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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Σ' ΕΝΑ ΛΙΚΝΟ 

Του Ιωάννη Λ. 13ασιλή 

Π1jγα να επιυκεφ0ι6 ένα αγα:τημένο μου ποόσωπο, γω να το συγχαQώ 

ποι• έγινε μητέρα κω έφfQf στον κιSσμο μια ζωή, ι'ναν άνΟοωπο. Γεγονός, 

βέ/\αια, όχι σ:τάνιο. ΛντίΟετα, πολύ συχνό και σι,νηΟιυμένο, :του οημειώ
νετω καΟημερινά, uπό τιSτε, που στη γη ανεφάνηκε το γένος των Βι1οτών. 
Γι' αυτό κω μια γr.νν<� δεν μας ποοκαλfί την εντί�:τωση κω την σι•yκίνηοη, 

που Οα έποεπf. 

Λλ1jΟεια, σκειr,Ο1jκαμε σοβαοu, οε καμμιά μας διανοητικ1j πεοιου)).ογ1j, 

την σ:τοι•δαι6τητα ενιi; τοκετοί�; 

Μια FQωτικ1j μίξη; δί�ο όντων διαφοοετικού ιr,ί�λου, που ποοηy1jΟηχF, 

έχFι σαν α:ωτέλευμα τη δημιουργία ενός παραγώγου και φέQνει στο είνω 

μία ί�παοξη που βγαίνει από τα ο:τλάχνα της γυναίκα; κατ'εικόνα και ομοί

ωσ1j τοι•ς. 

ΣτυχασΟ1jκαμε ποτέ ότι, α:τό όλα τα επιτεύγματα, τα διανοητικu , τα 

πνFι•ματικά, τα καλλιτεχνικά και τα τεχνικά ακ6μα, του ανΟρώ:του, :τοιο 

είναι εκείνο το σ:τοι•δαίο, που τον ανε(iϊιζει στη βαΟμίδα του συνεοyuτου 

της ι•πάτης εκείνης Δι•νuμεως, που στη φύση δημιουργεί μοQφές και σu

νειδ1j0Ης: Ναι, η πιο ιεο�j, η :τιο θεία συλλειτοιψyία και η μόνη Οπικ1j, 
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είναι η σύίJ.ηψης, η %t•οφοοία %αι η γένΥησης μιας ζωιjς από τον άνΟρω:το 
της γης. Ναι, ο άνΟρω:το; γίνεται %ίll αυτός δημιουργός. Φ{ρνrι στο είναι, 
%ατά τρό:το μυστηοιώδη για μας, έναν οργανισμό, μια μοοφ\ οαν τη δικι\ 
του.Την μηzανιχ1j λFιτουργίιι της συλλ1jψεως και της κυοφοοίας 
%ατορ0ιίJνουμε ίσως να την γνωρίζουμε. Λλλά, ποιός κατιίJοΟωuε να 
ουλί.άβει και να %ατuνοι\οει τη διαιωνιuτι%ή δύναμη του μεγrιλοι• αυτού 
νόμου της ανα:ταραγωγ1jς %αt της ουνεzίuεως του είδους; Λυτό, fΊrβωα, 
:ταοωηρείται %UL εις τα ι•;ταν0ρι6:τινα όντα. Γιατί η φιίσης είναι ;τιιντού 
ενιαία %Ul οι ν6μοι της είναι %α0ολι%οί, zωοίς εξαίρωη. Ι Ιοιι5ς ιSμως 
γνιδριuε το CJ,Ορέα του νόμου τοιίτοι•: Ε%φεύγFι, δυστι•χώς, της γνωοτι%1\ς 
L%ανότητος των ;τολλιίJν, χωρίς τούτο %α0ιSλου να f[Lϊοδίζει τοι•ς ;τολί.οι•ς 
να γίνονται εογιί.τες %αι ε%τελεοτές της LFQή; αυηjς μι•στrιγωγίcις της 
ιr,ί•uεως. Ίσως μια βαΟειά μελέτη της ιιγιωτάτης αυηjς τrλετουογίιι; Οα 
μας f1οηΟοί•σε να :τληοιιί.ζιιμε %ω στην ;τFρί:ττωuη ιωηj την ω.ι\Οωι. Ίοως 
η αλήΟεια αυηj μιις α:το%αλι•ψει, ότι %αι ο άνΟοω:τος ψ'()νπ μrοα του %ιί.τι 
α:το το αιι,Jνιο, το ιινιίJλεΟρο, το αΟcίνιιτο, το ουνrzές, το δημιοιιογι%6, το 
Οεϊ%ό,:του του δίνει τη δυνατότητα να διωωνίζει τη μοοφ1\ του %ω νιι 
ι�έρνει οτο είναι ιψοιιίψω(ι τοι•. 

Βέβcιια, ο ϊινΟρω:το; δεν δίνrι την ψυzι\. 11 ψι•z1\ :τοοέοzετιιι %ω 
ουντίΟεται α:το ιί.ί.λες δυνάμrις %ω οι1οίες τη; φί�οΕως. Δίνει όμως ο 
άνΟρω:τος στην ψι1z1j το μrοο, το όργανο, γω να ;ψοιΗιομοοΟι'ί οτο γιjινο 
:τrοιβω).ον, -για \'{1 ενc-ογεί, νι1 Ε%τιιλίο<JΙ'l %(1[ ΕΖδηλι,Jν!'l όλΕς τις 
ι%ανότητες, :του %(.Jί•βει μέοι1 τη; οιιν ξr·zωι�ιοτιj ωιψι%1\ οι•νrίδηοης. 

Q ιί.νΟοu1:το; ;τψ_1έzει ιηην ψι•z1\ τι; ωοΟψ1rι;, μr. τι; ο:τοίΕς Οιι δεzΟι,ί 
τι; ;ταραστϊωεις τοι• ;τει�ιl\ιί.ί.λοντος, οε uυνrι1γιωία δΕ μΕ (!Uτϊς 0(1 
οzηματίσει τις ιδι'ε;, τις έννοιες %ω έωι Οα u.:τω�ηjιJΕι τη γνι,Jοη. Με το 
οι_�γανι%ι5 της μ{σο η ψι1z1\ Οιι ανιι:ττι•ξ[ι τις ι1ωΟη<Jιω�{ς, τις γνωοτι%ι'ς %ω 
τις ;τνFιψιιτι%ές t%ανύτηπς. Θι1 :τcιι�οι•οιιί.οει αzιiμα το ιδιιιίΗΊ_ΙΟ γνι,ιι�ιομιι 
του ανΟι�ιίJ:του, τον Λιiγο, μΕ τον ο:τοίο δωτυ:τι,JνΙ'L τι; ο·ι:rψι,ις του zω τα 
ο ι•νιιωΟήματ(ι τοι•. Θι1 ωοΟιινΟrί μι:οι,J ιιι•τοι• τιJΙ• οι�γυνιοιωι• τ1; zυι�ι'ς 
%ιιι τι; ί.ί-:τι-:;, :του %ωrργrίζοντω την υνΟσιίJ:τινη 1'μ:τ1'ιl_Ιίιι zιιι :του οδηγούν 
οτη yνu'Joη του :τι�ιιγματιzυύ. Ίϊί.ο;,Οιι τεί.ωΕι δι' ι1ι•τοι• το μηω.ο νιiμο 
του έι�ωτο;, ο ο;τοίο; ημ,l_)ιίJνrι, ι·ξευγΕνίςι:ι %ί1l ί.υτι1ιίJνι-ι την ψι•z1j, ιiτυν 
τοιίτο; πi.Είτιιι rνοι•νείδητιι %ί1l ι)ε οτιηωτι1 μιiνο οτον r.ΟLJΙ'ιψι_i των 
%(!1(JJTfl_)(J)ν οι�μιίJν. Ει1ν ,·μr1υΟύνοtψΕ οτη μΕί.ι'τη 1()\1 νιiμου τη; 
διωωνίιπως του είι'Jοι•ς, Οιι ι,ι.ναzιιί.ύψοιψι:, οτι δί:τί.ι1 του :τιιι�υ'Jι�ι·ίiουν %ί1l 
ιίί.ί.οι ψ'Οιzοί νιiμοι, ί .. z. ο νιiμυς της μητι�ιiτηω;,:του ΟΙ' οι1νιί.1Jτψιη μΕ 

αυτιiν Γι:δηί.ι,Jνι:τω ο νιiμο; τη; ιιί.ί.ηί.ι-γγύη;. Κω νιι, ύων ·ι:υοψJι_,Είτιιι 

zω δω:τί.ιί.οοετω μr'υιι οτιι ο:τί.ιί.zνυ της μητέι� r1ς το ι'μf\υυο, τούτο 
οι•νπι1J1'ίτrιι με την υνιι:τνοιj %ω το ιιίμι1 της μητέι)(J.;, η ο:τοίιι. μπιί. τον 
TOr.EτlJ, το γιιί.οι•μί %(1[ το {1\'(Ι.ΤΙ_J(ίμt, μrzυι; ιiωυ δυνη0Εί () ιίνΟ1_1ω:τος ή 
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κω τα κατιίηεοu αL'τού όντα να f\ρίσκουν μόνα τοL'ς τα μfυα κω τον τι_16πο 

της συvτηcη1οε<ίις τους. ί\λλος νόμος που καλλιF.ργείτω κω FΥ.δηλιίJνετω, 

είνuι ο νόμος της αγ<'ιπης, ποι,, υπό το κ<'ιλυμμα της στlψγής, εμφανίζF.τω 

κω αναπτύσrιεται αΥ.όμη και στα αγοιιίJτrοι1 Οηοία. 'Εωι η φι,σης με τη 

νομοτέλεια και με τη οοψίu της,που έχει στους οκοπούς της, κι1λλιεογrί 

μεΟοδικά και μF. υπομονή μ F. το ενστικτιίJδFς αίοΟημα της στοογ11ς το 
μεγάλο νόμο της αγ<'ιπης. Ετούτος, κ<'ιποιu στιγμή, Οα κ<'ιμει να σ;τι1ουυv τα 

ιJΤΕνά όοια του φιί.τοοu ποος το πωδί ή ποος τα συγγενικά ποιSσω;τα για 

V(1 ι1πλωΟεί χωοίς όοια κω δι(tΥ.Qtοη (JT(( απfοαvτα πεδία ολόΥ.ληοης της 

αvΟοωπότητος. 

Τι λέγω... Θι1 τ(Ηtfl11ξει κω πιο πέοα <1π' αυτ11ν. Θα Επl'κτείνF.ι <ωτι1ν 

την ευλογία σε κ<'ιΟF. πνοή υπι1νΟuιίιπινη κω υπεοανΟοιίJπινη, σε κό.Οε 
μοοφή , οτο σύνολο των όντων, ιηο Γl<1ν. Τότε πω Οα φτ<'ιι1ει ο <1νΟοωπος 
στο οημείο, που τον ποοιχ1ίζFι η νομοτέλεια της αγίας μας Μάνας, Οι1 μπει 

ιηον κι1κλο της π<ιγΥ.6σμl((ς αομονίας για νι1 λυτοωΟιϊ κω γίνι'ι <5ι.f)ιυς κω 
μϊιΥ.l(Q. 

Λυη(ς οι LJΥ.Ι'ψΙ'ις αναπηδοί>ιΗ1ν κιιι στοοf\ιλίζονταν οτο μι•αλό μου 6σο 

ΠUQ<Ηηοοί•σα, μF στοογιj Υ.(11 με Y.(1ΠOllJ ΟFflαομό πηγαίο, τη νF.(1()(1 μητfοα 
- λι-:χιίJ. Στην ψαντιωίιι μου ;τr,orωF. σαν κινηματογιιαφιΥ.ιj τωνίι1 η
tΕ(_)Οt'()γίι1, που τfλειπ αuυνείδηω, �έ�αιu,  η γυvαίzα αυτιj πάνω οτο [)ωμό

των 0FμFλιωτικιίJν κω αιωνίων νόμων της φύιπως,δηλαδ1j οτούς Νόμους

του Τ(_)ωτος, της ω·απα(_)αγ<ιJγιjς, της Διωωνίuεως, της σηψγιjς κω της
ι1ομονίι1ς. Κω uκι'πτόμουν πόσο διαφο(_)ετιz1j Οα ιjταν η κωιίστ<ωης η

οργανικ1j κω η ηΟικιj των ανΟοιίJ;των εάν η κοινωνία εφο6ντιζε, η μητι\1u

κω ο ουνευνός της να είχαν πλ1\οη συνείδηιJη του υψίοτου οόλυιι, που

ιωίζουv στην ιεο1\ <ωηj τελπουογίu σαν σι1vεογι1τες οτο μεγϊιλο έογο της
Φί•σFως! Σε τι ·ίιψος εκτιμψ;εως Ι'ιτQεπε να uνrf{<1ζ�·ι η zοινωνία τη γυναίzα
που γίνεται μητfοι1! Στο �ιβλίο που δι<ίf{αζα τις άλλες «Ο ιδιωτικός f\ίος
των ηρχαίων [λλ1\νων» αναφfοετω ότι, 6ων μί<ι έγχιιος πεονυίιυε α:τό την 

cιγοο<1, οι άνδοrς εγείροντο χω την χαιρπούυαν με οεf-\ωηιι), r,στω zω ειίν
1\ων ϊιγνωστη 1j υ;τοιασδt\:τοτε κοινωνικ1jς 1<1ξεω;.

Εάν ε:τισχοπtjοουμt:, όμως τι σ;,:FΤιχά υιιμβuίνει οτη υημει11ν1\ μt1ς 
κοινωνία, Ou διcι;τιοτιίωοιιμε μιαν αντίροοπη κατ(ίοτcωη, που γενν<1 

Ολιf{εοές οκέφF.ις. Εκεί 6λοι οι ν6μοι που πι10<1πάνω ι1ναφέοαμε, 

Ι{ε{\ηλώνονται χαι ιτεριφουνοί,\·τ<1ι. Ο έρως έχει αντιzωασταΟεί μ6νον α;τό 

τις ηδονιστιzές Fπιδιώξεις, τις οποίες σί,ροιιν και πι::ριφfοουν στους 

δοtSμοι1ς με αναισχυντία, με Οοιίσος zω χωοί; ντροπ11 οι υί,γzρονοι 

πσλιτισμr,νοι νέοι. ΙΙ μητο6της εξοι•δr-ΤFρ<όνεται απcS την ηΟελημένη 

υτftQ6τητα γιι1 λιSγοι•ς σχο;τιμ6τητος, ποιι την υ:ταγοοεύουν οι ό.Ολιες 

uιινΟtjχFς, οι κοινωνιχές χαι οι οικονομικές, τις οποίες εν τοί,τοις εμείς τις 
δημιοι•ργοί>μr χω εμ�·ίς τις cινεz6μαστε. Ο 0Fίος νόμος της διαιωνίσεως 
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του είδοι•ς ι:ατα:τοί.εμείται α:τό την αγαμία, την τροφό της νει•ρασΟένειας 
και των βασανιστικών ψι1χο:ταΟολογικών νοσημάτων, ;του όχι σ:τάνια 
οδηγοιίν σε διανοητιι:έ; :ταρακρούσεις. 

Λλλά η :τιό Ολιβεο�j εκδ�jλωση; τοι1 σημερινού κοινωνικοί� κιι.Οεστιίηο;, 
:του εν τούτοι; αναγνωρίζεται σltν Οεσμός όσιος, είναι η αδιανόητη Οεωοίιι 
του δήΟεν μοναχιι:ού βίου, ο ο:τοίος :τοοβι'iλλεται σαν ανάγκη ενιίJσF-ως του 
ανΟρώ:του μετά του Θείου! NJ.' εγώ qχ1ονώ ότι όσοι τον αι:ολοl'Οοιίν δεν 
:τιστεύουν στο Θεό που δημιοίiογησε n1 φύση, n1 ζω1j ι:αι τοι•ς Ν6μους της. 
Γιατί δεν Οα �jι_�χοντο αι•τοί να παοαβαίνουν 1j να καηι:τωούν τους ν6μους 
της ζω1jς, :του αυτός ο Θεό; εχάοαξε. Εοωτώ 6μως, είναι δι,νατ6ν αυτοί οι 
μηδαμι':οί να γίνουν υ:τfρτεροι της φιίσεως και του Θωιί; Οι μεγιί.ι.οι αυτοί 

ένοχοι α:τέναντι του Θεοιί, α; μη ληομονούν ότι ο αμείλικτος ν6μος του 

αιτίου κω του αιτιατού Οα ε:τιβάλη μί(Ι.ν ημέοα σε 6λοι1ς τους ;τεριιrοονητές 
της ζω1j; τις αναγι:αίF-ς ι:υοώσεις. Όχι, βέβαια, α:τό εκδίκηση. Λλλr'ι. ω6 

στοογ1j, γι(ι νu του; διδάξει νu :τοοειίοντω ι:ιι.τά φι,οη . Γιϊι να μι1Οοι1ν νιι. 
ακοί.ουΟοί•ν και νu σι-:βοντω και ιSχι να :τcφαβαίνουν τους ιιιιίJνιους 
Νι5μους της. 

Πυλί, ιrυβοιίμιι.ι, ιSτι αυτοί υι εκτοοχιuσμένοι, uντί να οιίωοι•ν την 
ψι1χ1jν τους, ιS:τω; ισχυοίζοντω, χ(ινουν τα λογικcί τοι•;, κιι.τcιοτι11'ψΗ1\' την 
υγεί(Ι. τοι•;, ακολοι•Οοί•ν έzη_)ο:τυ zcιι ιι.ψίιοιzο f'>ίο zω μιά μ�\Ηι. cωψιλιίι; 
Οα χάσουν zω ιωηjν την ψι•χή τοι•ς. 

Λυτές οι αντιιr,υοιzές :τοι1ξrις του uνΟοιίηοι, ι•;τ(('(()L)ElJO\'TCl.l ((;τ() 

εμ.ϊνFί•οεις του σzότοι•ς κω τη; αL_)ν1jοcω;, ;τοι1 μc1zοντrι.ι την ιοοοι>ο:τίcι, 
την :τοιSοδο, τις zιι.01'; τη; ζω1j;, ;του ί.ι1τL_)ιίJνοι1ν τον ι�νΟοω:το ιiτιι.ν ο 
ιίνΟοω:τος ι1κοί.ουΟ1j την Λρετή, δηί.ιι.δή ιi τcι.ν :τ1_1<ΗJ<ιι>μιSζετι1.ι zω 

ιαυί.ουΟεί του; Νι5μου; τη; Οείιι.ς Δημιοι•ι>γίιι.ς. 

'()i.F; αυτέ; οι σzέψει; :τrονοί•οιι.ν α:τ' το μι1α).ι5 μοι1, ιSυο ι:ιiττιι.ζιι. την 
ι•:τεοήψι.νη μψfL_)CΙ.-λczιί). Tri.o;, ωι,ού την ΟU\'!'ϊ.(ιι_Jψ.(Ι. %(1.l την 1:ι 1z1jΟηκι1. 
τL_)l'ψ'Qί1, ξεοzέ:τcι.οcι. τον Μωοιι.ϊzιS ι:ι1λαΟο, :του είzε τo:τoOEnjoEL 

:τουοωοινά τον zαο:τ<5 της zοιί.ίιι.ς της ·ι.ω ιι.ντίzοι)(Jcι. (ν(Ι. zcι.οιτc,ηιrνο 

U'(OL_)(ιzι. Τι5τε ι1ι1,ηοα το ουνωσ0ημωιzι5 μου νιι. ξΓzΗί.ίlJΗ zω τοι, μίί.ηlJιι. 

έωι: «Καί.ιίJς 1]1_!0!'; ι:οντc1 μας, μιzοέ %(1.[ νϊε cι.δ�·ί.ιι,έ μου (1\'0Ι_J(JJ:τ!'. LE 

;τ,χ1ιf]ω.ί.ω με ι5ί.η μου τη οτοι1γή. Σου εύzομω νcι :τi.ηυιίω�·ις /ΙJJ(_)ίς 

Fμ:τιSδιιι. zω δυlJ·ι.οί.ίες τον ;τψ><)Qtομι'i, :του η ΜοίιΗι. οοιι έzΕι zc1.L_)c1ξH. 

Λi.ί.cί, μωJε ένu μ,·γω.ο μυοτιzιi. Ο (ινΟοω:το; με τη Ι'νιί)()η zω με την 

ωzιψή τυυ Οέί.ηοη μ.ϊο(_)!'ί FΟιίJ ι:6τω οτη ι·η ν' υί.ίΛξΗ το 1:ιμυ.1_1μι:νο του. 

Γωτί τοί•το, ο r1νΟι1ω:το; ο ίδιο; το υψι.ίνΕL οτις bιι1ψΗ_11:; ι'Jιcψιιί)()�:ι; του 

μF τη bιzή του O(_)ίllJη. Σου ειίzομω οτcι.Οrοή υγΕίυ, οου �::ι1zιψω η zω_)(1 νιι. 

είνω :ταντοτιν1j οί•ντοιΗf,ο; της ζω1jς σου. Tc;JfJί.l c1·1.ου ·ι.ω μΕ(.JL·ι.ές 

υιψr�οι•ί.έ; ενύ; uυ:τοομrί.ί.ί.η: 

11 zαί.ωούνη, η ψ_1ι5νηοη zω η οωιι,οουιjνη, η ιι.ξιο:τr_1ι':τυυ ·ι.ω η 
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ανδQΟίίQF.ίίΕlU να υυνοδεύουν πιίντα τους δωλογωμούς οου, τους λι5γους 
οου κω τις ίίQ<ίξι,ις υου. Πυτι' η οογ11, ο ΟυμιSς, η λύίίη, το ;τϊιΟος να μη 
ωοιίσσοι,ν τη γαλιjνη της ψι1χ1jς υου. ΊΊjοηοε π<:ίνω τη οκι'ψη οου �jοεμη 
κω διιωγ�j. Κι�<:ίτηιrε το φοιSνημ<:ί σου or, κάΟr, οτιγμ�j αγέοωχο, ιιψηλι5. 11 
ελ;τίδα, η ιιισωδυξία κω το Οι:ίοοος νιι σε ση1οίζυυν οτις πιιS δύυκολr.ς 
στιγμές της ιινΟοι(J:τινης ζω�jς οου. 11 ψιίχοωμη υκfψης κι1ι η Ο<ψl_Η1λέ<1 
α;τοφιωιοτικότης rξουδετεοι(J\υυv τη φΟοου;τοιό δύν<ψη της ιψφιj\ολίας 
κω ωυ δωτι1γμού. Γ•:σο πι:ίντοτε <:ίψογυς κω άφυf\ος γιιί νιι ποι:ίτηις 
πι'ιντστε το ποι';τον. 11 <1υτοκι1[Η<1οχία νu είνω το ω'>ιω.rιίίτΟ μέλημι:ί οου. 
'Ωταν 6λα τούτι1 1<1 ε;τιτιJχr,ις Οα r,ίοω ο νικηηjς της ζω�jς ... Κω τύψα, 
ν<ίχοι,με καλό οι(ηημα, φίλη ψι1χ1j δεν μ<1ς λrς ιι;τιS ;τού μα; �'οχωω;». 

Ί'ο f\οέφος κουνοίiυε. χι'οια, ;τι5δω κω ι'f\γαζε <ίναΟοΕς κοαυγι'ς. Σr μιιί 
υτιγμιj τι'ντωυε τα δϊικτι!λι:ί τοι• κω με τις δυο ;ταλιίμΕς διι'γοι<ψf. τη γνωοτή 
t'.λλψ•ικ�j χειοονομί<1, ;του αφοιίζr.ι την π�·ι�ιφοόνηοη, τον οίzτο, κω την 
ι:οτοεψΕ πους το Πl_)<)(Jl!);τl) μου ... 

Ι'fλαυιι μr την κ<1οδιιί μου, uλλά ταυτόχοονι1 σκέφτηκα, r'ψαγε η 
κίνηοης uι•τιj Ι'ίνω τι•χαί<1 ή f.χι:ι Υ.<ί:τοω οκι:τιμότητιι; Βι:ίλΟηκιι τLSτε ν<1 
�·ι�μηνFι\οω τη υυμj\ολιzιj εκι,ίνη χFιοονομία. ΔΕν ξέοω εϊιν υυνf.λrψα το 
νιiημϊι της. Λλλι:ί ψuντιίζομω ;τως το νFΟγέννητο 1\οι'φος Οα �jΟελε με τη 
χειι.1υνLψίι1 του να μου ;τει ;τεοί;του τα ι'ξιjς: Νι1! χιιζέ Ονητf.! Με εοωτι:ίς 
ιι:τό πού f.οχομω. Δεν οωτάς κι1λύτr.οα την uφr,ντιιί σου α;τό ;τού �jοΟες; 
'Ω,τι Οα σου α;τuνηjοει uυnj, αιιτό Ou είναι και η δικιj μου α;τάντηση. 
Ι·:ίμεΟιι το ίδιο :τοάγμα. 2:τοατοκόίίΟL της ζω�j; zι' οι διιό μας. Λγνοοιιμε 

α:τό ίίΟύ r,οχιSμαοτr, κω ;τού ίί<:ίμι:. Συ τι�r:ί�ηξες έως εδι(J το δοιSμο της ζω�jς 
υοιι. θα τρuf11jξω zω εγιG τον δικό μου. Δεν Ουμάμω ιι:τό που έοχομαι, 
ούτε ξέρω που Οα ;τάω. Ι [ ψύοης ;του είνω η πιι5 στοογικιj τοοφι5ς μας zω η 
;τιό σοφιj παιδιιγωγι5ς μας, ωι:ού r'τσι τα έχει κανονίοfι, έτσι κω ποέ:τΕι να 
γίνυντω. Λ; zιπτrίξοιιμε κω οι δι•ό μιις το δι(ιj)ι1 αι•τιS ί1:τ6 τη γη να είναι 
α;τοδοτικό υε κηλωσύνη και οε γνιΔυη .... Το μιίΟημu :του έ:τrιιονι1 με 
υι•νrφερε και με ;τι.:_ωογείωνε στην :τραγμωιz6τητα. ί\l1χισι1 τότε να υτίj)ω 
το μιίlλό μου γιι:ί νι1 Ι1οω μιιί rξιjγηση zω νίl δι(ωω μιS\'Ος μοιι στον εαυτό 
μοι• την α;τιtντηυη :του ;τfοίμr:να υ:τιS το νεοφrρμf.νο Ι1οέφος. 

Κατέφι•γα τότε οτη �ιΙ\λιοΟ1jκη της μν1jμης μου. Κuτέ�ασα ω 
κωάοτιχα, στη ο;τυίιι έχω κωαχωρίσει σε διιίφοοα κι::φάλωα, την fς 
uμι'σου αντιλ1jψεω; εμ;τ�-ιρίι1 zω γνιGοη μου, καΟύJς κuι την 
υιιμ;τεπι•κνωμένη γνιδοη των cιιώνων ;τοιι εγνώρισα α:τό τους άλλοιι ; 
u νΟοώ;τυυς.

Στο τρι:τλό ε()ύΗημα: τι είμαι; πόΟεν έρχομαι; πού πηγαίνω; έχω
υημειιδσει τα εξ1j;: Τι είμαι; Λ:τ(ιντηοη;: Μία ·ύ:ταρξης ;του αισΟάνομαι zαι 
ουνιιισΟιίνομω, υκέ;τωμω, κινοίιμαι zω ενεογιδ κατά �οιίληση. [ίμω μω 
ξεχωρωηj υι�νείδηυη;, ίίΟL' έχω το ηίοΟημα τη; διuφοοο;τοι1jυεως α:τό το 
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:τεριβάίj,ον. Λντί.ι(J τα μέσα τη; συντηρ1jοειίJ; μου α.-το το γίiρω μου zόσμο 
zαι :τροο:ταΟώ με τι; αισΟ1jοει; μου, με τη οzέψη μου ;,:ιιι τις ψι•;,:ιzές μοι• 
δι•νάμει; να Ίνωρίοω την :τρα'(ματιzότητα, :τοι• με τριγινίςει, δηι.αδ1j να 
σι•ιj.άβω την Ν.ήΟεια zαι να α:τοq:εί•γω n1ν :τi.ά\11. 

Στα ερωτψιατα: :τόΟεν έοzομαι: ;τοί, :τηyαίνω: σημειώνω με zόzzινο 
μελάνη: Ωzεανό; αγνοία;. ΌQα zεq:άλαιον αλλότοιε; yνιίJσεις zαι 
α:τόψει;. Γύοιοα μεοιzές οελίδε; zαι έq:Οαοα στα zεq:ίιλωα: Διάq:ορε; 
zοσμοΟεωοίες - Θρηοzείες - Πνειψατιομός - Λ:τοzοι•q:ισμό; - Θεοσοq:ία -
Φιί.όοοιrοι - J\!l'Onjoια. 

Εάν Οα οα; uνέιμρα τι; σημειιδσει; :τοι• έ;,:ω zοιιτ1juει γιιι zcίΟε u:τό τα 
ανωτέοω σαν zατά μέοο; γνώσει;, 0u ;,:ρεια�όμαστε τόμοι•; :τυλι.οί•; zαι Οα 
οα; zοί•οαζcι .  Στις :τοώτε; εξη ξε;,:ωοιστέ; zcιτηγοοίε;, ΟFιι)()ίF; Ζ(([ 
δοξασίες, zι•οιuρ;,:εί ω; ι-::τι το :τοί.ίi το δ6γμα :τοι• :τάντιι 0O.Fι νιι ,·:τιl\ιί).ί.Fι 
τι; α:τόψει; τοι• σαν αλίιΟητες. ΤυιΊτο ουδέ:τοτε μF ιzανο:τοίηι 1ι: zω γωυτό 
το αντι:τω:1έοχομω. Δεν έ;,:ω τι; υ:τεοιr-ι•οιzέ; εr.είνες ιzανι\τηπ; του 
οοι.ιμι.ιτιστοίi ή τοι• :τειr,ωτωμένου για να διcιzοίνω το :τοοοuτ6 τη; 
αί.ηΟεία; 1j τη; :τι.άνη; :τοι.• :τFιΗέ;,:οι•ν οι δυγμι.ιτιzές ιι:τόψι'ι;. (-)ι.ι 
σταματήσω στα zΗr,άί.αιι.ι: Φιί.όιJΟψ)ι - Μ ι1uτ1j(1Lα. 

Διαi.έΊω τοι•; ψί.οuύιr,οι•; :του :τοοτιμι(J, γιιιτί οι Οεωοίr; τοι•; με 
ι:ι.ι.ινο:τοιοί•ν: Οοιrεί-;- Ιlι•Οαγόρι.ι; - ΙΙίΛτων - Είι,εδοr.1.1j;. Όί.οι ω•τυί ιi;ι:ι 
μ6νον :ωοαδέzο\'1Ul την ψι1z1j U(.(\' ξ,·;,:ωοωηj OL'\'F ι()ηηj οντιiτητιι, cιλί.ϊι 
ιr,τάνουν νι.ι :τ,,:�οσδιοοίζουν την :τοοfί.rι•σή τη; zω τη uιΊνΟ,·ιηj τη;, rίτε 
uί.ί.ηγοοιzά, είτε ιr,ι.ινεοά. 

Λυτοί οι zοί.οσσοί τοι• :τνεί-μωος ιuzυοίζονται οτι η ψι•z1j :τοοέοzετω 
zι.ιι σι•ντίΟετι.ιι α:το το αυτ6 Z<LL τι) έτεοον, α:τύ την uυνrz1j zω την 
μεριζομένη οωία οι ο:τοίες οι•νΟέτυιιν την όί.η Φί-οη. Τι; υι•νrιδητfς τη; 
ιzι.ινότηπ; τι; ανι.ι:ττίiοuει με ι.ιί.ί.ε:τάί.ί.ηί.ε; ενπωμωύωrι; υε διιίψJροι•ς 
Of_J'(Cl\'LOμOl'ζ της Ο\'ΤΟΪ.Ο'(lΖJ)ς zi.ίμuzuς γ ιι.ι να ιrτάιJFl μέ zσι της 
ανΟοu'J:τινη; μooιr,ij;. Σ' ιιι•ηjν εξεi.ίσοεωι zαι μεγενΟιίνετω. Μ' uι•τ1jν 
α:τοzτά '{\'lJJUει; zω Οfί.ηοη, :του την βοηΟοί•ν να γνωι,:�ίυει την ιιίψ),·ω zω 
έτυι να οι•νε;,:ίοει την τεί.ειυ:τυίηυή τη; σε άί).ους z<Sσμους :τfr_� ιι ι1:τι\ τη 
Γη. Λλί.ά Ίιu να ψάοει σ' αυτ<J τυ uημι--ίο τη; εντεί.rίις Uu zι_�rιι10Ηί η 
ψιι zή \'{.( Ίlψίσει  :τοί.ί.f; Cf.Οι_1ές στον τουz<S των '(E\'\')](JF(J)\' Ζ(Η των 
Οαν(ιτων. Λ:τό :τοί- όμως ι'οι.rτω ·,:αι :τοί- :τϊιει ο άνΟι_�ω:το; : 2.:' ω•τιi ίοω; 

μας ι)υηU1jοουν να zατυί.ιίβοι-με zcί:τω;, τα όοα :τιφαzιίτω (Jι1 (Jflζ 
ανωr.f1_1ω. Κω r1; ασzίοομε u:το μεr_11zι1 α:τιΗf.ΟέΊματα ή αξιύψωί1 των 
ασzι1ίων μl'ΟΗl'(ίJJ'(ημένων UU(f.lJj\', 2.:zο:τιS; της ίf.ίiσεω;, ί.fΊΟl•ν, είνω 1j 
i)ημιοι•ργία uuνειδ1jοεuJ\', των δε ουνειδιjοεων οzο:τιi; η ι.ι:τυΟέωυη;. 
Τοι·τfυτιν η ωωνί<1 -ιαi.ίj\1'] ;ι,αι η ωοΟητιz1j αντίι.ηψη; <Jί.ων των ωτίων των 
ψιινυμένων τη; ιr:ί•οεω;. 

Ο τάι�υ; ε:τίlνιιιμ'r_�ει εμϊι; :τ1_�υ; το ί.ί;ι.νυν. Λί.ίΛ ;ι.ω υ:τύ τοίiτου zω 
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από εκείνου υψυύντω φωναί λαλούοω εις εμάς πεοί αΟαναοί<1ς, δηλαδή 

περί της υυνεχίοεως της ζω1jς υ:τό δωφόουυς μοοφάς. 
ΊΌ κύοος κω η αυΟεντία των υυφι[>ν, πΩυ εμνημόνευοι1, ποέπει νομίζω 

τουλάχιοτον, να μας κάνουν νί1 ποοοέξουμε κω να μελετήυουμε τις 

απόψεις τους. Δεν αξιύJ πίστη οε όυα εκείνοι πίστευαν. Λλλά και δεν 
νομίζω ότι μερικοί απο τους ουγχοόvους επιuηjμονες, μποοούν να 

διακηι�ύuuουν με τόσο στόμφο, ότι ο νιSμος των ενσαοκύ1σεων είναι μω 
Οευψητικ1j αολοι•μπα. Ττuι οι επιστήμονες αυηjς της ολκής γίνονται 
μωαλλιSδοξοι και δογματικοί. 

Εάν μελεηjσουμε σοf1αQί:'ι τη Οεωοία των ενσuοκύωεων και την 
καωνοήοοιψf., Οα είμαστε σε Οέuη ν<1 εξηγήσουμε πολλίι <1;τ6 τ:1 ωνίγματα 
της ζω1jς, που διωr,οοετικά Οα μένουν για μας rίλυτα. 

Εάν τις απόψfις των φιλοu6φων, που ανέφεοα, συναοτήσουμε με όοα 
ωτό ακριτομύΟειες ή από ψίΟυοους, που διεού>Οηκαν, οαν ποοεοχ6μενα 
α:τό τις μυυτηοιακι-'ς οογανιύοεις της αοχωότητος, Ou fL,ιψέσοιιμε ίοως να 
οχημωίσουμε μια ιδέα για το ;του μεταΒαίνει ο άνΟοωπος όταν πεΟαίνει. 

Λπ' έξω ωτό τη Λειf1αδιά λειτουογούυε από την αοχαι ιSτητα τ ο  

πεοίφημο Τοοφώνειο μαντείο. [άν πήγαινε εκεί οιοοδ1jποτε κοινός 
ίινΟοω:τος να ζηηjσει μαντεία κω νίι γνωοίοει τη μέιλοι•οα ζωή του, όταν 

α:τό εκεί έf\γαινε , έχανε γιu πάντα το γέλιο του. Κω τούτο, γωτί οε 
εικιSνες ζωντανές, έf\λε;τε ποιά Οα είναι η μπ<ιΟανάτιος κατάυωοής του. 
Πολλοί άλλαζω1 τοιS:το ζω1jς και ζητούοαν να γίνουν πιο ηΟικοί, πιο οοφσί. 

Στην ίδιu πεοιυχ1j αναΒλύζουν δυο πηγές. Λπό τη μία τοέχει το νεοό 
της λ1jΟης. Α:τό αυτό έπιναν οι uτελείς ψι,χές και γι' αυτό δεν Ουμούντuι 
τί.,οτε, ιSταν έοχονται οτη γη,ούτε ιSταν φεύγουν για το υ:τΙ'Q;τέοαν. Α:τό την 
άλλη πηγ1j έπιναν το νεοό της μνημοούνης οι τέλειες κω κεκαΟcιομένες 
ψι•χές. Ετούτες Ουμόντοιιοαν όλu τα γεγονότu των διuιτ,6οων δωf1ιύ1οεύJν 
τους και δεν επcινεοχόντοι•υαν πλέον οτη Γη, αλλά κατοικούσαν ;τω στις 
αιΟεριακές χ ιίJοες του ουοανού .  Ι3έf1αι α, αυτrί έχουν μια ΒαΟειά 
αλληγορικ�j υημuσίu, ποι• εμείς οι αμύητοι δεν μ:τοοο,ύμε να την 
κuταλι:'ιβουμε. 

TύJQH ας δοί•με τι μctς διέσωοuν μrρικοί α:τό τους μεμυημένοι•ς,οχετικά 
με το έργο κrιι τους σκο:τούς των μυση1οίων. Ο Πίνδαρος λ.χ. λέγει ω 

�-ξ1jς: "ΜανΟι:'ι\'fιν εν μεν τω ΟUQανιό το οράv, εν δε τη Γη το 

cινuμιμν1jσκευΟuι. Μακίιριος υ δ ια των μυοτηρίων διελΟών, ούτος 

γιγνιόοκει την ηοχ1jν κω τον σκο:τόν της ζω1jς". Αλλά τι 1juαν αυτά τα 
μι1 ιη1jρια; Κατά την γνι6μη μεοικών συγγραφέων, Μυστ1jρια 1jσuν 
ιερωικές ΟεομοΟεσίες, τις ο:τοίες οργάνωσuν ηοωικές αγνές κrιι σοφές 
υ:τι:'ιρξεις .  tvlη uοχούμε,·ες στην ανΟριίJ:τινη εμ:τειοία τους, για νu 

εομηνεύσοι•ν τα αινίγμωα και τα φαινόμενα της καΟόλου ζω1jς, 
ωδηγ1jΟψαν να εοευνήσουν και να πεωΟούν, ότι πέοαν u:τό τον άνΟρω:το 
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υ:τάρχουν ;ωι δρουν τελειότεοα όντα, πιο αγαΟά, :τιο σοφά και :τιο ισχι•οrί 
α:τό ΤΟ\' άνΟοω:το. 

Τότε με ειλικοίνια και Ού.οοο; α:τοταΟ1jκανε σ'αυτά τα υ:τι"ρτεοά τοι•ς 
όντα και ζ1jτησαν τη συνδοομ1j τους γιά να γνωοίσουν κrιι τοιίτοι την 
μείζονα Ν.1jΟειu και να μάΟουν τον τρό:το και τα μrσα γι<ί να ι"οΟοι•ν στην 
κατάσταση των :τρώτων. Ο ουοι1νός δεν εκώφεl'Οε. Α:τάντησε κω δέχΟηκf 
να τους α:τοκαί.ίιψει τcι όσα ζητοίισαν. Λλλύ. τοι•ς ι"Οεσαν όι�οι•ς. Ί:τι1ι 
έκλεισαν μαζί τους μία ιεο1j σι•μφωνία.Να τους φανεοι6οοι•ν μία 
οί.οκληοωμένη κοσμοΟεωοία, την ο:τοία όμως κατ6:τιν όοκοι• ν ι1 
μεταδίδουν μόνον σε αγνοί�; και καλ1jς Οελ1jσεως ανΟοώ:τους. 'Εποε:τε 
όμως κω τοίιτοι•ς να υ:τοβω.ουν σε φοικτοίις όοκους, ότι Οα τηι�1jοοι•ν οιγ1j 
σχετικϊι με όσα Οα άκουγαν 1j Οα ι"βλε:ταν στις οογανύJσεις ι1ι•τές.'Ε τοι 6/.οι 
οι μυηΟέντες σFβύ.στηκαν κω ηjρησαν τους όοκους τοι•ς. ΔΕν α:τι'κϊιλι•ψιιν 
τί:τοτε, γιά τούτο τί:τοτε το Οετικό δεν έφΟασε έω; εμύ.ς. 

Κuτ' ανύ.'{κη λοι:τόν γινόωνε αι•στηο1j ε:τιλογ1j των εισεοχομι'νων, γιωί 
α:τοβλέ:τανε σε ένα ολιγuοιΟμο κω εκί.Fκτικό κίικλο ανΟού1:των, οι ο:τοίοι 
εμι•οί1ντο στι; ιr.υσικές κω στι; :τνευματικές αλlj()ειες. 

l:κεί ιr,αίνεται, ό:τως λέγει ο ΙΊίνδαοος, μιίΟωνι1ν την ι1oz1j κιο το 
τΠ.ο;της ζυηj;, δηλαδ1j γνώοιζαν τσι•ς δυο πω.ους μεταξύ των ο:τοίων 
:τεοιστοέιμται η α:τληοτία του ειδένω κϊιΟε σοf-\αοοί• εοευνητού. Μ' ι1υτ<5ν 
τον τρό:το ικανο:τοιείτο η δίψα τη; μαΟ1jυεω; κω γιγαντωνιSων η οκι'ψη 
κω το φρόνημα εκείνων, :του φοιτοίισαν στα άντοα Fκrίνα της ιψχαίυ; 
σοιr,ία;. Σ' αυτέ; τις γψνες, (tί.ί.ιί ται•τόzοονα %(1l ΟL'Q(ίνιι'ς οογανιίJΟΙ'lζ, οι 
εισεοzόμενοι είιριυzαν ψι 1zιz1j ανιιzοι•φωη %(1l γαλ1jνη. Λ:τc5 αι:ί :τ1\Ηωc1ν 
οι πεοωσότεοοι 00<[,Οί τη; αοzαίιι; Εί).ιίδος, οι ;τοιητι'ς, οι τοαγωι)οί, οι 
συγ'{οωr,εί;, οι καί.ί.ιτέzνε;, οι νομοΟr.τrς zω υι :τολιτιzοί ιίνι)ι�ι:ς. 'Οι.οι 
αυτοί δε, zωεογuστηzι1ν zω πzνούογησιιν τον Εί.ί.ηνιzιS πολιτωμιS, :τοι• 
έzει σι1ν f-\ιίΟοα UlίJJ\ll(1 %(([ ((%(Η(ίι.ι•τα τη Φιλοοοιr,ίι1 %(1[ την Ίϊzνη. 

Τα zατω.οι:τύ. τους και τα ανεzτίμητα εοείπιϊι τσι•ς ουγzινοι•ν τις 
ει•αίσΟητες ιδιοουγz(_)(ωίFς zω δωτηοούν μιιί :τνειιμωιzή αντc1ύγΕιc1, :του 
ιr,ωτίζει uzcSμη %Ul υ1jμrοα, 0[(\Ι τον ψ.ιο της zιίJl_)ί1ς μας, τη οzι'ψη ω.(ι)ν 
εzι-:ίνων, :του ζητούν zcίτι το c1νιi1ποο, το ευγενιzιS, το αι.η0ιν6. 

1 ! ανΟοω:τότης, μc1ζί με τη υιγ1j των μυοτψ_�ίων cαιίJί.εοF zω την 

ευί.ογίι1 του οιψrινού. 1 ! zcnc11noorr,ή των μυοτηοίων γzι�ι'μιοΕ zω την 
zί.ίμ01zα, ;του ωδηγούιπ τις ανΟ(_)uJ:τινFς ψuzι'ς ιπα δύηωω των υΟcινcίτων. 
Λυτ6 Fίνω η μεγαί.ύποη %ί1ηί.ι�ιι γω τοι•; ανΟι�ύJ:τους, :του 00.ουν \'(( 
οτοι'ψουν το f\ί.ι'μμα του; ;-ψο; ω uνω, :τοος τα ι•ψηί.ιί zω ν'α:τοψιiγουν τις 
:-t!'Ql:ττί•ξFις του ί\δου. /\(_)ί1'{F δΕν διωηι�ήΟηzε zcψμία ιατίδc� α:τιS την 
αοzαίr1 F%Fίνη μυοτηοωz1j ί.,ί.μψη; Εξ (){JU)V γνωοίζω, i.ELTOU[_)'{Oύv (1%(>μη 
zω σ1jμεοc1 μεριzr.ς ΜυοτηQιc�zές ()Qγί1νιi10Εις, ιS:τω; i .. z .  Είνω ο 
ΤFzτυνισμι5;,:του δωτψ_ιηοε μεν την μυοτηοωzή του διιί.uΟοωοη,υί.ί.rί. οτην 
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ποαγμuτικότητιι δι-:v απέμεινε, πι1ρά μιu ηΟοπλιωτικ1j 1:τωοίι1 μF. 
ποοοδι:υτικι'ς και uνΟοωπωτικr.ς �·πιδιύ>ξrις . Λ1:ιτοιψγrί ια6μη οτις 

Σκαvδιvαυϊκι'ς χιG(_) 1'ς το μυοτη!_)ιιαιS ούοτημα ΖΒr.vτι:ομπυυ!_)γκ, που 
ζηλότυπα φι,λάι:ι τη γvήσω κω καΟι1οή Χοιοτιανιz1j μl'Oτιztj διδιωzιΩ.ία. 

Στην Λνωυλ1j ε:τίοης ι,ι,vι1vτ(ι zανι,(ς μrμοvωμι'ν1:ς μι1υτηοιcαr'ς ομι'ίbrς. 

Στις ΙvδίF.ς, ι'Sμως, <.ιπιS ωοωμιΙvι1 δεί'>0μr.vα, ποι, r.χω, φι1ίνετω ιiτι 
λι:ιτυυογυύν πολυάοιΟμες ΟQΊUνιί)()F.ις μυστικού πrοιrχιηιr'vου, που 

καΟοδηγούν αzιSμη τη Οοηοκευτικtj συνείδηση των λωί>ν της α:τr.οαντης 
Fκείvης χιGοας. 

Λλλά κω τυ χιίηω, πυυ πωοι,μF., έχ1'ι ΗλογηΟrί ιδωίτrο<ι ι1;τιS τον 
οιιοαvLi. Εδιύ έδοιω(1\' πολυιίοιUμα και άοτω μL 1οτ1jοι<ι, μr'οι1 οτιι ο;τοίιι 
ε:τr.τι•χαv τον ψι•χιz6 τοι•ς λι,τοωμιS πολλές <ινΟοιίJ:τινrς ψυχr'ς. ΤιίJ!_)α 6μως 

μιSνοv υυvφίμμιu, FQΙ-ί:τια και νr-:κοικtj σιγ1j συvcιvτούμι: Ι'ΚΙ'ί ιS:του ω.λοπ 

η φωνtj των μυιηιίJv διι'l)ίΒ<ιζε οωυς Οvητο(,ς τα 01jμιιω των Ηrύ>ν του 
ελληνικού ()).(,μ;τοι•. 

Ότι1v ι-:πωκέ;ττομuι τον Ιlι1QΟΕνιίJνα, την Ελrυοίvι1, τη\' Ολι,μ:τίιι, zιιι 
τοι•ς Δ1:ι,ιι,οιΊς:,υτις δωνοητικι'ς μου ΠΙ'!_)ιυι•λ>.ογι'ς, :τ!_)ου:τιιΟιίJ νιι ιιντιλψι.ΟιίJ 
μ1jπως ;τπάξι:ι κιιμμιι'ι υ:τίΟ<ι ιι:τό ω μι'οος,που άλλοπ ι'zωγι:: το πί10 της 

lrιi1jς Εστί((ς. 1 Ιοοσ;ταΟιίJ vu σuλλ(ι[\ω κανένα ψίΟιψο, οαv αvτίλιιλο 

κ(ιποως μ·ύοτιδος φωv1jς .  Λντί αυτιίJν, δυστuχιίJς, τα ω 1 τιά μου 

υι•λ).αμ[)((ν()\Ι\' \'α ε:τuvιιλαμΙ)(l\'fΤ((l (J((\' μακοι•v1j ηχιί) TU ω.ιι)f()() εz1:ίνο 

μ1jvι,μu, ποu ιίκοι•σι; κuι ο μF.γιϊί.ος νοστιιλγός της cψχιιίας ;τνειψωικ1jς 

δόξας, ο τελει•τuίυς Τλληνας, υ αυτοκρ(ίτορuς !οι•λιιιvιSς. Το 

ιι;τογοητrι•τικό μtί\'ιψα είναι το ίδιο: " είπατε τω ... 13ιωιλεί χιιμιιί πι'ιη· 
διιίδαλος αυλά, ουκr.τι Φοίf1ος ι'χFι καλύΒαv, ου fΗ'ιντιδ(( διίφνηv, ου ;τιιγ(ιv 

λιιλέοι•σαv, α:τέυΒι-:τυ και λω.οv ·ιίδωο ". 
Τι κρίμα! !Ίοιάς παοηγοοιι'ις κω :τοιrις f.)_,ίδος οπο1jΟηκrο ι'ινΟι�ω:τος! 

Τι υ:τοι1δι1ίες πηγές γνώιπως και ;τνειιματικ{ς εvωχίiιπις ιι:τιίJλεοι-: ο αγνός 

EQEL'\'ηnj,;. [ι'ιv :τοιλγμιιτι μάΟωνε Fκrί ο Ο\·ηηi;, ιi:τως Uγrι ο Ιlίνδrψος, 

την αοχ1j κuι Τυ τέλο; της ζω1jς τιSτε ασφαλιίJς μι\vον rκr·ί Οα μ:τοοοuο<φΕ 

να μ(ιΟοι•με τι είμιωπ, α:τό :τού rοχιiμcωτε κω πού ;τιίμε. Ν.ι.ι,ωπ, η :τ!_)Ο

τοο:τ1j γω νιι ω μϊιΟι:ι ιωτιί ο ι'ινΟοω:τος 1jτι.ιv χι1οιιγμι'νη ιηη μrτι(>:τη τοι· 

Ναοί� τυιι Ιlι•Οίου Λ:τόλλωvος. Ί!ων το πrοίιr,ημο ΤνιίJΟι υιιιιτόν" ωι• Χ1'ί

λωνος. 
11 σι•γκίνηοης :τοu αιι10ιJν0ηκα στο αντίκρl'σμιι μιας λεχυίις και ενός 

νεογέννητου r1οι'φοl'ς με ;τι1οεκίνησε στους uτοχαομοί•ς που cιοάδιuσα σ�j

μεοα ο' uυτιS το χαρτί. Ίσως μεοικοί με ρωηjσουv για ποιό σκο:τό το έκ,1-

μι1! Λ:τλούσωτα, Οέλω να δrιςω ;τως α;τό τα γεγονότα της καΟημε()ιν1j; μιις 

ζω1jς μ:τοοοί•με, μελετιίJvως τιι ποοοεκτικά, να �γιίζοιψF σοΒαοά σιψ:τε

οι'ισματι.ι. Ίτσι Οcι πλουτίζουμε καΟημrοινά την εμ:τειοίu μας, την ο:τοία Οα 

κατιιχωροιίμε στο σημειωμωιίοιο της μν�jμης μας, για να π;το;,:ηjοοι•με την 



1 Λ I Σ ΟΣ ----------

266 

εξ αμέσου ε:το:ττείας γνώση, :του είναι πολύ προτιμότερη α:τό τις Οι,ωρίες 
zαι τις α:τόψεις, που αναζητοίιμε στα μουχλιασμένα βιβλία μιας νFzί_11jς 
βιβλιοΟ1jzης. Έ:τειτα, όταν έχουμε απορίες και αιτήματα, πυυ δεν μας 
ικανο:τοιούν οι γνωστές πηγές γνώσεων, σαν ερευνητές με αδοι•λωτη 
σzέψη, Οα :τρέ:τει να στραq;οίιμε προς κιίΟε κατεί>Ουνση, σε κύ.Οε :τηγ1j :του 
ισχυοίζεται ότι κωέχει μέοος της αλ1jΟειας ή ολόκληρη την αλ1jΟει<1. Το 
τελευταίο, βέβαια, είναι λίγο δύσκολο αλλ' ο:τωσδή:τυτε εμείς Οα 
κοοί•σουμε τη Οί•οα και Οα ζηηjσοι,με ό,τι ποΟούμε. Κι' αυτόν τον τρό:τυ 
της έρευνας, νομίζω ότι σας τον έδειξαμε την αφήγησ1j μου. 

Και τελειώνοντας, ε:τιτοέψτε μου να συστήοω, σ' εού.ς :τυι• με 
διαf1άζεπ, εάν :τοΟ1jτε ν' α:τοzηjσετε μια ζωνων1j, οωμαλrα και :τλωrιύ. 
γνιΔση και κοίση να :τοοτιμύ.τε από τις φλύαρες ουγγραφ{ς το ι 1 

σι1νανΟ(_)ύ):του μας την :τροσεκτικ1j μελr-τη του ΜΕΓΛΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΊΊ ΙΣ 
ΖΩ! ΙΣ, :του οι σελίδες του ξε:τοοβύ.Ηουν 11,ϊ(_)Οστύ. μας, σε κ(ιΟε f-\tjμιι ΗΗ' 

zαΟημεοινού μιις f-\ίου, έντονες και q;ωτεινές.13εβαιω0είτε δr ότι αι•τrς οι 
οελίδες είνιιι οι :τιο ειλικl_)ινείς, οι :τιο διαφανείς και οι :τιο ιι:τω:ω.ι•:ττικι'ς 
zαι :τοτέ τους δεν ψείιδονται. Ενιό οι ουγγρωτ,είς, εάν δεν ι 1ι-ί•δοντιιι, Ι'<ίν 
δFν παοαλογίζοντω σαν ύ.νΟοω:τοι :του είναι, πολύ ουχνύ. πλανύJντω. 

Σαν ύστατη :ταοαίνεοη σιις κάμνω να σ:τουδϊιζετε πιίντοΗ τιι 
ψ1ινόμενα της φύσεως και να μελετι'ιτε :τροοι'κτιzύ. με αυτοουγκένη_ΗιΗJη 
τον εαυτό σας., Ιοω; μια μέοα Οα κατιωτείτε ικανοί νι1 γνωοίυπε την αl_)χ1j 
zω το τΟ.ος της ζω1j;. Κω τότε μι5νο Ou i.ιίβπε απύ.ντηοη υτα μrγιίλιι 
εοωτήματα: Τι είμω, α:τ6 :τοίι έοχομαι, πού :τηγαίνω. 
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XJ>lll:MOI - IIAJ>OJMIE12 

Μερικοί χοηιψοί έχουν τη μυοφή l'Vl)ς γνωμικού, μι(ίς πuοοιμίιtς, Y.Ul 

αυτό οφείλεται ίοως οτη οιιγy(νFω που υπήοχε υνίιμεσα οτη μιtντιχ11 κω 
την γνωμική ποίηοη. 

Παραδείγματα: 
α) 2:'ένuν ιεοέu, που, ενω εποr,πε να μείνει εγκσuτής, υ;τό την 

επίδραση ποτού ήρUε σ' επαφή με γυναίκu κuι τασαγμι"νυς ι'πι'ιω 
κuτι'φυγε uτο μαντrίο (των ΔFλιr,ύιν), δόUηκε η u;τιίντηση: «ί\;τιιντu 
τ'ιιναγκαία uυγχυψrί Uεός». 

f�) Ο Χίλων ο Λιαεδωμόνιος Οι"ληοε να μ(ιΟF- «τί άι_1ωτον 
ανΟούΗτοις».Το μαντείο ωτϊιντψΗ':« ΓνύJΟι οuυτόν.» 

11 ΑΛΙΙΘΙΝΙΙ ΕΥΙΎΧΙΑ 

Πιστεύω ότι η αληΟιν11 F-υτι•χία τοιι ονΟσιίJ;τυι• J\ρίιιχι:τuι υτην uyάπ11 
των ομοίων του. Ιlιστεί•ω ότι η ανάπτυξη της ιιγά:της, Οιt ουνπίνΗ 
περισσότερο κάΟε άλλης δυνίιμΕως, ό:ιως ιδούurι επί της γης την βιωι).ι,ίu 
του Θεού, κατ(ι την ο;τοίu η διχόνοια, το ψεύδος, η βίιι Οιι 
αντικαταuταΟούν με την ομόνοια, την αλήΟrιη, την ιιδι:ί.,rότητίΙ.( ... ) ΙΙ 
αμοιβαία αγά;τη μεταξύ των ανΟοι(Jπων, ιι:τοτrλrί τον ί)ι,μrλιύιδη νόμο τη; 
ανΟρωπίνης ζωής. 

ΛΕΟΝΊΌ2.' ΊΌΛ2.'ΤΟΙΙ (Λι 1,έω ιδέω, Μετιiφ(!. 11 Οιχο1,nμο.,οιίλοv, υελ. 30, 78.) 
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Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ 

Δεν :τοέ:τει νlι ξε;,:νι:ίτε :τοτέ ότι η ωωτεοικ1j ot1; κατϊωτιωη δεν ιιq:οοϊι 

μόνο ωu;, ιιλί.cί ε:τηψάζει ε:τίση; και τοι•; άι.λου;.Λν είσπ ιαιίΟιιοτο;, μr 
τι; εκ:τοοrίισει; σα; /.f(\l;)νετε ε:τίση; %l1l τοι,; ω.λοι•ς . .. Λν 00.FTf 
:τι_1άγμωι νιι f1οηΟ1jσετε την t1νΟι_1ω:τ6τηω, μ:τοοrίτε να τυ κιίνrπ με την 
αγνότητcί. ot1;. Λκόμt1 κι αν δε Uπ τί:τοτα σε καν{ναν,με την αγνότητcί. οιις 
cιιr1jνετε να :τrον(ίει α:τύ μέυα οιι; ένι1 φως ποι• οι•μ/)ιίλλει on1 �rλτίωοη 

ιSί.ων ιSουι είναι γί•οω σα;. Ναι, με την :τιιοοι•σίιι σιι; κω μόνο.( ... ) 
Υ:τ�jοξcιν άγιοι, :τοι• δ,·ν είzιιν διcψ(ωει κιιν{νιι [)ι[)).ίο, :του δεν είzιιν 

ο:τοι•διίοει :τοτέ, ιιλί.ιί ευγιίζοντ<ιν μόνο :τ(ινω στην (ιγνιSτητ<1 κω νιι ;του 

6ί.ιι τιι ω.ι.l1 :τι_1υτεο1jμt1τα εμψ1νίυτηκcιν μέσιι τοι•ς: η γνιίJΟη, η 

διοι,:1ωικότηω, η δίιναμη Vl1 Οι'οιι:τι'l'Οl'\' ... 

Όμcααμ Λϊβιιη_ι,jrr (/" ο (f ω;, ζωιτω·ιί .ΤJ'Ιϊ'μιι. υrλ. Ι 10 - 111) 

οι ΑJ>ΝΙΙΊΊΚΙΙ ΚΑJ>ΑΔΟΚΟΥΝ 

Οι ιιδυναμίε; μα; Fίνω υω· τι; :τι5ι_1ΤFς ιι:τύ τι; ο:τοίι:ς οι οντι>τηπς ;τοι• 
Οfί.οι•ν νι1 μιι; [{ί.ιίψοι•ν :τοοο:τυΟοί•ν νιι ΠFl_)ιίοοι,ν. ϊ1τιιν rγκιιτιιλι,ί:τι·τω 
κι1νεί; ur οοιι,μι'νι-:; ιιδυνυμί;·;, τυι•; δίνrι το δικιιίωμιι νιι [LίΟίιν μι'υιι του 

γιυ να τον [{ιωιινΓζοι•ν. Λν τοι•; ιιντωτιιΟοί,μ,·,αν δrν ·ι•:τοκι•ψοιψΙ',δΙ'V 
έzοι•ν κιιμιιί εξοι•οία r:τϊινω μιι;. ι·ι' ω•τιS οιι; Uω: οι αυνιιτιχι:ς οντ1iτιιτι:ς 
δι:ν έχουν την ι:ξουοία παυά αυτιί που τους δίνι:τι:. Λν 00.πr ν<ι μην ι'zπΕ 
να κιίν,·π μαζί τιη•;, μην τους ιινοίγπι· την :τ6ι_1τα 1 Δr: οιι; ιινιι'(Ι.ιίζοι1ν 
ιιι•τέ;· οι.ι; zιί\υt•ν μι5νο ι•:τοι),-ίςΗ; zι ι:οεί; rίοτι: :του ωι•ς λrπ νrιι. Οι 
:τrι_1ιο ιJιiποοι ιίνΟι1ω:τοι ιr,αντιίζοντω ιiτι οι ι)ι•οτι•zίι·ς του; ι'ι_,zοντω 

ξωr,νιzιί, {τuι, (ι :τ6τομι1. 'Οzι, τις ι'zουν :τι_10Fτοιμιίο1,, τις ι'zot•\· 
:τι,οοzwfοει, ι'zοι•ν ιινοίςfl την Π()Ι_ΙΤ(( ο' ω•τ{ς./ /ι(ς ι /ιιιΗωι•ι><) ΙlΙ'\'()l ιι:τιi 

οι_1ιι,μι'νοι1 ; :τ60ιΗ•;, u.:τιi 01_1ιπμι'νr; ιιδι•νιψίι·ς, ιι:τι5 οι_1ιομι'ν1·; ;τιιι�ιι[\ιίοι,;: 

zιιι ο' ι1ι�τ1j την :τ,.,_1ί:ττωοη Τ(1 ι1ι_1νητιzιί :τνι'ιψιιτιι [{ι>ίιJzυι•ν την :τι\1τιι

ι1νοιzτ1j zω μ,ίιιίνοι•ν. Λοι:τ,5ν,:τι_1οιΗ>z1j, zι_1ωιίτr :τιίντιι τις :τιiυπ; zί.ι-ωτι'ς 

'(t'ιιι•τοί•;. 
ϊ)μuωφ Λi/!ω·ι.ι,ίφ (!ί11 μ111 %(1()'0/ί(_)γω ζ(ιJιj, ιιιλ. 54-55) 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΤΟΥ κω:ΙΊι ΙIΛΛΛΜΛ 

Λ;τιi το ΠΙΊ]Ιο,\ιzιi "Νοι•μιίς" οτις 23-10-Ι<J! ί 

Μην (!\Ι((Υ.((Τ(ίJνης Εχκληοί(! }(((l Ηοηοκrίcι. 1 [ πuύηη %01\Ι (ΙJ:ΤΟ/.Ιτιzι\ 

διΊνιιμη. 11 δΕύποη ιψμ1\ ψυχοψι•οιολογιχή. 

11 ποιίηη κοιιτιrτω μΕ ω διSγμιι, μf· την πιφ(ιδοοη, μf· Οαψοι•ς Υ.ω μf 

τίιποι•ς που κιίποτι-, <ιογιί 1\ γλι\γο(Ιιt, Οα πrοιίι,οι•ν.11 δ1·ιΊτ1:ι1η κοrμ1,τιιι 

από κιίποω ψι•χι\uμητα που 1:ίπ <<:τ6 μι<ις ιφχι\ς είτι1νε οτο φι•οιz6 τοι1 
ιηΟοιί1που, είτ 1-: α:τ6 πuνιίοχuω κ<ιιοιS κ<ιτ<ίf\ι1Οα, υιι φυυικιί, τοι1 
ξπι•λιχτι\κιινΕ, το ίδιο κιίνFι. 11 πQύJΤη zι•f\ει,νu κω τι•!_ΗΗ'νιΊ. 11 δr,ί•τι:οη 
οι1ντuοι1001:ι κω οι•γzινFί. 11 1:κκληοίιt, εξοι•uίιι. 11 Η (Ιηι Jκfί<ι, ποίηuη. Μα 
μην ξf·χνι:ίς ηως χωοίς τη f\οιjΟεια κω τον ιιγύ1να της 1·:Ζzληοία; χιψιιί 

Ο(ΙηοκFίu δε Οα είχι: ωτιψικιj πι,ιιγμωικ6τητιι. Ηι•μιίοω το :τοίημιι του 
ΛεκιSντ Ντελίλ οτιι «2:τrονιί» τι,αγοί•δι<t του; Τυ ιι,uντ<ωμιι τοι• Χοιοτού 
π<1οοι•οιιίζ1'Τω ο' {νιιν ξιαοι•υτιS I Ιά:τιt που με τυ υπ((()ί χιιι με τη ψ,ηιu 

γιΊu1:f\ε νΩ <Ηί1οη τι; ψι•χι'ς ιι:τύ το 2:<ιΗινιί κω νιι οτrοιιΓJοη τη f1ιωιλ1:ία ωι1 

ΘFοί•. Ο γλι•κί•τιιτο; Ιηοούς κιι(Ηριί1νει τι1 μuτω του ιηιt μ<1τι<ι του 

τιΗψχω·μ(ιί'>ικοι• 1 \οντίφηκα μr π<ιοcίπονσ Υ.<ιι με ουντοιj\1\· μιιτιϊι ;του 

οιρrιζει- uα νιι 1jΟει.Ε νιι τοι• πη: «Μα κοίΤ<ι τι χι:ίνεις. » Μιι ο I Ι(ι:τας δι:ν τα 

χι'ίνtΊ' Εί•γλωπιι τοl' δίνFι να Υ.<11<ιλιί�η· του ψω.λl'ι τυν <tνιιf\rιλλ6μενο. «Τι 

γι•οt·ίιFι; πιίλι t·διί> κιίτω; Δεν rίνω πιιι δικι\ οσι• δουλιιΊ. Ξι'οοι•μ' Fμrίς τι 
κιίνοι•μt·. Λν Fίοω Κίιοιος ο Θr6;, το χοωοτιί; υ' rμcίς.'Εωι οποt·ύ>νΙ'Ηtι ο 
Οl_)όνος uοι•. Λλλοιιίηιχη δε Οcι ί•πιιοχrς. TQ<ίfic.ι. » Κι ο Χοωτ6; δεν 1:ίχF. τι 
νιί;τοκοιΟι\· ιίφαντος <ι:τιS κrι ;του 1jQ0ε. Το ίδιο το Οrμιι ξπι•λίγπω 
nλατίοτει,α, νει1οικιίηερα, ι1 :ωΙ1λητικιίηεοα, or :τr'νΤF δr'zα LJΙ' ι.ίδ!'ς 
Δοοτογέφοκη οτο ιιοιυτοι•Qγημά τοι• «Τιιδι'ι,ψια Κιt(Ηψιιζι,JCf.» .Ο Χι1ιοτ<'iς 
κι ο Μι'γι1ς lι'οοξπιωτι\ς. Μι'uι1 στην Ιι,:τανίcι. Ο ;ψιίηυ; ξι1νϊιοχπω οτη 

γη, Οιιι•μuτοι•ογεί, το είδωλο γ ίνετω τσι1 :τλιjΟοι•ς. Ο δείι τεοο; 

nαοοι•οιιίζετω zω rr,ι•ι.cικιίJ\η τον :τι1ιίηο. Ι\'lέυα οτη ψ•λrυι\, τοl' μιιχί με 

λ6για οκληοιΊ,οτοογγι•λcί, πλειωτικιί. ΔFν f;τοε:τε νυ ξιινιιγι1ι1ίυη υτον 

κ6ομο. 1\11\τε ποι• έχει, μι\τε ;τοι• του δίνπω τέτοιο διzαίωμcι. 1 Ι οητοοιz1j 

το ι• ι εοοξετuοη\ ιικωιί f\λ ητη. (➔α μ:τοουί•ο ε νu τον ξιινιιΟα νιηύ)(Jη το 

Σωτιjί_)α, κιι,·f·ίς δF Οιι ωλμοίουε νιι μιλιjοη.Ι ΙεQιοοϊζπω, υι•γκατrι�ιιτιzιΊ, 

ν c.ι τον εξορίοη. Τριίf'Ίιι δQόμυ. ΊΌ ε:τειοόδιο ξεΗλί γετω μ' ε:τιzιj 

μFγιιλο:τοέ:τεια ιJτο ι'ργο τοι• Δοιηογι'ψ;κη. 13ε�cιι6ωτιι. Ο κοομιίzης 
uι•νηΟίζει να λι'η ιηοχαοτικιί: Λν ο Χοιοτ6; ξα,·cιQχl'>τιι,·ε, Οrι ων 

ξαναοται•(Η6νην. Θι1 μποί_)ούυε zιtνείς να σιψ:τληί_)ιι)(Jη: ο ;τιί:τιις κω ο

;τα:τuς. Και ειλικί_)ινέοτατα,κω μF fiιιΟιιί τη υt1νείδηση :τω; δοι•λεύοι•νr γιά 
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την Ορησ-ι.εία. Έτσι τράΒηξε μ:τοοατά ο ΚαΟολι-ι.ιαμός. Μα ο' εμιί.ς εδιίJ: 
ΝJ.άζοl'νε κά:τως τ'αντικείμενα. Μα ο ιατορικ6; ν6μος δείχνετω οε ;ωλλu 

ο ίδιος. 

ΛΠΟ ΤΙΣ ΙΝΔΙΚΕΣ ΠΛΙ)ΛΔΟΣΕΙΣ 

ΗΣΟΥΒΡΑΤΑ 

ΛΠΟΔΟΣΙ !: ΧΙ'!ΣΤ. ΚΛΜΛl'ΩΤΛΚ! 1 

Οι Ποαzμάνοι, λένε Τα ιεοά ΒιΒλία των ΙνδιίJν, είνω JTQ{)OU);τ(1 l[Qι'ί 
γιατί ζούν :τιο κοντά στο Θε6 ι1:τ6 τυι•ς άλλοl'ς ανΟοιίJ:τοι•ς. Εκείνο; δι' ποι1 
:τοοοτατείiει ένα 13(.)αzμr'ίνο κι'ίνει :τοι'ίξη ιεο1j κω ει•ι'ίοruτη ιδιιιίπ(_)ιι οτο 
Θεύ.Ι I Σοι•Βο<'ίτα 1jτανε κύοη Πσαzμάνου. Ί !τανε :τολύ καλ1j κω 6μιψφη 
κσ:τέί).α. Μια μέοα η μητέοα τη; rrέΟανF. και η ΣουΒοάτα ανι1γκι'ίοτψ!' νι1 
κωωr,ύγει τ6τε, ατην έοημο, κοντι'ί υτον 6σιο :τατέοα της, :τοι, ζοί,01' 
ασκητικ1j ζω1j. Μα μια μέοιι ξωρνικr'ί, 11οπι_Η1 α:τ6 λίγο κιω_Η), :τι'Οω•ι• κ1 ο 

:τωι'Όας της -ι.ι η Lουf1οάτα ι'μεινε ολομύν<1zη μέοα στην ι'οημο. Μ{οιι κω 
νί•zτα έκλαιγε rL-rαοηγ6οητη και γι\1ευε τους γονείς της. 

Μιu μέρι1 ο Θεός του ί\οη Ιι'ίμι1ς :του άκοι•οε το Oo1jvo της ιι,ιιν1•οιί1Οψι: 
ξωι,νικι'ί μ:τροστι'ί της κω της εί:τε. Μι'ίτωα κ6οη μου Ο1_1ηvrίς. Οι 

:τΕΟαμι-'νω δεν οηκιίJνονται α;τυ τον Τ(!ψ). Πσ{:τει νι1 ξ{οε1;, ()ΤΙ 1•ίz1:ς 
κϊι:τοτε αμαcηίuπ κω γι' ((UTl) 01jμ1-·cH1 υ:τοιι,έοεις. Φrον1:1ς μt(( Κ(IΤ(( ί_) (( 

:τι'ίνω οου α:τι5 την ο:τοία :τρέ:τει να ιι,ροντίοεις ν' <1:τι1).).αγ1,ί;. Τούτο 

υυνι'f\ει οε μια :τουηγούμενη ζωή υου. ί\κουοε λοι:τι5ν την ωτο1_1ία 001 1• 

ί\κουσε να μ(ιΟεις :τυω 1jι1ουνι1. Ί !ουυνα μια ωοι1ίι1 Ετ<1ίοι1 ω.λοπ μι: το 
ιSνομα LOL'O(lι_Jη. 'Εν<1ς ΒιΗ1zμι'ίνο; ;του σε ι:ίοε τιSτr ιJ'ι'(_) {ιJΤΕι'•τηκι: Τ()(){) 

:τοί.ύ, :του υε :τ1j1_1ε ι�:τιS τη ζω1j εκι-·ίνη που r;-:ι1νrς κ1 �'ζηιπ μι1ζί 0011 
τι'σοεοι1 zοι5ν1 (1, 

Lτο τέί.ος ωι,ού κι1τι1νω.ωοε ολι>Υ.Ϊ.η1_1η την :τι:οιοιΗJία του γω οι'νυ, 
ένα; ι-: 1_1απηjς δι;-:ι5; υου, τυν οκι5τιιJΟf.. Τι5τε ο :τυτ{l'α; κω η μητr'1_1ι1 τοιι 
Βοαzμιίνου,υγανακτηιJμένοι γω τον ι'ίδ1·,ω z<1μ6 1011, ιJΕ κωυ1_1ιίοτφων νιι 
μι•ίνι-:ι; ιψψιν1j οτην ιί.ί.ί.η σου ζω1j, α:τι> :τωέ1_1ιι κω μψι'(_)ι1 -ι.ω ιJΕ 1\_1ημο 

μ{1_10;. 
Μιι :τω;, (J) Κίi1_11Ε τι\ί.μηοε Τ()Π η Lοι•f1ψί.ω να :τΙΊ ()ΤΟ (-)uj 1()1 1 ί\οη 

Ιιί.μα, αψJύ 1jμοι1να <ψ<11_1τωί.1j γΕνν1jΟη-ι.υ οε ο:τίτι οοίου Βουzμι1.νου; Κω ο 
Ιιίμυ; τη; ι1:τΕ%'c_1ίΟη. 1 Ιεζο:τιψοι\π -ι.ιί:του, μι'1_1 ι'; rroi.i.{ς {νυς Οι:ιJιf,1_1ωνιι; 
Β1_1υzμ(ί.νο;. Εξιιντi.ημι'νο; ιι:τιS το :τ!'ι_J:τrί.τημυ () Β1_1ιιzιΗ:ί.νο;, ξυ:τi.ιίJΟψι: 

κω κοιμ1jΟη-ι., μ:τ(_)οοτιί ιηην ;τι;1_1τιι του ο:τ1τιού που την ιίιψι :του :τε1_1νούοΕ 
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α;τό εκεί. ΊΊ1 μεοάvι,χτα τυv πιϊιvυυv οι φvυυροί με την ;τρ60rοη νι1 τον 
πϊινε φυλuκ11, πι1ίι�νοντ(ις τον γιι:ί ;ωκο;τοιι"i. Εοιi που ϊικοι•ιπς το Ο6οι1f\ο 
έφεξες να μύ.Οεις τι ουμf1<1ίνει. Κατάλαf\ες το άι'\ικο, FγγυήΟηκrς γιά τον 

Βοαχμ(ινο χωσίς νίl ξrοrις τί;τοτιι γι' αυτιSν. Τον ((Π!'/.f\ 1Οrρωοι'ς,τον 
οδήγησες μf.σί1 οτο σπίτι σου κω τον φιλοξrνηοrς.Ι•:ι,χι1οιοτημέvος ο 

Βvιιχμιί.vος ίl;τό την φιλοξι,vίι1 0011 r.υχ1\Οψε γιιί. οένα κιιι ιJΙ' οι•μ�οω.ι: ψF 
νι1 μην ίlμrλΕίς την (l()άνωη ψι•χ1\ ιτου γιιί. χι1ι_))] 1011 κιψμιοιi ;του rίνω 
φΟιψτό. Κι συ που άκουοι'ς τι1 λ6γι<ι του ιικολοί•Οηοrς το δι16μυ της <1or11\; 
κω της φιλ ί1ν0ρω;τίας κω ί1ξιι,J0ηκι'ς νu γΕννηΟείς ιJ!' υ;τίτι οοίου 
Βοι1χμάνου. ΎΟΤF(Η1 υ ΊΌ<ψ!'(:()ς Ιιίμ<1; rγινε (ιψιντος. 

Κω η Συι1 (1σϊιω παοηγοοήΟψ:1'' ).(ίη,εψF ω Θε6 1ιε κιιΟιιv1\ Κ<(LH)l(J. 
και μrΤ<1 Οιί.νιιτον έη•χε της υψίοτης χι(Jl_)ιις. Εξ ίlυτοίι δε γίνεωι ψανι'l_)ιSν 

ότι η <ιγί101\ 1φϊιξη οι•δf;τοτε ξι·χνιι'τω κω ;τ<1ντοπ <ηωίj1ι-τω. 

Η /(ΑΡΔΙΑ JΊ-/_ ΦΥΣΕΩΣ 

Μέα' της ζωιίς το ωωτεινr5 %ιιι έρμο ,ιιοι,οπ(πι 

δέ σ' άφωα ολομόναχο, ωρu.ι'Ε: μοι 1 ι)ιοβύ.τη. 

2:ούδωαα νύ.χεις uυντροφιιJ., τα τρίu. τu πu.ιι)ιύ. μου, 

ιια τ' ανuθρ{�πις <ΠΟ(!'/ι%CJ., γιατί t·ίι l(J.ι η %U.ρδιύ. μου. 

Ί" αγι5ρι μου ποιίι1αι .JΙΙ%()ι5, να ,ΙΙΟΙ' το ,ιιF.γuλrιΊιπ-ις 

%QJ βααιλιά καμαρωτι5 ι1α μου τον παραι)rύ,πις. 

Ίίς δυό τις θυγu.τ{ψς μοι,,:τολιi ι1α μου προσέξιις, 

()ΙJΟ αξι'ζοvν %ι' αιι το :τω, ,11 ι%ριj Ou t-ι'ιι' 1J λ{ξης. 

Κι' δυ(5 τους ει'ι1αι ζηλπ 1τϊς, η ;τρ(ιίτη α:τι5 uτσι'ιλι, 

κι' η δεύτε(}η λες πωr;: %ραπί τοι1 Ί Ιλιο <ΠΟ κεq'ω.ι. 

Τα ονόιιατd ro1 1c ιi%01 1υε: ο Νοι1c t-ι'11αι τ' αγι5οι 
ι - - - -... 

κι· απ' το ατσύ.λι η ΘΙ:ΛΙ !ΣΙ 1 η :τροΊτη μοι• η %r5ρη. 

Ί'ηνάλλη τη φωιοόλοι•ιπη, %ιψύ.ρι μω'τιι τρία, 

που θα φωτ(ζ.ει ύ:τοl' %ι uν :τος τη λiι•ε ΕΛΙ�ΥΘΕΓΙΛ. 

Είδες uγι1:τη .-πριουιj, :του υοι•χω uρχοι1τά ,ιιου; 

Γιύ. να υε κύ.μω πιτι •χιj σου δίι•ω τη�ι καυδιύ. μου. 

Ί',λt'uιλλα 
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ΛΠΟ ΤΟ !3ΙΒ.\ΙΩ ΤΟΥ Ο\ωω.τοy \!()\'ΛΧΟΥ f1\Ϊ2:ΙΟΥΤΟΥ ΛΠΟΥ Οl'ΟΥΣ 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ 

Αποσπάσματα 

Σι•νεzrια άκουγε κανr.ί; α:τό το στι5μα του (ενός αγνοιί αγιοοrίτοι•) 
το Δι5ξα οοι ο Θεός, Δό;α υοι ο Θε6;. Λυτ6 οι•νιοτυιiοr. και οι-: 6λοι,;: 
να λέμF. το Δ6ξα οοι ο ΘειS;, οzι μόνο όταν :τF.(_)νάμε κιιλ<ί., αλλιί. κω 
ύταν :τεονιί.με δοκιμαοίες, γιατί και τις δοκιμαuίι:ς τις t:πιτιιι'πt:ι ο 
Θεός για ψάρμακα της ψυχιίς. 

Χιλ 27 

Την <ι'1οα τοι• Οανcί.τοι1 τοι• γι\yονω I Ια:τι1 - ΜrΟοι'Ιίου r.ίzr. οι•μj1r.ί 
ένα υι•γκλονιοτικ6 γεγονι5;. [νr;J ξr.ψι-,zηοF., ε:τ<1\'1jί.Οr. γω λίγο οτη ζ(Ιηj. 
Τον (_)r;ηηοαν ηiτε οι Πατι'ψ:; :τοι• �οίοκονταν κοντrί. τοι•: 

-1 Ιrοίr.ογο! 1 lrfJ; ξεψι'•zηοε;:
Κω ο γέοοντυ; α:τ1jντηοε τ6τι-::
-Μετ<.ί α:τ6 ί.ί'(η rf1oα, ;τοι• είzr. f1γι·ι η ψι•z1j μου, μοι• r.ί:11: fνας

ί\·πr.ί.ο;:" Να r.:τιιη(_)rψΕι;, γω ν<1 α:τοzωοπ1jοrις τον ω'ιrλψi οου ". 
1-·>r<i'J τοι• rί:τ<1:
"Δr.ν ι:zω ι1ί'Ίrλψi οιiτε οτον κ<'iομο οιίτε κω οτηv καλογrιΗκ1j".
Ο Λπr.Ί.ο; <1:-ι1jντηυι::
"Ι:ννο<ι'J το ο<ι',μα οοι•, r1ί)r:).<r.ιi τη;: ψι•z1j; οοι•".

Χιλ. 111 

Όοο α:τομακοιiνοντω υι <1νΟ(._)ίJJ:τοι <1:τιi τη ψι•<ιικ1j ζunj, την α:τλ1j 
κω :τvozr,J(_)oί•ν οτηv :τοί.ι•τr.λι:ια, r1ι1ξrί.νοι1ν κω το υνΟι_JιiJ:τινο <.ίγzος. 
Καί ιiυο :τoozrJ)(Jr-ί η κοομικ1j 1:ι 1'(ι'νι:ιr1, τ<iοο z<ί.νr.τω κω η rηλ<iτητα, η 
zα[_}(.( και τυ ψl'Ι Jl κιi ανίJ(_)(J):Τl νο z<φ<iγr ί.ο.

Χιλ. 152 

Το ·ι.rιί.ί• τr.vο <r,r.ίv�ωκυ για την κϊιίJι: i''>οκιμυοίrι μ <tς 1:ίνυ.1 η 
μηαί.ιίτι:[_}η ι υκι1ωοία των ιJι•νανΟι_J r,nι,Jν 1ω;, αι_Jκ1·ί να την ψ'ι_Jνο1•1ι1: 

ι Jτ<J\' Ϊ.O'(lOJl(J Jl<lς. 
Χιλ. 153

l I zrιι_Jιί. :-ιυι'• νιr,JίJι:ι, ΙJHLV ί)ίνι:ι ο rί.νΟι_Jω:το;, Είνω Οι:"ίz11. 11 01:ϊz1j

/fl(_)(.( r'r...1zπuι μι: το ι)()Οψο. 
Χιλ. 15-1

ϊ)τιιν ω'Jικι:ίοω να μη ί.ι:;: "Να το r� (_)ι:ί (J.:T() το Η;:ιi", γιrι.τί Ί!JΊΕ 'l.(J.-
1<1L)l[(J(J.l JlF, EU'(!:\'El<L. 

Χιλ. 156
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Καλό είναι το να δ ιαΒάζει κανείς ΒιΒλία πνευματικά, αλλά 

καλύτερα είναι το να τα εφαρμόζει, να ζει πνευματικά. Σωστός 

άνΟρωπος δεν είναι αυτός που λέει σωστές κουβέντες, αλλ' εκείνος 

που ζει και σωστά. 

Σf.λ. 164 

ΛΙΙΟ ΤΟ ΠΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΊ2ΩΙ}ΓΙΟΥ l:ΙΕΊΊ'()Υ 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΛ1 Ο 

Νηστεία 

Νηατεία λf.με n1 Οεληματικ1j 1j υ:τοχρεωτικ1j αποχ1j απ' όλα 1j α:τό 

μεοικά είδη τοοφι.ύν και ποτr!Jν για ένα οοιομέvο χρονικό διάοτημα. 11 

νηστεία είναι παγκόσμιο ς  Ορησκευτικός, ηΟικός, μυστηοια κιSς, 

φιλοσοφικός 1j επιστημονικός Οεσμός και όχι μόνο χοιστιανικός 1j 
εκκλησιαστικός. 11 επιυτημονικ1j ΟεολογίαΒρίσκει τις ρίζες του στον 

απαγοοευμένο καοπό των ποωτοπλάστων και το Οευη_)εί Βαοικ1j Οεία 

εντολ1j. Σαν Ορηυκευτικός Οεσμός, η νηστεία, 1jταν εν χο1jσει σε 
πολλούς αρχαίους λασύς. Οι Λιγί•:πιοι ν1jστευαν ο' όλr-:ς τις γιοοτές και 
κυρίως στις γιοοτr.ς της Ίυιδος, του Όαιρι και του Σr.οα:τι. Οι Ί2λληνες 

είχαν το Οευμό n1ς νηστείας οχι μ6νο σαν κοινωνικ1j εκδ1jλr,Jση, αλλά 
και σαν Οερα:τει 1τικι5 μέσο. Πρίν από κάΟε γιοοnj 1j πανηγύρι, Ουυία 1j 

λιτανεία ο λαός και οι ιερι-:ίς εν1jοτευαν. Λυnj τη συν1jΟεια εκφράζει 
επιγοαμματικότατα η λαϊκ1j παροιμία. " 1 Ι ημέρα της νηστείας είναι 

παραμον1j γιο ρτ1jς". Στη γιορηj των Θεσμοφορίων οι παντgεμένες 
ΛΟηναίF.ς έκαναν μια ημέρα αυστηρ1j νηστεία. Στα αοχαία Cλληνικά 
Μυαnjρια δηλαδ1j υτα Κρητικά,ιηα Ορφικά, στα ΠυΟαγόρεια και οτα 

[λευυίνια οι μύυτες υποχοειiινονταν σε νηστεία. Στα Κοητικά 

Μυοηjοια μάλιστα οι ιερείς δεν έτρωγαν σ'όλη τους τη ζω1j κρf.ας, 
ψάοια και άλλες λιπαρές τροφές. Στα Μαντεία η νηατεία δεν 1jταν 

άγνωστη. Λόγου χάρη, η ΠυΟία, ποοτού χρησμοδοηjοει, νψηευε. Μα 

και όαοι ζητούααν χοηαμό υ:τοΒάλλονταν σε νηοτεία. Οι ΛΟηναίοι 

εν1jατευαν την τρίτη ημέοα των ΛνΟεατηρίων και μετά απ' τα 

Διονυσιακά όργια. Οι Λακεδαιμόνιοι, όταν ε:τρόκειτο να εμ:τλακοί•ν 
σε πολεμικ1j σύροαξη έκαναν πάνδημη νηστεία. Στα Λσκληπιεία που 

1jταv Ορησκευτικά καΟιδρί•ματα της ε:τοχ1jς, οι ιερείς οι ο:τοίοι κατά 
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κανόνα δεν 1jταν γιατροί ανεξάρτητα αν κολακείιονταν να λέγονται 
Λσκλη:τιάδες για να Οεωροί•νται α:τόγονοι του Ασκλη:τιοιί, ε:τέΒuλαν 

στοι•ς αρριiJστου; τη νηστεία σαν μέσο καΟαρτικό - Οερα:τευτικό του 

σιiψατος και τη; ψuz1j; έτσι ι(Jστε να γίνουν επιδεχτικοί υ:τιψολ1jς. 
Πολλές και :τοικίλε; Οαυμuτουργικές Οερα:τείες αναφέρουν τα 

αναΟηματικά :τλακίδια, τα uναΟηματιχά ανάγλι•rr-α και τα αρχαία 
κείμενα μεταξC, των ο;τοίων :τυλλές Ίjταν και ποαγματικέ;. Λπομίμηση 

των Λσχλη:τιείων άλλωστε 1jταν και τα Σερα:τείu τη; Μέμφδο; και του 
Κάνω:τος ό:του οι π(_)οσεοzόμενοι υ:το[1άλλονταν σε δι1jμεοη αι 1οτηο1j 
απομόνωση, σε σκοτεινό δωμάτιο, σε νηστεία και οιω:τ1j. Οι J>ωμαίοι 
zρησιμο:τοιοuσαν ευρGτατα τη νηστεία. [ν1jστευuν στις γιοοτές της 
Κυ[1έλης, τυυ ΜίΟρα και των άλλων Οειuν καΟuJς ε:τίσης 6ταν τυuς 
α:τειi.οί•σαν σ0Βr1οοί κίνδυνοι. Οι Ταραντίνοι ε:τίση; είχαν αψιεgι(Ηπι 
μια ημέQα το χgόνο στη νηστεία για τη uωτηgίu τους α:τιS r:τιδοομ1j των 
l)ωμαίων. Οι r::r1ραίοι εν1jστεuαν κατά το Μωuαϊχ6 Νόμο μια μciνη 
δημόσια ταχτ1j νηστεία στη γιοοηj του εξιλιωμού. Μετϊι 6μως την 
αιzμαλωuίu καΟιέgωur1ν και άλλες τακτές νηοτείες και κυοίως κr1τι1 
τον τέταρτο, :τέμ:ττο, έΒδομο και δέκατο μ1jνα. Εχτ6ς όμως των τuχτιiJν 
νηστειriJν είzαν και έκτακτες. Τέτοιες νηοτείες έχαναν ι\τι1ν κινδί,νΕυαν 

α:τ' τους ε;ι:Ορούς 1j 1jΟελαν να εχφρι1οουν στο ΓιεzωΒ<1 λίι:τη και 
τα:τείνωση για τα αμαgηjματά τους ο:τιSτε φορούοαν τρίzινο οuχχί, 
έοοιzναν uτάzτη στο κεφάι.ι τους %Ul ξι:σχιζuν τα ροί•zα τυι•ς . Οι 
Φαρισσαίοι μάλωτι1 ν1jστευuν δύο ψυρι-:ς την ε(\δοι.ιι1δα όzι α:τι5 
ευίΛΒεια α).).ά για ε:τίδειξη. Οι Ι::οuαίοι ψuν αυστηροί νηστει•τι-:ς. Οι 
Ινδοί Βuαzμάνες είzαν αυοτηg1j νηοτεία. Και σ1jμεψ1 νηυτείιουν οε 
συzνά zgονιχά διαuηjμuτα. Για την εξuίuεοη α:τ ' τη νηοτι:ία δεν 
χάνουν διάκριση στου; UQQ<iJστoυς, οτους γέ(_)ους και γενικr1 οτους 
αδύνατους ύ:τως σ' άλί.ες Ο(_)ησχείες. Ο ηΟικός κιiJδικι1ς του Μανού 
είναι γεμάτο; α:τό εντολές για νηυτεία. Οι Μωuμι:Οανοί :τι100.rJ.(1αν τη 

νηστεία u:τ' τους ΕΒuαίους 1j α:-τιS τους Μανιzεϊυτές. Λνω.ογη ημέ(_)r1 
της εξιλειiJuεως των ΓΒοαίων 1jταν η δεχ6τη ημι-:ψ1 του πt_Jrinoυ μ1jνα 

του έτους :του χαΟιερriJΟηχε οαν ημι' (_)α νηοτcίr1ς. ΩοτιSοο, ύταν ο 
:τuοφ�jτη; αναγzι1uτηχε να uναγνωοίοει ι5τι οι ΓΒοαίοι έμεναν i'.ιψι:νοι 
μF. την :-ταλι6 διδrωχαλία και ι°')ι;ν rηολουΟούυαν τη bι·ι.1j του ω.ι.υξε 

:-τάί.ι τις διαΟέοr.ις τυυ. 11 νηοτεία :του γινόταν οτον :τψiηυ 1ι1jνα 
αντικαταοτάΟηχε α:-τιi μία νηοτεία  :του ι°')ιαοχεί ιiλο το μ1jνα του 
Ι>αμαζανιού. 

Λ:τ' n1ν ί1νατολ1j ως τη ι'Ίύοη τυυ 1ji.ιou, υι :τιοτοί i'>ι:ν :τοι!:τr.ι οιiτε να 
4.άνF., οί1τε να :τιυύν, ούπ να ί'.ιι:τνίοουν. Ο μ1jνας αυτύ; Οι:ωοείτω ιΗJ.ν
tF.Qύ; Ίtατί αυτι5 το μ1jνα κι11ι:Β1γF. ιι:τ' τυν ου(_)αν<i τυ Κοοάνι. 11
νηuτεία, κατ6 το Κοψ1νι, είνω {να α:τ' τα τέο<JF.Qα ΟοηοzF.υτιχι1
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κuΟ1jκοντ<1 του πιοτού 1jτυι την ;η_Η)Οειοχ1j, τη vηιηείu, την ;τλησrιψ1j 

ενός φόσου για τους φτωχούς και τα πσοuκυv1jματα on1 Μέκκυ. ΕκτιSς 

απ' n1v νηοη:ία την τακηj οι Μουοουλμάνοι δεν τσr!Jνε χοιριν6 κοέας. 
Πολλοί υποοτηοίζουν πως η r1;τοχ1j επιf\αλλ6ταν γιατί ζοι1οαν υε Οεομι:ί 
κλίματα. Λλλοι Μνε πως το γοι1οοι1νι το κατασι:ίοτηκε ο ΜωάμεΟ γιατί 
έοκιοε ένα αυκί με vεcHS. Νηυπ.ιiουν επίυης και 10 ημέσες απ' το μ1jνα 
Μουχασέμ. Στον Κινεζικό Οικουμr.νιομό ο Υι6ς του Ου(_)ανού νηοτΕύει 
στον π(_)r(ηο μ1jνα της άνοιξης που γίνεται η γιοσηj της άνοιξης. Οι 
Βουδιστές έχουν κι αυτοί τις νηοτΕίΕς τους. Κι ο ίbιος ο ιστοοικός 
Βούδας ακ6μη, αναζητιύντας την obιS της οωτηοίας, πσοοπάΟηοε με 
οδυνηοοιiς αυτο[\αοαvισμούς :ωι μια γε(.)1j νηοη:ία μαζί με αυκ1jιπις 
σκr.ψης να φτάοΕι στη Οεία φι!ηιση. Ωστόσο, οε μια αί(_)εοη της 
Ι3ουδιοτικ1jς Οσηοκείας στην οποία ουγκαταλr.γονται οι οχολές II της 
Αγν1jς γης II που ιδούΟηκε στο 1 l 75 και του 11 !Ίόντο Σιν II που ιι"�σύΟηκε 
απ' τον Σίνσαv Σ6νιν (1173 - 1262) και που απασιΟμούν 15 
εκατομμύρια πιστούς στη Βουδιυτικ1j κοινι'ίτητα της Ιαπωνίας η νηυπίu 
κατα(_)γ1jΟηκε. 

ΙΙ νηατι:: ία στο Χιιιυτιανιυμό: Τη νηστεία παρέλuβuν και οι 
Χριο τιανοί. Μάλιστα και οι ίδιοι οι Λπόστολοι εν1jοτευαν και τη 
bιuμόρφωσαν σΕ αξιιSλογο παοάγοντα του πνευματικού τους f\ίου. Θu 
μ:τιψούοαμε να ποίψε πως με τον ερχομό του Χσιστού υτον κι5ομο, το 
έΟιμο της νηοτείας αναζωογον1jΟηκε. Οι Πατέρες της εκκληοίuς 
αργόπρα καΟιι'QιιJοαν μακσο;ω6νιες νηστείες που τις τηρούοαν κυσίως 
οι μοναχοί και οι αακητές.Ιlολλές Χσιστιανικές αισέσεις εξοuτσάκιοαν 
τις νηστr.ίες 1j Οέοπιααν αυοτηρότε(_)ες. Οι Μοντανιστές, οι l'νlανιχαίοι, 
οι Ποισ κ ινωνοί είχαν αυστηοές νηστείες. Ο αιρετικ6ς Τατιαν6ς 
περιφρονούσε και το κσασί ακιSμη και στο μυσηjριο της (·)είας 
Ευχαριστίας χοηuιμοποιούuε σκέτο νεράκι. Λγά;τη προς τη νηστεία 
είχαν κcιι οι ο;ταbοί του Μαρκίωνα ενιύ οι Καρ:τοκρατιανοί καταgι6ταν 
καΟε νηuτευ111, Tu uιύματα έλεγαν πρέπει να τοέφονται καλά, για να 

F:ίναι γF:ρά. ΠαριSμοια αν τίληψη f1ρίσκομε οτους Ιlαρσιστές, 
Οοησκευτικούς οπαδούς του Ζωροάστρη, στα ιερά βι[1λία του 
(Ζωροάστρη) οποίου αναφfρεται η νηστεία και εκφράζεται η πίστη 
πως πρι-:πει οι άνΟρω;τοι να τρr.ύνε για να νικούν καλύτερα τα κακά 
πνεύματα. Η νηστεία στη Χοιστιανικ1j Θρησκεία, ;ταρουσιάζει μια 
κά:τοια ποικιλία. 

- Στην ΔιuμαρτυριSμενη Εκκλησία α;τορρίφΟηκε τελείως.
- Στην Αγγλικανικ1j Εκκλησία διαn1ρείται κάπως.
- Στην Κ0ϊττικ1j και στην Λρμενικ1j Εκκλησία που ;τι.ηuιάζου,,

πF:ρισσότερο με την ορΟόδοξη δογματικ1j κρατούν τις νηστείες και 
μάλιστα η Αρμένικη νηστεία είναι πιο αυστηρότερη α;τ' ό,τ ι  η 
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ΟρΟόδοξη. 

- Η Ορθόδοξος Εκκλησία διατηρεί και σ1jμερα τη νηστεία, ό:τω;
καΟιερώΟηκε α;τ' τοι�ς Πατέρες αλλά ο Οεuμός χαλαρώΟηκε. 

- Στην ΚαΟολικ1j Εκκλησία η νηστεία χαλαρώθηκε ακόμη πιο πολύ.
Νηστείες, κατά την Χριυτια νικ1j :τλέον διδασκαλία, καλούνται οι 
Οεσ:τισμένες α:τ' την Εχκλησία ημέρες οτ ις ο:τοίες οι ;τιστοί  με 
;τνευματικ1j μετάνοια α:τέχουν α:τ' τις ηδονές του Βίου χαι ορισμένων 
τοοφι;Jν και ;τοτι;Jν. Συγκαοιμένα κατά τις νηστείες αυτέ; ε:τιΒcί.λλεται, 
η α:τοχ1j των :τιστι;Jν α:τό κοέα;, αυγά, γάλα, τυριά, f)ούτυρα, ψcί.(Ηα, 
λάδι  και ενίοτε και κοασιοί•. C:τιτρέ:τεται όμως να καταλί•σι•ν οι 
ασΟενείς, τα μι κρu :ταιδιcί., οι γέουνης και οι οδοι:τόοοι. Τοί1 το 
uί.ι.ωστε ε:τιΒεf)αιι;Jνεται και α:τό τη λαϊκ1j :ταροιμία, ''αοΟεν1jς και 
οδοι:τόρο; αμαρτίαν δεν έχει". Τέτοιες νηυπίr.ς r.ίνω: 

- Η Μεγάλη Σαρακοσηj :του αQχίζει α;τ' την ΚαΟαvcί. Δr.υη'οα και
τελειι;Jνει την Παοασκευ1j τοι• Λ<lζcί.ρου, γιατί ('iεν υιψ:τεοιλιψf)uνο,,ται 
ο' αυηj - α:τό cί.:τοψη νηστείας - οι γιοcηές του Λαζuοου και Τ(1Jν Βαιων 
κ<1ΟrίJς ε;τίυης και η ίν1εγcί.λη Γ:fΊ11ομcί.δα. :τοι• τη Uμε κω των Γi<lOrίJν. 

- Το Σαοαντωjμεοο, ό:τως λέει ο ί.ωSς τη νηοτr.ία που αοχίζι:ι α:τ'
το ι� α γ ίο ι� Φ ι λ ί :τ :τ ο υ και τr.). r. ι ι;J ν ε ι σ τι ς 2 5 Δ r. κ r. ιι f 1 ο ίο ι, η ο ;τ ο ί ι1 

καΟιερι;JΟηκε ο' ανάμνηση του γr.γονι,το; ότι ο Χοιυτι'i; εν1jυτεψε 40 
ημέρες. 

-Των Λγίων Λ:τουτι>λων :του <lQχίζει στις 17 κω τr.λΕιrίJνει ιηις 29
Ιουνίυι•. 

- Τοι� Δεκα:τενταί•γουοτου :του ιφzίζει την 1 και λ1jγει τη 15
Λυγυύυτου. 

-Τη; Τετά οτη; ·,ωι της ll<l!._)αυκει•1jς κιJ-Οε εfΊι'ωμάό<lς ;του r.ινω
πιυτύ αντίγ(?αψ, τη; Ιου11αϊκ1j; νηοτr:ίας με το Χοωτιανικι_5 1ιαντιJι1 ι5τι 
11ηλαδ1j την ΊΈηί.(ηη νηιηεuυι•μr. γιατί έ:τιιωαν το Χοωτ6 οι 1 :[)οι1ίοι 
και την Παοασκr.υ1j γιατί τυν σται1οωυαν. 

-Της 29 Λι1γοι1ιηυυ σ'ανuμνηοη του γεγονι>τος τη; <l:τοκFφϊιλιοης
τοι• Ιωάννου του I IQοί">οιSμυυ. 

-Της Ύψωοη; του Τιμίου Lτω•οοίι οτι; 14 τοι1 LΕ:ττr.μf\οη.
-Της Πvι,η(ιγιιωης, ύ:-τω; ουνηΟίςr.ι να λr.r.ι ο ί.αι,; την :-τ<l1Jί1/ων1j

των Φι;ηων. Ω; τα Η60 μ.z. η ΟοΟι\ι')()ξος Εκκί.ηυίι1 c,ί)).η νηοτr.ίι1 (ir.ν 
ι,οιζε :ταψ1. μύνο n1 νηοτεία του I Ιr1.ιι;,:C1. Οι μι:γαί.ιiτεψς νηοπίες του 
όΕκC1:τr.ντC1ί1 γυυοτοι•, των Χοωτουγι-:ννων, των Λγίων Λ:τοοτω.ων zυι 
άί.ί.ες μιzρι;η:ψ:; 1jταν άγνιJJΟτες. M<l zι η νηοτr.ί<l του I lrί.oz<l ψrι.ν 
ι1zαΟι>QιιJτη υτα /ΙJί>νια F,Υ.Είν<l, ω.ί.οι ν1jοτευαν μι;νο την ΜΕγω.η 
Εf�ίΊομ6.δα Zl ω.ί.οι zι•οίω; υτην Λνυτολ1j Είf,τU εf)όομ(ιι'ιι:ς, ω.ί.οι 
ε:τίση; ν1jστευC1ν οτι; τψ.ί; το α;τιJγι-ηω zι 6ί.ί.οι το f�ψ;.ι'\υ ω; το Μ. 
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Σάββατο δεν έβαζαν τίποτε στο στόμα τους. Είναι βέβαιο 6μως ο 
χρ6νος της προ του Πάσχα νηστείας 11ταν καιρ6ς μετανοίας και 

προσευχ11ς. Απαγορεύονταν 6χι μόνον οι γάμοι και οι τελι::τές αλλά και 

τα βαφτίσια. Στα Βυζαντινά χρόνια στο διάστημα της νηστείας 

έκλειναν και τα δικασηjρια κω δεν εκτελούσαν τους Οανωοποινίτες. Ο 

Βολταίρος ι::ξάλλου στα "<Ι>ιλοσοφικά δοκίμια" 6που κάνει λ6γο για τη 

σαρακοοηi, καταλ11γει: «Ιερείς ανοητοι και σκληροί. Για ποι6ν 

παραγγέλετε η1 νηοτεία, στους πλούσιους; Απέχουν πολιJ απ6 το να τη 

διατηρ11σουν. Ο δυστυχωμένος καλλιεργηηiς δεν τριίJει σχεδ6ν ποτέ 

κρέας, και δεν έχι::ι με τι ν' αγοράσει ψάρι . Τρελλοί που είσαστε, π6τε 

Οα δωρΟuJσετε τους παράλογους ν6μους σας;» 
Σκο πός της νηστείας: Ι I νηστεία Οr.ωρείται η απαραίτητη 

δοκιμ ασία που πρέπει να επιβάλλουμε στον ειιυτ6ν μας για να 

πετύχουμε ευκολ6τεQα την τελειιSτητα και την ψuχικ1j εξύψωση. Uνω 

μέσο Πνι::υματικ1jς ανάτασης και κυριαQχίας του πνεC,μc.ιτος πϊινω στη 

σάQκα. Cίναι μέσο που οδηγεί στην εγκQάτεια. 11 νηστr.ία πQέπει 

επίσης να συνοδεύεται απ6 καλά έργα και μάλωτα έργα "ευποιtας", 
6πως λέει ο Χρυσόστομος. 

Τι.1όπος ν11στείας: Για να επιφέρει η νηστεία το αποτελέομα που 

προσδοκούμε πρέπει να γίνει και με τον κατάλληλο τρ6πο.Για τον 

τρ6πο της νηστείας κάνουν λ6γο ο Χχρυσ6στομος, ο Μ. Βασίλειος και 

ο Σεραφείμ Παπακώστας στην "επί του ι5ρους Ομιλία". Ο Μέγας 
ΑΟανάσιος,τονίζει ιδιαίτερα πως πσέπει να νηστεύουμε ι5χι μ6νο με το 

σιΔμα αλλά με την ψυχ1j που τσέφεται με κατάλληλες αρετές. 

Μυστ11ρια: λλλά και στα αρχαία Μυσ11jρια η νηστεία 1jταν βασικ6ς 

Οεσμ6ς. Στα Cλευσίνια Μυστ1jQια ο μυούμενος, πQοτού ασχίσει τα 

διάφορα προκαταρτικά η1ς μιίησης, έπρεπε απαραι11jτως να υποβλη()εί 

στην πσσπαρασκευαστικ1j νηστεία. Οι μύστες επίσης, ν1jστΕ'υαν 9 

μέρες. Στα Ιδαία μυσηjρια 1j μυσηjσια του Μ6ργου, όταν ο Πυ0αγ6οας 

π1jγε οτην Κρ1jη1 να μυηΟεί αποκαΟάρΟηκε στην παgαλία η1ς Κg1jτης, 
αφού ν1jστεψε 9 μέρες. Ο ΠυΟαγόρας δίδασκε αποχ1j απ' την 

ΚQεοφαγία. Στα ΜιΟραϊκά μυσηjρια υποβάλλονταν πριΔτα - πρι.ίηα σε 

καΟαg�ωύς με νερ6 και φωτιά και σ' αυστηρ6τατη νηστεία. Στα 

Αιγυπτιακά μυσηjρια επιβαλλ6ταν η εγράτεια και η αποχ1j απ6 μερικά 

κρέατα. 
(Εκδόσεις «ΛLDΕΒΛRΛΝ») 



----------- 1 Λ ΙΣΟΣ -----------

278 

Η ΕΜΠJ>ΑΚΊΉ ΑΓΑΠΗ 

Εγκατέλειψα τη θέση του καΟηγηηi, που είχα στο Πανε;τιση1μιο 
του ΣτρασβοGργου, εγκατέλειψα ακόμη τη φιλολογία και τη μοιισικ11 
για να πάω να κάνω το γιατοό σ' ένα άγνωστο χωοιό της Μαύρης 

Αq:ρικ11ς. Γιατί :η1ρα αυη1 την α:τόφαση: [ίχα διαβάσει για τη δυοτιιχία 
και τις αρρώστιες ;του μάστιζαν τους ιΟαγενείς, κι είχα ακόμη ακούσει 
να μιλοC,ν για τους ιερα:τοστόλοιις ;του :τ11γαιναν σ' αυηj την 1j;τειρο. Κι 
όσο ;,:ερισσότερο σκεφτόμουν την κατάσταση αυη1, τόσο περισσότερο 
παράξενο έβρισκα το γεγονός ότι εμείς οι Ει•ρω:ταίοι είχαμε ελάχιστα 
α;τασzοληΟεί με τους κατοίκους των μακοιν<!Jν αυnΓJν πε(ΗΟχ<ίJν ;του 
είχαν τόση μεγάλη ανάγκη α;τι5 βο1]0εια ... 

Αλβέρτο; Σβι.iϊτσερ (Λ.7ό το ομu;νιιμο βιβλ(ο του Ν.Σ7ΙJQό:ωΙJλου, υι-λ. 2ιη. 

ΟΙ ΑΛΙ-ΙΘΙΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΙΊΛ ΙΙΛΝΊΆ 

Τα μόνα πράγματα ;του �ι,οοείτε να ;τάοπε μαζί Ο<.ι; και ;του δΕ Οα 
σβιjσοι•ν, ακ<'iμα ·ι.αι μετά το Ού.νατο, είνιιι ιιι•τά ;,:οι• ζ1jιΗ.ιτε κω ;του 
ε:ταληΟε-ι:.υατε εσείς uι ίδιοι, με n1v ίδια σας n1 ζω1j, με την ψι1z1j ο<.ις, 
με n1ν καοδιά συ.;. Όί.α τι.ι άλλα, αυτϊι ;του μϊιΟίΗε οτα πι.ινΕ:τιοηjμι<.ι 
και οτα f"\ιf"\λία, όταν Οα <rGγετε, Ου. τα ωι-110F-τε F-CHJJ. Δεν()(.( μ:τοοι:οπΕ 
να μεταιι:έοετε αυ111 τη γν<!Jση γιατί δεν είνω διr.1j οα;. ( ... ), γιίΗί την 
είχατε μάΟει με νοητικ6 τρό:το, ε:τιψ.ινεια·ι.6, εξωτr:οίκι5. Οι Μι,οπς 
Π(_)Οσ:ταΟοC,ν να διαλέγουν το υυσι<iJδες και V(.( το ζοι•ν. Κω πΕ1οιίν ω.r.ι 
τ' άλλα γιατί ξέοουν ι5τι, ακύμα %L αν δεν τα :τετϊιξουν οιινι:ιδητϊι r.r.ιι 
με τη 0O.ησ�j τους, Οα είναι ,  έτσι 1j uU.ιriJς υ :τοzοεωμι:νοι νr.ι τιι 
πετάξουν, μια μέοα, εγr.ατr.ιλεί:τοντα; τη γη. Με το να ζΕίπ n1 γν<i)(Jη 
σα;, με το να τη γεί•εοτε, να την F-:ταληΟει1ετε, να την εξrωr.r.ίτε μέzvι 
;του να ιιιοΟανΟείτε <Sτι γίνεται αίμα οας, ;τεμ:ττοιωία οιις,ω•ηj η γνri)()η 
γίνεται :τραγματιr.6. διr.1j οις τί:τοτα %αι r.ανι:ίς ι'Ji:v μ:τοvι:ί να ου.; την 
:τιί.οει. Και όταν Οα ξαναΊυρ ίυετε στη γη , Οα ξαναφίρ ι:τε αυτή τη 
Ίνώuη· hε Οα ξανu.ρzίυετε u;,:rί την αρzή, uλλύ. Οα ι:ξιι.zολουΟψιετι: νιι. 
της προοΟίτετι: zι ύ.λλη αληΟινιί ΊVώοη . 

Όμ.ιρ.υ.μ Λϊf1)(ι.v;.ιίη, (11 r1.νf)ιχίr.τιvη ν<Jηι τη ;,ι 11 η ·,1χ ηω-:,j Υ()ημιχ n1νη, ο�-ί .. 1 Ο). 
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ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΗΣ 

ΤΟΥ ΛΙ)ΙΣΤ ΟΙΧΛΛΙ�ΠΙ 1 

ΚαΟετί (ένζωο η μη) είναι αυτό που δείzνι:ι,αυτύ που φαίνεται κι 
αυτό που δεν ιr,uίνr,ται, ποιι είναι Κί_)LΙψύ. 'Εχει δηλαδ11 το "κιιΩετί" την 
εξωτερικ11 του όψη, αλλu κιιι την εσωτερικ11 του κrη(1uταοη, την 
HJΙJ)tF.Qη ;φαγματικι'iτητα. Λυτ6 που φαίνεται r.ίνω αυτ6 που υπο:τίπτει 

άμr.οα 1j έμμεσα οτις αιuΟ11οεις μας 11 και την α:τλ11 λογικ11, την λογικ1j 
των αιοΟ1jοειΔν μας. Π.χ. [\λέπω 1j πιάνω ένα σ:τύοο. Τzω αίοΟηοη 
αυτού μr. τα μάτια μου 1j την αφ1j μοιι. Όμως, ο uπιSl_)oC: αυτός δεν είναι 
αυτύ που Βλέπω, έχr.ι και μια εuιίηεοη ιιξία,r.ur;ηεοη κατάuταοη, 

δι1ναμη. ί\μα φυτευΩεί f1γάζr,ι μr, τον καιρό κuποιο Μνδοο και δεκϊιδr,ς 

ιSμοιους καοποl'ς. κunε πρϊιγμα λοιπ6ν έχr.ι και την E0(J)Hl_)lΚ1j του 

όψη,που είναι καn1 κανόνα η αξία του, το υπr.οδύναμο ι16οατ6 του, το 

κινούν F.νδον. Ο [uωτεσιuμ6ς είναι η εσrίJη:l)η ύπαοξη τr,Jν π6ντων, η 

εοιίηε(!η υφ1j όλων των εξr,ηεοικrί;ν πσαγμ6των./ Ιοιό είναι τr;Jl_)α αυτ<S 

το καΟετί που f-\οίοκεται πίοω απ'ιιυτ6 που φαίνεται; Ποι6 r.ίνω ακιSμη 
αυτό που [\ρίοκετuι πίοω απύ το ένα κuι το ι1λλο, απ' <Sλ' αυτ6 που δεν 

φαίνονται ;  'ΕτιJΙ ο Εοωτεοιομ6ς φΟάνΕι μr, i'>ιάφορα μ{.οιι 
(πrφαηjρηοη, λογικιj, ενi'>οοκ6πηοη, αυτοκϊιΟαροη, ενόοαοη κ. 6. ) 
σ'F.QF.l!\'U κι αυτοιί τοιι ασzικού "Εν<Sς" του ποωτοαίτιου, του Θείου. 

Το πληοοφοuιcαό οιΊοτημα του φυσικού μrις urίηιατος έzF.ι άλλες 
i'>ιινατ6τητες κι απrωzολιjοF.ις. Σαν ωτομακριινΟούμε α:τ' αυτές 
[-\Ηπουμε με ιίλλες πια αιuΟ1jσεις, εκδηλώνονται ω.λF.ς μας 
i'>υνατότητες υί•λληψης. Γενι κιSς καν6νας είναι ότι εφι'iοον υ:τάι1χει με 
μια λ{.ξη 'Όσατ6", ι1:τι1ρχει κω το αντιστοιχούν ο' αυτό "ιιόρατο". 11 

ζωοποισιJuα δί1νιψη r.ξr,οχεται απ6 τον έσω κ6σμο μας. Τ' άλλα 

αποπλοίiν εκδ1jλωοη οτο φυοικό μας κόuμο,τον κόσμο που εδι!ι toC-μr.. 

Όλα, ακόμη κω τr1 παρεπόμενα του υλικοεκi'>ηλούμενοι• κ6ομου μας 

(όπως π.χ. αuΟF.νειιι), έχουν κατά [1άση εοr,nεοικ1j την αιτία, έχουν 

δηλuδ1j ένα υ:ταρκτό, α6ρατο, ω; εξ άλλης δονητι κ1jς κατάστασης, 

uι•νυφαuμένο μ' αιιτ6, :τοιι ζωογονr.ί, επιδQά και ιuορρο:τεί αι•τι'i με 

κuποια νομοτέλει α άγνωοτη κατά το πολύ πrυς επακριΒriJς 

διεγειρόμενη κ'r.πενεργοίιοα. 

Ο [οωτr.ριομός δr.ν είναι ιΈιψευμένος με δ6γματα και ι'iρtα 

Ορηοκr.ιιτικά. Οι αισΟ1jοεις μας uιιλλαμβϊινουν μια μ6νον οκτάδα 

δον1juεων, έναντι των 76 οκτιίδων, τις οποίες η επιοτψιη μέχρι χΟές 

τοι•λuχιοτον, είχε εντο:τίι;ει εντός του κ6σμου μας, εντ6ς του 
υίiμπαντος. Ένα δηλαδ1j uίiνολον 608 (=76Χ8) ακτινοβολι<ίη• α:τ6 τις 
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ο:τοίες γνωρίζοι�με μόνον τις οκτώ. Διανοηθ1jκατε ποτέ τι κρύΒουν 
αυτές οι 600 άγνωστες ακτινοΒολίες; Ο ορατός μας κόσμος είναι τόσο 
μικρός, τόσο ελάχιστος! ... Ο μεγάλος εσωτερισηjς Σωκράη1ς έλεγε: " Εν 
οίδα ότι ουδέν οίδα". Ε:τίσ ης : ''Το σπουδάζειν τον εσωτερισμόν 
σημαίνει το σ:τουδάζειν την αλ1jΟειαν των πάντων". 

Ο Ερμ1jς ο Τρισμέγιστος, ο Ορφέας, ο Κρίσνα, ο Λάο - Τσε, ο 
13ούδδα;, ο ΠυΟαγόρας, ο Σωκράη1ς, ο Πλάτων, ο Πλωτίνος και τόσοι 
άιJ.οι εργάστησαν με τον εσωτε()ισμό. 

Ο δρόμος προς τη "γαλ1jνη" δεν είναι δρόμος εξωτερικός. 11 
μεταφυσικ1j q;ιλοσοq:ία, οι εσωτερικές παραδόσεις η�ς αρχαιότητας κι 
όλες οι θρησκείες, διδάσκουν ότι αυτό που λέμε άνΟρωπος δεν είναι το 
σώμα του, δεν είναι οι αισΟ1jσεις του, δεν είναι οι συγκιν1jσr.ις του, δεν 
είναι οι ε:τιΟυμίες του, δεν είναι αυτό που λέμε γψνα η εξυ:τνάδα του 1j 
διανοιά του, αλλά κάτι αιιiJνιο συνδεδεμένο με το Λιri>νιο Ί::να, το " 
Πνεύμα" του Θεού. Ο μέσος άνΟρω;ως με δυσκολία uποΜχεται ν' 
α:τοχωριοΟεί α:τό τις αδυναμίες του, τις συνΟ1jκες διαf\ίωιηjς του, τα 
:τάΟη του, τις εγωϊστικές και κτητικές του σκέψεις, έστω κι uν ακόμη 
αντιληφΟεί ότι μέσω αυτr!Jν η εσωτερικ1j γαλ1jνη είναι ιινύ:τα(_)κτη. 
Λλλά, στο ξεκίνημά μας στην ατ(_)α:τό του εσωτε(.)ισμού, ποέπει να 
α:τορρίψεις ΒαΟμιαία όλο το αρνητικό φΟο:το:τοιό q:οοτίυ που μέχοι 
τιίJρα η ψυχή σου έσερνε μαζί τη; στο μακρ11 δοόμο των ενσαοκr!ωει!Jν 
τη;. Για να φΟιί.σεις στη "γνώση" του "καΟετί", οτην αίοΟηση της 
πραγματικ 1jς θέσης - αξίας που εγκλείει το καΟετί, είτε φαvεοιS είτΕ 
αq:ανέρωτο, πρέ:τει να περάuεις α:τό τη γνr!Juη του εσr!Jπ(_)ου Εαυτού 
σου κι από το στάδιο της ταπείνωσης και αγάπης. Χωοίς τη Βίωση 
αυτr!Jν, χωρίς αυτού του είδους την ελευΟερία δεν έχεις τις δυνατότητες 
να πετάξεις κά.-του έξω α:τό τον εαυτό σου. ΚάΟε τέτοιο :τέταγμα, κάΟε 
τέτοια ε:ταφ1j μας με zιi>ρους που τί:τοτε α:τό τα γνωστά δεν τους 
:τ()οσΒάλλει, :τροϋ:τοΟέτει και τη δικ1j μας ασzίαuτο παQουυία. 

" ΓνιiJΟι uαυτόν" και κάΟαρση εαυτού λοι..-τι5ν. ΛυτιS είναι το f�αοικύ 
Β�jμα του εσωτεριοηj. 'Cτσι σιγά - σιγά α.-τοκαλύ:ττΕται ο r,uιιJΠ(_)ικι5ς 
εκείνος κρίκος :του συνδέει κάΟε εκδ1jλωση ( ο !Ιαύλος Οα πεί: 'Ί:ις 
Κύριος,μία :τίuτις, εν f�ά:ττιuμα, εις Θεός και :ταnjρ πάντων,υ ε:τί 
:τάντων και διά :τιί.ντων και εν :τάσιν υμίν" εφ Δ/5-6), u:τυδι:uμr,11ετω η 
ρο1j της υ:τερΒατικ1jς μας ενr,ργείας και γίνεται εφικηj η εrωφ1j της
ατομικ1jς ψυz1jς με το Αιι!Jνιο . 

•••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••• 
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Μαρτυρία ενός ιερέα 

Την Κυ()ιακ11 τις ΟοΟοδοξίας του 1R90 εις το ναό της Λναοτάσεως 

στα Ιεροσόλυμα, λειτου()γ6ς 11ταν ο πατ()ιάοχης Νικόδημος και 

συλλειτουργοί έξι αοχιερείς, διίJδεκα ιεροδιά;ωνοι και πει_>ισσότεοοι 

από σαράντα ιερείς πολλοί από τους ιεοείς 1jσαν π()οσzυνητές ωτό την 

Λνατολ11, τη ι�ωσία και α;τό άλλα μf:ρη. Ί!μουνα και εγιJJ ένας ιι:τό τους 

ιερείς. Μετά τη μεγάλη είσοδο και όταν ο λειτυυογός Πιιτριάρχης 

ανέγνωσε την ευχ1j και ευλ6γηιJε τα τίμ ια διiJ()α, ενός από τους 

συλλειτουργούντας ιεοείς άστραψF. το ποόοω:το, ιiJΟτε μου F.ποοξένησε 

μεγάλη εντύπωση. Ο ιεοεύς αυτ6ς Οα F.ίχ ε  ουμπληρι[)(Jει το 

ε�δομηκοστό έτος της ηλικίας του. Γ-:οιi> τησα άλλους ιεοείς 

λέγυντας:Λπό που είναι ο ιερεύς αυτός; Μου είπαν , εκ της 

Καππαδοκίας και 1)λΟε προσκυνητ�jς. Μετά τη Οεία λειτουογία 

ερι.ύτησα άλλους από το μέι_>υς αυτό, που είχαν έλΟει ποοοκυνητF'ς μαζί 

με τον ιερέα αυτόν: 1 !ιi>ς διάγει ; Είναι καλός ιεοέας; Μου απ6.ντησαv 

ότι είναι άγιος άνΟοωπος, κάμνει Οαύματα ... και ότι 6χι μόνον εμrίς τον 

έχουμε ως άγιο, αλλά και οι Τούρκοι, διότι και εις αυτούς κάμνει 

Οαύματα και ιατρεύει ασΟενείς ... 

(!{ αναφορά αυτιί περιf'χεται στο βιβλιΌ «Ο ιiyιος ΑρuΕ'νιος, ο Κuπ

παδι5χης») 

Η δημώδη ποίηση για τη μάνα 
Από τη γης βγα(νει νερό 
κι'απ'την ελιά το λάδι 
κι'από τη μάνα την καλή 
βγα(νει το παλικάρι. 

* 

" ... Κόρη μ' τι μάνα σ'έκαμε, 
., , ,, _, ι ιι τι μανα σ εχει καμει . ...

( Από το πFριοδιχό "Νέος Κόσμος, τεύχος Ζ, 1934) 
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΛ1Α ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΝΘJ'ΩΠΟΥ 

Η αληGιν1j ιδέα είναι να υλο:τοι1jση ο άνΟρω:το; τα μεγαλεία μέοα 

του, να είναι ο ίδιος ;τίναzα;, άγαλμα, ;τοίηση, μουοιz11, χορός ... Θα 

;τείτε: "}.'!α zανένας δε Οα οφελείται α;τ'αυτά τα έργα τέχνης !". 

Σq;άί.λετε. Οι αληΟινο( εz;ται δευτές της αν0ρω:τι5τητο ς  ;τοι• 

αυτοδημιουργούνται, ;του γσάιr,ουν οι ίδιοι :τάνω οτον εαι•ηS τσι•ς, 

ανrωτατrJJνουν ολόzληQη τη γη, αλλά α .. -τλά με την :ταοουοίu τοι•;, γιατι 

μ:τορούσε zανείς να δει zαι ν'αzούσει διαμέσοι• <Η1τr[Jν, <'iλα τα 

zvr[ψατu, όλα τα οz1jμuτα, όλα τα :τοι1jματα zι όλες τις μοι•ιJιzι:ς τυυ 

zόσμοι•. 'Ενα ον :τοι• δημιοι•σγεί τον εαυτό του, :του γοι.ί.φει ο ίδιο; το 

διzό του βφλίο, zάνει :τυλύ :.εσισσι5τεοα για την ανΟ(_),ιJ:τ6τηω, u;τ' 

όλες τις βιf1ί.ιο01jzες, όλα τα μουοεία zι όλιι τ' ασιατοι 1vγ1jμω<ι. γιατί 

είναι νεzρά, εν<ίJ αι•τό; είναι ζωντανό;. 

Όμριωμ Λiβuη_ι,ίφ (Κ11Μιτιχ1η;-οί χuι π1,ειιμιιτι;υί δημιουρyιΊι, ω-λ. 108) 

Ενατένιση 

Ίου φωτός η ολόλα.μ:τvη λ6.μφη 
να. φωτ(ζ,υ την %(Ί.θι σου σ%ίψη 
ολόΟιvμα. Ι%ι:τππ τους θι:015ς τ'ουρα.νοϊi. 

'f'ην u.τίλι-:ιωτη u.γ(Ί.:τη ινr5ς Μ:τοντωuτ/3u. 
α.%τινο/Jολοίντu.ς οι-; r5λu. τα r5ντu. 
%αL 0%ΟQ:το;ντu.ς αυμ;τr5νια cπ; %U0ι; 001J r)ιuf3o. 
την u(ςu. του :τr5νου Ου. %r5φι:ις για πuντu.. 

2.'το Κuλλος %υ.ι την Ισ;.,15 /Jυ.ΟιrΊ. νu. διu.λογιυπ(ς 
οίοτι Νί%Τ(J.(_} %ω Λμ/Jροο(α. σοφά να γι-:υπ(ς 
%r1.1 Ου. rr,τι-:{_}01ηωι:ι η 1/'υ;.,17 σου στο τϊλος μ 'υ.ΟrΊ.νυ.το Νου. 

lιι)(ίVΙ'ΙJC: 11. Ίί;ιj_ιμ(μuος (l'JOO-lΨJ.IJ 
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Ο Ναός της Απτέρου Νίκης 
ΔΙ ΙΜ. Λ. ΙΩΛΝΝΙΔΙ ! 

Αποτελεί πραγμιιτικό κιψψοτr.χνημu ο μικρός, ιωνικού ρυΟμυύ, 
ναός που ουνι,ιντά ο επιοκr.:ττης της ΛκοωτόλF.ως στα δεξιά του, 
ανF.f1αίνοντας π(_)ος τα I Ιρωτί>λαω. Μας r-.ίναι γνωστι5ς οαν ναι5ς της 
Λπτέοου Νίκης. Είναι u116 μιί cψuρυ της Ι Ιι-:ντέλης χω ευοίσκr.τuι 
επάνω ΟΙ' έναν πί>()γο, ο ο:τοίος rίνω οτηοιγμένος οτον f1(_)ι1χο :τοι1 
είναι από χίιτω. Τχει κτιστΕί ιηη Οr.οη ;-τοι• τον fΗ.έ;-τοιψε 011μr-.οα, 
οχεδόν μuζί με τα Ι Ιου;-τύλωα, τον 5ον uιι(Jνι.,ι, λίγο ;ιοιν αοχίuΕι ο 
1Ίελο;ιοννησιακ6ς πόλr-.μος. Με τον ιωνικ6 του ρL'Ομ6, με το μικοιS 
ανάστημά του κω μr. τον τόοο τι:χνικό προοΗνιηολιο μ LS ι-:ίναι 
χιφιτωμένος χuι �:οχεται σε μια πετι1χημ{νη uντίΟΕοη μr. τα οοf\ι,ιί_?ι.:ί 
1 Ιροπύλαια με τον δι,1ι_1ικό ι_1ι1()μό τιJι•ς. Οι δωστ6.οεις τοι, είναι μόνο 
8,50 με 5,50 μέτρα. 11 11ρόοοψ11 του r,ίνω πι)(); την ανατολ11, ιS:τως ω.ων 
των αρχαίων ναι;Jν, έχει δε τέuιποες κολι;JνF.ς ΟΤ<1 uνατολικ(ι και ι.:ίλλF.ς 
τιSοες οτu δυτικά. Είναι δηλQδ11, καΟι11ς λέγουν υι <lQϊ.αtολtSγοι, 
"(,(μφιπο6uτυλος τπ()άuτυλο;'Ό Στο ανuτολικιS τυι• μέσος rίχε τον ΙlωμιS 
του, που μF.ρικά μ�:οη του οιΔζοντω ακ6μη. Τον uι_1χαίο κωοό ψ1ι,ιν ιηο 
οτηΟαίο τοι1 ιι,οαία ανάγ)ωφα, υ:τοι1 δαίας τέχνη;, με διάψLψΕς 

πuραοτάοεις. tν!εοικιί ωτό uι•τιί εοιΓJΟηοuν κω είνιι.ι το:τοΟι:τημένα 
μέοα οτο μουυείο της Λκοο;-τιiλεως. Ί'α άλλα χι.:ίΟηκαν μι.,ιζί με λίγα 
χομμι:ί.τια του ναοί�. 

Ο κομψιSς αυτLSς ναιSς κuτά τα χο6νια της τοι•οκοκοατίιις ι':τα()ε μια 
μεγάλη δοκιμuοία κuι λίγο έλειψε νυ r.ξαφανιοπί. Τον 17ιJν αιr[Jνr.ι οι 
Τσι\Jχοι τον διuλί>οανε και μΕ τι,ι κομμϊί.τια του καΤ<.,ιοκr.ί>ωJuν κιί:τοιο 
οχι\)ωμu. Το ει•τι;χημα ιSμως είναι ;-τως τu ;-τrοιυuιiτrοu κομμάτιrι τοι• 
δεν κατεοτuάφησuν κuι t:τοι υτα χι_16νια του ΌΟωνος Βαι•uοοί 
μηχανικοί f.Lϊl1ί_)εοuν και τον uναι1τ11λι,)(Jαν. 

ο νu6ς :του ιη.ι:11,)L'μF. uψιf.ί_)α είναι κτιομένος ε;-τιίνr,) οε ω.ι.υν 
αοχαι6προ, τι)ι• ο:τοίου ένu μέσο; έϊ.ει δωσωΟr.ί και ιι.,οοοίιμε να τον 
f1λέ;-τοιψε κάτω α:-τ6 το δι:ί.;ιεδο του υημrοινοί•. 

Ο ναL1ς 1110 αφιr.ρωμένυς στη Οεά ΛΩηνά. την I Ιολιάδι1, η ο:τοί(.,( 
ελατρεί1 πο ε;-τι.:ίνω οτον !ΕριS Βοϊι.zο. �'!έοu υ'uι1τόν ι•:τ1juχr. ξί1λινο 
άγαλμα της Οεάς. J\;ιιS τα αοχuία όμως χρόνια λέγουν τον ναli αι•τli: 
Νuό της Λ;-ττέρου Νίκης. Καί ο Ιlαι 1 υανίας, πεί_?ιyοάφοντας την 
Ακρ6:τολη,έτοι ΤL)ν ονομάζει: "Των δε προ:τl'λαίων Εν δr.ξιά 1ίκη;
ωτίν J\;-ττέρυυ ναLSς''.ΚαΟώς 6μω; ιSλοι δέχοντω, οτην αοχ11 το όνομα 
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του ναού 1jτο της ΑΟηvάς Νίzη;, δηλαι"))j της Νιzηφόροι• zαι προς 

δόξαν αυnj; είzε ιδοιι Οεί. Όzι l ε μόνον Ο ναι\; ;του �λέ;τουμε 01jμεοα, 
αλλά zαι ο αρzαϊzός, ο ο:τοίος ει•οίυzεται zάτω α:τό αυτόν. Μια 

εξ1jγηυη έzει δοΟεί για το :τω; α:τό ναό; τη; ΛΟηνά; Νίzης f.γινε της 

Λ;ττέρου Νίzης. Λέγουν λοι:τόν ότι zαι εδι!J, ό:τως zω ει; άλλες 

:τερι:ττιύοει;, το ε;τίΟετο (νιzηφόοος) ε:τεzοάτηυε τοιι οι•οιαοτιzού 

(ΛΟηνά) zαι zατέληξε υτο: ναό; τη; Νίzης. ΠροοτίΟπω i'>ε zαι το 

zά;τω; α:τίΟανο, ότι ε:τειδ1j το ξί-λινο άγαλμα τη; ΛΟηνάς.;τοι• 1jτο μέοα 

υτο ναό, δεν είzε :ττεο ά, αφοί• 1jτο της ΛΟηνάς, z ιιτf.ληξ αv να 
υνομάζοι•v τον ναό, τη; Λ:ττι:οοι• 1ίzη;.

Λλλη εzδoz1j είναι ότι οι ΛΟηνιιίοι μετ6. τις λαμ:το(ς νίzΕς τοι1ς 

υτοι•; Γlεc>οιzού; :τολέμοι•;, 00.οντα; τη νίzη να μf.νει πι1ντι)Η. ιωζί 
τοι•;, ε:τοόοΟεοαν οτο" ναό; της Νίzης" zω το ε:τίΟr.το "Λ:ττι'οοι,". 

Κά;τοια εzδoz1j όμω;, μr. n1v :τνευμωοi'>οξία τη; ιιοzί1ίας λιηοrίι1ς, 
είναι ότι η αozιz1j ονομασία του νιωG της ΛΟηνιί.; Λ;ττ{οοι1 Νίzης, 

l ηλαδ1j τη; ΛΟηvά; τη; :ταντοτινά νιzηιr,όοοι•. Τοuτο είzε ιJϊ.FΟη. Υ.ί10(J)ς
ιr,ιιίνεται, με τη λατοεία της Οr.ιί.; :του r.γίvετο οτην Λzοό;τολη, :του

έδιδε οτυυ; ζηi.ωτ6.; τη; n1ν ωωνία zω αvαψ1ίψn1 :τv�-:ι•μιηιz1j νίzη,

υιιν εγίνοντο άξιοι να τοι1ς :τεοι�ω.λι:ι με το Οι-:ϊz6 ;τ(:τλο της. ΚαΟιίJς <'iE
λέγουν, η εzδυz1j τούτη ενιιιzιΊcτω zω α:το την πι1ιΗ1.ιηιωη της 01:ϊις
οτο λαη.?ευτιzό της ξόι1νο, ;τοι, 1jτο μέοα ιηο vωS zω την ;ταοί<Jτί1νr. να
z6.Οι:ται %(1[ \'(ί %['(.1.Τf.ί zαο:τιS ()Ol(J.;. Λi.i.r1. (JT() %(J.τω - %(1.τι,) ;τοι';τιϊ \'(1 

(zουμε υ:τ' 6ψι ιως, <Sτι τι; οvυμωιίr.ς των αοzαίωv vω,Jv zω των ιrοι,Jν

δεν τις (διi'>ε ο zι5υμο;, αι.ί.rΊ. το Ιι-:οι1τείοv.

Ι:ίνω ;τοαγματιzά zαοιτωμf.νος ο /11%(_)(); ω•τ6; νωiς ;του ιJU\'(1νΤ<Ί. 

:τ(_)ι,ηι1 - ;τοιiηα ο επιοzέ:ττη; ι5ταν ιινr.f\αίνr.ι ιJτην Λzο<S:τολη. Κομψι'iς 
χω α;τί.ι5ς υτις yουιιμf.ς του :ταοοι•οι6.ζrι ;,.C:ί.τι το ι1οιιονιzιS <Jι1 <JtJνoλo, 

αvω.ωr,οο zαι Οr.ί.zτιzι5, ;τοι• bίi')ει υn1ν ψι•z1j του ι1vΟοιiπου ι1νι.1.τιιοη. 
Γίνω ένι1 :τ(Η5οzι100 :τί1(.)άδrιγμα της ΛΟηναϊz1j; τι:zνη;, γι<Ί. την ο:τοία, 

μr. το δίzιο τοι• Ur:yε ο Πι:οιzλ1j;, :τως ψί.οzαi.ι:ί μι:τ' ι:ι•τι:λι:ίας. 

Ο ιιν<iηατο; τη; π•!'χιψονίίι; flo.Oμ6; ;τr_ω'(ματο:τοu·ίτ((ι ι·ι; την πίχ ω:τοίηοή μο.; 
,.ω την ι-ξά.ί.ι:ιψη των ι-ί.ωτι,ψr1των μιι;. Τα ιποιz,-ία τη; ι:υi')ωμονίι,.; ι:ίνω, η uγι1-
1Jri ουνι:ίhηοη, η τιμι,ίτητu ιιτις πιιι,ΙJέοι:ις ;ωι η ιυΟύτητu ο τις πι,άξι:ις. 

Ι Κ/J!Ίλ (,\'ι:οί.6γο;, 1:/Jι\ομω\ω(ο ι:11011,,(,ψΙι;, 17! / / / /8<) /) 
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ΥΗΙ-ΙΡΕΣΙΑ ΙΙΡΟΣ ΤΙΙΝ ΑΝΘΙ)ΩΙΙΟΤΙΙΊΆ 

11 ΠQ<ίηη πουοπrί.Οεω, η ο;τοίιι είναι α;ωλιJτως α;ωοαίτητη, zωοίς, 
την οποία είναι αί'ΊιJνατη η πυοοιίγγιοη ποος την Λτcω:ι<), διά μrΌου της 
οποίας και μιSνο μrιιψοιίμΕ να ΕπιτιΊzοι,με του ο;.ω;τυύ μuς, ιJt 1νοψίζπαι 
ε ις τας ακολούΟους λέξεις: αφοuίωuιι στην υπrιι:μσία της 
ΛνΟρωπότιμος. ΛυτιSς είνω ο rιο<ίηος όοος, zωοίς τον υ:τοίο τί;τοτε ί'Ίι:ν 
είναι δυνατόν. Διιί. τιJν rγωιυη1, οι1ί'Ί1-:μίu πο6οί'Ίος είναι οιινιη11· οιιί. τον 
αφιλοκεοδ11, η πο6οοος είναι jlr.f\ι1ίu. Και ιSτιιν () ιί.νΟ(_)(ΙJ;τΟς,εις 
οποιαδ11rιοτε ·ι1παοξ11 του, uοzίοει να οκιίrιτr.τω το γr.νικ6 καλ6 
πεl)ιυσότεοο του cιτομι κού του <Ηψιf,Γl'JΟΥτι>ς, είτε οιιί. την εξυ:τηοέτηοη 
της rιόλεως, της κοιν6τητυς,του (()νους, είτε ί'Ίιά την :τοαyματο:τυίηυη 
της αδελφιSτητοςτων ΕΟ\•1ίJν, μέzοι κιιι της 1:ξυrιηοι:11\υεως της 
ανΟρω;τότητος, κ(ίΟε μίιι <1rι6 τις ανι,ηι:l) <1> ποιί.ξεις α;τοτι:λεί jl111ω πι)(); 
τα εμπ(?ι\ς, που τον οί'Ίηγι:ί :τοο; την Λτl)α:τ6 κω τον :τl)οετοψιί.ζει να 
ο�:σει επ' ιιυηjς τον πιSί'Ίιι. Δεν ι•πcί.οχει και ει'>1ίJ διιί.κιΗοη μι:ταξι> των 
διαφιSρων υπηρευιιίJν, α()Υ.εί νι1 γίνονται μι: π νεύμα αψιλοκϊιJΙ}ϊί<Jς και 
ι:γκαvτεριίuεως,α(!κι:ί να iχουν ως ι:λατή(!ιο το ιοαν ικ6 να 
ι:ξυπιωετούμε και να ΙΙοηΟούμε τους άλλους.( ... ) 

Δεν μπυρι6 να οας δωτι•:τ<ίJοω τιις πολλα;τλιί.ς υποοιωοέοι:ις της 
Οδού της Υ πηοεοίας. Παν 6,τι προαί'Ίίδει uξίu εις την ανΟοω:τίνη ζω11 
αποτελεί μέρος της Οδοί, αυτιjς. Εκλrξατι: ι\,τι ε:τιΟι,μrίτε ανι1λ()γως 
των κλίοει6ν σας κω των πεοωτιί.οrων. Ολίγο ενοιωr,έοι:ι η υοι;; την 
ο:τοία Οα εκλέξετε οιά τα ποιίηα επί της Λτψηοt• j\ημωιί. οuς.( ... ) 
Κατανυ1jσατε ότι η ι1πωτουμένη υ:τηοrυία, είναι η uψιλοκεvοιίς, 
ι:χι:ίνη, η οποία t)ίt)ει το πuν και t)ι:ν ζητι:ί τίπο τε ι:ις αντάλλαγμα. Κω 
ειί.ν κατορΟύJΟεΗ ν<1 nεωΟείτε, 6τι η υπηοευία αι1τ1j �Ύινε, ποrί.γμα 
α;ταραίτητο εις την ζω1j ους, ι\τι οι:ν είνω α;τοτέλF.ομα εzλογ1\ς, α)).6 
εκδ1jλωοη αοι1γκρ6τητης οιψ1jς, μποσείτε να είιJΟε j\έj1αιοι, ιSτι 
ει•οίοκεοΟε μrταξύ εκrίνων, οι ο;τοίοι κ6νοl'ν τα ποιίηα f1ηματιί. των 
ποος την Λτgα:τ6. 

ΛΝΝ/1:" /JΙ:ΣΛΝ'
Γ 

(Προς την μιiησι11, ω-λ. 9, 10, 17) 

mΊ 
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Παροιμίες της Ιαπωνίας 

-Να δίνεις F-γγί,ηση  για zρηματικϊι ;το σά, :το τέ 6μω; για
α νΟρίίJ:τ OL1;. 

-ΤέΙ.fl(ι)σαν τα zο1jματα, τΟ.ειωσf η φι.ία.
-Οι στενοz(JJQlΕς δηί.ητηοιάζοL1ν τον άνΟοω:το.
-Κοίταξε του; ανΟψ[J:τοι•; :του έzει; στο ακοοατ1jο ιο και

καν<5νισε το κ1jQL1γμιι. 
-Ό:τοιο; κί.έf{ει λεφτά τιμωοείται με Οάνατο· 6:τοιος κλέf{r.ι μια

zί[JQU γίνεται �ασιλιά;. 
-Ε:τάνω στην ΚOQL'ίf,11 τη; τιμιιSημας κατοικούν οι Οr,οί.
-Οι καλές :τοάξF-ι; ί'iι(ίJzνοι•ν το δι6.�ολο.
-tν!έσα στα τr-σιJF,QU σημF-ία τοι• οοίς.οντα, ω.οι F-ίναι (1ι')F,l.ψ(1.

Παροιμίες της Κίνας 

-11 ιι,τίίJzF-ια είναι η συνηΟισμένη μσίοα των διανοοι•μϊνων.
-'Εzω λειι,τϊι, r-zει; i.F-ιr,16. ϊιρα είμωJτε ιr.Ο.οι.
-Το να ζψπι κανF-ί; fllί1 μr-οα οε ιινrν(izί.ητη γαλ1jνη, οημαίνη 6τι

για μια μr-ρα είναι αΟϊινατο;. 
-Χίλια zρυοϊι ι')F,ν ί1"{Ο(_)uζοι•ν την F,ι•τι•zία.
-Οι δυο ί.ι:ξει; 'Έιο1jνη zω ηοι•zία" αξίςοι•ν zί λω ZQUO(J..
-Να :τωτεύει; οτον Ίϊω ι:ί\'ίJ.l ειΊzοί.ο. Να αzοί.οι•Οι:ί; τις αρz{ς του

Τι.ίο είναι i'>ί•ozoi.o. 
-Τα Ϊ.ί;για είνω η ψJJν1j της zω_:�ι'ΊtίJ.;.
-11 αμαστία είνω η (?ιζί1 Ζί.ίΟε :τι5νοι•.
-11 zαρδιί1 ενιS; μιzρού :τιιιδιοί•, είνω οαν την ;ι.α(.?ι'Ίιι:i του Βοι\'Ία.
-Λν δι-;ν ·ι.άνεις τί:ωτε γιι1 του; ω.ί.οι•;, ι:iί.ε; οι :τοοο1:1 1z(ς οου οτον

Βοι,ι')(1 :τ(J.\'Ε zu.μrνε;. 
-L'ω•τύν τον zιiιψο :τ(_)ΟF-τοψάζει; την τιΊzη που γω τον μrλλοντιΖίJ.
-Όi.οι οι ίJ.νίJοω:τοι α:τιi τοι•ς 11'οιJr:ι_:�ι; ωz1:ανο1Ί; 1:ίνω ω'ΊΟ.ψιι.

(Λ:τr5 το j!ιjii.fo '"Χrψι'υ τη; υνοτολψ;'' του Ιί ωuγfοιJ Λ/iτζιj) 
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Στις σχέσεις τους με τοι•ς ω.λους, οι άνΟοωποι ω()οιΊντω νι1 λί-νοι•ν 
τα πρLψλ11 ματα με τη ί'i ιΊ νιψ η, και α ντ ι Οέτως να που 6λα 
δυσκολεύονται, όλιι διαυτ!_)rψοντω, γιατί μr, αυτι1 τη ίΗψΗΕ!_)ιψοψ1 
πι_Jοκαλούν την κατιίJΤF()η ψι•οη μέοcι τοι•ς, ί'iηλuί'i11 μιι1 ι:πιΟυμία νι1 
αντιταχΟούν, νcι οηκιίωοι1ν ·ι:r:ψ1λι και μιΊλωτu να τοι•ς εξοντιiΗJουν. 
Όοο οι άνΟρωπυι ί'iεν Ou ί'iιαλέγοuν την πνειψuτι κ11 δι1ναμη, τη 

φωτrιν11 δύναμη, τη ί'iιΊναμη της 0Εϊκ11ς ί1γι1.:της, αλλά την κτηνιί>t'>η 
δύναμη, δεν Οα λύσουν τίπυτα. 11 μ6νη λιΊοη είνω να ί:i1cίξr:τε καλουύνη, 
αγι:ίπη, ταπεινότητα( ... ). 

Αντιτάσσοντας την οογιj ιηην οογιj, το μίοος LΠLJ μίοος, τη f\ία οτη 
Βία, εφαομιSζει κανr,ίς μια nι)/-tJ παλιίJ. ψιλοοοφία :τυι, i'>r.v ί'iίνrι κcιλά 
αποπλέσματα. �116νο μr, την ;ωλοσύνη αντιτάuοπω κανr,ίς ιπην κrικία, 

με την αγάπη διιί>χνει το μίοος, με τη γλι•κιΊτηω κατι1ηολrμάται η οργ11. 
Ποέπει να καταλάf\εται μια για π6.ντα αυτ6 το ν6μυ πως μ6νο το καλό 
μπορεί να πολεμ1juει ενάντια uτο κακ6. Γιατί το καλ6 Είνω δυνατιS, το 
καλό είναι αΟάνατο, ενιiJ το κακιS είναι αδιJνrφο. Μ:τίψοιίμΕ να το 
συγκρίνουμε (το κακ6) μr. μια πέη?α nou ηετιΊμε οτον uέοα: ιSοο 
απομακρύνεται,τ6οο μr,ιι6νr.ται η δύνίψΙ1 της να ανυψωΟεί. Ενιίι το 
καλό r.ίναι σαν μια ηέτοα που πετάμε ωτό την κυουφ11 ενιiς πί�οyοιι : 
600 απομακρύνεται η κίνψ111 της ε;τιταχί�νετω. Ι:διiJ r,ίναι το μι1 οτικιi 
του καλού: είναι αδί•ναμυ οτην αοχ11, αλλu ;ταντοί'iί1vαμο ιπο τ{,λος. Το 
κακό. αvτίΟετu, !'ίνω παντοδί,vuμο στην αρχιj, αλλά f\uΟμιαία 
αποδuναμιiJνετω. 1 Ιοέπει να το γvωοίζετε αυτ6! 

Όμραιηι Λί/iι1νχι,1φ (11 ι�ύν11μ η της υχt'ψης, υιλ. 107-108) 

Η ΕΞΕΛΙΞΙ-1 

Το ν6ημα της ζω1jς είναι η εξ{λιξη.( ... ) Το μ6νο ;τοάyμα :τοι1 ;τοέ:τει 
vu ξ{ρετε είναι ότι υπάρχει ένα νόημα, ένα ι1χέbιο, ένι1ς νι5μος ;του 
σπρώχνει όλη τη ί:iημιοι•ογίu να r.ξr.λίσσεται. Λυτοί :του συμμετέzοuν 
ο'αυτι1 την εξέλιξη ΒοηΟιούvται και υ;τοστηοίζοvται. Όλcι ;τσέ;τει να 
εξελίLJσονται. Λκ6μη και τα ΟQL•κτά εξελίσσονται, η rξέλιξ1j τοι•ς είνω 
αδι6οατη, είναι όμως rιραγματικ1j. ( ... ) Τα φυτu ε:τίοης εξελίοιιοντω. 
και όσο εξ ε λ ί σι; ον τ cι ι τ ύ ι1 ο δίνουν λ ου λ ο ύ ί) ι α και κ α Q ;το ιΊ ς 

Οr.ραπει•τικοί•ς, Οοεπτι%οίις και ευεργετικοί�ς. Το ίδιο ι;ι,μf�αίνει και με 

τα ζr.6α και τους ανΟσι();τοι•ς, και είναι ε;τίση; αλ1jΟεια και για το ηλιακό 
μας σύστημα. 
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Ο νόμος της ζω1j; ε ίνω λοι:τόν η εξr.λιξη, δηλαδ1j η ανάπτυξη μr.χοι 
την τεi.ειόn1τα. Κι αν ο Ιησοίος μας ζ11τησε να γίνοL•με τΟ.ειοι σαν τον 
Οι•ράνιο Πατr.ρα, είναι γιατί 1jξερε ότι ο σκο:τός της εξέλιξης ε ίναι η 
τελειότητα. 

Όμcααμ Λϊflliνzώ<r (1 Ι άγνωστη διδαο;-:αλία του Χσιιπσι\ ιπλ.120) 

Ο ΓΚΑΙΊΈ ΔΕ Δ[ΧΕΤΑΙ ΙΙΝ[ΥΜΑΊΊΚΙΙ ΙΔΙΟΚΊΊΙΣΙΛ 

Ο σι•ω.τεο ΣκιiJτ εzvησιμο:τοίησε μια σκην1j α:τιS τον "Εψηο11ι" μοι 1 , 
δικαίωμά τοu· το έκαμε με ευιr,υια και είναι αξιαί:τrνο;. [μιμ 1jί1η 
ε:-τίση; υ'ένα α:-τό τα μι•Οιυτοcηjματu του τον zαοακηjοu της "ί\'lινιιίJν" 
μου.( .. . ) Ο ΜεταμοQψJJμένο; Διά�ολυ; τυιι λ6οί')υι 1 Βι•οωνος ι:ίνω 
σL•νέχεια του Μεψυτυιι,ιλ1j, ;το).C, υωστu!( ... ) Ο ΜΕψιηοφιλ1jς μοιι 
ψάλλει r.να τοαγοίοί')ι τοι1 2.:αιξ:11jοου, :τοιος Οα τον ι::ιι.--τοί')ίιJει: !Ίuτί νu 
;τονυκειr,αί.ι;J να κάμω F'vu ω.λο τοαγοιίί')ι, εάν τυ τι>Uγοι'iί')ι τοι ι 

Σιιιξ:-ιψ_)ου Ο.εγε uκοι[\1;1; 6,τι 1jΟελι:: νι1 ;τι;J: 1 Ι εκτι')χι1η του Φϊωι•ιη 
έzει ε:τίοης κu:-τοιu ομοιότητα μι:: τον ΙιίJ�, ιiλιι αι•τu :τι1.νε :τολιΊ zuλι1. 
και :τοέ:τει \'(.L μ'ε;τω νέιJουν μϊι)).ον ;τι1οά \'(..( με ψέξοι•ν. 

ΙΚΛ!ΊΕ (ΣΊ·1φμιλfuι Ί:%%l(}JΙΙΙΙ' μι- τοv Γ%αfπ, Λllιί1•ιιι f!J/3, 2."ι'λ.-17) 

ΙΙΟΙΟΣ ΚΤΥΙΙΑΕΙ ΊΊΙΝ ΙΙΟΙ
>

'ΙΆ ΊΊΙΣ ΚΑΙ
>

ΔΙΛΣ Ι\ΙΛΣ; 

Δίzω; τοι•ς οi.ίγοιι; ιιvΟοω:-τιιηι1.;, οι ;τσ).).οί Οα ι�ίμι,()α μι'οα ιJω 
;τνr:Lψατικι5 υκοτι;_ί'\ι τη; uμάΟεια; ·ι.ω της ιι,τιiJzrια;! Δι1 ιηι1z1ίJι:: τιJτΕ 
1jυ(1ν •·οι :τοί.ί.οί i'Jω τοι•; ολίγους," και οι•τr: ίzνος (1νίJvω:τιιηιοιί! 

Μεγω.ο uμι1vτημι1 "τα υκί.(1[1ο;τι1.ζι.ιοα". Φτηνιiτrr.:<Η (1:1() Τί1 ζrίω οι 
ιJκί.ι;_[{οι 1 Κω τοι•; UQ(}ΙJJlJTUL'ς τοι•; έr_:nzνuv οτο ;τοτιί.μι ... Τrίιr.:(1 ιiί.οι 
:Ί')F.:ΊFl \'{,( γίνιΗ'ΙLF ιV\'ί'\(_)(L ι.ινίJl_) fJJ:ΊlUΤικ1jς ΚUl_):ΊΟψ)l_)ίας. Κ,•οίω; ()Τ(1 
F. ι;! "(ί.L zυωτωνικ1j; ιr,ιί.ι.ινίJr.:υJ:-ιίι.ις. 2.:κι:ιr,Οείτε τι1 ίJ.(_)(_)r,Jιηι.ι ·ι.ω τα
()(_)ψ1νά ;τωι'Ι11κω! Κω τοι•; ςFzc.ιομF'νου; οτυ γηοοκομι:ία γrψΗ•ς κω
τι•ιr,ί.οι'•;!

Λ1 1τυί ·ι.τι•:-τοι'•ν την :τι>r.:1(1 τη; Κ(1l_)i)ιι.ί.; μα;! 
Θοηο·ι:rL1τικ1j :-τίιηη ι'iίzω; ψί.ω,()r_)ω;τί(1 ι:ίνυ.ι [J."l.(Ll_):10 iιι:νί'ΙQΟ. 

/ιιδι υιμι1τοτο; 1/ΛΝΟ2-' /ΟΥΙΟΥ/"/ι2." 
/)ι:t{Ί)if Λfίι-/ιίψιι1 
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ΑΛΙ/ΘΕΙΑ 

Αλήθr.ια, δίψα των σοφrδν,ονειρευηj παρθένα, 

Οπο11 ποτέ οι στενόμυαλοι δεν λαχταροι111 για σένα, 

Κι' ό11ειρ' αν tΊουν, ι)εν θωρούν εσένα 'ς τα όνειρά τους, 

Για μένα είσαι η l":JΙJΙΟ(!φιά! και μr5ιιη αυπj που νοιrδθω 

Και JΙό11η α.υτιj που κυνηγrv μ' έναν αιrvνιο :rr:r5Θo, 

Σε στίχους αιθερc5πλαστους, νου και καρδιιi γεμάτους! 

ΚΩΣΊΊ f ΠΜΛΜΛ ('Έυτίιι", fούλιος-Δεκfμf1ριος 1891, uιλ. 76) 

Ο« ΙΛ ΙΣΟΣ» 

Υ.αι το Σuμβούλιοτης Θεοσοφο-:ιίς Εταιuείας, 
Εύχο�rrαι στους Συ11δρο,ιιητάς 

%αι τα μέλη της για το Νέο Χρόνο, Υγε(α, 
Χαρά %αι ϊ-:άθε Π�,εu,ιιατιϊ-:ιj Πρόοδο. 

ΔΩΡΕΑΙ 
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- Ο κ. JJaσ. Καρκω1τζι5ς εις JΙVΙJ)lηv της αγαπητιjς του συζ&;ου και
μΩοι ις της Εταιψίας, Θάλειας Κα.ψα.vτζού, προσέφερε πέντε αξι
όλογα βιβλία ωωτεριιψοι1 για τηv δαι 1ειιπικ1j βιβλιοθιjκη της Εται
ρείuς.

- Λvώvυ,ιιη κυρι'α συ1ιδρομιjτρια τον «!ΛΙΣΟΥ», προσέφερε, 5.000

δρχ. για Ξνίσχυση τοv π1ιευματικού έργου της Θεοσοφικιjς Εταιρείuς.

Θεuμά ενχuuιστοιίμε 
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ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Ο άνΟρω:τος δε μ:τοgεί να rρεί η1 μόνιμη ευτυχία, όταν F.:τιδιι6κει 
τις ηδονές, τις τιμές, ,ον :τλούτο για τον εαυτό του, αλλά όταν 
αφοοιωΟεί εις την εξυ:τηρέτηοη των άίλων, όταν ζητάει να rοη()�jσι:ι
του ς δυστυχε ίς, να δ ιδάξει τους αμαΟείς, να α:τελευΟι:οιίωει τσι•ς 
τυραννουμένους, να ανακουφίσει τους :τόνους αυτι!Jν :το υ :τάι1χουν. 

ΛΝΝ!Ε flE.'iΛNT (Προς τψ μιίηοιι,, υιΧ 13) 
* 

11 Ζω1j της ανΟQω:τό τη τος δεν είναι τί;τοτε ά λλο, ;τα(Η1 αέναος 
κίνηση α:τό του σκότους ;τρος το φως. 

ΛΕΟΝΊΌΣ ΤΟΛΣΊΌΙΙ (Αι Ι'fιιι ιΜaι, ΛΙJψ,aι 192./) 
* 

Τί:τοτα δε μ:τορεί να είναι ωραίο, ε άν δεν είναι ω.ηΟι νό κιιι 
σύμφωνο με τους φυαικοί•ς νόμους. 

ΙΚΛΙΤΕ (Συ!'ομιλ(111 'Εχχιρμuν με τον Γχοfπ, Λθψ,111 1913, υι-λ. ύ3) 
* 

ΜάΟε ν' αγα:τ άς η1 cι ύοη. 1 Ι f'ξη να αγα:τά; τη ψJοη, ι:ίνω η ω.ηΟι
ν�j λατρε[α :τ()ος το Αι:ό. Παν ό,τι καλό και πολύτιμο {μι η ψιΊοη 
αντανακλά και μεταδίδεται ει; αυτόν :του την αγα:τϊι. 

17ΛΛΊΩΝ ΔJ>ΛΚΟΥΛΙ!Σ (ΣτοιχιΙιι }Jιιψομ(υς, 1:') 
* 

Μία ψυχ1j δε μ:τορεί να το δει το ί1JQαίο, ιιν δεν ι:ίνιι ι ίJJ(_Η1ία ι,ιυηj η 
ίδω. Λς γίνει λοι:τόν κά Οε άνΟρω;τος ;τQrίηα Οείος κω ίJJ(_)ιιίος οτην ψυ
;,:1j, αν έχει στο νού του να δει το Οεό και η1ν ωρωιiτητα. 

1 !λιiτιιιl' (/;Ί-ι,ι·ιi,\ι c;, Λ, V/, IJ) 
* 

Κουρασμένο γι5νωο κω κωJδιά ανα:ταυμένη. 
( [κ:τλ1jρωση του κα Ο1jzοντο;) 

1 !ω_;οιμ (ιι τοιJ l lιii,τou 
* 

Ό:του οου κάνουν κακ6, zάνε zαλό. 
ΠοροιμιΊι 

(1:Ίiν ,,ιϊνύ ο ε1.Uρr5ς υου ψυJμιζι· 11ιπιiν, Ι'Ιiν ι\ιψιi πι5τιζι: 11ιπ(ίνJ 
Ι /11(_)οψ1Ί1 2:οχομυίντιι 

* 

Λυτι5; :του zοί,υμ_-τ6ι:ι οτην rηωι:_ηία, Οα :τνιγεί οτη Οί.ίι ni. 
ΚΙQΥ.Ι!(!!J.ΪΥ.ή ΠIJ(_)Oψlll 
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ΚάΟε άνΟρωπος είναι όμηρος των έργων του. 
Κοράνιο N/J' 21 

* 

Περισσότερους εχΟρο11ς κάμνει κανείς με τα προτερ11ματά του, 
παρά με τα ελαττιίψατά του. 

(Απ6 την "Ειπίυ.", 1890 σελ. 80 Εκδ6τι1ι Ν. Πολίτης και Γ. Δροσίνης) 

1-1 Κ Α Τ II Φ Ε I Α

Η κυριαρχεία του Νου,είναι αναγκαία εις την Λτσαπό, διότι 
οφείλουμε να διαπλάσουμε το νού μας κατά τρόπο, ιοστε επ' ουδενί 
λόγο να κλονίζεται 11 να τασάσσεται από την επίδραση του εξωτερικού 
κόσμου, από απωλείας φίλων, απιίJλεια περιουσίας,κακολογία, 
συκοφαντία και παν ό,τι αποτελεί αιτία ταραχ11ς εις τον κόσμο ... Όλα 
αυτά είναι το αποτέλεσμα των σκέψεων, επιΟυμιrίJν και πράξεων των 
προηγουμένων υπάρξεων, το κακό κάρμα του παρελΟόντος, 
εξαvτλσύμενο εις τας πράξεις του πασόντος.Τίποτε λοιπόν εξ αυτών 
δεν πρέπει να σας ταράττει, αλλά Οα έπρεπε μάλλον να σας 
ενΟαρρ·ύνει η ιδέα ότι το γεννηθέν κατά το παρελΟόν κακό χάσμα 
εξαντλείται ολοέν ... ΠσοσπαΟείτε να κυριαρχ11σετε του νου σας, μη 
σκεπτιSμενοι κανένα κακό, σε τρ6πο ώστε να υπομένετε ευχαρίστως τις 
δοκιμασίες, πάντοτε ε·ύΟυμοι, ευχασισn1μένοι και 11ρεμοι. Δεν έχετε το 

δικαίωμα να είσΟε κατηφείς. Η διάΟεση αυηj σκορπίζει τσιyύσω σας 

τον μαύρο πέπλο της μελαγχολίας και κάμνει τους άλλους να 

υ:τοφέσουν, ενώ το κuΟψων σας είναι νu επuυξήuετε την ευτυχία εις 

τον κόσμο και όχι να συμβάλετε εις την αΟλιότητά του. 

ΛΝΝlΕ ΒΕ.SΆΝΤ (Προς την μύησιν, σελ. 61-62) 

Εάν ένας λαός έχει πραγματική ανάγκη μιας μεγάλης αναμορqχ{>σεως, ο Θεός εί
ναι μαζί του και πετυχαίνει. Ο Θεός ψαν προφανu'>ς με τον ΧQιστό και τους Π(Ιu'>
τους του μαΟητάς, γιατί η εμq:άνιιn1 της νέας αυτής διδασκαλίας της αγάπης ήταν 
ανάγκη για τους λαούς επίσης 1jταν προφανώς με τον ΛούΟηQο, γιατί δεν ήταν 
ολι-γότερο απαQαίn1το να καΟαρισΟεί η διδασκαλία αuηj που την παQεμόQφωσε ο 
κλήQος. 

ΓΚΛΙΤΕ (Συι•,ψιλίιι Έχχερμαv με τον Γκιιίrε, ΑΟψαι 1913, αι:λ. 26) 
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ΣΕ ΟΛΑ ΥΠΑΙ>ΧΕΙ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

Πόσες φορές δεν ω:οίiμε τοι•ς ανΟριi'J:τοι•; να λένε: "Μ'έφ:ραν 
στον κόσμο οι γονείς μου zωοίς να με ρωηjσουν. Ο :τατέοας μυι• �jταν 
έναν μέΟυσο;, η μητέοα μου μια κακιά γυναίκα.τσακων6ντουσαν, 

δεονόντουσαν,μοι,• στερούσαν την τοοφ�j, τα ροίizα, ι'\F.ν μ:τιψοιΊοα 

ν'αγοράuω ΒιΒλία για το οχ ο).F.ίο. .. Να γιατί τιίφ ι1 Είμω ένας 

ανθρω:τάκο; τι:τοτένιος, κι αυτ6 εξ' αιτίας των γονιι;Jν μου". Κι 6λος ο 

κ6σμο; Οα συμψιJν�jσει σ' uυτ6: ''Μα ΒέΒαια, ο καίψένος, δF. φταίει 

αυτός που είzε άuzημες uυνΟ1jκες uτα νιάτα του, κ)_ϊ ... 11• Μα τ6τε γιατί 

ενσuρκιiJΟηκε σε μια τέτοια οικογένεια: [ίνω τι•χrιίσ νομίζι:π: 'Οzι. 11 

ε:τισηjμη, στο όνομα η�ς ο:τοίας μιλάω, F.ςηγF.ί ότι υ:τιίοzι:ι μια (Οεία) 

δικαιοσύνη, μια α:τόλι•τη διάνοια που κuΟορίζι:ι uκριllώς σύμψωνu 
μ'uυτά που uξίζι:ι νu έχι:τε,uF. :τοιες συ νΟ�jκ ε ς  Οα ;το{:τε ι  να 
ενοαρκωΟείτε, σε ποια οικογένεια, σε ποια zι;JQα και οι-: ;τοω F.:τozij. 

Όμοααμ Λϊ/1αvι.ι(ιφ (Krti.i.ιπzνιz1j ,')ημιοι•ιηίu zω ;τνι:ι,μωιz�j ί'ιημι,1υuγίrι) 

ΟΙ ΕΚΙ JI>Ol:ΩI 101 ΊΊ ΙΣ Θ J> J η.:Κ�ΙΛl: 

Λ:τό αιι;Jνες τιίJ(_)α, η Οοηοκr,ία, 1j μύ.λλον οι ι=:κ:η_>ι>ιΗ,J:τιΗ της 

Οοηοκ είας, i'\ε οτάΟηκαν οτο -ί•ψυ; των κ ι.ιΟηκι>ντ ι,1ν το1 1 ς, 

Ε'(Ι.ίηαλεί:τυντα; τοι•ς :τνευματικυιΊ; οκο:τοι'•; για οκο:τοιΊ; ι•λι:,,.οιΊς: 
ι=:ξοι•uίu, κ ιΊοος, γι>ητοο, zο1jμα. Λντί να i'\ιi'\ι1.ξοιιν uτοιΊ; ω•Οο<ίJ:τοι•ς την 
ι1ί.ηΟιν1j :τίuτη, τους i:Jίι'ωξαν τον ιι,r.ινατιuμιi. Λντί να τοι•ς 
α:τεί.ε1.'ΟF.ριiJοουν, :τιiur.ς ψ)(}έ; ί::>εν :τοοο:τι1.ΟηιΗ.ιν ;τα(_)ιJ. μιiνον νι1 το11ς 

υ:τοδουλ<ι)()ΟUν κω να τους r.κμετα).ί.r.υτοιΊν. Ο Ιηοοιίς Ο.r.γι: 01011; 
1'(_1αμμιηεί; και τοι•; Φαοιπαίου;: "Λί).οίμονο ΟΕ ()(1;, 1 1:τοκοιτrς- γωτί 

κλείνετε ιηιη•; ανΟΙ_) rίnοι1; τη Βασιί.r.ία των Ουοιη•ri1ν; Δr.ν μ:τυίνι:τι: 

εοr.ίς οι ίi'\ιυι, αi.ί.ι1. ·ι.αι (')εν αψjνετι.ι να μ,ϊούν εκι:ίνοι :τοι1 ΟΟ.οι1ν νι1 

μ:τούν". Λι•ηj η μο<_Ηf,11 ιο;ι:ί1ει Ίtα την :τί.F.ιονιJτητα τοι• :,,.ί.ήοοι, ιJί.ων τι11ν 

ίJοηο·ι.ειιiJν. Γι'uυτιJ οιγ6 - οιγ6 οι ιJ.νΟοω:τοι r,γ καταi.ι:ί:τουν τις 

εzκληοίε; κω του; ναού;. 

Όμψωμ Λϊf\(J.vzι,'J(f, (Κr1.ί.ί.ιτι:zνιzή zω :τνι:υμrηιzή <'>ημιι11Jι>'(ίr1., οι:ί .. 7) 
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ΛΝΝΙΕ ΒΕSΛΝΤ 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΛΦΙ'ΛΣΠ: ΛΙΜ/ΛΙΛΣ ΙΒΟΥ 

Αποσπάσματα 

Λς ΟυμηΟούμε με την ευκαιοία αυ11j, την ιστορία του πλούσιου 

νεανία, που πληοιάζοντας τον Ιησού και αποκαλώντας τον"Διδάσκαλο 

αγαΟιS" ζητοί1σε να πληροφορηΩεί απ' αυτόν πιύς Οα μπορούσε να 

κερδίσει την αιώνια ζω11, την απελευΟέρωση δηλαδ1j απιS τις γ1jϊvες 

ε παναγεvν1jσεις, απελευΟέρωση που η δυνατιS τη τά της 1jταν 

αναγνωρισμένη απιS τους Ιουδαίους. 1 Ι πριiηη απιίvτηση του Ιησού 

είναι το συνηΟισμέvο εξωτερικιS παράγγελμα:" Φί•λαττε τας εντολάς". 

"Στην απ6κρω1j του ιSτι ειχε εφαομιSσει αυτιS α:τιS τη vειSτητά του ο 

πλούσιος νέος που επίστευε τον εαυτιS του απαλλαγμένο απιS κάΟε 

ηΟικ1j παράΒαση, δέχεται την απάντηση εvιSς αληΟινού Διδασκάλου: 

"Λν Οέλεις να γίνεις τέλειος, πιiJλησε 6λα όσα έχεις και μοίρασέτα 

στους φτωχούς, και Οα έχεις Οησαυρό στους ουρανσύς" ... Ερμηνεύοντας 

το κείμενο αυτό με την πιο ΒαΟειά και αληΟιv1j σημασία του, τη σχετικ1j 

δηλαδ1j με τη 13ασιλεία των Ουρανri>ν, Βοίσκουμε σ' αυτό n1 διατύπωση 

μιας μεγάλης εσωτεοικ1jς αλ1jΟειας. Κανείς δεν Οα �Lϊορέσει να φτάσει 

στη γνώση του Θεού, που είναι αυηj η ίδια η ''Αιωνία Ζω1j", αν 

προηγουμένως δεν α:ταρνηΟεί κάΟετί το γψνο ... 
Σελ. 47-48 

* 

ΚάΟε άνΟρωπος έχει συνάψει κατά το παρελΟιSν - και συνάπτει 

επίσης κατά τη διάρκεια της παρούσης ζω1jς του- οφειλές, που Οα 

πρέπει να εξοφληΟούν. Όλες οι κακές σκέψεις, επιΟυμίες και πράξεις 

του, έχουν υψ<.ύσει πάνω στο δρόμο του εμπόδια, που που τον 

περικλείνουv, σαν μέσα στα τείχη μιας φυλακ1jς. Ένα χρέος που έχει 

συναφΟεί α:τό μια πράξη κακ1j, Οα πληρωΟεί με μια δοκιμασία και το 

άτομο Οα υποστεί αναπιSφευκτα τις συνέπειες του κακού που είχε 

διαπράξει. Μπορεί εξ αιτίας μιας τέτοιας πράξης στο παρελΟιSν του, να 

έχει γίνει σψιερα άξιο να υποφέρει από αΒάσταχτες υλικές στερ1jσεις. 

Στην περίπτωση αυηj καμμιά προσευχ1j δεν θα είναι ικαν1j να 

τρο:το:τοι1jσει n1  μοίοα του. 1-1 μοοφ1j - επιθυμία που η προσευχ1j του Οα 

δημιοι•ργεί, μάταια Ο' αναζητά, θα συναντιέται παντού με το κύμα της 

κακ1jς πράξης και Ο'απωΟείται απ' αυτό. 
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Ι3λέ:τοιψε εδιδ, ό:τως και :ταντοι:,, ότι ζοί-με κάτω α;τό το κράτος τοι• 
νόμου, και ορισμένε; δι•νάμει; μ;τοροί,ν είτε να τρο;τωτοιοί-νται 1j και 
να εξοι•δετερώνονται από τη δράση άλλων δυνάμεων ε;τάνω στις 
ο;τοίες ;τροσκροuοι•ν. 

Σελ. 202-203 

* 

Οι Χριστιανοί, έχοντας χάσει την :τίστη στην Ινlετενσάοκωση, 
έχασαν μαζί μ'αι•ηjν κάΟε εξ�jγηση, ω; :τρος η1 συνέχιση της ζω1j; και 
τη; ύ;ταgξης ... Είναι α;τό το γεγονός άλλωστε αυτό :τού έχουν ποοκί-ψει 
λαvΟασμένες ιδέες και δοξαυίες αq;όρητες, ό:τω; εκείνη η βλάυφημη 
και τρομεc)lj δοξασίιι της αιωνία; κολάσεως για την ψι•χ�j ;του :του 
έτυχε να :τλαvηΟεί μέσα σε μια και μόνο σύντομη ζω1j. !Ίιι τη διιιφυγ1j 
α;τό τον εψάλη1 αυτι5, οι Οεολόγοι συνέλαβαν την ιδέα μιας "άφεοης 
αμαρτιrίJν", που ελευΟεριίJνει τον αμαρτωλό α;τό την τvοιιεv�j καταδίκη 
του στο αιrΔνιο :τυg ... !] άφεση αυηj δεν αψοQά ηα()ά την 
α;τελευΟέρωση α;τό τα αιrJJνιιι βιισιινισηjοιιι, ένιι εφάλτη ;του υ:τ6.οχει 
μόνο μέσα στη σκοτειν1j ιr,ανταοία των :τιστι;Jv . Δι�:σωτιiμιωτr. μάλιοτα, 
μ1jπως οι ΟεολιSγοι, μετ(ι τις δηλι;JΟεις τους 6τι η αιι;Jνιιι κόλι.ωη r.ίvαι το 
τεgατrΔδες α;τοτέλευμα των :τ()l1υκω(_)ιJJν γ�jϊνων υιμιλμάτων,f{QF.Οηκιιν 
αναγκασμένοι ν'ανακαλύψουν ένα τσ6:το διαφυγ1jς α:τ6 μιιι η:τοια 
ασl'i.λη:ττη και άδικη ανΟοr;J:τινη μοί(_)α, διιικηούοοοντr.ις γω το λ6γο 
ιιυτό την ύ:τι.ισξη μια; "ιJ.ιμση;" εξ' ίοου αοΟ.λη:ττης κω άδικης. 

2.'ι·λ. 21./-215 

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ - Η ΠΟΛ ΥΦΑΓΙΑ 

Ί::να γr,ύμα είναι μια μαγικ1j τελεηj, zάοη οτηv ο:τοίιι η τ(_HHf,1j 
:τοέ:τr,ι να μετατψι:τr,ί οε υγεία, οε δι1ναμη, ιπ αγ6.:τη, πε ιι.ως.( ... ) Τιι 
γεί-ματα είναι η r,ι•κι,ιισία για τι; καλύτF.(_)F.ς :τνευματι·ι.ές ι.ιοκ1jοr:ις. 
Λιπ.ίοτε, :τc_>r;ηα :τvι;ηα, με το να διrίJχνr,τr. α:τιi το :τνείψι.ι οι.ις κι,ιΟετί 
:τοι1 μ:τοοεί νιι οα; εμ:τοδίζFL να ψiπ κάτω uπ6 ιιυνΟιίκt:ς γαλήνης και 
uuμονίu.ς. Κι αν δεν το zατοοΟr;JΟr.τε αμέοως, :τr.οιμένεπ τη οτιγμ1j ;του 
Οα έχετε :τετί-zει να ηοεμ1jοετε· ι'-\ιαψJ(?εΤlΖ(J. Οι.ι δηλητηvιuυr.τε την 
τοοιι.ή, και οτη συνέzεια Οα είοτε σε μια zωiΗ'-\η κω6.οτrωη, ουνέ:τr.ιι.ι 
του ελαττωματικού το6:του :του ιrΛγατε.( ... ) 

Οοιυμένοι ψ,ιντιiζοντιιι ι5τι :τΙJέηει να τιιriJνε :τοί:ύ για νι,ι είναι 
υγιείς zω να έzουν δυν6μεις . ΚαΟόί.ου· είνιιι μάί.ωτι.ι το r1ντί0ετο: 
τvriJγωντα; :τοί.ί, zσιψriζουν τον ο(_)γανιομό, εμ;τοι'-\ίζουν zω 
μ:τί.οzrJ.(_)ουν τι; διυί'Jιzααίες της zr;J\Tψη;, zr.ιι ιιυτ6 (ι,έιινει ανιiJ(r,ελι.ι 
β6c_>η :του, οτη ουνέzr.ιu δεν μ:τοι_JΟί1ν να εξυ.ί.F.ίψουν. Νι,ι ;τως zriOε 
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είδους α(_)QUJuτιες παοουοιάζονται εξαιτίας αυτ11ς της λuνΟασμένης 
γvί;ψης ότι πρέπει να τQίίJει κανείς πολύ για να r,ίναι υγι11ς. 

Σnιν ποαγματικότητα, η πείνα είναι αυτ11 που παρατείνει τη ζίιη1. Λν 
πάντοτε τελειι.6νετε τα γεύμuτά σας χο(ηάτοι, Οα Βαρύνετε, Οα 
νιιuτάζετr, και δεν Οα {χετι: πιιι καμιά ιίJΟηοη για την τελειότητα. CνιίJ, 
αν σηκώνεστε από το τοαπι:ζι με μια 1ιικρ11 όοεξη, έχοντας αονηΟεί 
μεοικι{ς μικοές μ:τουκι{ς που 0<1 Οέλuτr. uκιSμα, το αιΟεοικιS ο<ίψα 
δι:χεται μια <;,Ωηοη για να π ι:1.�·ι να [\οεί στις αvι;ηεοrς πr.ριοχrς 
στοιχεία που Οα uι1 rL,ληοιίJουυν το κενιS που ωr,ψ1ατr.. Κω λίγα λεπτιi 
αιπι)τι:(_)α, όχι μόνυν δεν πεινάτε, αλλά αιuΟάνεσΟι: και πιο ελιtψ(.)ιοί, 
πιο ζωντανοί, πιο ικανοί για ε(_)γαυία, γιcηί ιιυτ<1 τα στοιχ[ία :του το 
uιΟεοικιS σύψu π11γε να [IQEί οτο διάοτημα είναt υκοιΒιΔς μιας 
uνύηεοης ποιύτητuς.( ... ) 

Λ:τιS πολι! καιQιS κuτω.αf\α τι zr1νει κανΕί; ότι,ιν τιHJJfl ΠΕQtυοιSτr.οο 
απ' 6,τι πεινά. Το :τληοι6νει με το χάιJψο r.vιi; ωΟ{Qtου οτuιzείυυ, πολύ 
πιο πολύτιμου α:τύ τη νοστιμιά των καλύπ(ΗιJν φαγητι;Jν. 

Ο, Λi/Jι,ιι,_ιιιq, (1 Ι μιιγικιί κιιι ,J,χη,ιιικιί ι'11-οιu της ,\ιιιτ!}Ο</ ιί;,οιλ29, 71-73, 129) 

ΤΟ 13' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΙ-ΙΣ ΓΛΩΣΣΙ ΙΣ 

C:τοιιγμuτυ:το11jΟη τον Π<.(QΕλΟύντα μ11ν<.( εις την ΚαΒω,α ( 1εά:τολι) 
το 13' !Ίιιγκύομιον Συνέδοιον πους ΔιεΟνο:τοίησιν της Γ:λλην1κ11ς 
Γλώσι,ης, τη α:τ6 κοινού σι•νι'.ργuοία των ΓλίιJΟοικιίJν Ομίλων Κrψω,ας, 
Θωοuλονίκης, ΛΟηνίίJν, Πι:ιιιαιιίJς και Μι:λ[1ούιινης. 

Το συνέί')Qιο ν  κατέδειξε την ανάγκην διεγ{οu εως ΕΚ της 
ενδημοί•οης :ταο' ημίν \'(ιJΟ()ιiτητος και αδοανείας, της u:τuξιιJJσΕως 
π Ε()ιφροιιιι1jσεω; του αγλαισματος των αιιίJνων, τη; Cλληνικ11ς  
Γλι;ωυης. Την τυιαίιτη α:τC1ξίωuι την εποοκαλέοαμε F.f.tr.ίς, υ:τείκοντες 
εις τα κελεύσματα των διακιSνων του γλωσοικού ψr.υτοδημοτικισμού. 
Των φανατικιίJ\, τη; ... "ΙΗΙ1λου" της τοιανταφι1λλιδικ11ς γQrψματικ11ς των 
αγQ<ηιμι1των! Ι::ι; τα οιψ:τΕρ<1lψuτα uι•τά κατέληξαν,τοι1Uιzιστον, οι εκ 
των Θεσσuλυνίκης μεταοχ6ντων της εκδηλrίJσεω;. 

'Cκ:τληξιν Εις το συνϊδοιον u:τετέλεοαν η παροι•σίu και ουοιαστικ11 
σιψ['Ιολ1j εις τούτο των l3άσκων Φιλελλ11νων Χοι•<iν Παγιάνα κuι 
Φιιε1δερίκοι1 2:αγιιέδο, ΟΙ ο:τοίοι, γνιJJUται τη; [λλψ'LΚl)ζ και της 
πQΟL1ωδιακ1jς ( rοαομιuκ11ς) :τιιοιrοοάς, ε:τοο[\λημάτισαν ;τολλούς δια 
ω Εν Cλλάδι κατάντημα της ΓλύJσοης των ΘειίJν. 

ΊΌ Γ' Συνέδριον 0O.ει πραγματο;τοιηΟεί εις Λυστοαλίuν. 

ΠΛΣΙΛΓ::Ιω: Π. ΙΌΥΣΙΟΣ 
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ΠΑΡΟΥΣ!ΛΣ!Ι: ΙΩΑΝΝΛΣ ΜΛΙ'/1* 

Α.:τό το ομώνυμο βιβλιΌ τον 0.Α. Λϊναn/1011, ε νός μεγάλου 

συγχρόνου (1900-1986) φιλοσόφου - Δ ασχάλον, ο ο.-τοίος 

προφορι-χά εδίδαξε ε:τί 50 έτη, με μια πολλαπλότητα απόψεων 

που εντν.-τωσιάζει, πάνω σ' ένα μοναδικό θέμα: «Ο J1νθρω:rος χαι 

η τελειο.:τοίησιj τον». Το πολύτομο, πλονσιιίπατο έr.πο του 

αποκατέστησ α ν  οι μαθητές του,από την .:τροφορικ1j του 

διδασκαλία. 

Όλοι οι :ταιδαγωγοί ασχολούνται με τα παιδιά, χc1ι εγω οχι, 
α:τοτελιύ εξαίρεσ η. Γιατί; Γιατί νομίζω ότι ποέ:τει να αοχίσει χανείς 
α:τό την εχ:ταίδευση των γονι<iJν. 

Δεν :τιστεύω σε χαμιά πωδαγωγιχ1j Οεωρία, πιστειJω μόνο uτυν 
τρό:το που ζούν οι γονείς πριν χω μετά τη γέννηση των παιδι<iJν. Να 
γιατί δε Οέλησα να μιλ1jσω χω τόσο για την ανατροφ1j των :τωδι<iJν. ί\ ν 
οι γονείς δεν χάνουν τί:τοτα για n1 διχ1j τους uνατροφ�j, τι μ,-τορούν να 
χάνουν για ν'αναΟρέψουν τα :τuιδιά τους; 

Μένω :τάντα έχ:τληχτος όταν �λέ:τω τόσα νέα αγόρια χω χορίτοια 

:του ε:τιΟυ μούν να :ταντρευ τούν χωοίς να uχέφτοντuι να 

ποοετοιμrωτούν για το μέλλοντα σιSλο τους, του :τατέρα χuι της μη

τέσας. 
Θα :τείτε: «Να προετοιμαuτσύν ... Μα :τως μποοr.ί χανι::ίς να 

:τροετοιμαuτεί;»Να :τροετοιμαστεί χανr.ίς σημαίνει να έχει uχέιjιΕις, νc1 

έzει σι•ναισθ1jματα, μια uυμ:τεριιr,οοr.ί που Οα έλξει uε μια οιχογf'νr.ια 

ιSντα εξαίρετα. Ναι, η Μυuταγωγιχ1j Ε:τισηjμη, διδάοχει ότι δεν είναι 

χατά τύχη αν το τάδε χαι τάδε :ταιδί γεννιέται σε μια οιχογένεια: 

uι•νειδητά 1j ασυνείδητα - χαι το συχνότερο ασυνείδητα - r,ίναι οι γονείς 

τοιι :του το έλχυσαν. Γι' αυτύ οι γονείς πρέ:τει να επιχαλούνται 

συνειδητά μεγαλο<r,υίες, Οεότητες. !Ίατί μ:τοσούν να οιαλέξυυν τα 

:τωδιά τους: να όμως που οι :τερισσότεσοι δεν το ξέοουν αυτ6. 

*/1 %. /ωάwα Μu(}ή ε(νuι ΣιJμβοιιλος της l:':rι%QUTf·fας %ut Π(!6ι--όρος της 

ι'λληνι%ής ιΊωφ;fuς !7ψ.r;εwητι%ιίς Λγωγής. 
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2'-JΊ 

Πρέπει λοιπόν να τα προΒλέψσυν όλα από την αρχ11, και η αοχ11 
είναι η σύλληψη των παιδιιδν. Οι γονείς δε σκέφτονται ότι πρέπει να 
ετοιμάζονται γι' αυ111 μ11νες, χοόνια ποιν, σαν να r.πο<5κειτο γιu μια 
ιερ11 πράξη. Πολύ συχνά συλλαμ[1άνουν ένα παιδί ύοτr.ρα από μια 
νύχτα γεμάτη ανοησίες, αφού ΠQιιJτα έχουν φάει κι έχουν πιεί 
υπεοΒολικά! Να ποια στιγμ11 διαλέγουν, κι αν ακόμα μπορούμε να 
πούμε ότι τη «διάλεξαν»! Μπορούσαν να αποφασίσουν να περιμένουν 
μια στιγμ11 γαλ11vης, φαεινότητας, διαύγειας, μια στιγμ11 που να 
Βασίλευε ανάμεσά τους μια μεγάλη αρμονία. 

11 Διδασκαλία της Παγκόσμιας Λευκιjς Λδελφ6τητας μαΩαίνει λοι
πόν στον άνδρα και τη γυναίκα σε ποιά εσωτεοικ11 ψuχικιj καΗ1σταση 
και σε ποια κατάσταση αγνόn1τας πρέπει να προετοιμάζονται για να 
συλλάΒουν ένα παιδί,διαλέγοντας ακ6μα και τη στιγμ11 αυ111ς της σύλ
ληψης σύμφωνα με τις καλύτερες πλανητικές επιδοάσεις. Πri1ς είναι δυ
νατ6ν οι άνΟρωποι να κατέΒηκαν τόσο χαμηλά ώστε να αφ11νουν οτην 
τύχη αυτό το τ6σο σημαντικό γr.γονός; n1 σύλληψη εν6ς παιδιού; Γ:δrv 
ακοιΒιvς είναι που πρέπει να ζητιjσουν τη ΒοιjΟεια του Ουοανοι\ την 
παρουσία των αγγέλων, για να μπορέσουν να έλξουν ένα ισχυQό 
πνεύμα, φωτεινό, που Οα γίνει ευεργέτης της ανΟρωπότητας. Ν-t,ά όχι, 
ζητούν τη ΒοιjΟεια του οινοπνr.ύματος η δεν ξέρω τι άλλου, και μάλιστα 
συχνά, τη στιγμιj εκείνη ο άντρας συμπεριφέρεται σαν ένα ζriJO: Βιάζει 
τη γυναίκα του η οποία ασχίζει να τρέφr.ι απέναντί του συναισΩιjματα 
περιφρόνησης, ωτέχΟειας, εκδίκησης ... Γιατί εκπλ1jσσεται κανείς αν 
στη συνέχεια γεννηΟεί ένα τέρας; 

Λλλά ας δούμε με λr.πτομέριες αυτό το Οέμα της σύλληψης. 
Για να έρΟει ένα παιδί στον κόσμο, πρέπει ο πατέgας να διiJσει το 

σπέρμα στη μητέρα και η μητέρα να οδηγιjσει αυτό το σπέομα σε πλ11ρη 
ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπ6ν να πούμε ότι ο πατέψ.ις είναι ο 
δημιουργ6ς και η μητέοα η σχηματοποιός. Λυτό το σπέρμα που δίνει ο 
πατέρας είναι μια περίληψη, μια συμπύκνωση της δικ11ς του 
πεμπτουσίας. Ό,τι έζησε, ό,τι ζει, εκφgάζεται εκεί, μέσα σ'αυτό το 
σπέρμα. Άρα, σύμφωνα με τον τρόπο ζω11ς του, ο πατέgας δίνει ενα 
σπέgμα περισσότr.ρο 11 λιγότερο καλ11ς ποιότητας. 

Σας έχω συχνά εξηγ11σει με πιο τοόπο όλη μας η ζω11 καταγράφεται, 
αποτl'πώνεται μέσα μας, στα χρωμοσriψατα των κυττάρων μας. ΚάΩε 
κύτταρο έχει μια μνψιη. Δε χgησιμεύει σε τίποτα να παίζετε κωμωδίες 
μπgοστά στους άλλους και να εμφανίζεστε ευγενικός, τίμιος, 
ευσπλαχνικός: μόνο αι•τό που σκέφτεστr., αυτό που αισΟάνεστε μέσα 
σας αποτυπώνεται πάνω τους και μεταΒιΒάζεται κληgονομικά απ6 
γενεά σε γενεά. Κι αν ωτοτuπιi1Οηκαν αρρriωτιες, [Ητσια, όταν 



Ι Λ I ΣΟΣ ----------

298 

μεταβιβαστούν, άντε να ψάξετε για καΟηγητές, για σχολεία και για 
γιατροί•; για να θερα:τεί•σοι•ν το :ταιδί! Δε γίνεται τί:τοηι, είναι :τια 
:τολί• αογά. Όλα μπαβιβάζονται. 

[ίναι λοι:τόν σq;άι.μα να :τιστεύετε ότι αυτό :του ο άνδQας δίνει στη 
γι•ναί;.ω τη στιγμ11 η�; σC,λληψης είναι :τάντα της ίδιας φιΊσης. Λν ένας 
άνδοα; δεν εογάστηκε :τοτέ :τάνω στον εαυτ6 του για να εξΕυγι:νιστεί 
zαι να εξαγνιστεί, Οα δυ'Jσει στη μητέρα το σ:τόρο εν6ς πολύ κοινού 
όντος 11 αzόμα zω εν6; εγzληματία. 

Λ; :τάgοι•με ένα :ταQάδεγμα,δε Οα το ί)ρείτε ίσως :τολί• ποιητιz6, 
αλλιί. τοι•λάzιστον είναι σωr,ές.11 λειτουργία μια; ί)ρί•υη; είναι ,·ιι δίνει 
νερό, zι αυτό το νεοό μ:τορεί να είναι αzάΟαοτο 11 zgι•ιηιiU.ινο. 
C z ε ί ν ο; :του υ ι• ν τη Q ε ί σι• ν ε;,: riJ ς μέσα του z α z έ ς ο z f. ψ 1: ι ς, z α z ά 
σι•ναιυΟ1jματα, δεν μ:τορεί να διiJσει :ταρά νεQό ακάΟαοτο, εν,ίJ ω•τιS; 
:του διαοzriJς εgγάζεται για το zαλό, για το ιμ;Jς, t'�ω;,:έει νΕQ6 
zοι•οτάι.λινο, ζωο:τοιύ. Ναι, μην :ταοαξενεC,εοτε: το υ:τι\ψα που ο 
άντοα; i:Ίίνει στη γυνuίzα zατά τη υτιγμ1j τη; οί•λληψης f·ίναι 
διαψ)ψτιzό ανάλογα με το f\αΟμό τη: εξέλιξη; αυτοιJ τοι• ανΟοrίJ:τοι1• 

ϊ):τr,J; ο υ:τόοο; :τοι• ψυτε C,ετω οτη γη ιμ'οει μ{υα τοι• το υzι'δω του 

τι Οα εί,·ω το i:Ίένη_)ο 1j το ί.οι•λοι\'\ι, έωι zω το ο:τι\_ηω :τοι• ο :ταη'οας 
i:Ίίνει υτη μητ{οα ιr.έρει 1ji:Ίη μέιJα του το υμ't'�ιο τοι• τι Οι..ι είνω το :τυ.ιt'�ί, 
τις ι;ι.ανύτητές τοι•, τα zr.,ιοίοματά τοι1 11 αντίΟr.τα τα zι:νά τοι•, τα 
εi.rnτriJ- ματri του. Όοο γιu τη μητr.ψ1, zrnri τους r.νν{α μ1jν1�ς της 
εγzυμυυιΊ νης, αυ111 ιr.r.ονει τα υλιzιί. :του Ou zοηοιμι:ιJοοι•,· υτηv 
:τοαγματο:τοίηυη αι•τοC, του υ;,:εt'�ίοι•, zω r.t'iriJ ε:τίυη; μ:τοοrίJ νι.,ι οας 
α:τοzr.,ιλιΊψω :-τοάγματα εξωοr.τιzά ενι'iιωr,έοοντα zω οημαντι'Ι.(J.. 

Οι :τει_Ηοσι5τεοε; μητrοc; δεν ξr.οουν ι5τι οι ειJωτΕ Ql'Ι.Ι'ς τους 
zατωιτriοεις ε:-τηοr.άζοι•v το :-τωδί :του ψ\)()υν μr.ιJα τους, χω μι5νο 
όταν "(CννηΟεί, αο;,:ίζουν νr.,ι uοzολοC,ντω μαζί του, να του t'�ίνουν 
ε·ι.:τωι'>cι•τι:;. ;.,_αΟη"(ητι'ς χ.τ.i ..... 'Ο;,:ι, ι5τιιν το :τωt'�ί έ;,:1:ι γι:ννηΟι:ί, ι:ίνω 
ψ'>η ;τοί.ύ uογά, r.;,:ει ψ'>η :-τοοοδιυοωτι:ί! Καν(νuς :τωt'�ιηιrJγιSς, ί',(.,(VΙ'νι1ς 
χuΟηγηηj; ι'iεν μ:τοοι:ί ν' αί.ίΛξι:ι {να :τr.,ιιδί ιSταν τα ιJτοιμίr1 :του ιωτι5 
ο(;,:ηγr. μι:ιJr.,ι ιηον χ6ί_,υ η�; μητ(οrι; του ι:ίνω χωιiηr.Qη; :-τοιιSτητrι;. 

Ί:νrι; δriυχαί.ο;, {νr1; χαΟηγηηjς μ:-τοοούν να -ι.6νοι1ν :-τοί.ί.ι1., u.ι).ι1. 
μύνο γω τη μ6ι_J cr,ωοη του ;τωοιοιi , οι:ν μ:-τι)(_)οί•ν ύμυJς ν'αί.λιί.ξουν τη 
f\ι1Οιά του ίf-l'Οη. Λν η r)α0ιri ίf,ίllJη του ;τιω'>ιοιi ι:ίνω ι:ί.αττιιηΗΗΙr.11, (Jί)() 

-ι.ω νr1 τοι• δίνι:η: τυι•; χαί.C,τεοοι•; ι:χ:-τωi:Ίευτ{ς, αυτιJ ι'>ι: ()' ίLΪ.ί.rJ.ξι:ι. 
Ό:τω; χω να 1ιr.ταzr.ιι,ιοτιίτε το μιSί.υf\i:Ίο, αυτιί; Οι.,ι ;τr1.ι,r1.μr.ίν1:ι 

μιSί.ι•f\οο; ιiιJο ;.,_r1.ι να τον γυι.,ιί.ίοι:τε, να τον ί.ιμι1.οr.τε, νι.,ι τον χι5ψι:τι: γω 
να ί.ιJ.ιιι:,r.ι, ύυτεο' u:-τύ ί.ίγα ί.ι::-ττιi Οι.,ι Οιψ:-τιίJνει ;.,_ω :τιί.ί.ι, γωτί είνω 
μιSί.ι•ί\οο;. Ί.:να ;τωi)ί :ΊΙJF::-T[l να '(Γ.\'\'lf:τω α:τιi /.ι_)l'(J() 'Ι.(Η ιizι α:τιί 
μιiί.ι•Ι\,'>υ. !Ίιηί '/.L rι.ν rυ.ιίμιι :τι__1r;τ1:ι νu. ζ1jυr.ι ιηις μιιJι5πι_Η:ς fJυνΟ11·1.ε;, 
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ένα τέτοιο παιδί Οα μείνει αδιάφΟορο γιατί η ουσία του είναι αγν11. 
Καταλαf1αίνεπ τι[JQα ποια r.ίναι η σπουδαι6τητα για τη γυνuί;ω να 

f1άζει στο κr.φϊιλι της φωπινr.ς οκr.ψr.ις.ΧάQη σ'αυτr.ς τις σκέψr.ις, το 
σπέρμα που μrγαλι[Jνr.ι μr.οα της ()α <1ΠΟQQΟψ(1Η κάΟr μr.οα αυτά τα 
αγνά και πολι1τιμα υλικι1, κω r.τσι Οα φr.οει οτο φως έναν rξαισrτικ6 
καλλιτr.χνη, r.να φωτισμένο επιοη1μονα, έναν άγιο, έναν αγγr.λωψS(_)ο 
του Θr.υύ. 1 Ι μητr.οα μπcψr,ί να κι:ί.νει μεγάλα Οαιiματα γιατί r.χει το 
κλειδί των δυνάμεων της ζι,J11ς. 

Το ίδιο το παιδί δrν r.χr,ι τίπο1<1, πuίονr.ι 6λα τα υλικά u:τιi τη 
μητr.οα του. Γι uυτ6, δίνοντάς τα οτο παιδί, ποr.πr.ι να είναι πολιi 
συνr.ιδηη1 και μr τις οκr.ψr.ις της και τ<ι υuνωοΟ111ωτϊι της, να του δίνει 
τα πιο φωτεινι'ί και τα πιο αγν(1 μι5οια. 

ΊΞνα παιδί που γr.ννιr.ται, δε γεννιέται από το τίποτα. 
ΙΊα να δω(_)Ο<Λσοuν την εΟνικ11 11 τη διεΟν11 κατάσταοη, οι <1νΟ(_)ι1Jποι 

πασουσι(ιζουν κάΟε λογ11ς οχέδια: πολιτικ(1, πιο τι,ηικ(1 οικονιψικ6, 
στοωιωτικά, και πρ6κειται για οχr.δια τ6σο καλά οχr.διωψr.να, μιας 
τfτοιας νοημοσί•νης, είναι κάτι το αψάντωηο! Είνω ωτοχ(_)εωμfνος 
κανείς να τα Ο ιιυμ(ωr.ι. Μ6νο που αι,τ<1 τα οχfδια ποτf δεν 
χσησίμευσαν σε σ:τοι•δαία πQάγμuτα, γιατί δr.ν αφοροίιν παρ<1 το υλικιS 
επίπεδο: τελr.ιοποίηοη των τεχνικιΛν, j1r.λτίωση της παραγr,Jγ11ς, 
καταοκευ11 r.ργαστηvίων, πανr.πιο τημίων, αύξηση 11 μείωοη των 
εξο:τλισμrδν, κ.τ.λ. ... και η ανΟοω:τιSτητα είναι π(ιντu μfσα οτις ίδιr.ς 
ταραχές, στις ίδιες δυστι•χίr.ς. Λοιπόν, j1λέποντας ιSλ' αυτ6, α;τοφ<1οωu 
κι εγrδ r.πίσης να πασουσιάσω ένα σχέδιο. 

Λντί να αφ11οω το Κρ<iτος να εξακολουΟεί να ξοδr.ί>r.ι 
δισεκατομμύρια και δισr.κατιηιμC,ρια για νοσοκομεία, για φυλακr.ς, για 
δικαοηjρια, για σχολr.ία, Οα το υυμj1οί>λευα να ασχοληΟεί μιSνο με την 
fγκυο γυναίκα: τα έξοδα δr. Ωα είναι τ6οο μεγάλα και τα <1:τοτελέσματα 
Οα r.ίναι α:τrίοως καλί•τερα. Θα ζηη1σιιJ λοι:τιSν α:τό το Κοάτος να 
διαμορφι(ωr.ι κη1ματα που Οα Ι1οίοκονται or πολύ ι5μορφες περιοχές κι 
εκεί μέσα να χτίσrι κατοικίrς ενιSς ρυΟμού και χρυψι1των :του Οα 
υποδείξω ... Θα υ:τ6οχοuν επίσης πάοκα με κ6f1ε λογ11ς δέντοα και 
λουλοC,δια, με μικριiς λίμνες, μr. ουντοιf1άνια ... ι:Ξκεί οι έγκυες γυναίκrς 
Οα πηγαίνουν να ζ11σοι•ν καΟ' 6λη η1 διάρκεια της εγκυμοούνης τους, με 
έξοδα του Κοάτου;. 

Θα περνούν λοιπιSν 6λο αυτι5ν τον καιρ6 σ'ένα πεοι�<iλλον 
ομορφιάς και ποίησης, διαf1άζοντας, κάνοντας περι�rάτους, ακοί>γοντας 
μουοικ1j. Θα :ταοι1κολοιιΟούν επίοης διαλέξεις 6:του Οα τους μuΟαίνοι•ν 
;ωιu ζω1j πρέπι:ι να κάνουν κατά την :τε:ρίοδο της ε:γzιιμοούνης τους: τι 
πρέπει να τρ<Λνε, αλλά προ:ταντύς τι ε:σγασία μποροί•ν να κάνουν με τις 
σκέψεις τους και τα συναιοΟ11ματ(ι τους πάνω στο ;ταιδί :του Ωα 
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γενν1jσουν. Οι uύζι•γοι, βέβαια, θα μ:τορούν να ε:τισκέ:ττονται τις 

γυναίκες του; και Οα διδάσκεται και σ' αι•τοί•ς ο τρό:τος μr. τον ο:τοίο 
:τρέ:τει να συμ:τεριq:έρονται στη γυναίκα τους για να τη f)σηΟιjσουν 

στην εργιωία τη;. Λοι:τύν, βλέ:τετε, σ'αυτές τις συνΟιjκες ει()�jνης, 
ηρεμίας, ομορφά;, Οα q:f'ρνουν στον κόσμο :ταιδιι.ί. μf'οα α:τό τα ο:τσία 
όλος ο Ουρανό; Οά έρΟει να ανα[Ίλύσει. 

Γι' αυτό εγι!J καλι!J όλες τις γυναίκες του κόσμου: «Ξυ:τν1jστε, 

αγα:τητές αδελφές, συνειδητο:τοι1juτε τη μεγαλειιίJδη αι•ηj α:τοuτολ1j 

:του σας εμ:τιστεί•τη;-:ε ο ΘειS;. Είοτε οι Οεματοιι,ί•λω:ε; κατι.ι:τλφ:τικιίJν 

μυστικιίJν χάρη στα ο:τοία �LϊΟQείτε ν'αναγενν1jυετε την ανrJοω:τύτητα. 

Λλλά δεν το ξέρετε αυτό και  :ταίζετε μ' αυτά τι.ι μυοτικά . .. 

Σι•νειδητο:τοι1jστε τιίJQα την α:τοστολ1j σας, και α:τύ το μf'οος τοι•ς οι 

άντοες Οα :τροu:ταΟ1jσουν να σας ετοιμάσουν τις καλι,τιχ)ες δι•νατύν 

uι•νΟιjκε; ιίJυτε να μ:τοοέuετε να εκ:τληοώσF.Τε αυηj τη μι:γαλr.ιι!Jδη κω 

μι.ιγικ1j εογασία. » l3έβαια, ακοί•γυντι.iς με, :τυλλές γυναίκες Οι1 :τυύν: 

«!Ία :τολλοί•ς αιώνες εκδηλιjjναμε η1ν αγάπη κω την κι.ιί.οοί•νη, 6μως οι 

αντ(_)ες δεν μας κι.ιτάι.αβαν, και μας εκμεταλλεύτηκαν.» Νιιι, το ξ{Qr•J, 

υι :τεοιuuύτεουι άνη_)F:ς uυι.ιϊε(_)ιιr,f'οονται ίΗt\' :ω.ιδιι.ί. εγωϊοτικι.i. Μα 

αν είνω έτσι, είναι γιατί οι γυνι1ίκFς δεν 1j°ξεοι.ιν νι1 zοηοιμο:τιΗ1jοουν 

σωστά το σόλο τους, σαν μητέQες, κω γιι.ιτί δΓ.ν εψ1.Qμοuαν τους v6μοι•ς 

της :τνειιματικ1jς γαλ[\ανο:τλαυτικ1jς όταν τυι•; είzαν οτοι•; κιiλ:τους 

τοι•;, και τι!Jρα υιrίuταντω τις υυνέ:τF:ιες της κι.ικ1jς τους F:!_)γι.ιοίω;. 

Ι I φύση έδωσε οτις γυναίκες r.ξοι•uίες :του δεν εκμF.Τω.λι:ι1υντω, 1j 

:του αμετι.ι)).εί•ονται ι.ί.uzημα. Ι Ιοέ:τει να συνειδητο:τοι�jιωι•ν αυτές τις 

r.ξουσίες να μc.iΟυυν :τως από αυτές εξαοτι.iται ιSλο το μf'λλον του

αΟοrίJ:τινου γένους. Λv οι γυναίκες Οέλουν να μι: κατι1λι1.fΊουν, Οα

γίνοι•ν μια α:τίστευτη δύναμη μέοα οτον κ6ιψο, τίποτα δι: Οι1 μηοοι:ί νι1

τους αντωταΟι:ί. Ι Ιοέ:τει ιiμω; νι.ι ενωΟοί•ν για ένα υ:τέοοzο ιδω•ικιi.

Γlοο; το :τασύν, δεν είναι ενωμένες, εκτι5ς αν ποιSκι:ιτrιι για να

γοητει:�uουν τυι•; άντ(_)ες και νι.ι τους τσαβ1jξουν οτις παγίδι:ς τους. Ι'ι'

ωηι5 και δc.ν είνω ακιSμι.ι :τσαγιΗΗl%(1. δυνω{ς. 2:τι) εξ1jς, ποι1:τι:ι ω.ες
οι γυνιιίκες :τι1.νω οτη γη να ΕνωΟοιJν μετι1ξύ τους με τη 00.ηοη ν'

αναγενν1jυουν την ανΟοω:τιSτητα. Ι luQr.i την εξι•πνι1.ί'Ια του;, πω .. ><1 τις

ικανιSτητr:ς τοι•ς, οι ι.iντοες i)ε μ:το(_)ούν νι1 κι.iνοι,ν :τοι.ί.ϊι :τοάγματι.ι

υ'υυτι5ν τον τομ{α. Είνω η γι•ναίκα, η μητέ(_)ι1 , :του έzrι λι1.f1ι:ι αυηj την

α:τοοτυί.1j ωι,ού η φιΊυη τη; έi)ωοε την ι-:ξουοίυ να ε:τψ_)Ει1.ζ1:ι το :τωi)ί

:του Οα γεννηΟεί.
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ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ 

ΔΙΔΩ ΚΛΛΛ!:!'ΙΊΙ - (Λ!'ΕΊϊl 1'7.ΟΥΛΛΊ'/1) 

ΊΊΙΝ 5/10/ΙΨJ4 11 ΛΙΆΙΙΙΙΊΊΙ ΜΛ Σ ΛΔΕΛΦΙΙ ΚΛΙ ΦΙΛΙΙ ΊΌΥ«ΙΛΙ-

2::ΟΥ» Λl'[ΊΊ I ΕΦΥΙΊ: ΛΙ 10 ΚΟΝΤΛ ΜΛΣ ΙΊΛ ΝΛ ΣΥΝΛΝΊΊ ΙΣΕΙ ΊΌΥΣ 

ΔΛΣΚΛΛΟΥΣ ΊΊ ΙΣ, ΠΩΥ ΊΊ I ΙΆΛΟΥΧΙ ΙΣΛΝ ΣΊΊ ΙΝ Ε ΣΩΤΕΙ'ΙΚΙ I ΔΙΔΛ

ΣΚΛΛΙΛ ΊΌΥΣ, ΜΕ ΚΟΙ'ΥΦΛΙΟ ΊΌ ΜΥΣΤΛΓΩΙΌ ΣΙΙΥΙ'Ω ΝΛΙΌ. ΊΌ 

ΣΥΙΤΙ'ΛΦΙΚΟ ΤΙΙΣ Ε Ι'ΙΌ ΕΙΝΛΙ ΛΝΠΙΛΝΛΛΙΙΙΙΤΟ ΚΛΙ IΙ()ΛΥ Ι'ΝΩ

ΣΤΟ, ΙΈΜΛΊΌ Λl'ΧΛΙ-ΟΕΛΛΙ ΙΝΙΚΙ I ΓΝΩΣΙ 1: 

• Ο ΝΟΥΣ II ΨΥΧ/1 ΚΑΙ ΊΌ ΠΝΕΥι'v!ι1 -11 Ι'Ν!!2.ϊ/

• ΟΙ ΛΩΔ!:ΚΛ ΘΕΟΙ ΊΌΥΟΛΥι\11/ΟΥ

• Ίιt Λ l'ΧΛ ΙΛ ι\1Υ2.ΤΙ Ι Ι'ΙΛ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΙΑΙ>ΟJΜΙι◄=Σ 

Χuράλ. J\Ιπάρuχλη 7η {χδοση βι:λτιωμ{νη 

Tn βιβλίο αυτό πι"(Jιfχπ ω: yι,ωμικά και α:τοαπάυμu.τα (μπάφcu.αη 
και αρχαίο κι·ίμε�,ο) τις cιιιι'ιιηες αξίι·ς της ζωιίς. Τψ αcχα(u. Ελλη

ιηκιί φιλοσοφία υε yι,αίυη και σε τρι5:το ζωιίς. f':rι'υης πι-cιι'χει εκατο-
1,τάδες α.-τι5 τις βαθύτερι·ς και ωφελψι5πψς λαϊκι'ς παροψι'ες και 
παcuιμιακές φράσεις u.:τό τα acχu.(u. χρ61•ια μfχρι τu ιJΙJfΙΙϊ>ι1•ά. 

Πρόκειται για πραγματικό ι·υu.yyι'λιο. !ία ι'1•u. π1•1-ιψατικι5 1Jηυαυ
ρ6. 'Ερχο1rrαι απ6 6λα τα μέρη της γης για Ι'α 1Jαιψάυοιι1• τuν αcχuιΌ 
Ελλψικό πολιτισμό. Κιιι θαι,μιiζnιι1, τψ Πχ1'ΙJ. Υπιίυιε r5μως και το 
Ι J1,ειίμα. Το βιβλιΌ αυτό μu.ς y1•ωcι'ζι·ι το Λρχαι'ο Ελλψικό Ι f1,εύμα 
από τφ, α 1•επα 1•άληπτη εκι·ι'1•η ι·:τοχιί. 

ΠΛΝ. ΛΝΑΓΝΩΣΊΟΥ 

Σημείωση: τκδοση του �ιl\Ι,ιωτωλ[ίοιι της «[mία;». 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

Από την αρχαία Ελληνική διανόηση 

XΛJJ. ΜΠΑΙ'ΛΚΛΙΙ 

Cίναι σωστό να ονομάσοι,με τη φιλοσοφία ως επισηjμη n1ς 
αλ1jΟεια;. 

Λ!'ΙΣΊΌΤΕΛΙΙ (Μrτά τα ΦυαΙΥ.ά, 993b, 21- 22) 
* 

11 φιλοσοφία ;ωλλιεργ1jΟη%ε α:τό την ποοσ:τάΟειά μας για ν' 
α:το%ηjσουμε αληΟείς γνιίJσεις. 

ΠΟ!'ΦΥΙ'ΙΟΥ (Λνθολόyω Στοβοίου, ΚΛ, 27) 
* 

11 αγάπη προς n1 γνιiJση %αι η φιλοσοφία είναι το ίδιο. 
ΙΙΛΛΊ'!!:V.1 (//ο}.ιτrfιι, 376 Η) 

* 

ΊΌ πρώτο και αναΊκαιότατο πράγμα uτη ψιλοuοψία είναι να εψαρ
μ όζεις αυτά που διδάσκει. 

Ι:!!ΙΚΊΊ ΙΤΌΥ (Ι:·yμιuιΊJω, /,/!,, 1) 

* 

Οι φλόσοq;οι είναι κυνηγοί της αλ1jΟειας. 
ΙΙΥΘΑΙΌΙ'Λ (Δωy. Λι�rρτfου, /3ίοι Φιλοαι5φων, VI!I, 8) 

* 

Το έργο του <rιλοuόφου δεν είναι τίποτ' άλλο ΠU(!ά ν' αναζητεί με 

τη λοΊική αυτό που πρέπει και αρμόζει και να το Π(!άττι:ι. 

ΜΟΥΣΩΝΙΟΥ (ΛνΟολ. Στο(!οfου, ΞΖ, 20) 
* 

Όπως ί'iεν ωφελεί η ιατ(_)ική, αν δε μ πο(_)εί ν' αποΙΙάι,λει τις 
αρuώuτιες από το σώμα, έτσι και η φιλοσοψία δεν ωφελεί, αν ί'iεν 
αποβύJ.λει την κακία από τιιν ψυχή. 

1/ΥΘΛΙΌJ>Λ (Λνθολ. Χτοβαfοι;, IIIJ, 6) 
* 

Μια i)ειλ1j και υ:τυταγμένη φύοη, καμιά οzεση δε Οα μ:τοLJΟι1με νc1 

'zει με την αληΟιν1j ιμλοοοιr,ία. 

ΠΛΛ ΊΩΝΛ (Ι !ολιπfα, 486/J) 

* 

Όταν ρωηj0η%ε ο Λ ντωΟένης ως :τl)υς τι rε/.Tl(JJ\IEΊUL κ6.:τοιο; μι: τη 
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φιλοσοφία, απάντησε: «Στο να μπορεί να κουr1εντιάζει με τον εαυτό 
του». 

Δ!ΟΙΕΝΙΙΛΛΕΙ'ΊΊΟΥ(/J(οι Φιλοuόψ,JΙ', V/1, 6) 
* 

Πολλές φορές οτο πuρελΟόν είδα το ίδιο όνειρο να παρουοιάζεται 
κάΟε φορά με διαφορετικ11 μορφ1j, αλλά πάντοτε μου έλεγε τα ίδια: 
«Σωκράτη, ν' ασχολείσαι με τη μουσικ1j και αυηj πρέπει να είναι η 
εργασία σου». ΊΌ όνειρο με ενεθάρρυνε να επιμένω σ' αυτό που 
έκανα, στυ να ουνΟέτω δηλαδ1j μουοικ1j· γιατί η φιλοοοφία είναι η 
μεγίσn1 μουσικιj. 

IΊΛΑΤΩΝΑ (Φαfδων, 601:, 6/Α) 
* 

Είναι προσταγ1j και νόμος του Δία, να είναι ο άνΟοω:τος δίκαιος, 
καλός, ευεργετικός, συνετός, με υψηλά φρονιjματα, πάνω α;το τους μόχ
Οους, πάνω απο τις απολαύσεις και απαλλαγμένος uπο φΟόνυ και απο 
κάΟε δόλια σ κέψη. Και για ν α  συντομεύοω, ο νόμος του Δία 
παροτρύνει να είναι ο άνΟρωπος ενάρετος. Και το να είναι κανένας 
ενάρετος είναι το ίδιο με το να είναι φιλόσοφος. 

ΜΟΥΣΩΝ!ΟΥ (Ανθολ. Στοβαfου ΟΘ, 5/) 

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

Από το βιβλίο «Καλλιτεχνικιί δημιουργία και πι,ευματικιί 

δημιουργία» τον Όμρααμ Αϊβανχώφ. 

Οι μεγαλοφυίες του παρελΟόντος, οι ζωγράφοι, οι γλί,;ττες, οι μου
σικοί,οι ποιητές( ... ) πριν εργαστούν, συγκεντρώνονταν διαλογίζοντο 
και ζητούσαν n1v ευλογία του Ουρανού, γιατί μόνο ο Ουοανός μ:τορεί 
να φέρει αυτό το φως που φωτίζει τη φαντασία. Δεχόντουσαν έτσι την 
αποκάλυψη n1ς αληθιν1jς ομορφιάς και τη δυνατότητα να την εκφρά
σουν και να την μεταδώσουν.( ... ) 

Κοιτάξτε μονάχα στην Λρχαιότητα πόσα ποιιjματα άρχιζαν με μια 
επίκληση στους Θεσύς 1j στις Μούσες. Ί !ταν ένας τρόπος να δείξουν 
πως πριν δημιουργ1jσει ο καλλιτέχνης, έπρε:τε πρι!ηα ν' αποταΟεί σε 
ανώτερα όντα για να ζηnjσει να συμμετέχουν στην εργασία του.( ... ) 

Τι είναι η έμπνευση: Είναι μια οντότητα που εισέρχεται σ' ένα ον 
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για να το κατακ111σει και να εκδηλωθεί μέσα α:τ' αυτό. Για να σας βοη

θ1jσω να καταλάβετε καλί•τερα, ας πάροl'με για παράδειγμα την πεοί

:ττωση ενό; πιανίστα ij ενός f1ιολονίοτα που δίνει σι•ναι•λίες. �'lερικά 

β ράδια το παίξιμό τοι• :ταραμένει συνηΟισμένο, κανείς δεν 

σι1γκινείται: καμιά εκδφ.ωση, καμιά ακτινοβολία, καμιά ί)ύναμη δεν 

βγαίνει α:τ' αυτόν για να συγκιν�jσει, ν' αναστατώσει, να κατευΟύνει 

πολύ ψηλά αυτούς :του τον ακσύνε.Άλλες βραδιές, μονομιάς κάτι 

μ:ταίνει μέσα του και zωοίς να ξέρει u.υτ6 :του κάνει - αλλά αυτ6 το ίδιο 

το κάτι το ξέοει :τολύ καλά - ο ίδιος, το άγγιγμά τοι•, οι κιν1jοεις τοι•, 

ακόμα και η στάση του α:τέναντι  ατο όργανό του, όλ<1 είν<Η 
δια([,Ο(?επι.ά, δημιοι•ογεί <r,αιν6μεν<1 ανεξ�jγητα. ΛF-νε τ6τε: «Είνω 

Οαυμάσιο, είναι ουράνιο, είναι f.ίL-τνευσιιF-νο». 

Σί•μφωνα με την εσωτεοιz�j Ε:τιοηjμη,, η F-μ:τνευυη δι:ν r.ίνu.ι τί:τοτε 

άι).ο, :ταρά μια σzέοη, μια r.:τιzοινωνία με μια δύναμη, μια διιίνοια, μια 

οντύτητα :του έοzεται α:τύ τις uνr;ηεοrς πεLJιο;,:r.ς zu.ι :τοι• μας μπαχει

οίζεται για να εzτελέοει αι•τό :τοι1 εμείς οι ίι'Jιοι δεν είμιωτιι.ν ιz<1νοί να 

κ<ίνοι-με. !Ίu :ταrάδειγμα, ένu; :τοιηηjς Οέλει νu γρ6ψrι , αλλά η υrλι

δα του :τuοαμένει λει•z�j, αιυΟc.ίνεται 6γονο;· δr.ν έzει zuμιά ι'μ:τνειωη. 

Και να, μονομιάς κι_.ίτι τι μ:τcιίνει μέυα του, ένα <r.ως, f'ν<1 οr.ι•μα zω 

αφjνετu.ι υ' cιυτό: t)εν F'zr.ι :ταοά μόνο \'(! f1σει Uξεις, υαν %(J.:'TOLOς να 

του ι•:τl!γιSψυε, μένοντιι; ο ίί'iιυ; zατι.ί:τληzτος cι:τ' uυτ(i :τοι, γρr.ίψ,.( . .. ) 

Λ:τιS μόνο τοι• το ανΟσr;J:τινυ ον, i:iεν r.ίνω zω τιS<Jυ ιzι1νι5 rno να 

μ:τοψ:ί νu :ταvάγει μr.γuλο<μ•εί; i:iημιυι•ογίες, υ:τr.v r:tνΟι_>rJJ:τι-ς, οι•v<.ίνι

ες· μ:τοοεί όμω; να δεzτεί την ε:τίυzεψη οντοηjτων :τολι1 1cξι:λιγμr'νων 

;τοι 1 το εμ:τνέουν. ΙΊ' (1l'τ<>, :τοc:τΕι ν<1 μr_ί.Οει \'(1 :τι_>O<JE/.%ll[l (1l!τι'ς τις 

οντότητες. Είναι εzεί, :τεοιμc,·οι•ν zι <iτuν fJU:τouv ένu ον :του γνυψίζι:ι 

;τr(J; νu εωc.ί'{ΕL μέοα του το <rω;, την τάξη zω την Fιι_>1jνη, /tF τι ;,:<1!._J<J. 

τι5τε r.rzοντω νcι (JυΟιστοίiν ιιέοα του γω να το [1οη01jοουν ·ι.ω rτοι να 

[JοηΟ1j<Jυυν zω του; <.ίί.ί.οι•; ()ιαμr.<Jοι• <1ι•τοί•. 
2.'ιλ. / 1-17 

Ο Ζωι)()rίυτ(_)η; Ο,μr:i.ίωοε :τοi.ιτωμιi, τοι• ο:τοίου ο b,·ιr:τ6ζων τιiνος υ:τ1j(_)ς,· η 
LΙ'(νιίτης. «Λ'(ν,iτης rι-:(ψεως, LΙ'(νιίτης ί.ιίΊου, LΙΊνriτης πuάξηις». Τη ψJύ.υη rιιιηj 

;·;τιιναi.rψf\ιίνrι ,.rίΟι υ;τα()(); τυ1• /.(JJl_)!J(ίιJTΙ_H)II ()HlV Εγι:ίvετω -ι.ω);· ;τvι,ιί. 

ΛΝΝΙΓ. /JΕ.\ΛΝΓ (!Juo; την μ1;ηοι1') 
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ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

!. Μ. ΙΊΛΝΛΓ!ΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ας πάρουμε ένα κοινόβιο, τη μον11 Διονυσίου. ΛκολουΟεί το βυζα

ντινό ωρολόγιο με σταΟερ1j ώρα 12 κατά τη Μuη του ήλιου. Τ:ξι ιίφες 

έπειτ' από τις 12, δηλαδ�j κατά τα μεσάνυχτα, αρχίζει ο «ΚανιίJν» ( «1j

τοι διόδεκα κομβοσχοίνια και μετάνοιαι τριακόσιαι» ). Διαρκεί μια 

ώρα. ΑκολουΟεί χωοίς διακοπ11 η ακολουΟία του ΌρΟρου (νυχτερικ11 

προσευχ1j), ιίJρες τοείς. Μιάμιση ιi\ρα ανάπαυση στα κελλιά. Μισ1j ιi\ρα 

ετοιμασία για την κοιν11 ποοσευχ1j. Μιάμιση ιίJρα λειτουργία και πα

ράκληση. Μισ11 ώuα γεύμα στην κοιν1j τράπεζα. ΤέοuΕρις r.ίJρες «δια

κον1jματα», δηλαδ1j διάφορες υπηρεσίες. Δυο ώρες ανάπαυση και με

λέτη. Μιάμιση ώρα «διωων1jματα». Μια ιίJρα εuπεuινός. Μισ1j riJρα 

δείπνο. Μισ1j ώρα περίπατος. Μισ1j ιίJρα η ακολουΟία του ωτόδει;τνου. 
Πέντε ώρες νυχτεριν1j αναύπαuη. Στο 13ατοπέδι, το ωοάριο, κατά το 

νέο ημερολόγιο, είναι λιγότερο περίπλοκο: τέσσερις τη νύχτα μ' εφτά 

το πρωt ακολουΟία του ΌρΟρου, λειτουuγία και ποόγευμα· εφτά με δέ

κα διακον1jματα· δέκα με διiJδεκα οικιακές απαuχολ1juεις, μελέτη, 

συναναστροφ1j· δώδεχα με τρείς μεσημβρινό γεύμα και ανά;ταυσ1γ 

τρεις με τέσσερις το απομεσ1jμΕQΟ εσπερινός και απόδειπνο· τέσσεοις 

μ' έξι, διακον1jματα, περίπατος, επισκέψεις έξι μ' εφτά, ετοιμασία του 

δείπνου. [δώ, βέβαια, είναι πιο αλαφοιά η καλογεριχή. 

Λλλ' αυτοί είναι οι τύποι. Ι Ι ουσία ολοένα κ' εξανεμίζεται. Άλλω
στε, ο ασκητισμός υπ1jρχε πάντα ο κλ1jρος μερικών ισχυριiJν συνειδη

σεων . Η Ιστορία μας πληροφορεί ποια κατάσταση επικρατούσε και 

στα βυζαντινά και στα καΟολικά μονασηjρια. Σε πόσες δύσκολες στιγ
μές της βυζαντιν1jς αυτοκρατορίας τα μονασηjρια γέμιζαν νέους αν

θρώπους, που καλογέρευαν, για ν' αποφύγουν τη στράτευση. Πόσο κα

λοπερνούσαν οι ηγοί>μενοι που σαρκάζει ο Πτωχοπρόδρομος. Τι φοβε
ρές εστίες μηχανοοραφιιiJν υπ1jρξαν τα κέντρα του ασκητικού βίου και 

με πόση άνεση οι j�υζαντινοί πατρίκιοι άλλαζαν το παλάτι με το μονα

σηjρι που το χρηοιμο:τοιοί•σαν περισσότερο σαν εξοχικ�j έπαυλη παρά 

σαν τόπο προσει•χ1jς και νηστείας. Ο r1αθύς έοωτας του απόλυτου δεν 

είναι φλόγα που Οερμαίνει, είναι φωτιά που κατακαίει. Σε ό:τοια μορ

φ1j ζω1jς, με ό:τοιον τρόπο και αν εκδηλι.ίJνεται. Οι Οεωρητικοί του ασ

κητισμσύ δεν εννοούν, φυσικά, άλλο τρόπο από το δικό τους. Και είναι, 

α:τάνου σε τούτο, και αδιάλλαχτοι και αμείλιχτοι. Αλλά οι δρόμοι της 

σωτηρίας είναι πολλοί. Και ο σωστότερος είναι: ανάμεσα στους αν

θρώπους και για τους ανθρώπους. Ο δρόμος της προσω:τικ�jς εκλογ1jς 
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του Χριστοί!, :του :τέρασε μονάχα σαράντα μέρε; στην ερημιά, όχι 
ολόκληρη τη ζω1j τοιι. 

Ο ασκητισμό; δεν έzει την αξία του :ταρά μονάχα αν είναι :τραγμα
το:τοιημένο; α:τό μερι;,:ά ι.•ι ιηλά ;,:ω εί•q;ορα ;τνείιματα :του fL,οροίιν με 
το :ταράδεtγμά τους, με την καΟαρότητά τους να ευγενίσοιιν το νόημα 
του ανΟQu'J:του και να �οηΟ1jσουν και τοι•; άλλου;, για να γίνυι•ν καλύ
τεροι. Πνεύματα δοσμένα ι-:ξολο;-:λ1jρου στη μελέτη, στην ακάματη εσω
τερι;,:ή εγρ1jγορση. Ο μοναχικός f)ίυ; έχει παρουσιάσει, στο :τέρασμu 
του καιρού, :τοί.λά τέτοια ;τνεί,ματα. Σ' αυτά οφείλι-:ι τη δικαίωο1j τσι1• 

Πνείιματα q;ωτεινά, q;ιλάι.ληλα, ανεξίκακα, αφανάτιστα. Λφαν(ιτιστu, 
ναι. Γιατί ό:του εισzωρεί ο q;ανuτισμός, τα πάντα καταρ(_)έουν κ' αμη
δενίζονται. Ο φανατισμός είναι μια τί•φλωση, zcηjσιμ η μόνο σε μι-:(_)ικf.ς 
ακραίες στιγμές, τότε :του χρει<1ζεται, γιu την επίτευξη ενιί; μεγάλου 
σ;-:ο:τού, να :τ()οχωρ1jσει κανείς, χωρίς να οτρf.ψει n1 ματιά τοι1 ολόγι1-
ρα. Είνιιι ένα ηρωϊ;-:ό ψJ(ψακο, για ζω1j 1j για Οάνατο. Το φάομα;,:ο μι
ας σύντομη; ε:τοχ1jς, :τοτέ ενό; ολό;-:ληρου f1ίου. ΒQ1jκα %<1ι οτο Όρος 
q;ανcι.τικούς. Μου :του;-:άι.εοαν αγcι.νϊικn1υη. 

(«Ι:'λη,Οι·ρfrι», <J-10-(ι(ι) 

Από την επίσκεψη του 

Δαλάί'Λάμα στην Αθ1fνα 

υτις 2 Λυyo11(JT01J ]()7() 

Ο Δαλάϊ Λάμcι. (το όνομά του Είναι Τενζίν ι·κιϊί.τοο) γι:ννιjΟη;,:ι-: οτις 
G Jο\.').ίου 1935 σ' ένα μιr.Qό zωρι6 του �lψΕιανατολι;-:ού Ηι�f.τ. 

Το ] 940 :τf.ρασε με ε:τιτυzία ύλες τις εξετάοεις %ίJ.L τα τι'υτ, που α
;τωτούσε η :ταl_)rJ.δοση για να αναγνωοωΟεί ι-:πίσημα οαν η 14η ενοϊι
ρ;-:ωση της οειοά; των ΔαίΛι Λάμα. Για 19 συνεz1j f.τη αφιι:Qri>Οη;,:ε 
οη1ν εντατι;-:Ίj μελέτη ;-:ω uσ;-:ηοη τυυ Βυυδί'\ωμού, επιbειzνιiοντίJ.ς ε
ξωοπι ;-:ές ι;-:ανι5τηΤΕς, που :τυί:ύ οιiντομ.ίJ. ί)ιzίJ.ίωοαν πλ1jοως την εκ
λογ1j του στα μ6τια ;,:αι των ;τιο δύο:τωτων ίlΖ<JμίJ. (-:)φπανιiJν. 

ΊΌ ] 950, ιπ ηλι;,:ίι1 1 G μόνο zρόνων, <J.ναγ;,:ι.ί.υΟ1γε ν' αναί.<J.�ει :τv<S
ωοα κtJ.ι τα ;-:u0�j-,ωντ6 του, ως :τολιτιzού (ε:τίοη;) ι1l_)zηγού του Θιf\r:τ. 
Λ6γω της Κινεζι%Ίjς ειυf{οί.1j; κω ε:τΕlΟ)j είναι υ:τr.οιω.zος της ειιηjνης 
;,:αι της μη f1ία;, :τvοσ:τuΟη<JΕ ;,:ατ' αιφjν να έοΟει σε El(Jψ'l%1] %(Η ψί.ι
%)1 ουνενν<5ηυη με η1ν Κίνα. Όταν Είδε, ότι ;,:ι.ί.Οε :τουο:τ<J.Οεια 1jταν μ.rJ.-
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τωη, ποοτίμηυε το ί\ΗSμο της uι1τυrξοοίας, οτον οποίο τον ωωλοιJΟη
οαν περίπου 100.000 Θιf)rτανοί. ΛπιS τότε, ο Δι1λάι - Λιiμα ζεί uτη μικ

ρ1j πόλη ΝτuψψΟιJ.λι1, <ηι1 f\ιψεωδυτικ(ι της Ινδίας. 

Ί•:χει τuξιδέψrι οε διrJ.φιψΕς χr;J()Ες του κιSομου. Στην ΕλλιJ.ι'iα, εί:τι:, 

1jΟΕλι:: νu έλΟει για νu γνωοίοcι «το λίκνον του i'Ίυτικυύ πολιτιομού»! 

Το ()ρ6.i'Ίυ της 2ας ΛυγυιJοτου, πολύς κ6ι,μος τον :τερίμενΕ οτον 

«Π(φνcωοό», μr, μεγάλη ι1ναλογίu νr.ων. Στην ομιλία του, ανεφr.ι_/Jη 

uτα διάφοοα υυοηjματu (:τυλιτικr.ί., υικονομικιJ., εΟνικά κ.ά.) και τ<\νιο ι::  

6τι αι1τά ιSχι μ6νυν δcν κατάιμοαν να i'Ίιr.ι1κολύνουν την ι1νΟ!_!ιίητινη πα

ρουσία και διαf\ίωυη, αλλά κω εχιίψιυαν τους ανΟQ<ίJ:τους. Εί:τΕ, 

μεταξιJ των άλλων: 

-Όλα τα ανΟ!_!ώπινα όντα είναι ίδια. ΕπιΟυμούν να u:τυψύγουν την

οδύνη. Υπάοχουv �r.�ωα :τολλοί λαοί, πολΜς ιδιοαυγκοαοίες. Λλλά, 

uε 1F.λικ1j ανάλυση, όλοι είμαuτF. ίδιοι. Υπι;_οχουν διάφοουι 

διαχωοιuμυί. Λυτό μας κάνcι να νομίζομε ότι διαφέ!_!ομε ο r.νας από 

τον άλλον. Λλλά f\uσικά είμαοτε ίδιοι. 

Tu διάφορα uυuηjματα χι>ηuιμομοιοιiνται για να χωοίοουν τους αν

ΟριίJ:τοι1ς. Ι'ίνονται επφλα�1j για τον άvΟοω:το. Υ:τάοχουν διαφορές με

ταξύ μας, αλλά έογον μας είναι να παQαμερίuουμε τις i'Ίιαφοοές. Για να 

αφαιοέuουμε τις διαφοοr.ς, ;φέ:τr.ι να αντιμετοπίζουμε κιiΟε άνΟοωπο 

οαν ανΟριίΗτινο ον, δείχνοντας uυ�Lϊόνια και καλωούνη, f)λέποντας ότι 
όλοι το ίi'Ίιο πο,•ούν.11 οδύνη είναι κοιν1j. 

Είμαι Θι[)ετιανός, εί<JΟε 'Ελληνες. Αλλά όλοι είμεΟα ανΟριίJ :τινα 

όντα. Λν οας δω uαν αδέλφια, δι::ν Οα δυοκολευτιJJ να ε:τικοινων1jσω 

μαζί uας. Λν οι1ς δω αuν ανΩQι,ύπινα 6ντα, αποκτι,ύ αίuΟημα αδελφοuύ

νης. Λπ'αυτιS αναπτύuοεται uίuΟημα αί_?μονίας και συνεργασίας. Γlολλι:i 

ΠQΟ[)λ1jματα μποοούμε να αποφιiγοιιμε, αν :τάρουμε τη uωunj Οέuη. 

Λυτά δεν αποτελούν μια φιλοσοφία, αλλά πρακτικ1j αναγκω6τητα για 

την εr:ιfHωu1j μας. Σ1jμεQα, οικονομικά και κοινωνικά, 

αλληλοι::ξαρτόμεΟα. [ίναι απαραίτητο να αιαΟανόμεΟα αδελφοί, να 

ζητάμε το καλό των άλλων. Να είμιωτε λιγότερο εγωισταί. 2:τη ζr,nj 

αιιηj, η ι•:τομον1j και η ανεκτικότης, έχουν μεγάλη σημασία. Όταν τις 

έχεις, μπορείς να μάΟεις :τυλλά. Ότuν δεν τις έχεις, :τέφτεις οτη �ία. 

Χωρίς πνεί�μα ανεκτικότητος και υ:τομον1jς, :τέφτομε οε δυuάρεuτη 

κατάuταuη. 
\lυιός Οα μας διδάξει την ανεκτικότητα; Ο εχΟρός, :του δεν είναι 

κάποιος που ποέπει να μισσύμε, διότι αυτ6ς μας διδάοκει. Όταν μ:τυ

ρείς να ιδείς τον εχΩρό οαν αδελφό, τότε ανα:ττύοσεις το αίuΟημα της 

αλληλεγγύης. Πρέπει να συνειδητο:τοι1jοοι•με τη σημασία του να �λέ

ΠΟL'με όλους τους ανΟρώ:τους σαν ένα. 

Στο τέλος της ομιλίας, δέ.χ()ηκε ν' απανnjuει σε μερικές εοωηjuεις, 
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ως ακολούθως: 

Ερ. Η ανεκτικότης είνuι διαq:ορετικ11 α.,-τό η1ν αγά,-τη. Να ανέχεται 

κανείς τα :τάντα, 11 μέχρις ενό; σημείου; 
Α:τ. Η αγά:τη είναι κάτι πολύ βαΟύ. Αν έχει προσκόλληση, δημιουρ

γεί :τροβλ11ματα. Όταν είναι χωρίς :τροσκόλληση, όχι. Να αντιδρά κα

νείς στις περιστάσεις, χωρίς να :ταύσει να αγαπά. 

Ερ. Η αλ11Οεια είναι μία; Ο Θεός ένας; 

Απ. Όλες οι βασικές Οοησκείες είναι ίδιες. Το r1άρος πέφτει στο αί

σΟημα της αδελ<ι;οσύνης. 

Ερ. Η πνευματικότης δεν Οα χοησιμεύσει για η1ν ειρ1jνη του κόσ
μου; 

Λπ. Επειδ1j είμεΟα άνΟρω:τοι, χρr.ιαζόμεΟα υλικ{ς ανέur.ις, αλλά 

και ειρ1jνη. 

Ερ. Ποιός είναι ο εχΟρός; 

Λ:τ. Ο πραγματικός εχΟQός llρίυκεται μέσα μας. ΊΌ μίσος, η ΠQΟ
uχόλληuη, ο <rΟόνος, είναι υι πιιαγματικοί εχΟροί. Οι πράξι:ις που γί
νονται μ' αυτά τα αιuΟήματα, είναι ο πραγματικός εχΟυός. Για τον ι:
ξωτερικό εχΟυό, πιιέπι:ι να έχουμε αγάπη. 

ΙΞρ. Λυτά τα ακούσαμε α:-τό τον 2:ωκοάη1 και τον Χρωτ6. Λλλά τί
ποτε δεν άλλαξε τόσα χοόνια. 

Λ:τ. 11 συμ.-τόνια και η ανεκτικόη1ς είναι δύσκολες, α).).ά δεν ι•:τά

ρχει άλλος δρόμος. Συνεχ1jς :τοοσ:τάΟεια. Οι διδασκαλίες Σωκράτη και 

Χριστού έχουν λεχΟεί. Λλλά σ11μερα, η αν0ρωπ6της έχει αλληλοε,ξάv

τηση· ε:τομένως, επιf\άλλεται η ανεκτικ6της. 

lΞρ. ΙΞίναι εσωτερικ6ς εχΟρι); ο Σατανάς; 

Α:τ.. Το μίσος και ο ιι.Οόνος είναι ο ΠQUΊματικός διά/Jολος. ΊΌ χρ11-

μα, αν χοησιμ ο:τυιηΟεί σωστά, δεν είναι ί'>ιάβολος. ΕκτιSς αν του α;τοδο

Οεί αξία μεγαλύτερη α:τύ τον άνΟvω:το. 
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ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑΣ 

�ΠΙΛΟΓΊ Ι ΛΠΟ ΤΛ Ί ΙΘΙΚΛ" ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΛρΧQΥ 

Κατά διαυχε11ή του αειμvήυτοv y11μνuυιάρχοv 

ΙΩΛΝΝΟΥ Χ. ΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΙΌΣ Λ' 

1. Συ μ' ερωτάς, φίλε μυυ, γιά ποιό λόγο ο ΠυΟαγόρας ωτέφευγε τη
σαρκοφαγία, εγώ όμως σκέπτομαι και λέγω: με τί πάΟος και με ποιά 
καρδιά και γvι;ψη ο ποώτος έφΟασε στο σημείο να φονει1ει, και πιiJς με 
τα χείλη του άγγιξε σάρκες νεκρσύ ζιiJου, και πιiJς έf1ι.ιλε επύ.νω στο 
τοωτέζι για φαγητό του τα νεκgά σιiJματα και τα ψυχικά τους είδωλα, 
και τί είπε γι' αυτά, τα οποία, πριν ωτυ λίγο, r.μrιgός του εφιiJναζαν και 
έκαναν κιν11σεις και έf1λεπαν; ΠιiJς η όραση υ:τέμεινε τον φόνο ζιiJων 
που τα έσφαζF., τα έγδερνε 11 τα εκομμάτιαζε ο άνΟρωπος; Πι;Jς η όσ
φρηση υπ έμεινε την αποφαρά του νεκρού ζώου; IlriJς δεν απέστρεψε τη 

γεύση η μόλυνση, όταν τα χείλη εrιλησίαζαν ξένες πληγές και όταν 
απελάμβανε «θαυμασίους χυμούς τραυμάτων» και αίματα; 

ΙΙ. Πρέπει να εκφράσει κανείς την απορία και να αναζηη1σr.ι την 
αιτία που παρεκίvησε τους πρr.ίJτους εκείνους οι οποίοι άοχισαν την 
σαρκοφαγία· έφΟασαν σ' αυτές τις παρά φύσην, και αντίΟετες προς το 
φύλο τους, ηδονές, όχι γιατί 11Οελαν να περνούν τη ζω11 τους με άνομες 
επιΟυμίες, ούτε γιατί υπερηφανεύΟησαν επειδ11 είχαν πολλά τρόφιμα. 
Αλλά Οα μ..ττοgούσαν να πουν, αν ανακτούσαν τώρα της αισθψπις και 
τη φων11 τους εκείνοι οι παλαιοί: 

Ω καλότυχοι και αγαπητυί στους Θεούς, σεις οι οποίοι τι.ίJρα ζ11τε σ' 
αυτόν τον αιώνα, τι τυχεροί είσΟε που έχετε τόσα πολλά τgόφιμα, όσα 

φυτρr.ίJνουν για σας!! Πόσα τρυγάτε! Τι πλούτο τροφών κουf1αλάτε απο 
τις πεδιάδες, πόσες ηδονές έχετε ωτο τα φυτά και τους καρπούς των! 

12:τιτρέπεται σε σας, νομίζω, να ζψε με πολυτέλεια και τρυφηλά 

χωρίς να μολύνεσθε. Εμείς όμως δεν είχαμε την τύχη σας, και εζ11σαμε 

μια ζω1j πολύ φοβερ11 και άχαρη, επειδ11 ευρεθ1jκαμε σε φοβερ11, 
αμηχανία και μέσα σε πολλές στερήσεις. 

Τιόρα, πώς και ποιά λύσσα και ποιός «οίστρος» παρασύρει :τρος το 

φόνο σάς, οι οποίοι έχετε τόσα πολλά τρόφιμα γύρω σας; Γιατί φέρετε 
σαν δικαιολογία ένα τόσο χοντρό ψέμα, ότι δ11Θεν δεν ημπορεί να σας 
τρέφει η γη; Γιατί ασεβείτε προς τη θεά Δ1jμητρα, η οποία πρώτη 
εδίδαξε την καλλιέργεια της γης; Γιατί παραμορφώνετε τον μαλακό και 

1jπιο Διόνυσο, και ισχυρίζεσΟε ότι δεν έχετε καμμιά ωφέλεια από 

αυτούς τους δύο θεούς; Δεν εντρέπεσΟε να ονομάζετε εκείνα ... αγρίους 
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δρά%ους, ;ταρδάλεις %αι λεοντάι_Jια, ενr6 σεις ξε:τερνάτε τα ζι6α αυτά σε 
ωμότητα. αγριότητα %αι μιαιq;ονίες, %αι δεν αφ1jνετε %Ct%6 γιά να 

%άμουν τα άλλα ζώα. Γι' αι•τά ο q;όνο; είναι μrσον για n1ν τοοφ1j τοι•ς, 

για να ζ1jσουν, σε σας είναι :τοουq;άγι %αι :τολυτέλεια και τοι•φ1j. 

11 Ι. Ό;τω; είναι yνωστι5ν, δεν τQώγομεν «λέοντες ;-:αι λύ%οι 1ς» που 

crονεύομεν όταν αμυν6μενοι τους αντιμ ετω;τίζομεν· uι 1τοι1ς μr,ν τους 

αφjνομε, τα ζriJα 6μω; ;τοι• δεν [-\λά;ττοι•ν ;-:αι 6LJα εί1%ολu �LϊΟι_J0t1με να 

τα ;-:άμομε δι%ά μας, 1j γιατί δεν έzοι•ν δόντια 1j αγ;-:ά()ιu 1j ε:τι%ίνδι•να 

νύzιu στο σr[ψα τοι•ς για να δαγ%rίJνουν %αι να ;-:εντοί•ν, τα :τιάνομε %ω 
τα q;ονεύομε ... 

1 V. Λλλά εμάς τί;τοτε ί'iεν μuς r.:τηοεάζει, οί•τε τα ωοuία οαν 
λοι•λούδια zοr[ψατα του οιiψr.ι.τος των ζr[ΗιJν, ούτε η :τειοτι%ότης της 

μελωδι%1jς των ψJJν1jς ούτε η «;τανοι•ογίu» της ψuz1jς τr,1ν, ούτε η 
;-:αΟαοά τ(?οψj %αι η υποβολι;-:1j τοι•; r.ξυ;τν6δu, αλλά για το σαvχίδιό 

μας αψαιρούμε τον ή λ ιυ της ψυ χ ψ; των ζώων, το ψως, τον 

«χαΟωvισμι'νον, χvόνον και τον σχοπιίν της ζωής των». 

Τ;τειτα όυα λέγουν, zαοοι•μr:να 1j rr,ο[iισμένα, νομίζοι•μl', rSτι Είνω 

άναοΟοες φωνές, %Ul 6zι ι;-:ευίε; %αt ;ταψ.ι%λψ,ι:ις %(![ ί'iι%ωολογίες τοι• 

,.αΟενύ; ζrί10υ, :τοι• λέγF.ι: Δεν οοιι ζητrίJ τη z(φη για νrι rξι•;τηοr.τψ,ω 

την uνύ.γ%η μου, αι.ί.6 για νu u;το4',ί1γω την ι•;τr.Qηψ:tνι:ιϊι οου %1,ιι τι; 

βρωιές οου. Ω τι αΊvι6τητα που ι'χ ι:ις ι.1.νΟvωπι: !! Και λι'Ίωω «ιjμε

(!ΟV και Ι.ΟΊΙΚόν ζύJον» !! 
Είναι τοομερό να ιδι:ίς στι_Jωμι:νο τψι;τι:ζι :τλοι•οίων, ω ο;τοίοι zοη

σιμο;τοιοί•ν νΕΚQΟ%<5οιωι•; %ω (1Qzιμαγείι_Jοι•ς. 
V. Λί.λ6 εμ;τρύ;, ας ι:ξι:τr.1οοιψε την 6;τοψη Ε%Είνr,Jν οι ο;τοίοι U

γοι•ν. riτι η <Η11_?%οιr,αγίr1 έzει την ω_:φj της (1;τ<1 τη φιΊοη. '()τι [lr'j\ωr1 ί'ir,v 
F.ίνω οτη φύοη τΩυ ανΟι_JιίJ;τοι• η <J(1(?%0Ιf,αγία, ;τρr[ηα γίν r:τω ψ1νι:ι_Ηiν 
α;τr5 την %ατωJ%ΕL'11 των σωμ6των. Το οιίφα των ανΟοιίJ;των ,'\ι:ν ομοι-

6ζει μF. το 01[ψr1 του %ανF.ν<Jζ α:τιS Ε%1:ίν(1 :του rίνω <r,τιαγμr'να γι(.( ιJ<J.Q· 

%οψηίl.(. CΧ•τε ·ι.ι•ι_JτrSτητr,ι zr.ίί.οι•ς ι:zrι, οί•τε :τυί.ι'• μL'HQ<L νι•zιl.(, οι Ίτr, 

ΙJ%ί.ηοιSτητα %ω r,ινωμιιί.ί(.,( δοντιr[Jν, οι•τr: αν0r.%1l%l) %(1[ ι:ι'•"Ι.Ι.(Ιl;ττο (Jτl)

μιtzι %Ul :τΕ:ττι%1j ι%ανύτητr,ι :τυι• να /LϊΟί_)r,ί νr1 %1.(τrργr:tιπι %r1ι νι,ι λι,ι[J

υr.ι το bι10%οί.οzr[1νευτο %ω f\Ι.(ι_Jύ 11:τιS %Qt:α; ιμιγητιi. 

ΛλίΛ μιSνη η %f11f1<J:ι.r.υ1j του οι[ηιατο;, με τα ί.1:ία ι'Ίιiντια, το μι%Q<> 

οτciμα, τη μυί.α%1j γί.ι[ωυα %ω n1 bι•<J%Ολί(1 γιu την :τr:ψη ΙJ%ί.ψ_11[Jν η_>ο

ψ[Jν, οr1ν να r,ξορ%ίζει ;-:ω να λr'γΕt: «Λ;τοcμύγr.τε την <Jιιι_J%ΟΙf,C1γίυ». 

VI. ΊΏ ·ι.οαυί %αt τα :τοι.ίΛ %Qf:C11α %6νοι•ν fJr:fJαω το (ΗJψ(,( l<J/l 1(_)() 

%ω QCJJ/tCJ.i.r'o. την ψL'f1l ύμω; υi:JC•νυτη. Κω να μην <ι,ανεί <iτι i)r:v οιη_Lϊιι.

Οr[J του; ι,ιί)ί.ητ6.;, Οα το :-ιω. Εμ6ς τους ΒοιωτοιΊ; οι Λτπι,οί μ6.ς ωνriμl.(

ζαν %ω :ταzεί; %ω αναιοΟ1jτο1 1; %<,ιι ηί.ιΟίου;, :τρο :τr:tντων γω την ;το):υ

cι,αγία μα;, οι ιδι%οί μα; <'Jε :τω.ιν ... ·rω αντα:τιS,'Jοοη τη; «ψλοιμJΟιJιΊ-
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νης», έλεγαν εκείνους «γουοούνιu», και ο Μένανδρος πuοσέΟεσε, « τα 
οποία, έχουν σαγ6νια». Και ο Πίνδαρος αργ6τερα ενν6ησε γιατί. 

Κατά τον Ι Ιοάκλειτο, η σοφοτάτη ψυχ11 ομοιάζει με αυγ11 που δεν 
έχει υγρασίαν. Τα πιΟάρια, άμα κτυπηΟσύν 6ταν είναι άδεια, ;,:άνουν 
πολύ δυνατ6 11χο, ιSταν 6μως γψίαουν δεν α;,:ούουν τα κτυπ11ματα. ΛπιS 
τα χαλ;,:rίψατα, τα λεπτ6. μεταδίδουν κυ;,:λοτεοr;Jς τους 11χους, έως ιSτου 
τα σ;,:άοει κανείς μr. το χrοι ;,:ω το φοάσσει και τα κτυπά γtJ(?ίJJ, γύοω. 
Το μι1τι ιSτuv γεμίοr.ι α:τ6 πλε6ναιηια υγgσύ, Ωαμπr;Jνεται και ατονεί και 
δεν μποοεί να εκτελέοει το έgγο του. Τον ψ.ιο, αν τον παοατηg�jοουμε 
πίσω α:τιS πολύ υγοι5ν αι'ψ.ι κω απιS πολλfς ι.ιδιάλυτr.ς αναΟυμιάοr.ις, 
δεν τον f{λfπουμr. ;,:αΩuοιS και λιψπQ6, αλλά Ωολ6. 'Ετσι και το σώιια 

που φορη()vετuι απ() τροφές αντίΟετες προς τον σργανιιrμό του 

ανΟρώ-που, κατ' ανιiγκην περιοQίζι:ι τη λάμψη της ψυχής και του 

μυαλού και ποο;-:αλΕί οιίγχυοη. ΤιSτε το μυαλιS και η ψυχ�j πέφτουν οε 
πλάνr.ς και f{λέπουν τους λι::πτούς και δυοΟι::ώ()ητους ιι;,:οποιJς των 
ποαγμι:tτων οαν μ�:οu α:τιS μια άτονη και Ωολ11 αυλ11. 

ΛΟΙΌΣΒ' 

1. Είναι f{έΒαια δύο;,:ολο, 6πως είπε ο Κάτων, να μιλεί κανείς ποος
οτομι:tχους ποι, δεν έχουν αυτιά. Γlgέπr.ι όμως να πgοοΟέσουμε 6τι ιηj
μι::οα που έχουν γίνει οι ϊινΩρωποι οτο ζ11τημα της σαρ;,:οφαγίας σαν 
τους αλ;,:οολι;,:ούς, ι::ίναι δυσκολr;nε(>ο να α;,:ουοΟούν λ6για εναντίον 
της κρεωφuγίας. Οι σύγχρονοί μας σαρ;,:οφάγοι άνΟοωποι μοιάζουν μ' 
εκείνοι•ς οι οποίοι �jπιuν το γλι•;,:6 φr1ρμα;,:ο της Κίο;,:ης που είχε μέοα 
μr.λι και μαγικά βότανα, τα οποία τους εξηπάτηοαν και τους uνάγ;,:α
οαν, μάταια και εκ των υστέοων, να Οοηνούν γοερά. ΊΌ ιJLψ.πr.ψωμα 
λοιπ6ν είναι 6τι δεν είναι εύ;,:ολο να Βγάλουν οι άνΟοωποι α:τιS το στιS
μu τους το αγ;,:ίστοι της σαρ;,:οφαφίας. 

Όπως οι Λιγύ:ττιοι, με το δί;,:αιι5 τους, επειδή εΟεωοοίiσαν το στο
μάχι αιϊία ιSλων των ;,:α;,:ών, το r.Βyαζαν όταν απέί1νησ;,:αν οι άνΟοωποι 
και το άπλωναν στον �jλιο για να εξιλεωΟούν οι νε;,:ροί, για όσες αμαρ
τίες έκαμαν, έτοι και εμείς, ποέπει να εξιλεωΟοίiμε και να ιr,ροντίοου
με, μολον6τι είναι δύσκολο, να κ6ψουμε την σι1ν1jΟεια :του έχομε να yι
νιSμεΟα δοί>Ι.οι η1ς κοιλιάς και να φονεύουμε ζωντανά, και να διuτηο11-
οοιψε η1ν υπ6λοιπη ζω11 μας αyνij- γιατί η κοιλιά δεν είναι ιSογανο το 
οποίο ποοκαλεί φονικtj μ6λυνοη, αλλά 6ργανο ;του μολύνεται α;τ6 την 
αδυναμία για να κυf{ερν11οει τον εuυτ6 η1ς. 

11. Λπ' αι•τά γίναται πολύ φανερό 6τι, όχι για τροφ11 ;,:αι από ανά
γκη, αλλά, από χοοτασιά και αλαζονεία και πολυτέλεια, κάνουν πολλοί 
άνΩψοποι την ανομία ηδον11. 

Με αυτές τις προϋ:τοΟέσεις, ακολουΟούν παράξενα και πολυτελ11 
τρα:τέζια των αν0οι6:των και γίνονται γλέντια αχαλίνωτα και Οεατρικές 
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παραστάσεις με περιεχόμενο κατώτερο και σιχαμερό, και βασιλεύει 

α:τάθεια και ωμόn1ς εμ:τρό; σε αν11μερα θεάματα. 

Για να μη φθάσουν οι Σ:ταρτιάτες σε τέτοιο κατάνn1μα, ο θείος Λυ
κούργος, ώρισε να φτιάχνουν τις στέγες και τις πόρτες των σ:τιτιών μό

νον με :τριόνι και τσεκούρι, και να μη μεταχειρίζονται κανένα άλλο όρ
γανο. Και αυτά τα καΟώρισε έτσι, όχι βέβαια γιατί πολεμούσε σαν εχθ
ρούς τα τρυ:τάνια και τα σκε:τάρνια και όσα βοηΟυύν για να φτιάχνουν 

οι άνθρω:τοι λε;ττουργ11ματα, αλλά διότι εγνύ)ριζε ότι μέσα σε τέτοια 
κτίρια δεν ημ:τορεί; να βάλεις ε;τίχρυσα κρεββάτια, ούτε είναι λογικό 
να τολμ11σεις να το;τοΟε111σεις σε μικοά και α:τλά σ:τιτάκια ασημένια 

τρα:τέζια και χαλιά χρωματιστά και βαρύτιμα και ;τολύτιμα λιΟάρια. 

ΑλJ-.ά σ'ένα τέτοιο α.-τλό σ;τίτι που έχει φΟηνά κρεββάτια και τgαπέζια 

και πο111ρια, ταιριάζει ένα α:τλό δεί:τνο και α:τόλυτα λαϊκό. 

ΙΙΙ. Ποιό λοι;τόν δεί:τνο δεν είναι πολυτελές; Λυτό στο οποίον δεν

θανατώνεται κάτι έμψυχο. Μικρόν «ανάλωμα» Οεωgούμε την ψυχ1j; 

Δεν λέγω βέβαια ότι είναι η ψuχ1j λ.χ. της μητέρας 1j του πατέοα 1j 
κά;τοιου :ταιδισύ ... αιJ.ά κά:τοια ψuχ11, που αισΟάνεται, πυυ έχει όραση, 
ακοή, φαντασία, σύνεση n1ν υ:τυίαν εr111ρε από τυ Θεό για να βοίuκει 

κάΟε έμψυχο ό,τι του ταιριάζει και του χρειάζεται και να ωτοφει,γει 
ό,τι είναι ξένο ;τρος το q;υσικό του. 

ΘΕΙ'J\111 ΠΛJ>ΛΚΛΙΙΣΙΙ 

Σας παραzαλούμε Οε(ψά, αποστείλατε τη συνδοομή σας. Ι 1 
zαΟυστέοηση, μας δημιουργεί σοβαρά προβλ11ματα για την 
εzτύπωση του πεοιυδιzού. 

* Ο «/ΛΙΣΟ2.:)) δέχεται ποοσφοοές των φΟ.ων του, για το πνευμα
τιzό έργο της Θεοσοφιzής Εταιρείας.
* [άν σας είναι δυνατι5ν, εγγράψατε ένα νέο συνδοομηη1.
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αyια ... 

Φύσις άγtα κι' αtων(α ! 

δέν σοϋ ζητώ νά δι(ξης στόν θvη τ-όν lμένα 

τά μvστικά σοv τ' άπαγοpεvμένα. 

Σάv δώρο και σάν χάpι ovpαvlα 

χαtpομαι -rά θαvμάσιά σοv κάλλη : 

τόν ηλιο σοv, τά μvpια σοv τ' άστέpια, 

τήv άvθοφόpα σοv ανοιξι, τά καλοκαlρια, 

τοϋ στερεώματος τό γαλανό κpvστάλλι. 

Μέ φθάνοvv δσα μοϋ κpvφομιλii 

τοϋ δάσοvς τό ψιθύρισμα 

και τό ρvάκι πού στη μοναξιά κvλii 

και τοϋ πελάγοvς τό lναpμόνιο κύλισμα ... 

(•Έμ:τcός στύ α:τειcον•) 
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ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ 

Lε /)α0ειά γεράματα άφησε την τελευταία του πνο11 στον 
φι•σιzό zόσμο,:τριν από λίγες ημέρες, ο αγα:τημένος μας α
δελφός Νίκος Παπαγεωργάκης. Του Λγίου Νι;ωλάυι•, και υι 
ει•zές για τη γιορτή του έγιναν προσειrι.ές για τον Οάνατό τυυ. 

Ο ίzος Πα:ταγεωργάzη; γενν11Οηzε στη ΦΟιιίJΤιδα :τι_Ην 
α:τύ 92 χρόνια. Ανψε σ' αείνη την παλαιά q;ι_Jοι•σά, ποι• με 
σοφία zαι αφοσίωση Οεμελίωσε και ση1ριξε η1 ΟεοσοιΓιχ1j ι
δέα στην ΕιJ.άδα. [ξ11ντα zαι πλέον έτη σι•νεχσίις κω οι1οια
οτιz11ς προσφο(_)άς στη Οωοοφία και γενιzά στον χcίJ()Ο του 
εσuJΤε(Ηομού, είναι :τά(_)α πολλά για να χωσέσσι•ν σε μία σελί
δα, όσο φιλόξενη χι αν η1ν z(ινουν η συγκίνηση και η αγcί.πη 
εzείνων :του τον γνuJ(_)tOαv.l lou γνuJ(_)ισαν τον ακατάf)λητο ε
σει1νηη1 της αλ11Οεια;, τον δια:τ(_)ύοιο cι:τολογηη1 της ελει ιΟε
Qίcις, τον έντιμο αγωνιση1 της zοινωνιz11ς διzωοοιΊνης. 1 /ου 
6zοι•οuν τον �αΟίι τοι• ι.ι5Ίο, τον διερcιινητιzό, τον Υ.ίηίLλιι
τιzιi, τυν έντονυ,τυν διr.γr,ι_Jτιz<S, τον r,;τίμονο, τον CL\Ψ:τιizι_Jιτο, 
τον ει.είiΟc(_)ο ;τ(ινω α;τ' ύί.α. 

Ο Νίzος Πιι:-ταγεωQΊάzης ι 1:-τ1jρξε ένα cι;λογr,(_)ό zω οξιΊ 
;τνr,ι'ιμα, ψι1z11 ι1:-τεοψμινη zω μαζί ω;τr,ιν11, άνΟι_Jω:τος οι:μνι)ς 
με :τcί.Οος στις υψηλόιι,Qονr,ς ιδέι:ς τοο, που α-ιωνίοτηzr, να 
zάνει :τι_Jάξη. 

11 �ω11 τοι• r,;τεc�ί•λαξε :του.ές δοzιμασίες, :τοι1 ωιτιμπιίnιοε 
με αξιοΟcιιΊμαστη zα(_)Π(_)ίιι, :τίοτη zω διΊναμη. Κω :τf.ι_J:τcί.η1-
σε cί.ξιrι τον τι_Jιιzύ zω μονιιzωS δQύμο :του υδη-ιι:ί στις οτr.νές 

;τιΊλι:ς η1; ;τανάοzαιης (1Τ(_)(1:ΤΟύ. 
Ο ΙΛΙΣΟΣ zαι η Θι.:υυυψz1j Ετωσr,ία α:τοχαιQετοιΊν μr, 

οι•·rzίνηοη έναν εr.ί.αηS άνΟοω:-το. Οι zuUς οzι:ψι:ις ω.ων 
μας ας τον σι1\'Τ(_)Οιμι1οι1ν οτους cι,ωτεινοί•ς Υ.<)ομοιις :του το 
εξειημf'νο :τνείiμα τοι1 r,ίzε Ο(_)CΙ.ματιοΟεί. 

ΙΛΙΣΟΣ ΑΛΛΑΓΗ 
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ΘΕΟΣΟΦ1ΚΗ ΕΤΑ1ΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΒΟΥΚΟΥΙ >Ι:ΣΊΊΟΥ 25, lO(i 71 ΛΗΙ ΙΝΛ 
Τηλ. 3(ι20. 702 

ιιι>ΟJΊ >ΛΜΜΛ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΙΛΝΟΥΛΙ>ΙΟL - ΦΕΒΙ>ΟΥΛΙ>ΙΟL - ΜΛΙΥΙΊΟΣ 1995 

Είuοδος Ελι:υΟι:'υu- 'Ωυu R μ.μ. 

ΙΛΝΟΥΛΙΊΟL 

lΟΊΌίτη ΙΙΛΙΟΣ 

ΛΙΙΟΛΛΩΝ 

Θ. Κuφπζι1;τουί.ο;: Ε:τωτολές των 
Διδrωzύ.λιΙJν (1 �01,ηrιιι zι1; 
Χοιοτιαvιομ6ς) 
11. Κίμος: 11 Πvει 1μιηιz1j διάνοια
zαι ο ι  εzi'iηλιίJοεις της- ο Φωτισμός
(Μέοο; Ι")

13 Παρασχει11j Κ.l\1ΕΛ/Λ02: 11. ΛvαγvιiΗJτυυ: 11 ι-:λλφ•ιz1j
Θεοσοφία.

lG Δευη\ια t νll ΙΛΛΙ3ΛΤ2:ΚΥ Λ.Ιlιι:τυδομιzελάzη:11 [σωτrιιιz1j

ι 7 ΊΌίτη ΙΙΛΙΟΣ 

Ι 9 Πέμ:ττη 

φ1 1οιολυγίu του uνΩοι();του. 
Θ. Καφετζό:τοιιλο; : L::τιυτολf'ς των 
Διδασzι�λωv ( Εοωτrιιι zι,ς 
Χοιοτιαvιυμός). 

Λοτ. Λαλεzοί•: Ο ί•:τvο;. 11 Οι•οι,ι 
α;τυ;-:ιϊ},ί•ψεω; τη; 1•:τεοf\uτιz1jς 
γvιiJΟε(ι)ς. 

20 Παοασκει11j ΛΛΚΥΩΝ Γ. Κολι1 f1ύ.;: Κοιοvιηιοt:•οτι. 
23 Δευτέρα ]'ν\ΠΛΛΒΛΤ2:ΚΥ Λ. Ιlα;τuδομι;ι_ελάzη: Το vοητιz6 1j 

24 ΊΌίτη ΙΙΛΙΟΣ 

ΛΠΟΛΛΩΝ 

27 Παοασzειι1j Κ. J\ΙLΞΛ/Λ02: 

μαναοιzό οι(ψα. 
Θ. ΚαφετζιS;τοι1λυ;: Ε:τωτολές τ(ι)ν 
Διδαυzάλων (lΞσωτεοιzιS; 
Χοιοτιuνιυμ6;). 

Γ. Σι()ιι1j;: ΊΊS [σωτr ιιιzό νι5ημα της 
Θεοοοφία; (Μέσο; Δ') 
ΙΙ.Λναγvι(ωτοιι: Ελει•Οr-.ρία, το 
κλειδί των μι,στηοίων της Φί-οr-.ως. 

30 Δr,ι•τέρα J\·II ΙΛΛΙ3ΛΤΣΚΥ Λ. Πu:τuδομι;ι_ελιJzη: ΊΊ5 
σι•γκινηιJLακό 1j Οιψικό LHiψu. 
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31 Τρίτη ΙΙΛΙΟΣ 

ΦΕΙ3ι�ογ ΛΡΙΟΣ 
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Θ. Καq;ετζό:τουλος: [:τιστολές των 
Διδασ%άλων ([σωτερι%ός 
Χριστιανισμό;) 

2 Ιlέμ:ττη ΛΙJΤ[Μ ΙΣ Σι•ζ1jτησις - Σε α:τοοίες α%ροατιJν 
ε:τί Θεοσοψι%ιJJν Οεμάτων. 

3 Ιlαρασ%ευ1j ΛΛΚΥΩ Γ. Κολυβάς: Κριοναμοίiρτι. 
6 Δευτέρα ΜΠΛΛΙ3ΛΤΣΚΥ Λ. Ιlα:ταδομιχελά%η: Το αιΟερικό 

7 Τρίτη ΗΛΙΟΣ 

9 Ιlέμ:ττη ΛΠΟΛΛΩΝ 

σιiψα. 
Θ. Καφετζό:τοuλο;: Ε:τιuτολές των 
Διδασ%άλων (Cσωποικ6ς 
Χριστιανισμό;). 
Ηλ. Κίμος: 11 φιλοσοψ%1j 
ά:τοψη η�; Δημιουογίιις του 
Σϊψ:ταντο; α:τό το α:τιSλυτο δια του 
Λ6γου. 

1 Ο Ιlαρα0r.ευ1j Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Λναγνιiωτου: 11 Ει.ε.ι,Οεοία της 
βουλ1jσεως. 

13 Δευτέοα ΜΠΛΛΒΛΤΣΚΥ Λ. Πα:ταδομιχελά%η: Τα ε.:ττά 

14 Τρίτη ΙΙΛΙΟΣ 

16 Ιlέμ:ττη ΛΓ,ΤΕΜΙΣ 

%έντρα 1j ΊΌά%ρας. 
Θ. Καφετζό:τουλος: Ε:τωτοUςτων 
Διδασ%άλων (ΕοωτεQι%ός 
Χοιστιανιομός). 
XQ. Καμαοωτά%ης: Πεοί των 
Λοχαίων ΠJ.ηνt%(J)V Μυστηοίων 
(Μrοος Λ') 

17 Παοασ%ε.υ1j ΛΛΚΥΩΝ ΙΌΚολιψάς: Κ(_)ωναμού,_ηι. 
20 Δευτέοα ΜΙ IΛΛΒΛΤΣΚ Υ Συζ1jτηοη :τιί.νιι> UI' Οέματα των 

:τροηγουμένων διαλέξεων. 

21 Τρίτη I ΙΛΙΟΣ Θ. Καφετζύ:τουλος: Ε:τωτολές των 
Διδω;%άι.ων ( Ευωτr.οι %ός 
Χοιστωνωμός). 

23 1 Ιέμ:τη1 ΛΠΟΛΛΩΝ Γ.Σιr)ρ1j;: Το Ευωτε(_)ι%6 νύημα της 
Θr.οοοιr,ίuς. 

24 Ιlυρασ%ευ1j ΛΛΚΥΩΝ Γ.Κολυβάς: Κι1ίονιφοι1vτι. 
27 Δr,υτέρα ΜΓΙΛΛΓ3ΛΤΣΚΥ Αιμ ιλία Ίf{ου: Ο άvOvrJno; ο 

28 ΊΌίτη ΙΙΛΙΟΣ 
μεγάλος αυτοαγνοούμι:νος 
Θ. Κωμτζι;:τυυλος: 1 ::τωτοUς των 
Δι<'iαΟ%(ί.t.ων ( Ευrιηεvι·ι.ιSς 
Χοι (JTl(1\'l(Jμ<Jς). 
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7 Τrίτη Ι ΙΛΙΟΣ Θ. Καφr.τζόπουλος: Επωτολές τι,Jν 
Διί'Ίασκάλων (Εσωτερικ6ς 
Χuιοτιuνισμ6ς). 

9 Πέμπτη ΛΓΙΟΛΜ2Ν Συζ1jτηuις - Σr. απορίες ακι:οατι()ν 
επί Θεοσοφιχι1Jν Οεμ(ιτων. 

10 1 Ιαρασκευ�j Κ.ΜCΛ/ΛΟΣ Π.Λναγνιίωτου: 11 uημι.ωίu της 
ζι,ηjς - zαι:ά χω ευΟυμία. 

13 Δr.υτέ1.:ι1 ΜΙ ΙΛΛl3ΛΤΣΚΥ Λ.Ι Ιωταί'Ίιψιχελ6.χη: ΊΌ νόημα των 
ναι:ογιο uτιίιv (Ψι,χυσάf\f{ατυ). 

14 Ί'ι:ίτη I ΙΛΙΟΣ <-:-). Καφετζ6:τυυλο;: Επιοτολ�:ς 
των Διδασχάλι,Jν (Εοωτει:ιχός 
Χριστιανωμός). 

16 1 Ιέμπτη ΛΙ>ΊΊ]ν!ΙΣ Λγγ. Κατσουι:άχη: Το χλειί'Ίί της 
εοι;Jτερι xijς εξr.λίξεως του 
ανΩριί.>που. 

17 Ιlαρασκευ1j ΛΛΚΥΩΝ Γ. Κολι•�άς: Κι:ιuναμούοτι. 
20 Δευτέρα ΜΙΊΛΛl3ΛΤΣΚΥ Λ. Ιlαπαί'Ίομιχελάχη: Οι Λ:τιSχι:ιες 

ένα μύνημα α;τό τα Λι:χαία 
Μι•οηjι:ια. 

21 Τgίτη I ΙΛ ΙΟΣ Θ.Καφετζό:τουλος: Επιστολr.ς των 

23 Ι Ιέμπτη ΛΠΟΛΛΩΝ 

Διί'Ίασχάλων ( [οωτεοι χ6ς 
Χοιιπιανιομός). 
ΙΌ Σι�Q�jς: Το Εσωτεοιχ6 νόημα της 
Θωσοφίας (Μέρος ΣΊ"). 

24 Ιlαραuχει'1j Κ.l'νll:Λ/ΛΟΣ Π.Λvαγνι[Jστυυ:11 ψιιχ1j χαι ο 
φυσιχός άνΟgω;τος. 

27 Δευτέ(?α ΜΠΛΛ13ΛΤ.ΣΚΥ Π. Λναγνι{ωτου: Πει:ί Λγά:της 
28 Τρίτη Ι ΙΛ ΙΟΣ Θ. Καφετζό:τυι•λος: [πιοτολές των 

ΛΙ'ΤΕl\'112: 

Διί'Ίασχάλων (Εοωτεριχός 
Χ(>ιστιανωμό;). 
Χρ. Καμαρωτάχης: Πεοί των 
Λρχαίων CλληνιχιΔν l'ν!ι•στηοίων 
(rν!έρος 13'). 
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'Ενωοη μΕ τη μονάδα. l:α(.)άντος Ιlαυλέας 
Λν ... Η. Kll'I.ING 
Σοφοί δΕ ΠQΟ<ιιόντων : Κ. Καβάφη 
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Λιγυπτιuκuί μυuτηαιuκuί πu(_)uδόuεις 

Ο ψύλuκας άγγελος 
11 uοψίu της u(_)χuίuς Κίνας 

11 ιt(_)οuευχ1j 
Ο Ίlλιος. Του Πλάτωνα Λ(.)uκούλη 

Ο νόμος του ΚάQμu 

Το τ ι'λος του u(_)χuίου κόυμου 
Υιτομον1j - KuQtεQίU. 
'Ενιι uχι:διο γιιι το μΟ.λον της ιινΟ(_)ωπότητος. Ο Λϊβιινχιόφ 
Σοφοί λ6γοι 1 U8, 178, 208 και 
Ο ιιuκητ�jς. Λιτόuιτιιυμu του Ν. Καζαντζάκη 

Νιι μέ\'ουμΕ όQΟιοι.Λπόσιτιιυμιι του Ν. Κιιζιιντζάχη 

173 

194 

196 
225 
116 

22-4 
235 

245 

296 
290 
ιω 

198 



---------- ΙΛ ΙΣΟΣ ----------

Μεταξύ μας 

ΊΆ Γl) ΛΦΕΙΑ ΜΛ Σ 

Τα ΓQαφείατοι1 «ΙΛΙΣΟΥ» 
Gοι1zου(_)εστίου 25, α'όQΟψ);, 
Κωδ. 106 71, είναι ανοιχτά 
zάΟε μέσα α;τι5 10.30 - 1 α
τός Σcιf-\f-\άτου zαι Κι•οιαz11ς. 

[ 1GΛΣ 1ΛΙ'Λ 

Ι Ιαοαzαλοίiμε ό;τως cαοσ
τέλλετε τις σuνί)(_)ομές με τα
zι 1δ(_)ομιzή ε;τιταγ11 ;τ(_)ος: Ι Ιε
l_ΗΟΟιzόν 'ΊΛΙΣΟL", Βοι 1χου
Qεστίου 25, 106 71, ΛΟ1jνα. 
Ε;τίuης α;τοστέλλετε με τ(_)α-
;τεζι z1j ε;τιταγ1j μόνον εις: 
Θεοσοcι,ιzή Γ.ταιQία, 
13οι,zουοεστίου 25, 106 71, 
ΛΟ1jνα. 

ΛΝΊΊΠΙ>QΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΙΛΙΣΟΥ 

ΖάχυνΟο;: Παν. Βλαχ(i;τοι•λος 
Βόλος: ΙΌ Κουzοι•f-\ίνος 
Λαμία: Γ. Μοιrτάφης 
ΛάQισα: Ισ. <!>ελλοί1ς 
Μυτιλ1jνη: Γ.Χωοιατέλλης 
ΞάνΟη: Μc1(_)ιος Κο1 1τσοι•Qίδης 
Πάτοα: ΛΟ. Κοντοσάzης 
Ι>έ()ι 1μνο: Λντ. Βιuτάzης 
J>όδος: Λ ντ. f3εογωοjς 
Lέ(.)Qαt: Λνεστης Σάf-\f-\ας 
Lίι(Jος: ΓΙ. 7.-ClQCLψωνίτης 
Χαλzίδα: Δημ. Δημcφr.λος 
Χανιά: Εμμ. ΝοδαQUΖης 
Κι,;τι_)()ς: θεοφ. Παναγιιίηου 

'τοιχειοΟwiιι Γ.%τ ύ:rωυη %ιιt f,ιβλιοδι:σiιι: ΊΊιπο%ίνηοιz 

. ΛλΕ"ξο:τούλου 
5'J}.ιvνυς 36,Κιι}.ιυ1·,i%1 ΛUιjνu 106 73 - Ίίιι & Γιιχ. 36 36 rι9 

Τηλ ΝΙψιS: 093 / 224375 
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J. KRISHNAMURTI

(Α Λ Κ Υ ΩΝ)

ΣΤΑΠΟΔΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Οδός Βουκουρεστίου 25 

ΑΘ ΙΙΝΑ 
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