι'ΗΙΙ] 
Ι\1:Ι\11ίω.:. τ(J 1\ιl\λί() (1\)Τ() 1:1,·ιιι ιΊ:-:ο rψι;ττ!:ο (Τ(1 «'! Ι11ι:rοί.(1γι()". ·οι.ι 
ΤΙΙ ()\Ί() «Τ1:τ r)ιΊι)l(/Η), ·ο,ιιι,1.: 111Ίτϊ1 ι)!:,· μ:;ιφ1:ι \'(/ rιημιιί\ΤΙ. \'ιψί:ω. ίiτι 
ΟιΊ 1:1,·ιιι ιΊ;τοrrι:-:τ!:ο ο.·ιιί Ό'ιιι τ1·1,· 1:;τιrιτ1·Η111 Τ()\-, 1\11:λλο,·τοc. Ί\,ϊ()ΓJ f1Ι 
,π!:ιι ίjτι1,·1:. ι-:1101;1,: τ() :Ι:rο\ΙlΙΙ:. Γίf)i\' ιΊ;τ() fll: f)lf.."I:.: ()1:ο.ϊtι)Ι:.: ;ι:r(J\'Ι(/ ι-:ιιί 
!]. ΤΙ]/.Ι:(φιιrιι). �ι'μ11:r)11 ιΊ_ιιι,,.: l\1:Ι\ιιίι,JS:: 1:1,·ιιι «γ1:γο,·ιϊ;". Ύπι'φ;ι:011,·ι: 
rιΊrιιι ;τr(ιγ_ιιιιτιι. ·01"1rι1:. Ό'ι'φι,1 rιιι.: ,ϊ()\1 ιiι':,· rιΊ γ,·ι,φί:οιψι:".. Ι-.ι.1:γ1: 
τι'),. ll 1)ι;1rι, ιιίι�)\'(t ;;.Χ. ιΊ ΙΙ011�τι'1.: Λοt)ι-:rι'1τ10.: (LJ7 55 ;;.Χ.). ( .. ΙΙψί 
τ11.: Φ\1rι1:1,)S:: Τ(;)\' llf)(Ι',',lΙ(Ίτι,1\'Η). Κιιί (J f >ιΊrι:-:φτ '(};cυ·;ι:ιιϊ111:r ΟιΊ ,llll� 
;τ1:ι i::ϊίΓιΙ]( ΓιΤ()\' 1:iο.Ί)ΓιΤΙΊ ιιίι7)\'(/ fΙ.Χ. ( 11)0-1 Jl)()7), «ΊΙ Τ:-:ιrιτ,·ΗΙ'l μιι.: 
1)1:iι.\TI rι;φιι :τ(Η1() ιΊ:;ίΓιΤΠJΤ(Ι :;ιφιΊcυ·() 1:1\'(/Ι τ(J �\ψ;:U\'Η, Κιιί () Τι: 
γιι'φ ,·τ!: �ιφ,·τ!:,· ΟιΊ μιι.: :-:ι:ι 110.Ίψ ιι «�i: ι)tιtrιτημιο.Ί·l ο.'Ϊ.ίμ ιιο.Ίι ο.Ίιί 11 
rι\,;';ι:f)Ο\'Ιl i:::ιrιτι'�,ιιη τιΊ ιΊ;;()ι)ι:ί;ι:,υ 11(1,·1) Τ() φιι,·τιωrιο.ΊJ ι:;ι:1:1 ι:/.;;ί 
ι)Ι:.: ,·ιΊ ι:1,·ιιι e.·111 :":ΓJΙΙ'/,lΙ(ΙΤΙf.."(),, Κιιί (1 'Λr1Οοιφ ΚλιΊrο.·: .,,-ιιΊ ,·ιΊ γ,·ι,φί 
Γι()\1,lΙΙ: τιΊ Γίf)(Ι",lΙΙΙΤΙο.ΊΊ ΟιΊ ;τri:;;ι:ι ,·ιΊ :-:rο;ι:ι,φ1'1rιι,ψ1: rιrιΊ ιΊ6ι'1\'(ΙΤ()Η f..Ίli 
Ι\ ι)11Ί.rιη,ι11\( ι1,\•Γιιο.·1\fΙΙΙΟημι1τιο.·ϊ\,: Τ:ι;J\' ΊΊιίηλιφ: 
{( 1 ΊιΊ τι'ι,· i:r:ιrι;ιlfι 'l ι)i:,· 1:1\'(/\ ο.·ιιΟιΊi.()\Ι i::;ιπτιι,ιι ()\'Ιf.."() \'(/ \);;()riTl]ΓJi:ιι 
ίiτι l1;τιΊrι.οΙ)\'1: :: 1)()i\ί.1ϊι111τ11 r:01, ,)i:,· ΟιΊ l\r()1,,·ι: :-:ori: τη ί.1Ίπη Τ()\1,: ... 
Ει1τ11;ι:ι;J,: :;()\) ιi Τ::ωτ11μ Ι] ι)Ι(Ιφ(•)\'1:1 :;οί.λi:.: ιrιφι':::: μι': τιΗΊ.: ... ι'::;ιπτ,·ι 
,ιιο,·1:.:! Κιιί ::ολί.Ι:.: φιφι':.: rι1,,·τιΊπππ11ι ,ιιi: ΤΙ] ·,,.1;1_ι11] τοϊ1 <Ι>ιί.(1ποφ()\1 
ll()tljTll Λουο.·ΓJι']Τt()\J. ΤΙ\\1 11 1,ι;JίιJ\1 ιιίι7J\'Ι/ :: .. \. ('). 1':[Η:\1\'17J\'ί(1,: τιΊ :;(ι\' 
τιι. Κυί ΟιΊ i:ξι10.ΊJΪ.()\1Οι'1r11:ι ,·ι'ι 1: 111:1,,·ιι ί!Ι ::ιι,·τιι. e.·u()<;J,: φιιί,·ι:τιιι ιΊ;:(1 
τι']\' «ΚοιλιΊι)(/ τι7J\' Ρ(Jι)(1)\'Η. μi:;ι:rι.: ()Τ(Ι\1 f..Ίlί11(1ί)Ίπι:ι τ(J\' 'Λ,·Οrω;ω 
ίο.·ιι,·(1 ,·<Ί «r:rοr10.-τ1·1π1:ι" τ(1 "ι·ο.Ί)i:τί.11.:" (:,.,J1:,111.ι1 «Φ<�1.:") μι:τιιλλιΊ.π 
πο,·τιι.: Τ()\' ιίr:(1 1 {ι)Jlω �,ψί..:11� rιi: Ι lι111ω l'L'L.:iιlc11tc1lis ιω, ιι�. 

'Λ.: ,LΙΟ\-) i::;ιτrιι:-:1:1 1:1)(�) \'(/ i:r:Ιο.ΊΙΪ.ι:πΙ),;) ,(J\' ΓιΤΟι.11.Γι,lΙ() Τ()\1 Γlί.ιJ\Ι 
-:: . . - , 

τι'φ;ι:()ΙJ: ,.-ο ιi,·Or(;)ί:l\'()( \'()\),.: ,�Ι:,· 1:ι,·111 Ι:\'11 ι)ο;ι:1:ιο :;()\) ;τrι:r:1:ι \'(/ γι: 
_ιιίπι:ι. ιίί.λrΊ _ιιιιΊ Φι,ηιιΊ i:τotfl η ,. U\'ΙΙψι:ι". 

Τ(1 Ι)ιΙ\λίο ιιl1τ1Ί i:;ι:ι•J ;:ιφουπιιΊr11:ι 1) � τϊ1 Τι:ο.-το,·10.·(1 \1:ί.τίο τ11.: 
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Μι:γι'ι.ληc l:τοιις της ΊΞλλ<Ί.ι'iος Νο 9. 2) ΣτίJ Τι:ϊiχος του Πι:r,ιοί)ι
ι-;οt) «ΠΛΡΝΑΠ . .:ΟΣ". Τϊηιοc ΚΖ τοt1 1985 ( yιίΊ. Η) ι:ύr,ύτι:r,ο κοιvϊ,J. 
3) �τι"1,· i:φημι:r,ίι)(/ ΕΣΤΙΑ. Φϊ)λλ(Ι 25.26 κιιί 27/4/85 γι<ί. τό ι�ύr,ύτι:
r,ο i:πίrrης ι-;οινίJ). Τ<;φυ τι'J πιφουrrιι"ι.ζω rrτϊJ,, <i.γυ.πητι'J ΙΛΙΣΟ. <ίπιi 
ιϊ.λλ η γ<•1,·ίι1 Ωi:<ωηc. ϊi ,. i:πι τr,ι":πι:ωι 11 i:κφr,(Ιση. ιί πό μ ίυ γωvίυ πού 
ιίφοr,ι1 ι-;ιφίι,)C τιΊν τι:κτονι κϊJ χr7φο. Νομίζω οτι (ΙίJΤίJ n'J Ι3ι Ι1λίο Ωιί 
πr,i:;τι:ι ,·<Ί. « πιφουrrιι"ι.ζι:τιιι" rrυνι:χι7ις. ιΊ·ωτι: ,·rΊ. μ 1i τι:Οι:ι «i:v ϋπν<!>". 
i:πι:ιι)ι°l 1:ί,·ω χr1Ίrrιμο γιιΊ τούς <iνΩr,ι;,;τους. Βι:I3(1.ίως. τό ,,"Ημι:r,ολό
γιο" τοι1 Ντι"1,·(Ιχ του ... 3.905 μι:τιΊ. Χr,ωτί,ν. τό ϊι.ποr,r,ίπτι:ι rrιίν Ι)ίω
rrη. 11 ι:;τιrrτι°Ηι η τι1ς ι:ποχ11ς μ(Ις. rrίψφωνυ. μi: τι"1ν κu()ιφωμϊ:νη �v
,·οιιι. τοt) Χr,ϊι,•ου. Τι"1 "1/Γ'(/_μμικ1i" του δηλ(Ι.δ1i δομιi- Π<φι:λΩόν
Πιφϊ1\·-Μϊ:λλο,•. ι)ϊ:,· ι:ίνυι δυν<ιτϊJ ,·rΊ ζ1Ίrrι:ι» κυνr.ίς τό ... Μι":λλον). ·Έ
χι:ι ι\ιιως ϊ, Χr,ϊ,,·ος ιϊr,ιιγι: uϊη1Ί ηΊv «Κ(ΙΤ. rϊνΩρωπον» γr,ιψμικ1i μορ
φι"1: Πολλοί ι'iιυπr,ι:πι:ις ι:πωτ1Ίμονι:ς. διυνοητι":ς. Φιλόrrοφοι κ<ιί Μύ
rrτι:c. i:χοι),·ι: ί)Η1.φο r,ι:τικ1Ί γνr;ψη γΗΊ τ1Ί ύφ1Ί του Χr,όνου. Π(Ι.ρ<ιί)ιίγ
μυτοc χι'φιν ό Σϊ:r, ·Άr,Ωουρ ΣτιΊνλι:ϋ 'Εντικτοv. Κ(Ι.Ωηγητ1Ίς του Π(Ι.
,·ι:;τιrrτημίου τοι1 Κ(Ιίμπr,ιτ�. i:iωπr,ι:π11ς <i.στροφυrrιι,:ός. στι'J i:pyo του 
«Xr,ϊJνoc Χr7φοc-'Ελξις» μrις λϊ:ι:ι ;τι;)ς τϊι γι:γονόω ύπrΊr,χουνι: "κrί
;του". μ1:rr<1. rrnΊ χr,ι'Jνο. κι· i:μι:ϊς π<1μι: κu.ί τ<Ί rrυνrιντουμι:. Ό Νομπι:
λίrrως Φ\Ιrrικιiς Ρίωιφντ Φrϊιvμrιν. Βr,rιΙ3ι:ιο Νόμπι:λ 1965 μr1ς λϊ:r.ι: 
Στι"1 φυrrικι"1 τϊJ Ποζιτρϊινιο όr,ίζι:ωι rrtΊ.ν 1Ίλι:κτρόνιο πotJ κινι:ιτω ... 
, irrι,1 rrτϊJ χr,ίJ\'Ο. π r,ι'Jc τι'J ... πυρι:λ()όν ' ΓΑ ντr,ιου Τόμrις: «Πι':r,(Ι. ιί_π· 
τϊJ φr,ιΊ.γμιι. του χr,ϊ)\•ου»). Μι"1πως λοιπόν ό χr,όνος i:iϊ:ν ι:ίνω «γr,rψμι
κιΊc: Μ ,·1πωc ι:ίνιιι τϊ, «Αί6)νιο Π<φ6ν" του Μι:γ<Ίλου Μυίτιφλιγκ 
( 1 Χ(J2- Ι 9--19): Krιi μ ιΊπως τ6 πrφrΊ.ξι:νο (ΙtJτό .. Ον. ni κιιτ· ι:ίκόvu Θι:ου 
,,:ιιί ίJμοi<ι)Πl\' πλrωμι":νο. ποιJ τίJ <Ίποκ(Ιλουμι: ιι·Ά νΩ r,ωπο». κλι:ίνι:ι r.ν
τϊJC του Κ<Ιί τϊ)\' ιιιίληΟι,·ϊ,11 <Ϊς ;τουμι: X r,l1\'ί). ((\JΤό Τ() ιι(ιί6Jνιο Πιι.
r,ϊ)\'»: Κιι.ί κrΊποιυ. rrτιγμι"1 rr;τιΊ.νω K(li ιι<i.δι:υτi:r,ωτη,, ( κ(Ι.Ο<;>ς γr,<Ίφιι 
στϊ, 11μι:r,ολίηιιο ι°J Ντι"1νυχ) μποr,ι:ι ν<Ί rrπιΊ.rrι:ι τϊ) φr,<ΊyμΗ κ<ι.ί νϊι πr.
r,ι'ωι:ι ΠΤι)\' «ω,ηΩιν()» χr,όνο: Κυί \'(ί «ζ1Ίrrη,, τό Μi:λλον: ·Έχομι: τ6-
Γf(/ πιφιίξαιι γι:yι)\•ϊηιι. Πr,ου.ισΟ1Ίμ(Ι.ω. Πr,οφητι:ιι:ς. Πr,οφητικι"ι ον1:ι
I1υ. πιφ11ψυχολογικ1:ς ιιιίνυδr,ομi:ς». τηλι;;τιΊΩιπς. "Ά vr.ξ1Ίyητι1». Πού 
μιί.ς λϊ:,-ι: ίΤ(;)ς. ίrrως. ιικtΊτι" rrυμΙ1(1.ίνι:ι rrτι'J tϊγνωστο «ϊ:νωιο ιτι:δίο» η1ς 
Σχι:τικϊηητος ... ΎπιΊ.r,χου,·ι: ηΊσυ πr,<Ί.γμ(Ι.ω γίφω μυς που δϊ:ν τϊι 
γ,·ωr,ίζουμι: ... γl!Ί ,·ιΊ. ξιι.νυΟυμ ηΟοϊΊμι: τ1Ί ,φ1Ίrrη» τοι1 Λουκr,ήτιου. 

·Ύστι:r,ιι ιί.πϊJ ωΊτι"1 τι"1ν "Είσι1yωy11» {iς ;τι:r,<Ί.rrωμι: rrni Π(Ι.pουσίυση
τι7J\' τι:ι--.·το,·ι κι7J\' « λ ημ μιί των" <ί πϊ, τιi ιτιφιΊξι:νο ιι.ϊηϊJ Ι3ι Ιlλίο: 

Κιιί πr,ι�ηυ \'ιψίCω 0<Ί πr,i:πι:ι ν<Ί ιi. r,χiσωμι: ι:δι7ι ϊιπό ηiν ,,"Ομ<Ί.δυ 
τι;,,, \ωκorrir,J\'"· ποϊ) <i.νιι.φi:r,ι:τω rrτιΊ ,,"(-Ιμι:r,ολϊη"ο» rrτίς σι:λίδι:ς 
521 (στiχ. 7 15 i:κ Τ<�)\' <ινω) κιιί ί()iως 561 κυί 563. Β.· i:κδοσις. Ί-1 
Όμι"ι.ι)ιι ι1.ϊηι"1 ιί,•ιι.φi:r,ι:τιιι χωr,iς πολλi:c λι:;ττομϊ:r,ι:ιι:ς Ι3ι:Ι3ιι.ίως ιίπ· τϊJ\' 
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Ντlι1·11z ι\ Ι'(ψl.11 ΝιφΟι111 ). �i: ;":()/.i.ιi r;ημ1:ιι1 r;ιi1· Ι{(Ι0(ψlίίΤΙJ,:ι'1 γ1ιΊ ΤΙ) 
:υ,ϊ1·ημι1 τ1)c Ni:11: Ί·::οz11:. ::ο\ι τι'11· ιί::ο,:ιιι.ι:ι lr;τι'] 2..:1:λίι)U 507. Η.· 
·ι-:,..-,)()ίίl]. �τίz. 7 i:ι-..· Τ(7)\' ι-..·ι'ιτι,1) ... 11οί.1τιι-..,·1 το\) ι)1ιιΙΙητη11 (τιΊ 1:ίr;ιιγ(1) 
Ό'ΙΙ-..ΊΙ το11 r;1ι·.,·,' 1 111φi:11) ;:ο\ι Ιlι:Ι\ιιί(Ι)C Ο1ι,ιιί:1:1 ::οί.\ι τϊ1 ιiιιιΙΙ1μη ;τιi1·1,ι 
r;τϊι1· Ό'\'(;)_1101'(1. ·οι.ϊ1ι-..'/.Ι]rη 'l ::ιφιΊ·,ψυφος ΤΟ\) ιιι'1μ1:r1ολϊ1γ1ω,,, ΤΟ\-) 
Ντι'11·11z (Ί\ 1·τ 1 11:11 ΝϊφΟ1111 ): 
.. ΤιΊ ,11ϊ1 zιφιιι-..'ΤΙ]f1ΙίίΤΙΙ-..ΊΙ Ό'l'(1ψίr;μι1τ11 Tl]C Ί:ί.1·τ 1111ιρ1:" ( 'l ι'φzιΊ της 
Νi:ιιc Ί-:;τοz,-1:) 1:11·ι11 ιΊ i:1·τ1:ί_ι;1c ί,:111·ο;τοιφι,;1Ί 1:1ιω:ί11 ;τ111Iτο11 r;τι'11· 
Οίι-..ΊJΙ1μi:1·11. ιΊ "::ολιτιι-..ΊΊ τοι, \1ι1Ι\ι'μη,,. ιΊ ϊφΟολοyιr;μi:1·η ί1<φ1:ί11 τι1c 
π11ι.ί.();'1,:ι-1c :1,1ης. Ι] ϊφΟιΊ ,,111ι-..Ί1ΙJ1:r11·ηι,Ί] ,:ιιί ιΊ r,(Ι)r;τιΊ ι)ιοίκηr;η. ιΊ 
ίr;ο::ιι/.ιτ1:ί11 ι-..Ίιi Ι] οίι-..Ί11Jμ1:1·1ι-..ΊΊτητι1. r;τί: ιιιίξi1:c ;το/.1τ1ι-..Ί11-1 l\ί()\JΙJ (τιΊ 
1:1r;11-_,1,1Ό'ΙΙ-..ΊΙ τοι, ίίΙΙΌ'',' 1111φi:11). Κ11Οοί.1ι-..·ι'1 ψ11φος. ίr;ο1·ομί11. Ι-..ΊJΙΙ'ι,ι1•1κι'1 
ι)ΙΙ-..Ίιιοr;\,1·11. i:ι.1:ΙJΟ1: 11ίι1 το11 ιίτϊ1.11ιJΙ>. i:1'11110 11\r;Οημιι i:01·,'�τητος. τ1':/.1:1ι1 
,1 1 1ι1r;ι,1;τ1 Ι-..Ί] ιίr;φιΊ Ι.1:1ιι. ι)11:11Ο1ι1·ϊ1,ιι 1:1•η ι)ΙΙΙι)Ι ι-..Ίωίιι ί:Ιψιι yι,1yι1ς ( 2..:1) .. 
507. Η.' i:ι-..Ί)()Γ\Ιj. Τ1:λ1:1Jωί11 ;:ιφιΊ·,ψιιφ.) Τι)(�) ί;zοιι,ιιι: ΙΙ1:ΙΙ11ί(Ι)( τιΊ1·
ιΊ;τοι-..ΊιτιΊr;τιιr;η τι1c ΤιΊ:1:(Ι)c ιι;τ· τϊ1 ΧιΊοc ... Οι-ιlο ;111 ι.:11;10). 2..:τίc r;ι:Ι.ί
ω:c 5: 1 5.,5. Η.· Τι-..Ί)<Jίίl]. ·_.\;:οι-..Ί1ί.\,;-cω1·τι11 r;τϊ11· 111·11yl'ι;1r;τη μ;φο 
r;τιΊ r;τιΊ i:ι-..,τληκτιι ,ιιιΊΤΙ<Ι ΤΟΙ> " ... :ω1'Τιι1·1:μι':1·11 τιΊ μι:yιιλ\1τι:r11 πι:rιr;τιι 
:ιι-..ϊι της ·1r;τιφί11c r;ι'11· i\·ιι i::11ίr;ιι1 ιi 1 111μ11τ1ι-..·ϊ1 Οi:ιιμιι ... 11 2..:ΤιΊ 2..:ι:λ. 5.17.
Β. ·ι-:ι-..Ί)()C,Ιj, 2..:τίχ. 11. \111Ι\1Ί:01Jμ1: τιΊ φrιir;η:" Ι<.ιιi ξιΊφΙ'()\) 1·1Ί ϊ1
(ll'(l;'Clil'T1:zoc 1-..ΊΙΤΙΙΙΥΙίί,llϊ)ς ιίπ' τι'� λ1:11ι-..·ϊι λυτr(Ι)τ1ι-..-ϊ1 Ι.ΥS (ιl\
Φ1�1c)11. 1 ΊιΊ Τϊ11· π11οzι,φψ1i:1·0 11ι:λ1:τητιΊ 1:ιΙ'(IΙ r;ιιφι':ς (}Tl ιι1Ίτϊ1 τϊ1 "ξ1:ι-..-ί 
1·11.ιI11.11 γί1·ι:τι11 ιί::ι'� Τι']Ι' ιι'C)μιΊι)ιι Τι711· \1ιιι-..'Οr;ίω1•11 iiτι1.1· i:11zo1·τ111 ι-..·ιιί
i:Ό1 ι-..·ι1Οίr;ω1'Τι11 r;τι'11· Ι,1:1'Τ111ι-..·ι'1 1:1φι;1;τη. ιΊy1·1,ιr;το r;ι'; μιι ς y1ιΊ ;τοιο\1c
λι'�;1011c. i::τιλο;1 11c. στι1\1c Ι )οι)ι711·1:ς. ι-..·ιιί ίι)r1Ίο111· ΤιΊ1· "Κο1ί.ιΊ6ι1 τι,11·
Ι)ϊ)ι)(1)Ι'11. ( 2..:zi:σιi ΤΟ\) rϊ1ι)()\) ι-..·ιιί ΤΟ\> στιι1φο11:) 
·γ;τ1Ί 1 1zι:ι (ΙΙιΊ φrιΊση ίίΤι'1 ιιΊ lμ1: 11ολϊ1γ1011 στιΊ σι:ί.ί6ιι 5(1.1. Β.· i:ι-..Ί). στιΊ
,i1:\,Τ1:11η ,1ιφιΊyrι1φο ;'ί()\) ΟιΊ ,ll,ϊ(ψ()\)(11: 1·ιi zιφιιι-..-τηr,ωΟι:ι ϊσ(Ι)( Η((ψΙΊ
r;η ι-..),1:J()ί 11 Eιl'(II !] φ 1 1ιΊση: <ιLΙΗΙψ(Ι (i:1·1·οι:ι τϊJ .'1905 μ.Χ. i:zo111·1: Υf)ΙΙ
ψΤΙ:ι ι)i:1· ξι:r(Ι) πϊω1:c ;(1/.Ι(ί()Ι:C Ιl1Ι\λίι1. Ιlιο-.ψι1φ1κιί μο1·ιΊχιι ii ψlJ;(O-.ψ(I 
φιι-..·ιι ι-..Ίιι τιΊ ;τιφϊ1μοιι1 πi: r;111·ιίr,Τηση y1ιί Τι'11· ;τrοσι,1;-c1κιηητι1. ΤΟΙJ 
Βω.ι-..·11) ϊ1 Βϊ1λι-..·υ ι:11·111 μιιΊ .  ι-..·1φ1ιφzο11r;ιι ::rοσω;τιι-..·ϊηητιι r;Τι'11· ΚοιλιΊ
ι)ιι. ί,,1i: 1η<ιτοΙJ ι-..·\φι111c. ι-..·ι1Ο1;1c 1:11·111 ϊ1 Ίηr;ο11c ίίΤι']Ι' i:ποzιΊ μυς. ιϊς
;:ι11ψ1:. i:ξϊ11· i:ι-..,:Ι\'(Ι ΠΟ\) i:χι1111·1: ;:1:r11:zι\ιι1:1·0 σχ1:τιι-..·ϊ1 μi: τι') "Βολι-..ϊι-..·ϊ1 
ι-..,Ί1111;1μι1 .... ·ι:χο\J\'/: (ΙΙ:λ1:ΤηΟ1:ι ι1ί ::rϊ1yο1·οί του πο\J;(()\)1'/: �ι'1r;1:1 ω.οι 
Touc σΤι'11· ΚοιλιΊι'iιι. ιί::ϊ1 To\,c 1Ί,ιι1:σϊη1:rο1Jc 1;1ς τϊJ1· πrι�ηο Βϊ1λι-..Ί1 
;τοϊ1 ιιΙ:ι χ σ i:ρΟ1:1>1 1Ί1·ι't(ΙΙ:r;υ στοϊ,c .\ιuι-..·ϊ1σιο\JC. Αι'>τ1Ί /.Οtίίϊ)\' 'l φrιΊση 
"πι111 1:ιzιι1· i:r,01:111 1:11'((1 ;-c1Οι11·ϊηιιτιι φrι'ωη ι-..-ι.ι:ιι)ί. 
Kui σημι1i1-ι:ι Ι\ι:Ι\ιιίωc Γί(;JC: 1:ιχ1:1· i).Οι:ι ιΊ;-cι) κιΊΓCΟ\) ιιιΊλί.01))1 () ::rι"iyo 
1·0.: τοι> Βι'�λι-..Ί> μi: τι·11· ϊΗιιΊl'iυ Τ1711· \ιιικοσίι,11·. Κιιί iiτι 1Ί ΌμιΊδιι 111111·1 
iμι11Τ .ιιιιΊ ϊ1μιΊι'iιι Ι\!1Jη,ιιi:1·1•JΙ' r;ι': ί:;τί;:1:ι)ο ιί\'Ι;ηι:rης Γ1·ι;1σης (Μ\ιστι:c). 
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Κιιi μι: τη1· i:rηιιιπιιι τουc: ι"iημιοίφyηr;υν τίJ Ίνr;τιτοϊηο Αϊδι:r)()ι: ν. 
Ι,ι11·ι1111Τ Π\> ΛΞΙ/ ι"iηλι1ίiι"1 τίc: Ωι:ι,φίι:c: τουc:. 
\ιιΊ τ11c �ι)φίιιc. τηc Ίr;χιJοC κιιί του ΚιΊλλους. Ι-Ιι:1-\ιιίωc. Κυί μi: τι"1 

πι:φιΊ τοιJ τϊ1 Λiι"i1:r1r;1:1· κιι.τορ()ι;Jνι:ι νιΊ. «μι:τιι.λλιίξιι» ϋστι:ριι ιίπϊ1 μιι
"· fJι)χf)ϊJ\·ιιι 1:r;ι,Jτφι"·1Ί κιιλλιι":ryι:ιυ. τϊ11• \-101110 s;φίι:ηs r;{: 1 -/οηω οα:ί 
ιlι:ιιι;ιlί\ 1ω1 ιι�. ΤϊJ 1i:o «ιϊ,·Οrι,J;το". ΠοίJ κιι_()ίr;ω.τυι ίκυ1·ός μi: ττΊν 
"·ι ι λλιι:rγ ημ i:,·η 1:r;ι•JΠ[)Ι 1'ΊΊ του ι:ίΗι ιr;()ηr,ίιι 1•ιΊ. «i:νιφμ ονίσι:ι" τή r,υ1•1:ί
ι"iηπ ι"1 τι1ι1 μi: τϊJΙ' « Πιιyκϊ1r,μιο Ρυ()μϊ1". 1'ΊΙi νιί προr,κτ1Ίr;1:1 τϊ1 ΝΥΜ-
11 ι:ι�ΛΒΙJ>Χ (τ111· "Λμωη Γ1•ι;Jr,η). τϊ1 33R2 μ.Χ. «Στίς ί:ξη τοϊ> Δτκου 
μιιc �ι:;ττι":μlί r 1η". (Σι:J .. 207. Β.· ·ι=:""ι""i.). Τοϊηο r,ημιι.ίνι:ι ;τι;Jς δι":Ι· πri: 
πι:ι 1·ιΊ Ι \ιι ι(ϊJιι ιιπτι: πi: Ωi:μιι. τι ι « Μ ίJ Ι]ϊι!]C". Τϊ1 Φi 2 Σ ()ι":λι:ι πολύ δυυλι:ιιί 
-_,,ιι 1·ιΊ λιΊμψι:ι. Oi �ψι"�γιφι:ς «ιί.λλιιyi:ς" δi:ν πι:τυχιι.ίνουv. Οί σημι:ρι
Ι'<)Ι ι"11·Οrι;J;τ11·01 ιiφΩ11λμοί «ι"ii:1· ΟιΊ 11ίiίJ\·ιι1·το ,·ιΊ. ιί.νf1i:ξου1• ι:iς τi111 λιί.μ
ψ11· ωι>". Ό rιν.οc μιιc ι:ί1·ι11 νιί "·rι1.τ1·1σωμ1: τϊJ ΦΩΣ ιιύτcJ ιΊνιι.μi: νο 
ι:ίc τϊ) ΙΙιΊΟοc τ11ς r,υ1•ι:1,"iι"1r,ι:ι;Jς μυς. κιι.ί 11ιΊ. μ τΊν τί1 ιiφήσωμι: νιΊ. r;Ι-\ύ
r,ι:ι. Ι(ιιί κιιοι;)ς Τι°) ξi:rουμι: (I\JTϊJ ΟιΊ τι'� πι:τίJχωμι: μϊ1 νον ri .ν i:νι:rγουμι 
.. ;τιΊ,·τι:c ι)ι· i:,·ι\c κιιί i:1'-ιωτοc: ι"iιιί πι"11·των". 

ΤϊJ 2RlJ..J _ιι.Χ. κιιτιφΟι;JΙ'ι:ι i1 «·Ομιίι"iυ τι7JΙ' .'\ιrικοr,ίων» νιΊ συyκα
τrι•Jl)ι:ι r;τ111· Κι:1·τr11'ΊΊ Ειφι;)ΠΙ] (r,τοί)C: Ρο6ι7)\ΙΙ:ς) νιί ί:νφγοποιηΩ�:ι. 
1·1·1 τι:Οι:1 1:1' «Ίr,χ\)\n κιιί ,·ιΊ. ι'�ηιιιοιφγi1r,ι:ι Η) Ίνστιτουτο Αϊδιrr,ι:ν. 
ι\ιΊτϊ) τι\ ιϊφΟ11πω r,i: i:πιr,τημο1•ικϊ1 "·ίφοc κιιΩίίiρυμυ που 1'Ίιτυρ06Jνι:ι 
,.· ϊιπ,1"·ιι.τιιπτι"1πι:ι τι"11· ΤιΊξη ιiπίJ Τ<) Χιίοc. π1:τυχι1ί1•οντιι.c: τι"1ν «ι:r;ωτι::
Γ1'"·ι"1 ιίι.λιι�•ι"1 .. ΤΟ\) ιί,·Οrι;)Π()\J ι',mτι: ,·ϊι. 1'ΊΙ.ΗΙ.ϊιτι:ι ίκιι.νι'Jς νϊι δι:χΩι:ι Τ() 

1ΥΜ ΓΙ Ι:ΛΒΙ ΡΧ (Τ111• ιϊμι:r,η Γ1•ι;)()η. Τί1 ΦΩΣ). ΣττΊ σι:λίδυ 520-521. 
Ιr i:"Ί"i. ,·ιπι\ ττΊ τ.:ί.ι:υτιιίιι πιφιίγrιιφο τ11ς r,ι:λίδιις. Κιί.τω-κιΊ.τω. /)ιιιϊlϊι.
ζοιψι: τι"1 φrι"ιπη: « ... κ,· οί μι:yιΊλι:ς κι:ι νι:ς μi:rι:c: ι)t(ΙβUίνουvr. όλοi:vι, .. 
Ι Ιοιϊ),:: ΟιΊ ιιπιφι1iiπ1: 1·(1 ;τι:ι τί πrιι.γμιιτικιί r,υ1·i:l-\ηκι: μi:σιι r,· ιιύτi:ς: 
Ι-:i\'(/, τιΊχιι ιiλι"1Οι:ιιι ιιίηϊJ ποί> ϋr,τφι, ίJποπτηrίχΟηκι: ιίπό ιίνθρι;J;τους 
ποφο\)C. ;"[(;)( ιίπϊ) ,ll(/1'"[)\Hί. ιiπι1 πολύ μιι.κrυιί ιί.νιίμι:r,ιι. ιί.πό τιί έκιι.
τομ,ιιιφιιι τίc χr1>σi:c: r,φι11r1:c: (i:ννοι:ι τ· ιίστi:rιιι) ποιJ λιι.μπιρίζουνι: 
τrι:μ()\>λιιιr,τιi πτϊ1 \'\)1'"ΤΙ:rινϊ1 Οϊ1λο. κ(ι.ποιι:c: fiγ1'(1)ϊιΤΙ:ς. λi:ι:ι. ιίοι:λφi:ς 
ψι>χι·:c. 1'ΊΙ.ί (ί\)\'ΙΊμμ11 i1π1:rιι.1·0r<;)Πll'Ι:ς iJπιίrξι:ιc:. r,τρi:φουνr: φιιίνι:τω 
πι1χ1·ι ι ιί ;-ιο 1'ΊΙ φο τι,φιι. μ · ι:υσοκιιι τοίJς ι:ιΊι:ρyι:τι κοίις ιτνr:υμυ τοδϊηr:ς 
λογιπμοϊ)c TO\>C (i:1·1·06 τίc: κιιλι":ς r,κi:ψι:ις τουc:) r,ττΊ μικριΊ μιις Γη: 
l(111·i:1•ιιc 6i:ν ΟιΊ.ξι:rι: Ωι:τικιΊ ,•ιΊ. πι:ι". 

·οπι•>C 1'Ί. ιϊ,, ι:ινιιι ίii:ν ιίποι)Ι:ίχτηκι: 1•ομίζω � (L\I Ωυμίϊ.μιιι κιι.λιί
ιιϊ1τι"1 τι"1 στιyμ ι"1 - τiποτιι. ιίπ· i:Kl:i\'{) τϊ)Ι' κι1.φϊ1 (;)ς τιί πι1μι:ριι ω Ντι"1-
\'(/χ γrιΊφι:ι ιίπϊ1 ι11·ι"1μ ης τι) Ι LJ22 τϊ1 i1,ιιι:rολ6γιο του ΝόrΟιι.μ. τοι> i:
του..: 3lJ05 μ.Χ. ποι> τϊ1 r.χι:ι «ζι,J1τιι1•ϊ1" μi:r,ιι. ϊιΤ<) πν1:11μυ του. δτι11• 
ξι1π1·ιί1:1 ιίπϊι μιι"11· ιί.rρι;)(ίτιιι. ληΟιφγικο11 ίίπ νου. r,· i:νιι. κρι:Ι-11-\ιίτι Νο 
Γ,()1'"0,lΙΙ:\()\) T!]C Ζ,φίχηc:. Τ()\' ΜιΊϊο του 1922. Στό r,ημι:ιυ ιιύτι) ι:ίνιι.ι 
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tnΙΙΙ'Ι.J1Ι\ :-1,1.: .. r;1, 1 ·1.1,11μ 1\;:1\\Ι.Ι" ι\ί\ 1.11 ·111 ο ΝΤ111·11;ι ΤΙ\\-Ι 111��- Ι Ι 1 ψ11ψ11 
;ιι1ί. 11','Ι"ΊΊ «1ί 1 ·11,11 \1\.11η":) Oi ::1.111r.r.ιΊr1.JH\I ,-;1:1 · Οι':ί.11 1•1: .111: ",1 1 ·1·: 1 ·11 ί.ιΊγο 
1·11 ::1φ11,)1.;ιΤ1)1-,1ϊ. r11 r;"υιι11 ','111 ",1:-:1Η11..: ί.11·.,1-1.: 11il)1:110Ι\11t11)\'1 . .: :- 1 ·1.11 
.ι111r1"·ι':..: ,-;1,1 ·ιΊt11.1..: Ι\'ΙΙΙ γ11Ί «1i 1 ϊ.::i;Ι'i•1r.T11 ί.1.1.1 μ111·1>,ι111r11" Ι\Ίιί ::1.1111φί 
::.1\1 ·r11 1 · 1 ·11 .ι11 ·1111111·1.ϊ11\111·1: r.1,·,.._,,·11.ιιι':1 ·11ι Τοιι.: "\1111\·1,r.1011.:" "·111 1 ·11 ί.ι·. 
\ϊ. Ι\ΊΙΙ 1·11 ::.11 1 ·1,ί.ι'.1·1: 111. ,i 1 Ί l\' j 1\111 Ι.\ι','Ι'(•Ι(ΙΟΠ\Ι\'Ιl.: r11 ι'11 · 1Ί_ι11,r11 r111-1 1\11 
/. ΙΙ l[Ι\Ί\' Ι\ΊΙί ΤΙ)\-, 1 Ιι\ί':ι, Νπι')\')'\' Ι\ΊΙi Τοϊ, 1·.._,,·1'ψ Ν1.ί.,ι1;τ1Ί 1 11 ·, ΤΙ;)\' 1Ί 1 1;ι11 
','1;11· rι;1,· ,~ 1 11;1τ1,11· 1·11·1,;ι1,φη�1:11·. r1:11· .,r;.._,,:-111Τι•11· 11il\Ίr.r1;,, . ., ::οι, 1.1;ι11 
1·1. :- 1 1i 1 · 11 Γ[ΗΙΙ\Ί>r.111 1Ί·:,i111·r11 i.::,η ;ι1 11Ί 1 ·111 r.r11()1.1 oi Ί 1 i1 111τ1-_..: τ11ϊ1 ι'.::,111 
r.11111 11ιΊr1)ϊ1 J-.:1.1·τ 1 1111, τ111-1 r.11·,;,, 1 1111·1111 .--:1·1:11_ι111r11.:. ·.-\::· 1011..: 1Ί:: 11','ΙΙ 
1,�ι1.: τ1;11- "\ιι,.._· 1,r.11,1 1 · .. 11;ι 1. ί.1.1.1 .. ;:ιψιιί.ιΊΙ,1.1" rrΊ r.Ι\·ι,Τι1ι.11 Τ11 Ί1·π1, 
Τ11ϊ1ω .-\ί,-;Ι,JJΓ.Ι.\' (I

.
Ι\Ί.',' ΙΙ:1 1). 

·Υ.--:0ΙΙ1.τ1•1 1ΊΤ1 ::111Ί1i 1 11Ηιο1 τ11.: .,·(),ιιιΊ,-;1,..: rι:1 1 · \111"·11πίω1· .. Τ>].
7 

.ι111 
l\'j1111·1-1..: 1:πi 1 ·11..: .ι11).ί. 111 ·τ1"Ί-l..: 1Ό:-:11;ιι1.: ι1;:ιψ;ιοι11 Τ Ι\Ίιί r;τι'1 1 · 1·::-:ο;ιη .1111_:, 
«�Ι\Ί1,--:111·1.1.: Οίl\ΊlίίΙΙί". · 11 Ί1.._·,·11 Τ111-1 <l>1•1rϊ)..:. 111· Οι':ι.1.,-ι:. ι\Ϊ.Ι.11 1:)1111·1. 
ΤΙΙΙ οτι ι)Ι,\' ι:ι'ψiΠΙ\Ί)\'ΤIΙΙ "/.\' ίπ;ιϊιϊ». 
, .. 1,·111 Ιί l\'1ψ;:1οι1ι'.1·111. ·ο 11ϊ1ί.11..: ΤΙ Ι\>.: 1:1πΤϊ1r;ο ψΙΙΙ\ΤΤΙΙΙ ;:1°1..: 1:11 ·ι11 ΟΓ:()\) 
1)11111.:. Ν1Ί ιιη 1Ίφ11r. 11ι 1 1 ·1: 1 ·11 ο\,ι'10 1 1ι11 · τ1Ί </>�! 1·:\ ΤΙ]..: �οφ11,.:. ΤΙ].: 
Ίr.;,,ιΊο.: Ι\ΊΙΙ Τι)ϊ> Ι,11ί).11ι1_:, -�!.: ΤΙΙ r.rι;•.ι111 ::οϊι Οι1 i:1101:1 ιΊ 'ί21111 ΤΙ].: 
·,.\ί.11ΙΙ1:i11..:. Τ:-:1:1,-;11 ι'11 · π\\ιΊr;ι)Ι>Ι'Ι: ΤιΊ Φ1;ιrι1 1111τι1 ϊ1::1ψ;ι1:1 ιΊ 1:10\111.: οι 
111·01 )(1);:()I \'11 ;-:ιφ11,ι11.11·1)\J,lll. 1:1..: Τ() Γ,}\'()[()_:, 

·ο ΝΤι'11·11;,, (ί\:ιψ1111.ι1) .ιιιι.: ί.ϊ:1:1 1:1r;Tι°1r;o r;τ<Ί .,·ι ιt11:1Η1ί.1Ί·,, 1 )» 1ΊΤι 1.1 
\'111 «11,ιιι1ηrο_: .. , � ΤΙΊ r,1.ί.ί,-; 1 1 .�..Ji-: Ι'ίΤi;,,ιι.: 1-! Ι\ΊΙί ι:;:, Ί-:.._-, [Ιι)\' 11\'tι), 

Ό-\..: ,ιιοϊ, 1::-:ιΤJΗΙ;:1:1 τ1,ψ11 1 ·11 ::1111ι\\1r,ι11r.1,1 i:1·11 τ1:ί.ι:ι1τ1111) «ί.'l,11.ι111 .. 
11::0 τιΊ \\ι\1Ϊ.i11. 
�ι).. (1."-1. Η.· 1:t,;,,_ �Ti )' . ϊ .._,1ί Ι\ΊΊΤ1•1: "· .\1:.: .._,1ί τ11 i1ξψ1. η φιί.οr.οφι 
Ι\Ί] Ι'ίl\Ί:Ι,ΙΙl γ1:1·11\·1:1Τ1:1 111 Ι\ΊΙί 1:1 ;,:1: ;,:ιί.ιιΊ,iι: .: ;,:rιο 1 ·ιι1 .--:J\JΙ' 1Ί::11 τϊ1 �τι'φί.11.: 
(i\/1:γιΊί.11 Φι;ι.:) Ι\Ί, 1Ί;:' Τι'J NYi\1111:,\l!lf ) λ, )'l/.lll1)Ι:..: χ11ϊ11·111 ::ri1· ί,11()1:ι 
ϊ1 l /1111111 11L·ιiιiL'11l;ιli, 11111 u,. 1:1 ;,,1: .._-ι'1 1 ·1:1 ι:φι,;rι':.: ·.,11Ί ΤοιΊ..: .ι1ι1ιμιι':1·οι,.:. 
r;1: ϊ1r;1:.: Ι\ΊΙί Τϊ1r.1:.: ::1:f)Ι/ίί(Ίn::1.:. τί.: 1�φ1:.: ι:"Ί:ΙΙϊ:.: ίΙ].: ίr;ιΊΟ1:η_: 1Ί111:μi11.: 
t,;111 1ΊΤ1ψι<:iι1; (1:1 ·1 ·ι,1:1 ΤΙΊ ι'φ;,:11111 Ι\ΊΙi 1·1:1;1τι:1111 [Ι Ι>J\ΤΙΙ\ΊΊ r;11r,τ1Ί,ι111Τ11) . 
. \ι':.: "Ί11 rι'1 i1::.1:111. �,·1 .-\i,i1:11r;1:1· 1Ίτι1 1 · r;τϊ1 ii,'i11 i:1•1-;o:ll Ι:Ι\Ί:11·11 ::1,:11μ11τι 
Ι\'ϊ) h:i:Ι'ίJ1{) Τοϊ> ()','ι'\1)()\) Ι\ΊΙί ΤΟϊ> i:Ι'\'(ΙΤ()\) 1:ί1�)\'(( (1: 1 ·1·01:1 Tl]S:: 1·i:11;: )'jlO 
1 ·11ί.1,γί11.:) 1i.._Ί,\1γ() 1 ·τι11· οί ::r11ιrητ11\Ί1i ι.ϊJγοι Τοϊ1 i\1:φ1Ί.,ιιr;1:1· Ι\ΊΙί ιΊr;Τ1: 
J)ι'J 1:r11 τ11ϊ1 Ν1Ίr1:11111Τ ::1;).: ί,ΊΊΟ1: :i ::0\1 ιΊ::1:rι':;,,1:1 Ο1Ί ;φΙΙ',',ΙΙ(Ιί11:':()ΙΙ\0Ι:ι 
1Ί 1 ·11�,.._·ι1111. ,,1ϊl\Ί;1,·Τ1t,: Τϊ1 ;,:1ι.uηί.ι'η1:1)ί11> (iχ-;ι;ι i:;,:ι1\Ι,ιι1: ::ιΟι11'ιΊ1· Τι'11 · ""-ί.i 
[ΙΙΙΙ\ΊΙ». Ti.: .. \,ι1Οιιί,-;1:.:»). Ι,ιιί ;-:ι�1.: .,r,i: ;,:ιλι1Ίι-;1:.: Ι\ΊΙί ;,,ιί.ιιΊ.61:ς r;φι11r1::: 
ωι'φιι1·οϊ). 1 ·ϊη111 Τι-1.: .\ιμιιοιφγi11.: 1Ί,ϊοΤ1:ί.11ϊ1\'Ι: τιΊ ,ιι 1:γ1Ίί.11 π1:;:rιι,ψι':1·11. 
;-:111Ί 1:11,ιι ι:πιφι>I.Ι(','[Ιι':Ι'(Ι ΙίΤΙΊ i:,ι1Ι\ιι1. γι':1·11 ui: \'()\) ί,'(Ιi υι': ,\ι°)'/() ί,'(Ιί υι': 
«Ι\Ίψ,-;11Ί .. (Τ1Ί. 1:ίr;11;'1•1','ΙΙ\ΊΊ ι,ι.._·ιΊ tιου). ιΊ.ί.ί.ι1ϊ1 i' ;,:ι1111Τ Ι\Ί

. 
iiί.ιι:: ::r11·:r111To 

;:1111101:1. τ· 1Ί ,ιιιΊΟηΤ<Ι ;,:rο1 ·11\ΊΊ πι:rιοι;ψΙΙ( ::οιΊ 1Ίπι'φ;,:ου1·1: ί,'((ί τ' 1Ί,Ι\ΊΙίΙΙ 
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μι:η)l]Τ(I πλιιίr;ιιι ΤΟ\) ι,;οr;μικοι> χι;φου ΚΙ οί μυrιιΊί'>ι:ς τr71ν κόr;μιι)\' 
ι:i\.ιιι πrιΊyμιι.ω ιiφιΊ\•τιωω yιιΊ τοί1ς bικοί>ς μιι.ς r;τοχιωμούς. yι,Ί τιΊ 
ί)ιl\·ι"1 μιι.ς μικrϊ1χιφη Κ f )iΙΊη. κυί ιii:\' ,,-, χι,φι'ιι:ι () Λοyιπμϊ1ς μιις. κι· ίi 
()() ;ιιιΊ ΤΟ\)ΤΙ] 6ι7) τι"] 6ιι-;ι"1 μιις μtl\f)I] ί>bf)(1ΥΙ:ιο. φυλιιχΩι:ιη:. λi:ι:ι. ιίπϊ1 
τίc ιΊ.\·1:πιι. f )"Τιc Xf)O\'ικi:c ιΊποπτιΊ.πι:ις. κι· ιϊ.ν (){:λι:τι: vι"ι κιΊνι:τι: nΊ πί>y 
"·rιπη. Ι\ΊΊ\·τι: τη ιΊπϊ1 πημι:ιιι κιιΟολικίηφης κιιτόπτι:υπης. Π.χ. ιίνιι.μι: 
τιι:Ξ,ι"� τηc λiΟι\'Ι]C ι:ποχι1ς ι,;ιιί τr7J\' ί"iικι7>ν μιις κιιφι7Jν". 

Λi:c κιιί τι'J ii:Ξ,φι1\1 οί Μι:yιΊ.λοι ι:κι:ινοι Γί:rοντι:ς οί πrοκιΊτοχοι 
Ι\Ίϊ1λιιc (Ϊ:\'\'ΟΙ:ι τι"1ν .,·ομιΊ6ιι_ τι7)ν Λιιικοπί(ι)\'Ι)) κιιί Πf)όδρομοι ΤΟ\) Χί
λι:rι \'. οί ποφοί ι,;ι:t\'οι πο11 πι:rίμ ι:νυ \' τϊ1 Ωι'ι. νιι το. νιΊ τοι'>ς ιί νοίξι:ι κιιι 
\'οίφyιουc ϊφίζο\1 11:c ύπφιινΟrι;1π1νης yvι;ωης κιιί ψυχοπν1:υμιιτικ11ς 
1Ί\·ϊ>ι)ιΗ1 "·ιιί ποί> οiiτι: πτιyμ ι"1 ί"ii:ν τούς ι:ίχι: πφιΊπι:ι ιίπϊ1 τό νου. πι;Jς 
ΟιΊ i:χοΙ>\'Ι: πιΊψι:ι τϊηι: νιΊ ί>π<'φχουνι:. (i:ννοι:ι ι:ιiι71 \-\1:\\ιιίως niν ιίΩιινιι
πίιι τι1c ψ11χ11c). Λi:c κιι.ί τι\ iiξφι: 11 1iΩ1κϊηητιι κιιί ι:ιχι: πι:ι "Συνι:ίδη
πη ϊ1 ί:\' ί>μt\' Θ1:ϊ1ς". (Ί:6ι7> Οιί μποροί1r,ιψ1: νιί πουμι-: τό: Κιιτφχϊψι:
\'οι ι:ic τϊ1 \-\ιΊΟοc τ11c Π\J\'1:1611π1:ι;Jς μιις κιιί ί:νιφμονίζοντι:ς τί)ν i:ιι.υτι1ν 
μιιc μi: τϊJ\' Πι1γι,;ϊ1πμιον JJυ0μ6ν). κι· ι:ιχι: διι:κηrύξι:ι μιιζύ μi: τ11v 
Οrηπκι:ί(/.. ι:ϊχιιη: μιιCίJ \-\ f )Ο\'ΤΟφ(ι)\'ΙlΠΙ:ι. Κ(Ιί ή 1iΩικϊηητιι κιι.ί 11 Ωrη
ΠΙ\Ί:ίιι .. πτϊ1 πι:ιr,μ(Ι Τ<7)\' χιλιιΊ.διιJ\' «Πf)fΙΙ\-τικι71ν» (τιΊ. ι:ίπιιyωyικιΊ 6ικιί. 
μου. Ί::\'\'ΟΙ:ι Τι°)\" ιΪΚ f )(IΤΟ ί>λιπμό) μυιι.λι7)\'. μι: «ϊφΩιi Κf)ίπη» (τιΊ ι:ίπιι
γωyι κιΊ ι"iι 1\-ι"ι του) ποί> κιιΩϊηιι νι: κι ιί κοί>yιι ν χιιμοy1:λι;1vτιις κιι.ί πυy-
1\Ίtτιι \'t:ίΗJ\'Τιι.ς ί>ποκrιτικιΊ κιι.ί κιιφοφυλι1χτι;1ντι1.ς. i:τοιμιι νϊι_ ί:πωφι:
ληΟοt>\"t: χrηπιμοΟιφικιΊ (ί1λιπτικιΊ) - ι:ϊχιινι: ι·:πίμονιι δωκηrύξι:ι τή\' 
πι"ι \"ι•> ιί π · τϊ)\· ιί \'Ο f )ι;>πι \'Ο όr>Οϊ1 λϊ1yο πruyμu τι κότητυ. πι;1ς πτ11\' 
Ί\rι:τιΊ ί:πιφυλι"ωπι:τιιι ()ικιιίωπη τι:λικιί .. Πι;1ς ό λι:yϊψι:νος "ΗΩ1κϊ1ς 
Κιι\'(°�\·ιις» (τιΊ 1:ίπι1yωγ1κιΊ δικιΊ του) ι:ινιιι κϊιτι πολι'> ιΊ.ληΩινϊ1 κιι.ί iiχι 
μ<)\'ϊιχιι λϊ1yιι1. (Τϊ1 πημι:ιο υί>Τ() μου φi:rνι:ι πτϊ> νου τήv 1:ίκι1νι1 ΤΟ\) 
\ιι1\-\ι"1τη ( πιΊ\1

(1) πτϊ1 Γνι;JμΟ\'U). 
ομίζω ίiτι ι"ii:\' ΟιΊ i:πrι:πι: νιί τ1:λ1:ιι;1πω τϊJ πημι:ίωμu ιιύτϊ1 πf)i\' 

ι"iι;>πι,1 τ11\· πφιyrιιιr1Ί κιιί τίς ί:ντυπι;1π1:ις τ11ς «Κοιλιί.δυ.ς τr71ν JJόδων". 
i:τπι κιιΟι;>ς ΤΙ]\' 1:101: [1 ΝnΊνrιχ (ΝϊφΟιιμ) κιι.ί τ1Ίν «i:ζηπι:» yιιι i:νιι. 
χrϊ1\·ο. τ11\· μιικf)ΙJ\'Ιl ixι:i\'fl\' 1�ποχ11. «μι:τιιφι:rμi:νος" πf.νιι πιφrί.ξι:νο 
«τιιξί6ι μi:πιι_ πτr"1 χrϊ1\'Ο". Σι:λ. n<Jfι. Στίχ. <) κιι.ί κιΊτω. 8.· i:κδοπη. Εi
\·ιιι Τ() ξιΊφ\'ιιωμιι Ϊ:\'()ς ιiνΟrι;JΠΟ\J τ11ς i:ποχης μuς. μπf)ΟΠΤ(L πι: μιιΊ 
«Πολιτι:ίιι" του J<J06 μ.Χ. ( 1) ποί1 ιί.πϊ, «Θιιι"iμιιη (ιi.πίπτι:υτο \-\ι:\iιιίως 
γιιί τ,·l\' ι:πιπτr'Ηι η τηc ι:ποχης μιις) ππιΊι:ι τι'> «φf)r"tyμrι του χf)ό\·011" 
Ι\ΊΙί Πf)Οχι,φι:ι πτϊ, Μi:λλο\'1 ΛοtΠ()\':

,.-Η RoscιΊlCS ι!;ιl 1 ••• Τί μπιφι:ις νrΊ Πf)ολr"φι:ις νιΊ δι:ιc μι:πιι. πι: !()
()() λίγι:ς μι:rι:c: Τί μπ<φι:ις \'

. 
ιΊξιωθι:ις νιΊ ιΊποκnΊπι:ις ιΊπό Tll\' ψυχr"1 

TOt) μι:yιιλι;J\'ΙJ,ιιοΙJ πνιΙJμ(ΙΤ\Κυ\) κι:ντrου: 'Ά \' ή Ά()ή\1(1 1:ίνω η 
Όμ<φφιιί κuί τϊ1 ΟιιυμιωτϊJ ι;πιΟο\-\όλημιι του ιirχιι.ίου πνι:ύμιιτος ποί1 
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ϊii:1· 1Ίφψ11: Οi:,ι111 ;ωϊJ 1·1Ί μι'11· τϊJ 1Ίγyίξ1:1 (i:1·1•01:1 τϊJΙ· «Xf)\JΠOtJ\' ιι.ιι,J\'Ιι" 
_ιιι: ΤΙ]\' ι'ί1·Ο11πη πτϊJ χι7φο ΤΟ\) ΛϊJ'(Ο\) ,:ιιί τι1ς Τι:χνης. μπr)οrηιΊ πτϊJΙ' 
ϊJ;τιJιο 11 πημφ11·1Ί ιΊ1·Οrι,J.:ϊη1μι1 �-ι.1:ί1υ τι1;τ1:11•ιi τϊJ '(ϊJν\J). · Λ 1· 11 1 Ίι 
λ1λ11i11 1:11·111 11 ι.ιιχτι'φιι r-:ιιί τϊJΙ'Ι:Ιf)Ο �,- ι\ rι:μj\ιιπμϊJς το,1 ;τιφιΊτολμο\J 
·O1111,ιιιιτιπ 11 (Ί:ν1·01:1 τϊJ1' ίΙΙι:·_ιιΊί.ο \1ciιΊπ�ΊΙΙ.<J ,ης Ί\γιΊ.:Ι]ς. ΤϊJΙ' Ίη
(ί()\). Κιιi τϊJ «(-)1:101· .\ 1 11Ί.,1Ι(/>ι ;τοϊJ ,ιιιις ;φϊJπφ1:r1: μι: Tll\' Ο1Jπίι1 ΤΟ\). yιϊι.
1·1Ί μιιc πι;Jπι:1). Ί\Ι' 11 / >ι;ψη ι:11·111 11 ψΙJι.ομιΊ1·11 τοt> πι1yr-:ϊ1πμ10\J ττ1•ι:ϊJ
,1111ω.:: μi: τϊJ ιΊ1.φιΊJ\ητο1· μi: Τ()\Jς Οι:π,ιιοίJς. μi: τι'11· 1-φι1τιr-:1i ϊφγιΊ1·ι,JΠΙ].
μi: τιΊ yί.ι7Jππι,. 111: τίς Ί,)i:ι:ς τίJτους (i:1·1•01:ι τι'11· Ι> :ιχ 1·0111;111,1). Ά1· ιi
Λι1τ1Ι'(ϊ;'l:Ι'Ι]ς �,ιί Ι] ΙΊ:1Jfl(ΙΙ'ι'Jφω1·η Ι-:ιφι;J;-:η τ11ς 'Λ1·11yi:1·1·ηπ11ς. 1--:1 · iJ
rίΠf)U τι7JΙ' ι)\)(\ r'v/1:γιΊ).1,11' ιιίι:11·1,JΙ'. τοt1 1 Ηου �·ιιi I ίJo\J (τϊJΙ' 200 ι)ι:1·
τϊ11· 1i1·11φi:r11:1 ι:;τι:1,)1·1 τι'11· i:,:1Jχ11 i:�ϊ:ί1·η τ11ς φοj\φηc ιΊ1•ιί;ττ1Jcηc τι1ς
1::τ1rίτ11.ι101·ι�Ίl.:: i: 11u11·11;: i:1.1:ι \ (ί(Ι)( 

f)()( ((ίι7JΙ'ΙΙ.ς 1 (1:11·11ι Ι] ΠΙ'/:\ψ(ΙΤΙ,:ΙΊ 6ϊ1cι1 τι7)\' \'l:(l)Ti:rω'' 1:πο;ι:17)1'. ϊ1 xro
\'Ι�Ί°�C χι7φοc ϊ1 γι:(ΙIΙΤΟC 1Ί1·ιφωτ1Ίμι1.τ11 �Ί· ιiγι,11·ίι1 .. μι: τϊ11· ,:ϊ11•0 i:�Ί:ινο
τ11,: ι1y1·0111.ς ποί1 τ1.ι111 τϊJ γ{:1·0,: ,ιιιι,:. μι·: τιΊ ι)iψυ γ11Ί γ1·17Jπl] ,:ιιi f1i: τίς
ι)11Ίπλι1τι1 1i1·111yμi:1·1:,: φτι:fΗΗ\11:ς τοσ 1·1JtJ ,:ιι.i τηc ,;ιφι)1<1.c (i:1·1·01:1 τι'11·
ιΊ,:,ιι 11 τι1c φ1/.οrίοφilfς. τι\.: illo1Jπ1r-:11ς. της Ι Ιοίηπης. το\> rομι11•τ1rί_ι1οtJ
,:ιιi τι1,: Τi:χ1·η,: i:1· yi:1υ). ·Ό,ιιω .: ιΊ l{ο\CΙΊΗ:� ι!:ιl ι:ιl'rιι 11 ιil'ιιττιΊ1·τ1:χη.
ιΊ Οιιμjlι,ηιr-:ιΊ rί1Ί1· φωτοjlι\ί.ο ιΊπτrο;τι:λι':κι ιi;τϊJKf)l<>'l rίi: ίiι.ι:ς i:κι:11•1:ς
πο11 1:ι;ι:υ1·1: πrοι1�1ηΟ1:ι {ι)ι':1· Ο1JμίC1:1 ιιίηϊJ τϊ1 «y1:ν1•ηΟιΊτω Φ!2Ι,,:) 1:ιl'ιιι
Ι] ι)Ι �ΊΙ iι•)(ί η ;-:οίJ τ 11 \' ιϊ:1ωΟ1Ί �ΊΙ 1'1: (J/.1:ς i:r-:1:ιΙ'l:C οί ;τ f)Ο'(ι:Ι"i:πτι:rι:c. ιΊ
ιi1·1),πιrίΤΙ] π{: "�·tφος" �,ι.τιι:Ξ,iι•)(ίl] ;το,'> 1:;τ1φ1Jί.ιωπϊηι1\'1: πτίς 1Ίγω1·ίι:ς
TO\J( ,:ιιί rίΤί( ;τ1·1:ιψι1τ1,;ι;ΗΙ:f)Ι:ς Γίf)ΟΠι)ΟΙ--:ί1:ς TU\Jζ �ΊΙ.ί πτίς Πf)ΟΠΙ:\J;ι:1:ς
ΤΟ\)(, τ· ϊ1rϊJπη,ι10 μ1:τ11,:ίJ τηc 1•η;τ1ιι�Ί1ς 11λ1�·ίιιc ΤΟ\) γι·:\'()\)( _ιιιι.c κιι.ί
μ1ιις ι'ίλλη,: φι'ωηc τ11ς Cωης TO\J. y1:μιΊ.της ιίπϊJ "φι;1τωη" (τιΊ 1:ίπι1yω
y1�-ι'ι ,-;1�-ϊ1 μιΗJ) �·ιιί π1yο1φ11Ί ;τιφι:ίιιc. Ι:11·111 11 1Ίπι'ι1·τηπη πi: ίiί.ιι τιΊ
,:ιφιι;τι'ι1·1,J. 11 τϊ1πο1· ιί .ιf)υrίι)ϊη:ητη μϊιι.1πτιι. ποίJ 01111: 1·οι1ς οιiτ1: κιφ
ι'\11Ί. ι'ι 1·Οrι;J;τοιJ ΟιΊ τιι. 1·1: ;τοτi: μ ;τιφι:τϊJ 1•ι'ι πιιλ).ι'ιj-\1:1 ,ιι 11Ί τi:το1ιι ιιι:'(<ιλω
(ί\)l'Jl, Κιιί 1·1Ί .. \i:1· 1°1r01: ;τιΊ rιι ;-:οι.ίJ ιί. rγιΊ. yιιί Τι)\' ιϊ1·Οrωπο πιφ · ω,ιι
τιΊ ;τολιiμιι,:rιι π,;οτ1:11·1Ί. χrϊJ1·1ιι ;τοϊJ ι:ϊχι11•ι: μι:πολι1.j\1Ίπ1:1. Ή "Κο1λιί
,-;ιι" ι:11·ιι1 iλι:ί1·η ;τotJ μ;;ϊφι:πι: �Ί· ί:π::ιωι: τοί)ς ;τrιί.ηοι'Jc τίJ;τοιJς. Οιψ
;τομi:1·11 ;τ11171τ1ι ((,[ ίiλrι. ιΊ ϊδ1ιι ιί.;τ" τι'J cυφ1•ιι,..·ι) /.\Jϊf)(Ι)Τ\Κ() Φως. Κιι.ί
;τοιΊ ,-;i:1· 1°1 r0ι: ::ι'φι ι. ::ολίJ ιί ryιΊ y11ί τϊ)\· ιϊ 1·Οrωπο. ii. 1· κιι.ί i:r-:ιι τομ μ ίφ1υ
1--:1· ι':�Ίιτιηιfιίφιιι 1:ί ;ι:ιι1·1: ;τι:rι'ωι:1 πτιi μι:τυξίJ δ1ψι;11•τιις το μϊιτι ιιιι. (Αϊ
ι)ι:rπ1:1·). Ί:δι�1. 1·ομίCι,1. J-\rίπι,..·ουμ1: μ1ιΊΙ' Ί::ί.;τίδιι ;τ6>ς ... «ίJπι'φχι:1»
ιί�·ϊη1η ϊ1 «ιϊ1·nrω;τος" τιi .... 3ίJΟ5 μ.Χ .. �Ί(ί ι:Ι\'(11 ;τοί.ύτιμη 1:ι.;τί{ΗΙ γ1ιΊ. 
τοϊJc «ιί;τι:λ;τιπμι:1·οιJ,:» τ11,: πr-ΊΗΙ:Ι\'ΙΊC κιιί τιφυγμi:Ι'ης ι:πο;ι:11ς μυς. 
Τι1.: γ11:μι'ηηc φϊJΙ)() r-Ί(ί τιφιι;ι:11 ι,..υί (((Ι.ιμυ κιιί \)(\(•)[)». 

Κυί πτιΊ πι:λ. 575 πτί;ι:. 19 ί:κ τι�JΙ' ιϊ1·ι,J Β. i:r-:δοπη: 
,, ... Κιιί ιΊ γιιλι'11·η ί'χ1:1 ;τλημ,ιιιφίπι:1 τι;φιι τι'1 �ωι'�, Οί ι:ίrφηιi:1·1:ς μi: 
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rι:c ι:γι \'Ι/\' χf)ϊ)\'111. "Εγ\\'ΙΙ ν yαι:i:ς ϊ>ι.ιίκφι:ς. Κ 11.ί i>στφότ1:ρ11. ιΊ.πλι;>
Οψ:11,· ιί,,:ι'Jμη πι:rωσϊηι:rο κι· ί:yι,•11ν ιιίι7>νι:ς. ιι.iι7Jvι:c πολλοί. Τϊ> yi:
\'\JC λυτrι;>Οηι-:1: πιyιί. πιγϊι. ιίττϊ) τ1Ί Ι1iιι. ιίττϊ> τι'> φι'>Ι-Ιο yιιί τό ιιϋrιο. ιίττι'> 
τι'1,· i:ν(iι:ιιι. ιίττϊ> τι'1 φιψi:rιι ωι, κϊη:κινου κιιί του λι:υκου Οιιvιi.του 
(i:,·,·οι:ι τοiJς πολi:μους κιι.ί τi1,· πι:i\•11). ιίττι> τιΊν τρομιi.f)(Ι. τι7Jν κυνηyη
μ1Λ'11J\' ιί ,·Οrι;)ΠΙ \'(1)\' κοπιιοιι7)\' (i:ννοι:ι τιί. «στrιι τι'Jπι;δ(Ι. συyκεντr6>
r;1:ως») 1iπι1 τίc 11iηοκ11.τιωτροφi:ς (f:,•νοι:ι τιΊν τrομοκρrι.τίιι). ιίττό τι1ν 
πλη�11Ί της πrοσφυyιιιc κιιί τό ιiλληλοφιi.yωμrι. (i:ννοι:ι τό ξι:ρίζωμrι 
τι7J\' λ1117J\' κ11.ί τοiJς ί:μφiJλιους). Χϊφις στι1ν «Αiδιρσιrι.νή πιφιΊδοση 
τf)ι'Jπου ζω11ς» (τιί 1:ίσ11yωyικι'ι δικιί. του) i1 riνΟρι;,ττ1vη cί.ξίιι κιιί 
1ϊ::,ιοπri:π1:ιr1 Ι-\ρ11κι: τ1Ίν 61κ(Ι.ίωσ1Ί της ({:ννοι:ι τιί. riv0ρ6Jττινυ δικωι;ψυ
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ΕΛ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

CH μεγάλη πληγή πού λέγεται 

« Κάπνισμα» 

· Η μεγαλύτερη πληγή στόν
κόσμο σr1μερα εiναι rΊ «περίερ
γη καί cιύτοκαταστροφική τελε 
τοuργία», στήν όποία σuμμετέ 
χουν έκατομμύρια cΊλλοι cΊν
θρωποι σ δλο τόν κόσμο, 
στούς χώρους της δουλειάς, 
στό τρένο, στό λεωφορειο καί 
άλλού. πού λέγεται «ΚΑΠΝΙ
ΣΜΑ». Αύτό τό κάπνισμα οί 
πολλοί τό θεωρούν σημειον 
προόδου καί έξέλιξης. Τά νεαρά 
cΊτομα νιώθουν μ· αύτό πιό cΊν
δρες καί οί νεαρές κοπέλες νο
μίζουν πώς ξεπερνούν τά ταμ
πού των μανάδων τους κcιί δτι 
μ cιύτόν τόν τρόπο φαίνονται 
πιό άπελεuθερωμένες κcιί πιό 
ώριμες. 

Τό «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» δμως δέν 
εiναι πρόβλημα μόνον των κα
πνιστών, άλλά ενcι θέμα γενι
κώτερο. Οί καπνιστές έχουν κά
θε δικαίωμα νά πληρώνουν 
«τοις μετρητοις» κάθε πρωί τό 
φόρο τrϊς βλακείας στά περί
πτερα πού συναντούν στό δρό
μο τους καί μπορούν ίΌως νά 
θέλουν νά cιύτοκτονούν «μέ 
δόσεις», δέν έχουν δμως τό δι
καίωμα νά δηλητηριάζουν τcύς 
cΊλλοuς, εϊτε ούτοί εiνοι σuνά-

δελφοι στrΊ δοuλειcι, εϊτε πελcι
τες, συνταξιδιώτες σέ τρένα, 
ιΊεροrrλάνα, πλοιcι, πούλμαν. η 
σύζυγοι rΊ rrοιδιcΊ τους. 

Ό Δρ. Ρίτσαρντ Πόλλιν, 
διευθυντής τού 'Αμερικανικού 
'Ινστιτούτου γιά τ11ν κcιρcιχρηση 
των φαρμάκων, λέγει δτι τό κά
πνισμα εiναι 11 πιό σοβαρή κοί 
πιό διαδεδομένη μορφή εθι

σμού σε όλόκληρο τόν κόσμο. 
Εiνοι χειρότερο άκόμα κcιί άπό 
τ11ν ηρωίνη. 

Ή πλέον προληπτική οiτίο 
θνησιμότητας στίς Η ΠΑ, τό κά
πνισμα, σπάνια άνοφέρετcιι στό 
πιστοποιητικό θανάτου τCΊν θu
μcιτων του, πού άριθμούν πάνω 
άπό 375.000 τό χρόνο. 

Άντί νά βελτιώνονται τά 
πράγματα, επιδεινούντοι πιό 
πολύ. Παρά τίς όλοένο ούξανό
μενες ενδείξεις δτι τό κάπνισμα 
άποτελει τεράστιο άπειλ11 γιά 
τήν άνθρώπινη ύγείο, ούτή τή 
χρονιά τό 1/3 των ενηλίκων 
Άμερrκονών συνεχίζει νά ροu
φάη τόν rωπνό άπό 780 δισε
κατομμύρια περίπου τσιγάρο. 
Τέσσερις άπό τούς πέντε καπνι
στές λένε δτr θά επιθυμούσαν 
νά κόψουν τό τσιγάρο, δτι προ-
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σπάθησαν, όλλά μετά όπό όνα
ρίθμητες όπόπειρες όνακόλυ
ψαν πώς δέν μπορουν. 'Έτσι, 
όντί νά βελτιώνονται τά πράγ
ματα, άρχισαν νό έπιδεινώνον
ται. Οί γυναίκες καπνίζουν δλο 
καί περισσότερο καί τό παιδιά 
όρχίζουν δλο καί όπό μικρότε
ρη ήλικία. Τό «ξεκίνημα» 
προσδιορίζεται τώρα στά 12 
χρόνια. Ό καπνός διαποτίζει μέ 
τό δηλητήριό του δλα τά κοι
νωνικά στρώματα, καθώς μέ 
τήν εύλογία δλων τών πολιτι
κών καθεστώτων στήν Δύση, 
δπως καί στήν 'Ανατολή, τό έμ
πόριο του καπνου εύδοκιμεί. 

Οί Μητέρες πού καπνίζουν 

Οί έγκυες μητέρες πού κα
πνίζουν «δολοφονουν» τά μω
ρά τους. 'Εκτός όπό τίς 4.900 
περιπτώσεις νεκρών γεννή
σεων κάθε χρόνο στίς Η ΠΑ 
όπό μητέρες πού καπνίζουν, 
γεννιέται όκόμα ενας άνυπολό
γιστος όριθμός βρεφών μέ μι
κρές έλπίδες έπιβίωσης, η μέ 
μεγάλες όργανικές βλάβες όθε
ράπευτες, πού θά τά κατατυ
ραννουν σ' δλη τους τή ζωή. Ή 
'Υπηρεσία Δημόσιας 'Υγείας 
τών Η ΠΑ όναφέρει πώς ή γυ
ναίκα πού κόβει τό τσιγάρο 
στόν 4ον μηνα της έγκυμοσύ
νης όπομακρύνει τόν κίνδυνο 
όπό το άγέννητο παιδί της. Καί 
ή έκθεση αύτή καταλήγει πώς 
γιά τίς γυναίκες πού καπνίζουν 
οί πιθανότητες νά γεννήσουν ε
να νεκρό παιδί είναι πέντε φο-

ρές μεγαλύτερες όπό δσες δέν 
καπνίζουν. Σήμερα τό 49,50% 
δλων τών καπνιστών είναι γυ
ναίκες. Ό καρκίνος του πνεύ
μονα κατατάσσονταν στήν 8η 
θέση σόν αίτία θανάτου τών 
γυναικών του 1961 καί σήμερα 
έχει φθάσει στη 2η θέση. Πρίν 
όπό 7 χρόνια μόνο μία στίς 1 Ο 
έφηβες κοπέλλες κάπνιζε ενα 
πακέτο τσιγάρα τήν ήμέρα. Σή
μερα δμως 6 στίς 1 Ο καπνίζουν 
δύο πακέτα τσιγάρα τήν ήμέρα. 
Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές τό 
80% τών καρκίνων τών πνευ
μόνων όφείλεται στό κάπνισμα. 
Καί δμω<, οί έφηβες κοπέλλες 
δέν λιγοστεύουν τό κάπνισμα. 
Το ποσοστό τών κοριτσιών πού 
κάπνιζαν όπό 23% πού ηταν τό 
1968, ξεπέρασε τό ποσοστό 

τών 29%. Σήμερα οί γυναίκες 
πού καπνίζουν έχουν ξεπεράσει 
τά 600.000.000. Είναι, λοιπόν, 
τόσες πολλές οί γυναίκες πού 
καπνίζουν σήμερα. Μέχρι τό 
1 986 ύπολογίζεται δτι ό καρκί
νος του πνεύμονα θά έχη ξεπε
ράσει στό διπλάσιο τόν καρκίνο 
του στήθους σάν αίτία θανάτου 
γιά τίς γυναίκες. Άπό τό 1955 
μέχρι σήμερα ό καρκίνος του 
πνεύμονα έχει έπταπλασιασθη 
όνάμεσα στίς γυναίκες. 

Τό κάπνισμα γενικά 

Κάθε ότομο πού καπνίζει 
δέν θά μπορέση νά όποφύγη 
τόν καρκίνο. 'Αλλά καί οί μή 
καπνιστές πού ζουν στό περι
βάλλον τών καπνιστών δέ θά 
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μπορέσουν vά άnοφύγουv τόv 
καρκίνο η vά ύnοστούv 6λλες 
ζημιές στούς πνεύμονες, στήv 
καρδιά, στά μάτια. Ό γιατρός κ. 
'Όχσvερ, ό όποιος διεξάγει έ
ρευνες c'ιnό τό 1943, ύnολογί
ζει bτι παίρνει περίπου 20 μέ 
2 5 χρόνιο γιά vc1 c'ιvοnτυχθεi ό 
καρκίνος σ· εvcιv πού καπνίζει. 
Κι' bμως. έχω δεi είπε 
καρκίνο σε cιτομcι πού κάπνιζαν 
3 χρόνιο. Βέβαια οί όvθρωnοι 
μπορούν vά προσβληθούν c'ιnό 
καρκίνο κοί c'ιnό cΊλλες cιίτίες κοί 
λόγους, c'ιλλό δέv ύnάρχει κομ
μιό c'ιμφιβολίο bτι τό τσιγcφο 
είναι η κυρία οίτίο τού καρκί
νου. 

Σύμφωνο μέ τόv γιατρό 
'Όχσvερ, πού έλαβε τίς στατι
στικές του c'ιnό τόν 'Υπουργό 
'Υγείας των Η ΠΑ, έκεiνος πού 
είναι σήμερα 50 έτών κοί πού 
ποτέ του δέν κάπνισε, θό ζήση 
8 μέ 9 χρόνιο περισσότερο c'ιnό 
έκεiνον πού καπνίζει ενο nο
κέττο τσιγάρο τήν ημέρα και θcι 
ζι1ση 17,5 χρόνιο περισσότερο 
c'ιnό έκεiνον πού καπνίζει 2 πο
κέττο τήν ημέρα. 

· Η μεγάλη συχνότητα τού
έμφυσι1μcιτος τι1ς καρδιάς στίς 
ΗΠΑ σχετίζεται δμεσο μέ τήν 
αύξηση τού καπνίσματος κοί 
έμφονίζετοι πολύ σύντομο σέ 
c'ιvθρώπους πού άρχίζουν τό 
«προοδευτικό ούτό 'Άθλημα». 
Τό καρδιακό νοσήματα, ώς κοί 

11 ύψηλή πίεση τού οϊματος εί
ναι όμεσο άnοτελέσμοτο τού 
καπνίσματος κοί όχι μόνον 

στούς καπνιστές, c'ιλλcΊ καί σέ 
bλους τού όλλους πού ζούν στό 
ϊδιο περιβcΊλλοv κοί δέν καπνί
ζουν. Τό κcΊnνισμα, λοιπόν, δέν 
είναι τίποτε cΊλλο, παρά σκέτη 
cιύτοκτονία. 

ΈcΊv, λοιπόν, φίλε μου, κα
πνίζεις, πcΊρε τι1v c'ιπόφαση, cιύ
τι1 τή στιγμι1, vcι πετι :Ίξης τό 
τσιγάρα σου καί vcι μι1ν τcι ξα
vαπιιΊσης στcι χέρια σου. Ό 
καρκίνος τού πνεύμονα, μιcι 
c1πό τίς rιιό θανατηφόρες μορ
φές καρκίνου, είναι πάρα πολύ 
δύσκολο νό c'ινακαλυφθή έγκαι
ρα, καί μόλις τό 1 Ο% των θυ
μcηων του μπορούν νά ξεπερά
σουν τcι 5 χρόνια ζωής μετά 
τr1v διάγνωση τι1ς c'ιρρώστιος. 
Ή Άμερικοvικι1 Άντικορκινική 
'Εται ρία ύnολογίζει bτι θc1 
ύπcιρξουv 145.000 νέες περι
πτώσεις καρκίνου τού πνεύμο
να έφέτος καί bτι 1 30.000 
Άμερικονοί θό πεθcινουν άnό 
τόν καρκίνο τού πνεύμονα μέ
σο στό πρώτο Βμηνο. 

Στήv Άμερική στίς 32 άnό 
τίς 50 πολιτείες καί τουλάχι
στον σέ 2 50 πόλεις σήμερα 
άπογορεύετcιι τό κάπνισμα μέ
σα στούς Δημόσιους χώρους, 
bπως Τράπεζες, Ταχυδρομείο, 
'Εφορίες, τρένο, λεωφορείο, 
άεροnλόνα, κλπ. 

Σύμφωνα μέ τό Ύnουργεiο 
'Υγιεινής των Η ΠΑ τό κάπνισμα 
είναι η μεγαλύτερη οίτίο θανά
του. Άπό τούς θανάτους πού 
όφείλονται στό κάπνισμα στίς 
Η ΠΑ κάθε χρόνο τό 80% όφεί-
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λονται στόν καρκίνο τού πνεύ
μονα, 2 5.000 πεθαίνουν άπό 
όλλα εϊδη καρκίνου καί 
2 50.000 άπό νοσήματα κυκλο
φοριακά καί 21 .000 άπό όλλες 
χρόνιες άσθένειες τού πνεύμο
να. Άλλά τό κάπνισμα δέν είναι 
μόνον ή κυριότερη αίτία τού 
καρκίνου τού πνεύμονα, άλλά 
προκαλε'i έπίσης καρκίνο τού 
Λάρυγγα, τού στόματος καί τού 
οίσοφάγοu. Καί άκόμα είναι 
συντελεστικός παράγων γιά τή 
δημιουργία καρκίνου της κύ
στης, των Νεφρών καί τού 
Παγκρέατος. 

Σήμερα 9 7 .000.000 'Αμερι
κανοί καπνίζουν. Οί περισσότε
ροι άπ' αύτούς χρησιμοποιούν 
τούλάχιστον ενα πακέπο τήν 
ή μέρα. 

Παρατείνετε τή ζωή σας κόβον

τας τό τσιγάρο 

Οί άσφαλιστικές Έταιρε'iες 
όρχισαν τελευτα'iα νά θεωρούν 
τούς καπνιστές σάν μιά κατηγο
ρία άνθρώπων έπικίνδuνη γιά 
άσφάλιση. 'Έχουν άνακαλύψει 
οτι ή διαφορά θνησιμότητας 
μεταξύ των καπνιστών καί των 
μή καπνιστών είναι τόσο μεγά
λη, ώστε δέν μπορε'i νά άγνοη
θιl καί άπορριφθη ή σκέψη για 
καθορισμό μιας ξεχωριστής τι
μής άσφάλισης γιά τούς καπνι
στές. Οί μή καπνιστές μεταξύ 
των ένηλίκων πλειοψηφούν τώ
ρα 2 πρός 1. 'Έτσι 50 περίπου 
απο τίς 1 800 άσφαλιστικές 
έταιρε'iες των ΗΠΑ προσφέ-

ρουν εκπτωση μή καπνιστού 
στήν τιμή της άσφάλισης ζωής. 
Μιά άσφαλιστική έταιρεία έξ 
όλλοu έρεύνησε τή διαφορά 
θνησιμότητας μεταξύ 60.000 
μή καπνιστών καί 45.000 κα
πνιστών πελατών της, καί δια
πίστωσε οτι ή θνησιμότητα των 
μή καπνιστών είναι περίπου 
50% χαμηλώτερη άπό τόν 
προσδοκόμενον ορο γιά τόν γε
νικό πληθυσμό. 'Ένας καπνι
στής 32 έτών άναμένεται νά 
πεθάνη πρίν άπό τά 72 του 
χρόνια. Περίπου 7 χρόνια νωρί
τερα άπό τόν μή καπνιστή. Ή 
διαφορά αύτή είναι μεγαλύτερη 
απο τή διαφορά των 5 έτών 
πού ίσχύει μεταξύ των 2 φύ
λων, οποu μιά γuνα'iκα 32 έτών 
θα ζήση μέχρι τά 79 καί ενας 
όνδρας μέχρι τά 7 4. 

Οί συνέπειες τού καπνίσματος 

στούς μή καπνιστές 

Στήν 'Ιατρική 'Επιθεώρηση 
της Ν. 'Αγγλίας στίς ΗΠΑ δημο
σιεύτηκαν πρόσφατες μελέτες, 
πού άπέδειξαν οτι οί μή καπνι
στές ύπάλληλοι, πού έργάζονται 
σέ χώρους δποu οί συνάδελφοί 
τους καπνίζουν, είσπνέοuν τό
σον καπνό οσον ίσοδuναμε'i μέ 
τό κάπνισμα μισού πακέτου 
τσιγάρων κατά τή διάρκεια της 
8ώροu έργασίας. 

Βήχας, Στηθάγχη, Διόγκωση 

άδένων, Πονόλαιμος 

Σέ όλλη ίατρική άνακοίνωση 
πού εγινε - άπό μιά πρόσφατη 
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έρευνα rΊnοδείχθηκε πώς ό 
cΊριθμός των vεcιρώv καπνι
στών πού έχουν cιvcιπvευοτικι:Ί 
προβλriματcι, εΊvcιι 2 φορές με 
γcιλύτερος cΊπό των μιi Κ(ΙΠVΙ 
στων κcιί δτι τcΊ rιροβλriμcιτο 
cιύτό στούς καπνιστές εΊvcιι οο 
βcιρώτερα κcιι διαρκουv περισ 
σότερο χρόνο. Ή θεραπεία γιcΊ 
τό cιvcιπvευστικcΊ προβλιiμcι ΓCι 
τιιJν καπνιστών διcιρκει κrιτcΊ 
μέσον δρο 8 ήμέρες, έvώ τώv 
μri κcιnvιστώv 4 ήμέρες. Ή ϊδιcι 
έρευνα έδειξε πώς rcι πcιιδιcΊ 
των γονιών πού καπνίζουν έ 
χουν βρογχίτιδα, πνευμοvίcr κcrί 
προβλriματα στcΊ πνευμόνια σέ 
ποσοστό μεγαλύτερο όn' δτι τcΊ 
παιδιά τώv μή κcιnvιστC'Jν. Oi 
κcιπvισταί γοvεις έγκληματουv 
κcιί έκθέτουv τιiv ύγεία των 
παιδιών τους σέ σοβαρούς κιν
δύνους, μολύνοντας τόv cΊέρcι 
πού έκεινcι cιvcιnvέouv. 

Τό κάπνισμα καί τά μάτια μας 

Δέv εΊvcιι μόνον τό κcιρδιcικcΊ, 
κυκλοφοριcικcΊ καί όvcιπνευστι
κcΊ προβλήματα πού προκcιλει 
τό κcΊπvισμcι, όλλό καί βλcΊβες 
στό μότιcι, δπως cΊποδείχθηκε 
τελευτcιιcι. Tιiv όnοκόλυψη cιύτή 
έκαμε ό κcιθηγη�riς Ί. Γκcιιρ
τνερ cιnό τιiv_ Όφθcιλμολογικri 
Κλινικri του Μcιίvς στri Δυτικri 
Γερμανία. Τό κόnvισμcι, δnως 
όnοδεικvύει ό καθηγητής, 
προσβcΊλλει όχι μόνο τίς μεγα
λύτερες όρτηρίες, χάρη στιiν 
όρτηριοσκλιiρωση πού nροκcι
λει, cιλλό κcιί στό λεπτcΊ όρτηρί-

διcι r ου cΊμφιr3λησ1 ρuειοους χι 
rC'Jvoc, rιροκcιλΕι rΊvειιcrvόρΟω 
ιεc, Κ(ΙΙ(ΙΟτροφές 

ΠεrcΊξπ, λοιπόν, τό τσιγcΊρο 
χ(ψιv r LιJV IIcι ΓιιίJv σcις. Δέv c'ιξi
ζει vc'ι ΧCΙΟfΓε rcι μc11ι(( σrις μιcι 
11έρι:ι, uϋπ VCI πεΟrιvετε c'ιπn 
rιiv κcιροιrι σcις, έπειδιi συvηθί 
οcιΊ ε cΊπλι;Jς vcΊ κcrπviζετε. 'Ό 
πως ουvηθίοcιτε, έτσι vcι ξεσυ 
vι1Οίοπ ε 'Έ1 σι Θcι κcιΟrιρiση 
κιιί Ι) cΊτμόσφιιιρcι οιούι; χιjJ 
οους δουλειι:'Ίς. 

Κάπνισμα μέ πάθος καί βλαβε

ρά άποτελέσματα 

Ό ΓCIV ρουφcΊς ΕV(Ι rσιγcιρο, 
ιό μέ ιι(ιΟος κcιπvισμcι έπιτίθε 
τcιι έvrιvτίοv rώv λειrrvJV μυϊ 
κών io ΓιίJv οτc'> στόμcι. Γόν λcΊ 
ρυγγcι. τούς cΊvcrπvευστικούς 
σωλiivες κcιί τούς πνεύμονες. 
Μπrι τό κ<Ίπvισμcι σι ό στόμα. 
oi πνεύμονες κρcιτουv 85-99% 
cΊπό τcΊ συστcιτικcΊ του καπvου. 
Ύncιpxouv έκcποvτόδες χημικ<Ί 
συστατικcΊ σέ κcΊθε τσιγόρο. 
Τρία cιπό τcΊ nιό έnικίvδυvα ει
vcιι: 1) Ή νικοτίνη 2) Ή 6σφαλ
τος (πίσσα) 3) Τό μονοξείδιο 
του civθρακα. Ή νικοτίνη του 
κcιnvou ειvαι εvα iσχυρό δηλη
τήριο, πού nροσβcΊλλει τόv καρ
διακό μυν κcιi τό νευρικό σύ
στημα. Στενεύει τό αiμοφόρα 
cΊγγειcι. 'Εμποδίζει τήv 6vετη 
κυκλοφορία του αϊματος καi 
του όξυγόvου στό σώμα καi 
έτσι ή κcιρδιcΊ cιvαγκcΊζεται vcΊ 
έργcΊζεται σκληρότερα. Ή 6-
σφαλτος (nίσα) καταστρέφει 
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τούς λεπτούς ίστούς των πνευ
μόνων. Οί διάφορες λοιπόν πίσ
σες, πού παράγονται άπό τήν 
καύση τού καπνού ιϊ τού τσιγα
ρόχαρτου, θεωρούνται ύπεύθυ
νες γιά τόν καρκίνο όχι μόνο 
τού πνεύμονα, άλλά καί τού 
στόματος καί τού λάριγγα. Πρέ
πει νά σημειωθη δτι ενας όν
θρωπος, πού καπνίζει πολύ εΤ
ναι σάν νά καπνίζει ενα όλό
κληρο κιλό πίσσα τό χρόνο. 
Πώς λοιπόν νά άνθέξουν οί 
βρόγχοι του σέ τέτοια κακομε
ταχείρηση; 'Όσο γιά κείνους 
πού καπνίζουν τσιμπούκι καί 
έπομένως δέν κινδυνεύουν άπό 
τήν πίσσα τού τσιγαρόχαρτου, 
μπο;::,εί νά πεθάνουν άπό όλλες 
μορφές καρκίνου, των νεφρών 
ιϊ της κύστεως. 'Υπάρχουν δι
σεκατομμύρια μόρια σέ κάθε 
τσιγάρο. 'Όταν αύτά τά μικρο
σκοπικά μόρια είσέρχονται 
στόν πνεύμον ., μερικά σχημα
τίζουν μιά σκούρα ραβδωτή μά
ζα, πού περιέχει χημικές ού
σίες, οί όποίες παράγουν καρκί
νο, δπως άποδείχθηκε άπό έ
ρευνες πάνω σέ ζώα καί σέ όρ
γανα άνθρώπων πού σκοτώθη
καν σέ δυστυχήματα. Τό μονο
ξείδιο τού όνθρακα, πού παρά
γεται άπό τήν άτελη καύση τού 
καπνού, άφαιρεί τό όξυγόνο 
άπό τά ερυθρά αίμοσφαίρια. Ό 
βαθμός του καυσαερίου στό 
στόμα τού καπνιστού εΤναι 4 
φορές μεγαλύτερος (γιά τούς 
μέ πάθος καπνιστές φθάνει νά 
εΤναι ώς 1 5 φορές μεγαλύτε-

ρος) απο τόν μή καπνιστή. Τό 
μονοξύδιο τού όνθρακα παρα
μένει στό α1μα εξι περίπου ώ
ρες μετά τό τέλος τού καπνί
σματος κάθε τσιγάρου. 

Τό Πολώνιο 

Τέλος, άνάμεσα στά ύπερδιακό
σια συστατικά, πού άποτελούν 
τόν καπνό τού τσιγάρου, ύπάρ
χει καί ενα, τό «Πολώνιο». πού 
εΤναι ενα άπό τά πιό έπικίνδυνα. 
Πρόκειται γιά ενα ραδιενεργό 
στοιχείο, πού μπορεί νά προκα
λέση πρόωρους τοκετούς στίς 
γυναίκες καί τρέμουλο στούς 
ονδρες. Μιά μέλλουσα μητέρα 
πού καπνίζει περισσότερα άπό 
εξη τσιγάρα τήν ήμέρα, διατρέ
χει σοβαρό κίνδυνο νά φέρη 
στόν κόσμο ενα παιδί προδια
τεθημένο στόν καρκίνο. 

Πώς νά σταματήσης τό τσιγάρο 

Οί βιομηχανίες των τσιγά
ρων έχουν ξοδέψη δισεκατομ
μύρια δολλάρια τόν τελευταίο 
μισόν αίώνα, διαφημίζοντας τό 

τσιγάρο σάν μιά άπόλαυση της 
ζωης. Οί διαφημίσεις τοι;ς, καί
τοι άπαγορεύτηκαν άπό τό ρα
διόφωνο καί τήν τηλεόραση, έν 
τούτοις μέ διάφορους όλλους 
τρόπους προσπαθούν νά έξακο
λουθήσουν τήν πλύση τού έγ
κεφάλου γιά τό κάπνισμα. Καί ή 
κατανάλωση... αύξάνει άντί νό 
λιγοστέψη. 'Αποτέλεσμα τού 
καπνίσματος εΤναι ή άνικανότη
τα καί ό θάνατος. Τό σταμάτη-
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μα δέv είναι στέρησ11. cιλλό 
πλεονέκτημα. 

Μnορε'iς νό τό στcιμοτήσης 
όρίζοντcις μιό προθεσμία, n.χ. 
δύο έβδομcιδες. Μ ncιρεις νό 
μπρcις πόσα τσιγάρα καπνίζεις 
κcιi πότε. Κατόπιν προσπάθησε 
νcΊ τcΊ μειώσης στό ημ1σu. Μnο
ρεις νcι πcις σέ μιcΊ Εiδικri Κλινι
κri, Γενικcι σύ θό βρης τόν τρό
πο πού σου τcιιρ1cΊζει καλύτερα. 
'Όμως πρίν cΊπ' δλcι πρέπει σύ ό 
ϊδιος νcΊ τό θελήσης, γιcΊ νc'ι τό 
σταματriσης. Μιc'ι καί τό θελή
σεις, θό βρης όnωσδrinοτε τόν 
τρόπο νcΊ τό κόμης. Oi γuναικες 
δυσκολεύονται περισσότερο 
στό κόψιμο του τσιγάρου, ncιρcΊ 
oi 6νδρες. 'Ένας όnό τούς φό
βους τών γυναικών γιcΊ τό κόψι
μο του τσιγcιροu Εινοι ό κίνδυ
νος δτι θό παχύνουν. ΆλλcΊ τό 
νcΊ κερδίση βcΊρος ή γuνοικcι 
δέν εινcιι άναnόφεuκτο, ϊτε κα
πνίζει εϊτε δέν καπνίζει. Άντί
θπα, κοτcΊ μία έπίσημη έκθεση, 
μιcΊ στίς 3 γuναικες πού έκοψε 
τό κcΊπνισμο έχασε βcΊρος. 

Άnό τή στιγμή πού θcΊ στα
μοτήσης τό κάπνισμα, τό σώμα 
σου θά άρχίση νά έργcΊζεται γιά 
νά επιδιορθώση μερικές όπό τίς 
ζημιές πού προκάλεσε τό κά
πνισμα . Έκοτομμύρια.6νθρωποι 
στόν κόσμο σταμάτησαν τό κcΊ
nνισμα καί ξαναβρηκον τόν κα
νονικό ρυθμό στόν όργανισμό 
τους. Γιατί κι· εσύ, πού διαβά
ζεις αύτές τίς γραμμές, 6v εισαι 
καπνιστriς νό μήν εισοι ενας όπ' 
αύτούς; 

Σύμφωνcι μέ μιcΊ στcιτιστικri, 
oi riνδρες πού εrrιθuμουν νcΊ 
κόψουν τό τσιγr'ιρο, εινnι bιπλcι
σιοι cιπό τίς γuνcιικες Τό 1 4 
Γl.ιJV μcινιwδών καπνιστών ξε 
πεrνr'ιει τό 1 πcικέττο τriv riμέ 
f)ll. "Αλλά EVCI Ι έ1cιρτο φΟcινΕι
τcι 3 πcικέπcι τriv ι1μέρc1. Τό 
50% του συνόλου κcιτcιπίνοuν 
rόν καπνό. Τό 40% πcφcιπο 
νοι1ντcιι γιcι cΊνcιπνεuστικές bιcι
τrιρcιχές κcιi τcι 20% γιcΊ ιΊνωμcι
λίες τού καρδιcικού κοί κuκλο
φοριcικου σuστriματος. Γι' cιύτό
πολλοί έπιχειρουν νcι κόψουν
τri σuνriθεια τού καπνίσματος.
Άλλcι μόνον ενcις στούς τρεις
κcιnνιστές κcιτορΟώνει νcι κόψη 
τό τσιγcιρο. 

Ό Δρ. Κουζίν, Γρcιμμcιτεύς 
τrϊς Γαλλικrϊς Έθνικrϊς ετοιρείcις 
κcιτό τού κcιπνiσμcιτος, δίνει τίς 
έξιϊς συμβουλές σέ κείνους πού 
θέλουν vcr κόψουν τό κιΊπνι 
σμcι: 
1. Ή Οέληση. Χωρίς τri θέλη

ση δέν γίνε rαι τίποτε. 
2. Τό στcιμcιτημcι πρέπει νcι ει

ναι 6μεσο κοί όχι σταδιακό.
Άnοφόσισε νcι κόψης τό
κάπνισμα, όχι νά λιγοστέψης
τcι τσιγάρα.

3. Νά διαλέξετε τήν κοτcιλληλη 
στιγμή. Ή καλύτερη εποχή 
εινοι ή εποχή τών διακο
πών. 'Επίσης θαυμάσιο εno

xri είναι ή τiiς άνάρρωσης
άπό κάποιο άσθένειο.

4. Συντονίσατε όμαδικά τήν
nροσnόθειcΊ σος. Ειναι πόν
το εύκολώτερο νά νικήσετε
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τό πόθος σας όν συνεργό
ζεσθε πολλοί μαζί. 

5. Μένετε μακρυά όπό τούς
πειρασμούς. Τόν πρώτο και
ρό πρέπει πάντα νό άπο
φεύγετε τίς συγκεντρώσεις
πού καπνίζουν. Νό μήν
ύπόρχουν κοντό σας οϋτε
τσιγάρα, οϋτε σταχτοδοχεία,
οϋτε άναπτηρες. 'Αποφεύγε
τε έπίσης τήν άργία. Φρον
τίζετε νό ησθε πάντα
άπασχολημένοι μέ κάτι, κά
ποιο χόμπυ, γιό νό μή σκέ
πτεσθε τό κάπνισμα.

6. Δεσμευθητε ήθικό. Ύπο-

σχεθείτε στό Θεό καί τούς 
άγαπητούς σας δτι θό κόψε
τε τό τσιγάρο. 

Συμπέρασμα 

Είναι καιρός νό άποβόλλουμε 
αύτή τήν κακή συνήθεια. Δέν 
άγαπάμε, λοιπόν, τή ζωή μας 
καί τήν οίκογένειό μας περισ
σότερο άπό τό τσιγάρο; "Αν 
ναί, τότε πρέπει νό τό άποδεί
ξουμε, πετώντας τό τσιγάρο καί 
ζητώντας άπό τόν έαυτό μας νό 
μάς δώση τη δύναμη γιό νό νι
κήσουμε. 

Βιβλιοπωλείον 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Βιβλία Έσωτερισμοϋ 

ΑΣΚΛΗ Π ΙΟΥ 41 

ΑΘΗΝΑ - 106-80 

ΤΗΛ. 3613.302 

'Αποστέλλονται βιβλία καί στήν έπαρχία μαζί μέ 

τιμοκατάλογο. 
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΤΟΜΟΣ Β! 

:4πό τήv :4 vαγέvvηση ώς τούς σημερινούς 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Πλήθων "Γ. Γεμιστός, 1360- 7452 

Βησσαρίων Ίω6ννης 1402 - 7472 

ΦικΓνος Μαρσίλιος 1433 - 1499 

Πίκο ντέλλα Μιράντολα 7463 - 7494 

Έρασμος Ντεζιντέριους 7 467 - 1536 

Μελάγχθων Φίλιππος 7497 - 1560 

Καστελλιόν Σεβαστιανός 7575 - 7563 

Μονταίνυ Μιχαήλ 7 533 - 7 592 

Μπρούνο 'Ιορδάνης 7 548 - 7 600 

Θερβάντες Μιχαήλ 7 54 7 - 7 6 7 6 

Σαίξπηρ Ούίλιαμ 7564 - 7676 

Καμπανέλλα Θωμάς 1568 - 7639 

Μπαιμε 'Ιάκωβος 1575 - 7624 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Κουζάνος Νικόλαος 

Κοπέρνικος Νικόλαος 

Παράκελσος Θεόφραστος 

Βάκων <Μπέϊκον> Φραγκίσκος 

Κέπλερ 'Ιωάννης 

140 7 - 7 464

1473 - 7 543

7 493 - 1541

7 56 7 - 1626

7 571 - 7 630
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Plethon 

BessarιΌ 

Ficinus 

Mirandolla 

Erasmus 

Mel,111c/1t /70, 

L'astel/iorι 

Montaigne 

Bruno 

Cervaπtes 

Shakespearε 

Campanella 

Baeme 

Cusanus 

Copernicus 

Paracelsus 

Bacon 

Kepler 
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Γαλιλαιος Γαλιλαίη 

Νεύτων <..Νιούτον • Ίσα6κ 
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1564 1642 GaWeo 

1643-1727 Newton 

ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ - ΜΕΤΑΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΙ 

Καρτέσιος <Ντεκ6ρτ> Ρεvάτος lf Ρενέ 

'Έρμπερτ Έδου6ρδος <άπό Cherburγ> 

Γκασσαvτί Πέτρος 

Χ όμπς <Χ όββες> Θωμάς 

Πασκ6λ Βλ6σιος 

Χέλιvγξ Άρvολδ 

ΠΑΝΘΕΙΣΜΟΣ 

Σπινόζα Βαρούχ 

ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ 

Μαλμπρ6vς <Μαλεμβράγχιος> Νικόλαος 

Λάϊμπvιτς <Λείβvίτιος> Γοδεφρειί5ος 

Μπέρκλεϋ Γεώργιος 

Σβέvτεμποργκ 'Εμμανουήλ 

Μπάϋλ Πέτρος 

Χιούμ Δαυίδ 

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

1596 - 1650 Descartes 

1581 - 1648 Herbert 

1592 - 1655 Gassendi 

1588 - 1679 Hobbes 

1623 - 1662 Pascal 

1624 - 1669 Geulincx 

1632 - 1677 Spinoza 

1638 - 1 715 Malebranchι 

1646 - 1 716 Leibnitz 

1685 - 1 753 Berkeleγ 

1688 - 1772 Swedenborg 

1647 - 1706 Baγle 

1711 - 1776 Hume 



1986 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 61 

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 

Λόκ 'Ιωάννης 1632 - 1 704 Locke

Τίvταλ Ματθαίος 1656- 1733 Tίndal 

Τόλαvτ 'Ιωάννης 1670-1722 Toland 

Σάφτσμπωρυ Α vτώvιος 1671 - 1713 Shaftesburγ

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ 

Μοντεσκιέ Κάρολος 1689-1755 Montesquieu 

Βολταιρος Φραγκίσκος 1694 - 1778 Voltaire 

Ρουσσώ 'Ιωάννης-'Ιάκωβος 1712-1778 Rousseau 

Κοvτιγιάκ Στέφανος 1 715 - 1 780 CondιΊlac

Ντιντερό Διονύσιος 1713-1784 Diderot 

Ντ' Αλαμπέρ 'Ιωάννης 1717 - 1783 D' Aleιnbert

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 

Βόλφ Χριστιανός 1679-1754 Wolff 

Ραϊμάρους 'Έ ρμαv 1694 - 1768 Reimarus

Λέσσιvγκ Γκ6πχολvτ 1729-1781 Lessing 

Μέντελσον Μωϋσής 1729-1786 Mendelssohn 

Νικολάϊ ΦρειδερίΊως 1733- 1811 Nicolai 

Χέρντερ 'Ιωάννης 7 724 - 1803 Herder

ΚΑΝΤ-ΚΑΝΤΙΑΝΟΙ-Ν ΕΟΚΑΝΤΙΑΝΟΙ 

Κάvτ 'Εμμανουήλ 1724 - 1804 Kant
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Φρίς 'Ιάκωβος 1773 - 1843 Fries 

'Έρμπαρτ 'Ιωάννης 1776-1841 Herbart 

Λάνγκε ΦρειδερΓκος 1828 - 1875 Lange 

Κόεv 'Έρμαν 1842 - 1918 Cohen 

Βίvτε),μπαvτ Γουλιέλμος 1848 - 1915 Windelbant 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 

Γιάκομπι ΦρειδερΓκος 

Φίχτε 'Ιωάννης 

Έγελος <Χέγκελ> Γεώργιος 

Σλέγκελ ΦρειδερΓκος 

Σλάϊερμάχερ Φρειδερ,-κος 

Σέλλιvγκ ΦρειδερίΊως 

ΥΛΙΣΜΟΣ 

Λαμάρκ 'Ιωάννης 

ΔαρβΓvος <Ντάργουϊv> Κάρολος 

Μ6λεσχοτ 'Ιάκωβος 

Μπύχvερ ΛουδοβΓκος 

Χαικελ Έρvέστος 

1743-1819 

1762 - 1814 

1770-1831 

1772-1829 

1768-1834 

1775-1854 

1744 - 1829

1809 - 1882

1822 - 1893

1824 - 1899

1834 - 1919

ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ 

Μπακούνιν Μιχαήλ 1814 - 1876 

Μάρξ Κάρολος 1818 - 1883 

'Ένγκελς Φρειδερίκος 1820 - 1895 

Κροπότκιν Πέτρος 1842 - 1921 

Πλεχάvωφ Γεώργιος 1857 - 1918 

Λένιν Βλαδίμηρος-Ίλιτς 1870-1924 

Jacobi 

Fichte 

Hegel 

Schlegel 

Schleiermacher 

Schelling 

Lamark 

Darwin 

Moleschott 

Bϋchner 

Haeckel 

Bakunin 

Marx 

Engels 

Kropotkin 

Plechanow 

Lenin 
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ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Κόντ Αϋγουστος 1798-1857 Corιιte 

Μίλλ Ίω6ννης 1806 -1873 Mill 

Σπένσερ Έρβερτ 1820 -1903 Speπcer 

Αβεν6ριους Ριχάρδος 1843 -1896 Aveπarius 

Μ6χ Έρνέστος 1838 -1916 Mach 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΤΙΚ.ΙΣΜΟ 

Κουζέν Βίκτωρ 1792 -1867 Cousiπ 

Φέχνερ Γουσταύος 1801 -1887 Fechner 

Λ6τσε Έρμαν 1817 -1881 Lotze 

Ντυμποά-Ραϊμόν Α!μίλιος 1818 - 1895 Dubois-Reγmoπd 

Χ6ρτμαν Έδου6ρδος 1842 - 1906 Hartmaππ 

'Όϋκεν Ροδ6λφος 1846 -1926 Euckeπ 

'Όστβαλντ Γουλιέλμος 1853 - 1932 Ostwald 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ 

Φόϋερμπαχ Λουδοβίκος 

Στίpνερ Μάξ 

Μπένθαμ Ίερεμία_ς 

Σοπενχ6ουερ Αρθούρος 

Νίτσε ΦρειδερίΊως 

Γκιγιώ Ίω6ννης 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

1804 -187 2 Feuerbach 

1806 -- 1856 Stirner 

1 748 -1832 Beπthem 

1788 -1860 Schopeπhauer 

1844 - 1900 Nietzsche 

1854 - 1888 Gυγaυ 



64 

Ντιλ τάϋ Γουλιέλμος 

Φουϊyέ 'Αλφρέδος 

Τζαίημς Ούίλιαμ 

Βούvτ Γουλιέλμος 

Γκαίτε 'Ιωάννης 

Ούyκώ Βίκτωρ 

'Έμερσον Ράλφ 

Στράους Δαυίδ 

Ρενάν Έρvέστος 

Τολστ6ϊ Λέων 

Μπλαβάτσκυ 'Έλενα 

Ραμακρίσvα 

Σ υρέ Έ δουάρδος 

Φλαμμαριώv Κάμμιλος 

Μπέζαvτ 'Ά vvι 

Β ιβεκαvάvτα 

Κίρκεyκαρvτ Σσιρεv 

Μπερτιάyεφ Νικόλαος 

Όρτfγκα ύ Γκασσέ 

ΓιάσπΕρς Ι<άρολος 

Χάίvτεyκερ Μαρτίνος 

Μουvιέ 'Εμμανουήλ 

Σάρτρ 'Ιωάννης-Παύλος 

ΙΛ I ΣΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ .... 

ΥΠΑΡΞΙΣΤΑΙ 

1833 - 1911 

1838 - 1912 

1842 - 191 Ο 

1832-1920 

1749 - 1832 

1802 - 1885 

1803 - 1882 

1808 - 1874 

1823 - 1892 

1828 - 1910 

1831 - 1891 

1836 - 1886 

1841 - 1929 

1845-1925 

1847-1933 

1862 - 1902 

1813 - 1855 

1877-1948 

1883 - 1955 

1883 - 1969 

1889 - 1976 

1905 - 1950 

1905 -
1980

1986 

Dilthey 

Fouillee 

James 

Wundt 

Goethe 

Hugo 

Emerson 

Strauss 

Renan 

Tolstoi 

8/avatsky 

R amakrishna 

Schure 

Flammarion 

Besant 

Vivekananda 

Kierkegaard 

Berdiajew 

Ortega y Casse; 

Jaspers 

Heidegger 

Mounie 

Sartre 
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ 

ΧοιJσσερι\ Έ6μόν6ος 

Μπερξόν 'Ερρίκος 

Ντρίς Χάνς 

Ρ6σσει\ Μπερτράν 

Σπένγκι\ερ 'Όσβαι\ ντ 

Κ6ϋζερλινγκ Έρμαν 

Σπρ6νγκερ Έ6ου6ρ6ος 

Ταγκόρ Ραμπιντρανάθ 

Μαίτερι\ινκ Μαυρfκιος 

Σβ6ϊτσερ Αλβέρτος 

Αϊνστ6ϊν Αλβέρτος 

Σρί Ρ6μ Νιλακ6ντα 

Κρισναμούρτι 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ .... 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ 

Νικόι\αος Μαυροκορδάτος 

Βικέντιος Δαμωδός 

Εύγένιος Βούλγαρις 

'Ιώσηπος 6 Μοισιόδαξ 

Α 6αμ6ντιος Κοραής 

Δημήτριος Γαλανός 

Νεόφυτος Δούκας 

Βενιαμίν 6 Λέσβιος 

'Α νθιμος Γαζής 

Νεόφυτος Βόμβας 

1859 - 1938

1859 - 1941

1867 - 1941

1872 - 1970

1880 - 1936

1880 - 1948

1882 - 1962

1861 - 194 1

1862 - 1949

1875 - 1965

1879 - 1955

1889 - 1973

1896 -

1670-1730 

1679 - 1752 

1716 - 1806 

1730 - 1800 

1748 - 1833 

1760 - 1833 

1760 - 1845 

1762 - 1824 

1764 - 1828 

1770-1855 

65 

Husserl 

Bergsoπ 

Driesch 

Russel 

Speπgler 

Keγserliπg 

Spraπger 

Tagore 

Maeterliπck 

Schweitzer 

Eiπsteiπ 

Sri Ram 

Krishπamurti 
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ΚωνσταντΓvος Κούμας 

Θεόφιλος Καίρης 

Πέτρος Βράίλας Αρμένης 

Απόστολος Μακράκης 

'Εμμανουήλ Ροίδης 

Πλάτων Δρακούλης 

Έ λισαΓος Γιαννίδης 

Σπύρος Νάγος 

Χρίστος Ανδρούτσος 

Θεόφιλος Βορέας 

1 Λ I ΣΟΣ 

Αβροτέλης 'Ελευθερόπουλος 

Αντώνιος Αδριανόπουλος 

Νικόλαος Καρβούνης 

Χαράλαμπος Θεοδωρίδης 

Κω νσταντΓνος Λογοθέτης 

Νίκος Καζαντζάκης 

Κώστας Βάρναλης 

'Ιωάννης Βασιλής 

Νικόλαος Λούβαρις 

ΚωνσταντΓνος Παπαλεξάνδρου 

ΚωνσταντΓνος Γεωργούλης 

Δημήτριος Ίωαννίδης 

ΚωνσταντΓνος Τσάτσος 

'Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος 

Εύάγγελος Παπανούτσος 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

σελίδες 160 Δρχ. 200 

1777-1836 

1784-1853 

1812 - 1884 

1831 - 1905 

1835 - 1904 

1858-1932 

1865 - 1941 

1868 - 1933 

1869-1935 

1873 - 1954 

1873-1963 

1876-1957 

1881 - 194 7 

1881 - 1958 

1883-1975 

1883-1957 

1884 - 1975 

1886 - 1962 

1888 - 1961 

1891 - 1978

1894 - 1968 

1896-1970

1899

1900 - 1981

1900 - 1982

1902 

1986 
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Γιο άvογγελiο τrjς έκδόσεως vά στtλvετΕ tvo άvτίτυπο Γιο βι 

βλιοκρισίο. χιυρις vά δεσμευυοι τό περιοδικό. vά στtλνΕΤΕ δύο 

rιvτιτuπο 
Ιlιφουσίuση Νίκου Ά. Τϊvτu 

1. Βuσιλι::ίου: ιcΗ Π-ΙΜΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ»

"Το πι.ιμ,iιυηιιι rπη φιλοποφίιι. πτη,· ;τ,ηψιιτιl\ϊηητυ κιιι πτη,, τι: 
;,:,·η τI1.: ,φ;,:υίιις U.ι.ιΊι"iυς. μιλιΊ.ι:ι πτη,· ψ1>χ1Ί μιις. Πιφιιι,:ινι:i πι: φυγι"1 
ι,..-ιιι λιΊη11,1πη. πι: ξι:κοιφιιπτιι,..·ϊJ μι>πτιι,..Ίπ,ιιϊJ». Όπως το πληπίιωμυ 
rη.: ΛΟ1·1,·ιι.: μι: το,· ι;φιμο λϊ1γο τοι> 1. Rιιπιλι:ίου. 

Ι\lιι,..·rϊ1 το ;;ϊJ\'llfΙ(ι_ Ί·:\'(ι_ ι,..·ιιλιιiπΟητο (/_\'(ΊΤ\ΙίcΟ ιιπ· το πι:rιοι)ΙΙ\ϊ) 
Ι·:Λ ι-:�Τlι\». ϊ1;;01> ι:ί;,:ι: ;;rι•Jτοι"iημοπιι:υΟι:ί το ιι.ξιϊ1λο"(ο πίμαο. 

ΚιιτιφΟ1;1,υ 11Ξ.ιοΟ11ιJ,ιιιιπτι1 ,·ιι ιιιτιολογι"1π1:ι τφ· ίί\'ι:tψ(Ι.ΤΙΙ\ΊΊ i:ξιφπη 
rιl\1 1 ΊΊ)J.m1 ι1ι,..-ιιι"iημι1ϊι,..ΊΗ·1 Ζιιι,..· Λιιι,..·rι:τi:λ: «Ποτi: ι"iι:,, 1:ί;,:11. ϊ1;τι,Jς 
�ι:φοπrιΊ πτιι ,ιιιφ,ιιιφιι τι,J\' 1 Ιrο;;ι>λιιίω,· ι,..-ιι.ι τις ι,..-0).ι;J\'1:c τοιJ Ι ΙrφΟι: 
,•ι;J\'11. το φι1πιι,..ΊΊ πι1,•1ιίπΟημι1 τη-: ομιφφιι:ις του ι,..·ϊ1πμοι1. Γlοτi: ίiι:ν 
τιιφιιι,..Ί\'1ΊΟ11ι,..·ιι τϊJπο. ι"iι:,· i:,·οιι,1πιι τϊJπο πιι,· ιι,·ιΊγι,..·η. ,·ιι. ιiι;ωι•J πτη 

ζι,JιΊ μοι> τη,· ι,..·ιιJ.ιΊτι:rη Οi:πη πι: ϊJ.τι ι:ί,·ιιι ι,φυίο". 
Φi:ως η ι-\Οι"1,·ι1 ι:ί,·ιιι η «;-[0/.ΙΤΙΠΤΙΙ\"ι"l" πrωτι:(ιουπυ της ιιφ1;1πης. 

Ι\Ι1:τ11φr1ιπ,ιιi:\'ί1 το ι,..-ι:ί.ιιι:νο ΤΟ\) ι,._-_ 1. Βrιπιλι:ίου rπιc χr;φι:ς τη-: ΕΟΚ. 
11 ;τϊ) ι:tι)Ι Ι\ΊΊ \Ι;; η rι:πίιι TO\J Υ ;;οιφγι:ίο\J Γ1 ολι τιπμ οιΊ. ;;ολλrΊ Οι Ι_ ίί rιΊπφι: 
rι: πτο,· Ξ,1:\'ί1 ι:;-:ιπι,..·i:;;τη ι,..-ιιι το,· τοιφιrηιϊ1 μιις. 

Λίτσuς 1. Χuτζηφιuτη: ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕ/O ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ι:;τιr,ι,..·i:πτης τηc ΠrΊφrιc. «φι:(ιγο,·τιις ι:χι:ι 1\/.1:ίπι:ι Ι)11Ο1:ι1Ί rπφ· 
ι,..-ιφι-;ιι:ι τιΗι το �161:ίο της. Γι11.τί ι"iυ· :φϊ1ι,..-ι:ιτrιι γω 1:\'11 rφ;,:11.ίο ι,..-τίrιο 
_ιιι: πι,1πτi:.: ιι,·rιλο�ιίι:c ι,..-ιιι ι:πt[)λητιι,..·ϊ1 ϊ1γt,;ο ,ιιϊ1,·ο,·. Λ;;οτι:λι:ί ;τιο ;;ολ(ι 
τη πι1,·ωτ11,ιιi:,·η τη,: ::,·1:υ.ιι11.τικ1Ίc τη,: ϊι.,·Οηπηc τϊJσο στη,· ιφχ11.ιϊηητι1 
ΙIΠΟ Ι\ΊΙΙ Γ>Τt.: μι:rι:ς μιις". 

Ι\Ιι: ;·λιιιιηφϊηητrι η 1φ;,:11ιολϊ1γος ι-\. ΧιιτS:::ηφι;> η υ.,·υσυ,·Οi: ι:ι τη,· 
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ιπτοrιιι του ρωμιιϊι,ωύ �)(,ι:ίου της Πιί.τρυς. πτηριyμi:νη σι: ιι.ρχυίr.ς 
;τηγi:c. Γlι:rιγριΊφι:ι λι:;ττομι:ρι:ιιι.κιΊ τη\' ιφιστικϊ1 υνιωτ1Ίλωση ;τυυ i:γι
\'Ι: "Ί" μι: τη Οι:τικϊ1 συμ\-\ολϊ1 του "-. 1. 811.σιλι:ίου. ιι.ρχιιιολόγου κιι.ι 
\\rι1Ι\ι:1ψi:,·011 λογοτi:χνη. κιι()ι;ις κιιι τη,, τι,φιν1Ί του χr1Ίση ως πολι
τιπτι,:ϊ1 μο,•ιΊ.ϊ,ιι. τι,ι,· Πιιτrι;ι,•. 

Σιμόν Βϊίλ: «Η ΙΛΙΑΔΑ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ Δ ΥΝΑΜΗΣιι 

11 Μι:λισσιΊ,•fJη μι: π;τι\'fJηrιψnλο Π\'ι:ύμ ιι προσι:γγίζι:ι την ουσίυ 
!(•)\' Ι:\'\'01(1)\0 ϊφιο μi:τrο - ισοrrοπίιι .. ΟΙ οποίι:ς Κ(ΙΟορίζουν την 
ι:J).η,·ι"Ί.l r1�1ωγ1Ί του !-\ίου. σύμφωνιι. μι: τον (Ιψορισμό της Βi:ιλ: «οι 
i:λλη,·ι:c ϊμιι,· κιιτrΊ. ;;ρι;ιτu γι:ω,ιιi:τrι:ς στη μυΟητι:ίυ της ιφι:τϊ1ς". γιιι. 
,·ιι συ,·ι)ψίπι:ι. σ· i:\'ιι πύντομο προλογικό σημι:ίωμ(Ι. τη μονυδικ1Ί 
ιιξίυ ωι> ι)ι>"Ί.ιιίοιι: «Το πrϊψλημυ ιδιιι. ίτι:ρυ της [)ίιις κιι.ι η συσχr.τισ1Ί 
τηc μι: τη διι,•ιιμ η που συνΟλί\-\ι:ι το,• ιΊνΟρωπο ως πνr.ύμυ κυι ύλη. 
;τιφουπΗΊζο,•ωι μι: τρϊ>πο μο,·υδικό κιι.ι ιι.νι.;τυνιΊληπτο στο δοκίμιο 
ιιι>τϊι. ;τοιJ i:χι:ι ιι;τοκλη()ι:ί ιιτο ι,φιιιϊηι:ρο του ιll(;J\'U>ι. 

<Ι>υπι"ΊΊ .. γ111 τη\' ι).λη,•ικιΊ i:κδοση. η ιιψι:γιiδιστη. σχr.δύν. ποιητικιΊ 
ιιιτϊ)ι"iοση της Μιφίυς Φi:ληφ-Κιψιφι,·i:ιι κιιι η φωτισμι":νη ι:ισυγωγ1Ί 
τηc: ,,f-1 Βi:ιλ ι"ii:χι:ωι πως μό,·ο μι: υνιι.λογικi:ς ι:πι:ξφγιωίι:ς μπορού
μι: ,•ιι ι:,·,·οι·1πο1ψι: τις Π\'ι:υμιι.τικί:ς u.λιΊΟι:ιι:ς" συμ[)ιΊλλουν Οι:τικιΊ 
στη,· ,·ιμι:πη κιι.ω,·ι'>ηπη ι:\'6ς γό,·ιμου λόγου. 

Εί,·111 μιυ ππιΊ,•ιιι ϊ:"·δοση ϊι'>σο yω τη\' πολλ1Ί φρο\'τίδιι. υλόπλι:υ
rοιι φωτιπ,ιιο·."J HJΙJ κι:ιμi:νου. ϊισο κιιι γω τη «σ;τυνιότητιΊ» της: κυ
").ιJφϊφησι: σι: ι:λιΊ.χισω 1:κτϊ1ς ι:μπορίου. ιι.ντίτυπu. Κιί.τι που μειι;ινι:ι 
τη,· ι:μ\\i:λι:ιιι. του σκοποϊJ. Αυτό μιι.ς ι:πιτρi:πι:ι νυ μι:τυφ{:ρουμι: ιί.λλη 
11111 "·rίση γιιι την πrωτότυ;τη φμ ηνι:ίιι της ΙλιιΊδιι.ς. στηριγμϊ:νη 
πτη,· 11,·ιΊλυση. τοιJ ιστιψικοίι yεγονϊηος μι: μυστικ1Ί όριι.ση: «Η r1ν
τι1ιτι°)ι'1οση. ποίJ μι: γι:ωμι:τrικιΊ ιωστηrότητυ τιμr,φιΊι:ι ιωτϊιμυτιι της 
ι'Ιιι,•ιψηc τψ· κιιτ(ι.χρηση. υπ1Ίrξ1: το κύrιο Οi:μυ της ι:λλη\'ικιΊς διιι
,·ϊ1ηπης. Αιιτ�Ί ι:ίνω η ψυχ1Ί τηc Ιλιιί.διις. Κιί.τω ιι.πό το όνομrι της 
Νi:μι:πηc. ι:ί,•ιιι το κί,·ητrο στις τrιιγωοίι:ς του Αισχύλου. Μι: το όνο
μrι «κι"φμιι .. ζι:ι ιι.κϊιμ η πτις χι;φι:ς της Α νιιτολιΊς που τρι'ιφηκυν υπό 
το Βο1)(\ΙΠ,ιιϊ1 ... 

Πr)()r.Οi:τουμι: πληrοφrψιιι.κιΊ. ϊηι το λιιμπrϊ> ιιυτϊ> κι:ίμι:νο πρωτο 
;τrφουπιιωι: πτο ι:λλη\'ικιΊ κο\\'ι'J. το 1956. η ποιιΊτrιιι. Ζω1Ί Κιφi:λλη. 
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Νικολίιοu Χuριστού: «ΛΝΤ Α ΥΓΙΕΣ»- «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ 

�t-:ι':φΟψ:ι:s:: τι,φιι 
:ω1ιΊ Οι'ι\'f/Ι τrιχrι 
11 ϊ>rπrιτ11 r;φrι 
γ1rι Γίι':\'rι μο\·ιΊχιι: 

ΖΩΗ» 

Ί, ;;01 'ltιιιτιι ;τ1:r1λrι_ι1Ι\ι'ι\·1:1 η ϊτοι ητι":ιΊ ίί\>J.λογιΊ "Λ \'ΤΙΙι'>γι:ιι:c:". 
1 Ιοι ιΊ.ιιιιτιι ;τι')\'()\) Κ(/I Οlψ(Ι\'J(/( ,ϊf1ΟίίΤΙΙγι'1c:. ι· r )ιιμ,ιιι':\'(/ μι: (11:ξιιΊτι:χ1·0 
ϊτιφιιι"iοr,ιιιι,_·ϊ> ι.ϊ>γο. .\J/\Ί1J.οι,_Ίι rιι1·ϊ1ητο ίίΤίΎ_ο. �το rι>ΟμϊJ τηc: ιι\•Ο rΗ;> 
,ί\\''l( Ι:Ϊ.,ϊίι)ΙΙ(: 

(-)i:λι,1 ίίΤ'l r,ϊ>Ι'ΤΟ ,ιι η Cι,>ι'l 
;τf1Ι\' ο χrιμϊ>c ,ιιι: ϊτι'φι:ι 
ίίΤΟΙ> Ι<ϊ1ίίμοι> ΤΙl\' Οι/\ΊJι'iομ ιΊ 
1·11 i\ι'ι\'(•) ϊ:\'ιι λιΟι'φι. 

Κιιι Ι!ιΊ1·ι:1. 11 1:φτιΊφι•>Τ'l ;τ1-ι:ιψιιτ1/\ΊΊ TO\J /.Ι>Ύ_Ι'ίυ ίίΤf1<Ιφτι1λίζι:1 ίίΤΟ 
πι':J.ιιγοc: τη-: CωιΊ-: ολϊ>Ύ_f)\)ίί'l (ί(/\' 1:φτιΊπτ1:r11 ϊτΟι'J/.\(1 ... 

Τι ι:;τιι'>ιι;>/\Ί:Ι ι1 ι'11·0 r 1r,JiίOC: μι: τη λογοτι:χ\·ίιι: ιιΝιι ι,φιιιοποιι'1"1:1 το 
ιιίπΟημιι /\ΊΙΙ \'tι 1:ξι:υγι:\·ίπι:1 τη /\ΊιΟημψ1\-ι'1 ζωι'111. 1·1ι1τί η «λογοτι:χ\·ίιι 
11,ϊοτι:ι.1:ί 11ι,τιΊ κ110· ι:υι>τιΊ ,ιιι11. ι:υγ1:1·1/\ΊΊ ;τροπ;τιΊ.Οι:111. την πιο Ύ_(Ιf)Ο\> 
μι:\''l /\ΊΙΙ ,ιιι:γ1ιλϊ1;τrι:πη ;τοι> /\Ί1τϊφΟωπ1: ο ι'ι\•Ορω::οc νυ πτυ).,;Jπι:ι κrι 
τ11 πr)οίίι,1;;0 τοι, Θι:οι> ... 11. 11 �ιι:λϊ:τη τοι> Νιι,_·ολrΊου ΧιφωτοιΊ ιιΛογο 
τι:Ύ_\'111 /\ΊΙΙ Ζωι'l" ;τροπ,',ιιφίζι:ι μι: ι,_·rιτιι,_·ϊ> λϊ1γο ΤΟ\' ,',11,υιοιφγιι,_·ϊ> πυι.
μι'> 1•>-: ι,_·ί\·ητ1,ο U\'r;nι:rηc ζωιΊ;. Επι;τριΊπΟι:τιι ϊτ1φ11Οι':τι:1 ;τί1•11ι,_Ί1 μι: τιι 
ψι:ι>ι)(;)\'\)ί(I/ Τ(ι)\' 1·1:οι:λλιΊ1·ι1)\' ΛογοΠΎ_\'(;)\'. 'Ι:rγο 1:ϊτίμοχΟο γιυ τφ· 
1:π1111Ττι'1 ιιι,_Ί,i!1ι:11Ί τοι>. 

Βασίλ11 Κραψίτη: «Ο ΟΡΦΕΑΣ ΔΕ ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΩ» ΠΟΙΗΜΑΤ Α 

η ι•φ11 ;του Ξ:.11\·11γι:\'\'1ι:π111 ·Α νΟρω::ο; 
ίίΤ'l\' τι:ί.1:ίωίίη μι: τη δrιΊ"η' l'v/1: Ο1:ίϊ·ι'1 
ι:μ;τ\'Ο'l /\ΊΙΙ φι,ηι:11·1Ί ϊτρι'ιξη το υ,ι;J\Ίο 
/\Ί υ;φι'>ίίΙΙΟ ι)\Ι/iJUί\'ι:ιc. ,lll)\'() γιιι ΤΟ\)( ω).οι>(. 
ίί1'Ίψ;τίζΟ\'ΤΙΙS:: ΚΙΙΙ ίίiίι':f)\'Ο\'Τ(!( ιωτι':(11(1 1 ... 

Ι,111 ,ιιι1ι,ίί1/\ΊΊ. Ο λϊ1γοc του Βιωίλη Κ rιιψίτη 1:ι,_·;τιψ1:ιΊι:τιι1 u;τϊ1 τη\· 
::ι>λι>φ(,)\'ΙlΤΙΚ!.1 μι:λι•)ι'>ίιι ΤΟ\) ::ιψ;:ΙΙΙ'ί()(. [\·1ι: tδi:1:; iί\ψίί()\)C: ίίΤΙ/ ίί/\'Ο 
ίι'ι,\111 τιιJ\' r11r;J\'t1J\'. Γιιι \'(( ι'>ι;1π1:1 ο μϊ1Οοc φι•>( ιι.φι>;τ\'ΙίίΤt/\·ϊ1 ίίΤΟ 0\''l 
rι1 ;τ\'1:ϊψιι. 1;Jπτ1: η ι:;:ωτροφ1Ί TOtJ Orφi:u. ίίΤΟ\' κϊ1σμο της Οι'Η:ί.Ι.ιι::. 
1·11. ,ιιπιιμιφφι;J\'Ι:t rη γι'11\''l μιφφι·1 πι: 1:λ;:ί611 τοι> ουρrι\·οι'J. 
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Ei\'(/1 φ1Jλ1:τ1κ1Ί κλ1Ίrιι ,·ιι γι:μiζι:1 ο 1:λλη,•1rψίις τον χrόνο Πνι:ίψιι. 
1-;ιι1 �,·ι:ϊ>μυτιι. Στο ,ιι<1.γικί1 κω;λο του !{ίου λυτrωτικι'Jς ο 1:λλην1κϊ1ς 
φΟϊ1γγος. Ιφοφrί.,·τηc ο πο1ητι'1c της π11.γκί1σμιιις <φμονί<ις. Κ<11 μίι
r.τηc πιφrωφϊφος r,τη μυΟητι:iυ της ψυχ1Ίς yιιι νu r.ιτοιιδ<ί.σι:1. μrιζί 
τηc ιιπ· τιι πουλΗί. το τrrιyοί>ι'iι. Εiνιιι η πο1ητικ1Ί ι:ιτιφοίτηση της u.,·

Οrι;>;τ1,•ης μι:yιιλ(Ι)σί)\•ης. Όιτου η i:κτrωη «Ο1:1111:ύ1:1 ιΊτιιν η Αy<ί.ιτη το 
ι'iιΊ "'f)Ι> r.ni:rν1:1 "· 

Ποίηr.η σπiΩυ της 11.ιωνιίηηως της ψυχ1Ίς. Μιyυλοδύνrιμη. 
Ηf)(Ι)ΙΚΙΊ. Πι1.ν11,·Οrr;ιπ1νη. Ποίηση μυσωγωy1κ1Ί. Ελλην1κ1Ί. ΑληΟ1νι'1 
ποιηr.η. Γi:rιιc "·111 τrί1πιι10 του r,ι:ιγχrονου ι:λληνικού ιτνι:ύμυτος. 

Αρσένη Γεροντικού: ccΥΨΗΛΗ ΠΟΙΗΣΗ» 

2-:τη,· ιιιτλ(Ι)σιιi του πϊ1ντου 1:ιτϊινω την μι:y<Ίλη 
ιτλιιγ1ι'1.(1:1 η vί>χω. κι ιιιτό την <ιyκιΊ.λη 
ωυ r.ύy,υpου ιτοτιί.μι τρi:χι:ι το νιφό. 
Στου ωΟi:ριι η rωτrrιπ1Ί τιι. ιτλrί.τη σιτιι.()τιιpιίι:1. 
κrι1 μi:r.ιι ιιπό τιι πi:τrινιι Οιιλιί.μιιι ορμrΊι:1 
των u.,·i:μων το r,μrί.ρι. δίχως χrιλ1νό. 
Π rωτοφrινi:rωτrι. χιί. η μi:σ· στιι σκοτιΊδιυ 
(/\'(ΙΚ(ΙΤΙ:ύι:1 Ο (1.ψΙ)ς (Ι)ΚΙ:rινός. 
ΧrΊr,κο,·ως ί1πως κrί.ποιο r,τίJμυ του · Αδη 
11.νοiγι:ι ξrί.φνου τηc Οιιλι'ωr,ης ο Ι1υ06ς. 

Λ,·Οολϊ1y10 κλrωr,1κr;1ν ποιημrΊτων των ΔrΊvτη. Γκιιiτι. Σίλλι:r. 
Μιτίφγκφ. Μπφvς. ΠιΊι: κω Ρψιτr;ι 1:ivιι.1 η «Υψηλ1Ί Ποίηση,, του κ. 
Af)r,i:νη Γ1:rοvτικοί1. 

Ι:i,·ιιι γvι,ιr,τ1Ί η Ειφωπιιϊκή πν1:υμr1.τικ11 ΟωrrΊκιση του μι:τιιφrrι
r.τ1Ί: ΙJrιΟι:ιrΊ γ,•ι;>r,η τηc γλr;ισr,ιις κι11 του ύφους των ξi:νων λοyοτι:
Χ\'!;>,. ιιλλιί. κrι.ι τηc ν1:01:λληνικ1Ίς κιιι τ(Ι)V μυr,τικ<;ιν της. Έτσι μι:yu
λί>πf)υτιι r,ΙJλλrψΙ{ι'ι,η κrι.1 ι:υσυγκi,•ητιι r1.ποδίι'i1:1 την πο1ητικ1Ί μυγι:iιι 

ποι> κrίι!{ι:ι το ίφιιμιι κω η λi:ξη του δημιουrγού. 
Ιι'iιιιiτι:1111 1:ξιιi1101ιμ1: τιι 1:ω11γωy1κr'ι. του σημι:ιr;ψrιτιι. γι<ιτί 1:φοδ1<'ι.

Cο1>\' ω,· 11,·ιιγ,•<;>r,τη μι: ψυχ1κ1Ί ιιλκ1Ί. 1κ11,•1Ί νιι δι:χτι:ί το μ1:γιιλο6ίι
,·11.μο μί>νημυ μι: λ6γο οδηγητικί>: « ... υφιιiνι:1 r,υνι:χ<;ις τυ πi:νΟη. <Ι.U· 
τϊ>ς ο μιΊγοc. ο ,ιιυΩο,ιων1Ίς. ο rιλκοολ1κί1ς 1:11<ωτ1Ίς του μυση111ίου κυι 
τηc ψυχ1κ1Ίς μονιιξιrΊ.ς». 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

ΤιΊ Γμιιφεif1 ιοϋ «Ίλιοοϋ», Χrιρ. Τρι 
κοlιιιη 26, ίl. 6ροφος Κωδ 106 79, Ei 
νιιι ιΊνοικ ι ιΊ κιιΟι�ιιεριvι;ις ιιλιiν ΣυββιΊ 
ιοu 1 Ο 1 
Τηλ. Γr�rιφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πιιριικιιλοϋμεν, ιΊ11001έλλε1ε μέ Ηι 
χυl�ρο11ικιiν ii rr1ιιιιεζικιiν έιιιrιιγιiν είς 
ιιiν διειJΟuνοιν: «Κωο1ιϊν Μελιοοrιρό 
ιιουλον, Χιιρ. Τρικούιιη 26, ι, όροφος 
Κωδ Ι 06 79 ΆΟιiνrις». Άποοτολιιί 
μέ ι ριιιιεζικιΊς έν1ολιΊς μfrς δuοκο 

λεύοuν πολιΊ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη ιΊιιοοτιrλέντcr οτούς κιrτωτέ 

ρω ουνδρομητcις μιrς ι:'πεο1ρcιφηοαν 
ι'ιιrό 16 Τιιχuδρομεiον με τιiν οημείω 
οιν: ,ψεrι;.ικηοε» ιϊ «ciγνωοτος». Πrιρα 
κcιλοϋντιrι bοοι τούς γνωρίζουν νιΊ 
ιούς είδοποιriοοuν ιϊ ν6 μας δ,;.ιοοuν 
τιΊς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΓιιΊννης Λι6κοuρας. Πειρωεύς 
Δημ. Νεοτορίδης, Άθιϊνιιι 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Μ ιχ Δηλαβcrρ6κης, Ή ριΊκλΕιο 
Χρuο. Καζακίδης, Δρ6μα 

Ίω. Παπαδόπουλος, Δρ6μcι 
Δημ. Σιώτης, Βόλος 
Σωτ. Τόλιcrς, Αργοστόλι 
Άντ. Τρcιμβαλίδης, Θεο νίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Άναοτ. Ζαχαρόπουλος, Θεο κη 
Έλιο. Πυρακάκη, Ρέθυμνο 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Mt ιri οεφιΊ λrjψεωςl 

Κιιrεr1ίνιι ΜιχιιλοιrοιΊλου: Λεuκri Όδός 
(Ποιri11ιιrιιi AOrivα 1985. 

Ζωιi Κυροιrούλοu: Όνειροπολriμcrτcι 
(Ποιri1ιαrrιl. 

Μιψί Μανούοοu: ΛΕrιτομέρειες (Μιi 
νυ1ιcι). ΆOrivιr 1985. 

Χριuτίνα Κιιρuδογι(ιννη: ΣτοιJς ορό 
11οuς rοϋ ιινΕύμα1ος. ΆΟriνα. 

Πιrνcιγ Τοου r ιΊκοc,: Avis Arηor is I Ποιri 
μιιιιι). Άθriνιr 1985. 

Ανbρι:'ιrς ΓΤ Λαοκαρcr10ς: Ποιιjμιιτcι 
(Στίξη κcιί ι'rνΊίο1ιξηl Άθriνιι 1985. 

ΡίJΙ . Πrιιιυγγέλοu· 'Έλιοτ, Λcrρκιν, Λrϊ 
ΙJι «·Αντίποbι.ς» Άθιiνcι 1986. 

Σιrρ(rντος Πιιuλέας: ΆναφοριΊ ατόν 

Ή ριrκλrϊ γι6 τόν κcιθrιρμό τrϊς οί · 
κουμένης Θεο κη 1986. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Τμιφuλιcrκri Έοτία. Δ τriς Διον. Κακί 
οης (Γεν. Μcrρτ. '85, Άπρ.·Ίούν.Ι. 

Ροτcιριανός Όμιλος 'Ηρακλείου (Ίούλ.· 
Αϋγ.l 

Ροτιrριrινός Παλμός (Χανίων! (Ίούλ.
Όκτ.) 

ΉιιΕιρωτικri Έοτία. Διεuθ. Δ. Κόκκινος 
(Αϋγ.-Όκτ.1 

ΙοpΩηλινιΊ Νέα. Έκδ. Δ. Νικολcιίδης 
(Όκτ. Νοέμ.1 

Προβλriμcιτrr. Έκδ. π. Γ. Πuροuνcrκης 

(Όκτ Δεκ 1 
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λcrμnpou (Νοέμ., 

Δεκ., Ίαν 1 
Τό κουτί τrϊς Πανδώρας. Διευθ. Κατε

ρίνα Τοαλίκη-Κοτσιώρη (Νοέμ., 
Δεκ., Ίαν.) 

Λογοτεχνικιi Έπιθεώρηοη. Έκδ. Ν. 
Νικολαίδης (Νοέμ., Δεκ.1 

Σύγχρονη Σκέψη. Άρχιο. Γ. ΧcιλcιτοίΊς 
(Νοέμ , ΔΕκ.) 

Εύφορίων. Έκδ. Τασία Παποϊωάννοu
Μrιενοπούλοu (Νοέμ. ΔΕκ.1 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
τriς Θεοσοφικriς Έτοιρίος 

έν Έλλάδr 

Ι Λ I Σ Ο Σ  

Χαρ. Τρrκούπη 26-°Αθήναr 106 79 
·Εκδότης Διευθυντής:

Κωστriς Ν. Μελισσορόπουλος 
Πλοτ. ·Εθνικriς Τραπέζης 3. Φrλο

θέη 1 52 37 
Τrμή τεύχους Δρχ. 1 00 

ϊονουάριος-Φεβρουάριος 1986 

Χρονrκά. ·Υπεύθ ϊωσ. Λόβrγγερ iΔεκ.) 
Νέο Σύνορα Διευθ. Δ. Β,:�λασκοντζής 

(Γεν.-Φλεβ) 
Σκέψη καί Τέχνη (Γεν.-Φλεβ.) 
·ο Φυσιολάτρης (ϊον.-Φεβρ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δρόμο: Φrλ. Τζάλλας 

1986 

Ζάκυνθος: ·Αλέξ. Κολπονδίνος 
·Ηράκλειον: Βοσ. Βασιλείου 
ϊωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Κέρκυρα: ·Αλεξ. Λούβρος 
Κομοτινri: ϊω. Σομουρκασίδης 
Λαμία: °Αντ. Τριανταφύλλου 
Λάρισσα: ϊσ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πcιτροι: °Αθ. Κοντοσάκrς 
Ρέθυμνο: ·Αvτ. Βιστάκης 
Ρόδος: Σταύρος Βοφείδης 

Σέρρcιι: ·Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαροφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Τσογκορούλης 
Χανιά: ·Εμμ. Νοδαράκης 
·Αμμόχωστος: ·Αvδρ. Τ σόκκος 
Λεμεσός: '°Ανδρος Σωτηρίου 
Λευκωσία: Θεοφ. Ποναγιώτου, 2 

'Οθωνος. Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000 

Ό ΙΛΙΣΟΣ εϋχεται 

εύτυχισμένο τό 1986 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

Στά πόδιcι του Διδcισκ<'ιλου (έκδ 1966) 

Εκλογαi ι'ιπό τόν Κρ1σνrιμουρτ1 Κ Μελισσαροπουλου) 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό (Κ Μελ,σσαροπουλου) 

Εκπαίδευσι καί σημασία ζωής 

Ελευθερία ή άρχή και τό τέλος 

Στοχασμοί π<'ινw στή ζωή (Α σειρά) 

Στοχασμοί πrινw στή ζωή ιΒ σειρά) 

Στοχασμοί Π(Ίνw στή ζωή ιΓ' σειρά) 

Ομιλιες στr;v Ε ύρwπη 

Στή σιγή τού Νού 

Ή άναγκωότητα της (Ίλλαγης 

Τό πέταγμα του άfτου 

Τά πρώτα βήμιη(ι της μάθησης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

1970 

1970 

1971 

1975 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 

Συνδρομη 1986 δρ� 600 

Φιλικη προαιρετικη δρχ. 1.000 

'Εξωτερικού $ 1 Ο, άεροπορικώς $ 1 5 

«Έ π ι  λ ο γα i» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β · Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

150 

300 

150 

300 

650 

600 

600 

800 

500 

400 

400 

350 

600 

Αί συνδρομαί ij άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν ij 

τραπεζικήν έπιταγήν -δχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 

Χαρ. Τρικούπη 26, α· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περί Τεκτονισμου 

καί τό «περιβόλι» του ΆντιτεκτονισμοCι στό βιβλίο 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» ΑΒ.Ε Ε 

Τηλ. 9217513 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Σαράντος Παυλέας: Ό Νόμος τών όναλογιών 3 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου: 'Οδοιπορικό στό νέο χρόνο 4 

Α. Μπέζαντ - όπόδοση Π. Παπασλιώτη: Ό Νόμος της Θυσίας 5 
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