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Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΊΌΥ OJKOYMENIKOYΙΙΛΤΡΙΛΡΧΗ ΒΛΡΘΟΛΟΜΛΙΟΥ

Ο Κύριος, ως υα φιυς προΚ'ύπτει εκ των αφηγ11σεων των ιερci'>ν
ευαγγελί ων, ετόνισε την ψυ χικ11ν ε φορίαν, το αίσΟημα ασφαλείας
εντός του πλαισίου μια ς φιλικ11 ς ομηγύρεως, το συναί σθημα του
ανήκειν, ειπών μάλιστα, ότι «ουαί τω ενί».
Και δεν παρέλειψε και αυτό ακόμα το ένδυμα γάμου, προβάς εις
σχετικ11ν αναγωγήν και αλληγορίαν ει ς την στολήν της ψυχής, δια
να ομιλ11ση παραστατικώτερον περί της ψυ χικ11 ς λαμπρότητας και
πνευματικής περιωπής.
11 αρετή τυγχάνει ο πλέον εντυπωσιακδς στολισμδ ς των ανθρώ
πων. Παράδειγμα έστωσαν πρόσω πα, φ ορτ ωμένα με βαρύτιμα
κ οσμψιατα, στερούμενα όμως γοητείας και συμπαθείας.
Τέκνα εν Κ υρίω προσφιλή, «αρετής ουδέν κτήμα σεμνότερον,
ουδέ βεβαιότερον εστί» κατά τον αρχαίον Ιπποκράτην. Διότι, κατά
τον μέγαν Πλάτωνα, «αρεηi είναι μία υγι11ς διάΟεσις της ψυ χής και
ωραιότης και δύναμις, ενώ η κακία είναι η αρρώστια, η ασχήμια και
η αδυναμία της».
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Στολ ισμό;, λ οι;τόν, της ψυ χ11 ς και ν �jψις. Και με το δεύτερον
τούτο, την ψυχικ11ν δηλαδ11 αγρυ;τνίαν και εγρ11γορσην, ε πιΟυμούμεν
να κατακλείσωμεν την μικράν ταt•την προς υμάς αποχαιρετισn1ριον
;τροσψό)νησιν.
(Λ:τό τψ ομιΑία του στο επίυημο δrίπνο υπό του Δψιου llιiτμου στις 18/10/94).

'Ό,τι κάνεις λαβαίνεις
Όταν Π!ll_)E την ι:·ξοι•οίι.ι (τη; 2::πά ι_ηης) ο Φίλιππος. ι:πιb1j ο
Λ (_) ατο; δεν ε;τιδοκίμι.ιζε n1ν βία. n1ν ο;τοίι.ι οι1χνά rκΕίνυς αοχοιΊιτε
εναντίον των υπηκόων του, Υ.αι Επειδ11 uτεκ6ταν Ε�ι..,-τιSδιο ιπc� ιτχfiΊιιt
τοι•. Ίt' ω ηS :τιSτιοΕ με iΊηληηjοιο κω οκιSτωιπ τον ιη't':τοψίωπο
ί\uuτο...
Ο Φίλιπ πο; ιr,έρ Οηκε κατά τον ίδιο τ(_)ύ;το ;ωι π(_)ος τους
ΛΟηναίου; (_)1jτορε; Ευκλείδη και Μικίωνα, πσι είχαν τη λιϊίκ11
εμ:τιοτοοϊ•νη. LZ(Jτ(l)<JE ι)ηί.αδ11 πέντε ωτιS ω•τσι;; με δηληnωιο.
Ί:μrί).ε όμω; να γίνι:Ί σι μψο(_)ά κω γιί1 τον ίδιο τον Φίλιππο το
ανΟ(_)r,nοκτιSνο δηληn1ριο: ΊΌ γιιS τοι• Δημ11τιμο τον δηληn1vίωπ: ο
μιz(_)<Jτ!'(_)ο; α;τιS του; γιοι•; τοι• / ΙιuοειΊ ς. Κω !'ς ωτίι1ς της δολοφο
νία; ω•ni; f)t.'ΟίυnγΕ στη οι,μψορ<L zω ο ίbιο; ο :τ<Η!' (_) α; τοι•ς κω
;τ{Οανι: (1Π() τη oτινozriJt_)lU τοι•.
Τα "(ράq,ω ω•τι1 (zοντα; (ΠΟ ιιι·αλι) μο1 1 τοι•; 0ΗJΠ\'Ι'l'<Π()Ι 1 ιπί
zοι•; τοι• ;τοι11μυτο; τοι• 1 Ιοίοδοι•. ;τω; ιiποιος ιrχι:hιι.ί.ζι:ι το κακιi
για άλλον, το ιrτρέφι:ι πριίιτα ι:ναντίον του ι:αυτού του.
1

1

1

;

1/Λ YLΛ/\'f{)Y (Κrψι1·Οιrαιi, Κι 'Ι · 9ο Μι TfH/ (!. Λ. lίϊο(!;ιtriι\οιι)

ΕΙΙΕΤΕΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΙΙΥJ:>ΟΥ ΝΛΓΟΥ

ιΊΙ

4 �EIITEI\IBl'IO Y 1933

Λ!/0 ΊΟΝ Ι:ΊΙΙΚ!!ΔΙ:ΊΟ ΊΟΥ Δ ΔΙΛΜΛΝΊΟ!f()ΥΛΟΥ

Λιπιίο π ι_>ιίnοΙJ μη(ΟοΙJς ο L. NΛl'OL, ι:ξηψuνίοΟη απ6 το Ί'1° κτ.
ιπΕι_>(ωμu, κuΟ' 11ν ιrτιγμ11ν ω,η1iγι1ζι: την μΕγαλΙJτ( ι_>ιιν ωrωιi αίγλην
και ευι_>ίuκι:το Εις το ζι:νίΟ της πν1:ιι μuτικ11ς τι>ι• εκδηλιίJιτι-:ως ... Κω
υrτιψήΟη του Λύγου ο ζψ;uς Εν τω Λ6γω... Κω αψέοΟη πιψοι'iς
εγκατuλείψuς ϊίοl)ΕιJτον πνΕιψιηικ11ν αίγλην. Κω πάφη Εις τους
κύλποι,ς της Ι'ης, ο ι1πο1'\ημψJας ΕΚ της Ι'ης ... και απι-:Οανι:ν ι:ν τω
υιίηωτι i)ια νιι ζψJη Εν τω πνιι'•μιηι ... Ι lοίος Ερμ�ίς Οι1 Είνω ο
πυμπ6ς της ψι•χιίς τυυ, ιιφού αυτύς ιίτο οδηγ6ς Τ(ι)\Ι ψυχι[Jν: Ι Ιοίος
Διι5\'\'Οος Οι:λι:ι τον μπι1ψ1' (_)ΕΙ Εις το κι_>ιίτος των uΟανϊιτων: Ι Ιοίος
Διδιίοκαλος Οι:λΕι τον αντικιηωπιjοει; Εκ τίνος ευγενοιiς μετιίλλου
Οα ιr�•νίιπιηω το κιΙ)ιίηιον, το οποίον δϊον να διαφυλιίξη αλιίJ!)ητον
την και_>δίαν τoLJ: Ιlοίος ι_>αψωδιSς Οέλει ουνΟι:οη πωάνuς ι1ντί
νεκρικιίJν ωδιίJν δι' ιωτι5ν;
Διύτι ο Νιίγος δΕν ιιπιΕΟιtνΕν, uλλ' ιιπλιίJς Εις Εποχιίν κιιΟ' 11ν ΠΕ
λσι•ντο το πάλω τιι ΜΕγιίλα Ι!λπ•οίνω Μι•σηjι_>ια, ητψrατο αύξηιην
φuιτιίς και του εδιίΟη ...
Μπι'οτη πς το ,φιίτος τοι• ΔικΕφιίλου Λποι'•. Μπϊιπη ίνα ηί χη
ιιι•ξιjιrΕως ΦωτιSς Εις το ει_>γιωτ11ι_>ιον Ι'r.Ι-:ίνο ιSπΕι_> ιrι•νΕδ ι_> ιιίζι-:ι
Π((\'ΤΟΤΙ' /ΙΠ() το ζι:νίΟ...
Τον γιjϊνον τ(ιψον τοιο ι'1 τοι1 Μι•οηιγωγοι• ιις οκι:πιίζι:ι Εοω--ί η
Ι Ιν1° ι•μιιτι,οj Λ:-ωκία.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
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Όσο :τιο Fςελιγμένος είναι υ άνΟρωπος, τόοο περισοιSτερο έχει
ανάγ%η την ησl'χία... 11 σιωπιi ι::ίναι η γλιί)σσα της πλει6τητας, ενιίJ
ο Οιi t:>ι'/)ο; fίναι η έ%ψρcιιn1 %ι:ιποιοι• ελαπcίψατος, %άποιιι; ανωμα
λίας. η μιας ζω11; ΠΟl 1 α%όμα rοίσ%εται ΟΕ αταξία ...
Όοο μεγαλcίJνει ο άνΟρωπος, τόσο περισσότερο %αταλαβαίνει 6τι
ο 0<5ρι•Ι1ος είναι ένα εμπ6διο για την εργασία, ενιίJ αντίΟετα η οι(1Jπ11
είναι Π(ί()άγοντας {μπνπσης %αL την αναζητά προκειμ {νου να
διίΧJΕΙ στην zαρδιά, στην ψυχή %αι στο πνεύμα του τη δυνατιSτητα να
εzδηλωΟούν μέσα απ6 το διαλογισμό, την προσε1 1χ11, τη φιλοοοφικ11
11 την zαι).ιτεχνι%11 δημιοι•ργία...
Ι I οιωπή είναι η f.%ψραοη της ειο11νης, της αρμονίας, της τελf.((Sπι
τας. Ε%είνος ΠΟL' αοχίζει ν' αγαπάει τη οιωπιi, ποι• %αταλcφαίνει 6τι
η σιωπή του φέρνει τις %αλ11τερες προϊ•ποΟέσεις για την ψυχικ11 και
την πνε1 1 ματι%Ιl ι'Ίοαοτηοι6τητα, %Cηαφ{ρνει οιγι:ι - σιγϊι να την
πραγματοποιψJει σε οτιδιj::ωτε zc:ινει: ιSτον μετατοπίζπ τιι ιιντι%ι-:ί
μενα, ιnαν μιί.c:ιει. ιiτιιν περπατάει, 6ταν ι:ργάζπω, αΥrί να προ%ιι
λεί ολιi%ληρη αναστάτωση, γίνεται πιο προσατι%6ς, πιο λεπτιSς, πιο
απαλ6ς, zαι ό,τι %αι αν %άνει είνcιι Εμποτιομ{νο με %άτι ποι• μοιι:ιζΕL
να {Qzπcιι απιi ι'νιιν ω.λο %6ιηιο, απιi {νιι %ιiομο ποι• Fίνω ποίηοη,
μο1 1 οι%ή, xoocSς, {μπνπ•οη.
ϊ)μρ111ψ Λί/!ανχυίφ (Ο ()ρ(5μος τηc: υιωπιjς).

11 ι1.1 1 τοΟ1 1 σίυ :τvίπιι νιι. γίνιτυι 1ι' ο()Οr'Ι ι'Ίιt'ι.·ι.οιο η... Ί·:νιι.ς uπr"J
το1•;�uσι%011; ·ι.υνc'Jνις τη; Θιοσοφίυ.; ι ί\:ω %L η ι)ι·ι.υιοιrιjνη προς
τον ω.υτ6 μυ;. c'Jιι σuν π9οσωπι%c°J ίσrω. υί.ί.ι'ι. ου.ν i-νυ. χομμc1.τι
της <>i.η; uν0(.ΧιJ7Η>τητυ;.
Λι%υιοσϊ•νη.01Jτε ί.ι·rc'Jπρη. oi",n: :π:ερισοc'ιηηη. ιι.:;τ' c'ηι ι'Ίιίzνουμ�·
στ,J1 1 (Jί.ί.ου;. ε-ι.τ<)ς ίJ.ν με τη Ουσίυ του ι:ν(J; 1-:υυτο1Ύ πσ6ι.ιιτυι
\"(Ι <•JίΙ ι:ί.ηΟ01Jν οι :τοί.ί.οί.
;

/;Ό //. Μπλαβάτσ;,,υ (Ί"ο ΔιιΜ της Θιοοοφίυς, rπλ. 256)
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Η Καλοσύνη
Των λοΙJλουδιοίν τΙJ ν ιΊπu.ρξη την εξηγοιΊν τα μύρα,
των αηδnνl(ίιν, η μnι1aιχιj, ποιJ ξι:περνά τη λιΊρu.,
των δfντρω11, οι γλι;χn/ χαρπο{ ποι; τρως ιπην επnχιj,
τοι1 σι•1,νεφοΙJ την F:ξηγύ. χuροιΊμενη 1/ βροχιί.
Του ,μιn,1, το χρι1ι1ι5 του ψ(ι)ς, ζ(ι)ιj που υ' όλu. Μνει,
- Μα την ανθριίιπινη ιΊπαρξη; - Και μr5νΙJ η χαλοσι5νη...

*

Καν' το χu.λό γιu. το καλό. Να, ποια ι:{ν' η ΚαλοιnJνει...
Ακόμα χι αν πλ ΙJ ροίνF:οαι με μu.ι1ρη αyνωμοσι5νΙJ...
Καν' το καλό, χωρ/ς χι αυτός που ωεργετάς να ξ{ρει,
σαν fπF:υε, ποιr5ς τοιJι)ωχε πονόψυχα το χ{ρι...
Λπιi τη υοφ!ιι της Λ1γιτολιίς, Σ //ροχοπι'οιJ (ΊrJ χι�ιιπολι5ϊ του Δ,-ρβ!υη, Λθrμιιι
Ν43)
11 χuλοιrιΊνη ι:ιπ · η γιαγιά, μr)ΙJύ.χα η χu.λοιηΊ,,ΙJ,
όλα ιπον χr5ιηιο χι111οι 1τuι, ,ιιr>Ι'Ι/ u.πn,ιι{νει εχε/ΙJ//.
7/ωάν11ΙJ /!ολ{μι; (/'οπαuαμι5θι τljς γιαγιάς)

Λν οι αδικίες ππί-"ναντί σας, σας (r<ιίνυντπι τύσο ;ι:τυπητές. ι)(rιί
λι:π νυ βγ<iλπι: απο ω μυαλ6 σ(ις α υτrι την ιbίυ της υbιίl.ίυς.
Ί
Ι .υτί, στην Π()CJ"(!ι<Jτιχϊηητυ. ιωτ1Ί η υδικίυ, που εί\'<ιι ορατt'1 Ί{<ιι
ποαγματικt'ι. t'ί\'ηι μίυ ω\ρατη διίl.αιοσύνη. 1 'ιά τον (νυ ή τον (ι).λο
λι'>γο οας αξίζ�'ι υυτό που σας συιιβυίνιι: ι'ι νυ πληρcί)σιπ ίνυ
ιοίος, ή οφείλετε νυ μάΟι:π μία υλ1'ι0ιιυ πο11 διν yνωρίζεπ, ι'1
οφιίλεπ ν υ i�υνυμώσι:τι: γιά να yί\'ετι: ιιι<'ι ιδιοφυϊ<ι. ίνυς yί'(υ
ντας, ί:νας κολοσσός.
Ό,ιφυιχιι Λ ίβuνχιiJφ (τομο:: :αί1Ό υιλ. 38)

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟ1
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ΑΙ> JΙΑΙΉ ΤΩΝ ΑJ> ΧΑJΟΛΟΠΚΩΝ ΘΗl:ΑΥJ> Ω THl: εΛΛΑΔΟl:
(l:υνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
ιΊΙ/Μl:'./1ιΊΛ: JΙΛΝ. Δ. ΛΝΛJΝΩΣΊϊJΥ

Δι·ν ι 1 ;τάρχοι1 ν ;τια χr.φ6'((_)((ψυ, αλλά cις μην <ινησυχΕί ο κύμης.
Υ:·-::(ιοι.01 1ν άλί.01 1 Είbοι1ς (ψχωάτητες zαι Ou zάνει το χρ{ος τοι 1 :
,:Οιτο γι(ι τι; μαρμίφινες αρχω6τητες. ·ι•πcί.uχοι 1 ν πολλι:ς οι: blίί.
(f'O(_)Ct οημεία. 1 ·:ι διzιί. ι1μω; ιποι 1 ς Δr.λψΗΊς Ι1ρίοzο\-rαι ανατίμητnι
ΟψΗΟ'(.)Οί. Κω νομίζω ;τω; <)Εν ι:ίνω δί1 οzολο να γίνοι•ν 1-'ρι'ι1 νι:ς zω
αναοzωι:ι:;. ΜcιΟ((ίνω ;τω; ;τολλcί. αγcίλματιι ι:ίνω Οcιμμϊν<ι για ν<ι
σωΟοιΊ ν u;τ<> τοι1 ς Ί'οιΊ uzοι•ς ... Νομίομιιτ<ι Ο<ι ;ιι_JιψηΟr.ι•Οιί> rι;τιi
1-:�ραίοι 1 ;, rιί.λιί. r:ίνω ;τοί.ιΊ ιιzοιΙ1rϊ 'Γχω ι'νιι χuι 1 ιΗi τ<Η' Μι-γ<ί.λοι 1
Λλ�·ξ(ινδοοι1 • Ι·:;τίση; (ι;τ�'zτηοα ι'να γλι•;ττι1 ια<i το ιιν<ί.;ποοο τοι 1
1 / (_) ι<ί.μοιι ».
Λί'(ους μ11νι-- :: αογι1τερcι απcιντιί. ο zιiμης στον :;τQHJf1u 1η1: «L<ις
1
r.1 1.αοιοτιίJ ΊΙιι την ;τ(_)οΟι•μία μr: την ωωίυ ιιναί.<ψ<ιΗ :;τιψιί. τις
οοΙ-\ω_ΗJΠ (_) !·:ς ιωι.οί.ίι·; οcι; την ι·ι>Ί'<ωίυ :;τοι1 οιι; ιινι'ΟΗJ<ι. Οϊ.!'ΤΙzιί.
μΕ τι; rψι.ω<iτηη:ς. Ι·:ι•ι.ιι(_)Ι<η<1J ΊΙ<ι τ()ν Λλ(ξιινι)l_) ο. 1·:ίνω μηιί.λης
((ςί((;».
Κω ο Ά·πi.ο; Η''(!'ν11:: οι•νιοτιί οτ ο ν ι)ι;τί.ωμιί.τη ;τuιί.zτιψιι νυ
οι 1 ν�·ι.ίοη μι τον ίι)ιο ί:.1jί.ο τι> zι•ν1\ΊΙ των ι1uι.ωοηjτι,1ν. Ί'οι 1 ιινιιγ'(ι'ί.
i.ΕΙ. μιί.ί.ισω. την ιποιrr οi.11 μιι_ΗzίίJν ανΟοι(nι,1ν το ι1 ιπην Ι Ιιiί.η ·r1ι1
να τοι 1 ; :-ωΟοδη'(tjοη.
Τον Μιϊίο το ι• 1(12] ο ;τψοΙ-\ι:1 1 τ11ς Η. ο ι: '(l_)Clψ'Ι οτον l low,ιn_l ιiτι
{ ϊ. !' ι �- ξω Hf ιιί.ίο !' ι ιι, ι r__ψϊι νι γι <ι τον α;τ !' ι ηυ ί.μι' ν ο το 1 1 ( -ι.ιί;το ι ο ν
Μ,1Γklωι1s). Ηι)ιz<i <)ηί.ω)11 ;τ(_)ονιiμιο '(Ι<ι ιΗ''(i'.ι\'Τ(_)<ιJοη zιηιιzι-- ιμι'
νι,1ν ηιημάτων ιψι. ιιίων μνημι·ίr,1ν. Λί.ί.ιί. O(L\' ;τ<Lνοι\ηο; -ι.ω ιί;τλη
οτο; ι'μ;τ<)(_)ο; ι·;τcινιιί.ιφ[',ιί.νυ <iτι ιη'Τψι:τιiJ;τίζιΊ ;τολί.�'; ι)1 1 0-ι.ολίι:ς
zω ιiτι T<L !' (_)'(<1 τι' ι.νη; ι·ίνω ο;τι1.νιιι zω ;τοί.ιΊ <Ι%(_)1Ι-\<1.. () ;r(_)HJl)!'Ι'T1j;
ι-:ι.ιΊ <ι\'Τ1i.η<ι,(J11 την ω)ι•νιφί<ι τοι 1 1 Ιοw,ιΓ(i -ι.ω Π'νοι·ί νιι ιι;τοο;τιί.ιrη
το i[Ι''((ΙΪ.ι''ΤΕ(_)Ο ()\ 1 \'((Τ() Ζ!' (_) <)ο::.
11 cιί.ί.ηi.ο'((_)<ι.ιι ίίl το1 1 ι)ι:ιί.r,ψι1.τη μι-: τον zιiμητίl rι;το·ι.rιί.ι'•;ττι:ι τι;
1
μ1 ΟιιJΤο(_)ημιιτι·/.1:; 01 1 ν01jz1-:; τοι 1 ί.αΟ (_) !'μ;τιφίοι 1 T(J)V U(_)ϊ.ωοηiτων
Ε%Ι-ίνη; τη; ι;τ ο ι.1\; ;τ:01 1 Οι 1 μίςοι 1 ν ι) (_) ιψιηιzι'; ι•;το()(οι:ι; -ι.ιηυο-ι.ο-

13'i
πίας τοι, πκουτού ωι[ινα. 1 Ιολυπλ6καμιι. δίκτ11 α Ο(J.τ(J.νικιΓιν κω τολ
μ η(_)ι[ιν τυχοδιωκτιίJν τuοφοδοτοιJοαν με ιι.(_)χαι6τητις τοι1c:
Ει· ψι,ιπαίους μΕγιιπάν�:ς ιιντψπ(ι)πίζοντας κινδιJνους και ΠΙ'(Ηπ{πι
�-:ς αλλϊι κω Εξιωψαλι'ζο\rι:ιι.ς κολοοοl((ία κέuδη.
Ι'uιί.φΕι ο !{οι; ιπον ω Ο{ντη του διαφημίζοντας το 1:μ π6 (_) ι:ι1 �ω:
« Υ πιί.uχουν <ινιφίΟμητοι κίονι:ς, υγάλματιι κω fπιτuψιΕc: �-:νι'πί
γuαφες μαuμϊφινΕς <Π1iλΕς. Λλλ{ι. Π(_)Ι'Πfl V(J. (tV<J.ζητηΟοι,ν με ((Π()λll
τη μι1 ιπικ6τητα. 11 μι:γϊιλη 1')Uοκολία � (_)ίοκπαι στην ιξαγωγ11 . ΙΊ'
uυτ6 χ(_)Ειιί.ζιτuι Π!'(_)ιο σιSη:(_)η Εχι:μι,Οεια και ιξυπνιί.δα παuιί. bι,νιι.
μη, γω νιι. μη τ' ιφπιί.ξοι,v οι Τοι,uκοι για λογα (_) l((<ψ<") τοι1ς».
Λκ6μη κω τον πιη(_)ιάuχη χuηοιμ ω::οιrί ο Ί\γγλος Π(_)Ηψπη11ς ως
ενδιιί.μιuο γι(J. το λαΟuι:μπ6 ι_η6 τοι1 . Lf μια Επιστολή τοιι <ιναγγ{λλιι
στον l lowω·d 6τι ο πατ(_)ιάuχης του {χει υποuχΕΟή να τοι, π(_)ιψηΟπi
οη <ψf(_)ικά οπϊινιιι. ιι.γϊιλματα, απιi την Λλεξuvδuι:ια».
«Λνιί.μεοα ο' ιωτά τα ιι.γάλματιι., εξηγιί ο πρεο/)ιιrηjc:, ι:ίνω και
μια Οι-:ά ιι.π<J μαύ (_) ο μάιηιιφο, κι'iτι ανεπαν(ιληπτο, σ(ι)στι, αοιστοιΊο
γημcι.. Μου μίληοι: επίοης για {νιι. νηοιί.κι, 1 ιρ6 των αuχαίων
Ελλ1jνων, ιικατοίκητο τιίφιι. κω rντιλQ>C: (J.Vεξε(>ΕlJνητο (εννοεί τη
Δ1iλο). Lτο μπ(J.ξιΊ �'δωοι:: n1ν 1•π6οχΗn] νιι. μου Π(?<ψηΟειΊ οη /ΙΕ (_) tκιί.
/)ι/)λίιι.. Μοι1 ι'δ(ι)οf. κι' 6λας, ως διΓιοο για n1ν Λυτοι• Μεγιιλειι\nμα,
μια χ�-ιρ6γοιιφη Λγία ΙΊ1cιφ1j, γuιι.μμ{νη απ6 το χϊοι της Λγί,ι.c:
Θ{κλω; π (_)ι,ηομιί. (_)τι•ρος των Ελλ11νων».
Ο κ6μης Ι lο\ν,ιι·ιΙ τοι• Λιυ11ιlcl ι·ίνω Π(J.νι-ι1τι1χψ; γιιι. n1 bοωπη
(_)ι6nιτιι τοι1 Π(_) t·:ιψπ•ηj !{οι;. ΛλλιΊ. οε λίγο ιμφανίζπιι.ι ιπ:ο ,ψοοκιj
ν ιο ένας �·π ι κίνδι,νος ιιντιι.γωνιο τιiς. Είναι ο δοιJκαc: του
ΜπιΊ.κιγχαμ. Το μονοπιΓJλω τοι, Λη111ιlι;l κιvί)ι,νιι'•ει.
Ο δοι•κιι.ς yQUψH υων π(_)εσ/-\πrτ1j κω τοι1 αναΟέηι «να ποιμ(ωη
μεοικ ές σι λλογές ιφχωοnjτων». Ο δοϊ,κ αc: είναι ο ι 1π' <φιΟμ. ι'να
cΊ.νΟQωπος τοι, αγγλικοϊ /)uσιλιίοι• κω η ιιiνοιά του πολύτιμη. !Ίιι.
τον l{oc ποο/)ϊιλλtΊ μιιι. λιψπ(ΙJJ ει•κcιψία γιιι να t·ξιωφαλίοη μπϊι
Οευη υτο Λονi)ίνο. Ι°(Ιάψι-:ι. λοιπι,ν. κιιι στον ν�·cι.(_)6 <�οι•%α τοι ι
Μπι'iκιγχ<ψ ΕΠ(J. νιι.λιι.μΙ-\άνοντιις τ(J. π ει>ί cι.γcι.λ μcΊ.των της
ΛλFξανδι>t-ίας, .:π (_)ί (J.νΕξl'ι>ειΊνητοιι νηοιοιΊ μι τοιις <ψχωολογι%011ς
Οηοω 001Ίς κιι.ι περί του χΕψιηψϊιφοι• της Λyίιις Θ(κλας. 1:ννω:ί να
εξι,πηρπιjιrη κω τοι•c: δι1 ι\ %Ι'Qίοι•ς.
11 ΕQνούν λίγοι ιι%6μη μιjνες κω ο πηεσ/)ευnic: απει1 ΟιJνεται Π(?ΟC:
τον κι,μητα Λn111ιlcl:
«Ψάξαμε 6λη την πολιτεία (την ΚωνσΤ(ι\'ΤΙ\"ΟlJΠολη) αλλ(ι. δεν βο11κιιμε
τίποτα ατ6ς απ6 μια Ι Ιίιλη που την Ι'λεγαν άλλοτε J)oι·tu Λιηc,1 1 •
Την {χτισε ο Μt'γας Κωνσταντίνος. Ι Ιλαιαιιί>νεται απ6 δύο μεγ(ι1
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λους zίονες. Το l':τέρΟl'ρο διαzοσμούν δcί.Jδεκα πλακίδια α;τό υ;τέ
ροχο μάρμαρο με ανάγλυφες ;ταραστάσεις. Ο IJett)'::- με βεβαιcί)νει
ότι τέτοια αριστοl'ργ11ματα δεν είδε πουθενά, ξεπερνάει, λέει, :,:αι
τις ;τιο α:,:ριβές συλλογές της Ιταλίας».
Ο ;τρεσβευηiς α;τοφασίζει ν' αποσπάση τα ανάγλυφα, τεμαχίςο
ντάς τα, να τα αποzρύψη zαι να τα φυγαδεύση στην Αγγλία.
Σχεδιάζει εν ψυχρώ τον βανδαλισμό που θα πραγματοποιήιτη ύστε
ρα από 176 χρόνια ο λόρδος Έλγιν στα μνημεία της Ακροπόλεως.
Και εzΟέτει στον κόμη με κάθε λε;ττομιόρεια την επιχείρηm1 cφπα
γής τοl' μνημείου:
«Δε μπορcΔ να σας υποσχεΟcίJ ότι Οα πετύχω, γιατί τα γλυπτά
πάνω στην αρχαία πύλη, την πιο περίf-\λεπτη πύλη της
Κωνταντινου;τόλεως, είναι περιτειχισμένα. ΊΞ.,-τειτυ η πϊ•λη αποτελεί
την είσοδο τοι• φρσι•ρίου ;του είναι zλειστό απ6 την .ί\λωση. Κλοπ11
είναι αδύνατη γιατί κανείς δεν τολμά να πα()αf-\ι(ωη την ίδια την
έδρα τοl' σοl'λτάνοl'. Να μας τα παραχωQ11σουν απο:,:λι,ίεται επίοης:
είναι γνωστό ;τ6σο μας μισοί,•ν. Μια λύση υπάρχει. 11 δωQοδοκία.
Θα ;τείσουμε κά;τοιο μοι•οουλμάνο ιερωμ{νο 6τι η πcφουοία αυτrί>ν
των γλυ;ττcίJν α;ιοτι:λεί ;ι(_)οσβολ11 του Ισλάμ και καταπάτηιn1 των
τουρ:,:ι:,:cί)\1 νύμων. Μ' cn.'T!l την πρόφαση Οα τα α;τοωΤ<:ίσο1•μι-: απ6
την ;τιΊ ί.η zαι Οα τιι ·,ψϊ•ψουμε zάπου. Κι' ωμού «;τυγcί><JΕΙ» η ι•πι1ΟΕ
uη, αφού ξεχι10Ο11 ενη:i.c;Jς :,:αι δωλυΟ11 κάΟε υποψία Οcι λά[)οι,ν την
ι:"ιγυι•οαν... ».
Λλλι:ί χ()Ειι:ίζο\'Ται ϊ.()Ιlμcιτα, πολλά ϊ.QΙlΙωτα γω νιι Οι:οη Of' ι-:φrι(_)
μογή το ·ι.cιταχ(Μνιο οχ�:διο του [)ανδαλιομοϊ•. Εφτα:,:()οΙf·:ς :,:ιψrί>νι-:c::.
Το ςF ()ΕΙ, είναι ακ(_)ιl)ι:ί, υί.i.ά :,:ω πάλι <)Εν είναι f){f)ωος ι1τι Ου
;τετιΊ zη η α (_) :-τ<ιγ11.
Και το ι•οτι:(_)<J'((_)Uψο: ο Π()ΕΟf)ε1•τ11ς ;τιι(_)ιαfιλι-:ί τον :,:ι1 1 ιη τοι•
Λrυr1dcl να ψρυγτίιn1 '(Ια τη μετάΟΕ<JJΊ του οτο Λονι)ίνο.
ΔΕν διστc"ιζυ ι5μως να 1•ποοχεΟή και στον ι)Εt!ΤΕ(_)Ο πι:ίτ(_)<ιJν6 τοι1,
τον πcινίοzί' (_)() δοΙ!%(( τοι• Μπ6:,:ιγzαμ τα γλυ:ττι:ί της Χ (_)ΙJ(ί()ΠΟ(_)Τί(ς.
Τον ι-:νημf(}ίJJνι-:ι, i.οιπι5ν, για το οzι'ι)ιο των ι)rιJ(_)οι')():,:ιιίJν :,:ω της
cφ:-ταγ11ς.
lε μιυ νϊα επιοτοί.11 :-τί.η(_)οψJ (_)Εί τον δοιy:,:υ 6τι η f:;τιχι:ί(_) ηοη ΙΊ (_) ί
ο:,:r:τrΗ ω: στcωιμ6τητα. ΤΟΙ.' ανιιγγ(λi.ει, ι1μως, ι5τι f'ψΟωJΕ ιιπ<> την
Λi.C::;r:ίνι)(_)Εια, zc:ί (_) η οτη μεοοί.r:ί!Ίηοη το1• πατ(_)ι<:ί (_) zη, το πιφί<ι,ημο
6γrιί.μυ της !l((l' (_) ))C:: Ου:ίς. Δι•ιπυzι;Jς ο zu.i.<iγE(_)OC:: ;τοι! ιίzι-: ιινυίΛ
l-\ει, με εντ:οi.11 του ;τcη (_)Ι(J. (_)ϊ.)), τη ψΘ.ιιξη του ιιγι:ίί.ματος, ,,πο11ί.ηοι·
δολίως» το γί.ι:;ττιi ιπον 1 ·ω.i.ο Π(_)()ςΕνο. «Ο Π(H(_)L<l (..)1.1); Είνω %(Η((
οτι:νοzιιJ(_)ημ(νος :,:ι' Εγrί) ωοΟι:ίνομω \'Τ(_)ΟΠή».
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Στον I Ιοw;ιη.Ι γ(?άψει άλλι:ι: Ο J > ctty, ο ν{ος απι:σωλμ{νος του
κόμητΩς, υυγκένη_>ωσr. μ�:γάλον όγκο r.λληνικι!,ν ιι(?χαιοηjτων. Το
καί?άl)ι του, <5μως, ναυϊιγησε μι-: αποτέλεσμα νu χάοη κω τοuς
Οηοιιυρούς και τα χα(?τιά του - την ι'ιδεια, δηλαδή, των τοιφκικrί>ν
Λοχιί,ν. Λλλά ο H.oc φ(?οντίζει νu εφοδιάοη με ν{ο οουληη1 ικιS ψψ
μάνι τον J> ctty γι<ι να ουνtΞχίοη την αποο1:ιJλ1j του.
Ο H.oc ιφχίζει νu αιοΟϊινr.ται άοχημιι. Το διπλ6 πωγνίι)ι με τον
κ6μητα και με τον δοι:.κα τον uνησ11χι:ί. ΙΊατί και οι δuο πιιπτ1,011ν
6τι έχοuν την αποκλΕιιπιχ6τητu.
11 αοπαγ1j των αριιπου(?γημάτων της Χρυσ6ποοτcις μποοι:ί νιι
γίνη από στιγ�ηj or-: υτιγμ1j. Οι δύο μεyιστάνr.ς αναμένουν μr. αν1 1 πο
μονηοία την πλοιΊ οιιι λΕία. Ίϊ Οα γίνη 6ταν uποοπαοΟοι,ν τιι γλωττϊι;
Ο σιιτανικός διπλωμάτης α(?χαιοχάπηλος αποφcωίζει νu μεπ.ι[)(ι
λη τον κ6μητα κω τον δοι,κα οε συνεταί(?ους. LE ν{α επιιπολ1j Π(?ος
τον κ6μητιι ο l{oc ι.ιφοιJ υπι-:νΟυμίζει, χατά τη ουνψ)ι:ιά του, τις
δυοκολίΙΞς που ι.ιντιππωπίζΕΙ, τους χινδιiνους και Π(?Ο π<ιντιSς τα
έξοδιι, πα(?ιιχιιλεί τον Ι low,Hιl να του ι:πtτ(?έψη να ί'>ιί>οη μΕ[Η χά
ωτ6 τιι γλυπτϊι της ΧQυιΗSπο(?τιις οτον δοιiκιι τοu Μπϊικιγχι.ιμ.
(//ιίηως από Τ>/1' ε,7οχ1ί τω�• ι51•1•ωμουιι,ί1· τοι, Ηοι• τα γλι•;rτιί nις χρυοrίπορτιις ι'γι,•111• ιίq·α
ηα).
LE ιtλλο γ(?ιtμμιι του πλϊχπ το Εγκcί>μιο του ι > ctty,τoι, ιτιιτcινιχοιΊ
απι:ιπ<.ιλμένο1 1 τοι 1 I ILJ\\lίHd, που Ουμ(ζει κατuχΟιSνιο Π(?C:i%τΟ(?α της
εποχ1jς μιις.
«Λ\'Τψετωπίζπ μι-: απ(ιπι:ι 1 τη ι ιπομονιj ιSλιι τι.ι ιηι1z1jμιη<ι κι' ιSλι:ς
τις τιιλωπι,ψίι-:ς. ΙΈυμι.ιτ(ζει μι-: Ί:λληνr.ς κάτω απ6 τις πιο άΟλιr.ς
οι1 νΟ1jκι-:ς. Κο1μι'ιτι.ιι μΕ ουντ(?οφιϊι ψα(?άδες ;τάνω ιτr. ιων(\)Ες.
Μπcφιψφιί>νπω cινιtλογιι με τοι 1 ς ιινΟοισπους κω ;τοοοιιιψιSζετω
αμ{οως οι-: κιtΟε κuτ(ιυταοη, για ν<ι πr.τύχη το οκοπιS τοι ι και νrι
ευχι.ιριιηιjοη τον uυΟι:ντη τοι,. Τον r.οτειλα και οτην ΛΟ11να. Τον
πεοιμ{νω τιίφcι νι.ι επιιπσϊψη απι, κr.ι για νιι μrtΟω τοι ι ; κιφποιΊ ;
των μιSχΟων το1 1 ».
2.:το μεταξιΊ ο J > ctty κατορΟcί>νει να uνι-:λκί ιn1 του cφχιιιολογικοιΊς
Οηοιιι 1 οοί1ς τοι1 κcψαj)ιού ποι ι ναι1 άγησε στη Χίο κω να μπαψι·'οη
τιι λιίψι1 οιί τοι1 ιπη .Ζ:μί! σνη. Εκεί Ol1 \'(.(\'T(( {νι.ιν ασχωοκet;τηλο ον6μιιτι 2.:ιιμψrίJν ποι 1 οι ι γκι-:ντρrίJνΕι αοχωι5τητr.ς για λογαοιαομιS
κάποωι 1 !Ίίλλοι, J > ciΓcsc. Ο Σαμψrί>ν ουλλαμΙ)cινοrιι uπ6 τοι1 c
Ί'οι\>κοι1ς. Επωφι:λr.ίτuι υ δωμιSνιος J > ctl)', ανωωλιΊ ;τη:ι τη συλλογ1j
τοι• 2.:αμψιίιν κω την ι.ιγιχ.,uζΕι το 1(127 γιcι λογuοιcωμι5 του ;,:ι,μητοc:
Λn111ιlcl. Λυτιj η λι-:(α )jταν η επιτι 1χία τι1ς ζω11ς τοι'(... )
Το λαΟοεμ;τΛριο των γλυ:τη[>ν απυη:λο{ σε μια πολιΊ ε;τικ(νι':>ι 1 νη
1
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ε:τιzfίοηση. Λγω.ματα έ:τψ:τε να μεταφψΟοι•ν ωτ6 μεγάλες ωω
οτ(ωr ι; ;,:ω ιπ<i α:τ6με (_)<ι μονο:τ(ιτι α υε έ (? ημcι λ μ
ι ανcίκια γιcι νcι
ιι LψτωΟοι•ν %l_Η'ιι·ιί Of ;,:ιφcψια :τοι• :τε(?ίμεναν «στα πανιά». Με
α:τοτέi.Fιψιt να ;,:cηωπ:(_)έφωνται ;,:ιιτι'ί τη μετιιqχψά. νιι ια(_)ι,ηη(.)ιά
tωντιιι 1j νu Ο(? t'fψuτί'ς.ωντω α(_)ιιποι•ογιjμcιτcι της ;,:λcωοι;,:ιjς ε:τοχιjς.
LF μια ι::τιιποί.1j :τ(_)ο; ΤΟ\' ;,:6μηΤα τοι• Λnιndcl ο Ί\γγλος Π(_)Η,f)ει•ηjς
:τrοιγοιίιι ει τη μεί.αyzολι;,:ϊj οδϊ•συεια των ιιγιιλμϊιτων:
«Ι-::τί δf·;,:cωzτιίJ μέ (? ε; Τ<ιξίδΕι•ε r'νιι ιίγυλμα γι•νιιί;,:ίlς φοι_ηωμr'νο
or μοι•ί.ιίt_Jι. Κ(ιΟε nSoo ίj'Οt_JτcιJν6ταν ;,:ω ξεφο(.)Ηι>ν6τcιν. Κι' {τοι
αί.ί.οιΌ γινιiτιιν Οl'\'Τ()ίμμιιι τιι χέ (? ια. ιιλλοϊ• Ο(?,'!ψcη(ς.οντιιν τιι χι:ίλη
;,:ω η μί-τη ΤΟ\' <t'(<ίi.μιιτο;. Κι' ύ:τω; ;,:ιιτά,-τψπ το γλι•:ττιi Οι,μίζι:ι
J.f"l(?Ol't_)'(EίO.·'
'Γ:οπιί.cι τt_JΕι; <tνΟ(_)ιίJ:τιΗ•ς μοι• <π:η C:-Χιοο. Κcψάλα. Φιλίππιη•ς κω
υ' 6ί.ε; τι; ιι;,:τf'; τη; Θ (?ιί;,:ηc. Ελ:τίζω πολλιί ιιλλιί δεν τολμcί> να
'(t_)<ίψω τί;τοη ((%6μη ιπη zcίοη οιι; :τ(_)ιν «Τ(( [)(ιλω (ΠΟ ;,/()l». Ί'<1ιτες
;,:ιιι ηiοε; ψψf:; οι Ί:ί.ί.ηνε; μου υ:τοοχ{Οηκιιν ;,:ω οτο τr'λος μι'
εξιι:τάτη οuν».
Φι•οι;,:ιί ιiί.ε; οι ι:πιοτοί.r'ς ;,:ατιιί.1jγο1•ν οτη γνω<Jτιj ε:τωδ6.
Λι•ο;,:ολίε;, %ίνι)ι•νοι, ιι;,:οίl)fΊ<t. Λλλι'ι ο ΊΊ10111,1s 1 !οw,ιιΊI %<iμης τοι ι
Λrιιridcl ;,:ιtΟψrι•zιί�ιι τον ιι ιί.οχ()ιjμιιτο <)ι:τίJιψιίτη ;,:ω το1•; :τ(_)ι'ατο
Qf'; τοι•: «L\'νf·'zιo�-. ()Ε\' Jlf' 1-- νbιωι:ι' (_) !'l Τ[ Οιt ιποιzίοοι1 ν».
Ο :τψιψι't'Τιj; ι)Ε\' ι)ιοτιίζΗ νιι ()(_)'(<tνιίJοη μΕ τον J > ctl)' ;,:ιιι τη οιψ
μιΗ_>ίιι τοι• !Ίοlίοί.ι'; ι1ι· !'ί.ί.ηνι;,:ι'::: f-\ιl-\i.ιo01j;,:1·; ;,:ιιι ;,:λιη�'; <J;τιίνιιιJ\'
f-\ιf·ίί.ίιιJν.
«Κιιτι,J(_)Οι,Jοιt νιι Ι'ί/,<Η)ιϊιοω τον J )ctt)' Jl!' ϊιbΕι<t !'l<J<J<)<H' ιπ:ην :τιο
</ ημωμ!'νη /)ιΙ',ί.ιοΟιj;,:η τη; Ι-:ί.ί.cί<)ι1; ιi:τοι• φι•).ιίοο\'Τ<tι <iγ;,:οι <((_)J.<tί
ων J.!'l[_)Ο'(Q<ίψιJν. Χ ιι ηοιμο:τοίη<Ηt την ιίι')ΕΙ ίl μΕ τ�'τοιιι ι:;τι<)Εςι<iτητιι
·r.ω :τυνοι•ιιγίιι. μι' τη f-\01j01'Ι<t των ιινΟ (_)rι'JπιιJν μοι•. rΓJ<πl' ;,:ιnι,·J(_)Or,HJE
νιι <Η'ν<πο·ι.ομίοη ι·ί;,:οοι <)ι•ο. Ι Ιίιrπι•ιι :τω; Οιί:τ!'(_)ν<ι ;ι.ι' �-γιίJ το ιιι· (_)ί
<)ιιi μοι• ιιί.ί.ι'ι f·;,:ι--ίνο; τυ %(_')<ίτηοι ιiί.ιι γιιι τον �:αι•τιi το1 ».
Κω :τψΗ1Ο�'πι ο ;τψ<ψι:1 rτψ: <iτι ιινιίιιι·ιΗt <Π<t f-\ιΙ1ί.ίιt που {;,:λι·
ψrtν οι <Jι 1νι·ιιγιίπ; τοι1 1jηιν ηι �Ό·rιι τιι1cι'Jν :τrη�'(_)ων τη::: �:;,:;,:ληοίιι;.
Τ(ι)\' ι-:ιι (_)(1.ί 1 ι. Μιινιωιj ;,:ω l·,ι•ο1·f1ίοι•.
( )ι ι)ι'•ο ωJΙ.<t1()%<ί;τηί.οι. ο ΙΖοι: ;,:ω ο <t:τΗΠ<tί.μ�'νο; το1• l lov. ;11·d.
ψ.U<tν Ο!' ()Ιjξη γιιι. τη <)ιιινομ1j τη; ί.rίιι;. Δι1:;ι.ι')ι;,:01Ί ν ;,:rιι οι <)ι•ο τιι
(Ι.'(ϊιί.μιηυ :τοι• ιιγιψ(ω(Jη·r.ιtν <Πψ' Κ<> (_) ινΟο. Τι).ι·ι.ιί ο J Jctly φοοτιίJ
\'!'Ι <J' �'νιι ;,:ω_>ϊφι τοι•; Οη< Ηι.ι•οοι•; ΤΟ'\', μιί () !Ηψα ;,:rι.ι J.fl()<J'((_)Ιι.ψu
·r.ιtι οιιί_-τιίι_>ι'ι γιιι την Λγγί.ίο.
Το :τ1·ι)ίο �:ίν υι ;τl(( Ei.i-:ϊ•OE()<) γιιι τον Ί\γγί.ο Π(_)Ε<Jl{�:ι•τή.
1 ·:ψΗ)ιι'ι:::υ �'νιι :τοιί;,:τοψί ΤΟ1' με <J<H 1ί.Τιι.νι ;,:ιi ιι,ιομcίνι ;,:ω τον 1:ξιιπο1
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Ι Ί<J
οτ{λλει οτο Μωι_Ηcί. Λψ<Ητιι[ινετ<Η πω στ:ο όοιiκα τοιι Μπιί.κιγγχαμ.
ΚUQαβιές με αρχαιιiτητες ξεκινούν κάΟε τι)ΗΟ απι; τιιν Ι Ιιiτρα, τον
llειρωά και τα νηι11ά του Αιγαίου.
Λλλιί. f:VtJJ ταξιι1ι:ίι <1ν οι <φχωολογικοί Οηοω•ι_ι οί ο όοιΊ;ως τοι ι
Μπάκιγγχιιμ ι'\ολοφονιc ίτω ιπ.ο ΛονΜνο. ΊΊ ϊγιν<ιν τα ψοι_ηία μΕ τιt
μϊψμ<ψ<1: Ι Ι ι_ι6κ1-- ιτιιι yιct μι•ιπ.1jιΗο ποι1 ι'\1-- ν ι'χr:ι α·ι.ιiμη όιαλι·ι•καν011.
ΛντίΟπu, τα <ψχωολυγικά λιί.ψι 1 ι_ιι1 τοι• J J cιιy ( φ Οιωι1ν χιινονιχ<ί.
<Π.Ο Λον11ίνο την ημ(ι_><1 των Θι-:οψ<1νr:ίων τοιι Ηι27. Λίγοιις μ1jνΕς
<ψγ6πι_ια ικανοποιείται χuι η επιΟυμία του αι_ι χωοχιίπηλοι 1 Πι_JΕ
ο�πηi. ΜετατίΟι:τω οτη μητ ι_ι ()πολ1. Ί Ιταν η Επφι_ιι1/)Εt 1 οη των
λαμπι_ιcίιν ι•πηι_ιΕοι<ίιν τοιι.
Lτην αι_ιχ1j ο Ι IΟ\ν,ΙΓιl ιιντιμετιίιπιζΕ τοι•ς μι•κτηι_ιιομοιΊ ς των ιη•μ;ω
τ ι_ι ιωτιίιν τι>ι• γι(ι τις «π(τι_ιΕς που κοι!/)ιίληοΕ <t;το την ιί.;ψη τοι ι
κ6ομοι 1 » χω τι1 ω{Ι'ψ<1λι1 χω ακι_ιωτηι_ιιωψ{να αγιίλμιιτα. Λλλι'ι ι'ξη
χι_ι6νιο ιφyιSπι_ι<ι μΕι_ιι;ωί ψωτιιψϊνοι Λyγλοι F πιιη1μcιίνοι 1 ν την αξίι1
των μιφμιίι_ιων κω η μανίι1 της οι 1 λλογ1iς ιιι_ιχωοηjτων γΕνικΕιΊπω.
, 1 Ιι_ι Οι:, 6μως, η Επανιί.στιωη κω ο αποκΕψι1λιομ6ς του Κιφιiλοι•.
Τα �-λληνιχιί μ(ψμcψιι. ι1χϊφαλα αγ(ιλματα ;ωι ινεπίyι_ιαφι:_ ιπ1iλΕς
οχοι_ιπιιτμϊνΕς οτις ι11 λ{ς και ιηοιις χιjπους του παλατιοι'• τοιι
Ι Ιοw,ιι·cΙ ιtπι>μυνιιν ΟΕ Ολι/11φ1i Εyκιηιί.λΕLψη . Κι' η κιιτωπι_ιοψ1j
Ει_ιχ6ταν οιγιί. - οιγϊί χαΟι(>ς π1:ονοι,ιΗ1ν οι ι'\εχατίFς ιαιi το όιιψι_ιωτι
κ6 ιιγγλικιi κλίμυ. Ι Ιολλιί. yλι•πτι:ί ΧLJ1JΟψοποι1jΟηχιιν ως οιχοι)ομικιi
ι•λι%ιi ( ... )
Λλλιί. Ι'χτιiς ιιπ6 την ιφγι1νωμ{νη ιψχωοκ<ιπηλί<t ποι 1 ι'ψΟωrΕ ιπο
<tποχιψιΊ φωμ(ιτης κιηιί. τον J/, ωc[ιν<1, τιι ιφχωοΕλληνικιί. μνημ1-- ίι1
ιtφ<1νίζοντω χω ιοτιi τοι•ς μΕμονωμ{νοι•ς Επιι'\οομι-- ίς. Όλοι οι
Ι•:ιψω;τιιίοι τιιξιδιιίιπς cι::τύ n1v Εποχιj του Μοι_ιοζίνι ψιλοδοξοιΊ οαν
νο ιι;τοκομίοοι ιν κιιι μι'ι_ιικίt ΕνΟιΊ μιι1, ·ι.εφιιλές: υyιιλμιί.των. νομίομυ
τα χω <tt_Jχ<tία χ�-ιι_ι6yοιιψιι. Οι πι·t_Jιηγητι'ς ι·πιΟι•μοι•ν νc1 πχμηι_ιιιί>
οοι•ν τις εντι•πιί>υεις: κω το Οcωμuομιi τοι•ς yιιι τιι λΕίψανα τοι 1
ιφχαίοι• κ6ομοι•.
«'Γχτοτε ΠΕ(_)ι ηyηηjς: Φ (_)('ίγκος. διπλωμιηικιiς: ιι;τεοτ<ιλμι'νυς.
ιηριιτιιίnης μιυ0ωτ6ς: 1j Ες ι--παyyέλμcιτυς: τι•χοδιιίι%της όΕν δι1jλΟεν
της 1:λλιίδος χι,φίς νυ κιιτωηt_Jέψη, ιφ;τιίοη 1j ιαοχομίοη τι των
αι_ιχαίων.
Ί Ιτιιν μω Επιδοομιi που ΟιΊ μιζε α;τιi μιιι cί;τοψη τις οωμιliκι'ς
αρ;ταγι:'ς των Οηυαιψιίιν της Κοι_ιίνΟου, των ΔΕλφιίJν και της
Ολι•μπίας: ιιπιi τα πρiηα κιιiλας χριiνιu του ιι; ωi>νι1 η Ι�λλάδα %αι
οι αποικίες τοι•ς ξανάγιναν ύ,τι ι π1jι_ιξιιν �-πί \ Jωμ((ίων: ι:'νιις απέοα1
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ι..ιο
ηος χc(Jρος μνημfίων τέχνη:: ελείι0Fοος για ε:ψετάλλει ι ιn] α;τό τον
;ωΟι-'να. Οι Άγγλοι ι::ίχι.ιν φ_>πάξει r:ι6λας τα πιο αξιόλογιι γλυπτά»'
Τ,νcις Ιταλό; ;τf(_)ιηγηηj; ε;τισ ημαίνει το 16 74 τοι•ς Ι1ανδαλισμοι•ς
των Ει•οι,ηιιίων υτις μετό;τες τοι• Ι ΙαρΟενc()νος: απ' 6λες αυτές τις
μFτι,;π; έί.ει:ταν οι ;,:εq cιλι-'ς r:ι' αι•τιi επι:ιδ1j 6σοι δε μποροί•σαν να
α:τοr:ομίυοι•ν οί.6r:λψ__>α αγcιλματα ;τεοιωοι'ζονταν στον α;τοκεφαλι
5
ομι1 τοι•; • ( ••• )
Το ·ι.cιr:6 μεγαλc(Jνει r:ιtOcίJς πληΟcιίνει ο cψι0μ6ς των οr:αφcίJν ποιι
r:uτα;τί.έοι·ν ιπον IIΕψωιϊ Ο q;τωzιS; Φιλ6παππος έχασε το ι'να τοι•
;τ6δι ιαι1 την r:αr:01jΟυι.ι r:ύ.;τοιου νεαο01Ί ('άλλοι•.
Κω r:αί.ά, οι νι-:ανίι-:ς {χουν τα ι-:λαψ(_)Ι'\'Τιr:ά τοιις. Ίϊ να υr:εψΟ1j
ι\μω; r:ανείς '(Ιί1 τοι•; :τί.οι(φzοι•ς των δι'•ο αγγλιr:c(ιν φοι-:γαηίιν ποι 1
f'11γι1ί.(1ν στο Lοί•νιο (να Ι-Ιι.ιοrλι με ;τίΟΟ(( Υ.αι :τcωάλΕιψιιν τις r:ατιί.
ί.u•·ι.ι:ς ιιιrτι><Ηf.ΤΙ' l_) ι:ς r:οi.<ίJνι-:ς τοι• νc.ωιΌ γσιίφοντα; τιι ονιSματα των
πληψ,ιμ(ηων. ιιξιωματιr:cίJν r:αι ναι•ηίJν:
ϊ)τιιν αο<ί.ζυ στον I Ιι-:ι ι�ωcί. U'('(λιr:1j 1j γι1λλιr:1j ψ(_Η,γuτα οι νυφοί
δι\;,:ιμοι εξιηοί.ι'•οντω r:cn<i των οι-:πηίιν μν�]ΙtΕίων των ΛΟηνcίιν. Κω
ΕΥ .Εί f·:-τιδίδοηω (Τ[ ι)(ί.()1-\C((_)η r:ιηωrτοοψj των αγι1λμάτων, γείο(ι)ν
r:ω Υ.ΙΟ\'ΟΥ.l_)Cί.νι,Jν u:τοr:ομί:οντας πμάχω ως ι-:νΟι\ιω τοι• τιιξιι)ιοϊι
τοι•; οτην ΛΟ1jνι1.
Κ(ι:τοπ ΕςίL\'ΤΪ.1jΟηr:c!ν τι1 Υ.<ηαr:Είμενα '(λι•πτιί.. οι Ι'νι-:;τίγuυψ�--::
;τί.r ί.;,:ι:ς. τrι νομίομιηι1. τι1 ι1σχαίιι χι:ψlJ'(ί)<tψα. 11 t1jτηοη ιSμως Ι'ς<1r:οί.οιΌ Οηοι: ι'ντονη οτην Ι ·:ι•σr(J;τη. Λσχίζοι•ν τιiπ οι ω•τοοχ/ι'\ι υ: 1j
Οί)'(ίtνι,ψι'νι·ς ιι\•ιω;ι.ωι ι';. Κυι Γ(r.ωνιιϊ::πω νι'ο οτιίι)ιο ι'\ιiξης
ί.ιψ;τ ι� ιiν '(tιι τοι•; ιφι.ωοr:υ;τ1jλου;:
ΔΕ\' { ι.υ; ;τ((ί)(( \'(1 ο;,:ιί.ψη; ι)ι•ο μι'τ(_)(1 ι)ιί.Οος γιυ \ (( ι) (.1 1]; πολι'•τι
!(Ι'ς (({_)1/.((Ι()ΤψΕ;. 1 Ιοιν ((:τ() Tl_)1<1. ΤΙ'ΟΟ!'(.ΗΙ. 1/.{_}()\'1(( ι'νr1c r:ηποιφϊi::
ΟΥ.Uί.ιCο\'Τ(Ι; το ι.rίψυ l) l_) ))r.1" ι'νυ ιωομιψι'νιο <ί.'f((ί.ιω τη; Ι Ιιιλλιί.ι)ο;
:τοι• το ;τοι'•ί.ηοι ΊΙίt ι'\ι•ο ηί.ί.ηl_)(ι οτον /,ι{_)ιίι. (/ Ιυ,i"Ξ"·ο; τη: ι·")j_ίιι; <11ην
Λ(}ιjνιιτο 1(,70).
l lι)!"(}l)E\'T!·':: %((1 Πι_><iξι-:νοι, ;τι:uιηγητι';, ι'μ,-τοοοι. τιι zο<'\Ι(ι)Υ.Π-:: '!.((!
Ε:-Τ(('((Ι"i.μιηίι·; υυzωο;ι,ιί;τηί.οι (J\'\'(1.'((J)\'lζO\'TUI
;,:ι,νιjγι των r:υί.
ί.ιπι.νι ·ι.r1)\' 0ψΗΙ.1'l_)ίίιν. Διπί.ι,ηιω:ι-ι.ι'; r1;τοο,·οί.1'; οί.ί.ιί. '!.ίιι Ο ι�ηο;,:1·ι•
τι;ι.ι';. οι μιο οιονιί. ι,_> 101 - Ιηοοι•ϊτ1'ς ;ι.ω Κυ;τοι•;ι,ίνοι - μι-:τrι.l)ιί.ί.i.ο\'Τω
Ο!' μυνιιίΗ)ι:ι; ιιι•ί.ί.(-ι.π; ω__>ι.ωοηjτων ( ... )
Οι ιι <ιJτιομι\'Οι 'Εί.ί.ηνι·; :τu.ι�rι-ι.οί.οι•ΟοιΌιηι.ν μ1· ψ1•1.ι-ι.1j ΟΙ'\'ΤίJΙl',ιj
τη ο;,:ι•i.cΊ'ίίη τι:J\' μνημι-:ίων -ι.ιιι ιΠΙ'(/t<ί.τι�rι.ν τοι•; /�1•οr,ι;τrιίοι•:: ίl.{_}1/.υ.ι0·1.<ι:τ1jί.οι•;. () ΛΙΙανιί.Ηιος Ψαλίi'>r1ς, i'>ιi'>rί.ιπωλος του I Ί::νους -ι.ω
1]'(!'Tlr.ij :τνι:ι•μιηι·,-,.1j <j Ι'ΟΙΟ'(νr,ιμ.ίrι τοι 1 \'ΗJΙ-:ί.ί.ηνιr:01• ι)ιωι,<,rτιομοι'•.
ι-ίμ ((;[0"!.(Ι.ί.ι'οΗ (JT(I_ ΙΊιί.ννι:νυ (υσι.1\ ΤΟ\'/(-)' {1_1(1)\'(Ι_) uτ1•ιψr,ιι__>ι' '1/.ο"
1
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και
ένuν Ί\γγλο α{_)χαιολόγο (οι λέξF.ις {χουν τυπωΟή
ελληνικά ιπο χ{_)ονικ6 του περιηγηηi I lυgl1cs).
Στη Γεωγ{_)αφία του ο Ψαλίδας αναφ{ {_)ετuι ιπην αρπαγή F.ν6ς
μνημ�·ίου απιS Ί\γγλο πε{_) ιηγηηi. « Και τσιJτο ο ΕLς τα Ιωάννινα F.ΙJ{_)ι
οκ6μενος υποιφγ6ς Εγγλι:ζος Ληκ δολίως το επήι_>ε και το {σπιλεν
υς την πατ{_)ίδα του».
Το 1809 {λεγε ο Ψαλίδας ιπον ΙΙοωωιιsc, που συν6δε11Ε τον
Βύρωνα κατά το Π{_)([ηu του ταξίδι στην Ελλάδα: «Εοείς οι Ί\γγλοι
μας παίρνΕπ τα έι_>γα των πρuγ6νων μας. Φυλάξτε η: καλά. ΕμΕίς οι
'�λληνες ΟαοΟούμε μω μέ {_) α να σας τα ξαναζητήοουμυ,.
« ιF.ρ6συλο»

1. Ιlούκειται γω την Χρυυή Ι Ιύλη ή Χρυσ6πορτα των Βυζαντινών. 11 πεοιλά
λητη πιiλη απιS όπου {μπαιναν οτοατηγΩί και αυτοκuάτοuεc:; πο11 ΕΠF.οτ(_)εψαν
απιS νικηφόι� α εκυτρ<ηF.ί<ι.
2. Ο y(_)rψματικιSς το1, 1lο\\'<ΙΓιl που έφΟαυε υτην Ι Ιόλη για να οογανύ>οη την
ι·ξαγωγή ελληνικ1(1ν ιι(_)χωοnjτων απιS τις τουοκοκοcιτυιiμι'νες πι:οιοχές. ύοπι:,α
απιS το Οάνατο εν6ς άλλου απιωταλμένου tι)\J Λγγλου υυλλέκτη.
3. Μια φράυη επιοτολής του l{oc απο;ωλιiππι την καταστι:,οιp�j των μνημεί
ων: «Κω τα διιικ6υιcι υχι:δόν κομμάτια που υυγκεντι:,ωαε ο l'cιιy είναι
ιJJτrωμι'νιι». LTO οl\οιπυρικύ «l,c\\' voy,ιgcs ιl11 sίcιιΓ ιlιι LoiΓ» (1',.ιriw, 1654) rινα
φι'ρπω. μω προυωπικ1j μιι ι� τυοία του ΙΊ:tλλιJtJ ποει,[\ι:υnj Ι)ι; Ι,1 l l;1)'C. «Ι:ί,)ιι
υn1 Δtjλο (το 1(,3ίJ) Λγγλο11ς να Π(Ηονίζουν οτα δι'10, απι5 πάνω προς πι κάτω,
ι:να {ιγrιλμα του Λπιiλλωνα, για νcι πι'ί.σουν ένα κομμάτι»( ... ) Το ίδιο ακριβώς
έγκλημα Οα γίνη υηιν Ακρόπολη ύυτερu από 148 χρόνια υπό την επιυτuυία
του 'Ελγιν: το πριύνιομα και η αρπαγή μιας από τις Καρι,άτιδες. Κι η ΛΟήνα
άκουγε τα \\ράδυη το «Οοήνο των μαρμαuωμένων κυριτυιι;>ν που έκλωyαν για
την cι(_)παyή της ι1δελφ1jς τους. Στην αρχιj μια \\ou1j κι' ,'πειπι ένα κλάμα. μι:
κάτι λι5yια που u· έπιανε τρFμοιίλα». Κατ(ι τον 111 κrιι 10' cω[Jνα η αοπαγ1j των
ελληνικιύν ιι(Jχιιισrιjτων Είχε π()οολc'ιβει μol_)ψtj οογηνωμένου [\ανδαλισμοιi με
πρωταyωνιυτές Λγγλους και Γάλλους.
4. Ιωάν. Ι't:νναδίου: Ο λό l_) t)ος ΊΞλγιν και οι ;t l_) O αι,τοιi ανά n1ν !(λλάδα και
τας ΛΟtjνας ιl\ίως υρχαιολογ1juαντι:ς επιδοομείς, 1440 - 1837, ιστο(ΗΚtj κrιι
αι�χαιολοyικ1j ποαγματεία» (ΛΟ,jναι, 1930).
:S. Κιιτci την ιιJΤΩ()ικ1j uυζήτηιn1 ;του έγινε un1ν αγyλικ1j Κοινουj\ουλει,τική
Επιτροπιj το 180:Ζ, ίιιηερα ιιπό την cιρπαy1j των γλυπτύ>ν n1ς Λκρο;τιiλεως rιπιi
τον 'Ελyιν και το ΟιSρυβο που είχι: εγι:ρΟή σε πανΕυ(Jω;τcιϊκή κλίμακα ο κόμης
Λμπει:γτήν είπΕ: «Νομίζω ότι ο κίνδυνος που αντιμετύJπι.ζαν τα μάuμαοα δεν
προεοχόταν τιSuο από τους Τούρκους ιiσο α;τύ τις συχνές ε;τισκι:ψεις στην
Ελλι'ί.δα των περιηγητών και από τις επίμονες ;τοοσπάΟειες της γαλλικής κυβερ
γ1jσεως να τα οικειο;τοιηΟ1j». Και ο Χάμιλτον:«Τα γλυπτά και τα ασχιτεκτονικά

1-Ω
μηJμfί,ι 1jταν εzπΟειμένcι οτο Ο.εο; των ΊΌίορzων zαι των ;τεριηγητών. Λ.,ϊύ n1
μοzΟηρί,ι zαι τη 4 ιί.αι•τί,ι (l1:· n1isc!1icrt' aηι! b;' ,1νaricc) των Τοίορzων zαι η;τι1
n1ν ι-:τιΟι,μίu των :τεuιηγητύJν νιι α:τοzτήοοι•ν zαΟένας ανάλογα :τρο; τα μι'οα
τοv ένιι zομμιιτι. οουb1j:τιηε μιzρό μΥΙψείοv ή rιγάλματο;».

ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΚuνΕι'c ι)π, ϊμϊ ,:ξnι·σ(u πό11ω υε uλλr5τριu FλπίθΕϊ.!1/ βούλ η ση.
(l:ΊΙΙΚΊΊΙΊΌΥ, Δωτρι/iαι; Δ,ι/i, 7)

*
- Το Οω 1 μ<1ζιιν �·ίνω ί.<ηι_>Η'Ειν, το i.ιnQEtJEl\' είνω αντλt:ίν ε;,: n1ς
Οω•1ιιι�ομι:νη; οι•οία;.
!ΙΛΛΊΩΝΛ Δ!'ΛΚΟ}'/1// (2.'τοιμι'υ /Jιο11ομι'ιις)

/'ι,ιοι;υj !ΙιψοιμιΊι
- Λ; ιιί.t'Οπ ο μι'1 i.ο;
;,:ι ιιc "(<ιι 1γίζι't ο ο;,:ι•ί.ο;.
/·)..λ η ι'Ι%Ιj πωJοιμιΊι
(λιι /3rιΜζοιμι το ,\ ψίμο τοι· %11Uιj%011το:; Π!llJΙi τι:; 111011τιι5τ η π:;)

-Κι ιί.ιi Ι)ι Ι·ίί.ίο. :,,.υί.1j οιψl)ο1 •ί.1j.
-11 tΊ_J'(ιωίι� t'ίνω η_ΗΗf,1) τη; ψ1 1 1,1j;.
-Κι�λί.ίτι:(_)ο ι:ίνω το ::τα(_)ι1ι\ι:ιγμυ ;ωι,ι1 τυ ί.ιiγιυ.
-Το 1,t·' (_) Ι τιJΙ' t/T<1J1,01ί ιίνιι.ι το :;τουγγί τ01 1 Ηι:011.
Λrιι%ι·:; Κι·:τφrι%ι':; :τrι!_!οψιΊ:; (Λ. Κιιψrι%ι'r\ η, Λι Ι'%Ιοοι'ιι /'}/())

1,-Jl
Όταν ιιπ{ΟvηοκΕ κ(ιποιος διϊωημος γωη_>6ς, ι:ίπι <πους Ολ ιμμι'νους
γιΊ (Η,> τοΙJ ψιλοι,ς: Μην λ11π(ΗΠΕ τ6οο πολ11 γω το Ο(ινατιS μου, γιrιτί
ιιψ1)Vίι> πίοω μοι, τοιις κιιλλίτεοους γωη_>οι,ς, οι οποίοι μϊιλιιπrι ι'\!'
0<1 πι:Οιί.νιJ\ J ν ποη': «Το νr.06, �:ον α{οι1 zuι τον ήλιο»
(Λπι5 το πι·ριοδιχι5 Νι'ος Kιiuμrx;», /οιίλΗκ; JiJ./3)
*

Μ η ποτι' ληιψονΕίς τους λ6γους ω τούς: 1:zΕίνος ποι, ΕπιψϊQΕΙ ιrι•μ
ψ<φιί. �Ίς τον πληοίον Ι)λιί.πτl'ι τον ΕαυτιSν του. Εκι:ίνος που Ι)οηΟιί.
τον πληοίον βοηΟι'i τον ΕίΗrτι5ν του.
Λ. Ί'ΟΛ2.'Ί'Ο!! (Λι Ι'ι'ιιι ιΜω, ΛΙ!ιίvυι liJ24 ,πλ /5)
ΤΙ αληΟιν11 <ιγίιπη Είναι ζω11 και διiναμη. 11 τοοφ11 διν i)ίνΕι τιSοη
ακμ1\ κω δι1ναμη 6ιrη δίδει η ιιγι'ιπη.
/JΛΛΊΩΝΛ ΔΙ'ΛΚΟΥΛΙΙ (2.'τοιχι-fα /Jω�•ομι'ας, 2.')
1

*
Είνω !'11Κι)λ6πuο \'(( Υι?άψf'lς δ{,ω τιSμοι•ς φιλοοοφία, παuιί να
κάνι'ις μία ωτιS τις ιψχι:ς n1ς ποϊιξη.
Λl·.ϊ)ΝΊ'Λ Ί'ΟΛ2.ΤΟ1/

*
Φ11μη, φι\μη, c'i;τι'Ιι.>οι•ς πια ιινΟοcί>ποι•ς. ;τοι• δr.ν ι'χο11ν καμιιί. αξίιι.
πολι• τη ζω11 τοι•ς πταίναπς.
(!ΩΊ'l/}ΙΔ!{ Λ�•ι> ψJJΙ ιίχη, 32(). ]30)
(Ω ί'>ιiξιι. ί',,\ξιι μι•ι,1,>1•01 ,',η (\ ι, οτι;>ν
ίΗ•.:•Η_:,, γι·γtlΗΗ f{loroν ιι\γχωοΗ; μ{yιιν.)
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Μουσωνίου, περί ασκήσεως
Ι Ι αοετ11 δεν είναι μόνο μια θεωρητική γνώση, αλλά και πρακτικ11,
6πως ωφιβώς είναι κι η ιατρική και η μουσική. Όπως ακριβό>; ο
Ίtrn(HJς κι υ μουσικός είναι ανάγκη όχι μόνο να εκμάθει το Οειιφη
τικι-\ μrσος τη; τέχνης του καΟένας, αλλά να ασκηΟεί και στην πρα
κτικ11 Fq'αρμυγ1i της Οει:>ρίας, έτσι κι αυτ6ς που επιΟυμεί να γίνει
εν(ψπος είναι ανάΊκη όχι μόνο να μάΟει καλά τα μαΟ1iιιατα που
τον οi)ηΊσvν προς την αρεηi, αλλά και να ασκείται cm1ν πράξη σι•μ
φωνα με το πνει�μα τους και μάλιστα ακούραστα και με ζ1iλο...
I Ic,J; είναι δυνατό να γίνει κανείς δίκαιος, που έμαΟε βέβαια ότι
Π(>FΠFΙ ν' αγαπάει το δίκαιο, αλλά δεν έχει ασκηΟεί εμ,,ράκτως ν·
CtJΤ<ΗΓfΊ�γει την πλεονεξία; Και πόJς Ο' αποκτησουμε ανδρεία, όταν
έχοιψε κατανο11σει ωτλc,Jς, ότι δεν εί ναι φοβερύ. αυτά που ιηοι•ς
πολλοί•; φαίνονται φοf)ερά, αιJ.ά δεν έχουμε ασκηΟεί μεΟοδικά να
είμf0<t 6φοf)υι flJΤ(_)οιπά σ' αυτά: Κω πόJς Οα έχουμε φρόνηση, 6τuν
γνωσίζουμε f1έf)αια ποια είναι τα πραγματικά αγαΟά και κακά,
αλλc't δεν είμαοη: γυμνασμένοι να καταφοονσιJμF. ωrτά που φαίνο
Υte!ι μnνο ότι είναι αγαΟά, ενόJ ση1ν π(_)αγματικ6ημα δεν είναι:
ΙΊ' ω•τ6 ;φέ;τF.ι κοντιί. στη γνό>ση όλων των μοΟημc'ιτων που οχπί
ζοντω μF. κάΟε ιφετ11, ν' ακολυυΟF.ί οπωοδψτοτF. κω η 6οκηση.
(ΛνΟολrίΊtΟ Στοβ(l[ΟιJ ΚΘ, 78. MΠ(l(f,(}. l:)J.ηi,. Π{r\οτ. οργονιuμr5ς).

Ο Αριστοτέλης περί ασκ1ίσεως
ΊΊς αρι-:τfς τις α:το%τοι5μι·, arr,oι; F:νεργιjυ οιψε πρωτι3τι-ρα. /:Ίiν
%Uνοι•ια: Μ%αιF:ς ΠQUξF,ς, Μ%αιοι γινόμωπε, εr1ν πρr1ξι:ις λογι%fς,
ΊΙVr'ψασrι.· υιιίcr,ψ1νι:ς, ι-:r1ν ΠQUξF:ις γεννα!ες, ανr�ψ:(οι.

*

(1/θικιJ Νικομriχι-ιrι 1103 ο, I!)

// ι1.ι1%ηυη πρ{πι-:ι να ΟΙUQ%(;ιπι πολ13 καιρό. 2.'το τ{λος y(νι:ται r\ι·ι3τε{_}η C(l!{J1J.
(1 Ιθιχι1 Νικομ. 115211)

•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
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Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝfΚΟΥ ΠΛΤΙ'ΙΛJ> Χ.J I ΒΛJ> ΘΟΛΛΜΛΙ()Υ

Ζ<ίψεν F.ις κcιφούς δυσκόλους, κατά τους οποίους κυρια()χεί
συσκάτισις των πνευμάτων άνευ διακρίσεως. Εν μελανόν σημείον
είναι μεταξύ άλλων η αντιφατική στάσις έναντι της γυναικός, εντός
και F.Κτάς της Εκκλησίας. ΙΙ εκκοσμικευμένη κοινωνία απονέμει F.ις
το γ1 1 ναικείον φύλον χειραφέτησιν και αυτονόμησιν έναντι του
ανδοικο11, επικυροιJσα μίαν διεκδικητικήν και ανταγωνισηκήν σχέ
σιν μFταξύ των δ'tJO φύλων, επιτείνουσα ούτω την μεταξύ αυηί>ν
αντιπαλότητα και επαυξάνουσα την έριδα του ενός μορίου της
ανΟQωπίνης φύοεως κατά του εη: (Jου εξ αυτcί1ν. Εκ της ετέ(Jας πάλιν
πλει•Qάς, αι ποικίλαι Ο(Jησκευτικαί παραδόσεις υποτιμούν το γυναι
κείον φί•λον, ταυτίζουν το Οήλυ προς την αμαρτίαν και επιτείνουν
την επικυριαρχίαν τυυ άρρενος εις βάρος του Οήλεος.
Πέοαν των δύο τούτων ακροτήτων ισταμένη η ορΟόδοξος παρά
δοσις καταδικάζει αμφοτέοας τας προαναφερΟείσας στάσεις, τόσον
της εκκοσμικευμένης χειραφετήσεως, όσον και της Οοησκευτικής
υποτιμψπως του γυναικείου φύλου. Ορμcί>μενοι εκ της βιβλικής
ρήοεως, καΟ' 11v «εποίησr,ν ο Θεός τον άνΟρωπον, κατ' εικόνα Θεού
εποίηοεν αυτ6ν, άιΗη:ν και Οήλυ εποίησεν αιπούς» (Γεν. 1, 27) και
επ6μι,vοι τοις cιγίοις πατοάσιν εν οις Γοηγόριος ο Θεολόγος, έλεγεν
ότι «άνδοες 11σαv οι νομοΟετηιίντr,ς, δια τούτο και κατά γυναικcί>ν η
νομοΟFσία ... Cις ποιηη1ς ανδρός και γυναικός, εις χους αμφότεροι,
εικ<ί>ν μία, νόμος εις, Οάνατος εις, ανάστασις μία. Ομοίως εξ ανδρriς
και γι•ναικιSς γεγιSναμεν», κηοίrπομεν η1ν ενότητα των δύο φύλων,
άνευ ι:πιπλάοτου 11 Ι)Fβιαυμένης εξομοιrί>σεως αυηf>ν κατά τα εκκυ
σμικF.ι,μένα ποότι•;ω και άvει• ουδεμιάς απανΟρr[1πο11 τε και αντιΟέ
ου ιερcφχ11σεως του εν6ς υς /)άρος του άλλου ...
11 μία ενιαία και αδιαίρετος ανθρωπίνη φύσις υφίσταται εις δύο
υποστάσεις, εις δύο φύλα, εις το άρρεν και εις το θήλυ ...
(Λ.ϊ(5 την ομιλι'u τοιι Ης τψ μονιί Ειιιιyγt·λιυμοιί, μητρός ηyuπημέvου στην
1/ύ.τμο την /8η Οκτωβρ(ου /99./),

ΕΥΓΟΝΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟ

1-16

Από το βιβλίο «Παραyyελίαι περί υγείας και μακροβιότητας,
Γρηγορίου Καλλιρόη, Ιατρού, Βενετία, 1829.
l:ελίδες 3 - lO: ΙΙερί συλλήψεως και κυοφορίας

Τρπ; είναι οι ;τιο 01 <Η(,)()F.ις ;τuράγυvη'ς, οι ο;τοίοι ωτχοί ν κιιUο
ριοτιz11 F.:-τίbριωη υτη υιΊ λληψη zω την zυοφορίu. Λυτοί F.ίνω οι
εξιj;: η ει.•ρωιττία zιιι η ι•γι-:ία των γονέων, η καλιj zατάυταση ιττην
ο;τοία Ι-Ιοίοzοντω εzF.ίνο το bιιΊστημu zω η ιινF.ν<>χληn1 πιφιφονιj
τοι• �·μl-\ρίοι• μ1-'οcι ιπη μιjτριι, έω; τον zαUοριuμένο χρ6νο της γ(ννη
ιηjς τοl'.
Χι,φί; αμφφολία, ;τοi.λϊι απ6 τα ;τάUη των γονι:ων zληιJονομοι1νται <ττιι ;τωbιά ( ... ) Λιttϊι, <>χι μ6νο ως προς τη μορφιj κω το οcφzι
κιS ιΊ ιι ιωμα, uι.λϊι %(![ ως ;τι_1ος τις αδι•νιψίΕς %(![ T(l ηΟιzϊι Ελcητύηω
τα, ;τοί.λές ψο (_) ϊ; ;ταί(_) νοι•ν τον τιΊ ;το zιΗ γF.ννιού\'Τω «ύμοω» μΕ
τοι.•; ΊΟνΕί; τοι•ς( ... ) Κιιτϊι ;ταριSμοιο τ(_)ύπο, ψι•οιzιί zω ηΟικιί :-τ(_)ο
Π(_))jμιιτα μ1-:τcφαίνουν zω οτu ;τωbιιί ( ... ) 11 ΙΊιάΟι:ιτη στην οποία
βρίσκονται οι γονι:ίς τον κuιριί της Ηυνουυίuς, Ηυνι:ωφέρι:ι πολύ
και Ητη φυ<Jικτj και την ηΗική κuτά<Jτuση των πuιΙΊιι,ιν. Lτη <)t<ί(_)
%Ειιι rιιτtj; της <πιγμ1jς zιηίτιιι η ;τ (_) ι,πη τοι• ιiπ<ψξη, τοι• μι:τοbίbι:
ται η ζι,rτιzή ι)ιΊ ναμη ( ... )
Ι Ιοί.λοί ;τιι(_)ιιηj(_)ηοιιν zω σημι:ίωοιιν <'>ιιίψψιι ;τιφω'>ιίγμυτιι, για
;τιω)ιcί ;τοι• ιίι.υν ιη•λληψΟιί οτη ι)LU (_)%Elα μϊUης ·r.ω γΕννψ)ηz<ιν
μF.ν 1 1γι1j, έμΕιναν, <>μω;, ι-:ι 1 ι1ίυΟητcι ;ωι αν<)ητα ο' <)Ϊ.η τοιις τη ζωή 11
άταzτιι zω ιιι•Οιίι)η ( ... ) Ι·:;τι;τί.έον, όΕν πρϊπΕι cί (_) α'/1:ς νιι ι•ποΟ(οοι,
μF., ;τω; το ;τωι)ί ;τοι• υι1ν1-:ί.ψ1,Οη 01-· ι-:ποχή, που οι γον1-:ίς, γιιι πολ
ί.οι\; ί.ιiγου; <)ι-: Ι)(_)ίοzο\'Τίιν ΟΕ zιιί.11 zcιτ(ωτιωη 11 τιφιίοοο\-τυν ιι;τ<>
zιί;τοιιι ιηυξίυ. τοι• νπ 1 (_)ιzοιί τοι,ς οι•οηjμιιτο; 1j η οωμcιτιz1j κιιι
ψι•ι.ιz1j τοι•::: bιιί01'0η bι: Ι)(_) tο%<Jτ<ιν ΟΕ ιι.νιί.λογο 1-\ιιΟμ<i, ί)1:ν Π(_)ι'JΗΙ.
i.{ω νιt ι•;τοΟι'οοι•μΕ <>τι το Ι)ψ:ψ>; ιιιΥΤ<> Οα ί.ιί.l)Εl τιiυ πυ(_)ι>μοιι:;
ιψϊ.ές zω Οιι (_)ι:;τυ ιπ:ι; ίbιΕς bωτιφιιzι:ς; l l<ioo ωψ),ιμο Ου 1jτυν
uv :ηο <1\'Τ(_Η>γ1 νο, 1jτιιν Π(_)Ο<Τ<)ΙΟ (_) L<τμι'νος ο %Cll(_)<>; τη; τΕzνο;τΟΙίΊις,
οτον οποίο ϊίί.1-:ς οι <)ι•νιίμ.�-ις zιιι ψι•ι.ιzι'ς %<Η ιτωμιιτιzι'ς ουγzΕVΤ(_)fι>
μ�\,�-; μυζί, - ο Ι)ι::ρμιίς και ι: ιλικρινής έρωτας, ο ήιrυχος και uτιί.ρα
zος νούς, που Hu ήταν uπομuκρυιrμiνος uπιi τις φροντίΙΊι:ς - τους
1

1

1

1-! 7
προσκαλούσαν σ' uυτιί το ιεριί έργο! ( ... )
Ο πιηf.uω; ψυίνι:τω νιι �:ίνω η πu<iJnJ πηyii, ιιπιS την οποί<ι το
)u{
ι φος ί'){χπω τη ζωτικ11 ι)ιί νιιμη. Κιηϊι ΥΙ'VΙΚΙ] ομολο'{ί<ι, 6μως, T(L
1:πακιSλοι 1 Οιι πuοf.uχοντω ω.ιι μιSνο ωΗS τη μηη'Qιι. Λιη�j ι:ίνω η γη
ιιπιi n1ν ιιποί(( τuf.ψι-:τω κω μέο<ι στην οποία οχημιηίζι:τω 6μοιιι μ'
αυηjν κιιι μιΕοω ιιυτιjς ί')ημιοιψγοιiνται τα ι'ιικι{ τοι, ι> uγ ιινιι τοι1
οιίηωτος γι' ωιτ<) κω 1--ίνιιι ψωτικ6 νιι ι'Ίt'χι:τω κω τιι χ<ψακτηuιιπι
κιί �-κ,,ίνης, ιιπιS το ιιί μ ιι κω τη ο(ψκιι της οποίας ι'λαΙ)t: οιίνΟι:ιηι. Το
πωΛί πολλι:ς φορι:ς γεννιι:τuι με τι:τοιο χuρuκηίρu, τον οποίο η
μιιτι:ρu είχε στον κuιριί της εγκυμοσύνης της. Ιϊνετιιι ανοιχτιίκιιe•
δο κuι χαρούμενο, uν uυτιί ήταν εύ:)υμη κuι ι:δινε τη χuριί κuι
uντίllετu, ιrιωπηλιi κuι μελuγχολικιi, ειίν η μητι:ρu τίτuν f,υΟισμιΕνη
(Jf λύπιι κω U\lljHUχίu 1 • ΙΊ (i\ T() το λιSγο ;ωι XQfi(Ί.tJ:τω ιπο κωu<)
της t'γχι1 μοοι1' νης της νιι ι'χι :ι κλίοη ιπιι χιΩΛ, νιι χιιλινιιγωγι:ί τα
πuΟη της, νιι {χΕΙ ΙΎΧ(.ΗΊ.τι:ια ( ... )
11 ιι γι:ίιι χιιι ι'ιψωοτίιι των πιιιδιιi>ν ι)ι-:ν πηγιΊ.ζι:ι τ6οο ιιπ6 τον
πιηι'u<ι, 600 ιιπι> τη μητ{uα. ΙΊ' ωrτι> το λιSγο, ιπον χcιφ6 n1ς ι:γκι1 μοοι'1νης πuι'πΕΙ \'(! πuοφ11 λιΊ.υυπω κω να πuοο{χΕΙ Ο[ ι>λιι ( ... )
Ι Ιαλιιiη:uιι η ι-:γκι,μ ονοι•ιηι Οι-:(Jφι-:ίτο πu6οωπο ιι-:06 κιιι ι-:νιιντίον
της ι)ι-:ν μπιφοιί οι-· Κ((VΕίς να οκψπι l-\ίιι κω cικιSμcι χω η πιφαμ1;ψ1j
κιιχομπιιχι-:ίuωη ιιπι) την πλι:ιψϊι του άνδuα της ij οποιο 11 δ1jποπ
ιΊ.λλοι1 ιινΟuιιJΠΟΙ', Τψ(ΙψΕίτο <ΗΗπηuu ( ... ) .LΙjμt'Q(( Τ(( ψ)η ι')ιαψι-'uουν
κω ιτnι ψι1ιτικ1j χω την ηΟικ�j ζω�j ( ... )
Οι yι,ναίκ�:ς με τις κuτuχρψτεις στις ηδονι:ς κω οι: πολλιΊ. ιΊ.λλα
π uιΊ.yμ ιιτιι ι-:κ μ{uοι•ς των πλοΙ J οίων χω ΟΙ πολλf.ς τιιλωπωuίι:ς ιιιj,ιΊ.
χω οι ι 1 ;η'ul-\ολιχ1-'ς κιι;,.οπιΊ.Οι-:ιι-:ς απ<> μf.uοι,ς των φτωχιί>ν γΙ J νωκrί>ν,
ι•ποΙ-\ιΊ.λλοιι ν το υιίψιι τους ΟΕ διιΊ.φυuε<; �:πιΙ-\λrψ�:ί; μπιιΙ-\ολϊ<; χω
Επιφ{uοι•ν μι: τη (J�ΊuιΊ. τυι1 ς υτι:νοχιιψιιι, l-\λιΊ.!-\η κω χίνδι•νο %((1
οτοι1<; ι:ω,τοϊ•<; τους κω ιπο Ι)QΙ'ψο<; τον κιιφιS nις Εγχυμοοιίνης ( ... )
1 ΙιSιτι:ς γι•νcιίκΕς γιιι \'(( ι-:χπληuιίJΟΟΙ Jν τις πιψuλογ�:ς 1-·πιΟι•μί �:ς χω
ληιμuuγίΕς τους, δ�: Οι1 οιuζοι1 ν τον κιφπι>, τον οποίο {χοι1 ν οτην κι11λιιΊ. τοι•ς! Κω πιiοι-:ς διν είνω ικιινιfς να ιιποψιί γοι1ν μίιι ι-:ι,χιφίοτη
οη, η οποίιι Ενι'ιι'χπω νιι τις l-\λιΊ.ψι::ι! ( ... )
Οι ιΊ.νι')uΕς, Κ(!Τί'ι Π((ϊ'()μοιο τuι>πο, πuι'π�:ι \'(( 0Ηι>uοι Ί ν τις ι:γχιΊ οι•ς
γυν(ιίχ�·<; σιιν {νιι ιΊ. οι•λο, μϊοιι οτο οποίο πuοr.uχπω uλλιΊ. χω μι'οιι
υτο οποίο διιψΟ(_)(j'(ίJνπω () ιΊ.νΟuωπος. Χuι-:ιuζπω, επίοης, νιι δ�:ί
χνο11ν ()λη το11ς την πuoooχij και την ιι)(_)ιJ\-τίδα, ιiJ<ΠΕ να μην τις Ι)λϊι
ψοι•ν οτο JΤ(ψιιμικu6,
J

1. 'Ε.vας βουιληύ.ς τη:; Α;ιyλ(ας έτρεμε χάθε rrορύ. .-του έβλε.-τε yυμ11ό υ.-ταθί, γιατ(
η μητι'ρα του uτο χωρό της ιγχιιμοσί,yης της τρόμαξε βλέποντας να φονrι5εωι
μπρουτά της, ο μουuιχ(5ς Δι:β(δ Ρfτσος. ! ·! ιινηψιά του !Ιιi;τα Νιχολ(iου Γ
ΟρuιΎη, γ{�,yηυε ο;ιόρι f.ΙΕ τρ(χrς αρχοιίδιις, διότι σr :τολλιi μι'ρη του u;τιτιοιί
ι'βλr.π το ζ(ύο ιιι•ω ζω;ιριιφιυμέJ,ο, ως σύμβολο αυτής της οικογένειας. Κοντιi
στην !Ί(ου, στο χωριό /Jι5χχο, γε)')Ιήθηχr μια χόρη με τρ(χες uτο δι'ρμα της, γωτ(
η μητι'ρυ της ειχε ;τύ.vτιι μ.,ροuτύ. στα μύ.τια της ΤΙJΥ ειχόνα του Αγ(οιι lω(ii,i,ou
του Προδρόμου. Γι· 11 υτ6, οι :ταλιο( ειχαν τη υυνrίθεια να fχοιι11 uτιι u.-τ(τια τοιις
ωρrι(ες ζω;ιραφές.
(Ίο χrψενο {χει α;τσδοθε( στη νrοελλψιχrί της επσχής μας)

Ο I ΙυΟα-;όρας και ο I Ιλάτων υπήρξαν και εδώ πρωτοπόροι
θΕCιJ(Η)ΙJΟαν ( οι 11 υΟαγ<>Qειοι) ότι εzείνοι που τεκνοποισύν, Τψέ
πει να λcψαίνοι•ν μι:γάλη ποόνοια για τους μελλοντικούς ωτογό
νοι•ς. 11 ΠQύ'rrη ·,ωι η ;τιο cn1μαν1:ι;,:ή πρ()νοια είναι να πuοσέοχοντc.ιι
προς την πzνωτοιία, έχοντας ποοηγουμι:νως ζήσΕι zαι εξωωλου
ΟιίJντας να ζουν με σωφοοοιi νη zαι τηοιίJντας τους zανι>νες της ιJγΕί
ας, zαΟιίJς επίσης zαι αποφεύγοντας την υπ1:οl)ολιz11 τοοφή, τις
zαzf'ς εςι:ι ς zω τη μf'Οη. 1 Ίατί πίστευ(lν ι>τι απι> μω ιδιοουγzρωτίι�
φω•λη, δι. 1 οιφμονιz11 zω ηφαγμένη, τα ωιf'οιιατα γίνο\'ΗLL ϊιΟλω.
*

ΙΛΜ/JΛ ιχογ (! !υθ11γο(!/Χ(>ς β(ος, 211)

Ο ύ.νΟuωπο; Π(_)F.πει ο' <>λο του το Ι)ίο, ·r::ιuίως <>μως zατcί τον
;,:Q<>νο της ανιι;τα(_)ιι'(ωΊ1jς. να Π(_)οοι:zυ zω νcι μην πι_>ιίπΕι τίποπ το
νοοηι_><>, το ύ.δι;ι.ο 11 το [-\ίωο, οϊ'Τε zω σω ΕiΔzισω, ι)ιι1τι, zιιτ' cινϊι
γzην, <>λα ιιυτϊι υοzωuοιΊ ν zαι αποτυπιίJ\1οντω οτις ψι�χ{ς ;ι.rιι τιι
ού'ψιιτι� των 1-:μl-\uιΊων, ιίJοη: νci γΕννισι1ντω πωδιιί <LΠ<J ·r:cί01-: ιίποψη
μηδιφινιί. Ιδωίη:(_)ιι. μcίλιοτ<ι, 1:r.Είνη την ημέuα 11 τη νιiχω (της οι 1λ
ί.ψμ�·ω;) ;τι_>ϊ;τΕι ν' ιι:τϊzυ α;τ' <Jί.rι ω•τι�.. 11 ι((_)z1j της /.ω11ς 1-ίνω
Οψ�·λιι(ιδο1•ς ιτημιωίι�; ( ... )
Ι l (_) (;τι·ι νι.ι Π(_)οο{zι:ι z<.ινιc ί; ιι'>ωίπο<.ι τι; ·rι 1 ναίzΕς οτη ι)ι<i ι_>zι·ιι.ι
της Γ(Ζl'Ιω<τι•νη; τοι 1ς, ιίJ<JΤΕ η Εγzι 1μονοιΌ ου ν<.ι μη ι)ιιψιΕί οι•π μι-:
;τοί.ί.(; ψ')()νι'ς. οι''ΤΕ μι: πιiΟη, οι''ΤΕ μΕ ί.ιΌ ;τ1-:ς, υί.λιί νυ ζπ r.<n<i το
Ζ(.)<>\'ο ιιt'Τ<>. τιμιίJ\'ηις τον, μι: zι((_)<Ί. μΕ ;τ(_)ωiτητα zω μι: z<lί.ή ψι•zιz1j
ι)ιιίΟι·οη.
!!ΛΛΊΊ.2ΝΛ (Νιiμοι, 775/).J·:, Ν2!:")

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ
Διηγοι1vτω ότι {νας Δ(ιοκαλυς είχε ένα μαΟητή που επιΟυμοιΊοF.
να μάΟη το πuύηο μάΟημα της Μύησης. Ο Δάοκαλυς τυυ λέει:
«ΙlήγαινF. σ' ένα νεκuοταφF.ίο και ι) (_)ίοε τους Vf.Κ (_) ούς: πες τους ιSτι
είναι ΙΗάκ�:ς, κακοί κ.τ.λ. κuι μετά έλα να μου πεις τι οου
απάντησαν». Ο μuΟητής πήγε στο νεκροταφείο και έl)ρισε τους
νεκρσι1ς, όμως αυτοί δεν απαvτο11οαν. Ξαναπήγε λοιπόν πίσω στο
Δάοκιιλό του και του λι:ει ότι οι πεΟαμι-:νοι δεν απάντησαν. «'Jοως,
λf:ει, ο Δάσκαλος, δεν έμαΟες πu'>ς να τους κάνεις να ο' ακσύουυν...
Ξαναγι\Jνα υ' ιωτυι1ς, ι�λλά, αυτ11 τη φορά, Οα τους πεις το αvτίΟετο.
Κολάκεψέ τους, και κάνε τους φιλοφρονήσεις!» Ο μαΟητής ξαναγι1(ησι:: οτο νΕΚ(>Οταφείυ, αλλά ακόμα και στους μεγeιλ11τερυυς επαί
νους, οι πεΟαμένοι έμειναν άφωνοι. «Δε μου απάντηοαν ακόμα
τίποτω,, λF.EL υ μαΟητ11ς ιSταν γύρισF.. «Πολύ καλά, απιiντησε ο
Δάσκαλος, τcίφα κιηάλ.α.Ι)ες τυ πρcί:ιτο μάΟημα της Μύησης: 'Οταν σε
βρίζουν, να οωπαίνεις, και όταν σε κολακεύουν, να σωπαίνεις
πάλι ... Να είοαι σαν τους πεΟαμένους, να μένεις (στις περιπτcίχπις
αυτές) κουφιSς και βυι•Ι-\ός». Να ένα μεγάλο μάΟημα.
Όμρααμ Αiβα�'ΧιίJφ (Άπαντα, 1'6μος 1, σrλ. 171)

Tu Ιδανικά που με φώτιζαν στο δρόμο μου κω που συνεχώς μου
έδιναν καινσύργιο Οάρρος για να αντιμετωπίζω 7-αρούμενα τη
ζωι'ι, ι'ιτανε η ΛλiιΟεια, η Καλοσύνη και η Ομορφια... Οι συνηΟι
σμένες ε.πιδιώξεις των ανθρώπων - ιδιοκτησία, εξωτερικές ι:πιτυ
χίες, πολυτέλεια - μου φαινόνταν πάντα ευτελείς.
ΑΛΙ3ΕΡΤΟ2,' 2:ΒΛι'J'ΣJ.:,'1-'
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ν(ι δf'χΗιω νιι είσαι <fϊωχ6; zω δίzωο;. πα(_)ά πλοιΊ σιος zαι cίδι
zο:.
ΙϊΟΚΙ>ΛΤJ 1 (1 Ισο; Δημιiνικο, 3,)

ΔωτιjvηοF τον rΊtυτό 001• <αλ6. ιιγ<ι06. αz{ (_) cιιο. λιτ6. ιιξιοπ(_)Fπιi.
δίzωο, Οωο1:Ι-\ιj, ε:;τιι'ιz1j, υτuογι:.-:ό zω δψισηiuιο υτην ι-:χτf'λrΊΗ]
των z1ιOηzό\rrt,J\' οοιι.
ΜΛl'ΚΟΥ Λ Yl'I IΛIOY (τα εις ι:((υτιiν. LT, λ)

*

Λ:τ" <\1τιι οοι• {δωοε ο (-)ι-:ι\c. ωτ' αl'τιί OtJJOF ο' εzFίνους ποι1 f'χοι•ν
ανίι'(Ι. η.
Φ�2ΚΥ ΛΙΔΙ1 (J"νιίJμω, Η3. l)ίι:111)

Να Οι'ί•>οείς μεγcΊ.ί.η μ6uφωοη αείνη ποι• Οιι σοι· δ<;>οει την ιχιιν<iτη
Ηt να 1•:τοιι ι\>Ει; την <φο(?ψ•ΗΗ<ί.
ΙΙΥΘΛΙ'ΟΙ'Λ (ΛνΟολ. Lτοf\ιιίοι•. ΙΘ.R)

Μη f-\Ί<ίλΕις <1Π<> ψι ωη για Υ.<ινένιι. αν δι-:ν α;ι.οιΊοrΊς τον λι\γο zω των
Ο ί•ο ;τ ί.rΊ •vιίJν.
ΦΩΚ Υ ΛΙΔΙ1 (Ι·νιί,μω, R7)

Μ:τι�οοΗΊ. οτο ι)ίzιιιο \'lt μη l)(ιti-:ι; ο' ανrίJπι_>η μοί ι_> <ι, οι'ιτ:Ε τα πωι)ιιΊ.
σοι•. οι-,η' τη tr,nj οοι•. 01'•τ1· τί:τοη· <Ί.i.i.o.
1 ΙΛΛΤΩΝΛ (Κvίτων, .'iι1 Β)

Μην zιίνιι; τί:τοΗt το ι•:τ!'(Jl"Ιοίπ.<\ (Μ ηιVν <Ί.Ίαν)

ΧΙΛΩΝΛ (Δωγ. Λω:ιrτ(οι•, Βίοι Φ1ί.οο. 1, 41)
ΓΙ:.νrι rι.-ιrί το rυirι rι.-ιοrι ΙΙι';ι;ιrιτο :τοι• ι ιίrι�• ΊΙJrιrι ι-f υτ η μι·τr5:τη ΤΟΙ) 1 10013 τοιι
Λ:τriλλrο1ηι υτοι·ς Διλrιοι'::. Ίίι ,;;J.o ,>ι•ο ιίu111,: Ίr; Ίli'''oτri «!νυίΟι υοιπrί1,,, Υ.ιιι το
()1 l'Ti'IJO, «ι:· ΊΊΙ'rι, .-ιοψι (). riTΙJn, ,, η;.([()Ιί, Δu,υι I ΊΊΙ!IJΟΙ/ Y.fl/ IJ βλrί/iη, 1/ ζ ημiο
ι·i�ιrιι :τλ ηυiοι,;.

Να :τηΊυίνιι; σωι•; <( ιί.οι•; οοι•

;τΙΟ

Ί(.)1lΊΟί._><L <>τιιν ί)υοτι•χοι•ν, :τ<ψ(ι

()TC1\' f:l'Tl'1/.0l1 \'.

ΧΙΛ�2ΝΛ (Διογ. Λr1.1·vτίου, Βίοι Φιi.οοriψ,ιν, !, 70)
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Καθήκον - Χρέος
Καθήκον ι:ίνω, t:κf'ίι,ο που οφείλουμε οτην αvθuωπr5τητα, rπους
rnJντ(!r5φους μω;, τους yείτονf'ς, τηι, οικοy{νειιί μιι.ς, κω πιο Ι()ιιι.ί
τεοα, ό,τι ο<μ:ίλοιψ1: σ' r5λους όσοι είνω πιο φτωχοί κω πιο <)υσrυ
χισμf.νοι απr5 μας. Λν δt:ν πληψvσουμι την οψ:ιλ1j μας σ' αυηj τη
ζωή, τr5τε <JT1)V επr5μt:νη 1:νσύ.ρκωση θιι. βριθο15με ηΟικύ. καταρρα
κωμfνοι κω πνrυματικά χρεωμf.νοι.
Ι�.11. Μπλrφάτοκ1, (Το κλειι'>ί της Θωοοψίας, οελ. 247)

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ι I δι(ηαξη n1ς ψι 1 χ1iς είνω η ι-:ξ�iς: Το ένα μϊοος ωη�jς ιίνω ο
λογωμιJς, το άλλο ι:ίνω το συν((ίοΟημα κω το ϊ(λλο η ι:πιΟι,μίιι ...
Ότ<ιν αυτ(( τιι η_>ίο ητοιχιία �-:νωΟοι1ν ο' ένα, μ' (να ιφμονικ6
συ,rτιιίοιrωμιι, τιSΗ ποοf)(ίλλι-:ι η ιφι:τιi κι η σιιμφωνίι.( ιπην ψι 1 χ1j.
Ότιιν 6μως ιπ.ωηιίοοι 1 ν μετ(ιξιί τοι 1ς κω ωτοιητuται το ϊνα ωτι1 το
ιίλλο, τιSη: ποοl)ι'(λλι-:ι η κιικίιι κιιι η δι•ιταομονία ιπ.ην ψυχ11 ... 'Οταν
το t'πιΟι 1 μητικι1 μέσος της ψυχ1jς ι 1 ποτ(ωιπτω οτο λογικιS, γίνπω η
δικωοοιΊ νη... Ι·ϊνω η δικωοιη1 νη έν(.( είδος σύστημα που ουνταψιιί
ζει cφμονικιί τιι μέση n1ς ψυχ�jς η τέλι:ια και πανυπέρτατη αor.ni.
Γιατί 6λα τα αγιιΟι'ι της ψι 1 χψ; περικλι:ίιη'Ται ο' αυηiν και χc,φίς
αυτιiν δι-:ν ι1π(φχοιιν. Γι' ω 1 τ6 η δικωοιηΊ νη έχΕL μι:γuλη διί ν(.(μη ·t<ι
ιη1 άμ1--ιΗι ιπ.ους Οι:οί�ς κι ανϊψι'οα στους ανΟοόJποι ι ς.
Λ11 ηj η αρι:τιj ιη ι νέχι:ι την αομονία τοι• υι1 μπαντος κω n1ν κοινω
νία των Οι:ι,'Jν κω των ανΟρόJπων. Κι ονομϊιζι:τω Θέμις ιπ.οι,ς 01•οι1νίους ΟεοιΊ ς, δίχτι σωι 1 ; Οεοι,ς τοι• κάτω κ6ιψοι 1 και ν1iμος ιπ:οι ις
ανΟριίιποι•ς. Ολ' ω'Τι:t είναι σι,μ/1ολικές (.(ποδείξr.ις 6τι η δικαιοοιΊ νη
είναι (1\'fΚ((ΟΕ\' η πι1νυπ{οτατη αο1:n1.
ΘΕΛ/ΊΙ (Πιιθιιyοψι'οιι, Λι,θολ. Στοβιιι'ου, Λ, 67, Μπιιφρ. «!Jιβλιοθιfχη τιιJΙ'
ι'λλψ,ω1,,, ).

ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ
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της Ασπασίας Παπαδομιχελάκη
Ο ;:όσμος του αισθητού είναι ένα πλ1jθος συγκεκριμένων μορφών
στο σίινολο των οποίων •Jπάρχει μία κοιν1j ρίζα, που λέγεται αρχέτυ
πο. Λυτό είναι το θεϊκό μοντέλο πάνω στο οποίο και σύμφωνα με το
οποίο διαμο()ψCJ)Vεται η ατομι;:ή ζωή, όταν εr.φέρεται στο πεδίο της
εr.δ1jλωσης. ΊΌ Οεϊκό μοντέλο είναι το Αρχέτυπο του Κόσμου. 11
ετι•μολογιχ1j τοι• σύνΟεση από το άρχω χαι τύπος, δηλώνει αυτιi που
παροι•σιάζεται για πρcinη φορά στο χώρο, βρίσκεται ιπην κορυφή
τοι•, για τοvτο ;:αι ;:υβερνά. Το Αρχέτυπο είναι η πρcinη εκφορά της
Σκέψης του Δημιουογού πάνω στον αιΟέρα του Χci)ρου. Λέγεται
επίσης Ιδέα, Θεία Lr.έψη και Μονάδα Ζωής. Η Μονάδα της Ζωής
είναι η συνισταμένη του Λογοϊκού Τρισυπόστατου που μεταφέ (? ει
τα ;:ατηγορήματά ΤΌυ ;:αι τα τυπώνει πάνω στον αιΟέρα του
Χciφου. Στη Μυστι;:1j Δοξασία αναφέρεται επίσης ως η Θεία Πνοή
που εκπνέεται από τη Λογοϊκή Συνείδηση και Οέτει σε κίνηση την
ουσίrt του διασηjματος, Οεσπίζει τους Νόμους και τις Αξίες της
Ζωής ;:αι κτίζει τον Κόσμο, η συντήρηση του οποίου είναι ιο()χρονη
με την απνωj Της.
Τα Τρία Κατηγορ1jματα του Λόγου που είναι η Δύναμη, η Λρετή
;:ω η Σ0<ρία 1j η Θ{ληm1, η Λγ(ιπη και η Ενι-:ργός Νοημοσύνη, <>ταν
;:αταγράφονται από τη Θεία llν01j πάνω στον αιΟ{ρα ;:αι τον δια
περνοί•ν, εμφανίζουν τη Μονuδα της Εκδηλωμ{νης Ζωής uπ<S την
οποίαν απορρι:υυν οι νόμοι, οι αρετ{ς, οι αρχι:ς ;:αι οι ποιότη τες της
δημιοι•ργίας. 11 Μονuδα της Ζωής ;:αταγοάφοντας το Λρχ{τυπο
στην ;:ορυφ1j του προδιαγοαφ6μενου Κόσμου, προ;:αΟιφίζΕL τη
δημιοι•ργιz1j διαδιzcωία zω προρυΟμίζει τη λειτουργία των εμφανι
ζόμενων μελλοντικu δυνάμεων. Λ{γπω δε Jδ(α επειδ1j εμπερι{χει
το Σz{διο του Υψίστου Νου ;:ω ως Κουμικό Νοοιjμενο πρ6;,,.1-:ιτω
να εzδηί.ίί>οει το σιJνολο των νοημιSνων λειτουργιci>ν στο ούμπuν. 11
Ιδ{α ή η Μονι1.δu της Ζωής υποτελιί το τέταρτο οκέλος του Ι Ιαντ(\ς,
εφι5σον προf�άλλει απ6 την τριάδα και την εκπροσc1>πΕί στον χωρο1/.(Η>νο. Τ.τσι ι-:μιι,c1νίζετω το τέσσερα να γίνπω ο αριΟμί>ς της Ύλης
zω της Λντιzι-:ιμενιz<Sτητας, EVCJ> το τρίu νu Είνω ο ίtριΟμιSς της
Lι•νείδηοης ;,,,ω της Υποzι::ιμενιz6τη τας. Με /)6οη τον α(?ιΟμί> τr.oor:
ρu που εμφuνίςπ η I δr.α στον χci>ρο, <)Lί1Q0CJ>νεται ο ΕΖ<)ηλωμένος
;,,.6σμο; π6νω or: μίu η:τοωτλ<Sτη τα η οποία πuρουσιc1.ζι-:ι τις τr.oor:-
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ιης σφαί ()F.ς της Συνι-:ίδησης, της Ζωής κuι της ΜοQφής. ΙΙ π ()cίηη
σφαί() α τη ς τετ () απλ()τητας F.ίναι η αρχετυπικ11 και στον αιΟέ ()α της
εμφανι'ζr,ται η π()cίnη όψη της Ζωής που είναι το Ιlνε11μα. Il δει'rτF.()η
σφαί ()α F.ίναι η δημιοιφγική και στον αιΟέ ()α της εμφανίζεται η δπ1ηρη 6ψη που ι:ίναι η Ψυχή. Στη ν τρίτη σφαίρα που είναι η μοuφο
ποιητική αναδιπλcJ)νεται η Ιδέα δηλαδή ο Νους και σχηματοποιεί
πάνω στην αντικειμι:νικ6τητα την ατομική πνF.υματοψυχική ζωή,
ανcί> στην τέτcφτη σφαί (_)α που είναι η συγκεκριμένη μοuψική 11 η
φυσική αναδιπλcί>νπαι όλη η προηγούμενη διαδικασία και εμφανί
ζεται η φύση και ο άνΟρωπος. Σε κάΟε σφαίρα εμφανίζπαι η Ιδέα
που ψψυχcί>νει με τις αυτοφυείς αρχετυπικές τη ς προδιαγραφι-:ς τη
δημιοι•ργία, την οργάνω<τη και τη λειτοιφγία τη ς νεοσυοτασσ6μενης
Ζcω1ς. Επιπλfον η κάΟε σφαί()α διαρΟcJ)νF.ται σε μία ακ6μη τπρα
πλή διαΙ½Ομιση μϊοω της οποίας η Ιδfα διαμορφιί>νεται α ()χετυπι
κά, δημιοιφγικά, μο ()ψοποιητικά και μορφικά πα(_)ουσιάζοντας fτσι
μία οτιπλfον τl'Τ()απλότητα ειδcί>ν, τύπων και ποιοτήτων. Στη σφαί
ρα που εμφανι'ζεται η ανΟρωπσψυχή, υπάρχουν δύο τετραπλιSτηη:ς.
Ι Ι μία είναι της ψuχικ11ς ατομικότη τας και η άλλη τη ς προοωπικ6τη
τας. Ί-:,τσι η Ιδέα που εμφανίζεται στον χcί>ρο της ψυχ11ς παίρνει τα
εξής σχ11ματα:
η Ιδέα της Ψυχ11ς
το ΛγαΟόν
αρχετυπικ6
Μέτοο-Κάλλος-Αλ11Οεια Μ11τρες-Ιδέες
δημιουργικό
Λρετές
μορφοποιητικό ΛQχfτυπα (Έννοιες και
γεωμ. σχήματα)
η Ιδέα παίονει
ιεοά σύμΙ)ολα
μορφικό
το Σχήμα της Σκέψης
'Οταν η Ιδέα εμφανίζεται στο χcί>ρο τη ς προσωπικότητας, παί(_)νει
ανάλογα με την ποιιSτητα του αιΟέρα σχ11ματα και παοσυσιάζοvται
οι εξής διαψοροπο111σεις:

Προσωπικότητα
αrχετυπικό

σύμl)ολο

ιδανικά
ηΟικές αξίες
μο(_)φοποιητικ6 συναίσΟημα
πράξη
μο(_)φικό
δημιοι• () γικό

η Ιδέα παίρνει το Ο',<11μα
της ανΟ (_)cί>πινης σκέψης
σκεπτομορqη1
εικόνα
αντικείμενο

15-1
Για τον I Ιλcιτωνα ο %όσμος είναι Ιδέα, ψυχιί, 'ύ λη και φιjση.
Θεωψί ε:τίιrη; τον %6ομο τοι• αισΟητού α:τόρuοια του Ιδεατού και
δ(,:επιι <5τι οι Ιδέr.ς r.ίναι αι•Ού:ταρ%τες %αι μοναδικές, Αιτία της
γένωη;. τη; ζω1j; ;ωι τοι• Οανάτοι ι , της σκέψης, της επιΟυμίας και
της :τρ(ί.ςη; Είναι μι5νον η Ιδέα, με τη συμμετοχή της οποίας τα
ωοΟ ητ (ι :τοάγματu %αι γίνονται ·,ωι φαίνονται. Οι Ιδέες είναι τα
γ�·ν\·1jμcιτα τοι• ΑγαΟού ;ωι ως τέτοιες μετέχουν ;ωι βρίσκονται υε
6λα τα <J\'Τα και τα :τucιγματα του αισΟητού. Με αυτ6 το σκεπτικό η
f.\'l':τc'ιρχοι•οα οτu :τράγματα και στα όντα, Ιδέα, είναι δυνατιS να
:τρο οη'(ιυ τ ε ί 1j να ανακαλυφΟ εί και αυτ1j τη δυνατιSτητα ο
Ι Ιλ(�τωνας την ονόμαοε διαλεκτικιj, ενιίJ σήμερα η ίδια μέΟοδος
;ψοο{γγισι; της Ιδtfα; ονομcιζεται διαλογισμός. Στον εκδηλωμένο
·r.6ομο η Ιδέα είναι η Αιτία :του δημιουργFί αλλά και π(_)οδιαγ(_)cιφει
με την :ταροι•οία τη; !Ενα L%ο:τό που είναι η εξ{.λιξη της ατομικιjς
ζωιj;. Λι•τ<i :τuοδωγucί.φει έναν επιπλl'ον σχοπ6 στην εξt:λικτιχιi
διαδικιωία ο οποίο; εκφ{.ρεται από τη δημιουογημένη ΖιιJιj μt: ι)ύο
τu<S:τοι•;: ο) με το να ανατι•:τ(ίJνει την Ιδέα πα\'ΤΟύ και πά\'Τοτε οε
<iλα τα ιrημι;ία TlH' ωΟέuu. ιίκrα νu δίνει την ευκαιuίιι στην ουσία
τοι• zιίφου να Εςι:i.ίοοετω κιιι β) μ1: το να 1::τφάλλει την αποκάλι•ψη
τη; l<Vιι; ιrτον ;,:<ι'φο μf'οω της αυτ:<5f)ουλης πuοοπάΟειcις της ατομι
%1j; ιrι·ν�'ίδηοης ·,ωι ζωιjς tί)(rτΕ να cηFγ%λt,ψίζετω cιπιS τα πF(_)ιχcι
ί.ιΊ μιl((τcι των δωψφο:τοι1jοΗ1Jν τη;.
ΙΊιι zc'ιρη τοι• Lκο:τυιΊ τη; ΕξΟ.ιξης, το Θείο Ι Ιο6γucφμα Ι'πικου
ψί την ηΗJοέγγιοη τη; Ιδf'ας zω τη ιrταΟψιj ανcιτιΊ :τωο1j της οτον
ωΟ�\><ι με ι\ιcιδι·r.(ιοίες :τοι• :τ(_)Ο%ιΊ πτοι ι ν cι:τιi τη Ο�:οπωμ�'νη
Νομοη'ί.1:- ια. ϊ)οον ωμψcί. ιrτην ιωι 1 ν1:ίδητη ιiψη της ιιτομιχψ: ζι,ηjς,
την ((\'<ιγχcί.::Ει νυ ω'Τιi.ηψΟΕί την Ιδέο δηί.<1δ1j n1v Auεnj zαι να την
Eί(,U(.ψ<ioEL μέοω των νι\μων του Κάι__ψα ·r.ω η1; Mεπvou.ozr,J<nJς. Ο
μη υι 1 νFιδητο:τοιημένο; c:ί.νΟuω:τος μαΟαίνr.ι cη'Τ<ψοφιSμενος ή τιμω
ροι•μ�'νο; '(Ιιι τι; κιιi.έ; ιj κt1%ές π(_)c:ί.ξι-:ις του κω το μάΟημα !'ΠίιΥ(ι
ί.cψf\ϊινfΤω ι-'ως ιiτοι• το άτομο <1\'Τιi.ηιι,0Εί τον τ(_)ιS:το που πu�'πΕι να
<)(_)((, (1>0ΤΕ να ι:μψLνίςει ιrτον zιίφυ τις uξίες τοι.· Θωι•. Ι Ιtι(_)(ί.λληλα
το (-)1-ίο L ;,:έδιο Ε:τιι)ι</Jzοντ<ις μία ταzι\_1ι 1 Ο1ιη εξf.i.ιξη της <ηομικής
ζωιj;, εμψ1νίζει zιιι ;,:Qη<Ημο:τοιΕί τu6:τους που Επιταχύνουν τη
οι •ν f' ιι'\ητο;τοίηοη των ψι•χ ι:.ι.ι;Jν αρπι;)ν. Ο 1.ιι1Οος, η πί.πουuγίι1, η
μι•ηοη κω ο ι'>ιυi.<>'(L<ιμ<5ς <ι:τοτεί.οιΊ ν μεΟόι'>ους που ενεuγοποιοι1ν
την ψι·;ι:ικ1i μν1j1ιη χω αuεηi, 1:- πειι'>ή ι.uηιημο:τοιο 11ν ιεucί. ιηJμ11ολα
%ω ιφzπι·:τι·ι.�'ς ιιςίΕς :του <f,έuνουν την ανΟ LJ ιίJπινη :τοοοωπικότητα
:τιο r.Ο\'Τ<:ί. στο ψι 1 zιχ<S της ε:τί:τεδο. Οι αρετές της 1 υzής γίνονται τα

!.))
l lι_J<Sτι1 πα π<ί.VίιJ <πα οποίυ διuοκέπτπω η π ι_Jοοωπικ6τητα κω <ΗJμ
ψωνιι με ηι οποί<1 οψι-:ίλι-- ι να ζπ κω νιι οι ι μπΕ(_)lψt: (_) Π<Η οτον κ<Sομο
τοι• αιοΟητοιΊ . Λιιπί τιι Λι_J χ{τυπα οχημ<1τοποι<ηΊν τον άξονα της
EVfι_Jγoιi πλ{ον ιηομικ11ς οι1νι:ί<')ηοης κιΗ μ{οω ιωτοιi τοο ηΟικοιΊ
<ίξονιι, η ιινΟι_Jιί>πι νη Π(_)<ΗΗιJπικ<iτητα ι'ςί1γνίζπω, φωτίζπω ;ωι
01 1\'Τονι'ζπω μι' την <ηομικιj της ψυχ11.
Οι ιιξίι--ς της ψ11 χ1jς ι--ίνιιι Ο{οει κω φιΊοι::ι διαψ<ψπικ{ς c.ιπ6 τις
οξίες της Π(_)ΟιΗιJπικ6τηηις. γι' ωη6ν τον λ6γο οι ιψπι:ς τονίοΟη;ων
ιδωίπ(_)c.ι ιιπ6 τις Οι_Jηοκι-- ίι'ς και τις μι,ψιΕL ς κω διαχω(_)ίοΟηκαν απ6
τις ποι<Sτηπς της κατιίrη: ι_J ηc: c.ινΟ ι_Jιίητινης φ1Ίm1ς. Ι •:νιίJ η Ιδι:ιι ΕίV((\
δί�vιφη, οοφίιι κω ιιγν6τητα, 6τc.ιν δ1�-ιο1�1Ίει στους ι_Jι 1Ομοιiς της 1�1α
φι)(_)οποίηοης κω πιφιτuλίγι:τω απ' uυτοιΊς, εμφανίζι-:τω με τοι•ς
ρυΟμοι•ς κω τις ποιιSτηπς των ιιιJ,αγί1Jν. Ί:τοι Εμφαvίζοvτω κ6ομοι
διωr'οι_Jπικοί μπαξιΊ τους, ιιξίι:ς και ποι6τηπς διωι <>l_)Eτtκr.c: κω μί<1
ποικιλλίιι ((\'Τίληψης και <η•μπΕ(_)ιψοι_J ιίς που ΧLJ(Ι)!llηίζπω ωτ6 το
Π(_)ΟΟ(ιJπtκ<i ποιιiv τοι1 κιίΟΕ ιηιSμοι•.ΙΊιι την �·ξωοι_Jι_J6πηση ωrτιjς της
πολι•χ ι_J ίιψίιις της ζωιjc: ΠΙ_)ΟC: την αι_Jχϊτι•πη ίιyv6τηηι της Μίας Ζωιjς,
είνω ίtπίψιιίτητο \'(1 ιικοι•γι:τω η φιιJ\'Ι) της Lιινείδηοηc: κω οι ι.ιπο
ΧLJίίJοι--ις της ποι• λέγοντω ιψπr.ς. Οι ιψπ{ς ιπον χιίφο ni; :τι_Jοοι,J
πικ6τητας μrτιιΙ)ιί.λλοντω ΟΕ ηΟικϊc: ιιξίι-:ς κω ιδανι·ι.(ι κιιι ι-- ίνω
ωιτcί ποι• μι-:ηιλλι'ωοοι ι ν την κuηίπι-:ι_Jη ιμ1ση τοι• ((\'Οι_J ίίJποι• κω την
ι:ξΗ•γεvίζοι•ν. Μ6νον ποι ι <Η•τι-'ς οι ιιξίι-- c:, ΕΠΕιδιj πcιι_Jί1ποιοιΊντω
απ6 τιι ανΟ ι_JιίJπινιι μι:τ ι_Jιι, Οιι πur.πει ιΗ•νεχί1JC: vιι ιινcπι_Jοοcψμ6ζο
\'Τω Π(_)ΟC: τις ιψχέτι ι π�--ς υι_JΕη:ς, επι:ιδ1j ωrτ{ς είνω μϊiνο ιπαΟ�·(_){ C:
Κ(([ <ινιιλλοίωη:ς. 1 Ίιι τον λ6yο ιωτ6. κιίΟΕ κωνοιιuιιι ΟuησχΕία κω
μπαφι•οικιj ψιλοοοφία ανανΕ<ίJν!'l τις ηΟικές ανΟι_J cί>πινες αξίες πι_Jο
οΟέτοvτας κω ιίλλι:ς 6ψεις και αποχ ι_JιίJοι:ιc: ιίJιπε η ιινΟοωπ6n1τιι νιι
κιιλι1mει ι1ψεν6ς τις ιηομικ{ς εξι::λικτικές της c.ιν(ίγκι-- ς κω αψπι: (_)οι•
νιι πι_Jι.ιγμιιηi1νοvτω οτο φι•οικύ πεδίο οι διιιφοοετικι'ς 6ψεις της
Ιδέιις. Ln] ιη νειδητιj τοιι πι_Jοσπ60εια, ο ιίνΟοωπος οψF:ίλι-:ι να γνω
ρι'ζμ τις ιιξίες της ψι•χ1jς κω νυ τις διαχωι_Jίζ.ΕL lιπ6 ωrτι-'ς της Π(_)Ο
οωπικιSτητας, ι-:π.ειδ11 μι\νον {τσι είνω ΟΕ Ο{ιn1 να κιίνΗ ω 1 τοκ ι_J ιτικ1j
και αι•τογνωοίιι. 11 c.ινΟρι[Jπ.ινη σι ι νείδηοη μποοεί να κινείτω ΕΙ•ΟιΊ 
Υί?Cψμιι Π(._Η)C: την ψι1 χ1j nις κω να rμποτίζπω ιιπιS τις πνω'ς της.
6τιιν και εφόοον ο ουνι::ιδηυωκι\ς της ιί.ξυνας φωτιtπαι απιS τις
αρχι'ς της ψιιχιjς. Ο ιαιSλουΟος πίνακας αν(ιψέ(_)πιιι οτις αξίες της
ψuχ11c: και ιπη 01 1 νι-:χι::1α της προσωπ.1κ6n1τας.
1
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Ψvχ1ί-Α ρετές

Προσωπικότητα

Λγ(αη ;τοι· F.ίναι Οι•σία.
;,,αι ;,:cιταν()Οη

Χωριστι:-:ότη τα που είναι
αηαγωνισμός και Ι·Ηα

Λλ1jΟF1α JίΟ\' είνω
στcιΟεο<Sτητα :,:ω συν{πεια

1 Ιλάνη που είναι ψέμμα

Διu:-:οιιrη που F.ίναι σοφία
:,:αι μ{τ(_)Ο

Άγνοια που είναι
ανοησία, ανισοροοπία
και απληστία

Λνιδιοτ{λειcι που είναι
σ1 ω.ογι :-:ότητα

Ιδιοτέλεια που είναι
αδι:-:ία, ατιμία, κλωηj,
αλαζονία, εγωκΕν-ψισμός

Ελει•Ο�-ι_Jία 11 ω•τι'ιο:-:εια
που είναι ιυοοοοπίcι

Ποοο:-:όλληση που Είναι
συν11Οεια,F.ξά()τη ση,
αδυναμία, φόβος,
ατολμία, ανασφάλεια,
:,:α:-:ία και π<'iνος

U\'0;(1]

Το (ιτομο που ποοεύααι συνειδητc'ι τι)ν δρόμο της ζωής, μπορεί
να διcωχέπτπω :,:αΟημερινά στα αοχέτυπα της ηΟικής και Ι)άοει
uι,•ni'Jν να ποογι_ωιιματίζF.ι τη συμπF.(_)ιψcφά και τις ανάγκF.ς του.
Μ;τοψ:ί επί<rης νcι παρακολουΟεί τις οzέψεις του και συγzρίνcΝτάς
τες μι-: τις ψJχέτυπF.ς, ν<ι συνειδητοποι�:ί σε ποιό οτ<iδιο Εξέλιξης
l)ρίο:,:ι-:ται μF. το νcι προσδι<φίζει τον αποχρc[Jντα λόγο :,:άΟε πράξης
του. Μπορι::ί ι::πίοης να ουνF.ιδητοποιεί το ελϊ(ττωμά του και αντι
οταΟμίζοντϊ(ς το μι-: το ποοτέ()ημα που το εξιοοροοπεί, να καΟι<π:ά
το προη:οημα υηία του :,:αΟημεοινο11 διαλογισμού του :,:αι Δνητρο
των ;ωΟημι-:ρινci'Jν του ποάξεων. 11 αναγνc[Jριση των Λοχετι1πων της
ψυχής :,:αι η εφαρμογή τους cπ:ην Επίγεια διάφ:αση είναι η αφετη ρία
της cινΟρ<iJ;τινης συνειδητοποίησης. Ο σταΟερός ποοσανατολισμ6ς
το1 1 ατ6μσι1 Π()()ς τις ψυχιzές αξίες, τον ωτομα;,.ρύνει από τα χαρα
zτηρι<π:ι·ι.ά της ποοοω;τικότητας ;του είναι εγωzΕντριομ6ς, αλαζnνί(ι
zαι ιί)ιοτι'λΕια ·ι.ω του ι)ιανοί'(ει μία r:υΟ 1,γράμμιση προς τον uνr[n:ε
ρο ψι•zιzιS τοι1 1/,()Ομο.
Ο <)ιcιλογωμ<>ς :τuνω οτις αι;>ι_έτυ,η:ς αρετές ωωπλεί το αυτοδ11νcιμο τοι 1 F.ξαγνιυμ01ί, ·ι.αΟr[Jς με τη νοητι:,:ή διcιδιzω;ίu cιναπτιJιΗJΟ-
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νται πt'(Ηϊ που αφενός αποκαΟαίρουν τα μαύρα στίγματα της Π(.?Ο
οωπικ6τη τας και αφετέ (.? Ου διαφωτίζουν τον ανΟρόJπινο νου, χαQάυ
ιJΟΥτ:ας καινοιί {_>1ους αC,λακες πάνω σων εγκεφαλικ6 του ψλοι6.
Οι αρχέτυπες αξίες είναι ειπ:ίες φωτός και αγν6τητας που, τοπο
Οετημένες πάνω ιπον άξονα της ατομικ11ς συνείδησης, φωτο/)ολοι1ν
και �'τοι ι:ξαγνίζουν και ιοορ (.? οπούν τα ιποιχεία της προσωπικ6τη
τας. Κϊηω απ' ωπές τις πιωϋποΟέοεις η προσωπικ6τητα σταδιακά
ευΟι•γραμμίζπω μ(σω τοιι συνειδησιακού της άξονα πuος την ατο
μική ψυχ11 της και έτσι διευ ρύνεται η νοητική της αντίληψη και
καλι•πρεύει η ποιιSτη τά της.
11 Ιδέα είνω ο φάuυς <πο φως τc,υ οποίου προσανατολίζεται ο
χαμ(νος ναιιαγιSς που πuοοπαΟεί να γλυτόJσF.ι απ6 τη ν Ι)μίχλη και
την τ(_)ικηιία των ωοΟήοεων. 11 Ιδέα είναι το φως που f.κπέμπFι η
Θεία Καuδι(ι. για να ζεσταίνει τα γεννήματά της, είναι η πα(.?ηγοQιά
το1 1 ανΟρίίJποιι και η σανίδα από την οποία πιάνεται για να αναQ(.?l
χηΟrί 1φος τον ψι•χικ6 π1 1 ρήνα του.

Λψωρέστε από κάποιον την υγάπη, την χυλοσύνη, την ιπιUυμί(ι
να ()οηΟ<'ιι:ι τους ανΟριί)πσυς και το πρ6σωπό τσ1 1 Ου γίνει Οίιμπι'>,
σκοτε ινό ... Όσο έχιτε την ιπιΟ υμί α να rrωτί.ζιτι:. να ί')ιδάσί{επ
τους ανΟρώπσυς. να τους �οηΟύτε, τ('Jσο το rrως μί:συ συς ω1t=/ι
νπ και ξαπλιί)νετω μέχρι που να σχη1ιυτίσιι γίΙQ(ι) ους 1ιιυ κrπ<ι
πληκτικt'1. <ικτινο�όλcι χcιι φωπινr1 ιιι)ς_Ηι.
Ο,ιφιιιφ Λ ϊβανχcίJr (Ι Ιυος iνrι,· ηλιοκι \'Τ(ΗΥ.Ο ;r()λι πιιμο. ιπλ. Ι ΟΙ)

Ο ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
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Οι Οt'\'Uιj;,:ι'ς ζωιjς ι)f·ν :η_1οσι1{οοντcχι ιδιcιίτεοcι yιιι να Οω•μιίζrι
;.,:ιινι-ί; τιι cωη'οιιι· 6μω; 6τcιν έχπε την rι 1 %αψία, οκεφη:ίΗ να
ωι Ιfl_)ίι->ΟΗΕ ί.ίγιι ί.ε:ττιί. .. Μr-οα στη σιω;ηj τη; νι•χτα;, q·αηωπι'ίτr
ι1τι η;.,:ιηcιί.fίππ τη '(η, τι; διcψcίχε; ni;, τι; η)(ιyωδίες της, και 6τι
γίνΗπF {νC1:: ::ωί.ίn�; τοι 1 οι 1l_)α\·οίο. Διαλογιιπείπ ί'πcινcι) στην ομοο
φιιί τ(Ι)ν άιΠl_)ίι>ν. ιπο μεγαλι:ίο των ύγτων πυυ τιι ;.,:ατοικοι•ν. Όοο
::τεοιοο6τr.οο οι•νΕχίζΗ cωηj οα; η 6νοδο; μέσα στο δι6ιm1μα. τ6σο
:τιο ::τοί.ιΊ Οιι cιιοΟϊινΕιrτΕ ν· ανα;.,:αλιΊ;ττετε την fΊQ1jνη. μιιι Π(Ηjνη η
ο;τοίιι Ucι ιΊοχιιJl_)!]ΟΕΙ οιγcί οι·rά μϊοα ΟΕ 6λα τα κι•παl_)<t τι)1 1 Είνω
οα:: ...
Ζ:;.,:rιι,ιSμαοι το ιί.::τfΙl_)Ο. τ!]\' ωc1Jνιι1τητιι, ιφχίζπε νιι αιοUιίνΕ<ΠΕ
6τι :τί.cινιι'ιπΕ ::τ,ί.νιιJ C1:τ· 61.,ι, 6τι τί:τοτιι δεν μ,ϊΟQfί ;τl(( να οω; ιιyγί
ςrι . ;.,:cψι<ί ί.ιΊ :τη. ;.,:ιψιιί. ιπενοι.ιί>οια, ;ωμιιί ιιπcω.ιcι. r::τrιδιj μι'οα οας
ςι•;τνιίπ μιιι <ίί.ί.η ιrι•ηίι)ηυη. Κοίνπε ;.,:cι1 ιιιο06vι:ιrτε τιι ::τοcίγματα
δΙ(((( ιψι·τι;.,:ιί.. Λι•τ1j η ;.,:cηϊωτcωη οι•νείδηοη; Ι'ίνω !"r.ι-: ίνη των
Μι•οτιΓ>ν ;.,:ιι1 των μι"rιί.ί.ων Δ1οαο;.,:uλων: ι:ίτι: τους αbίκηιrαν, ι:ίτι:
τους ι:ξαπάτηιruν, ι:ίτι: τους έκαναν κακιi, τίποτα απ' ιiλu αυτά δι:ν
μπιiuωι: να τους uγγίξι:ι, γιατί ι:ίναι υπι:ράνω αυτι()ν ...
1 lι>ι'::π1 νιι μιίΟοι 1 μΕ νυ μπιιχιΊ(_)tζιίμωrτι-: <Jt.Eς τις ι·Ί'r.<ιιοίι'ς ποι 1
μιι; ι'>ίνοντω -rιιι νιι ςι-:::τι-:ον(ψΕ ω ι ηj την τιiοο μϊτοιιι ζωιj. Κω υ·r.οι
Ι)rΓ>; η 01ω:τ1j τη; νιΌ χτιι;, ο ιίνωrτοο; οιψυνιSς μυς ::τιψο1 1 ιηιί.ζο1 1ν τις
;.,:ιιί.ιΌπl_)ι'; ιrι•νUιj;,:1-:; yιιι νιι ξι-:χιί.οοιιμε λίγο τις cινΟucίJπινΕς υποΟι'
οΕt; ;.,:ιιι νιι ο;,:υι,τοι\ιι-: ιίλλοι•; ;.,:6ομοι 1 11που ιJ\'T(t ;τιο Εςrλιγμι:νιι
ιι;τιi μιις tοι 1ν μι'ιΗι ιrτην ίtl_)/tονίιι ;.,:ω το μι'γ((λιίο.
;,

Ομ(Jωψ Λi/iοl'/_ιιίφ (() r>ψ5μος της υιι,ι;τψ;)

J 'j<)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
'Ενα ι:νc'ιιαφέρον πι:ρωτατικό απιi Τ() βιβλί() f()υ Καμ. Φλαμαριών
«ΊΌ Λγνωστο και τα Ψυχικά προβλήματα».

ΛΙ ΙΟΔΟJ.:Ι 1: ΧΙ'ILΊΆ ΚΛΜΛΙ'ΩΊ'ΛΚΙ 1

Ο Ιαη_)ι>ς 1);11·ίc� δημιΗJL�ΊJΙ'l οτu «Χρονιχιί. των Ψι ι χιχιίJν
Επιιπημι[Jν» τιι Εξ1jς
Ότιιν το ψΟινιSπr1ψο τοιι 1H(J9 ;'φυγα απιi την π<η(}ίι'ω μοί'
J > c.-yi ι;11;111 γω νu ι:ξι.ικολο1 Οιjοω τις οπουιVς μου υτο Mo11tΓcllicΓ,
ϊιφηοιι τη μητι\yιι μοιι κιιι τις ιιδελφι'ς μοιι οι-: ιί.Υ.(_)ιι ·ι•γι'ίίι. Μίιι
ιψι)ομιί.δu μπιί. την ιινιιχιίφηιηj μοιι απιS τη J >c1·yi�11,111 η ω)1:λψ1j ιωι•
ΕλFνη ΙΗ χ (} ονιί>ν, ι•γιι'οτιιτη, Π(]ΟΟΕj)λ1jΟη ξαφνιχιί. ιυrιS χιιχο1jΟη
ιπηΟιί.γχη κιιι ΟΙ' διιί.ιπ.ημί.ι 12 ιι>(_)ίrJν πι!Οιινι μΕ ωτφι•χτιχιί. ψωνι1μι'
να. 11 μητι\_1ι.ι μιις, μοι ι τηλι:γ (}ιί.ψηοι-: χιη' ι·;τcινcί.ληψη γω νιι πιιιω
ιπrί> οτην κηδι,ίιι, ι-:π1,δ1j 1jμουν ,ωι ο μι>νος ιί.νδ (}ιις οτην οιr.ογι'
νΕιιι, cιλλιί. κιιτιί. r.ι.ιχ1j μοψαίu ιηiμπτωοη γω την οποίu αχ6μη ι•πο
φι'(_)ίιJ, κc.ινι! νιι τηλι-- γοάφημα δεν ι'φΟαοε ιπιι χι'οω μοιι Ε'(Υ.Uί(_)ως.
Τη ν νιΊ χτιι λοιπι>ν της 23ης Νοεμj)(} ίοιι μι'τιί. τον Οιί.νιιτο της ι)ι•ιπ.ι•
χωμι'νης ιιδ1·λφ1jς μου, ιπ(ιηQΕψ<ι ιττο δωμιί.τι6 μοιι ιπις 2 τι.ι μι·οιί
\'Ι'χτιι, γ�-ιιιί.τος ι:ιrτυχίcι α;τ() μια νι'ι.ινικ1j διcωχι'διωη ποι• ιωι• ι-ίχι'
διίΗΗΊ Εr.�·ίνη η ημι'ριι. 'Επιοιι ιπ.ο Κ{_)Εj-\ϊιτι μου χu(}οιΊ μι'νοc χω ιπ
πι'ντε λππιί. μΕ π1jοε ο ι'•πνος. Έπειτu uπι> 2 ίrJ{_)Ι'ς, ιπις 4 ιιχοιj)ιί>ς το
πρω·ι j)Μ;τω ιπον ιΊπνο μοι• τη μι)(_)ψ1j της αδελφ1jς μοι•, ωχο1j γι:μιί.τη
ιιίμιιτιι, ιί.ψι•χη, μι' μω φων1j διιι;τι:(_)ωπιχ1j η οποίιι r.τι•ποιΊ ο�· οτ'
αφτιι'ι μοι• Ο ιι ηνιι'Jδης : «ϊϊ r.ιί.νεις Λοι•δοj)ίr.ε μοιι: Τ.λι.ι λοιπι1ν. Ο.υ
λοιπ6ν!» μοιι !ΕλεγΕ.
Κcιι μ{οιι ο· εr.είνον τον τρυμιικτιr.ύ ί•;τνο μοι•. ιινΕj)ιιίνω ο' {νιι
αμ(ιξι, ιιλλιί. ι-:οτ(ιΟη ιιδι1νιιτον να ποοχωο1jυω ;τcφ' ()λr; τι; Ι 1ΠΙ'{_)<ί.ν
Ορωπt::; Π{_)()ΟΠίί.Οrιες κω τον cιycr)\'(( μοι• να το χι.ιτιιψ!' (_) (Ι), Κι' ι-- ιυ.Ε
Π(.( π(ιντοτι-: την ιιδελφ1j μου ωχρ1j, γι:μάτη ι.ιίμιηίι, ιίψυχη ν<ι μι-:
καλ�·ί μΕ την ίδΗι τη Ορηνcί>δη φων1j ;τυιι j)οιίϊζΕ ιπ:' ιιφτιιί μοι•: «Τι
κάνεις Λοι•δοj)ίκι' μου: Έλιι λουτιSν, r:λα λοιπόν!>> ΞιΊ.;τνηοιι απ6το
μίι και μ' έπνιγε το ι.ιίμα που ι:ίχε αν1-:j-\1:ί στο r.ι:ιι·ι:ίλι μοι•. Λνέ;τνι-- ιι
μι: δι•οκολίιι κω ο ιδοιίnιις ι-:ίχε ;τ1°οιλι)Ι•ιτ�:1 το χοοιιί μοι•. Το ιι;τι1γε11μιι της ίδιιις ημr: ιι ιις η μFγcιλιΊ τι'(_)η cιδι,λφ1j μυιι . ντι•μ(νη οηι
μαί•οα ψΟάνΕΙ ιπο Montt"cllici- χω μοι• ιινιιγγέλt::ι τη Ολιj)�·ο1j ι-·ίδηυη.
1

1

εντιΊπωcπι
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του ονείροι, εκείνου

Γlέuιωαν 20 ;,:ικSνια α;τό τότε και η
είναι ;,:cιψι-ιιιένη τόσο ζωηc:,ά στη μν1jμη μου».
Το ()\'ειρο cιι•τιS το είδε ο Ιατρ6ς μετά τον Οάνατο της αδελφ1jς του
η οποίcι φcιίνετω ότι το επρυκάλεuε ... Γιcι μας, αυτά τα ψυχικά φαι
ν6μενcι δΕν r.ίνω uμψοβητιjuιμα. Έχουμε δε τη γνώμη πως πρέπει
ν' cι;τοη-λέοF.ι στο μέλλον, ένα zαι νοί-Qγιο zλάδο της επιστ1jμης.

L1/.t(Ί_\' <'>σοσ(1)ι'>η. <(ω; γίΥι.Ί\ ιιυ; /Οί]IJΊ't"ί η <rΊ°1 οι;
Λ:·ωση_1ιΊ •ον τσ1 ·; ;τόΟου; σcη.1 ψιι•ί)ΟΊΊ ς π. ι'\< ι.ιι ιονί< ι.;
Το ι 11 ι 1 Ο<.ί'(<Χ1ου την η;ώ <.Γ/<JJ-τησον ιπίσης.
Κω τιίνι ιιιτ' ω:τυύ το 01:; ιΊς Οείυ.ς ιιιί.ωοίuς .
1

1

. \Λ ,\ ΙΛΙ'Π.\Ω γ (! /οι ητι ;,:υί _ιιι}ϊ τω, ! ! ;,:nιλιtς. ιιι rιtιι (>. ι\ yy. Ι Jλι"t/ιΨ)

Π αράκλησι1

Δrί'.;u.τε τον « 1 Λ Ι ΣΟ» ο' ένα οι 1νu.νΗvω:τϊ) ocι.c πσι 1
έ/ll :-(\'[l'!lCI.Ίl'I.CJ. ε\·c')ιαcrέQΟ\'ΊCΙ..
· Ιοω; <')ε '/\'ωQίζει ίJΊL ι-:-τ(J.Q/ει ένυ τέτοιο :πuιο<')ι
χc). Θυ τον ωrrεί.11οετε.
Σι 1οτψί0.ΤΕ το :τεQLO<)L'l.(J 1ω;.

Η ΙΙΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ
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Το πνε1', μα ει_>γάζπω διηνεκi>ς, και n1ν ει_>γαοίαν του αποτελούν
οι οτοχωψοί του. Ι Ιας οτοχαομός είναι ουοία υκτινοβυλυυμϊνη
υπ6 του πνυ,ματος... 11 επιστήμη του μέλλοντος Ο' (ινυγνωι_>ίση τον
ιποχιωμ6ν ως χημικ11ν υ1•οίυν, κω το ποιιSν αυτο11 εξιφτάτιιι εκ των
ιτωιχ�'ίων τιι οποία πι_>οοκολλ((Jντω 1-:ις αυτ:6ν. Τα ιποιχεία της αδη
μονί(ις, του uλγους, το11 μίοους, του φΟόνου εκφαυλίζουν την ποιιS
τητα του ιπ.οχωηιοιί κω εvτει1Οεν εκφυλλίζουν τον οργανισμ6ν και
φυσιολογικιίiς και φυσιογνωμικώς. Υγεία και κάλλος ουδέποτε
συμβιβάζονται με φαύλους ή απαισίοι,ς Ηtοχασμούς.

Ηνω ψινει_>ιSν (φιι π6σον πολύτιμος είναι η η:χνη του ληομο
νf·ίν... Ο έχων την τ{χνην να λ ηι ψον11 έχπ n1ν τ{χνην να υπομωφί,
νη ωτ6 τοι•ς οτοχαομσι1ς του τα στοιχεία τα οποία εκφαυλίζουν
αι•τοιΊς, - απωοιοδοξίαν, υκαιότηταν, Ουμόν, μελαγχολίαν, φΟιSνον,
ραδιιΗ Ι (_)γίιιν, μνηιτικακίιιν, σκωπτικότητα, χωρεκακίαν, δυσμ{ν1-:ι
αν, 1:ίτε εν λιSγω, ι:ίτε εν δ (_) άσυ, είτε εν διανοψπι. 'Οταν κινδυνπί
ης να πει_>ιπίπτ:ης εις αιrτ:ά, ζ�'jτει γαλινιαίως τα CΝτ:ίΟετα, χαι η ελκτι
ΚΙ) δ1Ί ναμις της διανοίας υου Οα 001 τα φ{ρη. Εις τελεσφόρως τι_>ό
πος τιη• ζητείν τι νοερi>ς, είναι να βλέπης τον εαυτόν σου κατά
φωrτωτίαν {χο\'τιι �)δη το ζητοιJμενον. Ζ11τει κατ' ω•τι1ν τον τριSπον
την ωοιοδοξί(ιν, την γλ1•κύτητα, την ηι_>εμίιιν, την γηΟοσ1ί νην, την
ε1•δοκίιιν, την Ε11Ο1Ί τητα, την μιιχοοΟυμίαν, την 01,μπάΟεων, την
οτιψγ�ίν. 1 (ίνω ανι:ξι:ί.ντλητα τα τιμαλφ11 ταύτα στ:οιχι:ία.
Όοω μείζων η ζ�ίτηοις αιπ.c(>ν, τιSσω δαψιλεστ:έοα η πιιροχ11 των
και η πιφοχ1j η,>ν κιιΟιιττ:u το πνε1Ί μα γίγα\'τ<ι. Ι I τ{χνη του ληομο
νf·ίν είνω :τολ1•τιμος εν n1 Επιδιc(>ξει οιο1 1 δ1jπιrτ:ε ;φ(ιγμcιτος. Πuέπει
σ11χ\'ί1. νιι ληομον1ίς το Επιδιωκ6μF.νο, το οποίον τοιο1 1 τιηuόπως
έοχπω Πt_>οΟ1 1μ6πuον...
11 ;τοιν1j της ;τιφιψιίο�'ω; !'ίνω ιπεν6της οοίζu\rι:ο::. μονομανία.
ψί•χωοις:. Ι:ίνιιι ϊλλΕιψις: κοίοΕως: νιι προοχολλι:ί.τιιι τις 1-:οαεί Ι'ις:
μίιιν ιδ{ιιν, πιφιιφt_>οσιΊ νη δε νιι Οϊλη ;τι:ί.\'τας: τΟΙ 1 ς: cίλλοι 1ς ν· ιιχο
λο1•Οψτο1•ν την ιδ{ιιν εις: την οποίαν πt_>ουεχολλ1jΟη. Ε\'τF.ι'•ΟΕν ποο
κιΊππι η έχ0 l) <t χιιι μισαλλοδοξία.
Σ
1/ΛΛΊΩΝΛ ΔΙ'ΛΚΟΥΛ/1 ( τοιχιfιι /Jιοvομfιιc;, Ν)
' ΔιιιΤΙJl't]<ΙΙψ,· τι1ν γλ,,'>,,οιι του ουγγι><ιψιΊι.
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Η ΖΩΗ i\ΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
Κιϊ�:οη: υι1; έδωσυ μια συνηΟισμ{νη ;ταρομοίωm1, σι•γκρίνοντα;
το 1:γ<ί> 11 την ατομικότητα μ' ένα ηΟο;τοιό, και τι; διάφορες πάμπολ
λες μr'Ηνοαοκιί>οει; τιη• ιττοι•ς ρόλους ;τοι• ;ται�ει. Θα Οεωι:>0ί•οατε
;τοη' ι1τι <ιι'Τοί οι ι.>ύί.οι 11 οι r.νδι•μυοίες ;του φοι_Jr.ί είναι ο ίδιος ο
η0ο;τοι6;: .Lω' τον η0ο;τοιι5, είνω κω το Εγώ, ι•πυχρεωμ{νο να παί
ζF.ι ;τοί).οι•; ()<ii.01 ;του μ;τορεί να του είναι δυσάl_)F.οτοι, υ' ι5λη τη
διά t_J Κf'tα τοι 1 κί•κλο1 1 ni; Λνάγκης ...
1;,

/:".ΓΙ. ΜπλοβιΊ.τυκιJ (Το κλ,ϊδfτι;ς Θωσοq!ιις, σFλ. /8-1)

Από την αρχαία ελληνικ1f διανόηση:
Ν(ι Οι 1 μάοω ;τως ι:ίοω η0ωτοιι5ς σ' ι-:να δ ι_J uμr1, 6πω; το Οι:λΗ ο
δημιοι•ι_Jγι5; του· cιν είναι σί,γτομο σε ιη'> ντυμο, αν είνω μι'γuλυ οι:
μF.γcίλο. Λν Ο{λει νu ;τuοιυτάνεις το φτωχι5, νυ δι:χΕ<J<LΙ το ()<Jλο μι:
αληΟοψίνι:ιιι κιιι ιη 1 νι-'::τι-:ιcι· το ίδιο κι ι1ν 0O.Ει νιι ;τιφιιrτιίνι::ι ς τον
ανιί,η1ι.>ο, τον cίοχονηι ·,ωι τον <ιπλύ πολίτη , γιατί η δικιιί. οου ιφμο
ι�ιι,τητιι ι:ίνιιι νιι πυί.;ι'ι; καλά το Π()<>ιJωπο που υοι• δι\Οηκε· η Εκλο
γή ι1μω; τοι• ;τuο<Ηίησι δεν ιιν11κι:ι ιJΕ υf.νιι.
1

Ι:ΊΙΙΚΊΊΠΟΥ (/:·J-7.ΙΙ(}ΙΪ)ιο, XVII)

(ι\1ι'μνηυο r5τι 1•:τοκριτιjς ι·ι ι\ριiμιιτος, 0(011 ον θϊλη ο ι\ιι\ιiυκυλος· ον βριιχιi,
βψJ"jΙΊιJς· ιιν μιικρι5ν, μυκροι1· ι1ν πτωχόν 1J.-τωιuιΎ11υθυ( οι· Οι'λη, 1Ί,ι1 χοι τοι5το1,
π•ιι ι·ιιί-:; ι•.-τοκρ!νη· rιν χωλι5ν, ι111 riρχοντιι, ιιν ιι\ι1Λτη�1. 2,·ω, γ11ρ τοι,τ' {υτι, το
,iοΟιΊ, ι·.-τοκριΊ'Ιωllιιι .-τrμiιιω:τον κολuίς· ι,�ίc{ξυυΟιιι ,j' ιιυτό, ιiλλου.)

ΠΡΟΣΕΥΧΉ
Ίϊ)Υ ΛJJ/ΣΠΊΔ!! Ο!ΧΜ!ΩΠ!
Υ πϊι(?χι)υν ιπη γη ΟQηιJκι:ίι'ς ιιλλά κrιι αιρι'οι:ις τι5ιιrς, ;το11 αν μη τι άλλο,
ί)ιχcίζι)Ι•ν τους ιιί)ι:λψοιίς. Τουλιiχιοτοv ιις μας εvι,)Vί'Ι η χυ)(_)ίς λιSγια 1ΤΙ)ι)ο1·1Jχή.

ΜιινΟcινΕι χuvι:ίς μΕ το «Πι_>ΟΟΕύχεοΟuι».
«Λι�ωλΕίπτως» πι_>ουιι,χαιΟω, λι'ει ο Λπ6στολος Ι Ιω1λος, που
χατιί Ι)ι:ί.οη ιτημιιίνΕL 6τι ξrκιvιίJ ι: ι_> γο ιωτ6γvωοης, ιιυτοχι:ί.Οι1uοης
και πι_>οιΗ/JΟι_>(ίς μι: n1v Εξ <J.νωΟι-:ν Επιυκίuιn)' οημιιίνει ουvι:χ11 πuο
οπιίΟ1-Ί<1 και υποι.ων11, γωτί η κιίΟι: νίκη, η κάΟΕ «ι1uεn1» ϊχει το
δικιS της χι_>ιSνο.
Ί-;:νιις νυιι ς με ΕπιΟυμίΕς κιιι πϊιΟη, μιu Υ.<.ψδιι:ί. οκιψπωμr.νη ιπον
<ινf-ιιοοτι_>6/)ιλο της ζωιjς δεν μπιφεί να κι:ί.νt'L «Δωλογιομιi» και
ίοως ί)�:ν επιτuϊππω νu χι:ί.νt:ι hιαλογιιψ6. Μποι_>Εί ι)μως να πι_>ο01'1 1χηΟΕί, ιιν ωοΟι:ί.νπω την ανι:ί.γκη γι' ιωτιS.
11 πuοοει , χιi, Είνω γι:γον6ς, αποτελΕί r.να ,ψι1οn1ιηοv» π<JlJ ι�t'ν
χι_>ιϊιίζrτω χαvϊνιι μι:υάζοvτιι, χανϊνα Είδος μι:ιτολαΒητ11, πιψι:ί.
μ6νο της καΟιφ1jς και_>διάς την ταπείνωση. Είναι αvuμφωj)ήτητα
{να μι'ιτον χοινωνίιις μr. f'Vf'ι_>γητιχιi ωωπλϊιτμιηιι. Λποπλι'ομιηιι,
ποι• μ..,-τιψι'ί νιι μην τα Ι)λι'πυ χιινι:ίς, μα ι•πι:ί.ι_>χοι,ν ιiμως κι ιιγγίςοι•ν
τον πι_>οοu•χι)μΕνο, οιγι:ί. - οιγι:ί. δι: το11 ΕνΟuονίζοι1ν κιηιί χωτοιο
τι_>ιiπο χ· ι'κτιωη χϊιΟι· Ι'πιhιωχιiμι:νη απ' ιιι•τιiν «ίψf'ηj». Ο κιιτι:ί.
κιiομο ιτοψ6ς πι_>οοπαΟι,ί νιι ΕξηγψΗ'Ι η ι1ποuοίψπ μr. n1 λογικ1j. ο
rινrιχι,φητιjς ιτι•λλιψΙ)ιίνrι μι τη 01y1j Εω•τοι, κω n1ν ,φοομον1j.
11 ;τι_>οο1'ι1 χ1j ι·ίνιιι μω ΗΗιJΤΕι_>ιχιj πι_>ι:ί.ξη κιιι κανι:ίc: ί),,ν μποι_>rι' νιι
0011 πι'ι γι' ιιι•ηj. 1·:ίνω 1-'νιι ΙΗωμιι κω l-\1jμιι πλι,ίως Πί_)ΟΟ<ι>πικιi. 11
π[_)οο1:1•χ1j ι:χιΊ l-\ιίοt'ι;. 1-'ιηω ιπιγμιιιίιι. την τι1;τ1:ίνωοη κω τη οιγ1j.
Μ' ω•τιί ιιδι(ιζι:ι το μϊοιι μιις, �° f.Ι't 1 ΟΕ[_)<ί>νπω. γιιι νυ γιομίοΕι <ΠΙ]
οι•ν!'χι·ιιι ιιπι1 μιιι ϊιλλοι, t'ί◊οι1 ς Ι)ι·Ι)ωιSn1τα, ωω1j zω πληο6τηη1.
Lτη ν ποαγμιηιχ1j, την ιιληΟιν1j Πl_HJOE1 1z1j bι:ν ζηηίι:ι κιινt'ίς τί;τοτΕ
υλικ6ν. Lt:: οχπιχ1j οι,ζιjτηοη Π<JΙ' είχ(( μF χιί;τοιο ψίλο. ι-ίχιι την ιι:;τιί
ντηοη: Ίϊ λϊω ιπην πvοοι:ι 1 χ1j ιω1 1 : Ι:ξιφτιίτω... ί\λλοτι: ζητιίJ l-\01j0Ειιι γιιι νιι ιπαΟιίJ ιπο ι•ψος των bι1 νιηοτιjτων μο1 1 6λλιJΤF νυ r.λΕι 1 Ο1-:ι_>ωΟιίJ ωιιi χιίΟΕ ανιωτcιλτιχιi πλι-'γμα, ... cίλλοτε π6λι κ6νι,J το
οτιιι•ο6 μυιι και ποοφι:rω «Κι'•[_)ιΕ Ιηοοιi Χvιιπι: ι:λ!'ηυιiν μΕ>> ... Όλι1
εξcφτιΓ>ντω ιιπιi τη ιπιγμ1j.
Κ' Ενcις ιίλλος, ΥΕLJομονίlχ6ς ω 1 τιiς, 6η1ν κ(ιποιυς ν{ος αυκηnjς
,
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τον ιyίπ:ηυι-: τι έποε:;τε να %άνει σαν χίλιοι - δι•ο cη•λλογισμοί μ.,-τερ
δει'•οη(ιν %((1 %ατέ%λι•ί:.cιν το μυαλό τοι• τη οτιγμ�j της προσευχ�jς,
εί;τF: ί\%οι·σε φίλε μοι•, {νcις αοχοντοχωριάτης, κιιΟωμ{νος στο
μοι•ί.ιί (_Η τοι· ε·;τϊινω έπ(_)f.:Η. για να πάει στον ποοοοισμ6 τοι• να δια
σ;,::ίοFι <t:τLJ τη μια μι'χοι την άλλη Ct%(_)η το παζάοι. Κόσμος, φωνές,
4 αο(ψία, %lt%6! ... Ε%ε ίνος ι1μως δεν πδιαφέρ0η%ε για το τι γιν6ταν
γι1(_) <1J τοι•. Οι ιίυ.οι η1 δοι 1 λfΊά τοι•ς %ι cιι-τ6ς τη δι%1j τοι•. Το μιiνο
;τοι• ε'%ίt\'t 1jταν ν(ι ο;τ{_)cίJϊ.νει το άλογο ψω\'άζο\'τας ντε - \'τε, ηε nε., Γτοι οιγιί - UL'(ίt :;τ{ραυε η1ν «αγορά».
ι'νας ;τω.ι I Ιατέσας της Ε.%%ληοί(ις υε %1\ουγμά του: Λν οας
ιίψJνιιν να ι':;τιί.έςετε ανάμι:cτα οη1ν εξουσία να %(ί.νετε τα αγ{_)ι6χοοτιι ι.οι•ιτι111 νιι τα ;τοi'\ο;τατείται το χοι•υ6 σαν τα αγ{_)ιι5χι)(_)τα, μη
δ1ιπϊί.01:π το i'\είi τεοο.
11 r:ιιί.ίrτrψη ;τ{_)οο1:ι1 ;,::1j ι'ίναι να ι-:ι1 ;,::ιφ1οτείς τον Κίi ο10 γιιι <>,τι
έ ;ι: 1:ι;. Λι•τι1 ι1 ελει•Οε·{_)ιίJνr:ι. Λι τ6 ι,):ι.ιΊ ι:ι ε:;τ έ;..:1:ινιι όι νιηιSτητες.
'Cι.ει μ1:γάί.η διΊνcφη η :;τ(_)οοευ;,::11 ιSων γίνεται με %ίιΟιφ1j Κ(ψόιιί,
με 0l''(%f'\'τ(_) ΙΙ)(Τl] %(([ :;τίιmJ.
Ο (. Χ (_) ι1 οιiιπιψο; ι'.λι·Ίε γω τη ι'\ι'•νυμη της Π{_)Οο1:ι1χ1jς: «Ει1χ1jς
Ί
όι νιψι;, ιV•νcφ1ν ;τι'(_)ίJς ε:ο[-\εοε, λει1\'τί1Jν Ουμιiν 1:χυλίνωοΕ, ... i'\<tίμο
να; 1jί.ιι.ιτι:ν, οι 1{_)ιινο1Jς :;τί•λας ηνε:ι,Jςf, ι'\υτμά Οανάτοι, δι(κοψι'ν,
ιι{_){_)<1Jοτίιι; Eίj,L"(<ίOu•υr, ε·;ιη{_)ι:ίιις ιι;τι:·ι.(_)οι'•ιτυτο. r:ιι1 τας :;τιψ'
ανΟ (_)ιίJ:;των 1:;τιl-\οι•ί.ά; ... »
Τ,νιι:: πω.ι ΊΙ-' (_) ος l1'{_)0%!]{_)l'%(,(; έλι-:γι< Λν η %U{_)ι)ι(ί ι'\Ε\' Π(_)ΟΟΠΙ ΧΙ'
τω. μίί.τωιι η γί.ιίJοοιι ιψγιίί::.πω.
IΈΊονι1; ι'ίνιιι ο Ο(_) ψΤ%ΕΙ 1ιiμε·νος ποι• ι)ωλογίζπω πιίνω ιπο (-)Hi
α{_)ι,ψιιτίζπιιι την CtΊι οοι•νη %<11 γι:ι•ετιο την ιινΟοψιψίιι τοι •
Λ;τι,rτ(ιτιΗ'.
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ΤΟ ΔΕΛΕΑΡ ΤΗΣ Υ ΛΗΣ
Ως Π(_)()ς την ικλογ11ν των φ<ιγητrί)ν υυμ/)υυλπJου πάντοπ τον
οι•ι_>ιινίοκον, ο οποίος ι:ίνω ο πι_>άκτωρ του πνπJματος. Ό,τι ο υυρα
νίυκος <ιπιΗπι_>rφαω. μη το τρίi'>γης διότι ιωτό Οεν οι-: ωφι:λι:ί, 6οον
χω ιιν οοι, λι:γοι,ν 6τι ι:ίνιιι Ορι:πτικόν και δυναμωτικιSν. 'Οταν ο
οιιι_>ανίοχος οοι, ι-:ίνω αγν6ς, αγαπά πάντυτι-: τας τροφάς τας οποίας
το πνι-:ι•μα ι-:πιΟο:.<ιμ<ίζι:ι ...
1 Ιι_>ιν κοιμηΟής, ι-:άν πι-:ινάς, φάγε κάτι τι πολύ ολίγον, διιSτι 6ταν
το οίίηω ζητι:ί τι_>οφ11ν δωσκούντος του 1Jπνου, το πνεύμα κωλύπαι
απ6 τοι, ν<ι ψf()IJ ΕLς το <Η.ίψα τα πνευματικά στοιχεία του οΟένους
τα ωτοίιι Οα ι:ψψΕν, ι'άν το οίίψ α 11το απηλλαγμι:νον απι5 της πσος
τ()Ωφ11ν ορι:ξι:ως. Το μέγα έργον του βίου Ηου είναι να καταΗτψτης
το Ηιίιμα πειll1ίνιον ι5ργανον του πνεύματος ... Το δϊλι:αu της 1iλης
Οα χϊωη Επί τ{λους την ιοχιJν του Εϊιν τυ αντιπι-:τωπίζης Κί11 λϊγης
προς ω•τι5 ι-:πιμι5νως: « Είσαι δϊλεαρ και ΟΕ καΟυποτάσοω. Δι-:ν
ι-:ίοω 1κι1ν6ν νιι μι-: ι-:λκύσης. l:yίΓ> Οα οι-: δεσμε110<1>· δ ι: ν Οα με
δι-:ιψ�·ι•ιn1ς ου. 11 μαγγανΕία σου είναι νι-:υι_>ικ1i πλάνη». Δια του 1-:πι
μόνοι1 τούτου ι-:ξιφκωμού, Ι)α0μηδιSν Οα καταιπι-:ίλης την οχλοχuα
τία των παΟίΓ>ν οου και Οι1 ιφΟ1iς εις την περιωπήν του γαληνίου
μονάρχου και ηγεμόνως ... 1 Ία να ϊχης το Οάuρος να ομιλ11ς επιτu
χτι κίi'>ς ι-:ις το δ{λι:αρ , πuϊπει να ι:χης απόλυτον πίστιν ι:ις το
, Υψιm:ον 11νι-: ιiμα.
1/ΛΛΊΏΝΛ ΔJJΛΚΟΥΛ/1 (2:τοιχεfα 13ιονομιΊ1ς, !)

Είναι αφροσύνη να ζο1Jμε την κόλαση του ιιίοους, ενιυ πολ1J
κοντά μας ευρίσκι:τηι ο παψ.χδεισος της αγc-οτης.
Του Πατριάρχη JJαρΟολομυίου προς το Ίονρ;,:ιχ61Jροξrνείο τη; JJόδον
(ΟχτιίJβριο ς Ι 99..J)

•••••••••••••••••••••••••
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ · Η ΕΙΜΑΡΛ1ΕΝΗ

Ln1ν ε:τίοημη ιπιyμ1j τοι 1 Οcινάτοι1 ακόμη και του ωφνίδιοι1 κάΟε
uνΟuω:το; 1-\ί.έ:τει να :τεuνάει εμ.,·φός τοι•, όλη η πεοcωμένη τοι1 ζω1j
κω οτι; μικοότεuε; λε:ττομέοειες. Για μια σύντομη σηyμ1j η ποοσc1)
:τικι1τητα γίητω ένα με την ((τομικ6τητα, το π(ινσοφο Εγιί>. Είνω
αuκπ1j ιiμω:: γι(( να δείςει στον ιί.νΟοωπο όλη την αλl'οίδα υπό τις
ωτίF; :-rοι 1 τις ιτι•νέ:-rειές τοι•; δέχτηκε ο' 6λο τοι• το 1-\ίο. Βλι-'πει
τuφιι κω κcιτcιλαf-\ιιίνει τον εα1•τι1 του, ό:τως είναι χωρίς κολακείες
κι' ιιι•τα:τ:ιί.τε;. Διαβάζει τη ζωή τοι•. σαν το Οεατή, ποι• αγνανη·ι•ει
το ιπίΙ-\ο :τοι· εγκαταλεί:τει. ΛιοΟάνε τω και γνωρίζει, 6τι δίκαια
υ:τ{q rι,ε ι>i.ιι τα β<ί.οανα :τοι• :τέρασε.
,

,

/:".11. Μ:rλιιβιiτυΥ.ι ι (Ί"ο Υ.λrιΜ της Θrουοq-ίας, ιπλ. 178)

***

Ο αε ίμνηστος και σεβαστός αδελφός Αντώνιος Αδριανόποvλος, στο
βιβλίο του «Οι νόμοι της ζωιίς», γράφει τα εξιίς:
Ο νιiμος τη; Ι� ιμ ιφμ{νης, ο ν6μο; τοι• αντιπε:τον06τος, ιϊνω ο
κ1 1 ιJΙιί1ηuο; ίιιι)(ωκαλο:: τr1Jν ψι•zιίJν. <�l<>τι ι•:ταγορπ•�Ί ν(( 1 φίιπ((τω
η Π'ί!CLLJΚΟl'/Ιϊνη I Ιl 1/1] Τί! ί)�-ινιί. T<L ο,τοία ίJι r:τLJCLξfν ιιιΊτη Π(_JΟς
ui.i.01•; κιιτιί. τιι; :τuηγοι•μι'νιι; f'\'<Ηtι>κrίΗπι; τη;.
Hr Ι-\ιιίω;. ο cί.νΟοω:το; ίιι'ν r;ι•Ί ι':-rίγνωοιν τη; f' ι•Οι•\'ης τοι•. ι\ιιι τιι
ι)Εινιί. τrt ο:-rοία ι•ιι,ίιπατω. Ότιιν ιiμω; η ψι•χ1j τοι• μι'ηωηj ιΊς τον
:τνι'ιψιηικιiν κιiομον. j-\οηΟ�·ίτιιι ι•:τιi cινωη'uων :τνι'ι•μcί.τι,Jν νιι ιινιι
κ�·ψιί.ωιί>οη τιι '(Ε'(Ο\'<>τrι τοι• ;ωοι·ί.Οι1ντο; κω νυ ι·ξιί.γη οι 1 μ:τι'(_)<ί.
ομιιτι t ι,)(ι Ο.ι μιι ίιια τον μι'τι':τι: ιτrι ψι•;ικι>ν τη:: f-\ίον.
Ί:κωπο; ι\ηί.rιίι1j ιιν((ί.ιiγω; των :τ ι_J ι't;Ηίιν τοι1 ι 1 ψιίνι'ι την ιΊμ<φ
μr'νην τη; :τLJOOE/ot'; �-νοιι(__):-ι.ιί>ιΗ·ι,'>:: τοι•. κ<η<ί. την ο:τοί<ιν <\ (_) ι':τιΊ
τοι•; κιιr__J:-rοι1 ; των ι'υγων τοι•.
1

Μία ακόμη μαρτυρία:
'()τιιν ο ϊινΟοω:το; ιι,τιί.νει ιπον cί.i.i.o κιiομο, πιφο11οιι1.ζι'τιιι μι την
τωνίιι π1; ζωψ_: τοι1 /Lι(!<Ηη(ι οι: μιιι οι•νι-'ί.ι:ι•ιrη ιι:τ<> :τοί.ι' ι:ξι·λιγμι'
να :τνπΊ μιιτα, κιιι ικι-:ί. :τοι':-r,ι νυ :τULJE1'Q!'Oιί <πην ,ψof-\oi.rj ωrτ:ή;
τη; τωνίυ;. Λι•nj η :τυοf1οί.1j ίιι:ν Ίίνιτω '(l αυτϊι τα πνπΊ μιηυ, ι:κιί
νιι ι)Εν ι'zοι•ν ((\'(ί.γκη \'(1 ;τί.ηοοιι,οuηΟοιΊ ν γω τη ζω11 ((l l T01J τοι 1
cινΟιιιίηοι•, "(tυτί την ςι' ι_Jοι•ν 11ίιη, ςι' ι_JοΊ•ν ΕΚ των ποοτι' (_) ων το 1-\ιιΟμι>
1

1()7
της Εξι:λιξ�1ς τοι 1 , τα σφάλμιηϊι το11, τα αμαι_ηήματα και τις καλr.ς του
πuάξΕις. Ο ίί')ιος ο (ινΟοωπ ος είναι που δεν γν(Jψίςι-:ι τον Eωrr.6 του
( ... ) κω καΟιίJς ωωτάται, του δείχνουν τι ακοι�ιίJς υπ�1uξε.
Ομριωμ Λi/3111,χι,ίψ (Ο ιiνΙJρωπος κιJριος τοΙJ πεπρωμfνοιι τοΙJ).

Από τη λαϊκ1ί μας σοφία

Ηθικές προτροπες
- Το δι· Οες νιι 001 1 κάμοιινε, μηδ{ κι αλλοιJ μην κάνεις.
*
- ΔιίJοF ιπο φτωχ6 ψωμί κω λειτουογιι'i μην κ6νεις.
*
- Κανε το κιιλιS και διι'iβα.

*

- Κ6νε το κιιλι-\ κιιι μη βλέπεις ΟΕ ποιον.
*
- Ό,τι δίνυ το δεξί υοιι χ{(Η,
το ζει,Ι1ί να μην το ξέοει.

*

- Μία χιίοη, ι>ταν Οέλεις να την κ(ιμεις κω μπιφείς.
κιίμε την, διπλ11 την {χι-:ις, ι-\ταν δεν αuγοπορFίς.
(Λvιί>ψ�-λο τι� ;τιiτιομα, οαν ξε(_)αΟ�ί το δι-'ντρο1)
*
- Όποι• υου κι'ινοι,ν κακ6, κάνε καλιS.
«Χ()η μη Τι) κιαιiν i)ία κωω\J αμύναοΟαι». Λl_)χαία πασοιμία.
*
- Κι 1 ν11yιι το καλιS κω μην κσι•ράζεοαι.
*
- Δεςοι, τη δίκαιη φηίJχεια, παοά τον άδικο πλο(rτ:ο.
*
- Λ6.λει λίγα με τοι•ς άλλοι1ς και πολλά με τον εαυτιS
( Φιλοοοφικσί ;τ(ΗJl-\ληματιομοί και αυτοf.λεγχος)
*
- Τίμα τον ατίμητο για τιμ�j δικ11 οοι•.
(Ατίμητος: κατιιφροvεμένος, περιφσονημένος)
*
- Τίμα τον εαι•τ6 σου για να σε τιμούν οι άλλοι.
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Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΡΜΛ
Μία εξαίρετη συγγραφέας Οε6σοφος η Κα }) _ Sinnct γράφει στο
βιβλίο niς «Ο Σκοπ6ς της Θεοσοφίας»:
«Κ(ιΟε άτομο , με κάΟε πράξη 11 σκέψη της καΟημεριν11ς του ζω11ς,
δημιοι•ργεί Κάρμα, είτε καλό, είτε κακό, και σύγχρονα επεξεργάζε
ται σ· 6λο του το ΙΊίο το Κάρμα, που δημιούργησαν οι επιΟυμίες χι οι
πρciξFις της περασμένης ενσάρκωσης. Όταν βλέπουμε ανΟρώπους
να γεννιούνται με κληρονομικές ανωμαλίες, μπορούμε να συμπε
ράνουμιc:, ότι είναι αναπόφευκτα αποτελέσματα από αιτίες, που οι
ίδιοι δημιούργησαν σε κάποw περασμένο βίο. Μπορεί βέβαι α να

προβληΟεί το επιχΕί (J ημα, ότι τη στιγμ11 που η κληρονομικ6τητα εξη
γεί την ποοέλευσή τους, δεν φαίνεται δυνατόν νάχουνε κάποια
σχέοη με την προηγούμενη ενσ άρκωιτη. Λς μη λησμονούμε όμως,
6τι η πνευματικ11 καταγωγή του Εγύ\ του πραγματικού ανΟρίl)που,
της ατομικ6τητας, δεν έχει καμιά σχέση με το περιβάλλον, μέοα στ:ο
οποίο ενοαοκύ'Jνεται...
11 Οεωρία του Κάcψα, 6ταν γίνεται αντιληπτή όπως πρι:πι::ι, είναι
ενδεδειγμ{νη να οδηγ11σει σ' ένα τοιJπο ζω11ς πιο λεπτι5 χαι πιο
υψηλ<S, 6σοι•ς ψl)α0ύνουν στην αλ110Εια της. Δεν ΠQF.ΠEL να λησμο
νούμε, 6τι 6χι μ6νο οι πvάξεις μας, αλλά κι' οι οκ{ψι:ις μας δημι
ου(Jγσί1νι: ένα ιrύνολο απ6 πψιστάσεις, πυυ ΕπηuΕάζουνΕ γ ια καλιS
ή για ;.ι.ακό τu μF.λί.ον μας ... ».
Λπ(5 το βιβλ/ο «Ί'ο χλειόι"της Θεοσοφίας» της J::./1. Μπλιι/JιiτοχΙJ

Μία αξιόλογη αναφορά του Ιπποκράτη:
Σ' Εμένα φαίνπαι ότι αυτά τα νοοήματu, (Ι\αραά, αΟ,·ριί.nευτα rκ γεν,·εη\ς)

οφείλονται ιτε Θεία Λίκη. ΚάΟε {νιt ι5μως ϊιπn ιιυτά τα φωνι5μι:να,

{χΕι κιιι τη ψυοικ11 του uιτιοί.ογία και τί.,τατu δε γίνπαι χωuίς φ11ιη
κn αίτιο.
(ιiε ρί Λέρω1,, Υι,ι.iτων, ΊΊ5πων, ΧΧ/1)
(1:μοί hr zω ω-τιΛ hoz,:ί τ<11n<r τα ;τϊιΟr.<r Οεία είvuι ... έzασωv /,r, αυtιiJv ι:zι:ι φ,ίοιv την
εωι-το(, z<Lt ου,)Fν <.ί.νευ ψϊίοιο; γίνr·ται.)

J(j()

Από την Καινιί Διαθήκη: Η θεραπεία του παραλυτικού.
«Ί Ιτο δε εκr:ί άνΟl_) ωπος τις τ l_) ιάκοντα οκτiJ> έτη πάσχων uοΟ{νει
αν. Tnίrrov ιδών ο Ιηοούς κuτιαείμενον, και εξεύl_)ων ότι πολύν ήδη
καιριSν πάυχει, λέγει πl_)ος <ωτι5ν: Θr.λεις vu γείνης υγιής;
ΛπFκι_>ίΟη πι_>ος αυτ6ν ο ασΟενu'>ν, Κ11ριε, άνΟρωπον δεν r.χω, δω
να με β(ιλη εις την κολυμΙ)ή0ραν( ... )
Λr.γει προς αυτόν ο Ιησσι,ς, ΕγέρΟητι, σήκωοον τον κι_>έβΙ)uτον
αυται,, και περιι-:πάτr:ι ( ... )
Μετά ταίiτα ευι_>ίοκει αυτόν ο Ιησούς εν τω ιερί[>, και είπε πι_>ος
αυτ6ν, ιδοιi, r.γινr:ς υγηiς, μηκέτι αμάρτανε, δια μη σοι γίνη τι χει
ρότερον.

(Κuτιi /ωάwη, ι·, 5 - /4)

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ
Το «δος τοις έχουσι ανάγκην των υπαρχόντων σου και ακnλοι•Οr:ι
μnι» ... μαl_)τιφεί εντονί[>τατα, ι5τι όταν έχει ένας περισσι5τερα των
όσων αναγκαισύν δια την ζωήν του, αναντιριηiτως κατω-:ρατεί την
ζωήν και την πl_)όοδον του άλλου και είναι εκτός παντός φυσικοί,
και ηΟικοιi νόμου.
1 Ι παραβολ11 της οπής της βελόνης και της εισόδου του πλουοίιη 1
εις την βασιλείαν των Ουρανu'>ν, εις την ευτuχίαν και την ευδαιμο
νίαν τοιι πνεύματος, είναι έξοχος και Οεία διαΟήκη και μόνον ταπει
νάς ψuχάς δεν δύναται να προσελκύσει προς το μεγαλείο της ;ωι
τας ηλεκτι.:>ίσει Π(>Ος αφύπνισιν από μιας ασυνειδήτου καταστάσεως.
ΣΙΙΥΡΟΥ ΝΛΙΌΥ (Περί Χριστού)

ΟΙ ΥΠΕΡΉΦΑΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ

170

Χαράλ. Μ:τάcηκλη

Πιφι!Οέτοι•με ιινc.ιψορές για την ΠΕ{Ιηφάνεια, το καρκίνωμα αυτό
της ψι•χ1jς. ι·νι,φιυμα �·ν6ς αληΟινού m'ι:ι•μc.ιτικοι, ανΟρ<1Jποι1 είναι
η τιι:Ηt\'ι>τητϊι τοι•. Όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι ;-:1jρι 1 ξαν μι: το
:τcφϊιδ�Ίγμ(ι τοι•; την τιι:-τειν6τητα ;-:αι τόνισαν ότι η Χάρη τοι1 Θι:οι,
έQzFτω, ιrη1ν ο (ινΟl_)<1ηο; γίνεται τωτεινός.
Ταπείνωιτη και φώτιση είναι συνώνυμα. Ο βαΟύς ποτιφ6ς τQέχr:ι
;-:ω ι)ι•ν αzυύΊετω, λ!:'ει μία συφ1\ παοοιμία. Οι πνειιμc.ιτιzά μεγάλοι
άνΟvω:τοι t.οι•ν, �:ρ'(ιίζυντω ;-:αι ποοοφέρουν ανιδιοτελιίJς χωρίς
;-:ανι-'νcι Οι\ρι•f)ο.
1 Ιοί.ί.{ς φορι'ς η τωτειν6τητc.ι σων άνΟρωπο όοzιμάζααι, 6ταν
;-:ά:τοιο; τοι• ιμvΟι:ί οzληQά ·,ωι C:ίδι·ι.α. Τ6τε ξυπνύ.ιι μ{οcι τιJι• το
τέvα; του εγωϊομοιi ;-:αι της περηφάνεια ς. Και αν ο rΊδι;-:ος και
οzλψΗiς f-i (_) ίο;-:ετω ιιπ6 την επίδραση α(_)νητικιι>ν εμm'ει\1ει,Jν, τιiτε
·ι.ατιψΟ<ι>νt::ι ο ι'>υίμονιι; νυ ;-:ι1 σια(_)χ1iσει.
Οι Διι'>u.ο;-:ιιί.οι της αvχαιύτητος δίδαξαν για τις :τιuιπτιί>ιπις
ω•η'; η1ν χr,ψί; zιι%ία ;-:αι ;τερηφcί.νεια όιαμαρτι1 ρία. Ο Lπι•l_)ίι'>ων
Νrί.'(ο; οι: μίιι ομιλίιι τοι1 :-τιρί τοι1 Χ l_) ιιrτοιί , μαωμ'(?ι-:ι τα λι\γω τσι•
Θι-ίοι• Διι'>ιω;-:(ιί.οι•: «Ο άνΟQ<1J:;ω; είναι !:'νοχος απένιιντι τοι• Θι'οι\
ι\ηι\' το ί)ί;-:ωο ω•τοι• ι'>ι:ν ζητά». Το ίδιο είχε πu ;-:ω ο τl_)αγι;-:6ς ποι
ηηj; Lι><ιozi.ij; (Φιί.οzηjτη;, 1140 - 1142): «Ο ιί.νΟl_)r,>πος Οα π(?ι'Jπι
να ί.1-'Ί!Ί το ι'>ί-ι.ωο. 'Οτcι.ν ιiμω; τυ λι:γΕL, να μη f-jΊιί.ζει απι\ το οτ6μα
τοι• :τιzι,ϊι :,,,ω ιι Οονεuά ί.ί)'([(!», Νι1 μη χύ.νr:ι ιrτις πιριJΤτ(ι)ΟΕΙC:: ωrη\::
ο rί.νΟ(_)<ι>;το; τη '(ιιί.ήνη τοι•, την τιαεινιSτητ(ι τοι•. ιιλλιί. z<1ι την
α'(<ί.:τη Τ<Η' οτο\' ι r1 •ν<ί.νΟl_)ιJ>:-τ<> τσι,.

Am, το (Ιι(Ιλiο «Ιiπωτολές» του ()W(_){lτιχού μοναχού I Ιιwτίου
Ο μ1:'(υί.ι'-τ1:(_)ο; ι•:τι:(_)1jψ1νο; ι)Εν Είνω Ε%Είνος ;τοι ;-:ω zιί.τω ·ι,;τι-:(_)11ιι (1νι1. ιιί.ίΛ ι;-:ι:ίνο; ;τοι 1 ;-:rωι.ιί.τω <>τι Είνω πολιJ τιι;τuν<>;.
'Ο:τι)ιο; ι)ι;-:ωοi.οΊΕί τον Ε(ωτύ του ιrων σφάλλΕι, μπιψιί.λί.1-:ι την
z<L(_)ι)ι(ι του OF. όιιιμονιz<> zαταψύ'(tο ;-:αι Οα αυνιχίζι:ι να οψί.λλι·ι
:τF.(_)tιΗΗ>ΠQΟ ... ειί.ν όι:ν <ηJντl_)ίψει το «ΕγιιJ» του ... Ο όιcί.f)ολος ι:ξα
rι,ανίζFΤrι.ι μι: την τα;τείνωcτη.
1

1
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ΜΕγαλ1ίτιψη Ευγvι,ηωοι',vη Οιι Π(_)f:ΠΕL vιι χ (!Ηιιιπϊιμι-: ο ιωτο1J;
ΠΟ\) μuς τιιπΕινιίινοι,v Κ((ι μιις ω'ΗΚΟ\JV κω μιις ποτίζουν φιψμ<:ίΚΙ((,
π<ι(_)ί1 ο' ΕΚΕίνοιις ποιι μας τuι:φουv JtE εκτίμηοη κιιι μΕ γλι•κι:ί
λ6γω ... όιιiτι τα φll(_)μύ.κια ι:ίναι τα καλύτι:ρα φύ.ρμακα της ψυχ1ίς
μας ...
Οι κο(Jμικοί ι:ίvΟuωποι που τ (_) rψοντω οωμιηικι:ί μι: πλο1Jοιιι
φιιγητι'ι κω ψυχικιί JlE 1:πωvι:τικιί λιSγω, μένουν νηοτιzοί ;ωι (ιι�ΕΙΟΙ
πvι:ιψιηικι'ι... 'Οπως μίιι τuι1ποι1λιι ιπηv ;ων(Jι' (_) l-\ιι ι'ίνω 01: Οι'οη vιι
την Ι-Ιuωμψ�ΕΙ, γιιιτί πιιίuvι:ι <1f: (_) α, r:τοι ;ωι ι:vας Ί ΙΠΕ(_) ήψιιvος μ6vο
λογιομιSς, Ηίν ΠΕ(_)(lΟΕΙ <ΠΟ ΚΕψί"iλι μιις, πιιίuv1:ι Τι)Π ω'uα κω ιιzuη
ιπι:1Ίοντω οι ιφπι:ς μιις... 11 μιγιιλ1,τιψη <ι(_)(_)ίίΗπω ι:ίνω η ΠΕ(_)η<fJ<ί
νεω.

11 αρχαία ελληνική διανόηιτη για την περηφάνεια.
Δι'ν πuι'πι:ι ο ϊινΟuωπος νι1 μηιιλο<ιψοvι:ί, μιιι κω 1:ίνω Οvητιiς.
Ι'ιιιτί η π1ψηψι:ίν1'ω ιiτιιν ίινΟίζυ, σι•νι\Οως κιφπίζΕL ΟΕ οτι'ιz1 1 ιι (!Ιψ
ψ<)(_)<ίς, ιιπ' ()JT()\I ΟιψίζΕl Οϊuιομ<ι γ1:μϊιτο ι�άΚ (_) \)((.
Λ/2.λΎΛΟγ ( 1/ιΊJοιιι, 820 82))
*
11016 ι:ίvω το :;φιίπ:ο ι:uγο ι:κι:ίνου πο11 ι:πιΜι�πω η ψιλο(Jοψίιι:
Ν' ωτοl-\ιίλι'ι την οίηοη.
(Οίψ ιη: ολιιζονι·ίιι, {πιψοη )
Ι:Ί/ΙΚΊΊΠΟΥ (Διιιτuι/!ιιι; IJ, ιζ Ι)
*
l: (_) ίίπ:ψ�ι: ο Λίοωπος τον Χίλωνα, μΕ τι ιωχολι-:ίτω ο Ζι-:ιις κω
απϊιντψΗ' : « Μι: το νιι τιιπι:ινίίινΗ τους JΤΕ(_)1\ψιινο1 ς κω vιι ι:ςι•ψιί,
vει τους τιιπεινοϊ•ς. »
Δ/0/Ί:Ν!Ι ΛΛΙ:Ί'ΠΟΥ ( /Jι'οι Φιλοοι51;1,JΙ (ιl))
1

1 /,

*

Οι μι-:γιίλοι λ()γοι των Ι'ΠΕ (_) Ιjψιινων, <ιψοιί τιμ r,ιιη\Οη;ων Jll' μι,γι'ι
λιι δ1 <π1•χ1jμιιτιι, τοιις δίδιιξιιν ιπο τι:λο; νιι οκι'πτογτω ιφΟϊι.
2.ϊ)ΦΟΚΛ/1 ( Λι,τιyι51•η, 1350 - 1353)
*
1

11 ιιλιιζονι:ίιι, ιιν 1•;τι't_Jπλη(_)ίιιΟ1:ί ιιπιS μίιτιιι<i-τητιι με ιί·ι.ιιιt_Jα κω
ανιί>φι:λιι πuϊιγμιιτιι, κω οτην πιο ψιjλη κοuφ1j αν ιινι-'Ι-\ι'ι, Οιι ;τι:οι:ι
μέσα οε γκ(_)ψ<i ποιι ιινοίγει η μοί(_)cι.
ΣΟΦΟΚΛ/1 ( Οιι\ίποιις ΊΊ1ρυι,ι,ος 873 - 877)
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Όταν ι')�-ι; %(ί:τυιον νu :τε(_)ηφω-εί•ετω πυλίi %αt να %ιη•χέται γι(ι
την ;ωταγωγ1j ·ι.ω για τα :τλοιΊ τη του. ούντομα ν<ι πεσιμι:νF.ις την
τψ(,)(_)tιι ΤΟ\'.
Ι:ΎΙ'ΙΙΙΙΔΙΙ ( Λ1,θολόyιοΧτο/3nι'οι•, KJJ, 5)

Α πό τη λαϊκή μας σοφία
Ό,ωιο; :τωνι{ται μ6νο; τοι• ;ωτηγοσιέται.
*

Ό:τοι• :τοί.λϊι ι •ι 1ι;Jνι:ται , γσ�iγο(_)ιι Επιμ ι•τιϊ;.ε ι.
( Ε:τιμι•τίζω: :τf'ιι:τ:ω επίμι-τα, μπ(_)οιΌ μι•ηι)
*
Ο ΘΕ6; Είνω η:;νίn�ς τους μεγάλοι•; ταπ1:ινrίJνει %ω τους ταπF.ινοι,ς
ι•ι HίJVf'l.

Από τη σοφία της Ανατολ11ς
11 οίηοι; (αί.ι�tονι:ί<ι. ματωοι)οξία) ι-:ίναι αί.ηΟ1iς πιινrίJλη; τοι• ί.ογι
zοιΊ '\J:τοΟcί.ί�-το t '< Ηι %ω ι. ποτ(_){φοι 1ιΗι :ταντίιις ;τ λιί.νιις.
1

KOMΦU}'KJ()}' ( Κομψ1ι5χιος, Μι·ηiιrοαση 1. ΛΟανουl!ic\οιι, Λθιίναι, /852)
*

Ο ιίνΟ(_)ι,>:το; <>t•ιV:τοη: Οιι ω-τ ιί.ηψΟΕί n1ν ωιί>νω ω.ψ)ΕLα, ι:ιίν ι)Εν
u:το[)άλrι n1ν ι':τιφοη zω την οίηση.
!!. 110/'ΚΛΝΛΝΊ'Λ ( !/ 11ι:τοf1ωyρ11φ(rι 11,rίς Ιίόyχι)

ΠΑ ΡΗ ΓΟΡΗ1Ί ΚΑ
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Οι Οrοί ποι, γν<ιψίζοι•ν τα ανΟQί[ιπινίt, 6οους ίtνΟ (?ίίιπους u.γ<t
ΠO'lJV, τοι•ς ιιπιιλλιί.οοοι ι ν γuηγ<φ6τιψα ιιπ6 τη ζωή. Ο Λγαμψ'>ης
π.χ κω ο Τuοφιίινιος, πι)ιι κ<η<ιοκι:ι,αοu.v τον ν((6 του Ιlι•Οίοι,
Λπnλλωvu., ιΊ•χ)j0ηκαν νιι τους δοΟεί το ιί.uιιrιο. Ί�τοι κοιμήΟηκιιν
και δι-:v ξιΊ πνηιΗιν :πιιι. Το ίδιο και τιι πωδιιί. της Λuγι'ίιις ιruι:ως
(της Ί Ιuυς) ομοίως. Ι •:ι,χψ)ηκι: η μηη'(?<ι των να ιιντιψΕίψιι η Ί Ιι_ιιι
την ι:ι ι οϊΙ)rιιί. των, !'ΠΙ'lι'>1j :.<αΟιιιrιr.uηοε η ϊιμu.ξ<ι κω ι'>ι'Οηκον Τ((
ίδω το ζυγ6 κιιι μΕτι'ψΕ(?ίtν τη μητ{ ι_ι α τοιις ιrιο vωS. Μι:τιί. την Hχij
τu. πωδι(ι τη νι'•χτιι πι:Οιιναν. (/!(!(iκ,-ιτιιι γω τω, ΚλΕ'ο/Jη κιιι τοv /Jι'τω,,11).
\Ίιt τον Λμφι<ί.uιω λι'γπω: Τον αγιιποιΊ ο((νΕ πολιΊ μ' 6λη τοι•ς την
ιtγιί.πη ο /,ι:ι•ς ο ιωnιι'>οψιJ (?ος χι ο Λπ6λλων, κω ()Εν {ψΟωπ ποτι'
τιι Ι)<ιΟπιί. yι' ι_ιιί.μ ιιτιι. (Ομ ιjuο1•. ο.�,;οι,πι,, Ο, 2-15 - 24<,)
1/ΛΛΊΩΝΛ (Λξι'οχος, 367 C.',/) - 368 Λ)
*****
Όποιον οι Θι·οί ιιγιιποι•ν :πι:ΟιιίνΗ νϊος.
<(()ν οι Οι·ιΗ· <1 ιλο\ tΗν, t.uιοΟνψ1;0Ί νϊο;>>.
1

Μ /;ΝΛΝΔ /'()γ (Λ ι•Οολ,iyιο 2.'το/irι(οιι !'Κ, 8)
(! [

t'\'\'{)(((

τη; \'Ι"()!ψιι; ,'z,, oz1',n1 μι• τη <j,ίlιψ('ι τοι• "L'Y"""'!'OI;)_

ΣΚΕΨΕΙΣ
- 2.:την ωτλιSτητα Ίψι•Ι\παι η ομιψφιci.
*

- Τα χιιSνια οτα μαλλιά ι'>F.ν ι:ίνω ;τάντα οημι'iδι οοφ ίυ;. \Ίιι ν
ωτοκτψπις τ η 2.:οψία. JΤ{._)!'ππ να εξυγνίο �Ί; πσιίηα την ιι,ι•χή.
*

- 11 αγ(ιπη r.ω η οοφία. ι:ίναι η ι'>ημιοιψγιr.�j Οι·ίί1 i')ι 1 uόιι γ�:ν{οι·
ως των πιiντων, οσατιί>ν η: και uιφάτων.
*

- Ότυν η λογικ1j και το οι 1 ναίοΟημα. λ�:- ιτοι 1 (_)γο1'1 ν μ�ψονωμι'να.
χωσί; να ο ι1ν�'(?Υcίζοντω. Επιr.σuπί η πτιιξία οτο ;τνι:ι•μ<ϊτοψι•χι
χιS ΟΝ τοι1 ανΟσιί)7ΤΟL Ι .
Λ:τιi τη ,ιιι·λι'τη «2.'τοχ(lιψο( yι; ('_)ιιι ιι,τr5 τη ζωιj %ιιι τοι• ,ί1•θ!}Ιι!_,ο»
τη:, Λ(1ηι; Ιίιρι·ιιuλιί%ΙJ - Νιχολιίοι•.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο αγα;τητ6; στου; Οεούς άνΟρωπος, απολαμj)άνει πάvτοτε εκ
μέροι•; των τιι μεγιιί.ί'Τερα αγαΟά, εκτός αν του συμβεί κάποιο ανα
γzιιίο zω:ύ :τοι• να οcμΟ.ετω σε πουιηο'ύμενο αμάρτημά τοι•...
Θα :-φέ;τFι λοι;τ6ν να μην έχοι•με zαμιά αμφtl">ολία 6τι ο δίκαιος
άνΟρω:-το;, ι5ταν ι•;τοφέρει είτε απc5 φτώχεια, είτε από αρrώστια,
είη: ιι:τύ zανίνα άλλο ιι;τιS ιSυα εμείς νομίζουμε zακά, όλα αυτά Οα
τοι• f1γοί-ν οτο τι-'ί.ος σε zαλό ενόσω ζΕι 11 zω άμα πεΟάνει. Διότι οι
Οεοί ΟΕν παι οι•ν ποτέ να ενδωφέ ι_>οντω για τον ιiνΟrωπο, που F.tλι
zρινά Ι'ΠL◊ιιίJzει να είναι δίzαιος ;,ωι εξασzιίJντας την αρΕηi να
ομοιωΟεί με το Οειi, ιSοο f1έlkιια αυτc5 F.ίνω δυνατό στον άνΟrωπο.
1

***

ΙΙΛΛΊΩΝΛ (Ι/ολιπfιι, 6/3 Ι))

Λν %(!\'Et; ι)ίzωΕ; Π.(_Η1ξιι;, Ou έχι·ι; το1 1 ς ο�ΌιΊ ς μαζί 001'.
ΜΙ:ΝΛΝΔJ>ΟΥ (!Ύι,ίμω μω1 ιiuτιχοι, 126)

ΓΝΩΣΙΣ

ΠΡΑΞΙΣ

Λπύ τις hιbαυκαλίι:ς του Αντωνίου Λhuιανοπούλου

11 l1αΟΕίυ ιιι c ί.rτη τη; (1;TO%T1JOEC1); ;τνπ•μcηιzu'>ν δ11ν<tμ!'(1)ν ΠΕίΟυ,
6τι πι_Jr:τ Ι' ι νι ι Π(_JΟ!]Ίη01i η γν<ί>οι; z<ιι η πrοπαι_><ωzπ '1j zω f-\ι_><ιδι;η:
(_Η)\' ν<ι Ι'Π<υ.οί.οι·Οψrη η Π(_)<ί.ξις υzι>μη ι)Ε, <>τι οι οπυ'•δοντΕς ν' ωω
zτψ�οι•ν τοιιιιΊ τι1; δι•ν<ί.μι-ι; ;η_1οοzιS;ττιη1ν zω ι)ι•νιηιiν νυ λάf101 1 ν
%(1Τ(t0Ι;\'ΟΙΊς υντιΟι'τοι·; :τοο; n1ν :1(_)(1'(μυτιz11ν <1\'Τ(ί)ν ;Τ\ Π /ΗΠΙ'/.)l\
Ι

;Τί_?()()()()\',

1

Ι

Λι ι)Ι'\'<tμι-ι;. τυ; ο:τοίιL; ζητούμΕν ν<L Ίνιιφί:.JωμΕν. ν' ιLπozτψJ<,J
!l!'\' %(([ ιι:ιοιοΟι,'ψ1·ν π•οίοzοντω i.r Lν0(t\'01'(HLI !'\' ημίν (LΙ'τοί;. Λ ι_><L.
ι)ω νr L ί.ιίl-\ωμι'ν ΊνιiΗJιν αι'τιiJν, ποι'πΕι να γνωοίοωμ�-:ν ;τ ι_>ιίrτον τον
ΗLΙ'τ<>ν μυ;, νυ ΊνιιJ(_Jίοωμεν ι)ηί.υδ�i, τι Είμι0<L, Π<>0Εν Π:QΟΕQΖ<>μχΟι1
zω τι; ο ο·/.ο:-τι>; τη; ιω1j; 1.ω;. Δω τοι•το το «γν<i>Οι οω>τιίν» ι1;τοπ
ί.1-:ί ;τ<ιυιίγ(ι'ί.μιι τιη 1 ΗιοιΊ των Δ1-:ί.ψiJν zιιι <LΠ<><f,ΟΕΊμ<1 των ΙLι_>/<Lίων
Ι:ί.ί.1jνων οοψίJ\'. Λί.ί.ι1 ι)ω νυ Ίνωοίυη τι; ΗL1'Τ<>ν, πι_>rπΕι νι1 Ίνωι_>ί-
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ση την φύοιν της ουσίας του παντός, τους νιSμους καΟ' ούς ι11Jτη λυ
του(_)yι:ί, τας διινι'tμΕις τας οποίας ΠΕ(_)ιι:χει εν Εαυτή και το οημείον
Π(>Ος ο κατι:υΟιJνπω Εν τη καΟόλου αυτής ΕξελίςΕL και λι:ιτοι)(__)yία.
11 γνr[)(Jις αύτη οιινεπι'tγΕΤαι και την γvr[)οιν της ψΙJΟΕως της
ανΟ(>ί•>πίνης ψι 1 χ11ς, ήτις αποτελΕί μέ (__) ος της ιSλης ψύοΕως, της Οι:ιτι:
ως την οποί<tν αι'rτ:η κατι:χΕL Εν τη κιtΟιSλου ο(_)yανrί>οΕι και λΕLτοι1(_)
γία της φιί<Η'ίι>ς, κω της ΕξΕλικτι;ο1ς τ(_)οχlί'tς, την οποίαν ιοχΕL ν' ωω
λουΟψη1 ι:ν τη 6λη α1rτ:11ς αη:λευτ11τω ΠΟ (_)Είιt· ιικ<Sμη δε συνΕπιiγι:τω
και την γνrίωιν της λειτ01J(_)yίας κω της πο (_) είας της παγκοομίου
ζωής.
Εάν ο ciνΟ (_) ωπος ιtγνο11 πι'tντα τωJτα, δεν διJνατω να γνω(_)ίιη1 τον
σκοπ6ν της ζω11ς του, ούτε τctς δυνάμεις τας οποίας διίνιηω να
εκδηλrί>οη. ΛγνοΕί ουνι:πrί>ς πιί>ς πρέπει να uυΟμίση την ζι,η1ν τοιι,
ίνα ΠΙ( _)ίσκαω Εν ουμφωνία Π(>Ος τους ν6μους της παγκοσμίου
ζω11ς δεν διiνιηω να γν(!)(_)ίζη τι Π(_)έπι:ι να πράττη κω τι v' αποψι-:ιi
γη, τι είνω καλιSν κω ωφι:λιμον κω τι κιαιSν και επιζ11μων. Μι>νον
ο καη'χων τω; γνr[Ητι:ις ταύτας διiναται να εκτιμιi τα πράγματι1 και
τα γι-:γονιSτιt του ανΟ (_) ωπίνοι, !-\ίου ούμφωνα με την π(_)αyμιηι-ι.11ν
αξίαν την οποίιtν έχουν, κω ι:πομένως ν<t ι-:πιι'iιιί>κη την απιS-ι.τηοιν
εκείνων, τα οποίυ διΊvαντω να είναι ωφέλιμα εις την ψ11χικ11ν του
εξϊλιξιv κω νιt rtδωψιφtj δι' �:κείνα τα οποίιt δεν rίνω Π(_)ΟC:: τοϊ•το
ωφέλ ιμιt κω ν' ιtποψειiγη ι:πιμελrΔς ιSοιt δημωυργοιiν Εμπόδια δια
την πρ6οδ6ν τοι 1
11 γνrίΗΗς των λrιτουργιrί>ν της φιίοεως κω η ιtπ6ψιωις του
ανΟ (_) ιί>που, 6πως τεΟ11 επί των γραμμιί>ν αυτής, δημιοιJ(_)γοιJν δι'
αυτ6ν, ειiν επιΟι,μ11 την πρ6οδόν του, απιΕραντον πΕδίον δ (__) uοεως ·
ι'ψιiιπως αψ<)(_)ι,'>οης εις τον τιωτιομιSν των οκϊψεrίJν του %<Η των
ιδειδν του ;φος τιtς φυσικάς λι:ιτουργίας, δηλαδ11 ΕLς την ιιπιψολ11ν
της νοοτ (_) οπία ς του, της διανοητικ11ς και ψυχικιjς αυτοιJ ι:π:ι'ίιπως -ι.ω
διαΟϊιπως, των υυνωσΟημιiτων τοι,, των επιΟυμιι[Jν του, του τ(_)6που
του βίου του, των πvιίξειί>ν του, κω γι-:νικιίJς εις την Κ<ΗΕ(_)yαοίαν κω
μιS(!ψωοιν του εωrι:οιΊ του. 1 l (_) ιν 1j ουντελεοΟιί>οι τωnι1, εις 01 1 δ�:ν
δύνιηω νιt ωφελ11ση τον uνΟ (_)ωποv ο Διδuσκιtλος ιj η Μιjηοις.
Ειίv κρίνι:τω διΊοκολος η Επίτευξις της τοιαύτης -ι.cηαοτιiσι:ω; εν
τω σι•ν6λω της, τούτο οημαίνι-:ι ιiτι το άτομον δεν είναι ια6μη ψ1 1 χι
κιί>ς ιίφ ιμον δια νιt γνωι_>ίιτη τας πέι_>αν του ανΟρωπίνου επιι:π:ητοιΊ
λι::ιτο1•(_)yίας της φιiσεως. 'Γ::χι:ι α-ι.όμη νι1 διατρέξη μέγα διuοτημα
δια να φΟάση Εις την ωριμότητα αυτιjν. Εάν όμως το άτομον δεν
καταλ11ξη εις την πλι::ίαν προπαριω κευ11ν εαυτοί•, δύναται εν
τοοοιΊτω να διατρ{ξη ικανόν μέρος του δρόμου, αναλ6γως της δυvα•
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μιzότητος την ο;τοίαν zατέχει . Ό,τι δε αποzτι1ση η συνείδησις εν τω
;ταριίJντι βίω. είναι zεcι-άλαιον, ό;τερ θα χρησιμεύση εν τω μέλλοντι
βίω, cιρzεί να βαδίζη ε;τί τι�ς πραγματιz11ς οδσί•. Όλοι δεν έχομεν
την αι•ηiν δι• νατότητα, διότι δεν έχομεν την αυηiν αφετηρίαν zαι
ευρισzόμεΟcι εις διαφοοετιzόν υτάδιον της εξελίξειi)ς μας. Λλλ'
6ί.οι Οα φΟάοωμεν εις το τέομα του δοόμου αυτοι\ άλλος ταχίιτεοον
zαι cιλλος βοαδί•τερον. Εάν δε διαzρίνωμεν 6τι ει•οισz6με0α
μαzοάν τοι• τέ ι._ψατος, τοί•το δεν πρέπει να μας ποοκαλ1j ταραχ11ν
zω α;τε)_-τωίω•. Λλλά νι( παραμένωμεν 11ρεμοι zαι με γαλ11νην , να
πηοzιιJ(_)οίιμεν με την πεποίΟησιν, 6τι zά:τοτε Οα φΟάοι,ψF.ν και
ημείς, cφzεί να μη πλανηΟιίψεν εις τας σzολιάς zαι σznτεινάς ατοα
:τοίι; τι�; οποι•διiς zcιι τοι• εγωϊσμυίι διότι τιSτε Οα επιβοαδίινωμF.ν
zcιτά πολίι την cίφιξίν μας εις το τέρμα.
Λλλ' ο δι._Η>μο; αι•τ6ς ;τρος τι1ν υοφίαν δεν έχF.ι μ6νυν n1ν νοητι
z11ν του άποψιν. Δια της γνιi>οεως zαι της μπαβολ11ς των ιδι:ιίJν μας
δεν F.;τF.l_)/HCιι η ;τi.1\οης c,φίμανυης τι1ς ψι•χιzής μας zιιταοτϊιιπως.
Μέοα εις το /)cίΟος τσι• Είναι μcις zρίι;ππω η πηγ11 των οι•νωσΟη
μάτων μας · zιιι αι'Τcί ως ε:τί το ;τολίι ποοσδωοι":οι•ν τι1ν διιιγωγ1jν
μας zιιι τα; ;-ψιίξεις μας. Uνω το Οι,μιz<>ν μας. Τοι•το <η ι γzι:ντοιίινΕι
τα ανΟψίηινιι πcίΟη zιιι ταc ζωιίJδΕLς ι-:πιΟι,μίας, τα <ποιχι'ίιι αι•τιί
της <ψγιινιzιj; zcιι :τν1-:1,ματιz1jς zί.ηιιονιψικ<>τητος. τιι CL\'Τιψι•οικιί
κω υπιίνΟιιωπιι οuνωοΟ1iμιηcι, ιίτινα ιι:τέκτι10F.ν η ψι•χ�i ·r:ιιτά τον
/)ίον ιιι1:1j; τοι• πιφι:λ(Μντος zω ιιπιi τη; πι_ΗίJΤης ι·zδηλ<ί><πω; ωrπiς
υς γψvοι•: οογ ινι<ψοι'•ς· f·ίνcιι ιικ<:iμη τα οι•νωοΟ111ιιιτ<ι. ιί.τινιι <ινι'
:ττι•;Οηοcιν Η' ημίν zιωί. τον παρ<:iντα ημ<ί>ν /-\ίον λ6γω της ι�νcιτι_Η)
<f-11; zω τη; �·πιi'φϊωΗι>ς του :τrοι/-\cί.λί.οντος, μι'οcι t'ις το οποίο
ζιiηι εν. Ι:ίνω ο �'ιΗJJΤΕl_)ικός μιις χι:iομος των παΟrί>ν, των ανΟ (_)ωπίνων
ιιδι•νιιμιιίιν, των διΕιrτι_)((μμένων οι•νωοΟημάτων μας. Λι•τι:iς είνω ο
μω• (_) ος 11ίι Οων ;τοι• ι-:μ<ι,ωί.ει•ει Ης το /-\ιίΟος τ011 Ι·:ίνuι μυ;, μ<ις
οί•ψ:ι ;τιιο; το πι κϊιτω. :τοος τc.ις ;ιιμεοπείς cιπολωΊ ιη:ις κω ιδ{ι1;,
zω <)!'\' <ιψjνιΊ την ψι•;11ν μυ; νιι ;τπ(ιξη π ι_ιος cί.ι.i.01•ς ωΟει_ιιιiιπ
(_)Οt'; ·r:ιιι ιμ,rτιΊν<ίιη'l_)οι•; Ζ<Jιψοι•ς.
11 κιηά<πω1t; cιι-τ11 :τιιι':τει νιι μπcφοοιι ωΟή. 1/.<ιι <)ιιι νcι οι•,rτ1'Ϊ.1'
οΟ1j τοι -. το. ;τοι';τυ νυ ιι;τοδι•ΟιiψΕν ι-:ι; ένα ιιγrί>νιι, f'Ις τον οποίον
ιι\rτίπιιί.ο; ι-ίνιιι ο ίι)ιο; ο ι:cιt'Τ<5ς μ((ς. Ο νι'ο;ιLνΟ ι_ι ωποc <>οτις <Vον
νιι διιιμοι_ι<f ωl)ιj !'ν ημίν. πι_ιι'πF.ι να :τυλιιίοη μΕ τον πιιί.ιιι<Jν ιί.νΟ ι_ιω
;τον, μι' <J,τι �jμι·Οιι μι';ι_ιι τοι•<)Ε, νιι τον zιιτιι/-\cί.λη zω ν' cιναδι:ι;Ο11
νιzητιj;. Ο f'ν ημίν 1 /ι'•Οων :τοι':τει να ψ>νπ•Ο11, ο ιν ημίν ί\ι'\ η ; πι_ιι'
:τει νιι Ι'ςrιψ1νιοΟ1j zω ι:ι; την Οι'οιν τοι 1 νιι ι)ημι<JΙ'QΊηΟ11 μίιι πιιι_ιυ
t,Ηοιrι·r:1j zυτ<ί.<rτ<ιοι:. μίιι 1/.UΗLιrτιωι; γιιί.ψ•ης zιι.ι ιι.γι<5τητος. Λ1rτ:1j
1
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η μεταβολή, η ηΟική αυτή αναγέννησις δυναται να συντελεσΟή
μόνον δια της καλλιέrγειας των συναισΟημάτων μας, τη βοηΟεία της
σκέψεως και της Οελψη:ως. Ο εγωϊσμός πρέπει να αντικαηισταθή
δια μιας απεράντου αγάπης και συμπαθείας προς παν όν- η περιω
ρισμένη αντίληψις περί του κόσμου πρέπει ν' αντικατασταΟή δια της
αντιλήψεως και του συναιοΟήματος της παγκοσμίου αδελφότητος
αι δεισιδαιμονίω και αι πrολήψεις πρέπει να υποχωρήσουν προ της
πλήρους ελευΟερίας της σκέψεως. Πρέπει να καλλιεργηΟή εις την
ψυχήν μας το αίσΟημα της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ελευ
Οερίας και των δικαιωμάτων των άλλων · με μίαν λε'ξιν πρέπει να
καλλιεργηΟή εν ημίν κάΟε ευγενές uίσΟημα, το οποίον είναι ικανόν
να μας προσοεγγίση προς τον Θεόν.
Λυτή η κατεrγασία και ο εξευγενισμός των ιδείJ>Υ και των συναι
σΟημάτων αποτελεί 6,τι οι ΠυΟαγόρειοι ονόμαζαν κάΟαρσιν. Λυτή
η καθαρότης της ψυχής, η αγνότης των σκέψεων και η εξυγίανσις
δι' αγν11ς δια ίτης του εκπεφυλισμένου εκ της αντιφ υσικής ζω11ς
οργανισμού αποτελσύν απαραίτητον προϋπόΟεσιν δια την περαιτέ
ρω ψυχικήν πρ6οδον του ανΟρώπου και την εκδήλωσιν δυνάμεων.
ΊΌ έργον είναι μέγα και δυσχερές. Εν τοσούτω αυτό είναι το εν,
ούτινος έχομεν χρείαν · και την πραγματοποίησιν τούτου απαιτεί το
πραγματικ6ν ημίJ>V συμφέρον. Λλλ' εις το έργον τούτο, εις τον
αγώνα αυτόν, είναι δυνατόν να μας παρασχεΟ11 έξωΟεν βοήΟεια.
12άν οι Διδάσκαλοι, οι πρεσβύτεροι ημr[>ν αδελφοί οίτινες προηγσύ
νται ημων εν τη εξελίξει και οίτινες μας παρακολουΟσύν αγρύπνως,
πεισΟιί>σιν, ότι ειλικρινώς βαδίζομεν την δύσβατον και ανηφορικ11ν
οδόν της τελειοποι 11σεώς μας, επεμβαίνουν και τότε αι δυσχέριαι
αίρονται και ημείς βαδίζομεν με ταχύ βήμα προς το τέρμα του δρό
μου μας, τον προσεχ11 δηλαδή σταΟμόν της απεράντου πνευματικής
μας εξελίξεως.
(Θεοσοφικ6ν ΔελτιΌν /ανοvαριΌv 1933)
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Τα zαΟιjχοΥΤα τnι ι 0Fόσοφου προς τον εαυτό τοu είναι, ο έλεγχος
χαι η χατάχτηση τοι• χατιίrτ:εοοι• ωτ' τον ανιiΊτερο Εαυτό. 11 εσωτF(_JΙ
χή ηΟιχιj εξ<ί.γνιιn1, το να μη φοβάται κανείς χανένα, έξω απ6 το
διχαστψJtο τη; διχψ:: τοι• συνείδησης. Να μην χάνει ποτέ μιοι'ς
δοιιλει{ς· αν δηλαδιj νομίζει πως αυτό ;του χάνει είναι ορΟύ, να το
χάνει ειλικοινιί. χuι ψανει2ά. Αν νομίζει πως είναι χακύ, να μην το
χάνει zαΟύλοι•. ΚαΟ1jχυν χάΟε Οε6συφου είναι να ελαψ(_)<ί)νει το
φορτίο του, αχολοι•ΟιίJντας το συφύ απόφΟεγμα του Επίκτητου :
« Μη παοασι1(_) Εοτε μαχριιά απύ το χαΟψων σας από χαμι<ί ηλίΟια
γνιίψη .του μ.,ϊΟ(_)Fί ο ανόητος χόυμος να μορφrί>σει για σας. Τέτοιες
χοίιπι; δεν c:ξαοτι�'>Υτω από σας, γι' αι•τιS δεν πρέπf.l να υας απα
υχολοί•ν ».
!:". Ι /. ΜΙ ΙΛΛ IJΛ Ί'ΣΚΥ ( Το χhϊόι' της ΘεουοφιΊ1ς, υι-λ. 2 59)

*

Ο Πυθαγόρας τιίνιυε ομοίως

Ν<ι κάνι:ις αυτιί. που νομίζεις πως είναι σωστά, έοτω χι αν zάνο
Υτα; <11•ηί. Π(_)<>χι-:ιη1ι να οι-: zαχολογ1jοοι•ν· γιατί ο 6χλος 1-:ίνω χαz<1ς
zριnj; Ζ(ί.Οι: XU/.011 ποϊιγμ(ηο;.
Λ vθολr5ιιο 2."τοψιι'ου

Μς,
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(1 Ιοίπ ι.ι zρίνt-ϊ; f·ίν(l.ι -ι.<ι/.ιί, %(1\' :τοιι/)\· μFί.ί.η; ιιι)οξf·ίν · (f,<ι\ i.o; γιιf_) ZLHτtl; ;ιιι,τ<); zιιί.ο�',
1

;ιι_16.γμ<ιτο; ιizί.ο;).

ΑΓΟ ΡΑΣΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ...
Lτη Βοι,λγ<ψί<1 1·ίχι1 {νίι πολιΊ πλοιΊ οιο φίλο, μι1 ποιι 11τι1ν πϊιντοτι'
πολιΊ Ολιμμ(νος. Μω μ1\_Η1, τον <Η Ι \Ι(ιντψΗ1 <ΠΟ δ ι._ΗSμο. «Ι•:χι-Ίς ιΊψος
πολιΊ χιψιΗΊμ,,νο, μοι1 λ{ιΊ, τι 0011 οιψ.(>αίνι'ι;». «Ω! <>χι ιτπ<ΗJ<)αίυ
Π(_)<1γματί1, <1γ<>(_)<l<Η1 μιίι χ(1(_)(1». «Λ<πΕιειΊΕ<ΗΗ, JΤ<ί>ς ι= ίvω δuν<η<Sν;».
«'Οχι δι= ν ωrτ1·ΊΙ'ι'1ομω, 0011 λι'ω την ι1λήΟΓ1<1. Λγ6 (_)<1<Η1 μιιι χιφά γιιι
(vo πολιΊ μικι._Ηi ποοιS,,. «Μι1 πι[>ς; Εγιί> ξ6ι)ιψα πολλι1 χuήματι1 στη
ζωή μου, χι,)(_)ίς ποτ{ ν<1 γvίι)(_)ίοω τη χαu<1».
Ο φίλος μοι1 μι= κοιτοιΊιπ {κπληκτος κω χιι)(_)ίς νιι μι' πιση= ιΊπ. Κι
6μως μΕ γν<ί)(_)ιζε κυλιί. κω 11ξΕQΕ 6τι ι)Εν μπο(_)οι1οα νυ του πω ψ{μC1τι1. Ί'<iπ τοι• 1-- ίπ<ι: «'Ι�λι1 ιωζί μοιι, κοίτC1ξΕ, να {νι1ς ι1νΟοωπος ποι,
ποι•λ<ί. τη χ<1(_)<ί.». Μπ(_)ο<π<ί ιως 1jτ<1ν (νι1ς ψτωχ6ς ι1νΟuωπος ποιι
ποι•λοι•οι: κοιιμπι<ί, %<ψδιiνω κι11 οπ(ίγγο. «Μάλιοτ<1 , τοι, λι'ω,
ω,τ6ς ο ϊινΟ (_) (Ι)JΤος ι= ίνω (νι1ς μεγιίλος ΜιΊοτης του :;ωu�:λ06ντος,
6μως ι'χανι: λ<ί.Οη χω τιί)(_)U. Π(l(_)(( το Κ (_) ιΊ ο, τη ι)υοχ11 ;,:ω τον <Lf (_)U,
Πf(_)ψι'νι:ι τΟΙ•ς πι= λ<ίτι= ς ιί>(_)Ι'ς ολ6;,:ληψς. Κοίτί1ξ{ τον zωΛ, πήγωvι=
κοντ(ι τοι•, <ιγι> (_) <101· κ<ί.τι, χιφδ6νω <1ς ποιΊμ�:, uιίηηο( τον π6οο
χοοτίζοι•ν κιιι Ου 0011 ;πι: «Δι'κ<1 λιψα». Δίί)<ποι• {να πι:νηντ<ί.(_)1%0
χω μη <)1·χΟ1·ίς uι'οτιι. Αιι 1:κπλι1γι:ί %<11 0<1 νοι(ί>ΟΙΊ μια μη ίλη
χ<1(_)<ί.. Θα οκι= ψΟι-ί: «Μιί.λιιπιι, υπ<'ίuχοι1 ν ι1;,:6 μ α %<ιλοί ι1νΟuωποι1
οτον κ6ομο». 11 πίοτη τοι• Οι1 μι-:γιιλιί>ΟΕΙ και η χα.ρά που Ou νο11ί1σει,
Ou TIJV νοιιί1σι;ις κω 11υ, 0<1 ι)ονι:ί μϊοι1 <ΗJΙ, 6λη την ημϊ uι1 γι:ννημι'
νη μ<iνη '(1(1 /ll'(_Jl%ι'ς ΠΙ'\'Τ(((_JΙ'ς».
Ο φίλος μοι• 1jτιιν χαοοι•μΕνος γιατί �-ίχι: ·,ωτιιλιί.l)ΕΙ. Κω πι><iοΟι·
οα: «Ι Ι1jγω νι= ι·πίοη; ο' {ναν ιί. (_)(_) ωοτο, διί>οτ<η• {ν(ι μι,φ<-i δ(ί)(_) ο
λϊγοντ(ίς τοι• /ΙΙ'(_)ΙΥ.<ί. καλϊι λ6γω. 1 IΕς τοι• 6τι 6λι1 Οιι πιί.νι' ,ωιΛ, <>τι
ο (-)1,ιiς Ι'ίνω φιλι,ιΊ οπλαχνος... Ι lοοοπ<1Ο(ί>ντ<1ς ι'τοι νι1 φ�'(!εις ιποι1ς
ϊιλλοι•ς τη χ<ψιί. ;,:ιιι την ιινιαοι•φιιrη κι ατιΊ r:πί<rης Οα γίνι= ις χ<φοιΊ
μfνος. Μ6νο διι'ιι.1·ξ1-: ;,:ι1λιί. το ιί.τομο ποι, Οα Επιο ;,:ιφΟι,ίς, γωτί 6λοι
οι ιίνΟ(_)ωποι δι= δι'χογτω n1 χαοιί».
Ωμριιιψ Λί/iιιvχιι1φ (J1:τιιηι1, ΊΊiμος /, ,πλ. /43)
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Λ:τό το έρΊο: « Βίοι Φιλοσόφων» του Διογένη Λαερτίου
Λ:τοδίδονται ει; αυτ6ν zαι υπέοοχα αποφΟέγματα τα ε.:;ης:
ΕρωτηΟείς τι :--:έοδος ωτοzομίζουν οι ψεύτες, «το να μη γ(νογται
πιστει•τοί, εί;τε, zαι όταν λένε την αλή Οεια » . Όταν zάποιος τον
εμέμq,Οη ότι είχε διί>σει ελεημοσί•νη σε πονηρόν άνΟρωπο, «δεν
έδωοcι, ωτάντησε, την ελεημοσύνη μου στον χαρακηiρα του cι νΟ ο ιδ
που, αλλά στον ίδιο τον άνΟρωπο». Συν11Οιζε διαρκιδς να λέγει προς
τους φίλους zαι μαΟητάς του, οπουδ11ποτε zω οποτεδ11ποτε τύχαινε
να διδuσzει, ότι, ι>πως οι οφΟαλμοί φωτίζονται από το φως έξωΟΗ,
έτσι zω η ψυχ1i φωτίζεται από τη μάΟηση.
Τη; παι δι:ίιι;, εί,ι:ε, οι ρίζες είναι πικσές, αλλά ο zαρπ6ς γλυκός.
ΕρωτηΟείς ;τοιο ;τράγμα γεράζει γσ11γοσα, «η ευγνωμικη1νη», είπε...
f:ρu:ιτηΟείς τι διωι,έσοιΝ οι πυτωδευμένοι από τους απαίδευτους,
«ι>υο. εί;τε, οι ζωντανοί από τους πεΟαμένους». 11 μόρφωση, έλι:γε,
στις f·υτυχίε ς είναι στολίδι z α ι στις δυστυχίες z αταψυγ11 ...
ΕρωτηΟείς τι zέσδισε από τη φιλοσοφία, «το να κάνω, είπι, αφ'
εαντοιΌ ιυη• zαι zr,φίς zαταναγzαομιS εzείνα που μεσιzοί τrι zcίνοι•ν
δια τον ψιS()ο των νόμων». 1:σu:ιτηΟείς :τω; πψ'πι:ι να ΟU/.LιιΕ(?ιψιφ6μαιπι: οτυυς ιι,Ο.οι•ς, «ι>:τως Οα Οέί.ιιμι: νιι ιη•μπεσιψέ !_) ο\'Τω αυτοί ο'
εμ άς» f·ί,,ε.
() ΛοιιποτΟ.ης ι:να μιSνο ηΟιzιS (J%0Π() r'Οωε: Την uozψrη της
ασεηiς. Όσον αψψιί τον ιΌ μνο του για ασετ ή, r:χει ως εξ1iς:
Λι_>π11 (ιτυ), η οποία Ίίνι-:οω πσοοιτή ι:ις το γr:νος των ΟνητιίJν
zατ6;τιν ;τολλ<1Jν μύzΟων, είοω ωι_>ωοτάτη επιδίωξη για τη ζωή. ΙΊιι
την ιδιzή υοι•, 1 ΙιψΟι-:νε, μοι_>φ1i z<:H ο Οάνατυς Οι:οφείτω υς τη ν
Ελί.uδα ζηi.ι:t'Ttj μοίσα, zαΟιΔς zuι το να υποφr: ι_> ει zuνείς με zαστε
οία ιι,λn'(ψοϊ•ς α;,,ατά;ταυυτους zι5;τυυς.
(!Jι/1λ(ο ι:·, Κι;φ. /ο. Μηαφρ. Ι:'λληv. π-:(>οτ. οργιινιομι5ς)

Η ΑΛΗΘΙΝΉ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Εκι::ί (iπου υπά.Qχι::ι η αοφία και η αγάπη

}:την ιφχωιJτητα ζοι'•ιJΕ ιπ:ην Ιι: ι_> υυουλ1iμ ένιις οοφιSς που ονομα
ζότιιν ΝιίΟιιν. ϊ)τιιν 11 ,φίγκιπιις Lι1λuΜν κιη{κτηοΕ την πιSλη,
{μαΟ�· τψ· ί-πιψξη τοιι ΝάΟιιν. Τον κuλΗη: οτο παλ(ηι κω του (ί)ι:ιJι
υττϊι !'ι_><ιJΤΙ)μ<ηα, μπιιξιi των οποίων κω το ιικόλοuΟο: «Λπ' ι>λις τις
Ο ι_>ηοκι:ίι:ς, lil\J<ϊiκii, Βοιι διιπ:ική, Χ ι_Ηιπ.ιανική, Μωαμι-:Οιινική, ποια
ι:ίνω η καλιrτιψη;» Κω ο ΝuΟαν απάντηοε uτον πι_>ίγκιπα: «Θα σου
διηγηΟιί) μω ιστοι_>ία... Υπ1i ι_>ξΕ κιίποτε {νιις ι)ιωιλιuς που Είχε �:να
μαγικιJ διατι•λίδι·που του ϊδινε 6λες τις Εξο1 1 οίες, κω χιί ι_> η ο' ωrτ6
το δακτυλίδι δΕν \ 1 Πl)()χιιν οτο ι)ιωίλΕl() το1 ι:1'1 η: π6λΕμοι,οι'1τΕ
δuιπ:11χίΕς, οιiπ: <L()ι_><1Jοτιι-:ς. ΛυτιSς ο f)ασιλιιίς είχι τι_>ας γιυuς, κω
6ταν γl' l_)<HJ!', δ�: μπιψοι'ιιη' να αποφυσίσι-:ι οε ποιον ωτ6 τους γιοι•ς
το1 1 νrι αψ�jιπι το διικτυλίδι του, γιατί τους αγιιπούυι: το 0->ιο.
1/.1\τηοr' λοιπ6ν νιι το1 1 φτιιίξουν δι•ο uλλιι διικτυλίbια 6μοια μι το
πι_>ιίrτο. Ί'ιι ιινιικιίπψΕ μι-: τι_>ιJπο πο1 1 να μη μ.ιιΟ()t·:ί οι•η: ο ίδιος ν<ι
ξεχωuίοFL ποιο 1jταν το μαγικιJ δακτι•λίδι. Κάλι:οΕ τον πι_>ωτότοzο
γιο τοι• κω τιJΙ1 ,,ίπι-:: «Γι{ μο11, ο' αγαπrίJ πολύ και ΕπιΟυμrίJ νιι ιη,u
δι,Jοω Κl_)Ι! ψι'ι το μιιγιz6 διατιιλίδι μοιι μιιζί μΕ το ένι1 τl_)ίτο τοι ι
ι)αοιλι·ίο1 1 μοι•». Ί�Ζ{(\'Ε το ίδιο, κω μΕ το1 1 ς uλλοι•ς δί-ο γιο11ς τοι1 . ()
ι)(.(Ο!λιιίς δι:ν Ι]ς!'()Ε (J!' ποιον ιη· το1 1 ς γιοι•ς τυ1 1 είχΕ διί)ΟΕΙ το μιιγι
Κ{) δακη 1 λίι)ι, ιιλλιί κιιι οι τψις 1iτιιν οίγοι1 οοι ι1τι το �:ίχιιν ;{ληuονο
μψη:ι.
Λίγο κωι_Jι> ιιι_>y<>Ηl_)ιι π1jγΕ να ιπιοκι-:ι•ΟΕί τοιι ς γιους τοι.•. Ι Ιοr,rτα
UΤΙιJr.t'ι' Οηκ1' ΤΟ\' ποι,ηιSτοzο zιιι Είbι πως ο λωJς του ζοι'•υι ΟΤΥ]
δ1 1 ιπ:1 1 χία, ιπι; <tl_)Qf1Jυτιες zω οτις ιπ:ι:01\ιrεις... Δεν 1jτιιν λοιπ<JV ο
πρωτιJτο;ως ποι 1 !'ίχΕ το δακτuλίbι. Mrτu :ηjγι οτο ι)ιωιλΕιο ΤΟ\'
δ�·ιίτεuοι• γι<Η' το11. Εzεί ο λωSς ζοί-οε μΕ πολ�'μοι 1 ς zαι υυνεχι:ίς
δ1 οτι χίες. Δfν 1\τιιν λοιπ6ν οι'rrε αιtτ6ς πο1 1 ι:ίχΕ λιίf)Ει το διικτι 1 λίbι.
ΊΊ:λος, 6ταν {φτιωι' (Π:ον τοίτο γιο ΤΟΙ', ΕίδΕ ιSτι οι ι•π1jκοοί τοιι 1jΤαν
;τλοι'•οιοι, ι ι γιΕίς χω ζοι'1υαν t'ΙQηνιzά κω Ειrι:ι•χιομι'νιι. Τι>τΕ ο Ι)((ΟΊ
λιάς κcηιίλιφ1-: ι1τι ο νΗίJπl_)ος γιο; του 1jταν εκι-:ίνος ;τοι• �-:ίχΕ r:ληοο
νομψπι το μιιγιzιS διιzτι1 λίδι.
'Γτιη λοι;τΊJ\'. �-ίπΙ' ο ΝιίΟαν, Οα αναγνωρίσεις πού βρίσκεται η
αληΟινιj Ορηιrκεία: Είναι εκεί που βασιλεύουν η ειριjνη, η ευτυχία,
η αφΟονία, η σοφία και η αγάπη».
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ϊ�ΙΙΙJrιιιμ /Ιί/irιι,χιίψ ()1:τaντα, ΊΊ5μιχ; /, ucλ. 32, 33)
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ι111ίγηση τοιι υ ι·ομιιστοιί διορατικού αγιορrίn7 μοι·αχού 1 lαϊπίοιι (1924 -1994)
Ότrιν ψωι•ν ΟΗι Κιηοι•νι'iz1ιι, zcί.:;το1ιι νϊ•χτα, ενιίJ αγuι•πνοι•οα
ιπο zf-i.ί μοι• ί.FΊοντιι; την ει1 χ11. γι\ΗιJ ιπ1; τοε1; η ιίφα, ϊφχιοιι να
δ1αzcηrχομω rι:τ6 μ1ιι οι•οιίνω χcφιί. Τω•τόχuονα το οzοπ1ν6 ΚΙ' λί
μοι•. :τοι• το οzιηrίδι τοι1 το {σ:ταζε το τοεμιίμFνο ψωc: τσι 1 zεο1οι \
ίψχ1ιπ οιγcί - οιγϊι να γεμίζει α:τ6 iνα γιιλαζ6λει1 zο, :τcιν{μοuφο
φω:;. Lτην αοχιj το ιr ω; 11ταν :;τολι• δι•νιη6. Κατcί.λα�ιι, 6μωc:, 6τ1 zαι
τα μιίτω μοι• «δι 1 νcίμωοαν» cίJ<ΠΕ να cινη'ςοι•ν ιιιrτ1i n1 λάμψη. Ί !ταν
το ί\zτιοτο Φω; 1 'ΓμFινα εzrί μ{οcι ;τολλέc: ιίJψC:, χιίνοντιι; την
αίοΟηοη των γιjινων :Τ()(Lγμάτων zω ζοι'�ιΗL ο' {ναν ιίλλο, m•π•ματι
zιi ·ι.6ομο, ;τοί.1• διωr οΙJετιzιJ α;τ' ιη:τύν εbιίJ. το οιφz1zι1.
Ζrίη,:ας λοι:τιSν ιr' CH 1ηj την zατ(ιιπαυη zω bΕχ6μΕνοc: μt'οcι ο'
εzείνο το ί\zτιοτο Φω; bιιίιj'οψ:c: οι•οιίνιι:c: Εμ..,·τι:ψίι'c:, πι\_Jαοαν οι
rί)(_) ες zωuί; να το zιωLλϊι/)ω.
Κιί:τοτι: <ίΙJ ;ι.ιοι· Οt'(ιί - 01γιί να 1•:τοzωΙJεί το ί\zτιιrτο Φω; zι t'γιίJ
ε:τανιjί.Οιι στην ;τοοηγο11 μενη zcηιίιπωni μιΗ' ...
Λι1γο :τ10 zιίτω t'μ�·η ο' {νιι z�).ί t'νcι; ω.λο; cιι)�·λφ6ς. 'Γξω μοι 1
ψ(l\'()Τ((\' :τω; 11ταν νι'•zτιι %((1 ()ΤΙ t'ίzt' :Τ((\'Οt'ληνο. l1'111zu, λοΙJΤ()\',
%((l ()<ίrτηοιι. ΤΟ\' !(ι)t'Ϊ.![ ιi:
- ι:, αbFtJ/ t'. τί γίνFτω: L((\' (i t_J γηot• \'(( ξημt'(_)(ί)Ο!Ί ιnίμt'(_)((, Ίϊ ιίJ()((
�·ίνω:
Ο ω)Ελψ>; οωrτιομt'νο; μι-: ΙJ<ίrτψπ:
- 1 Ιrίπu I Ιαϊοιt'. τι Εί;τι';: Δι'ν zιιτcίί.rι/-\cL.
Τιiη: μιiνον οι•νt'Ιι)ητο:τοίηοιL τι �•ίzι-: ιrι•μ/-\εί- η cίφα ήηLν ιVzιι το
:;τοω'ί zω η «:τυνοι'ί.ηνο;» 1iταν ψ.ιο;. 'Ομω; το ί\zτ1ιπο Φως �ίτυν
T()(J() bι•νcηιi ('(Ι(( \'(( ((\'ΤFξοι•ν Τ(( μ<ίΤl(( μοι 1 ι-ίzcιν ί.cψι:1 Ι<)l((ίπuη
bι'•ν<ψη). <ίΗrτι· το ιrιιJ; τη; ημι'οιι; z1 ο )Ίί.ιο; μοι 1 ψι1ν<i\'Τοι 1οι(ν <Ηιν
νιΊzτ ιι μΕ :τιLνοι'ί.ηνο! Το <1,ω; τοι• ψ.101 1 μ:τ(.)51ιrτ<L οτο ί\zτι<rτο Φω;
ήτcιν <Η(\' Ώ) \'l f.T <t μ�- n1ν ημ( (_)(1!
1

(Λ:τrί τη /!ι/!ί.ι'ο «Ο -,,ι'ψον //οi'ιιιοc:" τοι· /ι·{_}οjlrι1ηί ι_r ιιι Χ{_}ΙιJΤοι\οι•ί.οι•, ιι-,,ιrψι /τοι•,
ΙΨΝJ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ομιλία τ11ς Μ. R. ΜΛRΊΊΝΕΖ, που δόΟηκε υτο Ιlαγκόυμιο
Συνέδριο των (·)ι:οιτι)ψων, ιrτη Βραζιλία, τον Ιούλιο του 1993.
Μπιί ψ Jιιιτη ιιπι5 το «'JΊ 1/;· ΊΊ /1:080!'! //.\"/,, ! ΙΛ /Λ ΚΙΜΟΥ.

11 μFτιψ6(_)φωιn1 τοι• κ(ιΟε ανΟοιί)ποι• είναι η cφχή - η αφι:τηοίιι
για τη μεταμ6(_)ψωυη της cινΟοι!>πινης κοινωνίας. ΛυτιS ι•ποση1οιζΕ
και ο J. KΓislH1;ιn1ιnti με το αξίωμά του, «για τη μεταμ6οφωοη τοιι
κ6ομου, ένας π(_)fΠΕL να μετιψο(_)φιί>οει πριίπα τα άτομα».
Νομίζοι•μι-, ιSμως, 6τι αιι τιS το αξίωμα δΕν είνω αοκετιS - ιιποτελι:
σματικιS γι' ωπ6 το ΟΚΟΠ(). Διίο rιωικr.ς διδιωκuλίΕς της ιφχuίιις
}:οφίας κιιι η ποακτικ11 εφcψμογ11 τοι ις Οα ιη 1 ν{βuλαν ποος μια
αξι6λογη μετιψ6(_)ψωιn1 - αλλιιγ11 της ανΟι,ιί>πινης κοινωνίας, ποος
το κιιλλίη:(_)ο.
11 πuιίπη διδιωκαλία είνω η αναγνώριση της ενότητας της ζωής,
της μιιις οιJοίιις η οποία Ι1οίοχετω σω κιίΟε οι!ηια - οτο χuΟε τι και
η οποίιι είναι το «ιπημ6νι και το ι•φάδι» 6λων ιiοων εμφανίζονται
στον ι•λικιS κιSομο. Όπως ο S,ιη K,ιr,ιcl1;ιry,1 ,.- δίδιιξε: «'Ολες οι
εμφανίιrεις - τα οχ1jματα πο1 1 παίονει ο πηλ6ς, 6πως τοι• δοχΕίοι• %ιιι
τα λοιπ(ι. τα οποίιι αποδ{χεται η διάνοιιι οαν πuιιγμιηικά, οτην
ποαγμιηικ6τητα Ι'!εν Είναι τίποτα πεuι<ΗΗ)Η(_)Ο ιιπιS πηλ6ς. Κατιί
πcφιSμοιο τuιSπο, 6λο ω•η5 το Lι1 ιι.,,cιν, το οποίο οφείλι-:ι τη γϊννηιn1
τοι• οτο Βοιίχμιιν - BΓ.ιl1n1c111 �·ίνω το ίι�ιο Βuάχμuν χαι τίποτιι
περιοοιSπuο». ϊ)ταν cιιrτ:11 η διδαοκαλίιι - cφχ11 γίνfι ιι�'Qος της ζω11ς
μιις, ιSτιιν τη οι•νειδητοποιψJοι•με, η διανοητικ11 %ω η υ1 νιιωΟηματι
κ1j οιψΠf[.ΗψΟ(!(ι μας Ο' αλλάξει και Οα φFQΕΙ ιιν(ιλογα 1\1γυ «καοποι•ς». «'Οτιιν η εν6τηηι ΟψfλFιωΟFί μέοιι μας πεuιλ((μ!1(ινrι
το κι'ίΟr τι. Ολιiκληρο το Σύμπαν γίνεται - είναι ένα απέραντο
δέντρο ζι,111ς». Όταν ειΦ'λΟοι•μf· ο' ιι1•η1ν την ενιSτητcι της ζr!)}jς
αυτοι• τοι• «δ{νδσου», [L,Ο(!Οt•με να φΟc1οοι•με ΟΕ κ(ιΟι- σημείσ των
«κλιίδων το1 1 ». Λ1 τές οι φσάοflς αν11χαν στον εκλιπ6ντα πσιSεδρο
της Θ�·οοοφικ11ς ΓταψFίας Ν. SΓi \�<1111. Όταν ιrυμΒεί αυτό, όταν
κατανοήσουμε τη συγγένεια όλ(ι)ν των ζιί)ντ(J)V ιiνt(ι)ν, όλων των
ανθριί)π(ι)ν, η υυμπεριφορά μας προς τα διάφορα βασίλεια Ο' αλλά
ξει, καΟιί)ς και οι πράξεις μας. 11 αοχ11 της εν6τητας της ζωής απο
τελεί Ι1cωικ11 διδασ%αλίιι 6λων των Διδαο%άλων - Ιδοι 1ηί>ν των Οuη
οκειrί>ν και π(_){πει να χcφcικτηρίζει τη συμπεριφοοά κάΟε ανΟοιί>1
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που :τ(_)ος το συνάνΟ(_)ω:τό του. Η απόδοχ1j της ασφαλό)ς Οα σημαίνει
τη μεταμόρφωση του %ά0ε ανθρcίηου και της ανθρώπινης κοινωνίας
στο σί•νοί.ό τη;. Την ιφχ1j αυnj διεκ1jρυξε %αt ο Λπόστολος Παιίλος
στον Άρειο Ιlά'(ο, ιJταν μίλησε προ; τους [πι%ούριοι 1 ς και 2:τωϊκοιί ς
φιλοο6q�ου; των ΛΟη\'lίJν, μF. τα λόγια: «Και έκαμεν εξ ενός αίματος
παν έΟνο; uνΟοιίηων. bια νιt %ατοt%ίί)σι Εφ° ύλοι 1 τοι• :τοοοίίJποι• της
γ11;... Ι'ένο; είμεϋu τοι• Θωιί ...» (Πράξεις ιζ' 24 - 31).
Την Η'tαία cφ;,:,1j - οι•σία των όντων ετύνισ�· κω ο Ιησοι'•ς μl' τιt
λόγια τοι• ;τοο; τους μαΟητάς του %αt την προσΕιJχ1j του: «Να Είναι
πάντε; εν, %CL0<,-Jς ημ�:ί; ΕίμεΟα εν ...» (Ιωάν. ιζ', 20 - 21). 11 cφχ1j,
όμως, uυnj δεν αποτελεί πίστη των σημερινό)ν Οοησ%ευομένων και
αυτ<J το γεγονός είναι η αιτία πολλόη· δεινιGν και δι•ιπυχιό)\' στο
ανΟψίηινο '(ένος.
11 bεύτεοη /)cωι%1j διδαιι%αλίu. <Τ,(πίζπω άμεσα μ�-: n1 ί)ιcί.νοια,
την ONJίu η οποί(t, σι'•μrμωνu με την Ε. I ) _ Bluνcι!sk)' r.ίνu.ι {να
«%ιψϊιτι α:τι\ την I l<η%6ομω Διύ.νοια».11 διάνοια έχει σχέση εξ ίσου
με το Ιlνι::ύμα και την Ύλη, μι; την εν<ίτητu και τη διuφορ οποί ηι τη
- bιuχω ρ ιυμιί. 2:τη l)\1;1n1n1ίφί1du υ:τιί.οχ�-:ι η 1-:ξ1jγηοη ;τω; η δι<ί.νοω
bιαμιφιι ι:Jνπ τη ζω1j 1ως. «Ι:ύ.ν η διάνοια r.ίναι bι1° φΟι.tι_ψϊνη - α%ιί.
Οαοπι, μια ιί.Οί.ω ζω1j ο· ωωί.οι•Οψrιι, ιSπως οι (_)ιSbες του ιφυξιοι1
α%οί.οι•Οοι•ν τ<t Ι'>1jματα των /)οι)ιι[Jν :-τοι• το ίJ!ί () νοιJν». Εάν, 6μως ,
είναι %<t0uo1j, η 1:ιrτ1•;,:,ίι1 Οιt ψ<Ι uνιοΟι--ί στ:η �ω1j μ<tς, ι1πως η ίJΚt<ί.
μυς ωωί.οι•Ο�-:ί. Ι Ιοτ�: ΟΕ Οι.t μας Ε'(%ιηαλ�-:ίψ�-:ι. 11 διcί.νοιιι. ο' �'νιt
οΊ•νηΟιιψϊνο άτοιω πιψοι•ιηcϊ.::υ, Ο!' μt%QΟ'((_)αψί<t. μια ι)1ωπι_J1'/1λο
μένη Εl%ι5νυ ni; :ι(_)ιtγματι%ι)τητας. ι-:νΕQ'(ΟΙί μΕ ιη•μιι ωνα μι: τις ιδ(ι--c
μας %ω τι; 1·:-τιΟι•μίι0 μυ; %etι δι:ν μ:ιυ (_) οι'ψΕ νι� οι1 λλιi/101 μ1· την
i'oχctnl ΠQCJ.'(μrnι %ιiτητα, ι5:-τω; :τοι.t·(μ<ηι%<J. ι:ίνω. 11 :τ(_)<L'(/lltτl %ιiτητι�
c·μιμ1νίζπω τοο:το:-τοιημϊνη - ιtλί.οtίιψι'νη bω τη; ι)ιιί.νοως, ι\;τω; η
Εt%ι>να τοι1 /101•νοιΌ αί.ί.οιιι'η•πω ιπη λίμνη μιο τυ %1•μιηιi τη;. Μι-- τη
b1c1.νoιrt %ι.t0ιφίζοηω οι %α0ημΕ(_)ινι'; μυς ;φ(tξυ;. ΟλΕς οι �:ν!' (_)'(ΙΊ
Ε; μ<t;. '()τω• η ι) ΙίJ.\'ΟΙίJ. μ<1; ί)η, 1:ίνω %υΟα(_)1j, ι)ι:ν 1 :τι1. (_) zι:ι ιψμονίιt
οτι; :τι_J<ί.ςί't; μυ; %Ul ;τοί.ί.c'ι-ι.ι; ι'>ημι<Η'l)'(Είτω :τιiνο::. 1:ι1.ν οι :τι_>ιί.ξ1° ις
μυ; :ίt_)Οr'Qzοντω (tΠ() την ;τt_)()Ο(J):τι·ι.ιrτητιi μα; ,ί'.(O ()!.l την (Π<ψlr.()
τητα - το υνι[Jη:ι_Jο Ι ·:ω•ηS, :ί(_)Ο%ί1Ϊ.οι'•μf' f'ιί.ιί./'ιη ο' ι1ί.ίt τι1 /)ιωίί.�:ιυ τη;
ΦιΌ οη::. Λυιταρμονία ιττις ανΟ ρ ιίιπινες υχέσεις, ιττη λειτουιπίu της
ανΟψiΊπινης ;ωινωνίας. Ο [�υΟμι\; τη; O1 1 \·ηΟιομένη; μιiί.ι•νοψ, οι
τι_J1•;τι; τοι• ιiζοντο;. οι <1%τινιψοi.ί�-:ς, ο <)ηί.ητη(_)ι<ωμί>; τη; ιι.ηι<>
ΟψLΙQ<t; ·ι.ω η μιSί.ι•νοη των Ί1 δι1.των Είνω μι-:(_)ι·ι.ιί. u;τιi τιι. ψ�ινιiμf:νίt
;τοι• ι)ημιοΙ'QΊΕί η Ε'(ωιιπι%1j 01•1.1..,-τΕι_>LψJ(_)ιί: τ01 1 αν0 (_) <1J:ιο11 - η <Li.<J'(Ι
on1 !.Q110YJ των ;τιJ ι_J ίJJ\', ΠΟ\' μα; ΠQΟΟ((,έ (_) Εl η '/11 zω τα ΟΠΟί(t !-:Πηι_>Ε1

;
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άζουν τη ζωή μας. Λυτά κuι άλλα φαινόμενα μας προειδοποω11ν 6τι
εάν οι πόροι της γης ξοδεύονται κατά τον ίδιο τρ6πο και στο μέλλον
και εάν η διαφορά - μ6λυνση συνεχιυτεί, τότε σίγουρα Οα διακινδ1,
νει1οουμε και n1v ίδια την ύπαρξή μας. ΙΙολλοί κίνδυνοι uπηλούν
την ανΟρώπινη ζ(Ι)ή. Το μέλλον είναι «σκοτεινό». Μποροι1μι: να
δοι1μι: τον πόνο και τη σκληρότητα ο' όλες τις πλευρές. Ι Ιαντού.
ΚάΟε μέρα χιλιάδες ζ(!Jα γίνονται «κιλά» γω να γιψίοουν τι1
«οούπ!'Q μά(_)κετς» κuι ΟΕ πολλ{ς πι:ριπηiιοεις οκοτ<iJνονται χ<ιφίς
έλεος. Τι1 ι-:ργαοτtl (_) L<( ψα(_)μάκων και Π (_) οϊιSντων καλλωπωμοι1,
κα0(ίις και τα πανΕπιιπtjμια βιοχημείας, φαρμάκων και η κτηνωτ(_)ι
κ11 !'Πιοniμη κ(ινουν πι:ιράμιηα, τrι οποία 6χι μονο είναι τ(_)υμι'(_)<t
αλλιi και υυνψ)ως ανωψΕλ1j και όχι ανι1γκαία. 11 κατιωτρυφ1j
αγρίων και Εγκυμονσιiντων ζ(iJων, για την ι1π6κτηοη αντικΕιμι'νων
μ6δι(ς κιιι καλλωπωμοιi· το κυν11γι γω ε11χαρίστψn1 σιiμψωνα μΕ
παρω'!οοωκϊι ι'Οιμα, για οποο κλπ., ι-:ίναι μΕρικι:ί πcφαδι:ίγματα του
τ(_)6πο1 1 μι-: τον οποίον ο ι:ίνΟρωπυς κιηωΠ(_JΙ'ψΕι, χωοίς οίκτο, 1-'νι(
ολ6κλη(_)ο j)ωΤίλΕΙο, το οποίο δι:ν μποοι:ί να «ψων6ξΕι» για δικωο
υι•νη! Ι:διίι αξίζι:ι ν' C(ναψι' (_) οιψΕ το ι\ιγο της ο(_)γι:ίνωοης SOS
ΖΩΙ 12:: της πιωίγνωοτης ηΟοπυιοιi Μπ (_) ιτζίτ Μπιφντ<i, η οποίι( μΕ
ντοκοι μι-:ντι1(_)ιομ1'να φίλμς - τωνίι:ς πιφυιΗηάζΕL ιωτcί τι1 Π(_)<ψλ1j
ματα, μ' �'να οι•γχ(_)ονο %ω Ι'πιιπημονι%6 τ(_)6πο.
Lτο ι(ν0οιίιπινο [)ιωίλΕL ο η διι:ίνοω, η οποία ι 1 πη(?Ετ1-:ί την ι•λη,
,ωΟrίJς κιιι η Π(_)οοπιίΟι-:ια γω t(π6λιωοη ψαίνιτω 6τι δεν ι:χοι ι ν ιS (_)ω
- ΠΕ (_) ιο(_)ιuμ6. Λπιi το11; πολι'μο11ς στους οποίοι1ς «τίποτα δι:ν %Ε(_)<)ί
ζπαι κω το κάΟΕ τι χάνπuι», 6πως {χει ΕΧψ (_) ιωΟι:ί ο J.13. Ι> ι-icstly
κω οι οποίοι ι,ίναι ο μι:γαλιiτΕ (_) ος πcφι1λυγιομιiς - τψ'λλα. μι'χ(_)ις τη
υυν1-:χ1j Π (_) ΟΟ<ι>πικ1j 1-:πί01-:οη ιναντίυν κι:ίΟΕ ανΟ (_) ιίιπινης ιΊ πα(_)ςης παιδι(ίιν, Εψtjj)ων, ανδ (_)(ίJν και γυναι%ιίJν, γt1 (_)6ντων %/w-τ. j)λ{ποιι μι-: το
{ (_)γο της διι(νοίι1ς, τη δ ι:><1υτηριότητc:ί της, η οποία μα (_)τl'(_)Εί ότι δεν
Ενδιαψι' l_)ΕΗΗ - δΕ δίνει ιn1μuσία ιπη j)λάj)η %αι ιπο φι οι%6 1j ψυχι%ιi
Εςπ•η:λιομό, που ποωωλείται μι, την πl_)οσπάUι:ια να επιτι•χΕΙ {να
ο%οπ6. Ο άνΟ (_) ωπος ι'χει ΠQΟ%αΜυει ι(νελέηηι το Οάνατυ Ε%ατ<>μ
μι•οίων ιη•νι1νΟ (_) cίJπων του και ωΟοιJμενος απιS το μίσος %ω την Εγω
πιiΟ�ϊ<ί τοι• π (_)οιτοιμιίζει την αυτοκιηιωτοοψt] του - την εξι(ψάνιοη
της ανΟοιίJπινης ζω1jς ι(π6 το π(_)6οωπο της γης! lΊατί τι σημαίνει η
υυσοιίφοειιοη των ατομικιίιν ΠΙ'Q1]\'t%ιί1ν 6πλων ,-:αι η συνεχ11ς τελΕι
οποίψnj τοι1ς: Ι Ιίοω απ6 n1ν Ενέ (_) γΕιι'ί. του ωtτtj j)Qίυ%εται η ατιψι%1j
τοι• διιiνοια η οποία ιiμως, ι'χει απο%οπεί απ6 την πηγ1j της - την
Ιlαγκ6ομια Διϊινοια - το Θεό. Με τον τρ6πο αιιτι5 επιφέρει μύνος
του την αιrτοτιμυφία τυιι. 11 δικαιοσύνη του Θεού λειτουργι,ί μι, ένα
1
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- Λι•τέc:: ω δι•ο βωηr.έc:: διδcισr.αλίες της ενότητας της Ζωής - όλης
τη; Ζω1j; r.ω τη; δι:τί.1jς q'ί•cni; της διάνοιας έχοι•ν τα αντίστοιχα
:τοcιr.τιr.cί. ε:τιιr.όί.ω•Οιί. των. Α:ταιτοί-ν την εξάσr.ηcn1 ε;τcιγρι•πνηοης
r.ω ιιι•το;τcιοαηjοψn�;. 11 ποοσ:τά0fια της ;τροσεr.τιr.1jς μF.λέτης και
F:τcιγοί-πνηιn1c:: ;τιίνω ιπον ίδιο τον F.αι•τιSν μας, χα(>αr.τψ_)ίςεται ιπην
!)l1amnι::φ;:idί1 σαν το «μονοπάτι της αθανασίας και η οκνηρία σαν
το μονοπάτι του Οανάτου». 1\ητcφε τοt tς Ηιι•τοι•c μας π6σο πολ11 η
μ6ι�α μας r.!._)ατιίει υr.λάΙ)ο1•ς. είτε αι•ηi Fίνω ο ιματισμ6ς 11 οι ηλε
r.τ()tr.ι-'ς οι•οr.πrς, r.ί.:τ: 'Γχοι•με οι•νειδητοποιψπι ;τ6οο ιυχ1 1 ρ11
F.ίνω η Ε:τιΟι·μία μυς γω ανέιπις. γω την ιr.ανο;τοίηση ψΊ\'ΤαιπικιίJν
αναγr.ι�'ιν, να ι:ίμωπ:ε δαr.η•λοδειr.τοί•μΕνοι ιπο f·;τιίγγf·λμά μcις να
;ωτέzοι•μf. την π!._)ιίηη Οέοη υε δί-νcιμη ;τολιτιr.11, να r..άνcψΕ ·,ωΥ..ε
\'ΤQfϊ.11 οχύί.ια για :τ(_)όοω;τιι ποι• ι•πΕ(_)rχοι•ν απ6 μας r.ω οί-τω r..αΟ'
f·ς1jc::: Με την ιιι•το-cινιί.λι•ιni μας έχομε διερωτηΟΕί γιατί δΕν ποοοέ
χοι•μf· τοt•; ιί.ί.ί.οι•ς: Lτη οχολ1j του Ι Ιι•Οαγ6οα ο μαΟητής, οτα cφχιr..ά
τοι• /)1jμ((τιι, ιSψ::ιί.F. να Εί\·αι μιSνυ U%()oαnj;. 11 ποω-:τιr..ή της ιαο6α
οη; ι-ίνιιι zο1jοιμη Υ..cιι r.cψ:τοφ6σοc::. Είνω ιιvuγr..αία - ιιπcψιιίτ11τη
οτη μιiριι ωοη r.ιιι υrο ο;τίτι. L1•χνcί. οι μΕγC:ίλοι οι οποίοι f'χc>ι•ν ζ1jοει
:ΤΕ()ΙΟ<Η)ΤΕ()(( zοιiνω 11 f'znι•v r..c:i:τnιo τίτλο οτον ΕΠ(('()'fλμπt%() τοι•ς
τομι'ιι. νομίC.ιΗ'\' ιJτι ι'χιη•ν την εξοι•οίcι νιι ομιλοι•ν Υ..ω οι ιίλλοι Οcι
π(_)ι'πfΊ νcι ι-- ίνω ι:ι•χιψιοτημένοι να τοι•; <ιΥ..οίινΕ. 1-- ίη ι-- ίνcιι πωδιιί.
τοι•ς. 1υιΟητ�'; τοι•ς. 11 ιι()ι--i.ιι οί 0f·6οοφοι οι-- r..cί;τοιcι <Π<Ηί.
ϊ)τ((\' η �-νf\1γι:ιιι η ο:τοί(( διι-:οzπω ΙΗ'Ο(( μcις ιιλλcί.ξΕι τ()();Τ()
f%(f (_)(((JηC::. ((:Τ() την !'Πl%f'Yτ[Jω<nj τη; οτον E(ll'T() μιι:::. (Π(( Ε\'()(((ψι'
QΟ\'Τ(( των ω.ί.(1)\'. ()1((\' τη ϊ.Qψrιμο;τοιοι;μΕ ιπη λι•οη των Π()<ψλημιί
των τοι•;. τ<JΠ ω-τιiμιιτα Ίίνετcιι 1•;τηψ"<rίιι. Λι-τι) οι•μf-\αίη:ι ΩlίJTL ιi.τι
1jτιιν το :τιο ο;τι)l•1)ιιίο γιιι μιι; - τοι 1 ι-- ω•τοιΊ; μιι; - ι':τcιι 1 01: νιι 1-ίνcιι
;τί.1'ον ;,:ιιι ο r.<>ομο; :τοι• μιις :τ1·uιl-\(ίί.λι-- ι ;τιιίuνι-ι μίιι αξιιiλογη οημcι
οίιι. τψιf)<tΗ το 1·\·Ωιωr ι'οον ιως ·ι.ιιι την π!._)oooz1j μα;. Ο SΓi H.,1n1
1)ήί.ωο1·: «Το ιιίοΟημιι τη; Ι:νιiτητcι; !'ίνω το r..ί.1:ιΜ ΊΗι <1ληΟιν11
ι•;τψ_11Ίrίιι». Υπηιιειιία zωιιίς ιbιοτελή κίνητρα και σκοπούς. Και ο
Λιiιάιrzu.λος πιιιίιrΙJειrε: «Να ΟυμάιrΟε ιίτι ο χριίνος ο οποίος iιε χρη
ιrιμοποιείτω ΊΙU υπηρειιία ή ΊΙU πιιοετοιμωrία υπηιιεσίας, να τον
llεωρείται ιrαν zαμένο zριίνο. »
() υ:τλοι•ιπ1' (_)0; η_)<>:το; 1•;τψ_:ιεοίυ; Είνω ιπ:ο ψ'<1l%<J :τ1·<'1ίο. Ι Ι 11πη
!._)!:οίιι :τ(_)�':τ�Ί νcι </ { (_) fΊ %<ψ:τιηΊ ;. Νυ r..ϊινυ f'(}γu που να l-\οηΟοι•v το
οι•νιίνΟψ,ιπο, νυ ί.ι'•νοι•ν τιι πuof-\i.1jμcιτc:i τοι•, νιι ΟΕ(_)<ι:τι-:·ι•ο1 1 ν τις
((\'(L'(%!'C:: τοι•. Χι1J(_)ί; ι.-'r_ηrι
_
δ1·ν 1•;τcίσχ�:ι 1 1Πψ_)ΕΟίcι, ι)Ε\' 1 1:-ιιίuχ�:ι πίιπη,
r..αί.1j 00.ηοη. 11 Ηηυ.ο; '((_)c:i(μι:,,Λπ6 τοι·ς r.αο:τοι'•ς τους Οα τους
;
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Ι Ιιφ(ιλληλιι /ll' την υπηι_Η:οία, γω τη Ι)<ηiΟΕιcι των ι•λιχιί>ν ιινιι
γχιίιν, ι-ίνω η ι,πηι_Η'<Τίιι ιηο ιrιινωο0ηματικ6 κω διανοητικ6 Γπίπι'
ι�ο. ΔΕν ι:ίνω μικuιrrι·uης ιn1ιωοίω:: κcιι Οιι μπο(_)ο1ίιΗ' νι( λι-- χΟι-- ί ιiτι
ι-ίνω οπουι')((ι6η"(_)ης οημιωίι(ς. Ο άνΟ ρ(ιJπος και η uνΟ ρ ιίιπινη κοι
V(J)νία, σιιν σύνολο, έ-χει ανάγκη uπ6 το φως της uλ1ίllι:ιας, την
πνι:υμuτικιί κιt0ο/')ήγηιrη, την ιικτινιψολίι( του π νι:ιiμιιτος.
1 IΕ{_)Ι<ΗΗiτι:{_)ο απιi κιίΟΕ ιίλλη πrοχή 01111ι'{_)<t, πο1 1 η ιινΟuωπιiτητι(
αντμπωπίζι-- ι 00Ι)cφ11 κοίιn1, ιίλυτιι πuοΙ)λ1jμιηα κω ιrιΊγχι•ιrη ιι)ι-- rίιν.
Κω ιπον τομι'ιι ω ι τιi ·1 πιί (_) χ1Ί πολ1, {ογο νιι γίνι-,. ιπο οποίο χιίΟι-:
Οι:6οοφος κω πνι-- 1,μ ιηικιiς ϊ(ν0οωπος, μπιψι:ί νιι πuοοφ( (_)ΕΙ την
ιιπη(_)ι'οία τοι•. Ο «((γ(_)ιSς», κcηιί την (κφ (_) ωn1 τοιι Ι ηι τοιΊ, 1-ίνω ιί>(_)Ι
μος <(λλϊι ()Εν ιιπιί (_) χοιιν «Ε(_)γάτι--ς, για νιι τον ΟΕ(_)ίιτουν. » ! Κω Of'
ιίλλη πιψίπτωοη �·ίπι' ιττοι•ς μuΟητι:ς τοι•: «υrις ι-- ίοΟι-- το φω::: τοι ι
κιSομοι•, αφιiνπΕ το φως οας νι( λ(iμπι-:ι ι:νιίιπιον των ιινΟ (_) ιίιπων.
Μ η ν το Κl_)ιί πτι'Τ!' .
Ο κι'iομος μιις ϊχ�Ί cινϊιγκη ιιπι"i το φως της ιιλψ)Ειcις, γιc( να ιι,Οιί
οει ιπην ι·ν6τητιι, οτην ι-- λι:ι•ΟΕ (_) ία, ιrτην ωτφ'(λΕω χω rψιjνη, ιπην
1-:υημι'οία! Λι'Τtίν την ιιλψ)ι-:ια μπο{_)Εί να ιιποκιιλιΊψΕΙ η διιίνοιο ποο
δrχπω τις ιιγcιΟοι-- uγrς �-:πιδuάοΗς του Π\'Ειί μιηος χω Ι'μ;τνι'Ι'Τ((Ι
απιi το Θι·ίο! Ο lψΤ<Η•ς τιiνιοι--: «Τιι λιSγια που οι(ς λrω πνι:ιΊ μιι 1-ίνω
χιιι ιιλιjΟι'Ι<(. » 11 ωτίιι της χιηιίοτιιοης τοι• ιτημι'(_)ινοι', χιiομοι 1-ίνω
Ι)ιιΟι1 πuη <(Π' ιi.τι Π {_)Ι'Οl)ι:ιΊ πcιι κω η «Οι'(_)απι--ία» n1ς ΠΙ'{_)<( cαιi τιι
Π(_)οπινιiμΕνιι μι'τuιι των πολιτικιί>V ηγετιίιν τοι•. 11 πιΗιχτιχιj γι(( rνιι
νι:'ο κιiομο. μίιι νι'ιι 1:ποχ1j, οι•μπl'(_)Ιλιφl)<ίνι-:ι την 1'φ<ι(_)μογ1j <ΤΙ'
π(_)(ιξη. 6λων των cι(_)Ι'τιίιν ποι• πηγάζοι•ν ιιπ6 την πνΕιψιηιχιj ι)ι(ι
νοια. τη ι)ιίνιφη 101 ιινιίJΤΕ (_) οι• Ι·:ιιι�τ<Η' ιj Λtm,111, τη Οι-- ίcι Οι-'ληση! 11
Οείιι Οϊληι τη π (_) ι';τι'ι νcι �-μ;τνι'ι--ι τις ιιτομιχ(ς - Π(_)Οοωπιχι'ς 0Ελ1jοι-- ις!
11 κοινωνίιι μι(ς χuι--ιιίζπω μίιι ((νιίrτι-- ιηι m'ειι μ<ιτιχιj φιλοιτοφίιι. μίιι
αληΟιν1j Ο (_) ψιχ�·ίιι 6λων των ιινΟ(_) ιίι;των, χι,)(_)ίς δωχuίοεις, γιιι να
l-\οει το <">ι><1μο της (ΗΙ>Τψ_Jίας της,\'(( γίνΕι ;ωλλίπ(_)η. Ι()((\'1%(JΠ()η %((1
νcι πuοιτF.yγίιτr.ι το ιτχοπιS nις. 11 Ι J.Ι >. Bl,1v,1tsky μι-- �Ίιφcωη τιiνιζι-- . οι
ΟΗ1ιτοφοι νιι �-ίν<ιι «Ενι,ηιι'νοι οτο οκοπιi τοι•ς κιιι τιι ωοΟιjμιηι:ί
τοι•ς. »
Λι•τιj η F.ν6τητιι ι)�·ν π(_)έπι-, νιι ι-- ίνω ιιποηλι:ιτμα Οι,ι>{_)ητιχιίιν
ιιντιλιίψΗι>ν ιαιi τι( μt'λη. ιιιJ.ιί νιι 1-\ιωίζπω ιπην ιιποδοχ1j χοινιι'ιν
Ι1αοικιίιν ιιληΟι-- ιιίJν την 1Ί 1 ι1ι)ωοη F.ι 1 γενιχίί>ν φιλοι�οξιιίιν κιιι την
έχφuιωη ιιδι-- λφιχrίιν ωσΟημϊιτων. Επίοης μίληι ιι-- γιcι ένιι γχ(_) οι•;ι ομ(ιι)<ι ιπην οποίιι ιiλιι τα μέλη. αν κω δεν γν(ι)(_)ίζοντω μπαξιΊ τοι 1 ς.
Οα Γ(_)γcίζοντω γιιι το ;,:οινιS ΚΛΛΟ χω το καλ6 των ΗιιrτιίJν το1 ς!
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1 Ιολί.ά άτομ((. μέσcι %αt εζC1J α:τι5 τη Θεοσοφι%Ιl Εταιρεία, έχοι•ν
μοιρησΟεί τι; ιιροντίbF;, του; αγuJ\1 ες %αt τοι•; Ο%οπούς ποι• έχουν
Οέσει,:ταρcί τι; cι:τοσηίσει; ποι• τοι•ς χωvίζουν. Όλα, 6μως, τα ενcίJ
νει η %οιν1j :τροο:τϊιΟrιcι %αt Ο%ο:τό;. Όσο περισσότερο σοf)αροί,
οι·νε;τrί; %ω τίμιοι �'ίμιιστι: u' α'l'τ)l\' n1ν προο:τάΟεια, τ6uο ;τερισσ6τrρο %Οντcί Οιι ΙΊοrΟοι•μF ο ένας με τον ωJ,ο και Οα γν(JφισΟσίiμΕ,
:τι_Jοο:τcι0u)ντιι; να bημιοι•uγ1jσο1•με μία %αλι'ιτερη, μία αν0ρωπιν6τr
ρη. μίcι ιbανt%<JΠLJ!J, μίιι π•γενέuτερη ανΟρuJ;τινη %οινωνία.

Αποφθέγματα του Θαλ1ί
Λπό το ι:'ι.ιΊο: « ΒίΩι Φιλοσόψων» του Λιογένη Λuιρτίου.
Δf,ν ι•:τϊφzι'ι. ι'ί.εyι-:, bιαψψcί ανιίμι-:οα οτο Οc'ινατο κω στη tωij ...
Κcί:τοιο; τον ι_J<rπηιπ, ιιν ι'\ια4 είiγει την :τι_Jοσοχ�j των 0Ηίη•. ι'νιις
cίνΟι_J<ιπο; ;τοι1 %<ίνπ αiΊι%ίΕ;. «Οίrτε 6ταν Ο%fπτετω» (ίΊιαφπiγΕι την
:τι_Joooz1j των Οι-- ιί>ν) ... 'Οτ((ν τον uι,nηυαν τι ι-:ίνω όι•ο%ολο, «το νιι
·tνι,Jι_Jίοπ; τον ι:ιιι•τι, οοι•», ((;το:,φίΟη-,-:ι-:. Τι ι-'ίνω είi%ολο. «το νιι οι•μ1-\υι•ί.π'•�Ί; ι-\υν <ίί.ί.ον».. ,
[ !ι,Jς ()(( !LιΟι_Jοι'•οιψΕ νυ ζ1jοο1 ° μΕ ·,-:cιτά τον πιο %ιιλιi. ιιλλιί Υ.ιιι
bί%ιιιο τι_J<J:το: «Ι ·:ιίν ι)Η' %<ίνοι•μι-: οι ίbωι f'ΥΧίνιι ποι• %υτηγιψο1•ι.ιι'
ιηοι•ς ιίί.ί.οι•;,,. [ Ιοιο; ι-:ίνιιι ι-:1 1 τι1χιοιιϊνο;: «l:%Είνο; που Είνω ι1 γι1j;
οτο οιίηω. Hf Ι'l'LJΠlr.<iς σω μι•ιιί.ι\. ·,.,:ω ιι:τιS <f'L'<rt%oι• το\! επιί)Εr.ΤΙ%<i;
:τυιι)ι--ίιι::». ι\%ιiμη !'ίπι-:: «Νυ 1ιην %Uλί.ω:τίtι-:ις την Εςωτιψικ1j οοι•
ι'μ<f ιίνιιτη. ιιί.ί.ι ί νι ι Είοω ι,Jι_Jιιίω; (ηΟιzιί>;) στις Ι'VΙ:Qγειι'ς ιωι1». « ιι
μην :τί.οι•τίςι-- ι; i'f' ι'ιοzημο τψi;το» (άι)ΙΖ(L) r.(ll «(),ΤΙ /CL () !'ζ ·,.,:ιίιυ·ιι;
οτοι•; Ίονι--ί; ιΗ>ι'. τι; ίι)ι1'; νιι ;τι'uιμϊνι-- ι; στ:ιι γηu<ηι<Ί υ;τιS τ<t παιι)ιιΊ
()()\'».

11 ΑΦΟΒΙΑ
Ο φ61-\ος ΕVf'(_)γεί ως ί'\ηλ ητ 11(_)ων ι:πί του οτοχιωμοιJ. Ο φ<>j)ος
Είνω ί'\ουλι:ίιι. Ο,τι φοl-\ι:ίοuι Οα το πάΟης... Ο φ61)ος ακ(_)ίJ)Πj(?Lrί.ζrι
το πνι:ι,μα κω εκΟϊπι τον ιψγαvισμ6v εις νιSοους. Ο φ611ος πι:(_)ί της
γνιίψης των άλλων ως π(_)ος τας ποάξει.ς σου και f.Κψ(.)<ϊοΕις σου ΟΕ
κηΟιοτϊι δοι1λοv. Ζtjπι γαληνιαίως αvεξe,ψτηοίαv φοονήματος ·,ωι
Οα την λιί.1-\ης... Ο γ(_)cί.φων φοl-\είται να δημοιτιε11οει μίuν αλήΟυιιν.
Ο ομιλίίJν φοl-\t:ίτω νιι λαλψ,η πα(_)(_)ψ,ία ... «Φοβοιίμαι ηι οχ6λια
των ανΟ(_)<J)Π(ιJν» λ{.γει ι:νuς ι:φι{.μεvυς να προf-\ή Εις διάl-\ημι.ι το
οποίον ;φίvει ι:πωφελ{ς αλλά μη εκτιμιί�μενον. Φοβείτω το γι:λοίον.
Εν τοι•τοις, ι1χι το γt:λοίον, αλλά ο φ61-\ος του γ::λοίου, φονει•ι:ι.
Φοvεί•ει πιί.οαν t:λυ,Οι:οίαν ψ(?ονψιατος.
ί'.ήτει γιιληνωίως αφοf-\ίαν. Το γαληνωίως ωτείν αφοl-\ίιιν Οιι
ελκι•ιnι πιφί ΟΕ άφοl-\ιι πνι:ι1μιιτα κω Οιι αποροοφψη1ς ι:κ τοιι στο
χαομοι• των. Ιlαν χά ρ ισμα πνευματικιiν επιτυγχάνεται δια της
γαληνιαίας αιτψτεως, Επομένως και η uφcψίι1 δι6τι είναι πνι:υμιηι
κιSν χ<'ψιομιι... 11 πνΕι 1 μι1τικ6της δεν είναι ωφοβαοία και ονεψοπ6ληοις... Γν(Ι)ρίζι::ις ιiτι το πνεύμα είναι υπεράνω πάσης περι

πετείας.

Και εις ν6οον t:άν πι:(.)ιέλΟης πάλιν μη καμφΟ11ς αλλ' ενΟυμnιJ ότι
υπάοχει πνι:ι 1μιιτικόν χάοιομα συνιατάμενον εις την διά του στοχα
σμοϊΊ ίαοιν. ί'.ητηοϊ το γαληvιαίως... 11 κλείς της φυσιο λογι;-:1jς υγεί
ιις είναι η ιιφιψίcι. ΊΌ να εμμένης εις τον σκοπόν σου, εις την ι:πι
δίωξίv οου, ι-:ις το εγχείρημά σου, εις το ιδανικιSν σου, μεΟ' 6σα και
αν πολλοί οοι• λ{γοι•ν ιιποΟcψ(_) υντικά και αποτρεπτικά ι:ίνcιι πνι:υ
ματικ6ν χά(_) ιιψιι.
1/ΛΛΊΏΝ ΔΙ'ΛΚΟΥΛ//2,' (2.'τοιχι-fο /Jιο1,ομiι1ς, :r)
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ΟΚΤΩ!3ΡΙΟΥ - ΝΟΕΜ!3ΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜ!3ΡΙΟΥ 1995
Είσοδο; Ελι::υΟέρu - l3υυκουρεστίυυ 25, ιίJοα 8 μ.μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1Ο Ί _)ίτη

1\11 ΙΛΛΙ3ΛΤLΚΥ. Α. Ι lωταhομιχf λάκη: «Τι1 κλειδί n1; Θω
ι1οιr ίcι;». ομrιι)ι κή εργιωία κω διαλογική ουζ1jrηση επ:ί των
ιιvzπι'•:των τη; ιιψnj; κuΟιiχ; κω ιωκ1jοεις ουγκέντ(!ωοη;.
l ΙΛ !02:, Θ. Κωμτζό:τουί.ο;: Εωuγωγ1j.

12 Ilt'μ.,n1

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, 1'.Lιβvή;:ΊΌ Θεουοφικό μ1jνυμα της ι:νόn1ως.

Ί

]3 Ι Ιω_1ιωκrι•1j Κ.ΜΙ :Λ/ΛΟL.11. ΛνuΊνιiκποι•: Οι νιSμοι n1ς ζωής.
ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ, Λ. 1 Ιrι:ταhομιzr ί.ιίκη:«Τι1 κλι:ιδί της (-)1Ί1υι1ι1 ίιι;». σμcι/)ιz1j rvγcωία κi_,_
I IΛIOL, (-). Καιμτζι\:τοι 1 ί.ο;: ΕιΗ1JΠ()ικός Βουδιομ()ς, Λ.Β.
LINNI·:T: Κοσμικοί π:ε(!ίυ/)οι (Μι'(!ος ]ον).
] 'J 11ι'μ:ττη

Λl'TI :Μ 12:. Χ. Κιψιιvωτιίzη;: Ι ·:ι J(ιΥΠ ί]l κοί :τοιψi.ημιηωμοί.

20 1Ιω_1ιωzι·υή ΛΛΚΥΩΝ. Ι'.Κοί.υf\ιί.ς: Κvιυνιιμοι\?τι.
ΜΙ IΛΛΙ!ΛΤLΚΥ, Λ. 1 l<λπ:ω)ομιzι:ί/ι·,.η: «Το -ι.ί.ι-ιι'>ί της (-)1·0<ΗΗ/ ίιι;». ιJμω)ιzή ι-ιηιωία ,.ί�-τ.
24 Τιψη

1ΙΛ]Ο2:. (-). Κωι πζιi:τιη 1ί.ος: I:or1JΠi_)Lzι1; ΒουιΊιομι\;, Λ.Β.
2:1 ·Ι\'ι·:Τ: Κο<Jμιzοί :1!Ί_)ίιJ,)l)L (Μ�' (_)ιJς 2ιJν).
ΛΙ ΙΟΛΛ�2Ν. 1 Ιί.. ΚίμιJ:: 11 Μ:τιιγ-ι.ιψιί ι·-ι.ιτιί -ι.ω το μ1jν11μιί της (Ι\11'ι_)ι); ]ι1ν).

27 1 Jrιυrω-ιχ ι•1j Κ. 1ν11 :Λ/Λ 02:. 11 Λνιιγνιiιιηοι•: < )ι νι\μιJ,• τη; ζω1jς.

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ2:ΚΥ, Λ. Ι Ιιι:ταhομιχι-ί.ι;.·,.η: ,,() π:νπηωτωμιS;,
η ωτ<ΗJί<ι τοι• zω η ozr.oη του μι· τη (-)i-ιJ<JO<f ίιι».
31 ΊΊJίτη

1 ΙΛ102:. (-). Κωμτζιi:τουί.ο;: /:οωπψzι\ς Βουhωμ6ς, Λ.Β.
2:ΙΝΝΙ·:Τ: Κιί.μυ. - Λ6,.ιλ (Μι'(!ιJ; ]ιJν).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2

Ili'μπn1

3

1lιt(!(((JΚ[\JI] ΛΛΚ Υ�2Ν, Ι'. ΚιJλυ[\ι:ί.ς: Κvι οvιψιJl) ί)Τl.

6

ΔιΊιτι\Ηι

Ι ίJ 1

Λl'Tl:Ml2:, Λί)τ. ΛαλΕχι11ί: Ο άνΟvωπο; ι1ιιν ι·,.πωι)πιτή;
των κιιτωτrιΗι>ν [\ωιιλείων n1ς φ,iοης.

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ2:Κ Υ. Λ. 1Ιωτιιδιψιχι:λιί.κη: «Το κλι:ιδί της Θω
uιΗJ ίιι;», ιJμιιι">ι κ1j ι:vγαοίιι κλπ.
1 ΙΛ102:, (-). Κιιψι:τζ6ποΙJλος: 1:οωπvικιSς ΒιJυδιιηιι1;, Λ.Ι!.
2:ΙΝΝΙ:Ί': Κάμιι - Λ,iκιι (Μ1'ι_1ος 2υν).

9

1 Ιι'μπτη

Λ\ ΙΟΛΛΩΝ, Ι'. 2:ιf\v1\;: 11 Θεουοψία οτην πvrί.ξη (Μι'vο;.; lov)

10 Ιlιιvιωκι:υιj Κ.ΜΙ·:Λ/ΛΟ):., 11. Λναγνιί>ιιτου: Οι ν6μιJιτηςζωιjς.

13 Δt'\JΊf ί)t.ι

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ2:ΚΥ, Λ. 1ΙαπιιδομιχΕλcί.κη: «Το κλΗδί τη; Θω
ι1οψίιις», ιJμαδικ1j r.vγcωίιι κλπ.

14 Τvίτη

Ι ΙΛΙΟl:, Θ. Κιιφπζ6πουλυς: 1:υωπvικ6ς Βου,">ιυμ6ς, Λ.Β.
2:ΙΝ Ι:Ί': Νπ[\ιιχιί.ν (Μ{vος Ιι1ν).
ΜΙ ΙΛΛΒΛΤl:ΚΥ, Λ. \ \ωταδομιzΙ'λϊί.κη:«Το zλι-ιδί τη; C-)ω
ιΗΗJ,ί<ις», ιηωδιz1j Γ ί)γαοίιι κλπ.
1 IΛIOL, Η. Κ(lψπζιi:ωυλος: 1:οωτι:vικύς 13υι•διομιi;, Λ.Ι!.
2:ΙΝΝΙ:ΊΆ Νπjlιιzιίv (Μι'vι1ς 2ον).

23 1 Ιι-'μπτη

Λl'ΤΙ:ΜΙ2:, Χ. Κιιμιιvωτιί.zη;: Το ι(γωνιιιτικιi οτιJι;ι_ι·ίο ιιτιJν
μι•φιzιi <'Ιl_)ιiμο.

24 Ι Ιαvcωκι:υ1j ΛΛΚΥΩΝ, Ι'. Κολ 1•(\ιί.;: Κvιονcψο1•οτι.

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ2:Κ Υ, Λ. l lωτα δομιχελιί.κη: «Το κί.ι:ιδί τη; θω
ι�οφίας» ιηιιιι)ιzιj �·vγιωίιι zt�ί.
28 ΊΊ_1ίτη

Ι !ΛΙΟl:, Θ. Κωrηζ6πο1•ί.ο;: Εοωτ. Βο1•δωμιi; Λ.13. 2:ΙΝ
ΝΕΤ: Νπ[\αχιίν (Μι'Qο; ]ον).
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30 Γlέμ.πη

ΛΓIΟΛΛΩΝ, 1 Ιλ. Κίμος: 11 Μπαγκαβά Γκιτά και το μ1jνυ
μ ά τη; (Μέρυ; 2ον).

31 Γlαριωκει•ή Κ.ΜΕΝΛΟΣ, Χαρ. Μ;τάρακλης: Ι.13. ΓΚΛΙΊΈ: Οι φιλοσο
φκοί στοχαυμυί του μεγάλου ;τοιηnj και μύcm1.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΓΙΛΛΠΛΤΣΚΥ, Λ. Παπαδομιχελάκη: «Το κλειδί της Θευ
συq-ία;». ομαδική εργασία r.λ,ϊ.
5 Τυίτη

Ι ΙΛΙΟΣ, 0. Καφετζό;τουλος: Γ::σωτερικός l3ουδισμός Λ.13.
2:ΙΝΝΕΤ: Το ι1νΟρώ;τινο κύμα ζωής.
ΛJ )ΤΕΜΙ.Σ, Ζ. Καλαμάρα: Περί συνειδήσεως.

8 Ιlψμωκευή ΛΛΚΥΩΝ, !'. Κυλυβάς: Κρισναμούρτι.
11 Δει•τέρα

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤΣΚΥ, Λ. Ιlα;ταδομιχελάκη: «Το κλειδί της Θεο
ουφίας», ομαδική εργασία κλπ.

12 Τυίτη

Ι ΙΛΙΟΣ, 0. Καφετζό;τουλος: Εσωπρικ6ς Βουδιυμός Λ.13.
2:ΙΝΝΙ:Τ: 11 πρόοδος niς ιινΟρω:τότητο; (Μέρος ]ον)

14 1 Ιέμ.ϊτη

ΛI ΙΟΛΛΩΝ, Ι'.Σιr1ρής: 11 Θωοοφία υτην πράξη
(Μι'vο; 2ον).

15 Ιlrιοαοκευή Κ.ΜΙ:ΝΛΟΣ. 11. Λναyνύ)στου: Οι νι5μοι τηςζωής.
IR Δrυτέσα

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤΣΚΥ, Λ. f!α;ταδομιχεi.άκη: «Ι I παρ' ι1ίυΟηυη
αντίληψη των ;τραγμάτων».

1 ίJ Τρίτη

1 ΙΛΙΟΣ, Θ. Καφετζι5πουλο;: Εοωτερικός Βουδισμό; Λ.13.
2:ΙΝΝΙ:Τ: 11 :τρι5οδος της ανΟσωπrSτητος (Μέρος 2ον).
Λl'ΤΙ:ΜΙΣ, Χ. Καμασωτάκης: Λστεμις, η Οι:ά της αγνι5τη
τυς (Μέρος ]ον).

21 Ι Ιέ μ.ϊτη

Μεταξύ μας
Τ Α ΓΡΑΦΕΙ Α Μ Α Σ
Τα Γραφείατου«ΙΛΙΣΟΥ»
Βουκουρεστίου 25, α'όροφος,
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά
κάΟε μέρα από 10.30 - 1 εκ
τός Σαββάτου και Κυριακής.

ΕΜΒΆΣΜΑΤΑ
Παρακαλούμε όπως αποσ
τέλλετε τις συνδρομές με τα
χυδρομικ1 επιταγή προς: Πε
ριοδικόν ΙΛΙΣΟΣ", Ι3ουκου
ρεσιίου 25, 106 71, Αθήνα.
Επίσης αποστέλλετε με τραπεζική επιταγή μόνον εις:
Θεοσοφική Εταιρία,
Βουκουρεστίου 25, 106 71,
Αθήνα.

ΑΝΊlΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος
Β όλος: Γ. Κουκουβίνος
Λαμία: Γ. Μουτάφης
Λάρισα: Ισ.Φελλούς
Μυτιλήνη: Γ.Χωριατέλλης
ΞάνΟη: Μάριος Κουτσουρίδης
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης
Ρέθυμνο: Αντ. Βισιάκης
Ρόδος: Αντ. Βεργωτής
Σέρραι: Ανεστης Σάββας
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης
Κύπρος: Θεοφ. Παναγιώτου
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