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Θα JIOl' προσqfρrις πολύ μεγύ.λο καλό, αν θrρα
πrιiσrις την ψl'χιί JIOl' από αμcίΟηα, παρύ. το σι,1μα
μοι I από αρρcύστια. 

Ι ΙΛΑΤΩΝ/1 (Ιππι'υ.ς Ελύ.ττων, 372 !:) 

(! /ολιί γυ.ρ τοι μειζι5v τr αγαθ6v εργιiυfϊ υ.μ11θ(ας πα ιίυας 

τηv φι,χιίv ιί v6υου το οιδμυ.) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΙΙΙΣΗ ΤΩΝ ΙΙΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Μη ζητάς, όυα οι,μβαίνουν να γίvογτω, 6πως τα Οέλεις ειΗJ, αλλά 
να δέχευαι 6υα γίνονται, ιSπως γίνοντuι,κι ιSλιι Οα πϊινε καλά. 

ΕΠΙΚΊΊ ΙΤΟΥ (ΕyχειQίδιο, VIII) 
*** 

Λπ' 6ou υπ(ιuχουν στη ζω11, άλλα μεν είναι στην Fξοι•σία μας και 
ϊιλλα ιSχι. Στην εξοιισία μας είναι η γνιίψη μιις, οι επιΟυμίες μας, η 
ψι1χι κι\ μας διάΟεοη, μ' ένα λ ιSγο όσα εξαρτrΓJνται από δικές μας 

εν{ργειF�. Δεν είναι στην εξουσία μας, το οιΓψα μας, η πεQιουσία, οι 
γνcΓψες των άλλων, τα αξιιi'ψατα, μ' ένα λιSγο ιSηα δεν είναι δικές 
μας ενέργειες. ΜιSλις λοιπιSν σου γεννηΟεί κuποια Ολιβε(>ή εντύπω
οη, να εξετάζεις αν πριSκειται γι' αι•τά που εξιΗ 1σιάζουμε, 11 για 
πuάγματα που δεν είναι δικιj μας εξουσία· και αν πρόκειται γι' 

αι1τά που δεν είναι στη δικιj μας F.ξοι•σία, νιι έχεις ποόχεψη τη 

σκέψη: «Λι'Τι5 δε με αφlψά». 
ΕΙ ΙΙΚΤΙ !ΤΟΥ (Εyχι:ιρίδω !, 1-2-5) 



ί 9-1 
11 Ολίψη γι' αυτά που μας συμΒαίνουν, είναι ανάλογη με την αντί

ληψη που έχουμε γι' αυτά. Κι αν μεν τα δεις ιSπως ο Σωκράτης, δε 
Οα πονέσεις αν όμως τα δεις διαφορετικά, Οα (ΠενοχωρηΟείς όχι γι' 
αυτά τα πuάγματα, α>J.ά εξαι τίας του δικοι• σοι• χcφακτι\ρα και της 

εσφαλμένης σου αντίληψης. 
ΤΓ:ΛΙΙ (ΛνΟ. ΣτοΙ1. 1-::, 67) 

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

ΊΌΥ ΛΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΊΎ ΛΝΕΛ 

Ο νους εξουοιύ.ζει τις πράξεις zω η σι•νr.ίδηοη τις αποφ(ωει. του 
νου. Λν είναι Ο<JΧJτές οι επιλογές του νου, η οι•νr.ίδηση οδηγεί τυιις 
ανΟQUJποι•ς σε <5λα τα LF.Qά, σε όλοι•ς τοι•ς ι) ι_Jιiμοι•ς, or. ιSλ<ι τα ϊιλοη 
των Οr.υ'Jν και ο'ιiλuι•ς τuι•ς τιSπους των uνΟι_Jι(>πι,Jν, χεψοκι_Jιηι(ι\"ί<ις 
zω τι_Jαyοι•διJ,J\"ίας Οιι ψΟ.νυ γιιι χιί. ι_Jη τοι•ς, ιιzιiμιι χι 6ταν ωrτοί 
zοιμούντ<.ιι, ση\νο\'1:ας r.υλογημένο χοvιS cιπι5 n1ν πολιτεία των ονι:ί
l_)ιιJν. Λν όμως ο νους ΠUQF.Ζτι_Jcιπεί, η ιη•νΕίδηοη ι'Η·ν uφ1\νΕι τοι1ς 
ανΟι_Jί(Jπους να α\'1:lr.l_)ίοοι•ν τους ιί.λλους οτcι μιί.τιιι, οιίΗ να μιλ1\
οοι•ν ελε{•Οεl_)α. Τους διί/Jχνει από τα ιει_Jά ... τοι•ς uπομονι(JνΕL uπιS 
·ι.ιί.Οε συ\"ίl_)Οφtcί. zω τοι•ς τl_)ομοzι_Jιιτιί ιiτιιν zοιιωιΊντιιι ... Τις Οολ{ς
zω φα\"ίcιστιzές φtψίr.ς τις zcί.νει αληΟινι-'ς zω τοι•ς δίνΕι τη ι)υνιιτιS
τητα να ποοzuλοι;ν τον φιψο.

ΦΙΛΟ2-ΤJ>Λ ΊΟΥ (ΤΛ Ι:ΊΧ ΊΟΥ ΊΥΛΝ. ΛΙ /ΟΛ. //, XJV. Μι-τtiφρ. 
Φιλολ. Ομιiι\11 «ΚΛΚΊΟΧ» 

Ο Ισοκράτης και ο J\Ιένuνbρος συμπληι_ιι(Jνουν: 

Μην ε)�-τίζει; ;τοτέ, αν έzανε; zύ.τι Ζ<1Ζ<), ;τω; Ου ξΕψL'i'(Εις ΊΗ.ηί 
zι uν ξΕψL-,ΊΕLς u;τό τοι1 ; ω.λ,<Η•ς, ί)ι: Ου ςΗ ιt'ΊΕις u;τu τον Ο-1:Ίχο 
της 01 1νειb110Ευ'Jς 001 1. 

Ιl:ΟΚl'ΛΊΊ 1 (1 Ιvο; ΔημιSνιzο, 16) 
(Μηl);';τοτΕ μη<)έν ιωrι.vιSν ;τοιήοα; 0.ϊιζι: i.ήι1Ην· zω "(<Ll,) uv τους cί.λi.ου; 

i.ιί.Πη;, ιΗ:ω.>τιιJ (1\)VΕL<)ήοεις). 

Για ιSί.ου; του; uνΟοιiϊτου; η ουνι:ί,�ηιn1 ι::ίνω Ου5;. 
ΜΙ:'ΝΛΝΔΙ'ΟΥ (/ν,,ίμυι μονri,πιχοι, 654, Μι:iηι:kι:.) 

(Β ι_ωτοί;, ιί.:τrωιν η ουνΕίι)ηοι; Οι:ιS;) 



Ο,τι κάνεις λαjlαίνεις 

Ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος 
στη λαϊκή μας σοφία 

Ι !J5 

Ο ισορροπιστικ(5ς νι5μος τι>Ι J Κύ.ρμα (Λιτιατοιί), ι5πως εκτ{()ι:ται οτις 

/'ραφές των !vδιιΊν, ε(vω δριίση και αvτι'δριιση, ωτ(α και σΙ Jνϊπεια, 

σποριi κω σιψκομιδιί. Karιi το διιίστημιι της φιισιολογικιίς το/! υπύ.ρξε

ως, κιiθε άνθρωπος, με τις σκι'ψι:ις κιιι τα {ργα τοl ! , δημιουργι:( τη 

Μο(ριι τοΙ J, αΙ Jτι5 δηλαδιί που ιιργι5πρι, Οο οι1ομαοτι:( «πι:πρωμ{νο». 

//. ΙΊΟΙ'ΚΛΝΑΝΊΛ (/! ιωτο/iιοyραφιΊι ,·νnς yιr5yκι) 

// ηθικιί φιλοοοφιί� τοιι λιιοι], που πηγιίζt:ι ιιπr5 το αλιίνf-kωτο ένστι

κrr5 τοΙ J, κιιΟ(ιΊς πιιρατι;ρο' αι ιτιί που σι•μ/-Jιι(ιJ(J/'V στην κοινων(α, μας 

λΔι: 

- Κιίνεις κιιλι1 κιίνΕις κιαι1, Οϊι '(_)ΟΕΙ yι,(_) t:ι•Ο\'Τι'ις ΟΕ. 

- 'Οτι οπt'ί(_) tΊς Οιt Οι· (_)ίιπις.

-Κιtη'ι τυ νι\μιt που Οιt ι 1φιίνεις, τέτοιο πι1νί Οα Ι)yΕί.

- 'Οποιος <Π(_)((ι)(ί JT(Ht·:ί, πι:ψrΕl χαι '{Κ(_)!ψίζπω.

- LT(_)<ι/)u πηyιtίνεις κϊψοι'(_)<t, να'διί, rην χιιταντιϊι ιΗΗ'.

- Όποιος πονη(_)Ει•πω
ιπο τέλος 'ξολοΟ(_)εύπω.

- Ι Ιίοοα έδωιπς, κιη(_)ιίμι πι\(_)ες.

-Ό,τι του χιφν' ο νο1 1ς τ' ιtνΟ(_) ιί,ποι•, ί:\Εν του r.ιίνι-:ι ο μεγαλίtτr. (_)ο

εχΟ(_) ιSς τοι•.

-Το δένη_Η) που πε(_)ιγελuς οτον r.ιjπο οου ψ1 1τ(_)ιί,νΕι.

- Όποιος μεγει(_)ΕΙJΕL ψέματα, στο πι(ιτο τοι, τα Ι\1ίοr.ει.

- Μι'ιχαψα διίJοεις, μίιχιιι(_)ιt λcίl)Εις.

-Όποιος τ(_)ι•'>γu το δίr.ιο τ' αλλουνοι'�, τ(_)ιίJγ�Ί το r.Εψίίλι του.

- Λδιχοχτισμένο σπίτι. πέφτει zω yz(_)ψίζι-:τω.

- Λδιχιάς σπεψί σπα(_)μένο, χι αν φιrτι_ΗίJυει, δε ιπctχι•ιίζει.

-Τα χαzι'ι χε(_)δψένα,
είνω χιφένιι.

- ί\διχη χιt(_)ιί, δίχωη λι•πη.



- Ό:τοι1 ςι'νο Οιίνατο μεοιμν(ι, ;τοc,ηύοχπ· ο δι;.-:ιi; τοι•.

- ΛνΟοω;το; δι;τ(_)uυιιηο;, ιηιi; τοι• r.l cι;τιιτιi; τοι•,
;.-:ιί,·ει ;.-:ιιr.ό η�; μοί(_)cι; τοι•, ;τοι• δεν το r.ιι,, ο FχΟ(.)ιS; τοι1

• 

- Να λι•;τϊωαι ;τιο ;τοί.ίι τον ;.-:cι;.-:ι5 cαό τον τ1 1 ιj'λ6.
(γι· ιιι-τιi :-τοι• ων :-τει>ιμ>',υι•ν ... )

- Μην r.ί.ωωιί; τιι γονι;.-:ϊι οοι•.
Οιι το ()(_) ι-:ι; α;τ· τcι ;τωδιά οοι•.

- Το r.(_) ίμu εγ;.-:ιιυτ(_)ι/J\'Πω ;.-:ω μι-: τον r.ω(HJ\' γι:ννιι-'ηιι. (Ι'<i,'!ι,ι•)

- Λο;τι_>α ;.-:ιιr.Ο'(ινιψι'νιι,
zϊφ()οι•ν· ιινιψμ{νcι.
(ί\ιι:-τι_>ιι: το ιιι,γιι>ιi Ζl'Ι]Ι'"· η ;ωημωιχ�j :-tFL>ιοι•,ιίιι).

- ί\ιJωιπιι τιι (-\ιίοιινίί οοι•,
μ· cίοωοτα zω τα r.ιιr.ϊι οοι•.

- Το μι•αλιi ιω;. μοί(_)ιι μcι;.

*** 

ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ ΒΟΥΔΔΑΣ 

Απιί τη ζωή του και τη hιhαοκαλία του 

] lJ(j 

Λ.,ι5 το ΊJιω.ωμ/ιi.1Ί ( f'}5(ι) 

Λ;τ ι i ιiί.ι-:: τι:: ωι η'()]Ο!Ί; :τοοzι1;τπι (JTI η :τ(_)ΟlΗι),ίlr.()Τψ:: ΤΟΙΙ 
f';.ι.ιιοι•τιίμ<ι Βοι;ι"\,')ιι ι"\ιυzοίνπο ΊΙ<ι την ιι:Ξ_ιο:-το{:τιΊιι, την ομ ι ψιι,ι(ι 
;,:ω την ι-ί.zι•ι πιzιiτητιι. () zω __ Ηιzηjτιι; τι>ι• <JΙ'\0 ι"\11ιιί::χ ι'ντονη ιιτομι
;,:ιiτητιι, [-\ιιΟιΊιί. οι ι()ιψιiτητ<ι ;,:ω ιιι•ι Π)](_)1] ιι;τί.ιSτητιι. μι: 1:ξιιt(_)Πιz1j 
ι Ι'Ίι'ηιιι zιιι <( ιί.<Η( ι_� ι ιοιΊνη. (-\ιι()ι:ιιί. zιιτιινιiηοη τη; ιινΟ (_)ι(ι;ιινη; ω"\ι•
νιφίιι::: zω την ;τιο Ί(_)Ι'<( 1·(_)1j ιτι•μ;τιiνοιιι, "(J<ι τοι•::: Οί.ιμμι'νοι•c::. 11 
ιι ιιJ\'1] τοι• 1jτιιν ι"\ι•νrιτ1j. :-τί.οιΊοιrι ;.ι_ιιι ;τcιλί. ιiμι-·νη. 11 ;τι:ιοτιz�j τοι• 
ι·zιι ι_�rιι πι;,:ιiη1; οzι:ι')ιiν ι•;τι·ι_�ιί.ν()ι_ιω;τη. 

11 ι ι•ι ι οιί.ι"\ι:ιιί. τοι• ι"\ι·ν οημιιίνι ι ιiτι τον ;rιψ�'οι•uι· οι· μηιί.ί.οι�c:: 
ί.ι iΊι ιι·;. ΛντίΟπιι. 1jτιιν ο;τω"\ιi; τη::: οιι,η�j::. ιi;τι,ι::: ιiί.οι οι ιιι:Ίιί.ί.οι 
ι"\ι,"\ιί.οzιι.ί.οι. Εi'>ίhαιτzι:: τους ανllι.ιc(ιJtους Jtι:ι.ιιοιτιiτι::ι.ιο μι:: τιιν π<ι.ι.ιου
ιτία του zuι μι: το παι.ιιi.hι:ι-;μα της ζωιίς του, πιι.ι.ιύ μι:: τις λι:ξι::ις που 
Ο.ι::-;ι::. �υzνι1. zαllιiταν ιττο μι:ιτον των μr1Οητι(1ν του zαι τηι.ιούιτι:: 
α:-τrίλυτη ιτιωπιj. 
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Τα ρητά του 

-Αποχή από κάΟε κακή ΠQάξη. ΚαλλιέQγF.ια του καλού. Διατήρηση
του πνε ιJματος καΟαροιJ και αγνuιJ.

- Ο άνΟQωπος ας υπερνικψπι την OQY1l μF. την καλοσύνη· ας υπερ
νικψπι το κακό με το καλό· ας υπεQνικιiοει την αωχ(>ΟΚέQδΗα με 
την γενναιοδ<J>Qία, το ψέμα με την αλψ)ειu. 

-Μπορεί να κατακτψπι κανείς χιλιιί.δες ανΟ(><ί)πους στη μϊιχη,
αλλά ο μέγιστος νικηηiς F.ίνω ο κατcατηηiς τοιι ειωτού του. 

-1 Ιοιος Οα χοηοιμυπυωύοε Οεληματικcί. οκληl_)ή γλι!Jσσα πους εκεί
νους που ιφιί.Qτηοαν, αν του έλεγαν ιSτι <[Jψειλι: ν<1 Qίξει uλuτι και 
(Πις'πληγ{ς των δικ<ίJν του <ψαl_)τημάτων; 

ΊΌ κ ά {!μα 

Ο ν6μος: της Λιτίας και του Λποτελέοματος (ονομαζ6μενος, σχι-:τι
κϊι μι: nJV ανΟQuJπινη ζωή, Ν(iμος του Κιί.Qμα) αντιΠQΟU<ιJΠf-:ύF.Ι. το 
οχέδιο, πuνω (ΠΟ οποίο πQοχωL_Jούν ιSλα τα 6ντα ... Το κάΟε τι υπι5-
κΕιτuι οε ν6μους κι1Οιιφωμ{νους και αναλλοίωτοιις. Κανείς δΕν 
πul_)ι:μ/)υίνΗ <πη λειτοι1L_Jγίι1 του ν6μου, τίποτι: bεν μπιψεί v' απαλ
λuξει τυν ϊιν0Q<ι>πυ απ6 την ποιν11 για κάUε κακιi πράξη. ΚάΟε 

σκέψη, κάΟε πράξη, κλείνει μέσα της το αναπ6φευκτο αποτέλε

σμα. Λπ6 το καλ6 προέρχεται και.ι>, απ6 το κακ6 φυτρώνει κακ6. Ο 
καρπ<iς των πράξεών μας στην παρούσα ζωή, Οα γίνει ο σπ6ρος 

στις μέλλουσες ζωές μας. 

Το Κάl_)μα ... επιβεΙ)αιι!Jνει το ότι η τάξη της ΦιJοεως δεν διαταρϊισ
σπαι από Uαύματα. Λέγει στους ανUQι!Jπους να Ι)ασίζονται για τη 
λι1τρωmi τους υτις δικές τους μόνο ΠQΟυπάUειες, αντί να δοκιμά
ζουν να μεταUέσουν το φορτίο τους υε αλλιSτL_Jιι:ς δυνάμεις. Το 
Κάρμα εξηγεί με νοητό και επωτημονιχιS τοόπο τα δύσκολα και 
αινιγματικά γεγονότα της υπάρξεως, τις αUλιότητες, τα κακά, τις 
ατέλειες και τις αδικίες που είναι φανερές. 

11 ζωιi προσφέρει μια εικόνα γεμ(ιη1 κατάΟλιψη και στην ι:πι<ρcί.
νει(ι της επιχρατεί το στοιχείο της απωυιοδοξίας. Λυτό όμως συμ

βαίνει επειδή η ζωή δεν διάγεται καUιί1ς Οα έπρεπε. 11 φυσική 
ύπαQξη δεν είναι ένα τέρμα, αλλά ένα μωοv για το φΟάσιμο στο 
ύψιιπο αγαUό. 11 γνιfκrη του ΚάQμα [)οηΟιί.ι:ι τον άνΟQωπο να ρυUμί
σει έτσι τη ζω11 του ιίJστε να καταστψJει το φΟάσιμο αυτό προσιτιS, 
εναρμονίζοντάς την ΠQΟς τον αιι[Jνιο ΝιSμο. L' αυτήν την αοχ11 
περιέχεται σταΟερή ελπίδα αληUινιj παQιSτρυνση για προσπάUεια. 
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Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
Η αγάπη και η ταπεινότητα είναι οι ύψιστες αρετές 

Α:τό τον λ6γο του Οικουμενικού Πατράρχη Βαρθολομαίου :τρος τους νέους 
της Ρόδου στις 22-10-1994: 

Οι πραγματικοί βασιλείς και άρχοντες του κιίσμου τούτου, είναι οι 

ταπεινοί και οι αγαπώντες. Λι•τοί είναι τα κέντ(_)α του χι5σμου. 
Αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να ζήοοι•ν αληΟινά. Λυτοί μόνον 
χαίρογωι την ζωήν. 

Ι Ιοοτείνομεν να π(ιρετε απ6 τίJ>(_)α την κι•Ι)έ(_)νηοιν των δεδομένων 
της ζω11ς σας και την Κ'L'[)έ(_)νηοιν των τ6πων οας εις τα χ{οω οιις. 
Μη πιστεύσετε τις σεψ11νες που λένε: «Μη [)ιιί.ζΗτΟε, είοΟε νέοι, 
όταν εκπαιδπΟ1jτε καταλλήλως, Οα αν<ιλιί.Ι)�·τε τα ηνία του τιSπου 
και της ζuη1ς». Λν 6μως αποδι-:χΟ1jτε την Π(_)<Sτωτίν των, l)γ1jκατε απιS 
το υτιί.διον της ποαγματικ1jς ζuηjς· Οα οας μ<ί.Οοι•ν π<ί>ς να ανταγωνί
ζεuΟε, π<i>ς να νικcί.τε τον αντί.πuλον, π<i>ς να αποκl_)ίνεοΟε, π<ί>ς να 
πο1 1λ(ιτε καΟημεl_)ινιί την ψιιχ11 οας. Κι αν κιί.ποτε οας κάμουν άl_)χο
ντας και αψΕντας, δυοοομίαν Οα ποοοΟέοrτε �Ίς την δι•ιΗΗψίαν του 
κιSομου. 

Είναι καιοιSς πλέον δω να αναλιί.11οι•ν οι ν{οι τιι ποιί.γμιηu του 
κιSομου, αν αφ1jοοΊ•ν το ιί.γ-ιιγμα της χcί.l_)ιτος τοι• θΗΗJ νιι διαπε(._)6-
υη τας καοδίας των, αν uοzηΟούν εις την αγιί.πην, την τιιπ�:ίνωοιν 
;,.αι την εν Χl_) ιιrτ<;> δι(ιΥ.(_)tιΗν. 

Λν bεν γίνεη- πνι:ι•ματιzοί <ί.νΟί_)<•>ποι. Ο<ι z<ιηιλ1jξιη: να γίνι-:η: 
απλίJ>ς διαμcψη 1 l_)6μενοι ιί.νΟl_) ί•>ποι. (-)ιι ψ,,vιί.ζπι-: <)ια νιι <ιλλ<ί.ξοι•ν 
τα ποcί.γμιιτα του zι>ιτμοι•. ΛλλιΊ τίποτα δι:ν ιιί.ιΛζ�Ί μr τιις ψJ>ν<ί.ς. 
Tu πcί.ντα αλλάζουν με την ηιπιίνωοιν κω τη Οι•οίιιν. Υπι>ι)ειγμιι ο 
Κί•l_)ιος, ο οποίος μf <ΗίJ>π11ν εχ<Ίοαξε τον <)ί_)<>μον τοι• ιπ:ωφοι, Του. 
Λυηjν την δ1•ν<ιμιz11ν ΟΙ<JJΠ1ΊV, την <ηιιι1 (_)Ιr.1jν οιι,>π1jν, n1v ψο[)οι�νται 
ιSοοι Οέλουν να παίξουν μαζί οας. Δι:ν την ιιντι'χοι•ν. 1 / l_)οτψ<ΗJν τιις 
ιι,<J>νιί.ς ο<..ις. Ξ{l_)οι•ν ν<ι ι..ι\--τιμπωπίζουν ιι,ωνιί.ς. Τω11Ίνοιiς zω Ελευ
Ο{οους ανΟl_)<[Jπους δεν έμuΟιιν να uντιμπωπίςοι•ν. Οι1π Οα μιί.Οουv 
ποτέ. Κuνείς ()Εν μπο(_)Εί νu αντ1ιπ:ιιΟ1j ι:ις τον ι)11νιψ1ομι1ν των. 

Μην ι,ιψ1νετε νu ναο·ι.ι1JιΗΗ 1ν τα; ·ι.ιψι)ίιι <Ηι; μι· τιι ποιzίι.ιι δελι:α
<π:1·1.r1 νuοzι,πι;ι.ιί. των. Θίλοι•ν Υ(( zοιμιΊοΟι.- . Τοι•; κοψ(ι)μ(νους ()Εν 
τοι•; ψJ[)<1τω r.ανΕί;. Μη γίνεη: δοιΊλοι των πυοτιί.οι:rί>ν των ι)ιιι την 
ζω1jν. Την ζω1jν μ,,ο(_)Εί να την διι)ιί.ξη 1ιιiνον Επίνο; ποι• ι:ίνι..ιι /,<JJ11 
%(!\ έχυ /,ω1jν, zω έzει πι:οίοιη:ι<ιν /,ω1jς. Λι•τι1ς ι:ίνω μ<>VΟΥ () 
Κι'•l_)ιος. Κω εzι:ίνο; ποι• ζη ι:ν τω Κι•l_)ί(ι), �'μι ί:.ι1η1ν πιιντοτιν11ν. 11 
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ζωή δεν είναι προωρισμένη να φθείρεται, αλλά να μετuμορφι.ί1νε
τuι ... 

(Απ6 το βιβλιΌ «! Ι ειρηνική πορε(α του Οικοvμενικοιί Πατριάρχυv υτο ΑιγαιΌ», 

Αθήνω 1995) 

«Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» 
ΧΡΙΣΤ ΚΑΜΛJ>ΩΤΛΚΙΙ 

«Και μεΟ' ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν οι μαΟηταί ωno1J και Θωμάς 
μετ' αυηi>ν. '[ρχεται ο Ιησοι1ς ενι(> αι ΟύQαι ήοαν κεκλειομέναι και 
εστάΟη εις το μέσον και είπεν. [ιρήνη υμίν. Τ.πF.ιτα λέγει προς τον 
Θωμάν. Φέρε τον δάκτυλόν σου F.δι(> και ιδf. τας χείρας μου και 
φέQε την χείQα σου και /)άλε εις την πλευQά μου και μη γίνου άπι
στος, αλλά πιστός. 

Και απεκρίΟη ο Θωμάς και είπΕν πQος αιttιSν: 
Ο ΚύQιι5ς μου και ο Θεός μου.» 

Σ11μερον η ατομική ψυχή ενός εκάστου κuι κατ' επέκταση η ψυχή 
πις ανΟQωπότητος πάQα ποτέ άλλοτε είναι εμποτισμένη με την απι
στία του Θωμά. 11 απιστία αυτι1 απεμάκρυνε τους ανΟρι(>πους από 
τον ζι(>ντα Θεόν και τους οδ11yηοε εις το χάος και την σύγχυση. 11 
απιστία του ανΟρι(>που είναι αποτέλεσμα αμαΟείας αυτι1ς της ιδίας 
της ψυχής του, η οποία περιβεβλημένη τον χιτι(>να του ψε-ύδους 
γκρέμισε μέσα του τη στηλη της πίστεως και έκτοτε βασιλεύει το 
σκοτάδι. Κι' έτσι αντί του Χριστού, ο ί\ρχων της γης το κατασκεύα
σμα της πλάνης και του κακού ιπερέωσε το ΟριSνο του μεο' την καρ
διιί του και απ6 τότε ο άνΟQωπος δεμένος εις τον tQoχιS του Ιξίωνος 
γιφίζει διαρκιί>ς μέσα στον κιSσμο των οκιι(>ν και του Οανάτου. Λς 
ανορΟιίωουμε και φωτίυουμε την στιJλη της πίστεως δια Ιησού 
Χριστού, δια να λάμψη το εσωη:Qικόν μας Είναι, ο ναός του Θεού. 

11 c:ου Χριστού πίστη δεν είναι έQγο ασν11οεως, αλλά Οέσεως της 
ψυχ11ς η οποία όσες φοQές αντιλαμΙ)άνεται μία αλ11Οεια με τα απιS
κσι,φα αισΟητι1σιά της εκφράζει τη γν<iκn1 αυτή ως ζωοποιό πίστη. 

Ας απο/)ό.λλουμε λοιπόν τη στειρότητα της απιστίας δια να ελευ
ΟερωΟιί η ψυχ11 μας απιS τον πέπλο της πλάνης για να ιδεί την αλή
Οεια και το φως. Λς αvυψωΟοίiμε με τα φτεσά της δημιουργικ11ς 
πίιπεως υπεράνω της κοιλϊιδας του Οανάτου πέρα απιS το σκοτειν6 
βασίλειο της απιστίας, εκεί που αντί του Ιlλίου και της Σελήνης 
φέγγει το ανέοπεσο φως του Κυρίου. ΘάσΟει μία ημέρα που η 
αν0σωπ6της Οα δει τον Χριστ6 κατά πuόσωπον και με δέος Οα επα
ναλάΙ)ει τα λ6για του Θωμά: «Ο Κί>Qιός μου και ο Θε6ς μου». 



ΠΟΛ ΥΤΙΜΕΣ ΔΙΔΛΣΚΛΛΙΕΣ 

ΣΙΒΥ ΛΛΙΚΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ 

Τοι• ιιι-ιμ1ηίστοι ι /ωιiVΙ•ΙJ /Jιωιλιί 

Οι αρχαιόφιλοι και όσοt τους ακολοι ιΟ1jοανε ο<ιν επισκέπτες, πανη
γυρίσανε φέτος τη Οερινιj τιω;ηj τοι1 1 Ιλίοι• ιποι•ς Δελφοuς. 

Ενσυνείδητοι πuυσκυνητές, φέρανε ει•λuf-\ικά τα 1-\ιjμ<ιτci τους 
Π()ύΎτα - ποι[ηα στον Ιεοό χι;ψο της Κασωλίιις. Στον ίδιο δηλαδή 
χ<f)QO, που στην αοχαιότητu εοχύντσι•υuν γω νιι υπιψληΟοιΊν στους 
κεκuνονισμένους ;ωΟuομούς ύοοι επιΟι,μσιί οιιν να ζητιjυουν 
μαντείuν. 

Lτους ίδιο ι•ς f-\ι>άχους, οτu ίδια ω.r:ά οκιιλιιπιi υκαλυ:τάτιιι κuΟί
υuμε και μεις. Μεοικοί μάλιυτα δοιωκει.ίοιιμι-: τις λαξευμένι:ς 
πέτψς κuι κ<ηιψ1jκιιμε οτην I Ε{_)1) πηγ11, ποι 1 <ιν<ιf}λιΊζει ιιπιS χιλιιiδες 
χοόνιu και ιj:τιcιμι-: από το Οιίο πιΊμα που {πιν<ιν κω οι πuιSγονοί 
μας οι 11 (_Η)σι-'ληνι-:ς, οι 11 ελω Γι'οί, οι I λλι 1οοί. 

Οι οίζες της Υ..ατα'(ωγής μuς φαίνετω νιι ζητοιΊν το ίδιο νεοι>, για 
να δοοοωτούν.11 συγγ{νειιι τσι• <ιίματο;, :του 1)1-:ν νοΟειΊτηΥ..ε ολ6η:
ί.u απι5 το f-\αι>f-\e,φικύ ο:τι5uυ των διαψiuων επιι'Ίι>ιψ�:ων, αποζητιiει 
τις ίδιες τις ψλι-'f-\ες %UL lΠ!_)ι:ψεται, σαν το ηλιοτ!_)ιSπιο οτον Ί Ιλιο, 
σ τ ις πη'{ές uπ' ιΊπου Κ<Η εΥ..ε ίνυι αντλοιί οιιν Δ1Ί ν ιιμη,  Ζω1j, 
'�μπνευιn1, Φως. Είνω ;ι.αι το φαινιSμενο τοιίτο <1%ι.>μα γνψηο κοι 
uδιάσειυω ταμιjοιο της ουν�:zειuς της uΟι'ινιιn1ς Φι•λής μας. 

Όταν μαζ�:υτιjκιιμε ι\ί.οι, τιSτε ο πιο πιιλιι.>ς ωτιS ιΊλους μ<1ς, �:λ<ψΕ 
τον λύγον. 11 φωνιj του οιγαλιj, ιjοι-:μη, μιι οταΟι-:uή, αΥ..ουγι1τι1νΕ 
συν μακουνιSς αντΟ.υλο; f-\Ίιιλμ{νος α:τι\ τι1 f�ϊιΟη των ωι[Jνων. Κω 
Ι:%1:ίνυ; μας μΟ.ηοε πψί:τοι• ίτοι: 

«Ll)/Ηψα, ιι,ίλες 1 ιι•zι:ς, Οα δοκιμ<iοοι•μι-: ()l<Lψ){_)Ες El'X<Ll_) LOΠς 
σι•ικινψπις. 1 Ιοι[ηα Ου απολωΊοουμε οπτικ{ς ικι1νοποιήοι-:ις, που 
μας ;ψι>[-\ύί.ί.ΕL το cωυν1jΟωτο τοιΊτο ψι•ιJL-ι.ι> ;η:οιf)άλλον, με τις 
πι-:λιι'φι�:ς ωη{ς πι-'τοες, τις τι>οον ΕπιfJ,ί.ητιχι'ς, ποι• uντί να γ�:ννοιΊν 
ψι•zι%ύ δ�'ος 'I.Ul (J_γzος, μΕ τον π<iντοτι: Ετοψ()!_){_)ΟΠU l)(!l_)l) τους 
6"(r.o, αντίΟετα, με του υ:τάνιους zοωμιιτωμοιΊς τοι1ς %(.J.l τις π1'uί1ψ
γ1:; γοαμμές τους, αω0ανι5μωπ:ε γι1ί.1jνει.ω Υ..ω <1"(ι1λλίuοη. Τ,.,-τ�:ιτι1 
η ενuτι-'νιοη των γιίοω μα; fJ,υuνι[Jν κω ί.ι>ιι,ων, :του ouv ακοίμητοι 
q,l,)OU(_)oί Π(_ΗΗπιηεύσι•ν το ΔΕί.ψκ<> Χιι'J[_Η>, μΕ τις πανύψηλες %Ο(_)l!
ιιιr:ς τοι•ς, <JU\' fJ,O.η ψιrτυνά, μας :τuοτο�':τΕL νu (Π(_)Ι-:ψουμι τ<1 μcί.τω 
της ψι•ι.11; μ(1ς πους τυ ι:ψηί.ά, Π!_)Ος τα ()l,'l_)(J.Vlί!, -yιu ν(J. ι'ΊιzΟυιiμε 
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απ6 εκεί 6που οι πuιSγονοί μας δΕχιSvτοιΗτιιv την έμ.ι-τνειιοη %ω την 
αποκάλυψη της ΛληΟΕίας. Όοοι αντι;φιΊζοι•ν ωηές τις κοι_>υψϊς 
UΚΟ\!ΥΕ απ6 μ{σα τους, ouv μω Π(_)<ΗΠ(!ΥΙ), Υ({ ιπαμιη1\001JΥ πω Υ({ 
έuπουν στα χαμηλά, <Πα γtjΊνιι, υτο ηαΕιvιϊ Είναι ο ηSπος τοιίτος 
κατu.λληλος για διανυητικ11 πεuωυλλογ11 κω για ψυχικ11 ανϊιτωrη. 
Είνω φτιαγμένος για να δοκιμ ιί.ζΕL Εδ<ί> ο ΟνητιSς τις πιο υψηλ{ς 
πνευματικές c.ιπυλuι,οεις. 

Θα ωοΟανΟοι,με ι:πίοης άψΟοvι:ς ιοτοι_>ικές ιrι,γκινψιι:ις κω Οιι 
αποκυμίοοιψι: πολύτιμα διδιί.γμιηα. Κιινι:νυς ϊιλλος χιίφος της 1 'ης, 
δεν είδε τις δόξες τις πνΕιψατικϊς, τις πολιτι%ές ι:πιτυχίΕς, ποιJ <'>ι-:ν 
τις ιψ11νουν ποτέ, οι,τΕ ο χ ι_>ι5vος, μιι υι'•τι: κω η ληομουι,vη των 
ιινΟuιίJπων. Ο οτι:νιSχωuος τοι,τος τιSπος των λίγων χιλιομέτι_>ων, 
ουνι:κέvτuι,>οι-: κι'ίποτι: το ενδωψι\1ον ιSλων των λωί>ν της ιφχαίιις 
Ελλu.δος, ακιSμη κω των ιίλλων ξ{νων Ι)αι_>/)<t(_)ίιJν. 

Ο ιπΙ)αομιSς και η ι-:υλϊφειιι του τιSη: κιSομοι, τον διαιSομηοι: μΕ 
πολλ(ι κυλλιη:χνικά μνημι-:ίιι κιιι τον υτ6λωι-: μι: ΠΙ'(_) ΙιΗΗ)ΤΕ(_)ιι ωτιS 
(J.500 υγιίλιιματα. Λπό πι ιψΕίπω κω ι-:λιί.χι<π<ι cιγιί.λμuτιι, τι1 οποί<ι 
ληυμ6vηοι1ν ν' αι_>πιίξουν οι 2.:ιΊλλι:ς κω οι Νι'uωvυ;, Οιι ι)ω�ιμϊωου
μι: κω ιψι-:ίς ιn\μιφα οπϊινιΕς κιιλλιπχvικές οιιγκινψτι-:ις. 

Kω'fV({ ιίλλο μ{ι_>ος της γης οι-:ν ι::ίχι: ΚΕ(_)ι)ίΟΕ! το ιιίοΟημcι της 
εμπιιποιη1νης και της ιωψϊιλεως, ιίJοη: Ί�λληνι-:ς κω ξ{vοι να ψ.πι
<πι-:ι,ονται την φ11λαξη των Οηοιιιφr(Jν τους στην ι Ε(_)ι1τητά τοιι . 

Λλλιί κω ο ιί.λλος ψωτο<πι:φανυς, που ωr(Jνω Οιι οελαγίζιι υτο 
Δι-'λψικό υτεuέωμα κω από τον οποίον Οα γαλουχείται κάΟε c.ινΟuω
πωτικι\ ιδέα και Οα γιγιιvτούτιιι κιί.Οε c.ινΟι_>ίιJπιιπικι\ πι_>οσπιί.Οι-:ια, 
ιπον χr(φο τοιnον έλαμψε ,ψr(ηα, για να φωτίσει τον u.νΟι_><ι>πο που 
Οέλει να Μγεται πuαyμcηιi<ά ιί.νΟuωπος και τον δίδαξε να ζψτει 
μεταξύ των ομοίων του υαν έμφοον νοητικιSν ον κω όχι υαν ϊιγι_>ιο 
Οηuίο. Εδι(J ουνελι\φΟη το 1ψιίηον η Ιδι-'α της παyκ6ομιc.ις συvι-:ι_>yα
σίας. Ί�λαΙ)ε μυuφι\ η Λμφιϊ<τυονίιι κω ελι:ιτοιΊι_>γησε ο Οει;μι5ς, ο 
οποίος καλλιέuγηοε την μεταξύ των λωίJν 01 1νr.ννιSηοη, γω να ωω
φει1γουν έτοι τους πολι-:μους, τις κατιωτι_>ι1ψιi<{ς ιη•νέπειές τοι•ς κιιι 
ύλα τιι δεινά τους, που η γενιιί. μας δοκίμαυι: και δοκιμάζει ακ6μα. 
Οι ι'ινΟ ι_>ωποι που ποΟοuν την παντοη:ιν11 Ε ιι_> 11νη μεταξι1 των λωίJν, 
πι_>έπι-:ι νιι έι_> χονται εδιΔ κω νιι ζητοιίν την ε1 1λογίυ του Δr.λφικού 
ουριη1011 και την έμπνευση, για να μ(ιΟουν vrι ιτκ{πτοντω, να ουνεν
νοούvται μεταξύ τους και να πολιτεύονται μr. ανΟι_>ωπιιί. ί<αι ανωτε
ριSτητα. 

Εμείς δε και οι μεταγεv{ι.πι: ι_>οι ι5υοι Οιι F.(_)χυντcιι εδcί>, Οα φι_>οvι
ματίζοντω απύ τον Οεσμ6 των Λμφικτυονιι(Jν, που πρώτα εδu'> τον 
Οεμι:λιrσσαvε υι αι_>χές του καΟαι_>ο11 ανΟι_>ωπωμοί1

• 
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Ο ανΟρω;τισμός είναι Οεσμός ;του πρέπει να γίνει η θρησκεία 

κάΟε λογικού όντος, εάν τούτο Οέλει να λέγεται και να ζει σαν 
πραγματικός έμφρων άνΟρωπος. 

Αλλά ακόμη εδιίJ σ1jμεσα Οα αισΟανΟούμε, και ίσως μερικοί 
συγκλονιuΟοί•ν, από τις πιο λεπτές και τις πιο δυνατές πνευματικές 
συγκιν1jσεις. Θα περάσοψε στιγμές καΟαο1jς Ελληνικ1jς ζω11ς. 

ΙΊ' αυτό, ας πετάξουμε μακουά από το μι•αλϊi μας τις σκέψεις και 
τις φοοντίδες που μας ταλαι ;τιι)(_)ούν καΟημεοινά για τη σκληο11 βιο
πάλη. ί\ς διuJξουμε όλες τις ενοχλητικές σκοτοί•ρες της ζω1jς. Λς 
κατασιγ(ωει μέσα μας κάΟε αίοΟημα κcηι,nεο6τητος, κάΟε αίοΟημα 
zω-:ίας, που μα; zοατάει στu χcψηλcί. και μας ποοκαλεί πι5νο και 
λιΊ;τη. Λς ωμίυοι•με να φπl_)ουγίιrη η οκέψη μιις, έυτω και γιu λίγο, 
υτοι•ς ;-ίνει•ματιzοί•ς εκείνυι•ς οοίζοντες, u;τ6 τους οποίους και οι 
ΠLJ6Ίονοί μα; δεχ6ντουσαν την έμπνευίnl του ανunάτου. Λς μελετ11-
ι;οι•με, χοφίς καμμιά ποοκuτιί.ληψη και με ελεύΟευυ φρόνημα, τι 
,jτιη' εκείνο που έκανε τον τι>;τυ τούτο τι>υον ιεοι5, τ6υο δοξcωμένο, 
1600 μεστό μαγείας και μεγιιλείου. Οι ει,αίοΟητες ιδιουυγ·,φαοίες, 
ι>τιιν έοzοντω εόιί>, ωοΟιί.νΟ\'τω τις πιυ δι•νιηές σι•γκιν1jοεις. 

Λλί.ά το μ{l_)ος τοι1το έχει την ιιηο(_)ία τοι1. lιrτι)(_)ία μεγάλη, δοξu
ομ(νη ;ωι ;τοί.ί• διδω-:τι:..:1\. 

Λ; (_)ιςοι•με λοι:τι>ν μια μcηιιί. ιrτα ιrτοιχεία που μας όιέυωοαν τα 
cψ;,:αία :..:είμι::να. Μεοι:..:ιί. απι> ω•τιί. - ας το {χοι•με υπ' ι>ψη μας -
ανωι,{οοντω οτην ι::ποz1j zιηιί. την ο:-ωίαν ο μιΊΟος ήταν ο μι5vος 
τ(_)ι>πος όιιηι•;τι[Ηιεως των Οοηο:..:ι-:ι•τι:..:ιίJν των πεποιΟψ11-:ων. Με 
ω•τι'>ν όιιηυπι,·η•uνε τιiτε τις όοξωιίι::ς τοος zω με αυτόν ακιSμη 
τοποΟι::τοι'>οuν οε χοονι:..:cί. <>LJΙU τις Ε\'1t Jπ<ίJοΕΙς τοι 1ς uπ6 τα φυ<ΗΛά 
ί/,(ll\'()l'E\'α ΠΟΊ• U\'11%(_)ιίζανε. 

Μην ξεzνιί.με ιiμω; ίJτι ο μιίΟος, το οι\ιl-\ολον ;,:ω η uλληγο(_)ία 
ι::ίνω η ι-:ιι)ι:..:1j γλuJ<HJU ()Ϊ.(ι)ν των ;τl_)(ι)10'(()\'(Ι)ν λωίJν (δηλοδ1j των μη 
Er.l/ ι•λιομι'νων), η ο;τοίιι, '(l<! ί><ΗΗ•ς την zιιτονοοι'•ν, nΕ(_) tzλι:ίνυ αλ1j
Οι:ιι:;, ΠΙ() ζr,J\'1C!ν(; :..:ω πιο πι:ωτι:..:ι'ς α;τιi την πuαγματικί>τητιι. 

Τιι οωζι>μι:να. ί.οι;τιiν, ονωι,ιΊ)()ι•ν <iτι οι ;τ(_)ι[ηοι κιί.τοικοι του 
μι'(_) οι 1 ; τοί•τοι• ψΗιν ο Δι:ι1 :..:ιιί.ίων :..:ω η _Ι I ιί(_)υ, οι ο;ιοίοι, γω νιι
οωΟοι•ν υπ<5 τον ;,:ατα:..:ί.υομ<>, ι:ίχυν ;,:ιηιω;,:ει•cLοι:ι μω κιf)ιιn<>, που 
{;τί.ιι �-;τί των Ί'ι)ιί.των. 'Οτιtν τ<ι ϊ1 ()ιηα (ψ;,:ιιΗιν να 1•ποzι,φοιiν, η 
:..:ιΙ'ιωτιi; ;τ(_)oOF.%(.)OUOE στην :..:οοι 1 ιι,�ί τι>ι 1 1 Ιω_>νcωοοιi. Τϊίη: c.ιποl-\ιf'ια
ιrτ1ί:..:υνε Ε:..:ι:ί οι ()ι•ο ΝιίJΕ της ι:ί.ί.ηνι·ι.1ί; nί!(_)ω)ι>οεως, ουνο<'>ΕΊJ<>μι
ν<Η rαιi ϊνυ ιί/ιψ το ο;τοίον ι:'ψ:(_)rιν μιιζί τοι•ς. Τι[φυ, ας μου ιπι-
1(_)F.\j'ΠΕ να EΠΙJ.EΙLJ1l<HJJ να Ε(.)μηνεί•οω ω1:<>V τον μι'>Οο, <>Οο μ;ω(_)ίJJ. 

Οι ι:;τι<π1jμι:; τη; γιωi.ο'(ίrι; ·ι.ω τη; πrtί.ωο\'τοί.ο-ιίu; οι1μπι:l_)αί
νοι•ν ()11 1) ι)l(ψ<>(_)ψJHnl του Ει)ιί.ψΗJς τη; πι:ιηοzής τούτης έγινε Π(_)l\Ι 
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από είκοσι έως η_>ιάvτα χιλιάδες χuόvω. Τ6τε υπολuγϊζουν 6τι υπι:
Χ<J>ι.?ησαν τα Οαλάuuια ύδατα από τα μ{uη τοι,τα. Επομένως η πει_>ιο
χή αυτή τότε πεQίπου κuτuικιiΟηκε uπ6 ανΟu<ί>πuυς. Λς δοι,με ηίφu 
τι έννοια έχει ο μύΟος όταν λέγει ότι τu ζεύγος των διαuωΟέvτων 
από τον κατακλυομό έφερε μαζι, τυυ το ελάφι. 11 έλαψ>ς είναι το 
σι,μβολο της Θεάς Λι_η{μιδος, η οποία αvτιπ(_)<><Ηι>πε·ύει την αγνι5τη
τα στη ψι,υη και είναι κιψίαuχος του φωτιSς της l:ι::λήνης. Ι I αγνότης 
κατά τους αQχαίους είναι η δύναμη που έχΗ μ{οα της η πλαστικ11 
δημιουuγική ουοία, η οποία ωΟεί κάΟε σιινείδηση και κάΟι: μοuφ11 
γιά να ακολουΟεί την τuοχι(ι του ΦυιηχοιΊ ΝιSμου. Οι αχτίνες της 
2:ελ11νης έχουν την ικανότητα να εξαγνίζοι1ν τις ατ(_)επόμενες απ6 
τον φυοιχό νόμο ουνειδψπις, δηλαδιi να τις Ι)οηΟούν να επανει•(_)ί
οχουν τον φυοιχιS και εξελιχτικιSν uυυν. 

Οι απιSγονυι του Δεuχαλίωνυς κω της I iιJ(_)ας, δηλαδή υι π(_)ι[nοι 
κϊιτοικοι του τόπου τοιrτου, ωνομίιζοvτυ I Ιuοοέληνες. 11 πuοοωνυ
μίι1 αuτ11 τους δόΟηκε διιSτι απευUι1νοντο πuος τη l:ελ11νη και ζητοι,
οαν την uγαΟιi της ι::πίδ(_)αοη. ΛπιS την ονομαοία uυτιi π(_)οιμΟε η 
ονομωιία 'Γ:λληνι::ς, οι δι(ιδοχυι των ιηrοίωv οι1ν�:χωνεύΟηιΗ1ν με 
τοuς I Ιελωτγο11ς, τοuς Ιλλιl(_)ούς. 'Ετuι οι τελευταίοι μπαίνουν οτηv 
ιιπιψική πεuιο χ11, με τα μνημεία τους κω με τις (ιλλες πάμ.,-τολλες 
εκδηλιί1οι::ις, τις οποίες εμείς τιίψα μπιψοιΊμε να τις εuευνυιΊμι: κω 
να τις μελετούμε. 

Κω τα Π(_)<Jnα μνημεία τους εδ<J> είναι ωrτ,ι-'ς οι λαξευμ{νες πέτuες 
κω τα οχαλυπάτια ι11•τιΊ, πc1vω οτα οποία καΟιSμcωτε και εμείς 
01\με(_)α. ΜuΟετε, λοιπι5ν, ιSτι ο χιίψος τοι,τος είναι χ<Jψος ιεu6ς. 
Είνω δι:: ιεu6ς, γιατί 11ταν τιSπος λιηuείας ι1π' ιSποι, οι Π(_)<J>τοι κάτοι
κοί τοu απευΟ11νονταv ιττις δημιο ιl(_)γιχ{ς διιvάμι::ις της Φύοι::ως. 
1 Ιίοτει,αν ότι τις φυοιχ{ς δυνάμεις τις ι::χεψίζονταν πνευματικ{ς 
συνειδψιεις αγν{ς, φωτιινές, ιυχι•uι:'ς κω δίκωες, που γνιί)(_)ιζαν την 
Μείζονα Λλψ)ι::ω. Γι' ,ωτές τις ουνειδψτεις πίιττ�:ιιαν 6τι αωΟάνο
νταv το χQϊος, 6ταν οι ιΊνΟ(_)ωποι της Γης τις ι:πικιιλο11ντω, να τοι,ς 
Ι)οηΟοιΊv και να τοι•ς π(_)οιττιηεύουν. 

Οι π(_)ιίηοι κϊιτοικυι και οι ιδ(_)ιιτ{ς ι111τ11ς της λιηuείuς ψΗ1ν 
ιΊνΟ(_)ωποι αγνοί, γιατί Π(_)ουη(_)μιSζο\rτο οτοι•ς ν6μοιις της Φύιπως 
και �:uχ6\rτοιιοαν υε επιιψΙJ μ�: τις δι1νC1μεις κω τοι•ς πcφάγυ\rτες της 
ζυηJς. 

11 φι1οη μ6νον !Ττους ι1γvοιΊς φuνι:: (_)ιί>νι-:ι τοι ις οκωωύς της κω τι1 
μι•ιπικι1 της. Οι αγνοί ϊμαΟι1ν μι:: λατ(_)ευτικϊς τελπ{ς να απευΟιJ
νοι•ν πuιίηα-π(_)ιίnα την ευγνωμουίιvη τοι•ς οτη μητι'uα φιΊση, uπ6 τις 
οιιοίες της οποίες πuοι:'uχιηrτω, <Η'\'ΤΙ](_)ι>ΙΊ\rτω κω εξελίουοντω. Οι 
<1γνοί μιSvov γνωuίζυι•ν την Λλ11Οεια κι1ι οδηγοιΊμενυι uπιS ωr�:11ν 
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διατί�:τωσαν μια ;,:οσμοΟεcι)(_)ία. Λι•ηj ιjταν το μι•<rτι;,:ό των cψχαίων 
ελλφ•ι;,:ιί>ν i\1ι•Lηηοίων. [;,:εί, στο ί\δι'Τ6ν τοι•ς. α:το;,:αλιιπτ6ταν ιSτι η 
σι•νείδηση :τοοέ;,:ι•ψε α:τό τις οι•σίες της φ•οεω; ;,:ω ότι το τιΊ_ηια η1ς 
δεν είναι η ανΟοιίηινη μLψlj'Ιj. Σι•νfχίζει την εξΟ.ιξιj η1ς στ:ο ά:τεφο, 
χωοί; τέι.ψu, σε άλλες μοοq·έ; ;,:cιι σε ιίλλ<ι ε:τί:τεδα φι•σικ(ι, υψηλό
τε(_)<ι όμω; niς Γης. 

Α:τu n1ν Οι:'ση :τοι• Ι)cίο;,:ο\'Τω οι τΟ.ειες ω'Τές ιη•νειδιjοεις, αντι
r.()ι'•ζοι•ν :τω ;,:οντά n1ν ;η_>uγμιηι;,:6τητιι ;,:cιι γνc,)(_)ίζυυν ΠF.(_)ισσότε
οοι•; νιSμοι•; n1; q·ί1οεω;, δηλιιδιj ;,:ατι'χοι•ν την Μείζονα ΛλιjΟεια. 

i\'1fταξι• των νιSμων, :τοι• δεν lj Οιίνει νιι γνωοίιτει η ανΟοιί>:τινη 
νοητι;,:ιj ι;,:ανι1τητα, fίνιιι ;,:ω ο νι1μο; τοι1 ωτίοι1 ;,:ιιι TlH' υποτι,λι'
ομcιτο;, η ΝομοτΟ.ι·ιcι. ;,:ιιι ιίλλοι :τολλοί. Ο r.<ίτοχος ιιιηcίιν των 
Νιiμων μ:τ<)(_)οιΊοε νιι ςF (.) El τu μΟ.λοντι1 γ�·νι'ιJΟω, τ<Sοον 6οον 
ωι ιψcί το ιίτομον, ιiιίον κω ένι1ν λω1, ι:ν<ι {Ονος ολ<1κληοο. 

ΛΊ.λά έ:τοε:τε μια ιινΟvι,'ηινη ιΊ:τ<φξη ιιγνιj \'(( ίλΟιι ΟΕ f.JT(1ψlj με 
τις ι•:τίι�πvΕς αείνι::ς <Η 1νι:ιδ1jους, γω νι1 τις μπαδιίιοουν τις οκ{
ψΗς τ<Η 1ς κω νι1 ΠΕί__JΙΊί__J<ίψοι•ν κϊιΟι-: ανΟί__J<JJποι1 το μΟ.λον, Ι)rί<Η'ι τοι1 

νι1μοι1 ΤίΗ' ωτίοι• και τοι• 11:τοτι:ί.ι'ομιηος. 
1 !ιίνω ο' ω•nj τη γνιίΗJΙ] Οψι:ί.ιι,ι\'Εηιι η ίδvι•ιn1 κιιι η λι:ιτοι•vγία 

τοι• :τει�ί<j ημοι• κω cιvι.ιιιοτιίτοι1 Χvηοτηvίοι• η,Jν Δι:λφ<ίιν. Οι 
ανΟvιίι:τινε:: ω'Τι'; υ:τrίvξι:ις, οι ικcινέ; νι1 δι·'ι.οντω τοι,ς χvηομοιyς 
κω τι; μι1ντι:ί1-:;, ι::τvι::τι-: ν<1 :τιιι�ιφένοι1ν 1·:τί ι'ν<1 χvονιzι1 ι)ιιίοτημι1 
πιιι�Οένι-:ς ιηνί;, κιιι ιιι•τι'; ι:ίνιιι :τοι• ονομιίtοντω Lί()ι1λλι:ς zω 
1 1 ι, Οί ι :: . 

11 :τι�rϊηη ί.οι:τι1ν r1:τι1 ω•τι-'; ονιψι1ζι1τrινε Κιωτι1λίrι, ιιπι1 την 
ο:τοίιι :τ1jι_1ε το ιSνομιι. zω ο ;,:ι;ψο; τοιΊτο;, ι1:τω; ιινιιφι:vουνι-: μιvιzοί 

ΟΙ"((()CΗj,Είς.
Κιιτϊι τα <J(ΙιζιSμενιι :τεοί Δεi.ιι,r;Jν ,  οι υπι'vτr.οες ε·,ο::ίvι:ς 

LL'νειδψτει;, <Η ο:τοίες ι:'δειξιιν μηcίί.ο ι·νι\ωιι,έuον γιιι την ίι)ί._) υοη 
το1 1 Χυηοτψ_1ίου τοι''Το1 1 , ιjων αο;,:ικ(ι η (-)αί τη; /'ης Δ1jμητί__J<1, ι:'πει
τα η (-)ι'μι; zαι ο 1 /οοΕιδ<;>ν, zω τΟ.ο; ο (-)υ); Λ:τ<1ί.ί.ων, πvος τιμιjν 
του ο:τοίου ιινηΊ{uΟη κω ο :τει�ίιι,ημο; Νω1;. 

Ίοω; :τοί.ί.οί Οίl 1jΟεi.<ιν νι� με ψωτψισι•ν, τι είνω τΟ.ος πcίντων 
<11'Τοί οι Θωί; Κ(ιτιί την αντίληψη την :τνι:1•μιιτι1ι)οςο των Ε)).1jνων, 
οι (-)ι:οί δεν F.ίνω άί.ί.ο τι, :τcφcί ί.ι•τυωμι:νι:ς οι1vι:ιδ1jιως, οι ο:τοίις 
ιιν1jκ<ιν υτην τι:ί.r,1,•τ<ιίι1 Ι�αΟμίι)υ τη; πνπματιz1jς ι Ε(._Ηl( .)ϊ.ί<�ς, που 
οι•νΟrτιι τον Όί.υμ:το. Μ:τιφοιΊμε να :τυι•με :τως είvιιι οι Πί._)Ο<ΗJJΠΙ
·ι.οί Λ<.JΊΟΙ των /'νιιJοτι-ι.ιίJν, οι ο:τοίοι ι)ιιωrίιοανι-: την καΟιψή
Μι•ιrτιι'(ιιφκιj :ταvc1.δοοη τοι, (-)ι-:ίου ΙηοοιΊ . Κω 1·:Κιcίνος, c1π6 ΥιιSς
ίlνΟοιίηιη,•, με την cί:τεψο zαί.ουιJνη του, τη οοι1,ίι1 του, το ι-:νι)ιωι,ι::
οον zω την cηcίπη του :τvος τον cίνΟvωπο, με τοι•ς ηοωϊομούς τ:>υ



205 
και με τη Ουοία του, αvuδείχΟη-,<1: ΥιιSς Θι:οι1, κω τ{λος αναyνωuί
οτηκε σαν Θεός - Λ6yος. Οι Λuχuίοι Τ:λληνι:ς ()Εν επίιπεψαν ποτ{ 
ιSτι ιωωί ποι1 uνιιφi.001 1με ψιιιv οι Θι:οί της Δημιουοyίιις. Δεν ήοιιν 
εκι:ίvuι ο Λ6yος, ο ΘΕ6ς - Δημι<Η'ι?Ί6ς, ο πιιvτιιχο11 π<1LJί1)V κω τιι 
π(ιντιι πληl.)Q>V της Χοιιηιιινικ1\ς Κοομοyονίας. Όχι. 2.:αν Οωί χuuu
κη1uι'ζοντω οι η:η:λειωμι:νες ουνυδψιεις, οι οποίες ιικολοι·Οο1iν 
οταΟιψιί. το Φυοικό Νι>μο, Εκ('ιηλι(ινοΙJν αλληλλιyyύη, ΠQΟ(!ΤίΠΕΙJ
συν, κι!Οοδηγοι1ν και /)uηΟοι1ν τον ιί.vΟuωπο νιι φΟιί.οι:ι κω ιωτιSς 
ι>πuυ κω ι:κΕίνες φΟιί.(!ιινΕ. 

'Γτοι, μΕ την ιιξιολ6yη<1η τιjς πνι:1•μιιτικ1j; κω ηΟικ1jς r,ψψύτητός 
το11ς, οι ι·ξΕλιοοιiμι-:νι-:ς κω μπιιμιψψο1Όμ1·νι'ς ιη 1νεl\)ψ11:ις κιηπrί.
γψΗ<V <Ιτις διι'ιφοψ:ς Ι)<ιΟμίδι:ς της πνι:1•μιιτ1κ1jς ιι·uοuχί«ς, ι\πως 
πι:uίπο11 μ«ς διι'<Ιωοι-: κιιι η Ι{)\ 1διϊικ1j Ι Ιιφιί.ι)οοη, την ωιοίιι υιοΟι:τη
<ΙΕ κω πιφω)ι:χπω κω ιηjμιψιι η Χuιιπιιινικ11Οl_;))<ΤΚι:ίι�.11 πνε11μιι
τικ1j ιι·uιφχίιι λοιπι>ν της χιιιιπ.1ιιν1κ1jς 1τιιuιιδιiω:ως ιινιιψι:οι:ι δι(ι
φ<ψι-·ς κιηηγιψίι:ς: Τι� Χι:ιιοι•Ι)Είμ, τιι 2.:ι-·uιιψι'ίμ, τις Δ1 1ν(ιμι:ις, η)1 1ς 
C➔uι)\'()\Ις, τις 1 :ςΟ\Ι(!ίΕς, το1 1ς ΛuχιιγγΟ,01•ς, το1•ς ΛγγΟ,01•ς, τοι 1ς 
Λγίο11ς, το1•ς Ο<1ίο11ς. 

'Γτ<Ιι, λοι;rιiν, η πιιιδιψJ<(Η'ιης <Νrίληψις πι:uί της ειδωλοι.ιηuείιις 
των ιψχιιίων Ελλtjνων 1:λι:γχπιιι ιψϊωιμη, ωΨπι\<1τιηη κω μιiνον <ΙΕ 
διϊινοιfς ιιτuοφικϊς κιιι ω: ψι•χι:ς Ι)ο1ιτηγμi.νες ιπην ΠLJ<>ληψη κω το 
<1κοτιί.δι μπιψι:ί ιικι>μη νιι Ι)uίυκη ιιπ1jχη<1η. 

Μίιι <ll"(Κl_)l)TlΚtj μι·λι'τη της ι-:λληνικtj; Π(((_)((()()(Ιf'(Ι)ς μι: Τ(( ()(!(! 

δ1Ειτι,·ιοψ1ιιν ιιπ<J τη γνψΗ« διι'ιωτ;ωλίιι τοι 1 Ιηιτοι-.. Οιι μ«ς πι-:ίι1η 6τι 
οι ιφχ«ίοι Ί�λλψ'ι:ς, ιSχι μι>\'ον δι:ν 1j<1«v Ηι'ιωλολιί.τuι:ς, «λλιί. ψτιιν 
μ{χι>ι μι 1 1'λοϊ1 οοτι:ων πνΕι•μιιτι\δοξοι κιιι Ι('ιι:ολιί.τιιι:ς. 

Ο Ι ψ1ούς πι_ιοτιιι:π ι:ι, 11πως j\λι:πουμι: στα διασωllι:ντα 

Ευαγγι:λια ,  να γίνουν 11λοι Οι:ίοι, μι: το «<·)ι:οί ι:στι:». Επομι:νως 

χάΟε άνΟι_ιωπος, εξαγνιζ6μενος, μποιιι:ί να ψΟάιτι:ι ιττην j\αΟμίδα 

του Οι:οu, βοηΟούμενος απ6 αυτούς τούτους τους (·)ι:ούς. 

Ό:rως ι:ίπιιμε. ιττο μι\_1ος τοι·'Το οι ,_.uχι>μι'νοι. <>χι μι1νον υπι:1-\(ιλ
λοντο ιποιις ιΗιJματι;ωϊ•ς ;ωΟιψμοϊ1ς, ιιλλιί. κιιι ιποι•ς ηΟικοιΊς κιιι 
τω 1ς ιδι-:υλογικοι\:;. Εδι(ι οι πιψΟι:νι:ς, οι Lίl-\11λλες και οι Ι Ιι1Οίι:ς, 
!'l_)χ6\'ΤΟΙ'υιιν ιτι:: ι-:π«φ1j. ι�%οι•γ«ν κω t-'j)λι:;τ«ν τον ΘΕιSν Λπι>λλωνcι, 
τον </'Ιλι'ινΟuω:το τοι'ιτο Ηι'<>. γιιιτί ψιιιν <ιγνές τον νοι•ν. αγνές την 
κιψδίιιν. 

Λλλ6. μιjπω; %((l ο Διi'Ηί.ιτ%ιιλος τη; Νιιζιφι'τ b,_.ν μcις <αΕκιί.λι1ψε 
τ« ίe>ιιι, τονι'"ς.ο\'Τιις 6τι μι>νον οι %ιι0ιψοί την %<ιl_)()ίιιν Θε6ν ύψο
ντιιι: 

Λλλι�. <ι'ίλοι μοι 1 , έπι:ιτιι ιι;τ' ιiιΗι t-Ίt<ί.Οιψι-:, νομι'"ς.ω ότι ι-:μι:ίς οι 
ιηΊγχοονοι Τ:λληνι-:ς, έχοι•με χψ'ος ι-:πιτιικτικιi. ι\πως, με ι-:λι-:1ΊΟεuο 
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φρι5vημα και αδυύλωτη σκέψη, μελετάμε την αQχαία παQάδοση, η 
ο;τυία είναι η μι5νη ικαν11 να μας οδηγ11ιη:ι στα ίχνη τα πνευματικά, 
στις δι5ξες τις άφΟcωτες των ΠQογι5νων μας. 

ΓνωQίσατε ι5μως και τοι•το· ο εQχομιSς εδίίJ, για να ζηηjσσ11ν 
μαντείαν, τι5σων ooq:riJν, πυλιτικυ'J\', μεγιιrαίvωv της cφχαίας εποχ11ς, 
ο σεβcωμι5ς κω η ει•λά[)εια με την ο;τοίι1 ΠFQΙF.f)ιιλαv το ΧQηιπ11ριο 
τοίrrυ, δεν είχε σαν κίνητQο n1v πίστη στο Οιιί-μα. Όχι. Οι αQχαίοι 
'Θ.ληνες ήσαν λάτQF.ις του Λι5γου και F.01jQF.1 1ιιv πάντα την Γνιίιση. 
11 γvιίJση φυγαδιούιοι το Οcιύμα, F.ίνω Eχ0Qu αδι•οιίιπητη της τ1 1φλ11ς 
πίστεως. 

Οι ιδQυτές των ΧQψττηι_>ίωv κιιι των ΛοκληπιF.ίωv αvιjκαν OF. 
Μι•<π1jι_>ια, τιι οποία Εψιίλιιγίlν γΗι τοιyς ο:λ1° ;-:τοιi ς: μία ολοκλη()ίιJΙ.ΙF.
νη κοομοΟευψία. Τιι χvηοτι1vι<ι ψJιιν γνιjοιΕς πιφιιφ\ ! ϊιδες, των 
μι•ιπικίι'Jν cιι1τυ'Jν <ψγιιν<,,JοΕων, ιιπι> τις ο;τοίΕς διπ•Οι,νοντο και Εξηt_J
τ<ίJντο. 

ΜΕ τις 0Εt_J<ι;τι:ίΕς, λοιπι\ν, :-ιο1 1 υτι-:τι•γχίlν<ιν κω μι-: τιι μίιντΕυι>μι> 
νι1, μι-: τα οποία f-\οηΟοι•οιιν κ<ι0Ε ϊινΟt_J ιιnο μψι•ημι:vο 11 <ιμι,ητο, 
ι-:;τιf-\Εf-\ιιίωνcιν το ιιλϊιvΟωττο, το <ιληΟιν<i, το <ωψ<ιλι:ς του πιφιΕχο
μrνου της κοομοΟΕωι_>ίας των Μι•<πηuίων. 

11 κοομοΟF.ίJJQίcι cωη1, ιS:τω; μας την διι'οωοίιν οοψοί ουγγucιφΕίς 
κω μεμι•ημι:'νοι της αuχ<ω>τητος, ωτΕκιίλι•ψΕ ωuιομι'νο11ς Ν<iμο1 1ς 
Φι•<ηκοιiς κιιι Ι Ιvευματικοιίς, τοι•ς υ;τοίοι•ς ο <ινΟu<ι'ι;τινος νο11ς, <Ηιν 
ΠΕΠ!'ί_)ωψι'νος ;του Είνω, μι\νος του ω'ων<ιτFί ν<ι ουλλ<ί[-\ΕL και ν<ι 
γνωί_)ίΟF.Ι. 

ΚάΟε ουσία, κάΟε μορφή, κάΟε συνείδψrι1 υπάρχει, κινείται, 

ενεργεί και εξελίυσεται, βάσει ωριιτμένων ν<1μων, αιωνίων και αυα

λεύτων. Τους νιίμους λοιπ11ν αυτούς πρέπει να γνωρίζει εκείνος 

που Ι!έλει να γίνει σοφ6ς και να εξηγεί τα φαιν6μενα της ζ(ι)ής. 
Λς δοιiμε, λοιπ<>ν, πιο ιινί1/.Ι Υτικιί, π<ίνω οε ποιοι•ς ν<Sμους ιπηuι

ζ<5τ<ινF. η i.ΕιτοΙ 1Qγίcι των Χuψπηuίων. 
Οι νι\μοι αιποί ψJcιν, ο μεγuλος ;-:ω [-l<ωικ<iς ν<>μος της ΦιίοΕως, η 

ΝομοτΟ.Ειcι, ο Νι\μος του ιιιτίου κω του <ιποη:λ�:ομιιτος, ο Ν<iμος 
τοι• ω-τι;τεπον06τος κω ο V<>μος ο οοψ\ς ί1jς Ειμιφμϊνης. Τ<iφcι ίις 
ΕπιχΕιuψωι,με, ι\οο μυς Είν<ιι δι.•ν<ιτ6 ;ι.ω πολιi ουνοπτιr.<ί, να 
δ<iΗ1οι•ιιε μω εuμηνείυ των ν<iμων τοι•τιrJν. 

11 καρbία της <ι,ύιτεως, Ο,ι:Ίε αρχαίος ιτοψίς, είν<1ι η Λγάπη. 

Lr.o:-r<i;, η τεί.υο;τοίηοη των οιΥνΕιι\1jοι:ων ποι. 1 �:ίν<Η τί1 π<φ6.γωγ<ι 
των δι•νιίμεων της Φί-οΕως. Ίϊi.ος δι:, η ίι:τοΟ(ωοη των <H<>μlr.ίJJV 
Ι·>ιιίJ ... 11 Δϊ•νιηιη τη; Νομοτι'ί.ωις <j,ωΪ.ι<ί.ζι:ι μιΊΗL <ΤΕ r.<1.0E ουνι:ίι)η
υη ;ι,ω την ωΟεί :TίJ.\'T<L οτο δu<>μυ "(Ι<ι την η:ί.ι:ιι\τητ<ι. 11 ουνείι)ηοη 
<>μω;, με το ιιι•η:ςοι\ιιο ;ι,ω την <ιι'Τονιψίίι :τοι 1 (zΕι, ι.ι..-τοuΕί χυι να 
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εκτρέπεται της Φυσικής η_)οχι(ις. Τι1τε ιiμως ο ν6μος του αιτίου και 
του αποτελέσματος, μαζί με τον ιτοφιj ν6μο του αντιπεπονΙΜτος, 
δ11μιuυργούν τις δοκιμασίες και τον π6νο που οδηγούν στη 1 'νώυη. 
Ι I δε Γν<J)ση επαναφέuει τον εκτuοχιιωΟέντιι ιπ:οv F.ξF.λικτικιS QO\J 
των φυσικQ)V νόμων, για να τον Ι1άλι-:ι ιπ:ον δu<Sμο του λυτuωμοι,. 

Οι δύο τελευταίοι Ν6μοι συνιστούν τ11ν Ειμ141μένη κάΟε ανΟρ(JJ
που και κάΟε λαού, την οποία μόνοι τους υφαίνουν, με τις ιτκέψι:ις 
τους, τους λι5γους τους, τις πράξεις τους και τις ενέργι:ιές τους, 
τις καλές ή τις κακές, τις φυιτικές ή αφύιrικες. 

Και ιπ:ο σημείο αυτό πάλι Οιι ΟυμηΟιΗJμF. τον Θείον Ιηοού. '()τιιv 
Εκείνος ιιπέτuεπf. και επιτιμούσε <ωοτηι_Ηί τον Ι Ιέτ(>ο με τα ι-:ξ11ς 
λόγια: «Βάλε την μάχαιοαv εις την 01\κην, διιSτι μάχωuιιv {δωκας, 
μάχαψιιν Οιι λάΙ1εις», uπι-:κϊιλ11πτε 6τι εγvιίψιζε οιιv Οι-:ός, τον v6μον 
του ιιντιπ�·πονΟιSτος, τον νιSμυν του ωτίοι, και το11 ωτιηελ{ομcηος. 11 
yνQ>οη το11τωv αποτελεομuτικά ηΟικυποιι-:ί τον ΟνητιSν και τον απο
το{πει απ6 πολλrς δοκιμαοίες κιιι ψι•χικϊς Ι)ιωάνοι,ς. 

}.:' αυτά λοιπόν τα υψηλά, τιι υπι'(>άvΟοωπιι, τιι 0Fία, ι-:ίχαν 0Fμι> 
λιωΟεί τιι πλούμενα άλλοτε Εδιί,. Eδ(JJ δεν cικοι•γιSτcινε το «Εκι:iς οι 
1-\έl)ηλυι». Κ(ιΟF. ΟνητιSς μποι:υι•υε νu Ι1ι_,ει uνακούφωη, πιφηγοι_,ιά, 
ενίσχυση. [διί, ακουγ6ταvε ευκι_,ινιι'>ς η οτοι_,γικ1i φων1i των (-λcίιν. 
Το Χι_,ηυηiι_,ιο τούτο εδι:αίωνε οτον αγνιS 6νΟοωπο μίιι έλλογο 
πίστη, η ο;ωίιι τον βοηΟυύοε ν' αντιμετω;τίοει με ()(ιι_,ι_,υς τις πι-:ι_,ιπέ
τειΕς της ζιιηjς, γιατί εδιίJ εμ60ωνε και επείΟετο 6τι υπ(ιι_,χουν πνευ
ματικοί πι_,οιπ:6τες ιοχυι_,οί, οοφοί, αγαΟοί και δίκαιοι, οι οποίοι δεν 
αφ1jvουν τον (ιvΟuωπο μόνο του ιπ:ις ιιΟλιότητες του ί\δου. 

Όταν Οα επισκεφΟούμε τα μνημεία κω τα ιει_,ά, Ou uντικι_,1•υο1•με 
το Γυμν6οιυ, το Στάδιο και τυ Θέατι_,ο. Λιrι:ϊι φανε(?Q>νουν οτι οτον 
χ(JJQU τοίrτο γιν6ντουσαν πολυπληΟείς συγκFντQc;ιυεις σε ωοισμένες 
εποχές. Οι εποχές αυτές ήτuν η ένuοξις των ηλ ιοσταυίων. 
Cιίιοταζαν εδ(J) οι αρχαίοι τu ΙΙΥΘΙΛ, τu ΣΕΙΙΊΊΙJJΙΛ, τu 
ΘCΙ'ΙΊ ΙΝΙΑ και τα ΘCΟΦΛΝΠΑ. Κuτ(ι ευτι•χ1i σύμπτωση εοοτά
ζοι•με και μεις σ1jμερα την Οεοιν1j τοοπ1j του I Ιλίοι ι, που νομίζω πως 
αντιιπ:οιχεί ιπ:α αοχαία Σεπηjοια. 

Ο 'ύμιλός μας, όπως είναι γvωιπ:6, έχει κuΟιεοc:><πι α;τό τοιάντu 
δί10 ετQJν τον εοοτασμό της ενϊιuξεως των n:οσάσων ΩQQ>ν του 
'Cτοι1ς. Είναι οι μόνες φυσικές εοοτές ποι• (ποεπε οι άνΟοωποι vu 
πανηγυρίζουν με χαι:ά και ενΟουυιιωμιS, εάν εγνu>οιζuν τη σημασία 
και την αγuΟοποιό επίδραση που αοκεί ο Ί Ιλιος κατ(ί τις διάφοοες 
Ώρες του έτους πάνω υτους οργuνισμοίις και ιπ:ο πνειJμα των κατοί
κων της Γης. 

Ι I επιιπ:ημονικ11 ε�L-τειρία κuτcίιρΟωοε να διιαιστQJυει τις ε;τιδι_,cί-
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ποι•ς niς γης τι1 (_) 1jμ<η<1 των !1Ι)ι1νι'ιτων, οι ο::τοίοι τι1ιΗ1ν Ι'Vι)ιωι ι'uο
ντι> γ1(1 την πuιSοδο κω την π•τι•zίι1 των <(νΟuιΓ�;των της γης. Οι 
ι'ινΟ(_)ω::τοι ιiμως JΗ(_)Ι<f'(_Η1\'ηΟ<(ν ι(ιιτι> το μι---ιι'ιί.ο Υ.ω ογι�Οι> Ε::τίη:ι•Ί/Ι<l 
n1ς 1-,τικι>ινι,>νίι1ς μι τοι•ς (-)ι·οιΊς. Οι ι'ινΟuι,�;τοι π(_)οτίμηοι1ν ι1ντί τη; 
ιψι:τ�jς, το πι'ίΟος, <1ντί της (1γνιiτητο;, την ι1νιψί<1, <1ντί της <ΗΗf.ίας, 
την ιφιΊΟ1'Ι<1, τη μονιψι:(_)Ι'Ι<l, <Ντ:ί τη; ι:ιJ,ιiΊοι, πίοπως, τις ι)ιιΊιι οuι:ς 
πuολ�jψι'ις, την ω)(_)ι'ινι:ιι1 τοι• νοι,, ποι• ψι'(_)VΕΙ τον μ(ψωψ<> τοι, 
Π\'l'ΙΊμιιτι�ς. 

Λι•τ1j t'ίνω η πψ1γμ(ηικ1j ωτί11 ::τοι• (αι'ιτf\ι:το το )Λλοv ιΊδω(_) , 
1-'π1-ϊτι-: χιφι1ί η διις των μι•ιrτηuίων κω t-ϊ1ίγηο1· η φωvij των (-)1:ιΓ,ν. 

ι:ι'ιv, ψιλι:ς ψι•χι'ς, ()( ((JtιJψtΊς ,1()1 1 (Τ((ς �-ξ{Οt-ϊΤ(( %(11 οι ο;τοίΗ_:: 
t'ίνιιι /)γιιλμι'νι·ς ιιπι1 οι1μ;τ1' (_) <ιομιιτιι ;τολι•ποι•ς μι· λ(της της 
Μι•οτηuιολοΊίιις κω της 1:οωπι_Ηκ�jς Φιλ.<ΗΗΗ/ ίι1;, ιΗι.c 1κ(1νοποιοι1ν, 
Π(_)Ο<Η'ξ(ιτt' τι'ς κω μι·λπψΗιτι' τΗ::, 1·(_)1Ί 1ν1jιΗη1' π·ς Υ.ιιι κιιτι1:;τιν νι1 
τις l'\'(fTf'(_)\'l(fTl'IH. ι-:ι'ιν ();(1, ι'χΕΗ ()/.)) την IΊ'ΖΙ'(_)Ι'I(( \'(( ();[()1 1 ()((<1!:η: 
τι1 ιιιΗι οχπι·/.ι'ι ι'χοι•ν 'f(_Ηι <J'!'ί. t'ίπ ιαι1 ::τιιλωοι•ς. ι·ίΗ α;τιi <Ιl''/ΧLΗ>
νοι•ς (ψι•�jτοι•ς οι1yγ(_)ιιι1•1-ί;, των ο::τοίων το ιι ιινηΗπΊκιi, το ιι;τίΟιινο, 
η ι)ιι'ιΟtϊJη της ι)ιωrτu1·/\λιΓΗJΕως τη; ι1ληΟ1-ίιι; κιιι η :;τι1\'Πλ1j; ι'ιγνοιι1 
της ΗΗ1JΗ(_)ικ1jς (1λ1jΟ1'1ι1ς, ωι)ηγοιΊιΗιν την '((_) Ιιψίι)ιι τοι,ς. Τοιίτο 
t'ίνιιι δικιιίωμιΊ οιt;. 

Ι•:γιΓ1 μίιιν ιι•χιj ι'χω τιΓ)(_)ιι να κϊινω 'fΙ(ι ιτιι;. Ι-:ίΟι: η ε::τΠ)(_)ιωη τοι• 
Δ�·λφικοι• π�· (_) t/)ι'ιλλοντος νιι οι1; Ι'fL,\'Η'<!ΙΊ το Π(_)ι'::τ.ον. ΕίΟι: να οος 
οι)ηγ1jι1Γι ΟΊι> ι)(_)ι1μο των κιιΟιψμιΓ,ν ΗΗ' ηΟι;ωιί κιιι τοι1 ιι)ι:ολογικοι• 
οιις κιiομοι•. ((Jon:, �-ξ(ιγνιζι1μ1:νο1, νιι ωωιΊοπι' κω (ΗΊς μω /lf:(_)(1 
τοι•ς Lι/)ι1λλικοι•ς ΨιΟι\1οι 1ς χω νrι bι-χΟι·ίπ τις t'ι•λοΊίΕς τοι• οι•(_)(ι
νοι•. ΕίιJ1: η tΊ•τι•χίιι ;,:ιιι η l"/Ι'ί(ι \'ιι (Ηις ιrι1\'Τ(_Η1ψ·ι'•οι1ν :;τU\'ΤΟΤΙ' %(11 
ν<1 ι'(_)χ1Ί1Ο1· ιrι•χνι'ι ιrτο χιΓ>(_)Ο τιΗΊτο. ΊΙιι νιι i)ο;,:ιμ(Ίζπι' τις ;τω ι•ψηλι'; 
:;τν1'ι1μιιτ1;,:1'ς ιηολιιιΊιΗ'ις :;τοι• ιι-τοο1·ί νιι ::τπι•ι.ιΊ ::τι'ινω ιrτη γη ο Ονη
τ6; ι'ινΟοι,ηος». 

Το πολι•:;τληΟι'ς 11%(_)οιιτ1j(_)ιο ::τιι(_)ιι;,:ολοι,Οηοι' την ομιλίι1 μF ιι::τιiλι•
τη oιyij ;,:ιιι ιrτιι ::τ (_)6ιΗ,ηιι 6λων Ι'ζωγ(_)ιιιι·ίζFτο μιιι ψι•ι.ι;,:ιj %(ιτι'ιιJΤ(ι
οη ::τοι• ιι ιινι' (_)ωνι: %ιιτιινι•;,:τι%1j :;τ(_)οοιjλ ι,ωη . Ο ::τιιλι(1ς ομιλητιjς 
::τι'τι•χι', μι' ιiιΗι Ι'ί.π. νυ ΟίςΙΊ τις λ�·;ττιJΗ(_)t-' ; ψι•χιΔ'ς χο(_)ι'Jι-'; %(ιι νι� 
ιιψι•:;τνίιτι ι νοοτιιλyίι·ς '(ΙCι μω %ιι0ιι(_)Ι] ΙΩ.λφ•ιr.ιj ζω1j. ζr,JΙ] μr τι; 
χιψ{ς της τι; ψι•οι;,:ι'ς, /Η' τις ::τνΕι•μιιτι;,:ι'; ;,:ιιι τι; %(ιλλιπ;.,:\'Ι%Ι'ς rι::το
λιιι'•ω:ι; της. 
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

11 πνευματι;,:11 καλλιέργεια είναι ο γιαη_16; η1; ψι•χ11ς. 
ΦΙΛΙ !ΜΟΝΛ (ί\:ωλι;, ωτύσπ. 11, EJ111011Ll.ς). 

(Ψuχ1j; ιατρός κατέλι."tεν τα γρίιμιιατα). 
* 

Όποιος δεν κάνει κανένα κακό, είνω 0F6ς απύ τη φύιn1 τι)L'. 
Ι\ΙL:ΝΛΝΔΙ>ΟΥ (ΙΎι(ιμω μονLSιπιχσι, 234).

(θfός πέφυκεν άπις ουδέν δρα κακόν). 
* 

Τα πάΟη Fίναι σαν τη φωτιά και ιS:τοιος τα FχΕι κιιίγετω. 
ΛΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΊΌΥ ΊΎ ΛΝΕΛ (Φιλοιπι.Ηίτο11, Επιιπολαί. νζ") 

* 

11 α{_)Fη) δΕν ανuγνωρίςΕι αφέντFς. Λν κιίποιος δΕν συμφωνεί μ' 
αυτι5 και Fςαγορϊιζετω με χριjματι!, Ι)ρίοκι:ι πολλοιΊς αψϊνη:ς του 
Fut'Toίι του. 

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΊΎ ΛΝ!·:Λ (<Ι>ιλοιηl_Ι<ίτου, ιπωτολαί, 11:). 
* 

Χι[ιριι μου Είν' ο κύομος κω Ο(_)ηοκι:ίu μοι• νι1 κάνω το κ<11,ι>. 
Ί'!10111,1s l',ιί11ι: (1737- lSO!J). 

* 

Δίχως Λγά:τη δεν υπά(_)χει ανϊιπτυξη, γιατί η Λγιίπη ιινψ-ω. <ΠΎ] ζω11 
του πνεύμuτος, ιηον αληΟινιS ι:ι1uτιS. Χιιψίς Λγιίπη, μάτωη είνω 
κάΟF Ι'(_)FUνιι. Ν. L() L l'ιψ. 

* 

Λκι5μu κω uν κιίποιος ψι-:(_)πω ιίοzημι1 απι'νι1ντί οι1ς, ι-:οι:ίς π(_)ι'ππ 
νu μuΟπε νu συμπι:(_) ιψι\_>Ειπι: ·,ω)Λ. Δα ι:ίιπι: Ε<JΙ·:ίς Εr.Είνοι που Ou 
τον τψίJJ{_)1)ΟετΕ· υπcί(_)χοuν ιπο οι• μ_-ταν νι5μοι ;τοι• Οι1 το ανιιλιίl)ουν. 

Ο. Λψι1vι.ι,J<(, (Ο ιί.νΟ(_)ωπος z1ioω; του π�:π(_)ωμι'νου του). 
* 

Εr.Είνος που αποΙ-\λέπΕι ιπην ανΟ(_)<[J;τινη δικιιιοοι•νη ι:ίνω uνι5ητος . 
11 F(_) tοιΗ>τε(_)ο ανι5ητος είναι Εκείνος που δι:ν ξι:χν<ίFι τις αδικίες που 
τοι• Fκuναν οι άλλοι κω τις καλοοίινΕς ποι• ϊκ<ινΕ ο ίδιος. 

Μοναχού I Ιuϊοίου (Του ω:ψvήοτου hω(_)<1τιzο1i ι1γωψ:ίτη). 

1 l (_)έπει νu ςf:(_)Πε <>τι, uν δι:χειπε κω δωτη(_)ι:ίη μι'ιω οας ο(_)ιομι:νu 
οι•νι1ιοΟ11μί11α, που δεν είναι οίιτε φωηινϊι, οϊ•η ιιyνιΊ, uμf'οως 
χιπωJ,Οίίνουν οκοτFινFς οντ<>τηη; που τους (l(_)έοουν ιιυτές οι ακιι
Οιφοίε; κω υα; τι..ι/.ωπrJJ(_)οι:ιν χω ου; Ι{rωιινίζο1•ν. 

ο. Λϊr)(!Vf.!JJψ (ΙΊιι μω ZίHVOIJ (_)'(l(( ζωή). 
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Οι ιη,νΟ11κι:ς ζω11ς Οα Οι,λήοοι,ν νιt �ως ω11<tΙι_)Fοοιιν την πίστη μυ.ς 
ιπο κιtλιS κω. αληΟινιS κω τον ι:ν0οιιοιιωμ6 γι' ωπιί. ... Δι:ν Οα γίνι:ι 
ιSμως κανϊνu εμπιSδιο αιτίυ. νυ ιΗ•νΟηzολογψJΟυμε, αν οι οκοποί 
μας είναι κιιΟαοοί κω οηι0Εοοί μι:οιι ι.ως. 11 δύνυμη ενός Ιδιινικοιί 
F.ίνω ανωτολιSγιιπη. 

* 

Είνω ύ)[>(tίο νιι ΟΕ(JψΟιΊμr. πιηοίδιt ιSλη τη γη, 6λους τοι ις ανΟοιί)
πους αδέλφιι.t μιtς και φίλους γωτί r.ίνω ιSλοι παιδιιί. του (-)ι-:ού. 

ΛΙIΟΛΛΩΝΙΟΥ ΊΌΥ ΊΎ ΛΝΙ:Λ (Φιλ,1ιιτvάτου, Ι:πωτ,1λαί, μγ') 
* 

ΛυτιSς δε (ο Σr,>κοιί.της) έμι:ινι-: ιSοΟως μ{χοι που ι:χιί.οαξε η uι,γή 
και ανϊτειλΕ ο 1jλιος. Ί�πυτu ωμοι, ποοο1--υχ1jΟηκε οτον 1jλιο υπι:μιι
κο11νΟηκr-:. 

Ι ΙΛΛΠ2 Λ (LΙψ.ΠΙ)lJl{), 220 (:) 
(Ο ,'>Ε rιιπιjκrι, μι'χι_>ι �'ως rγι'νrω κω ιjλιος ιινι'ιr.,:ι'ν· ι'11πτι1 ύ1χπ' ιιιτιι,')ν JΙι_>οιπυξιίμι'νι>ς 

τω ηλίω). 

ΤΙΜΙΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Οι δημ6οιοι υπιί.λληλοι της Νοτίου Κοοϊας Οιt λα�φιί.νουν εψεξ1jς 
uδι-:ιu από τις υπηοr.οίες τους ιπu γr.νιΕΟλιu των γονέων τους. Λυη5 
ανακοίνωυΕ το ι•ποιιογι-:ίυ Δημ()ιΗας Διοίκησης της χιίφας εξηγιίJ
ντας 6τι έτοι Οα Fπιτο{πr.ται ιπους υπιιλλ1jλοι ις να ΕΚψ!)άζουν zαλιi
τι-:οα την u ιλul)EICL πους τους γονι:ίς τους. JI EV λι5γω ευλuf$εια απο
τελεί οημαντικ1j πτι1χ1j της διδιωκαλίιtς του Κομψοίικιου και μεγάλο 
μέοος του πληΟι•ιψοιί η1οεί τη λιηοι:ία των ποογιiνων. 11 έλλειψη 
ΕΙΙλι'ιf)ι:Ι(.(ς ποος τοι•ς γονι--ίς Ου,,οι-:ίτω υξιοzιηιί.;φιτη ποιί.ξη ο' ωιηj 
τη χcίφα. 

(Λ:rιί τηv ι-ιι ημι·ρ/ι\ιι το «JJIIMΛ», 1 ! 10 ! 95) 



212 

Οι νέοι στην Αμερικ11 

Εδι(J στη δημοr.(?CΠlr.Ιl Λμε(?Ιr.Ι], ;τοι• 6ί.οι οι ί'φι1μοι η1; :τ(?ο6διΗ' 
είνω cινοιzτοί γω όλοι•;, ι•:τι'φ;,:<Η'ν zω νι'οι :τοι• έχ<Η'\' ι�νιίγ:-01 των 
ηΟιzι1η' οι•μf-\οι•ί.ιύν μct; γω νιι μην zι•vιιφ;,:οι\γτιο ιι;τιi τιι ζωι,'Jδη 
ένυτιzτά τιn1 :::. 

'Γ:νcι μf·γιίί.ο μιΊ_JΟ; cι:τι> ιιι•τοι'•; μι·γιιλι�'Jνοι•ν ί)ίχω; την ιιγιί:τη των 
γονέων τοι•;! Δι•οτι•;,:ι�'>; F\'α ιηιi τιι τvίιι :τιιιι)ιιί fι)ι1J ζοι 1 ν χωuί; 
:τιιτιΊ_Jιι 11 μητέvι�! Δuιιμιιτιzιj ζω�j Ίt' ιιι•τοι;; zιιι ι0ίνιιι ιίξιοι τη; 
Χuιοτιι1νιz1j; f-\οηΟι·ίιι; zω 101 1 ctνΟuω:τιομοι;_ 

Προ σε υ χ 1ί 

/Ιι,\ . .z/Ιλ'ΟΧ /ΟΥ/ΟΥΊΛΧ 
υι:·πωιτ ι\!ΙcΊι 

ΊίJΙ' !'ιψ.,ΙΤ{_)U)'(ί() Ίί,,1%l)ΙJ 

Κι\!ΙF, η :τuοαι Ι'ϊ.'ί ,ιιοι· ,ΙΙ'ω u.ι•τιί: Κι5Ι/'Ε. ιJΙ;!}!}t�ο τ11 ,λοττι,ί,ιιιπι1 
Τ ηc_ %0!}ΙJ/(ic_ ,fl ()/ '. 

Δος ,1101' ΤΙ/ (}/;l'(Ljll/ )'(1 1'.ιΙΗ/ ι'!j(Ι) (JΙ'Ιίλιυιuο χοφ'ς %(1/ λι;:πc:. Δοc: 
,ιιοι· τη ι>Ι;Ι'Οjlη 1'(1 %Ul'(ι) ΤΙ/1' ογύ.,Ι/ ,1101} %0(_),ιΙJI/ΙJ!}ll (Πl/11 Ι!Πη{_)ΕιJι'ο. 

Δος μοΙJ τη r)1\11ομη 110 ,liljl1 (1,'1(1!}1'</lυι ποτι' ΤΙΙI' rιτι,ιχι5 %(1{ 1'(1 μη 
γοιιοτι";ω :υπ/ ιπο11 ι>Ι'Ι'Οτι5. 

Δοc: ,1101} τη 1)1\110,ιιη 1111 1'1/'Ιιίι·rιι το 1'01' 1/'ηλι5τ[ ψl uπι5 τιc: %11Οη,ιι ,uι-
1-fς ,11Ι%!}ΙJΤηΠC:. 

Δος ,ιι οιc ΤΙ/ r)ι;vuμη νο 0/τιιι τη ι)1;1,ιηι1ί μιιι· ιπη Ο{λι;οιί αοι• ,ιι,:

ΟΊΙλ, η. 

Λ;τιί τα «�zιίu;τια ;τουλιιi» του ιhίιιυ 

Μιιι tι' (_} ιι ίJιι μϊιΟοι•μι· ;τι,J; ο ()ι'ινrιτi>::: ι��·ν μ:το(_}ιί νιι μrι; 
<ι(_}:τrί �·ι τί :τοπ u.ϊιί ιίοα ϊχιϊ %Ι ϊ _j1)ι'ι11Ί η φυχιί μας, γιιιτι' τα
%ι'(}ι)η της ι'χιιl)V γι'ι·ιΊ ι'ι-ι1. μ' αιπιίι· τη 1· ι'ι)ια. 



ΚΛΛl:ΙΚΛ ΦΙΛΟl:ΟΦΙΚΛ ΚJ.:11\ΙΕΝΛ 

ΙΙΡΟΣ ΙΊ-ΙΝ ΓΝΩΣΙΝ 

'/'οι; ιιιϊμ νιίιποι! Λ ΝΠ2Ν /()γ Λι1 Ι'ΙΛ Ν0//()}1Λ () γ 

ιυτι5 το «Θιϊ>ιJtΗf,ΙΚι5ν Δι),τι'ον,,, Δι·κ. 1938 

2.Ιl 

Ι•:ίνω ι1νΟοιίιπινον ο κιιΟ1·ίς 1:ξ ημι,'ιν νι1 ζητ1j ν' ιαοκτ1jοη 
Οι•νιίμ1-' ις πνι-:ι1 μιιτικι1c 1j ιίλλη; ψl'ΟΙ-' ι,ις, ι)ιι1 των οποίων νιι 
κιιτιψΟιίινη Ι'l_)yιι ι•πι'l_) Ηl_)<t της οι1ν1jΟοι1; φιΊ01-'ι,ιc: του ιινΟοιίι
πο11 . Ι•:ί\'({Ι Κ((\ ((\ 1τιi ((ΠΟυ'λl'<!/[(( rη; ψl 1 (!1'/.tj; τιίο1:ω;, 1jτις 
πl_)ιικι1λ1·ί κιιι την ol_)μ1jv Πl_)ος τιJ !Ίι)1'vω. Φι'l_)ομΙ-'V Η'τιi; μιι; 
το ι'vοτικτον, την ooμ1jv τη; ιινι•ψιίιοι-' ω; το11 ι-' ίνιιι μι1c: κι1ι 
ι1ι•τιi το 1-'vιηικτοv ι-:ίvι1ι το ι1ίτ1οv των τιίοι-'ι,ιν τοιΊτωv. 

!'ν11-' την φ1•οικ1jν ιiμω; τιιι'την οιψ1jv ιιvιιμ1γvιΊ 1:τω ωc: ι·πί 
τι> πολιΊ κι11 κι1;το1ι1 ΙΎωΪοτ1κ1j τι'ιιΤις, μίιι 1:κι'>1jλωοιc: ι-' γωϊ
ιψοι'ι, ιi;τω; κιιι ΙΙΙ-' την ιψμιjν ;ruo; το ι·ιι)�'vιιι ιιvιφ1γνιΊ1-τυι η 
ΠΙ'l_)ΙΙ'{._)γ1-'1(1 1j %((1 η τιίιί1; ΤΟ\ 1 \'(( !/'((1\'(ίψι·Οιι (j()(ι,οί. 11 Ι''((Ι)Ϊ
(JΤΙΚΙ] ι)1-· ιιιΊτη τιίο1; το1 1 v' ιι;ιιικτιjιΗ1ψ1·v ι'>ι 1 vιίμ1-' ΙC: ι1;τιψλι';τι-' 1 
ιiχ ι Ι-' ι c: το ν<1 κι ιτι1ι ηι,'ι ιι 1· v κι� 1· ί ι Η ίον 1-' ; 1-' ι ι ι •τrίιν κιι ι νιι ίί\'l' ψιίι
ιΤω μ 1-' ν την ψι1 χικ1jν μυς κιηιίιηιιιΤιν, ιιλλ' 1Ί; το νι1 όιιικ[._)ιΟιίι
μ1'ν των ιίλλων (1νΟ ιι rίιπων, \'(( Κ((Τ(((ίΤ1ίιμ1·ν ι•;rr l_)Tl'(_)OI (1l'Tlίιv. 

Ιlολλιί.κ1ς η τι'ωι; ιιι•τ1j ι)Εν ι·ίνιιι οι1ν1Ί1)ητ1j. ι'>ηλαό1j ι:κι'>η
λοιΊτιιι χι,ψίς νιι το ι1ντιλιιμ!-\ιινιίιμ1·Οιι κιι1 ιiτι1ν μιις το Ι'ίπη 
τις ΕςΙΎΙ:ιοιiμ1-' Οι1. Ί'οι'ΤιJ ιί1ψl-\ιιίv1:1. Ο1ιiτ1 κιίΟ1-- οκϊι•ης μι1ς 
κι11 κι1Οι-: EVl'LJ )'Ι'Ι<J. μω; ΠΕl_)Ι!ίΤ(_)Ι'!/'Ετω (Ι)ς 1-:;τί το πολιΊ π1·uί το 
ιίτιψιiν ιως, χι,ψίς ν,1 το Ι-'ννοιίψ1:ν, iΊΗiτ1 1'τιΤ1 r.χομεv ιΤι•vηΟί
ιΤΕΙ. Ι•:ιίν. 6μω;. fς1-:τιίιΤ(Ι)μΕ\' l-\ιιΟι1Η(_)<ι τιι �-λιιτ1jl_)1ιι, τι1 ο;τοίιι 
ιως ωΟοιΊv πιιος την κιιτ1-:1ΊΟ1 1νιΤιν ιιι•τ1jν. 1-- ίμω /-\1'j-\ωος. ιiτι Ου 
τιι ίΊιιικuίν(ΙψΙ-' \'. 

Λzιiμη ιΤι•ντ1·λ1:ί ποο; τοι'•το zιιι η ιί.γνο1ιι των ;τuιιγμιί.τι,ιν. 
Διιiτι γνωιι ίζωμ1--ν μι-:ν. ιiτι ;τολλοί ιiμο1ιιί μιι; κιιτι,'ψ0ι,ΗΗ1\' ν' 
ιι;τοκτ1jιΗ11•ν τοιιιιΊτcι; Ο1•νιίμ1:1; κιιι ιι·ιιvτιιt.ιiμ1·Οα. ιiτι κι11 
ημι·ίς Οί·νιί.μι:()ιι v· ιαοzτ1jιΤι,ιμ1·ν ιι11τι'ι;. ιιλλ' ιιγνοο11 μ1·\' 7r(_)ιί1-
το\' ο;τοίιι; τινιί.; ι)11νιί.μ1Ί; ι\ιΊνιιτιι1 νιι �·zι'>ηλιίJοη το ιι (Ι)ΤΙΊ\'<>V 
;f\'1-'ΙΊμιι Κl11 ;τοίιιν ωφ1-'λt'1(1\' Ol1\'((T(11 v' (!(_)l'ιΤΟιj τιc: Ες (1\'Τ(ί)V' 
Κ((I 01-' Ι'τl'[._)0\' ;τοίι1 1'7r)]l_);Ι'\' Ι] κιιτι'ιιηιιοι; ((l'T(ίJ\', ()Tl(\' Ι-' ;f l'ΧΕί
ιιηοαv ν· ιι;τοzτtjιΤοι•v τιιι'•τιι;. zι11 ;τοίο\' ι)[._)ιiμον ηzολοιΊΟψί!1\' 
μ�'χιιις οι• φΟιί.ιωι•ν ι:ι; το οηιιι·ίον ιιι•τιi. Λκιiμη ΟΕν γνι,φίζο
μt'V μι' ;τοίοι•; κινοιΊνοι•c κω ;τοίιι:: 1 -:ι•Οι1 νιι; ;r1'[._) ιl-\ιίλλ1'τιιι ο 
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δ[.Jύμος ;ψος α:τύ%τηυιν των δι•\·ιί.μεων τοι'•των, 6τιιν ο ιί.νΟ[_)ιι>
;τος δεν είναι ι(ιυιμυς ως προς την ψυχικιiν εξέλιξιν, 11 είναι 
ηΟικώς ανερμάτιστος. 

Ο τ[_)ύ:τος της α;το%τ1jυεως των τοιοιΌ των δι•νcιμεων ιι;τοκιι
λϊ•;ττετcιι δια της μι•1jυεως Εις τcις ιιληΟείιις της φι'•οΕως. Κω 
οι μι1υτcιι :τε(_)ιεf-\άλλοντο δια τεοcωτίων ι:ι·Ουνιίη' κcιι ιιψικτοί 
ύοκοι τοι•ς ε:τεf-\cιλλοντο διcι να τοι•ς :τοιΗJτιιτεί!υοι•ν απιS των 
ε1·Οι•νιίJν τοι1των, κιιΟιSυον, ως λέγει Κλ1jμης ο ΛλεξιινδQΕι'•ς, 
η εοωτε(_)ικ�j ιιλ1jΟεια Ίίνετιιι :τολλιί.κι; ιι·οοι:ιΌ ς κιιτιωτοοφ1jς 
δια τοι•ς αδι•νcί.τοι•ς, οJο:τε(_) μιί.χωοιι ij ;τι•ο Εις χεί(_) ιις ;τιιιδί
ο ι, . κ cι ι Q ι cι το ιί το ο L' ν ε ;τ έ (_) ιι ι ν ε ν < i τ ι « ο ι' ;τι ι ν τιi ς ε ί ν ιι ι το 
νοείν», 6:τω; οι Ιlι•Οιιγύοειοι 0.Εγον, ιiτι «οι• ;τιί.ντιι τοις ;τιί.οι 
Q ητιί. ». 

Διιι τιιι1τcι οι•δι-:μία cινάγκη ι•:τιί.οχι-Ί νcι Ε:τιζητιίψεν cιμ{οως 
κcιι ιι;ιοο:τιφιί.υκει•οι το μι-'γcι τοιΌ το· cιλλ' ιιν φειδιίφι·Οιι της 
ιj •ι•χι%1j; μcις ΕξΕλίξεως, :το{:τι:ι νιι ι:;τιζητψτωμι-:ν νιι μcί.Οωμι:ν 
;τοιiτι-- [_Jον ποίος είνιιι ο Q (_) ιSμος ;τοι• ψr:01-- 1 :τοος την τι:λι'ιο
;τοίηιJΙν τυι• ιινΟοιίJ;τ.οι• κιιι ιιι•τιiν τον Q (_)ιSμον ι-- :πι--ίγι-:ι νιι ιικο
ί.οι•Ο�jιΗιJμΕν. 

Οι ιιο;,:ιιίοι 'Γ,ί.ληνες ί"Jι-:ν ηγνιSοι•ν τοι•ς ιι;τοκ(_)ι1φοι•ς νιiμοι,ς 
της ιι.ι'<Τι:ω;. Ι·:γνιίψι'�ον ιιι•τοιΊ ς κιιι ιι;τιii'>ιΊξις τοιΌ τοι1 ι-- ίνcιι η 
ιΌ ;τιι[_)ςις των μcιντι-:ίων, τιιJ\' cιο%ί.η:τιι:ίιιJ\' κιιι τιS<ΤιιJ\' ιί.λλων 
ιδ (_)t•μcί.τ<ι>ν, ιί.τινcι ιι;τι:τι'ί.ιJt'\' <J (_)'{ιινcι της ι·λί.ηνικ�j; Οοηοκι·ί
ιις. Λί.λ" Εις τ11ν γνιίJΟιν τιιJ\' ιι:το%[_)t'<Ι ων τοιΌτων νιSμων της 
<f ι'•οι·ως εμύουν εν τοις μυοτηρίοις μιίνον εκείνους, οίτινες 
χατιίπιν επιλογιjς και μακράς πι_>οπαι_>αοκευιjς απεί'>εικνύο
ντο ικανοί, ιίιριμοι ψυχιχιίις και ηΟιχιίις ανεπίληπτοι, Λι•τοί 
1j<Τιιν οι Ε%J.ι:;ι.τοί, οι; ι-·δι-Ί'JΟτο '(V<ίινιιι τιι μι•<ΤΤ1](_)Ι<ι της f-\ιιοι
ί.ι:ίrις TOl' (-)ι:οιΌ. J•:;τι:ιι)Ι] ι)Ε ι-·γνι,'ψιιον. Ι)ΤΙ :)ι·ν ι:;τι:το{;τι:το νιι 
διίJΙΗ>t'\' το ι'ι'(tο\' τοις %t•<Τί, οι•ι)( νιι 1-\ιί.ί.οι•ν τοι 1ς μιιογιιοίτιις 
ϊμ;τ[_J()Ο()ι:ν των χοίοων, οι•ι)ι'ν ιι;τι:κιί.λι•;ττον ιΊς τιι <Τt''('((_)Cί.μ
μ ι ιτ ι ί. των ;τ Ε [_) ί των μ ι • <Τ τη [_)ίων το ιΌ τι, J ν. ο ιΌ τ ,.. ι ι ;τ ι'ι η ι -: ί. ι. ον 
Ι'(%ί.ημιιτι%ιίJ; ι·;τί :τί.ηοι,ψ�j μιιΟ1jμιιτιι ;τι:οί ιιι•τιίJν :τοο; 
cί.τιψιι, των ο;τοίων ;ι.ιιι τον ι.ιιοιι%τιjυιι %Ul Τ() η0ι%ιiν η'(ν<i
οι•ν. ΤοιοιΌ τον τι bεν Οιι ηδι1νιιτι> νιι ''ί'.11 ως ι:λιιυjοιον την 
<ι'(<ί.:την :τ(_)()ς τον ιί.νΟ (_) ιιJ;τον %ιιι :τ[_)ιSΟι·<Τιν νιι /-\οηΟ1jοοιιν 
((l'T()\' υς την lll'ί'_lΚljν ΤΙ)l' ;τ[_)ι'ΗJι)ιJ\'. 

ι-:οι·ιι'J(_)(}l'\' <> ιι(ι); %((01]%0\' Τ(ι}\' νιι ;τι_)();τιψωι;ι.ι-ι•ιί.tοι•ν τοι•ς 
ιινΟ ι_>ι,'>;rοι•; ι)ιιι την μιΌ

ηι ιιν· κιιι οιΌτω:: ιι)(_)ι'•Οηοιιν ιιι ιι,ιi.οοο
ψ%ιιί οι.οi.ιιί κιιι ιινι·;ττιΌ

ί'. ()η η 1:ί.ί.ηνι%1j ψί.οοοιι,ίιι. Τοι•; δι:
;τιι[_)ιι.f)ιί.τυς τοι• ιS (_);ι.οι• τη; :τιvί τιι μι•<Ττ1jυιιι 1·;,:ι·μι1 Οίιις ω 
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πι_>0οτατε ι}ουσαι το Οείον έuγον των μυοτηuίων πολιτείαι ετι
μ<i'>ρουν δια Οανάτου· και πάντες γνωuίζομεν ποίον κίνδυνον 
διέτσεξεν ο υψιπέτης ποιητής Λισχιiλος, κατηγοuηΟείς ότι εις 
τας τuuγωδίας του απεκάλυπτε μυοτικά των μυuτησίων. 

Λυτ6ς είναι ο λιSγος, δι'<Sν ο αποκρυφιομ<Sς ήτο λέξις 
άγνωστος παuά τοις αι.>χαίοις ανεπτύχΟη δε κατά τους νεω
τέρους χQιSνοι,ς, όταν τα μυοτή(?ια δεν ελειτο,ύuγουν πλέον 
και απωλέuΟη η οδ6ς Π(?Ος την αλ11Οειαν και το φως. 

Και η σι}γχuονος Θευοοφία καταδικάζει την uπουδ11ν πεQί 
την γν<i'>υιν των μυοτηQιωδ<i'Jν δυνάμεων της φύσεως και την 
απ6κτηοιν δυνάμεων. Ο Κuιυναμ<ΗJ (?τΙ εν τω βι11λίω αυτού 
«Lτα π<Sι'\ια του Διδ<ωκ<1λυι•» λέγει τα εξ11ς: «Μη επιΟυμ11ς ν' 
Ηποκτ11οης ψυχικάς δι•νϊιμ εις. Λύται Οα γίνωοι κτ11μα uou, 
όταν ο Διδ(ιοκαλυς ΚQίνη, 6τι f.ΠΙ'<rτη η Π(?Ος τούτο κατάλλη
λος οτιγμ11. 11 l-\ωία ανάπτυξίς των έχει ως αποτέλεσμα μεγά
λ<ις ενοχλ11οεις». Κω πιψωτι:uω: «Εάν ο Διδάσκαλος αντιλη
ψΟ11, 6τι Οα υοι 11τu χu11οιμον να αποκτ11οης (τας δυνάμεις) 
ωηάς ταχιίτεQον, Οιt οοι είπη τίνι τu6πω Οα δυνηΟ11ς να ανα
πτιiξης ταύτας ακινδύνως. ΜέχQι της οτιγμ11ς εκείνης είναι 
πuοτιμιSτεQΟV να μη κατέχης ιιυτc''tς». 

Λλλά δια να ΚQίνη ο Διδι1uκαλός μας πότε επέστη η κατάλ
ληλος πQος τούτο uτιγμ11, πuέπει πQιi'ηον να παQαuκευαuΟίJ>
μεν και είτα να EtJQU>μεv τοιούτον διδάοκαλον. Και ιδού τι 
πQέπει να αναζητψrωμι:ν πολύ ΠQlV il Οελήοωμεν ν' αποκτ11-
οωμεν δυνι'iμεις. 

Οι μύοται των αρχιιίων μι1οτηQίων της Ίσιδος, των οποίων 
τu άντuα δεν ιjοαν γνωοτά εις τους πολλούς, έλεγον, ιSτι, 
όταν τις ιjτο <[φιμος πuος μύηοιν, ενεφανίζετο εις αυτι:Sν καΟ' 
ύπνους η Οεά Ίοις κω τον ωδ;jγει πού και πίJ>ς έπρεπε vu 
ΚQούση την Ούραν του ναού της. 

(Διατηι�ήσαμε τη γλι(Jοσα του ουγγραφέα), 
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ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩJJA ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΊϊJΥ /lι1ΛΊJ2.\Λ ΛΙ'ΑΙ.:ΟΥΛΙΙ (1858- f()32J 

Οι διcιί.ογιομοί οίτι νε; οε ιι:-τcωχολοιΊν ;ωΟ' ην ι,ιι_Ηιν η11ίι
'(Ε t; F./01'\' μηίστην ε;τι(_)(_)Ο1jν. Ότιιν ί.ιιμl)ιίνη; την τ(_)οψ1jν 
001•, α4,ιιμοιοί; εις τον ειιι•τιiν οοι• ;τί.ην των ι,) .. ι;,:<ι>ν (!Τοιχι:ί
ων ;,:αι πνει•μιιτι;,:ύ. τυ ο;τοία 1';,::το(_)1·:ιΊοντιιι 1';,: τη; διιινοητι
;,:1j; διαΟ{(Jεω; ει; την ο;τοίιιν ει1(_)ί(J;,:1ΊΗιι. Ει'ιν �·νι,J Τ(_)<ι>γι:ι; 
διιιΤFί.1j; ει; F\'Ε(_)ι'Οιοτον διιίΟ1'οιν. 1j Ηίν μ�·λιιγχολ1jς. 1j �-ι'ιν 
ι1-ιψ1j οω, δ Ει 1.1 ϊι ;. 1j <t:τf ί.:τ ί�Ι' ι Η! ι. 1j 1-ι'ι ν ι'> 1 ιιί.ογ ί(ι, οω ω'>ι ;,:1j
μιιτcι ;,:ιιτιΊ την ο;τοίιιν i'/Ι' l; :τιψιί;τονιι. 1j Ηίν τ(_)ιι1γηc: Ι'ΙΤ:τ1· ι•
ομ1'νω; ;,:ιιι εν υνηοι•ιίcι. ;,:ιιΟιοΗί; ιινιι;τι>ιι Ι'ιΊ ;,:τωc: τιι 1';τ1Ι)λιι
Ι)1j τω'•τα oτot/f'!<t. μι' (_)ο; τη; 01•ιηιίο1·ι,1; οοι•. hηλιιδ1j Ht ιιι1'0-
μο1οί; l-\ιιΟμηι'Jιiν ;,:ιιι οιΊτω Ίίνοντιι1 zι>ιiνιιι 1·1; την ψι 1χ1jν ιτοι•. 
11 Τ(_)οιι 1j οοι• ;,:ιιΟίοτιηιιι το μπ<ι'(ιιϊ(Ι1/.ιiν 111'οον των ολ1:Ο(_)ίων 
τοι•τι11ν οτο111·ίων ... Ι:νιi(Jιι> την λιιιιΙ·,ι'ιν1,; Ι'\' το1ιιι1τη i)ιιιΟι:
ΟΙ'Ι :τν1-:ιΊμιηο;, Οα μ1'τιιιι,ι-'ιJη 1,; την οιΊοτιιοίν οοι• την ιιντί
ΙJΤΟΙ/t>ν Ι)ί.ιίl)ην. 

Το ι::ν γuλτjνη τu<,>ΊΗΥ ,ωι μι::τu hιιιλοΊιιτμι,ιν ιj ιrυνhιιιλι::
ξεων τt:: ι_) ΠΥ(ι)Υ χuι ηurμ ων, UΊΙ(ι)Υ χιιι (lι) ι_)(Ι)Υ, <f'fι_) [l ανιίλογον 
uεύμu εις την <Ιύιrτuιrίν <Του. Τιίτι: ιΗf ομοιοίς μι::τι1 της τuο
φιjς σου χω ιττοιχείu της ψυzικιjς χω i)ιuνοιιτιχιjς υγείας. 
Ί:νι:;,:rι τοί•τοι1 το�• ι:;τωτημον1;,:οιΊ i.<i'(ι>ι•, ;τϊιοω ιι1 Ο ι_ιηιτ;,:Εί<ιΙ 
;τ ιι(_)ίt'(Ί'fί.οι•ν l'\'/ίl(_)l<Hίtt\' 1/.ί(I :τ(_)ΙΗΗ"l'/1Jν :τ(_)Ο τοι• </ <t'(ητοι'•. 
11 ιι;τιιΊyεί.ίιι των ιΕι_)(ι'ιν ιι ι_ιιίο;·r,ιν ι:νΟtt(_)l_)ι1ν1·1 την 1JL>Ι'Ιlί<ιν 
τοι• νοl' :-ι.cι1 Ε:-Τ<ψ1'νω; �-:;ωτιι ιιί.ι'ζ1, ιιι_ψον1;ι.01'•; ι'>1ιιλογ1ομοι1ς 
;ι.ιιτ(ι την ι'JιιΊ(_) ·ι.1-·ιrιν τοι• ιι ιι·;'ητοιΊ . 'Οτιιν γνr,φίtη; τον νιiμον 
τοι'•τον, ι'JιΊ νcιοιιι ;τιίντοτ1·, οοιίχι; Οι'τ1'ι; τι 1'1; το οι,ψιι οοι•, 
να (_)Ι 1Ο1ιί';η; την ι'J1ιΊνο1ιίν οοι· 1:ν <ι(_)μονίιι ;τuο; Το Ο1·ίον ... 

Οι•;ι. οί.ίγιι ιττοιι1·ίιι 1·ι•ι_> '(Γr1;ι.1,ιν οτοι ιιομι,ιν 1'JιΊ νιιντιι1 νιι 
ι:ί.Οοι•ν ι:ι; 01 ιiτιιν Τl_)tι>"(η; '(ttί.ην1ιιίω;. ηu1Ίω, ΙΊL_)ην1χι,1;, 
ιιΟοt_)t'l11jτω;. Οι•;ι. οί.ί"( ιt ΟΤtJΙ/Ι·ί ιι 1·:τΊΙ1ί.ιιΙ',1,1ν ιττοιιιομrιιν 
ι'JιΊ νrηrι.ι νrι ι'ί.(JιΗ•ν 1Ί; 01· ι\τιι\' Τ(_)ΙιJΊη::: 1 ν ΙΗrι. 1·(_)ιοτ1;ι.1iτητι, 
1ινηοt 1/ί<1. :-τνι: ι'•μ ι ι.το; ... 1 Ι ,'>ι•ο:-τι 1; 1ί11. 1·11' 1j ;τοί.ί.οί ;τ u.ι_,<ι;τονοιΊ
ντιι·. rι;τοι'Jίι)ο\·τι:; <ι.ι·τ,jν �Ί; τι> 1·ί1'>0; τη::: ΤΙ.}Ο<j 1j:::. rι.;τοι'Jοτι'ιι 
μ<Ίi.ί.ον 1,; τον τ(_)<J:-τον χrι.Ο' ιiν ί.υμl\ιί.νπrιι η τuο11,11. 

Ειιν (Ι.l (ιίJ/Οί.ίιι.Ι {ί()[' 01· (1.:-ΤΟ(_)Ι_)Ο(/ οιΊν ΤΙ)()()\' (ι)ΟΤ!' \'IΙ. μη
ι'ιη; 1/.({1(_)()\' \

1

(( τ(_)(Ι,J"(η; ι·ν γ<1.i.1ίνη ·ι. ιιι 1 1 :τ1ιμον1j, ιιί.ί.rΊ Ti.}Ι'j1:1; 
Ει; (LΙ'Τ(ί.::: Ει•(Jι'•; (l.(j,()1

°
' ;ι.1ιτ11:-τίη; το 11 UΊ)]ΤΙ) ()()[', ((\'((;roι)(_) (J.-
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οτως μι: τον Κ<tt[.!ιSv Ο<ι ;τ<ί.Οη;. 

Το Ι't 1 <ψ(οτως ηΗί)γι-ιν ί)ι·ν τ<ιι•τίζπω μι· την λιιιμιιuγί<ιν ... 
Ο λιιίμιψγος λ<ψ/)ϊινι:ι πολιΊ ι)λίγον ιiιι ι·λος ι·κ της TLJ<H/ ij; 
το ι1 ... Ολίγη τuι)ψιj τuωγο μι' νη Π' ιι νrι ;rωΊοι· ι, μιιιιοωμ{ ν η 
/)Εl)οι1λ1:ι•μ{νος %<ιι μπιί, οιΊ τω; Ι'ι;ηίν. ΙΙ1·/)οι 1λι·ιψι'νη; τι'u
ψι:ως, Οιι οοι πι_>οο;ωμίοη ΠΙ'ι_>ω<Ηiπι_>ιJν κιιi.ι\ν ;τιιuιί. τοι;τί.ιι
οίιι τι_>οψ�j τι_>ωγομι:νη ιο;τΕιιιrμι'νω;. 1\11:τιί την ι·ν γιιλιjνη 
τl?ωγομι:νην τl?oψijv ... Ι'ιο κιψίζιΊ; ιττοιzι·ίιι ι•γι:ίιι;, l?ιίφης κιιι 
γιιλην1<iτητος. 

//ΛΛΊ"S2Ν/Ι Δ/'ΛΚΟΥΛ/1 (�·τοιχιι"ιι /ΙιονομιΊι:;, //,(-)) 
L1η11·Ιωυη: Διιιιηυ1}iJ(ιμr· 1η γλ11\11υ<ι 101 1 i.Η'ΊΊι><ιιι ,:ιι. 

ΤΟ ΑΚ 'Τ'ΙΣΤΟ <Ι> Ω Σ 

1\1 ία ενί'\ι (1ψl\)()U(J(1 οι ιίγιιιτη 

Ίlτιιν Λι•γοι•οτιιίτικο ιι;τιiγι:ιι μιι τοι• 1 1)7Χ. Ιlι·l?ιιι1-'ν<ιμ1· 
οτην ιιι•λ�j τοι1 Ι'ι: l? οντ<ι οτιι Κιιλλίοιrι (τοιι ,\ιουιιτι,.οι' 
/ι·υομri1,ιιχοι• 1/ιψrιι•υ ιοιι) \'U. τιJV ι)ιJι'•μι: τι'οοιιοι·; ιι ίλι1ι, ((;Τ() τοι•; 
ι�ποίοι•; οι ι)ιΊο Οιι τον οι•νιιντοιΊοιιν γιιι ποιίηη <ι ιψ<ί κι �jτ<ιν 
ιτι1γκινημι'νοι. llλijOoς ι·;τιοκι·;ττιί)ν πι·ι,ίμι·νι: Κ<ιι η ιί1οιι 71Ί'[.!
νοι'•ιΗΌ Ο Ι't' ι_>οντιις ι'jΩ.ι-·;τι: κιiιφο ιι;τιi την ;τοοηγοι'1μινη μι'ο<ι 
κιιι 1\τιιν κοιψιωμ{νος ιι;τ<i τιιξίι)ι. LΚΗΙ Ο�jκ<ιμι· ν<ι ιι ιΊ '(οι•μr 
γιιι V<ι μη τον κοΙ'(_)ίί.οοιι μι-·. τοιιλϊιχιιττον 1:μι:ί;. Όμως Οα 
t:Π[.!Ι'ΠΙ: οι διΊο φίλοι νιι μη χιίοοι•ν την ι-:ι1κιιι(_)ί,ι να τον γνω
(_)ίιτοι•ν, δ1-:ι')(Jμ1-'νοι1 , ιSτι την ;τι:οίοι)ο ι:κι:ίνη ο ΙΊ'l_)οντιι; 1\τιιν 
ιικ(_)t /)οUrί)l_)ητος. 

Λποφιιοίοιιμε να μι-:ίνοιψΕ μιιζί μf τον κ<iομο ποι• πι"l _)ίμι:
νε. () ΙΊ:'ι,οντcις δεχιiτ,ι\' χωοίς διιικο;τ1j. Λ[.!γ<ί. τη νιΊzτ<ι 1\οΟι: 
η οι-:ι(_)(ι μcις. Ότιιν μ;τ1jκcι οτο κι:λλί τοι• ;τιι(_)<ιςι'νι -:ιΊτηκcι. 
Ι(ι-:(_)ίμι:νιι νcι τον δω χιιτιίκο;το κι· ιιντί γι' ιιι•τιi τον ι'f)λ ι-·;τιι 
ξι-:κο1Ί ι1uιττο και ι-:ι•διιίΟετο. Το ;τ(_)ιiιτι,1;τ6 τοι• ι'μοιιιζι-· μι: 
οοδιιλιS ;{[.!()Ο(Ι);Τ() /1 (_)ι'ιι·οι1 ;. ;τοι• μιiλι; ι:ί;(f ς\';Τ\')]01-Ί. μι:τιί. 
cι;τιi ;τολιΊωοο ιΊ;τνο. Ιlοτι'. μι'χι�ι τιiη:. ()Η' τον �·ίχιι i'>ι:ι ι'τοι. 
ι-:κfίνο 6μως. ποι• μ�· εξι';τλη;ι: JΊ"f'(_)l(!(J()T!'LJO. ))Τί(V ι-'να ;Τ(((_)(!

δοξο 4'ω;, ποι1 τον ;τf(_)tι-'f-\ιιλι: ολιiκλη(_)ο κιιι ιι'\ιαίτι-:οιι οτο 
κrrι·ιίλι. Το κ�·λλί μιiλι; ;τοι• ιιωτιζ6τιιν ιιμ ι•i'ψι'ι μ· {νcι Κt'[.!Ι 
χcιι κι:ι μι'υα ιSλιι τ' ιιγκιίλιιιζιιν ιτκιι'ς. ;τοι• χιiοι:ι•ιι\'. κιιΟιί>; η 
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c rλύγα τυι• r.εοιοί1 τρεμύ:ταιζε. Όί.cι, εr.τι1ς α:τύ το Γέοοντα,
:τοι• 1jταν λυι•ι;μένος υτο φω;. 

Il οιίηη μοι• φοο6. αντίr.οι•ζα τέτοιο φω;, ποι• Οα το έλεγα 
ων.ο %αt άr.τιιJτΟ, r.αOCJJς δεν έμοιαζε με %Cινένα από τα φυσι
r.ά 1j τεzνητά φιίηα r.αι δεν ι1 :τ1jr.οι•ε στον νόμο της φωτοuκι6.
σεω;. Ί Ιταν ένα φως, πσl.' δεν φιίηιζε α;τ6 έξω τον Ι'έοοντα, 
όπω; τοι.• r.εοιοί1, αλλά που ξεχL Ιν6τcιν απι1 μέσα του ποος τα 
έξω. Δεν του είπα τίποτα για το φως cιι1τ6 γιατί με σL 1ν1jχε 
«το6μο; r.cιι έr.σταοις» ... 

ΊΌ (uί.λυ) ποωϊ έφΟcωε r.εοω•νός η είδηση: Cr.είνη τη 
νιΊ zτcι ( )  Γέουντcις ι.•;τέιττη έμιrοιιγμιι ... '()τι(\', μετϊι από Καtl_)ύ, 
μ:τι1οεοιι να τυν οι•νιιντ1jοω οε ιι ιλιr.ιS τοι1 ο;τίτι, 6:τσι•, r.QL'μ
μ{νο; ιι:τι5 τον r.ιSιrμο, υι•νεuzι1τcιν λίγο. λίγο, το :τοιίηο ;τοι• 
έr.cινcι, 1jτcιν νcι τοι• ζητψ1ω οι1γνιίψη, γιατί, έοτω χωοίς νιι 
είνω οτι; :τοοΟέοεις μυι•, τον r.υι1οαιτcι κι εγCJJ εκείνη τη 
νι-;ι_τα r.αι το δει'•τεοο, να τοι1 :ταuα:τονεΟιί> γιατί, αφοιΊ δεν 
αιΟανιiταν r.αλcί, υι•νέzιο ι-: ν ιι δέχεται ,  χυ)(_)ίς ανιί.;τιη•λιι. Ο 
Ι'έοοντα; μου εί;τF.: ( ... ) Μη ιττενοzυ)(_)ιέοcιι. Ίlτuν να γίνει 
(1 l'1(). Ι I μεγάλη λιιπη %(1[ η υπνοzrίφιιι δεν Ε ίνιιι ((;τ() το θΕ<), 
είν<1l :ταγίδα του διιψόί.οι•( ... ) 

Μετ(ι α:τύ Ζ((l()ύ, πληοοφυο1jΟηzcι ()1l Ο Ι'έοοντcις ι:ί:τε ΟΕ 

:τνf.ι•μrηι z ιS ;τcι ιδί τοι1 : 1:Ζf.ίνο το Ι)Q<ί.δι• που έ:τcιΟcι το  
έμιι Q<ημ<ι,όεν άντεξα το :τοί.ιΊ ψι>;. 

Κ. ι·ιιο-νιτυιοίτη (Κοντιί υτον Ιϊροντο 110011 ιJριο) 

1-Ι συμπεριφορά μας είναι διδασκαλία 

Λ(νr: <>τι z(ι:τοΗ ο ί\γιος ΦQ<Γ(zίο·,-:ος τη; Λοοίςης zιηι:Ι1ηz ι:, ένυ 
ιινοιξιuτιzο ιι:τιiγει•μιι, οτην εξrίηιψτι1 τοι• μονιιιηηοιοιΊ τοι•, zω 
c1zοι•μ:τιίJνηι; το χι\Η τοι• !':τ<ί.νιιJ οτον ιίηιο f·νιiς ν(ου zcιi.<> '(EQ<>U, 
τοι1 ι:ί:τ ι:: «ΛΙ'Η:ί.ιι,έ μοι•, <ις zατ ι·:Ι)οιΊ μf· %<ί.τω οτην :τιiλη ί'.ω ιις 
διιVιξοι•μι-:». 

Ο οι:Ι"ίιί.ομιος ι)ιδιί.οzαί.ος zω ο νι:υοιi; μονιιχιiς f.ςι:κίνηοαν ποο; 
την :τιiί.ιν zοι•Ι-\f.\'1t<ί.�οντυ;. �τον ι)(_)<iμο οι•νιί.ντηιιcιν μι:οιz<ΗJς χrι>(_)Ι
zοι:•;. :τοι• ι!οr.<ιl-\ιιν τοι•; <ι'((_)οι'•ς τοι•;, :,,.ω 1-ιττcφιίτηοαν zιΗ τοι•; 
ι"l_><ίπψΗιν για τι; zcιί.ί.ιr:γυϊ; τοι•;. Ι Ιιί.ο ιι z(ηω zιί:τοιοι ιί.ί.ί.ιΗ Ε'(l'(_)l
ζω• ιnιί τιι zη11ωτιί. τοι•;. μΕ τι; ιιξίνι:; zω τι; τοίί.;τι:ς τους ιι,οι_ηιιψr:
νε:: ι·;τιί.νω ο' {νu '(<ϊίι\οι 1ο<ί.zι. Τοι•; ε;ι_υψι:τηιΗ1ν κι αι1τοι1; zω 
Εl',01jΟηοιιν μιίί.ιιπίl iν<1 μι·ι.(_)<J ·ι. υτοwJιiμμώ.ί.ο ;τυιι)ίί.·ι.ι νυ :,,.ιιΟ1ίοη 
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κι <Ηπ6 ι:πϊινω ιπο γιϊίι)οιψι' ιι.ι ...
Ι Ιι·uιπλι�νψ)ηκαν ιπΟΙ 1ς 1)l_)ι1μοι,ς, ι-ίi'ων κω κοι1 f)rντιωων μι: νοικο
κι•uές ποι, γιΊuιζι�ν ιαι1 την ι�γοu(ι μι: τιι ι 1ιΓινω τοι,ς. Διϊιl)ηκαν την 
πλαπίι�, πέl_)ωΗ�ν <�πιS τι� μι�γαζιιί., ξιιναl)γ11κι�ν οτα πι:uίzωuιι, 
ι:ίι)ιιν Κ<JΠΙ'ς ΠΟlΙ ΕΚ((Κ(l l_) Ιζιιν, f)ιJι)L(L ΠΟΙ Ι )l(Η 1:((ί fll_)(Ι)'f(LV '{l_)(ωίι)Ι, 
πωι)ιιί. ποιι έπωζαν. , Γ,ν(ις ΙΙοοκι1ς ι:γιΊuιζr <ΠΟ ιωντuί τιι Πl_)()ι)(Π(ί. 
το1 1. Τα ποι•λιιί. πποιΊοιιν πuος τις ψωλιι'ς τοι 1ς. Κω την ιίφ(ι ;του ο 
,μιος ι)(ΗΤίλ1:1 1 Ε, ξι�ν<ιflu�'Οη;ων, ιΊιπι·uι� ((;τ() {νιιν μ�:γάλο πr.uίπι1το, 
ιπηv εξιίιπιφτι� τοι ι μοvιιιηηl_) tοΙJ. Τ6τε ο νΗψ<Sς δι>κιμος Εl_)ιΓπηοι: 
έκπληκτος: «Μα, πιηέuιι, πι1η: Οα cφzίοοιιμr να διδϊωκοιιμΕ:». 

Ο οι'f)ιί.ομιος ί'\ιι)ιί.οκι�λος ι·κιίττιιξΕ μι: ;ωλοιrι•νη μ�'οα ιπιι μιί.τιιι 
τον μ(!Οηηj τοι, κιιι τοιι ι--ίπι:: 

,ϊΟλη την ιίφιι, πωΜ μο1 1, Ει)ιι)ιί.οκιιμr. Ι·:κιί.νιψΕ ί)1δι�z11 την ιίφιι 
1{()\1 Πl'l_)l;f((T()\l(!(ψE. ι:ίί'\(ψ!' - μι�; ι·ίι)(L\'1' - πι_>οιrι:ξανε την ιrυμπει_>ι
φοv<ί μας - και ι:τ<τι εχιίνιψε τιι ()ιi)uχιί μας. Ι ΙωΜ μοι 1

, ι)!'\' ιιξι"ς.�:ι 
κιιΟι1λοι1 ν<ι JΗ"l_)ι;τιιτψιη κιινι·ίς yιιι νιι ;τι'ιη ·,:(ι;τοι1 νιι ι)ιι)ιίξη, ιiτιιν 
ι)[ι)(10Χ!'Ι ΤΙ)\' (ί}l_)<L j"(()II Π!'l_)[;τ((Ηί». 

Ι\10J><Ι>ΕΣ ΤΙΙΣ ΤΥΡΛΝΝΙΛΣ 

Υ;τι'φχιΗ 1\' δι•ο μιφιι·rς Τl'l_)((\'\'ίιι;: Λι•ηj ;τοι• ΟΚΟΤ(ί)\'!·Ί χωοίς ι)ί%η 
κω (ιι•ηj Τ(()\ 1 δικιί.ζπ. 11 Πl_H,-)Tlj μοιcί.ζΗ ιι�· Τ(( Ο!'(_ψ()((ψ(( Οηοίιι ;τοιι 

rίνω πι'ιντα ΟΙ' πι>ιμιiτητιι. 11 δι't'Ηί_)η μΕ τα λι'f<SHQO �-;τιΟπικι'ι ;τοι• 
χοονοτοι/)οι•ν. Κιιι οι δι'•ο είνω ψο/\1.- (_)ές κιιι τοι'>το γίνπω ολοφί.ν�:
(?Ο. ιι,· πιι l_)Ι'Ι %ι'αοιος ;τcψιίί'\�ΊΊΙt<ι τον '(οωνcι. ποι• οσμοι•οε %ω 
δ�·ν νοιαζιSτιιν γιcι δίκrς %cιι γιιι τη δΕΙΊποη τον ΤιfVοιο ;το1 1 �-φ(ψ
μοζ�- τη μ{Οοδο της ενέδου.ς· () ποιίηος ()%()τ{1)\'f l(( ΟιΊμcιτά ΤΟ1 1 

χι,φίς νιι το 1 1ποψι(ί.ζοντιιι. ΕνιΓJ ο ί'\ει''ΤΙ'l_)ος ιιιι·οιί τα ιι,1/)ιζΕ ;τοοη
γω•μrνως γω πολιΊ. ΕγιΓJ :-τιί.ντως Οει,φι,'J χι'ψ<ΙΠ(_)ες τις ΤΙ'l_)<ιννίι'ς 
π<Η' ποnο;τοιοι'\'Τιιι πως δι%ι'ιζοι 1ν χιιι ;τcιίονοι 1ν ιι;τ<Ηj'UΟ�Ίς, ιτι\ιιι,ιJ
νιι με τοι•ς \'()flΟΙ'ς δlj()ι'ν. f\'(ι') ιιτην ;Τl_)(tγμιιτΙ%{)τψ(( κιιΟω.01 1 δεν 
τοι•ς ο{f)Ο\'Τιιι. ΒγιΊζιΗ'\' την π1 1μηγιψίιι ;το1 1 Οιι ι'j)'fίtζ((\· %ω zι,φί; 
ί'\ίκη. 

Λl JΟΛΛ Ω,\'JUY Ίϊ)}'" ΊΥΛ ι\ϊ-,Λ (Φιλοιποιίτου, Ίί1 ιις το1, ΊΊ 1ιιν. 

Λ:ωλλ. Ι \, ΧΙV. Ι\Ιπωι ί.1- Φιλολι)γι;1j ομάi)α. «ΚΛΚΊΌΣ». 
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ΤΟ ΣΩ!\ΙΑ ΤΙΙ� ΔΟΞλΣ 

'Οτω· ι'μτε ιrτι·;'μι:; :-T\Tl'!lωι;,,:1j; :::ι,Jtj; :-τοί.ι'• {\'ΤΟ\')];, ύτιι\' ι:;,:πι: 
Εr.ιrτιί.οπ;, 1) Uί'.Οί-'(Ο\'Τ((; μι>l'ιJΙr.Ι). 1) ()Τ((\' ι:ίοπ U\'(((fT(1T{l)f[Ιf\'UΙ ιι:-τι\ 
1'\'ιι :-τι>i.,-. ιi1ωι,4 ο Οι'uμιι, ηiτε τη ιrτιγμιj Εr.Ι'ί\'1] η_)t:lj't'H το οιίψιι οιι; 
τη; bιi;ιι; 1 ;,,:ω τu bι 1\'lψιίJ\'Ετt. Λι•τιί. τιι ιrt'\'ιιιοlJιjμιηιι τιις αγάrrιις 
και του Οαυμαυμού, ιιι•τι:; οι μι•ιrτι;,,:ιιrτι;,,:1-'; ιrι•y;,,:ι\'ΙJΟΙ'ι; 1-:ί\'ω ιrτοι
;,:1-ίu zϊιι,η υω ο;τοίu το τι,ιΊι ιπ. Ur.(_)ι/'>ιίι; ιi:-τω; μιιι {γ;,,:ι•ο; γι•\'ιιί;,:α 
τι,(4 ΙΊ το ;τωbί τη; με το cιίμιι τη;, τι; ο;,,:t'ψιΊ; τη; ;,:ιιι τιι ιrι•\'ωοΟιj
ματιί. τη;. Δα μ:πφείΤF. \'U υuιΊι•πι-- τυ οιίηω (ίίtς τη; διiξιι;. Π(((_)U μι: 
τιι :-τιο ίL'(\'Cί. ;,:ιιι τυ ;τιο ι ι,JΗl\'ιί. οτοιzι·ίιι. Ίι· ιιι·τιi ;,,:ω :τι_Jι';τει \'(L 

ι·ίιrτι· :-τuοοι:;,,:τι;,:υί \'C( ;,:ιί.ηπ tιιιί.ογ1j ιrτι; ο;,,:ιΊ;•ι-Ί; οιι; r.ιιι τιι 01 1\'cιι
ιτΟψιιηιί. ιω;. Κω ιiτιι\' ι'Q;,:ο\'τω ί)ιΌο;,,:οί.�-; ιπι-ιμι';. ιiτιι\' ι·ίιτπ 
τιιι,ιιγμ1'\'01 1j ωυΟιί.\'fίJΗ μίοο;. ζ1jί.ιιι. ι·:-τιΟι•μίιι νu 1:;,:ί)ι;,:ηΟ1jπ, 
Οι•ιιηΟι-ίτι-- ιψf'οω; ιiτι ;,:ιιΟι•οπuι·ίπ τι> ο;,:ημιηωμιi τοι 1 οιίJΙωτο; τη; 
ι)ιSξιι; i'.ω ιιί.ί.ιί.ξπ την ;-:uτι':ι rτι ω1j ι Η(;. 

1\Ιι·uι;-:οί ιί.νΟι,ω:-τοι μ:-τιiψ·ιω\' ;,:ω 1 -ί ,'\ιι\' το οι,'ηω τη; ι)ιiξιι; 01-
ιφιιτμι'νοι•; 1\Ιι;οπ; ιiτιι\' /\ι,ίιJ%Ο\'Τιιν οι: ;,:ιιτιί.οτιωη ι·ι•ι)ωμονίιι; 
;,:ιιι ι';,,:οτωτη;: το :-τuιiοω:-τιi τοι•; ιι;,,:τι\'ο[,οί.οιΌι11-_ το ιι ω; ιινιί.[)ί,ι•ζι· 
ιι:-τιi ιiί.ι> τοι•; το οι,'ιμιι ( ... ) 

lιi,·o το οιίηιιι τη; ι'\ιiξιι; ι·ίνω υΟιί.,·ιηο. -ιιιηί τιι ιrτοιzι·ίιι ;τοι• το 
ιηοπί.οι'•\' 1-ί,·ιιι ιι:-τιi μω ϊιιι Οιιι_ηη ιΊί.η ;τοι 1 ι'\ι·ν ιι:-τιΗτι•,·τίΟιτω ( ... ) 
Lψιι·ι_Ηι ;,:ι'ι,·ι>ι•ν το :-τιι\' Ό'tιι το ιι 1•01;,,:ι\ ιJι,'ψιι. '(l<ι \'ιι το ιψοι_Ηι·ιΊνι>ι·ν, 
\'Ι( το ;,,:ιί.\'!Η'\' πΌ ;,:ιι/Lιτι>. νιι τι> ι'\11\'11.μιίΗωι•ν ... Κιιί.ιίJ::. ι)ι·ν ;�l_)ι':τιΊ \'ί( 
:-T((l_)((/ll"i.ι ίπ το lf l'(Jl1/.() 01ίψ1( ιi:tω: το ι'%Ι(\'((\' /ll"(_)lr.Oί Οuψ1;,:οι 1) 
ιιοr.1Jτι':: ιπιι :-τυuι·ί.Οιiν. 1\Ιιιι ιιι'uιι ιiμω; το ιι ι•ιτι;,:ιi οιίηω Οιι ;11 Οιί.νιΊ, 
ί'.ΙΗ ΤΙ) ιΗί η ω τη; ι)ιiξιι; ι-ίνω ((l'Τί) ;τι)l' Οιι ιψzίοϊι \'(! 1 %ι)ηί.1ίJ\'Π((l 
( ... ) 

J\Ιι τιιν ανιhιοτιλιj ιιπιωία, τιι Ουοία, ΤΙ] Οι:ϊzιί ιηιί.πιι, ο ιί.νΟuω
:-το; ;,,:ιηιιιr·rcιΊ•ιί.:::ι·ι το οιίηω τοι• τη; ι)ιiςιι::. το 1:1·-ιιιί.ιίJνι·ι μι'ιΗι ιπο 
ί/ ω:: %((( Τι\\' ιψοι,ιι ιιί., ί'.ί(l zι'ιuη ο' ((l'Τί) το οιίφιι. τη:: ι)ιi;ιι; ((\'(((fΤ(!ί
\'Π(Ι.1 i'.((l '(ί\'ΕΗ(l ιι0(J.\'ί(ΤίJ:: ... 

Το 01,ψιι τη; i)ιiςιι; Εί\'ιιι μ�'οιι μιι; ι•;τΊi την μιψψj ι·νιi:: ο;rιί
ι,οι• ... Κιιι <ιι•ηj Είνιιι η <ινιίιrτω1,1: η ι',·τονη :::.ω1j ;τιJΙ' ι> ιί.ν(Jl_)ΙιJ;το; 
r.<ηιil_) Οωοι: νιι ι)ι,ΗJΙ:ι οτο 01,ηω τοι• τη; ι)ιi'�μ; 111· ιiί.ι:: τι>Ι' τι:: οr.ι'
ι,•1 l�. τιι <Η'\'((l!J()1jμιιτιι 1/.((l τι; ;Ί l_)Ιίςι·ι;. ;J()l' </ (l_)\'01'\' T)j O<f l_)IΙ.'(ίι)ί! 
τη; (-)ι· ιiτητυ;. ι)ιjί.ω'),j :-τοι• ι·ίνιιι ΙΊι;τιηιιψ(νιι μι; ι1νιhιοτίλι:ιu., 
υ.υτιαιί.uνηιτη zυι Ουοίιι. ... '( )λιιι οι μι:Ί<ί.λοι Λιίοzιι.λοι ι:πίιιι ινιι.ν 
πιί.νω ιττην uνύ:;zιι του νu i'Jίνι:τι:, νιι. ι:ίοτι ιzιι.νοί νιι. ξι:u ιζιι'ινιτι: 
zιί.τι ιι.:τιί τον ι:ιι.υτιί ιτα; Ίlίl το 1/.ιι.λιί των ω.λων. 

() ιί_,·(Jι.,>ι,J:10: ι)ι \' μ:-τι>r.,>Ι ί ,·ιι ι1.\'Ι'1, 1ω(); ί :τιιι_,ιί_ μ, το \'ίΙ. 1)1\·1 ι μι'ιΗι.
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(JT() ιυγ(tλιΊηΊ_Η) ιι,ως %ω τη μι·'((L!-ιΊτιΊ_J)] (('(\'()TljT(( ... Το (!(ι,ψ(( της 
ι)ιiξίις Ι'ίνιιι Πl_ΗJς το JTίt(_Hiν Ι·'\'ίLC μι%(_Η>ς ο;τι\(_)ο; ποι• ο ιί.νΟι�ιιJ;�ιJC 
Ι·'χι-Ί μ{ιΗι τοιι · ιιιιτ()ς ο ο;τι\(_)ος ιiμω; 1'χ1Ί T<J\' ι'νι)οξο JΤ(_)<ΗJ(_)ΙΙψ<> νιι 
τον -ι.ίί.\'ΙΊ (ο ϊινΟι_ΗιJ;το;) ι'νίι HHi ... () Ηι·ι\; το;τοΟι'τψ!!' οτον %ίt0ι'νίι 
μ((; ίιι•τιiν τον 111%ι_Ηi ο;τιi(_)ο, ίtι•τι\ το ιίτιψο τοι• οιίψ(ιτος τη; ί)ι\ξιις. 
ποι• ΙΊν<ιι Ι%ίtνιi νιι μιις μπιιτ(_)ι'ψι·ι οι· μι(ι Οι·()ΤίJΗι. 

ϊ)μ!_)ω1.μ Λi/1111-χιιίrι, (//γι'ι'Ι'!jtΥΙ/ ιπο r)ιιΊ.rfO!_)U ι·;r(;π,J11) 

ΕΙ�ΙΕΘΑ ΔΙ.-\\ΕΙΙ>Ι�Τ.\Ι Κ-\1 0\1 ΚΥΙ> /ΟΙ ΤΩΝ .\ΓΛΘΩΝ ΤΙΙΣ ΙΊΩ.: 

Τ< >Υ ίJ I Κ< >Υ f--11 •:N I Κί >Ί' 1 ΙΛΊΊ' IΛl'\11 Ι!ι\l'ΗΟΛ< >f'-ΙΛΙ< >Υ 

'Ολιι Τίt %(1/.(ι %ίtl τιι ιιγιιΟϊι ι·ίνιιι τοι• Κι•ι�ίοι•. ΙΊ:: Ι>ι-ίνον ιινιj
%<)1'\' %<ιι ι·ξ ι\ι•τοι'• JT(_)OΙ'(_)/<J\'T<tl. %ιπιί. /ίΙ(_) Ι\' ;-:ιιι ι)ιι)(_)Ηί.\' ιαονι' ιιο
\'Τιιι ιΊς ι'αιιιΗι\' την οι;-:οι•μι'νην. 1 lιιι·ί:: <Η (ινΟι� ιιJ;τιΗ ι·ίμι-Οιι μιi,·ιJ\' 
ι)ιιιχιΊ(_)Ι<!Τίιί 1/.ίtΙ οι;-:ονιiμοι των ίt'(<ιlJιίιν τοι• Κι•ι�ίι>ι•. ;τοιμι'νι·; το1 1 

πλοιΊτοι1 ΛιιτοιΊ _ !'(_)γιίτιιι τοι• ιηι_,ι·λι,'Jνος ΤιΗ' ΗΗΗΊ . μίιτΟιοι 1/.ίtl ί)οι;
λοι τοι• οί;-:01 1 ΛιrτοιΊ. Ι•:ις οι•ι'\ι'νιι ι'ινΟι� ι,ηον ιιν1j;-:1'1 τι. (ί;τιι,rτιι ιΊς 
τον Κι'•(_)ΙΟ\' μιiνον ιινιj%οι•ν. τον Δοηjι�ιι ;τ(ι\rrιiς ιιγιιΟοιΊ ( ... ) 

() ιί.νΟι� ω:[()ς ι)!'\' ι-ί,·ιιι ιι)ιιJ;-:τιjτη; ;-:ιιι ;-:ι• ι�ιο:: οι•ι)ι·νι\ς ιιγοΟοιΊ. 
Ι\Ιιi,•ον ο Ηι·6ς Γίνω Κι'• ι�ιος ;τιί.,•τιι>ν. τιι ο;τοίιι ι)ι,ψιtι-Ί %ιιι χιψί"(Η 
11; ιiλοι•; ημιί.ς. Ο ιί.νΟ(_) ω;ω; ι·ίνιιι ι)ιιιχ1Ί(_)Ι<η1j:: ;-:(ιι οι;-:ονι\μος 
μιiνον τιιJ\' tt'(ttOιίJ\'. ι1ι•ί)ι':-τι1π ί)ι· %ιΊ

(_)ιο:: ;-:ιιι ;ι_ιίτοzο; ιιι•τιίJ\' ( ... ) 
Είμ,.-Οιι ιί ο ιιγι' ι)ί;-:ωω ί)ιιιχιΊι_Jιιπιιί ;-:ιιι /(_) ψπι1ί <Η%Ο\'ιiμι11 Τ(ιJ\' 

ιιγιιΟιίJν τοι• ΗΗΗΊ t';i:ί τη; γη;: Κιίμνιψι·,, ιί(_)<tΊ''' χοιjιτιν ιj ;-:ιηιί.;οη
ι11ν τοι• πλοιΌτιΗ' της χι'ι(_)ητ ο; τοι• Ηι·οιΊ : ( ... ) 

Ο HHi:: ί)ίί)ιΊ ι'ι; τοι•; ιιν[) (_)ιίηοι•::. Η:: ιiί.οι•; ημιί;. ;τοί.λιί <t'(<ιΟϊι.
ιι μ ι:ίς οι uνΟ(_) ωrτοι ιi μως οίοομι:ν ι:ις τους ΟUV(ΙVΟ(_) ιίι.ποι•ς ιι μ ι,'ιν 
uyι10u ιj ,ωτuΧ(_)llΤ(ίψι:ν uι•τu οιu τον ι:uι•τιίν μ(l;, ιοιο:-τιιιούμ ι:Οι1 τu 
χ11(_)ίομ11τu του (-)ιού χuι ιrcι ι:τι:vιζιiμι:Οu τον .πλούτον τΙ]ς ΧίJΙJιτιiς 
Του: () ΚιΊ

(_)ιο; φ'ψτιιι ω; ι1 ιλιίνίJ(_)ιιηο::. ιιί.λι'ι ο ιίνΟ(_)ιιηο; μιί:-τω; 
ιτι•μ:-τ�·(_)ιψ�'(_)πω ω; μωι'ι,·Ο(_)ιιJ.,ο:: :-τ(_)ο; τον ιτι•νι'ινΟ(_)ιιJ;τιiν τοι•. :�νο; 
τον ;τ ληοίον τοι •: 

(.-1.τ,Jιι:τιίιι,ιιιιτιι ιι:τιί τφ· ομιί..ι"ιι τ,ιι' ,ιτη Ι'ιίι)Ι) ,πι� ll Ο;,πι,ι/1υι',!Ι' J<J<J.I. Λ.τιί ΤΙ) 
/>ιι!ί..ιΊ; «11 lϊι'!Jl'IXΙj .τ,>υι·ι'ιι Ttil' ( )ι;.:ι)/',l(Ι Ι,%01; Ι lιιτuιιίι_>ι.οι• ιιτο /ΙΙrιΙι°t>". ΛΙ)ιj�,ιι 

/1}()5) 
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Κά:τοτι: :τuι• μιλυί-υε (0Λ.ϊολλιύ1'Ιο;ο Τι·111Τι;::) οχπιzά με την zοινο
zτημυοί-νη zω δίδιωzι: ι1τι τα μΟ.η της zοινωνίcις ποέπει να cιλλη
λοf)υηΟιοι•ντω, ;τιί.νω ιηα δέντοcι zcί.Οοντιιν ο;τοι•ογίτια οιωπηλιί. 
zω μύνο ι:νιι α;τ' αυτά ;τι:'τιιξε f)γιίζοντιις φων11 υuν νιι ιjΟι:λι: νιι 
;τιψcι%ινψJfι τιι ι•:τιSί.οι:τcι γιu zιί.τι. Λιrτι'ι. μι\λις ιίzοι•υcιν τη ψων11, 
οη%ιίJ0η%αν %ιιι πι:'τιιξιιν cι.c1J\'ιίζοηας %ιί.τω α;τ6 την zιιΟοδ1jγηοη του 
ενι>;. Ο Λ:τολλcίJνιο; ιη•νϊιιι1ε την υμιλίιι τοι• γιcιτί ιjξεοε τι ι:'%ω'Ε τα 
ο:τοι•ογίτια να πετιί.ξυι•ν. Δεν το εξ1jγηιη: 6μως οτυl'ς uλλοι1 ς. 
Επειι)1j ;τιψ' 6ί.α ιιι•τιί ι\λοι ιηjzωοιιν τιι μϊιτιιι τοι•ς ψηλcί. zοιτιί.ζο
ντcις ηι :τοι•ί.ιιί zιιι μιψι%οί α:τι\ ιίγνοω 0Ηίφηιων το πι:οιιπcιτιzιi 
αξιοπε(_)ίι-:ογο, ο Λποί.λιίJνιος ξι'4·ι•γr: cι:τι\ τη 0011 του λι1γοι1 του zιιι 
εί:τι-·: 

«'Cνα ;τωοί, ενι/J μπι-:ψ-:(_)ι: ιητιίοι μι:ιΗι ΟΕ ι)οχι:ίο, γλίιπι_ΗΟ!'. Lτη 
υι•νι'zειu ΟΙ"(%Ι·'η(_)<1JιJΕ τοι•; οπιi(_)οι•ς ιι:τ(_)ι>οt:χτιι zω ι'ψυγι:, ιιψιjνο
ντιις :τοί.ί.οι-ς; Ο%ι>(_)πιοι•; οτο τιί.ι)Ε ιπι:νι\. Το ο:τιΗ'[Jγίτι uυτιi ι-:ίχι-: την 
τι•ιη να ι)Ι'l το οι•μΙΊιίν κuι ψ_ιΟι: να ανα·;γι:ίλι:ι χαι ιττα άλλα το 
απιΗίιτμι:νο ι:ύι.ιημα και να τα κα λι:ιτη να ουμψάγ ουν». 

Οι πι:οιιΗΗ\τεοοι U% (_)οuτι:ς ι'ψι 1 γιιν ν ιι ;τ(ινι: ιzΕί, zιιι  ο 
Λ:τοί.ί.ι�'ινιο; οι•νι'zωι: νcι μιλιίιΊ ο' ιιι•τοι•ς ;τοι 1 πιψι'μι:ινcιν ιη 1νι:zί
ζοντιι; τον ί.ι1γο ;του ι-:ίιι: οτο μι1ιιλιi τ<Η' ;τιψί zοιvοzτημοοιi vης. 
'Οτιιν ιjοΟιιν ;,_ω οι ιίί.ί.οι, ιι ωνιί.ζονηι; zιιι γι·μιί.τοι Οιιι•μιωμιi ι:ί:τι:: 
«Βί.ι-'πΕτι: μι: ;τι1οη ΕπιμΟ.Ειιι ηι ο:τι>1 1 (_)γίτιιι ίj,(_)Ο\'1:ί'ζ.οι•v το ιίνu το 
ιί.λλο %ιιt zιιίοοντω μ' ιιι1ηj την %0[\'Ο%τημοιJι•νη. ι-:μι:ίς ωτιιξιοιΊμι: 
'(Ιιι zιί.τι τι'τοιο zι <ιν ι)οιΊμι zιί.;τοιον νιι μοψϊιζπιιι ι1,τι ι'zιι μt: τοι•ς 
ω.ί.ους, τον %(LΤΙ]'(Ο(_)Οϊψι: '(l(L ο:τ<ιτω.η. {;τιψοη %(L[ T<L πιψιiμοιιι ... 
ΦΙΛ 02.ϊ'!'Λ ΊΟΥ (Ίίι ι ι; τον ΊΊ·ι1ν1Ίι Λ,70).λιιί1•11JΙ', Δ, ///. Μι τιιιι (}. Φιλολ. ομιi,\11 

«ΚΛΚ'/02.'».) 

Ο τvαγιzιίτι::vος απιί τους ποιητι:ς της ι1ι.ιχαίι1ς Ελλιihος 
Ευvιπίbης, μας λι:η: 

Κοινι>; Είνω γω όί.οι•; τοι•; uνΟι>u'J;τοι•; ο Ol'LJUY<S; zιιι η γη. 
( Ι),ι'νη, 'JΟΙΊ-'Jί )7). 

(Koιv,i; γι1!] ι'ιπιν ΟΙ!!]ίιν,i; ;τϊιιΗν fl!J <H<>ί; 
zω γωΌ) 
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Όσοι με το vu j\ιuζοντω \'(1 ;((_)(ι)τΕlΙ(J()lΙ\' ()f·: 6λιι Υ(.)11'(0(_)(1 ηι πω
διά τους, επιj)<J.λλοιJν ο' <1l'Ht ι ιπι:ο[ΙολιzοιΊς z<>;τοι,ς ια' τοι,ς οποί-
01 1 ς απ<1υδ<ί,ντ<1ς χι:ίνοι,ν την ιS (_)ΕζΙl τιΗΙς zω j\ι1(_)11Εοτημϊνι1 ιι:;τι5 
τι:τοιcι j\ϊΗΗινα δε δϊχοντω τη μι:ίΟηοη ΕιΊ;ωλιι. 

Λκοιj\ιίJς, 6πως τu φι•τ<J. μΕ τα zα νονιzιί. νι:οιί. Οοϊφοντω zω μι: τα 
πολλϊι πνίγοντω, με τον ίδιο το6πο zω η ψι•χιj ιιπ<> τους zανον:zοιΊς 
κ6πους ιινυψ<ί,νπω κω ιι:;ηS το11ς 1 1ΠΕ(_)[)ολι·,ωιΊ; 1\ΟΙ ιλι<ίζει. 1 I L_J {πι-:ι, 
λοιπ6ν, νιι <'>ίδοιηιι: στα πωι'>ιι:ί τον κ111L_J<1 ν' <ινωrιιίνουν απι> τl)ι,ς 
ιιι)ιϊιzοποιις Κ<>ποι ις, μη ληομονιίιντας, ιiτι ολιizληl_)η η ζω1j μ<1ς Είνω
μοl(_)<ωμι:νη <π:ην ιιν(ίπω ιοη κω <ΠΙ] ι'φι:ίοη. 

Ι'ι' ω ιτιS, 6χι μονιίχιι η εyl_)Ιl'(<ψοη, μιι zω ο ι,πνος Ι)οωηzι: ... , 6zι 
χΕψ<ιJνιις μονιί.χα, ιιλλιί. κω κιιλοκω(_)ία, <iχι μονϊιχιι ιψγωJίcι, μιι 
κω γιιψτ(ς. Κοντολογ1jς η ιινιί;τω 1οη ι:ίνω η τl_)οψ11 της �·l_)γιωίιις. 

Ι ΙΛ ΟΥ/Λ/'ΧΟΥ (/ Ιθικιi, 1 /ι (}f τrιι(ι>ι,Jν ιιyωyιίς, /3) 

Ι't_1άψτε μας τις απόψης σας για τον «ΙΛΙl:Ο».

* 

)'ράψτε μας προτάσης σας. 
* 

l:υοτψτατε το πt:ριοδικό μας 

Α;τιS τη σοφία τη; Α νιιτολ11; 

ΚΑl'ΔIΑ ΚΑΙ NOYl: Σ� Al'J\H)NIA 

Κιιρδιιί. και νους πϊινε μιιζί, υιι ψ(ιδι zω στημόνι,
κ' υφαίνουνε το j)ίο μας, που τιSτες πια τι::λειrί,νει, 
όταν τελειιί,σοι•ν κ' οι zλωοτές ... Μα ποοοοχή μεγάλη, 
νιι μη μας λείψη η μιιι zλωιrηj κω μείνη μ6νη η άλλη ... 

(Α:τό το βιβλ(ο « Το κομ.τολόi του Δερ/3ι'υι», Αθιίνα 1943) 



Για μια πεθαμένη 

Δι<ι[-\ϊιτη. μην r.ί.ω; τη ί.ιΊ•ιi�ωη :τιψΟι'νιι. 
Κι· �·;ι_ι·ί\'η ιι:τ· τη; γη; τη f1ιι0EttJ.\' ιιγ;ι_ιιί.ιιί 
Ξιι\'ιί. Ο<ι :τι)()[)ιίί.ι:ι 
Στο\' ιίιη,ΗJΤί) r.ι>ιψο μι: r.ι'ιί.ί.η 
Κω ί()ι<ι ;,:ω ςι'\'ιι 
Τ (((_}/.((ίο :Τ<Η 1ί.ιί.;,:ι ΟΕ \'ι'<ι ιι (1)ί.ψί.. 

Ί-:Ω2."ΊΊ/ !ΙΛΛΛ.\!Λ 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Απϊί τα «Ι ΙΟικιi» του I Ιλουτάuχου 

ΙΊιι T)j\' ιι (_)Ο\'Τίι')ιι τοι• (!ιι'φιιτο; οι ιίνΟ(_)ω;τοι [)(_)1]r.<t\' i)ιΊο ι·;τιοηj
μι·:::. την ιιιτιΗr.Jj ;,:ω τη γι1μ\'ωηι;,:1j. ιι;τ:' τι::: ο:;τοίι·; η μίιι </ΨIΛΗ Τ)]\' 
ι•γ�·ι'ιι τοι• οιι'ηιιιτο; ;,:ιιι τη ιιιΓφη τοι• η <'ιί.ί.η. \Ίιι τι; ιφοι(ι(!τιι·; τη; 
lι 'l'j!J::: ;,:ω Τ<ι :Τ(ί()η ιι <i ιιμιυ.ο ι-ί\'ιιι μιiνο η</ ιί.(ΗΗΗ/ ίο. !Ίιηί ιι" ίιl'Τl}\' 
ι•:τι'tl_)!.!Ί ;,:ω ιι" ut'T!J\' 1-ί\'<ιι ι')ι•\·ιηιi \'ιι μιί.ΟιΊ ο ιί\'Ο(_)ω:το;. ;τοιο 1--ί,·ιιι 
το ι,ψιιι'ο. :τοιο το ιιωι.ιιι'). ;τιJΙο Τι) ι')ί;,:ιιιο. ;τοιο το ιίι')ι;ι_ο_ τι γι·νι;,:ιί 
!:ί\'<ιΙ (tl'TίJ :;τοι• :;Τ(_)!';τπ ν· <t:T<Hf !ϊ,'Ί'!Ί r.<ll ΤΙ ιιι•τιi :;τοι• :;Τ(_J!':Ί!Ί \'<! ;f(_)l)
τιμιί.. 

Ι ΙιΓJ; νιι ιι �'ΙJ�-τω r.<ινι ί:: ιποι•; ΙJι·οι•;. ;τι(J::: ιποι•; μηιιί.ιΌ ποοι•;.
;τι()::: ιπι)l•; νιi ι ωι•;. ;τι,'>; ιποι•; (!l'\'<t1'IJl_)1(noι•; τοι•. ;τι(); ιποι•; '(Ονι-ί;. 
;τιι'ι::: <Π<)l•; ϊι ιιι.ο\'Τι·:::. ;τι,'>:: ιπιΗ•::: ιι ιί.ι)ι•;. :rιι'J::: οτι::: γι•νιιί;,:ι-:;. ;τι,'ι::: οτιt 
;τιιιι')ιιί.. :τι,,J; οτοι•::: t':Τ)J(_)ί'τι ; .  ϊ)τι ;τιιι':-τιΊ ,')ηί.ω')1j. τοι•; Οι·οιΊ::: νιι 
(!ι'f��-τω ;ι.ιι\'ϊί;, τοι•; γο\'ϊί; \'<t τψιί. τοι•; μ�·Ί'<tί.ιΊποοι•; νιι \'Τ(_)ι';rι'
τω. ιποι•; \'ιiμοι•::: νιt ;τι ιΙJιιι)ι.ι·ί. ιπιι,•::: ιί ιι;οντι·; \'ιι ι•;τιι;,:οιΊιΊ. τοι•; 
ιι ίί.οι•; ν· ιιγιι:-τιίιΊ. ιπι; Ί'l'\'ιιί;ι.ι·::: \'ιι ιι ι'ιι πιιι μι <f (_)<i,·ηοη. ιrrιι ;τιιι
,')ιιί <Π<>ι>γι·,.,_ι'(. τοι·::: ι·:rrιυ;'τι::: \'(( !lΙ)\' τιι:r! Ι\'Ι()\'!Ί. Κω το :-11() ιιιγιίί.ι> 
ιι:τ· ιiί.ιι ! Ι\'<ιι. !trjπ (!τι; ΙΊ'Τl'Ι.ίι·; ,·ιι ι·ι',·ιιι ;;ιι\'! 1; ;τιψιι;ιιuοιΊ

1 11·\•ο;. 
!i!JΠ ιπι:: οι·ιιιι ()(_)!'; ;τιψυί.ι•;τη!tΙ\·ο;. μ1jπ ιπι::: ψ')()\'!'::: !'r.ί.ι•το;. /li)T!:
ιπιΗ•::: ()ι•1ιοιΊ ; ;τιιιιιίιι ιψο::: ;ι_(ιΙ IJψ_)t<i'>,')η;.

'()ί.ιι Τί( ί('(<ΙfJ<J. :-1()(' :ί(_)Ο!'ίJ/Ι)\'1((1 ίι:Τί) ΤΙI lf ΙΪ.t)ίΗΗf 1(( Τ(( ΪΠ(ίΙ.Ι_)Ι<ϊ:�rJ) 
;τ1·ιιιιωιiπ1Jο. ΙΊιηί το νυ !Ί'Τ Ι'/!·ί; μι· <ι;ιιηυι':rιΊ<ι ι·ίνιιι !Ί''(!,\'ϊω,
το \'((! l'Tl'j! ί::: ι')ι';ι,); \'({ :-1(__)01/.((ί.ι ί; ιι IJι)\'() (ίl'\'!Τ(). το \'(( :Ί!ϊJΙΟΙJΓCιΊ; 
111 τι> ί.ογιr.ιi ι'ί.ι--ιι.ο τι::: η,')ονι:;. ! ι'νrιι τοι• (!οιι οι'• ίι')ιο %<1.1 το νιt
ι',υιιιϊ;ι 1; ΤΙ)\' oι>'(iJ i)!"\' ιι:τοπί.! 1 Ί\'(Ι,JΙ_)l(ί/((( ΤΟΙ' Tl'J.()\'T():::. 

Ιff;υι':τοι'ι'>ωι• υ;ιιι;ιί:::, /() Λfι τω1 υ- (ϊ.ί.ηι•. ,%ιJοτ. ου;ι1.1·ιιιμι1ςJ 
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Άλλες αυχαιοελληνικές απόψεις 

11 ψιλοοοψία ;ωλλι1ψγ1\ΟηκΕ ιαιS την πιί()οπάΟειά μος γω ν' 

ι1ποκηjοοι•μr, ι.ιληΟΕίς γνι(JοΕLς. 
JJOJ'ΦY/ΊOY (Λνθολ. 2.'το/1αfοιι ΚΛ, 27) 

(Φιλυοοφίιι μfν γ<ιι> >,ιπψ'>πίΟη fX J(L)<ΗJJιιιΟι-ίιις 11μιί,ν τ11; Πl1ος το ιJO(j <iν) 
* 

Οι ψιλιSοοψοι Είνω κι 1νηγοί της ι.ιληΟΕίι.ις 
/JΥΘΛ/ϊJ/'Λ (Διοy. Λιυ·ρτfοι, 11(01 Φιλου. VJl/,8) 

(Οι ι'>f ψιλιiυωι οι (l)ιll'"τιιί) τ11; ιιλιιlJfίιις) 

Η Νύχτα των χριστονγέννων 
Τοι· J-.:ω,πιί llολιψά 

Λ ν Ο ο λ ι) γ η ιτ ιι 

Χοιοτοι'1γ1:ννιι! ΠΕL.)ίχcψι.ι η κιιμ.,,ιίνιι 
ΚQ<ίζι'ι, κ' η μιίννι.ι 'ς το πιιιι')ί, 
Κω το πωΜ ΧοιιrτοιΊγΕννι.ι! 'ς τη μιίννιι, 
Κι ο κιSομος ιSλος τl_)αγοι•δι:ί. 

* 

Κ' η νιΊ χτι.ι λιίμ:τι:ι ιαιS το μιίγο ωrτ{l_) ι 
ΟπυιΊ τοι1ς Μιίγοι•ς οδηγ�·ί, 
Το ι:ποιψάνιο μι 1ιrτικιS το ξέοι:ι. 
Κω χι.ιίl_) ι-:τι.ιι οι•l_)ι.ινιSς κω γη. 

* 

Ο Χl_)ιιrτύς νι.ι κι.ιίγοντι.ιι γι 1

l_)ι-:ϊ•ι-:ι 
Γι' ι.ιιrτιSν κιψδιές, ιSχι κι-:l_)ιά, 
Και με ιrτι.ιι•QοιΊς κι.ινείς δι:ν τον λιtτl_)Ι'ιΊ 1-:ι 
Κω γονuτίομι.ιτι.ι i)UQEtϊι. 

* 

Ό;τοιος τυν γι•μνωμένυ ;φι•,ι·ο\'ΤιΊν�Ί 
Κω τον ιι-τωχ6 τον ι:λυί. 

* 

Όποιος την αδικίιt κι-:οι.ιι•νι(Jνει 
Και cιγν6 το μέτωπο ΚQ<.ιτεί, 
Κ' έχει υδηγιS την Κί1λοιτιΊνη 
Κ' έχΙΞι Οεό την Λοι::ηj. 

(Ίί1 μιiτιu της �·υχιίς μου, 1892) 
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 

Όταν μία χιίJ(_)α είναι σε κατάσταση νιι ;τει ιπυν κ6ομο: 
«Οι φτωχοί μου ειν' ει•τι•χισμένοι, κι οι•τε αγραμματοσύνη, ούτε 
ωτελ,ϊιuιά βQίσr.εται ανάμεσά τοι•ς. 

Τα κελιά στις φυλα;,:(ς μου δεν έχοι•νε πια κ(_)ατ01 1μένους, και οι 
δQόμοι μου ειν' άδειυι cι:τό ζητιάνοι•ς. 

Τίποτε δε λεί;τει α;τό τους yε(_)()\'Π)Ι'ς μοι•. Δεν είναι ι)cι(_)είς οι 
φ6(_)οι μου. 
[ιν' ο ;,:ύσμος ι5λο; φίλος μου, γιατί ;,:ι εγιίJ rίμω φίλη της δι;,:11ς τοι•ς 
ευτυχίας». 

Ότιιν ι:ίνω δυνuτι5 ολ' ιιι•τά να ει;τωΟοί•ν, τ6τε ΕΚΙ'.ίν' η χ(ι)(_) ιι Οα 
μ;το(_)εί να ;τε(_)ψ/Ηtνει)rτιιι κιιι γω το Lίιντcιγμu και γιϊι την 
Κ 1 •ι)�\)\'1]01] της. 

Ίlιοιιιιι1· Νιιίιιι! ( 1737 - 1809) 

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ 

)Ι(_)ι'πει να ο{Ι1πω κανι:ίς τον Ηιι:τι> τοιι ;τι:(_)Ι<ΗΗ>ΤΕ (_)Ο ωτιi τοιις 
ι1.λί.ους uνΟ(_)ιιJ;τοι•ς κω ;τοη' να μην ;τ(_)ι:ί.ττι:ι κι1νι'νι1 κuκ6, �-:ίτι: ί')�:ν 
;τι_><Sκειτω να το μιί.Οει κι1νΕίς, Είτε π(_)ι>r.Ειτι11 να το μcί.Οουν ιiλοι οι 
άν()(_)(JJΠΟl. 

Δl/ΜΟΚΙ'ΙΊΟΥ (Λvlloλrrιιo 2.'το/iα(οι; Μ.1; 4(ι) 
* 

Θα είοαι uξιοοέΙ)ωrτος ιιπ' ω.οι1ς, rι:ί.ν UQχίιπις πι_>ιίηα νιι 
ντι_>έπεοαι τον εω.'Τ<J οου. 

ΜΟΥΗ2ΝΙΟΥ (ΛνΟ. l:τ,>f{. ΛΛ, (,) 
* 

Ι Ιοτέ να μην ;,Λνεις τίποτι: ωοzι><>, _οι•ΤΕ μαζί μι: (J.λλον, οι1τι: 
μιiνος οου. I IE(_)tιHH>n:ι_>o απ' ι:iί.οι•; νιι ντι_>ι';τι:οω τον 1-:ιωτιS οου. 

1/Υ(-)Λ/0/'Λ (X(} ΙJιJ(i Ί:'πη, l lJ 
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AJ> MONIA ΜΕ ΤΙΙ ΦΥΣΙΙ 

ΥποΟι:<Πf πως 01\μι:ι_,ιι ι:ί<πf <>ι_>γωμϊνος, οιις ιιvιφηκε η πίι:οη. 
Λv δι:v ΕΥ<t{_ψοvίοι:π τη διϊιΟι:011 ο<ις μι: ι:κι-'ίvη της γης κιιι τοι, 
κ6ομοΙJ, Οιι οας ποvιΊ το κι:ψιίλι, ()(.( ι:ίοΟΕ ΟΕ δοοιφμονία με το 
σύμπαν. Λv ο ι-:οωτιψικ6ς ι:πιοκϊπτης οιΊς ι·ξι\vτληοι:, <ΗLς Πll{_ )f  
δοvι:ί.μι-:ις, ΠLJl'ΠEL V<t <tν<ιπ<ωΟι:ίπ 1j ν<t πιι\η κιΊτι, ιιν 6μως μι:ίvι-:η: 
χι,φίς να κιΊvι:η: τίποηι, κινδιιvι:ιJι:τΕ να χιίοι:τι: την ιφμοvία. ΕίοΟε 
οιιν τον fLΚLJOl)<ίτη, που ο' ωπι\ την ΠΕLJίmωοη, Οι.ι έχ<1Υf την L<J<>ι_>
ροπί(.( του. 

Ν(.( Εί<ΠΙ' οι-: <φμονία μι-: το οι•μ,,<ιν, ωπιj ι:ίvω η νέ<t υγιειvι\ ... 2:το 
μι-'λλον η ανΟι>ιι>Π<>της Οιι l)γιίλπ φωνϊς ίΊιιιμιφτιψίας κω ()(.( ι:πι
<ΠLJΙ'ψΗ Πl)ος τη ψιJοη. Θιι Οι:ι>απει1ι:τω κιιλλίτΕLJιι μΕ τον κιιΟαι>ι> 
ιιι:ριι, τις ηλιιικι:ς ακτίνΕς το ΠLJ(ι>l ιιι: την ιιγνή τl)οψ11, μι-: κιιτιΊλληλη 
fl\'(.(Πνοιj, με νψπι:ίιι κω ΠLJO πιιντ6ς μΕ τη f)οιj()ι:ιι.ι ήχων κω χι>ι1>
μιΊτων ... Θ(J: υπ<Ίι>ξυ μίιι Οιψιιπι:υτικιj τ<ΗJ μι-'λλοντος διιΊ της μουοι
κιjς Κ<LL των χι>ιι>μιίτ(Ι)ν ... 

11 βάσις τιις υγt:ίας t:ίναι η αγν<ίτης ωrnj που ΠLJl'ΠEL νιι μπι-:ι <m1 
ζω1j μιις γιιι να 0Ει><ιπ�:ι•Οοι•μ�:. Όλοι οι ΔιίΊιίοκ<ιλοι ι\)ωοιιν t<)ιιιίτι:
l'Ι\ Πl)οοοχ1j ιπην <ιγνιiτητιι. 

Ο. Λί/!ιιι,χι!Jφ (Διιίλ,ξη υτις 14 / 5 / /1)./7) 

Ο φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τυανεύς 

προς τον αυτοκράτορα Τιβέριο 

Ε Π 1 (J Τ Ο λ 1ί 

11 οωιπ1j ιίοκηοη της ι:ξιΗ•οί(.(ς πνιιι το οποι•<)ιιι!Jτιψο ΠLJ<ίγμα. Ο 
καλι•τFl)Ος (ψχοντιις Είνω ω•τ<iς ποι• κι•l)Ει_>νιί πι_>ιίηα ΠLJίίJΤ(.( τον 
ειιι•τιiν τοι• ... Λν ι•πιίι_>χΗ κιίποω τιίξη πι_><ιγμϊιτων, που ΠLJιΊγμιιτι 
1•π<ίι>χι:ι, κω την ι-:πιf)ΜπΕι ο Θι-:ύς, ο δίκωος ... ΠLJl'ΠEL νιι σκι::φτεί 
πως ύ.τι γίνι:τω είναι για το Κ(ιλ!J. 1 l ι>οχιίφιι λοιπ<iν και κιΊνι-: το 
κιιλ6, μοίι>αοε δικαιοοι'>νη, πιψηγ6ι_>ηοF τοι•ς δι•ιπι 1χιομένους. Ί-:.τοι 
Οιι διιί>ξΕις τ(.( διίκι_>ι•α. Μη Ι1ιίζεις πιο ψηλιΊ το Πl)οοωπικό ιιπ6 το 
κοι ν!J καλιS. αλλcΊ το κοι νιi απιS το Πl)ΟιJωπι κ6. 

ΦΙΛΟ2.'ΊΊ'Λ ΤΟΥ (Λ:τολλωνι'οιι τοιι ΊΊ111ν(ως Ε.ϊιυτολω; 1-η') 
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Ψ!ΛΟLΟΨΙΚΕΣ η.:Ι:Ψl ΙΣ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 

h:. Ν. Μl:.ΛΙΣΣΛ1'0110Υ ΛΟΥ 

11 ζυηj τιη• ανΟ(_)υ'Jποι• υι•νίυτιηω HC:: το νu f·νι:uγιi, νu ωοU(ινπω. 
να Οr.f'πτετω ;,:ω νcι C1Ία;τι1, διι>τι ;,:ω η φ•οι; τοι• είνω τ1:η_1uπλ1j: 
ι•ί.ιιπι;,:11, ιιιοUηματι;,:ιj. δωνοητι;,:ιj ;,:ω ;τη-ι•μιηι;,:ιj. Κω τιις η'υοιι
(_)<ι; ω•τι1; πί.π•uιί; π(_)ι':-ιι:ι νιι τιι; πι>οοι'χ(Ι)μι:ν ;,:ω νιι τιι; ;,:ι1λλι1ψ
y1ίψεν, ιίJιJΤΕ νιι Εςι:i.ίιΗΗιJ\'Τlιι :-ψο; το τ1:ί.Ηιiτ1χΗJν. f\' ιφμονίιι ΠLJOC:: 
την ιiλην πιψείι1ν τη; ζι,ιιj;, :-τοι• Ι'ίνιιι η 1·ξt'ί.ι;ι;. Ο ιίνΟι>ωπος ι'ίνω 
ι'νιι μιr.(_)<>ν τμιjμα τη; πιι'(r.οιJμίοι• ζω�j;. ;τοι 1 ι'χu ιινιιπτι•χΟtj Ι) ι>υδιΊ 
τιηα. r.<ωiπιν μιιr.(_)οτι:tτη; ;τιψΕίιι; ιξ1:i,ι;1'(Ι)C::. ιν μι'ιJω ι'\ι•ο;,:ολιιίJν 
r.<ιι lL\'τtςοοτιjτων, διά νιι ψΟιίοη ι:ι; την ι•ί.ι;,:ιjν. ιιωΟημιιτι;,:ιjν. διιι
νοητι;,:ιjν ;,:ιιι :-τνfΊ 1μιιτι;,:1jν ;,:ιιτιί.ητωίιν. Ι'ις: την ο;τοίιιν Ι'l 1 (_)ίοr.π.ιιι 
ιηjμι'(_)ον ;,:ιιι ιι:-τιi την ο;τοίιιν Πl.)<\(<1ψ1·ί ΠLJOC:: {νιι η:λυιiη:l.)Ο\' μι'λ
ί.ον. 

ι:ίνω Οιιι•μιίο ιον \'(( ((\'(ιλογωU1j %((ν1:ί; τι ι!z1'ι Επιη:λι'ιJΕι Ο 
ιί.νΟ(_)ωπο; ;,:ιιι τι Είνω ι)t'\'ltτ<>ν ιι·ι.ιiμη \'<L ι'πιπί.ι'ιηι ι·ι; το ι•λιr.<J\' ;,:ω 
ΤΟ Π\'l'l'!'lLTl%lJν ΠΗ)ΙΟ\'. J·:ν τοι'ιτοι; ι)Ι'\' ι)ιΊνιηω \'(( r.lί i ll] ΤΙ]\' γην \'(( 
ιrτψ'ιμτω τιιzι'ιτ1φον ιj Ι)(_)ωVιτ1·ι>ο\' ;τι· ι>ί τον ι'ιςονιί τη; ιj νιι πι·ι> l(Ι ι'
(_)Πω μι· ι'\ιωι οιιπι·ι.1jν τιιzιΊτητιι ;rι'(_)ις T<)l' ηί.ίιΗ'. Ι Ι ι>ι'οr1·ι νιι μ1),1·τιί 
τοι•; νι>μοι•; τη;<( ι\ί1·ω: ;,:ω νιι ;,:ιίνη ;,:ιιί.ιjν ;((_)ΙJ<Jl\' τ<ιJν γν<ίJοι:ων 
;T()l' ((ΠΟ%<ψι;1,ι. Νιι (L%Ι)ί.οι•Ο1j ιi.τι (ίlΨπί.�-ί ΙΤ:: ΤΙ]\' ι·;ι'ί.ιξιν %((1 \'(( 
<ι:-τ<>ψ'ιΊΊΙJ ι\.τι την 1:πιΙ-\ ι><Lι'\11\ΤΙ. 

11 ο;,:ί.η(_)<>τη;, η r.<ιr.ί<ι, η μωιιί.ί.<>ι'\οςί<ι. ο ;τι\)ηω; ι-ίνιιι Τl.)<ψι·ι�ιιί 
μ<ίιJτt'(ι·;. :-τοι• τιιί.ιινί;οι•ν την <ι\·Ο ι__><ιπι\τητιι ;,:ιιι 1·πιΙ) LJ<ι,)ι1\'Οι 1ν τ11ν 
1·;1 ί.ι;,:τι;;.1jν ;τοψ-ίιιν τη; πuο; μίίιν ιινωτ1\Ηιν ζωιjν. Μ1·ιιιr.οί Ο1·ι1J
(_)οι•ν τον πι>i.ι-μον ω; 1-'νιι <ινυΊr.<ιίον ;,:ιι;;.ι\ν r.<ιι νιψΪC<Η•ν ι\τι 1-ί\·ι1ι 
ι'\l'\'<ιτι\ν νιι ίαοπί.ι'ιJη μίιιν ;,:ιί.:-τοιιιν ί.ι•<Jιν ΙΊC <)1]/ll<>l'UΊ1J01-ίιJuC:: 
ι)ι•ιJz1·uι·ί; ·1.ιιτιιιπιί<J1·ι;. Δι·ν ι 1 :-τ<ίι>z1·ι μηιιί.ι•τι'ι_Ηι πί.ιί.νη. Κιιν1'νιι; 
που' :-τι\ί.ι·μο; ι'\1:ν Ο.ι•ιιι· ι)Ι'ιJ/Ι'(_)ΙJ πuιψί.,jμιιτιι. Λπ1:νυντίιι; τιι 
:-τ1·(_)11':-ιί.�:'.;1·. τιι 1·:;τοί.ί.ιι:;τί.ιωίιωι· ·ι.ω 1·,)η1ι101\>γηο1· Τ(_)ο1ι1·uιί.ς οι•ν1:
;τ1 ίιι; ι)ιιι την ;τν1:ι•ιωτι;;.1jν 1 ;1'ί.1ξιν τ11J\' 1ιν(Jι_Ηίπ11J\'. Το ίι)ιον ιιι;1Ί1ϊ 
ι)ι(" zιί.()Ε οzί.η(_)ΙJΤΙ]Τ((. Κιφμί<ι τιιιωι>ί<ι 1)1 \' 1·()1 LJ<L;"{! 1'111' ;τοτι'. (>l'Π 

1·zιιί.ί.ιτ1'ι__)1·ι•ο1· :τοτ1', ϊνιι r.<LZ<>l' (_)ΊO\'. 01Ίτ1· ϊzιιμ1 ν ωΗ( υίχιιτι\><ιν 
την Ί.()l\'(!)\'Wν. 'Οοον ((l'ΙΠΙj(__)(,)ΤΙ'(_)<Η (1.l ;"(()l\'((ί. Τ<)(Η)\' τuοιιι:ι_><ίJΤΙϊ__)(( 
τιι f'(Ζi.�'ι ιωτιι. Δ�:ν 1·ίνω η zιιzίιι ;το1• Ο1·(_)ιι:-τ1·ι'•1Ί το zιιzιiν, <ι.ί.ί.ιί. η 
·1.ιLi.11JOΙ'\'1] ·1.ιι.1 η οι•μ:τ<>\'Ι<L. Ι·:ίνιιι ΙΊ1:[Ίι1.ίωc ποί.ι'• 1·ι•;ι.οί.ι�'ηΕι�ον νιι
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τιμcι>(_)οιίμr:, π<ψ<ί. v<1 διδϊωzοι1μι-:. Ν<ι.. ι--πιΙ)ιί.λωμι-:v ποιν<ί.ς ι:ις ηι.. ωτο
πλϊομcη<1, Πί!(_)<ί. ν<ι.. Οιψιι..πι--ιίωμι-:v τω:; ωτίcις. ϊ)λω ω τιμιι)(_)ίω 
ι:ίvω οκλη(_)ι1ί, αvαποτι:λι:ιψcηιzοί κω ΙΙλc�κιί>δΕtς. Κιι..νι-'να ποτιί 
παιδί δι-:ν r.γινε καλύτε(_)ον μι-: τις τιμcι>(_)ίι:ς που τοι, ΕπιΙ1ι1λλοντω. 

Ο ι1νΟ(_)ωπος κιηϊχι:ι Οι-ίιις δι•νιηιJτητ<ις. Λλλ(ι.. π1--uιl)ι1λλι:τιι..1, ιι..πιS 
τ6οον πι,κv11ν 1,λην, (ί)ΟΠ ι)ΕV ιη.ι:πομι:ν Π(((_)(! την πλr.ον οκοτειν11ν 
6ψιν του. Εν τοιίτοις ο ΕΟ<ιπιψικιSς ι�νΟ(_)ωπος ιrι,vι:χιίις Εξι-:λί,ΗJΕτ<11. 
Είναι ένας (-)αSς Εν τω γίγvι:οΟω. Λλλ<ί. ι--ιφίοκι-:τω ακ6μη πολι, 
μιικ(_)<ί.ν <1π6 την Οι -:οποίηοίv τοι•, 6πως το μιχ(_)ιS πωΜ ι:ιψίοκπ<Η 
μιαι_J<�ν ωτιS την ενηλικίωοίν τοι1, 6πως ο κιφπ<'>ς μοχι_Jι1ν <ι..π<S την 
υ)(_)ίμαvοίν του, ιSoov ι:ίvω <αιJμη μ;κ(_)ιJς κ<ι..ι <ί.γοιψος. Είμωπι: 
1•λικιί. 6ντα κω. ι)Εν Πl_)!'ΠΕΙ ν<1 'ιη_;ι-:πιίηιωπι-- γι' ωιτιS. Μ,_. τα πιSι'>ω 
<ΠΙ.-(_)Είιψ{vιι γι--(_)ι'ι Επ<ί.νω <πην Μητ(ι_J<ι - Ι'η, μποι_J<JΙ.•μ,_. νο πι:η1ξοι,
/lΕ ιωψ<ι..λϊιπι--u<ι.. ιπις ι•ψηλϊς οψι..ίuι·ς της διιιvοίιι..ς χω ιπις ιαιiμη 
υψηλ6τιψι-:ς τοι, κοΟιψοιJ πvι:ίομιηος. 

() ιί.νΟuωπος της ιiλης ι--vι:uγι-ί μι-: ι•λιχ<ί. %(_)1TIJ(_)l(t, ο ωοΟημ<ηί<ις 
κιvι:ίτί1ι <Ι..Π<J το ιτ11νιι..ίοΟημ<ι.., ο ι)Ι((νοητ1jς <ιπιS την ι1χι:ψιv κω ο 
:πνι-:ι1μ<ι..τικιSς ϊιvΟuωπος ιιπιi την ιι..γ<ίπην. Οιτονδ11ποπ οποιιδ<ι..ία χω 
ί1\' Είνιι..ι η ι-:πι<π1jμη, δι:ν μιις Ι\οηΟι:ί νιι ι11•νι'>1:Οιίψι:ν μι-: την ζω1jν. 11 
αγιί.πη ιSμως το ι-:πιτ1 1γχ<'ινι:ι. 11 ιι..'(<ί.πη οι'>ηγι:ί τ<1 Ι)1jιωτϊι μ<ις Π(_)ος 
την κ ιη<1νιSηιτιv κ<ι..ι την <1(_)/.tοΥί<1ν. Μω; Ι)οηΟι-:ί ΠΕ(_)Ι<ΗΗiτιψον 
παντιJς (ιλλου δω ν<ι.. κιι..ηι..κτψ1ωμ1-:v την <ψ<ί.01-:1<1..ν κ<ι..ι την Π(_)ιiληψιν, 
διιJτι ιιποκ<ιλιΊπτι:ι την εοωπ(_)ικ1\ν ι5ψιν των π(_)ιι..γμιί.τωv. 11 ι1γ<ί.πη 
�ως ΙΙοηΟεί διιι.. νιι.. γν<ι)(_)ίο<,ψΕν τοι•ς ιι..νΟ ι_Η/Jπους, μας ψΙ'ι_JνΕι εις 
ΕΠ(Ι..ψ))V με Τ() ΕιΤΙΙ)Η"l_)ΙΚι)ν 1 :ίνιι..ι τοι, ιιν0ι_J(ίJ;τοι•, μΕ τον E0(1JTEl_)IΚ()V 
το11 πλοι•τοv, τοι, οποίοι, δ1-:v ιJΤΕ(_)ι:ίτ<ιι χιιι ο πτωχι\τΕ(_)ος των 
ιι..νΟ(_)u>πων. 11 αγϊιπη είνιι..ι ιι..κ<ιτιί.Ι\λητος δι•ν<ι..μις, μυοτηuιc/Jδης 
ενέuγι-:ιιι.., πολιrτιμ6τιι..τον ιι..γ<ι..ΟιJν. Είνω δημιιΗ'l_)'(<>ς κω ί1νcιμοι_Jφω
τιjς της ζω1j;. 11 <ιγ6πη γι-- μίζ.ι--ι κιι..ι ομιψψ<ιίνυ την ζω�jν. Ι !ιJοον 
μι-:λαγχολικ1j κ<ι..Οί<πιιτω η ζω�\, ιSωv ι'>ι:v ι•π<ί.QχΕι ι1γιί.πη. 11 cιγιί.πη 
είvω το άvΟος της κιιτί1νοψ1ι:ως. 

11 εξέλιξις Ι1ιιδίζει απιS την uγvοων π(_)ος την γν<�'>οιν, ωτύ το οκιJ
τος π(_)σς τυ φως, ωτ6 το κιι..κ<iν πι,ος το χ<ιλ()ν, ωτιS τον χuψιυμ(>V 
προς τη,' ενύτητα, ιι..;τιi τον Εγωϊιτ�wν πuος την ιι..ι•τοΟι1οίιιν, uπύ την 
αλληλυεξ6\'τ(1JιΗν πι_Jος την ιιγ<:ίπην. Ι Ιοίος μπι)(_)Εί νu ιψvηΟ1j την 
ι:ξ{λιξιν και την ακατcψλητον δι1νιφίν τη;: ΛvcφψιΙ-Ι<iλως /-\ιι..δίζιι 
(l..(_)'((L, ()Τ((\' την κuίνωμΕν μι-: τιι.. cινΟuιί)Πl\'(Ι.. μέτuιι... Λλλu διcι..τί \'(1 

είμεΟu U\'l'πιSμονοι: 
Λι οτιγμυί της φί•υεω; ι:ίνω ιι..ιιίJνες κιι..ι ω ημ{(_)ω της δημιου(_)

γίcις είναι κοομολογικοί ΠΕ(!ίοδοι. Λι μιψιιυί των ιS\,:ων γεννcίJ\'τω 
και πεΟαίvοι•ν <ι..δι6κοπ<ι, ιιλλιί η ζω1j η οποία τιις εμψι1χιίJνει είνω 
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αΟάνατη και αιωνία. Δια μέυου των μυuφ<ίJν εξελίσυεται η ζι,J11. Ο 
σοφός δεν αι χμαλωτίζεται ωτιS τας μοί_)ψCLς. Ατενίζει πuος την ζω�jν 
η οποία κuί•/1εται κάτω cι:τ6 κάΟε μouq;ijν. 

Ο αι ιί,νιυς υδοιπόuυς 1-\αδίζει ωωιΊuωπι( την <ηuωτόν η1ς ζω1jς. 
Τα λάΟη, αι λοξοδuαμίαι, αι απυΗχίαι είναι τα υκαλοπάτια που 
οδηγούν εις η1ν επιτι•χί((ν. Τα εμπόδια, ω cωΟένειαι, αι πτιί,σεις, ω 
κακοτυχίαι, δεν αποΟαuύνυυν εκείνον ποι1 ι:ίχt: την ευτυχίαν να επι
τύχη ένα υραματισμ6ν του τέuματος, έοτω ;ωι αν ο οuαματωμός 
δι�juκησε μίαν μόνον cπιγμ�jν. Το τέuμu είναι η κυρυqηj του /-\ουνυύ. 
[ίvαι η ζω1j εν ελευΟερία, είναι η ζω�j η1ς ΛληΟείιLς, η1ς [νόπ1τος 
και π1ς Λγάπης. 

(Δ ημοοa·ύτηκε σrο J.lo πιίχος του «ΙΛ /2.'ΟΥ», /ούvιος Ν59) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 

ΗΟικές vποΟιίκες 

Όποιος πuοτιμάι::ι τα ογαΟc:ί της ψυχ1jς πuοτιμιί.υ το πιο Ο{ίκu· 
6ποιος Π(_)Οτιμάει τα ογαΟu του (J(ιψιηος πuοτιμ cί.ΕΙ τί! αν0ί_)(Ι)ΠlVC1. 

Λ;τrίu.-cαυμι1 37, ι'κ,\ουη /)ίι:/.1· - Κω11z.
* 

11 μεταμέλι::ια για τις cί.οχημες πucί.ξΕις είναι <Ηιπηuία η1ς ζω1jς. 
Λ,ϊι'iι J:T. 43 

ΛυτιSς που αδικι::ί ι:ίνω πιο ί)ι1ιπι•zιιψr.νο; απ.6 ωπϊiν ποι• ((δι
κείτω. 

ΛπιSοπ. 45 

Είναι μεγαλοψ1•zία να 1 1;ωμ{νοι•μ�- μr πuωiτητιL την CΙνιί.ιψουrη 
Πί_)Cί.ςη. 

* 

Ο ενcί.uπο; cί.νΟuωπο; 1'η:ν ι•ποί.ο'(ΪζιΊ τοι•c ψ(ιΊ λοι•ς ΠΟL' τον 
Κ(Π1]'(<)(_)Οι'•ν. 

Λ,ϊιΗJΠ. 4Η 
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Όποιος νικιέτuι απ6 τu χL111μuτιι, είναι uδιίνιηu vu γίνει ποτέ 

δίκαιος. 

Λπύοπ. 50 

Ι Ιολλuί, uv και κάνοι,ν τις πιο ϊωχημες πι_Jιiξεις, χQηοιμοποιοιίν 
τους πιο <J)(_)ιιίους λ6γοιις. 

Λπύοπ. 53α 

Οι uνόητοι ιτυνετίςοvτuι μι τις δυοτι•χίι:ς. 
Λτωυπ. 54 

1 l ι_Jέπει \'({ ζηλι:ιίουμε ω έι_Jγα και τις Π(Η�ξι:ις της αι_Jι:τής κω 6χι 

τους λιSγους. 
Λπόυπ. 55 

Είνω καλιίη:ιyο να ελέγχουμε τα δικά μας οψάλματα πιφιi τα 
ξένα. 

Λπιiυπ. 60 
* 

Ο άνΟοω;ως είνω άξιος 11 ανιiξιος, ύχι μόνο με �άυη όοα χάνει, 
uλλά και με ύσα υκέφτετω. 

Λπι5σπ. 68 
* 

Δεν πι_JέπΕL vu δεχιSμωπε τίποτε ευχciι_Jιιπο, αν δεν μας ωφελεί 
ηΟικά. 

Λ,ϊιiυπ. 74 
* 

11 απιSκτηυη ΧQΙJμ(ιτων δεν είναι χuχι5· είναι ιSμως το χεl(_)ιSτειyο η 
απιSχτψnJ χοημιiτων απιS άδιχες πι_Jιiξεις. 

Λ,ϊόιJΠ. 78 
* 

Όοοι με τα λόγια κϊί.νοιιν τα πά\'tα αλλά μl' πι έι_Jγα τίποτα, είνuι 
ψειΊτικοι κω κατ' Fπίφιωη μιSνο ενϊψl'τοι άνΟι_J<ιJποι. 

* 

1 Ιολλοί uποφείιγουν τuι•ς φίλους τους, ιSτuν οι τι::λευτuίοι πέοουν 
απιS την Fι•ποοία στη φτιίιχειιι. 

Απόοπ. 101 
* 

Ι Ι ομο(_)ψΗi του υιίψατος �-(νιιι ζωιίιδες οτοιχείο, αν δεν cπηοίζετω 

οτο νου. Λ,ϊύοπ. 105 
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Είναι εΊ'%Ολο να βοεις φίλους, ύταν είοαι ει•τυχισμένος, αλλά, 
6ταν είσαι δυιπι•zισμένος, είνω το ;τιυ δίιιτ%ολο α;τ' όλα. 

Α.ϊύο;τ. 106 
* 

ΙΙ παιδεία είναι στολίδι για τυυς ει>τι•χιιψrνυι•ς και καταφύγιο 
για τους δι•ιπι•zιιψένου;. 

J\,,ϊL)UΠ. 180 
* 

Οι μΕγuλες απυλαίιιrεις δημιι�ι•ογοίιντιιι ((;τ:() την παοιιτι1οηιτη των 
ωucιίων έογων. 

Α.ϊύιJΠ. 1 Υ4 
* 

L<1χπ11 ;ψίιn1 διuΟι-:τΕι ω•η>ς ;τοι• διν λι•;τιίτιιι γω 6ιτιι !Ίι-:ν ι:χι'ι, 
αλ)Λ χcψ_�πιιι γω ύιτα ι-:zει. 

Α.ϊι\ο;τ, 23 1 
* 

Ο οοφιSς (ινΟοω;τος fL,O(_)Eί νιι πιίιι οΕ %<ί0ι: η>;το, γωτί π<η()ίι)ιt 
τι1ς ενcίοπης ψι•χ1jς είνιιι ι>ί.ος υ %ι>ιψος. 

Α.ϊι\ο;τ. 2-17 
* 

11 δι•νιφη %ω η ομιψψι(ί ι-:ίνιιι τα αγcιΟιί της \'Ε<>τητος η οωφuο
ιruνη είναι το ϊινΟος τοι ι γ11uιιτος. 

Α,,ι\υ;τ. 2Υ4 
(Μι-τιirr ρuιτη ωυ5 Φιλολ. ομιinιι «ΚΛΚΤΟΣ») 

�ημΕίωvη: Όvοι ζητ1jvοvν κω το ιφzιιίο ·�1•ίμ,·νο. μ;ιιψοι'•ν νι, το �σουν κω ,πην εγκυ
κi.ωΗιί,'ι,11ι «Ι ίΛΙΟΥ» ,πον τ<iμο ιφzιιίο Ι ].ί.ηνιχ6 :τν,·,;μιι. 
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1-Ι καταξιωμένη μεγάλη ελληνίστρια 

Ζ α κ λ ί ν ν τ ε J> ο μ ι γ ί 

της Ι'αλ λ ικ1ίς Λκα()η μίας 

ΙΙΛΝ.• Δ. ΛΝΛJ'Ν�η:ΤΟΥ 

11 JΛCQUU,/NE (/e ΗΟΜ//,/,Υ Ε:{vω μ{u t·ξf.χo1H1u t·λλψ/ιπuιu 
της εποχιίς μας με διεΟvιί uvuγvιι'ψιοη. Λvιiλωιπ τη ζωιf της υτη 
μελfτη της uuχu{uς Ι:'λλψικιίς Ιuuιψ'.1.τε{uς χω ΚU()πr5ς (11.'τιίς της 
uφου{ωυης t:ι'vω περιοοr5τεuα uπι5 t:/κοιJΙ /1ι/Jλι'u της γιu τα μ,:yϊι.λu 
κλααικu κοίιF.1!(1, το uuχuι'o θϊuφο χω ΤΟΙJς τψηιχοιίς, τοιι ϊ)μηuο 
χω τοΙJς αοφιιπf.ς, τα πuοβλιίμuτα της Ιϊλλψιχιίς ι)ημοχρuτιu.ς, τοv 
uvΟψ1ιπιομr5 υτηv Ι:'λληvιχιί οχf.φη, χω τηv t:ξf.λιξη το11 νι\ιιου ιπα 
κλuοιχu χιιίιεvu. 11 ζωιί της t:/vω μιu uι)ιύ.χοπη ω.ϊρu υυγγρuφίς 
χο.ι διδuοκuλιu.ς. 

Ι�Ί'vαι ομι5τι,ιιος χuθι;γψριu ιπο //uvεπιιπιί,1110 τοΙJ Ι Ιαc,ωιοιί, χω 
ιπο College fle 1"ra11ce ι'ι\JΙJUF. ειι)ιχιί {ι�ρu ιπηv οποιu. ,:Νι)αξε. Ι:ϊιιω 
μf.λος της Λω(/eιηίe (/e.1· /11.Ι'crίμιίοη.� ι:t /]el/e.1· /,ι'/1/'e.1·. Επιιπ{yωψα 
f5λωv, η εκλοyιf της ιπη /'υ.λλιχιf Λχuι)ημι'α. // uι)ιϊ1.χοπη προυιμψu 
της OT(l ι·λλψιχu Iuuμμuτu (11!(1γ1,1ωρι'ιΠΙJΧΕ' με τψ f:χλογιf της ιπψ 
Λκuι)ημι'u ΛΟψriΊv. Ιϊπ/ιrης της ει)ι5θη το /1ρu/1ι:ι'ο Ωιιάιn; /995. 

Αποσπάσματα από το πιιιiσφαω εκδοΟέν βιβλίο της 

«Ο νόμος στι1ν ελληνικιί σκέψη>) 

Υπιί.(.?χΕι ϊνας U1:ίος νι1μος ποιι (.?t 1Ομίζει μι: ποιον τ(.?6πο υι1μμπϊ
χι-:ι το χιί.Ut-: τι στην τιί.ξη του υιΌμπιιντος. Κιιτϊι τον I Ιοίοδο, οιΊμψωνu 
με το νόμο αυτό, uν τι1 ζίίJιι ι1λληλοοπι1Qάουοντω, οι άνί)ι_>ι,ιποι 

{χοι1ν λάΙ1ει δ(ιψεά τη διχι1ιοοι1νη χω αντιιμ1°ίl)οντω, 6τuν ξ{Qουν 
νιι σι,μμιψφιίηυντω.11 τιί.ξη, ο κι1νι1νι1ς, η Η 1ι_>ι1Ομία πο1 1 δι1-'ποι 1ν το 
οί,νολο του υίιμπαντος, είνω ω1τι5 γιu το οποίον οι ιί.νUοωποι Uα 
χαι1χηUοι1ν επειδι\ πέτιιχαν να κιψωοχ1jιτΕι οτις πόλεις των ... Ο 
«νόμος» αντιποοοωπει1ει έτσι ένιι ιδΕιίJδ�-:ς πολιτιυ μυι!. [ίναι ο 
χαν6νας χαU' εαιιτιSς, τυ αξίωμα της τϊίξης, και οι άνΟοωποι τον 
χ(ψιυαν ιπον εαυτό τους, 6πως ο Δίιις τον χιί.οιοε ιπον Χ<>uμο. 

*** 

Ο Αιuχίιλος γ(.?άψει ιπις Ιχι-:τιδι-:ς (707 ιπ.) ... «Μω' ιπους νόμους 
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της Δί;.:ης, της πολύ τιμημένης, είναι τ(_)ίτη γ(_)cψμένη εντυλιj, τυυς 
γονείς σου να σέ�εσαι» ( ... ) Το πα(_)άδειγμα της ευγνωμοσίiνης 
πα(_)αμένει στα Αϊυμνημονεί-μcιτα τοι• Ξενοφ<(Jντα (4°. 4, 24) και ιπη 
()ητυ (_) ι;.:ιj του Λ(_)ιστοτέλη (Λ. 1374, 24) ως παράδειγμα άγραφου

νόμου. Και ιπη }>ητορι;.:ιj εις Λλε'ξανδ(_)ον (π, 1421b) τοποΟετεί δίπλα 
στο σεΒασμό προς τους γονείς, την ει'ε(_)γευία προς τοι•ς φίλους και 
την ευγνωμσσί•νη προς τοι1ς ε ι•εογέτες. 

*** 

[κείνος (υ Θοωωδίδης) δεν διιπάζει να διαπιστiχ;ει την α;τυ
τυχία τυυ νόμυυ σε σχέση με την Φύση ( ... ) Και συμπεραίνει: «Με 
λίγ<ι λόγια είνω πυλί• uνύητος ε;.:είνος που νομίζι:ι ότι είναι δι•vα
τι5ν, 6ταν η q.ί•οη του ανΟl_)ι(Jπυι• τον υπuι(>χνF.ι με πάΟυς σF. μια 
Π(_)άξη, να τον υυγ;,:(_)ατιjυει είτε u νι5μυς, είτε άλλος κανείς φύ�υς» 
(Γ, 4-, 7). Με τη Μξη φύση, εννοοι'•με Ι)έΙ)αια την ανΟι_>ι(>πινη φι1ιrη, 
τα πιί.Οη, τις F.πιΟι•μίες. 

Ο Ξενοφi>ν πuοσΟ{τει ( ... ) μια ΟF.iψηση Ο(_)ψJκευτικής μιψφ1jς 
πυυ δF.ν Οα μποuούοιφε νιι αγνοιjυουμε. ΙΙucί.γματι ,  μόλις ο 
Σω;.:u(ιτης, ολο;,:ληui>νει την ιινιί.mι•ξη των πuιατικι(Jν ωφελημιί.των 
τοι• νιiμυυ, εωάγει ένα νέο Οϊμα οχετι;.:ιi με τους άγραφους νιίμους

(Δ. 4. 19). «Γνω(_) ίζεις δε, ιι> Ιππία, είπε, ;,:ιί.ποιοι•ς ν6μοι•ς που λέγο
νται άγ(_)cιφοι:». Οι άγuαφοι ωrτ:οί νύμοι μύνο απιS τους Οεοι,ς 1\ταν 
{)ι•νcιτιiν να έχουν ΟεοπωΟεί ωι,ού ΟΕ ι>λες τις χι(ψες είvω οι ίδιοι 
;,:ω δεν Οcι μπυι__Jοι•οε να υπcί.uξει %<ψιcί. οι•μφωνία μεταξ-ιJ των 
ανΟuc(>πων που τους αναγνιιψίζοι•ν. Εξ <ί.λλιΗ', οι 0Εοί αν11λιψl)<1-
νουν οι ίδιοι να τιμc,ψιjοοι•ν ε;,:ι:ίνους που ι)Εν 1•πακούουv ΟΕ <.ιυτοιiς 
τοι•ς νιiμοι•ς. 'Γ.τοι, α;,:ιiμα ;.:ω οτα μιί.τω των Οι:iJν, η ι)ικωοοιiνη 
τω'Τίζετω με το υι:Ι1cωμ6 ιποι•; ;,:ιιν6νες. 

*** 

Lτο δει'rτ:F.(_)Ο λιiγο (του ΔημοοΟr.νη) ;,:ω' Λuωτογείτονος, ( ... ) ο 
νιiμος uντλι:ί τη bιχuίωιτιj του uπιi το γι:γονιiς ιiτι uντuποχvίνι:τuι 
ιrτην ίi)ιu την τάξη της φύιτης ( ... ) Το ;,:ι:ίμι:νο 1•πψω1πίζπω την 
τιί.ξη. τη ίf,LΗίνηοη, τη {)ι;.:ωοοι•νη 1:ν<1ντίον της πιψιιφι_�οοιΊνης, της 
cι,ιi.οδοξία;, της <ηαξίc1ς, ;.:ω ανιιψ'ι__J πω· γι' ω•τιi οτην τιί.ξη του 
ιη'•μπι1vτος ( ... ) 

Εξ ω).οι• η ιι)!:(� της τ6ξης του οι'•μ.,ϊ<Ντ:ος 1\ηιν, (1Π<) !'%1:ίνη την 
ι:ποz1j ί'\'{( πυί.ωιS επιχι:ίuηιω γω να ;τι_�ο·ι.ι.ιλ!'οu το οι:f)ιωμιi ιπους 
νιiμοι•; ( ... ) Lτι)ν Λίιιντ<ι του Lοψο;,:λ1j, η τ(ιξη τοι• οι•μ ... -ωντος ι:zEL 
<1νωι 1·uOrί γω νιι ι)ι·,ωιοί.ογ1jιΗΊ την 1•ποτιιγ1j ιπο1•; ;,:οινοι•ς κανι>
ν1:; ( ... ) Ο 2.:rιJ%LΗί.τη; οτοv Ι'ι)l_)γίι1 ι)ι:ν παuι1ί.ι:ί:τΗ οι''ΤΕ ι.ιι•τι>ς νι1 1:πι
·ι. <1ί.f:ου:ί ω•τιi το ,.:;τιzΕίQημ<ι οτο ο;τοίο <1,c1ίνπω ν' UΠ(}()ί{)ι:ι
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Ι ΙυΟαγοQική ΠQοέλευίnJ: «ΛκιSμu λένε οι υοφοί, Καλλικλιi, 6τι τον 
σΙJQανιS και τη γη και τους Οεούς κω τους ανΟQιί>πους σ11νδέουν η 
επικοινωνία, η uγϊιπη, η κοομιιSτητα, η οωψQοοιίνη και η δικωοοιί
νη κuι 6-τι εξ αιτίας αυτιί>ν ονομάζουν το οϊιμπιιν τοϊrω «κ6ομο» και 
όχι ακοομία, ούτε ακολιωίu (507" - 5UR<,). 

Α νΟολόγΙJσΙJ από συνέντευξΙJ που έδωσε UTIJV ΑΟιίνα τον περασμένο 
Ιούλιο. « ΚαΟΙJμερινιί», 16-7-95 

ΙΙuοοπαΟιi'> νιι μην εγκ<η<ιλειφΟι:ί η διδιωκιιλίιι των ιιuχ<ιίων 
ελληνικιί>ν οτη γιιλλικιi εκπαίδευοη κω οτα υπ6λοιπιι ΚQuτη. 11 
εκπαίδευίnJ ΠQέπει νιι δίνΕι (Πους ιινΟuιί>πους πνΕυμuτικϊι εφ6δω, 
ιιλλu και τη γνιί>οη οuιομένων αξιιί>ν κω εν6ς πολιτικuιί ιδειί>δοι•ς. 

*** 

Tu κείμενα δεν εψοδιάζοι,v τον άνΟQΙι>πο απλιί>ς με λογση:χνικιi 
γνιίκrη. Θα ήΟελα πολλοί νέοι νιι έQOouv οε επιιφ1i με uιπιί. τιι κΕί
μενιι, ει δυνιιτ6ν ιιπ6 το ΠQΙι>τι>τυπο 1j αλλιιίις ωτ6 τη μπιί.ψ(_}<ιοη, 
έοτω κω αν μπιί. ακολουΟιjοοι,ν ένu διιιψιψετικιS δQ6μο οτη ζω1i 
τους, γίνουν επιοτιjμονες, έμπιψοι, /)ιομιjχιινοι. 11 επαφή με την 
αι�χαία ελληνική γι_>αμματεία tlα έχει οιαμοι_>φu'>υει τον χαf!ακτιiι�α 
τους κω ι-:vα ούστημ<ι αξιι;>ν. Είμω ΠΕΠΕΙQ<ψϊvη γι' ιιιιτ6. 

*** 

Νομίζω 6-τι οι αι�χές πάνω στις οποίες υτηιιίζεται η Ευι�<Γiπιι 
σήμει_>α είναι εκείνες που δίδαξε η κλαυικιi Ελλάοα ... Μιί.χομω γω 
τη διδuοκαλίιι των ελληνικιί>ν μι' την <LΚQ<ί.διιvτη πΕποίΟηοη ότι Οιι 
είναι χuιjοιμη για την επΗπ11μη που Οιι διαλ{ξο1 1ν μπά, 6τι Οα τους 
χuηυιμεύοει ιπη ζω11, υτον τQ6πο της οκέψης, οτηv επιλογιi του 
υωοτού επαγγελματικού ΠQΟ(Ηινιιτολιομο1ί. 

*** 

Όλοι οι πολιτιομοί γνωQίζουν ιπιγμές μεγαλείου και πτιίκnJς. 
'Επειτα ξαvαγνuφίζουν το μεγrιλείο. 11 Ελλιί.διι μ.,,:ιψεί νιι ιιvτιμε
τωπίζει πολλά Π(><>�λ11ματu 01jμε(_)<1, αλλιί. {χει και επιτυχία οε 
τομείς 6πως η ποίηιnJ. 11 οι•νϊχειιι με το πrιοελΟίSν δεν έχει διαρ(_}ιι
γεί ... 11 Ελλάδα του Sου π.χ. αιιί>να 1ίταν ένα llαύμα. 

*** 

11 δύναμη του κρcιτους είνιιι Οϊμα τι�χης, ενιί> η πνειψcιτικ�j δύvιι
μη κιιλλιεργείται ... ΙΙuϊπει να εκπωδl'ιΊοιιμε (ινΟι_1ιί>ποι1ς με ανοιχτό 
μl'αλ6, ικανοι!ς με στ(uεη ιδυ>λογίιι ... Ότ<Lν με Ε(_}ίιηοι!V πιί>ς Οα 
επανακηjσει η κλαοικιi πιιιδείιι την τιμητικti Ο{οη της στον εl'(_}Cι>
παϊκ6 πολιτωμ6, δεν έχω ιιπιί.ντηοη. Ελπίζω· και αναφι:uω το εξ11ς 
παοάδειγμα: Ί::να μtJVU πuιν ιιπι> την πτιΓΗτη το1 1 ΊΈίχοι•ς, ποιος μ.,-το
ρούσε να φαντιιοτεί τι Οιι ουν{Ι-\ω νε ... 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Το ΑΛΦΑ και το Ω!\'ΙΕΙΆ της εξέλιξης 

ΧΛ1' ΛΛ. ΜΠΑ!' ΛΚΛΙ 1 

Οοιομό τη; ελευΟει.?ίας !-\ι.?ίU%οψε στην ul.?χω6τητα κατά ποιίηυν 
οτυυς Στωϊ;ωύς. Ο [πί%τητος υτις «ΔωτοιΙ-\ές» λέγει 6τι: 
«U.εuΟεους είναι αυτός ιπον οποίον γίνοντω 6λα σύμφωνα με τη 
Οέλη<n1 του %UL τον οποίον %Uνείς δεν μπιφεί να εμποδίuει». Μετά 
Ι)οίο%οι•με Οl_)ιυμό της Ελι:ι•Οεl_)ίuς ιηη Δ1jλωιτη της Λμεl_)ικuνικ1\ς 
Λ νεξιφτηυίας το 177() %ω στη ιrι1ντα;.:τι %11 ιrι •νέλε υυη της Γαλλίας τυ 
17 CJ. Ο πl_)ι/ηυς λέγει ι>τι: «Όλοι οι άνΟοωποι υτλάuΟηυαν ίιJοι. 
Γπl_>οι%ίο0ηιταν α;τό τον Δημιοιιι.?γιiν α;τιi ιψιομένα αναφαίl_)ετu 
δι%ωιίψατα κω μεταξί1 αυτι!Jν είναι η ζω11 και η ελει•Οεl_)ία». Ο δΕti
τεοος Οl_)ιιψός λέγει ότι «ΕλευΟεl_)ία είνω το νι� κάμνει κανείς ό ,τι 
0O.ει και διίνατuι, αρκι:ί να μη βλάπτι:ι τον ι:αυτιίν τοι, ή τους 
άλλους». 

Όλα τα ψλουοq,ι%ά υυιπ1\μιηu δέχονται την εξέλιξη των ψι•χι;Jν , 
η ο;τοία ε;τιτιγ1/ινεται ιiταν υπάοχει ελ�-ι•Οεl_)ίι�· μιiνο τότε κιιτιφΟι!>
νει η ψι1χ11 νu Ε%δηλιίκη:ι χωl_)ίς εμ;τιibια τοι•ς νιiμους, τις δυνιί.μυς 
%<!1 τι; ιδιι5τητες που έχυ λι:υκιί και να φΟάιιι:ι τέλος στην απιίλυτο 
αυτής ι:λι:υΟι:ρία που ι:ίνuι η απι:λι:υΟέρω<ηj τιις απιί τα δι:ιιμά της 
ύλης. Δηλαδ11 η ελει•Ο1ψίι1 είνω το ΛΛΦΛ %ω το ΩΜΕΙΆ της εξέ
λιξης. Υπιί.l_)χουν ιί.νΟl_)ωποι οι ο;τοίοι με το ψει,δος, την uπάτη κω τη 
/-\ίu επφάλλουν δουλεία ιπους άλλους. ΜΕ ωrτιi δωταl.?ιί.uuουν την 
ιιJΟl_>ι.?ΟΠία των δυνάμεων της φιΊιn1ς οι οποίF.ς ;.:ινοι1ν τον %ι5ομο χω 
{χΕL ω; ι�ποτέλευμα την οτιωιμιiτητu της F.ξέλιξης των πνειψιί.των. 
ί\)).οι άνΟl_)ωποι α;τ:ιS (ιγvυιu των νύμων της φιΊοης υπο!-\ιί.λλοντuι 
μιiνοι των uε δουλεία %ω δημιουl_)γοιΊν δ�:υμιί. ιπον 1:ιωτύν τους και 
τα οποία δεν ζητούν να απιψάλλουν. Τα δι:ομιί. ω1τιί. είναι οι προλτj
ψεις, οι δι:ιυιδuιμονίες και οι διι:στραμένες ιδέι:ς. ί\λλοι πιί.λι ι:ξ<tl_)
τοιΊν τις u;.:!Εψεις ;.:ω τις Πl_)<ί.ξει; τοι•ς ιαιS·τις ιδι:ι:ς των άλλων ;.:ω 
έτοι ι�ποδF.ι%νί•οvτω ιSτι οηχ><ΗΊντω %(._)ίοης, ω•πνι:l.?γειας κuι uυνι:ί
δηιn�ς. Οι ψι•χr:ς αιrτές μ{νυυν στάοιμ ι:ς, πιψιί. τον ι:ξελι%τι%6 ν<Sμο 
της φί•ιn�ς, γιuτί οι ψι•χι%ι:ς ιδι6τηπς ωrrιί)ν cηl_)οψούν. ί\λλο %CL%<> 

γιιι την ψι•χ11 είνω η πl_)οο1\λωυ1j της 01-: δ<SγμιηC1 ή ιδέες ιί.λλων 
(!V0l.?(J);t(ι)ν. 

Με τον τl.?<Sπο αυτιS η ψι•χ11 uποείτω F.λιυ0Ει.?ίας %ω δεομε-ιJπω 
στην F.ξϊλιξή της γιατί διν λειτουl_)γι:ί πλι:ον η Οι%ή τους ν<ίηοη, 
Or'λψni, %UL %(._)ίιn�. 
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Κατά την uοκηοη της ι-:λι:ι 1Οι:(_)ίας τοι1 ιηι>μοι1 ι1nι:ί(_)χοι1ν ιi(_)
Ι<ί τιt 

οποία Οϊτει ο ηΟικιSς νι1μος. Ο οοιι,ιSς ι)ιι'\ϊιο;-:ιtλος 2:;τι•uος Νι:ίγο; 
μας λϊγΕι: «U η0ικ6ς ν6μος της �·λι:ι1Ο1·(_)ίιις ι)ω της λ1'ιτοι1

(_)γίιtς τιιι• 
επιΙ)άλλΕL κuι απωτεί κιπι:ί την ι:ίοκψηj τι>ι• ι1n6 των κοινι1ινικι(ιν 
ατ6μων ι5πως {κωπον ι:ξ ωιτι(Jν Ι)οι•λπω, Οr.λι·ι, κινι'ίτω ·,ωι Ι'νι·u
γr.ί κιηι:ί τuξιν UJOTf. νu μη fΊt;τοι)ίζι:τω η 1·;-:ι)ιjλωοη n1ς Ι)οι 1ί.ψ1ι:ως 
της Οελψπ(ι)ς, της κιν1jοΗΙJς κω της ι:ν1·(_)γ1·ίιις τιιJV ιίί).ι1ι\1

, οι,π ι)ιιι 
των ι-:;.ι_δηλ1(ι<JΕ(ι)Υ ωιτι(ιν νιι Τ!ί!(_)Ι'/Lιοι)ίζπω η Τ!(_)ι>οι)ος %<<1 1·ι1ι)ιιιμο
νίιt τιΗ 1ς χυΟι(ις κω η ι)ικ1j τοι 1 Τ! (_)ι>οδο; ;.ι_ω ΙΊ•ι)ωμοvίω,. 

Ο ηΟικιSς νι1μος των ιtνΟ (_)ι(J;τι,ιν %ιι0ι(ις ;-:ω οι ;τολιτικοί ;.ι_ω ;-:οινι,ι
νικοί τοι 1 νιiμοι πuϊπι:ι vιι ιπηιιίΊ:;,11\'Τ<ι: 11τι11 1ς 11 ι•ιη;.ι_οι Ίς νιiμω•ς. Λι•τιi 
ι5μως i'>Εν ιτιψΙ)ιιίνΕΙ π<:ί\'Τίί κω ι·ίνω ο λιiγος γιιι τον ο;ωίο ιι\·1';-:ιι
ΟΕν οι πνει1μιηικοί ι:ίνΟ (_)ωποι ·,Ηηιcί'>ί%<ιιΗιν ο(_)ιομι\•011; ιινΟ(_)ιΓι;τι
νοι1ς νι1μοι1ς ως <tηλ1:ι1Ο1' (_)οι•ς ;-:ιιι μι·uολη;ττι;-:οιΊς. Ο ω'ίμνηοτος 
Λντυ'ινιος Λι)(_)ιιινι1;τοι•λος ιω; μιί.ιίι·ι ωοιιiι)ιιξιι γι<ι το μι'ί.ί.ον της 
κοιν(ι)νίιtς /lE τιι λι>για: «1111 ι•οι; 1·;τιπλ1-ί το �-'(_)ΊΟ της. ΩΟι·ί πι:ί\'ΤΟΠ 
κ<ι τα ι:ίτομιι κω τοι•ς λιωι>ς πuο; την 1·ξ1'λ1ξη %ιιι την Ελ1·ι•Ο1-'(_)ί1t %ω 
Ο' ιινιιτι-:ίλι--ι κι:ίποπ κιιι f·;τί της ΙΊ1ς η ημι'ιι<ι τη; ;ωΊι1ΓΗ11·ως των 
ιινΟ (_)ω;τίν(ι)ν δι%ιιιωμϊιτων. ί\·1<t%Ι:ί(_)ιοι 1·;-:1·ίνοι οιτινι'; Ο1ι οι1νπί.ι'
οοι1ν ;τι'(_)Ι<ΗΗ>ΤΙ' (_)Ο ι-:ις τοιΊτο». 

11 1'λι:ι1 ()1, (_)ί<ι ι'χ1Ί <>l_) Ι<ι %ιιι Ι'ίνιιι Ι'%Γίν<ί ;τοι1 Ι'ς<ι<Η/ ιιλι'ζοι•ν την 
(((_)/11)\'1%}) οι1 ιι()ι1ι)(ίlj των ((\'Ο l_)ιΓ>:των ιπην %01\'(Ι)\'ί(( %(Η την ;,,ιιl)οί.ι%Ι] 
πι_Ηiοδο. Θιι πψ'πει νιι τονιοπί ιiτι ιι;τοι)ι'ομ1-ι•ιη1 της ζωιj; ί'>ι:ν 
οημιιίνι'ι %«ι ιι;τοχιιλίνωοη. Χ (_)1Ίι'ιζπω 1'/.1ϊ•Ο1·ιιίιι. αί.λιί ;.ι_ω ιΗ"(
χ (_)ιJνως i{((l ίj'l_)()νψrη i{((I ηlJι;-:ιj ((\'Τίληιj'Ι] '(tιί \'(( μην 1'ιιlJοι•μ1· ΟΙ' 
ιτιΊγ;.ι_(_)οι1ιn1 μι-: τοι•ς ι:ίλλοι•ς %<Η /lf τον τιιιiπο ω•τιi :τ (_)ο%ιιλι'ιΗJΙ'ί11' 
δωτιψ<tχ1j ιπις οχ{ου; μιις. Ο ϊινΟιιω:τος ι)ιιιΟι'πι το ιιι•τι:ξοι'•οιο 
κω μΕ ω1τι> μπι)(_)ι--ί να ΗΙ'(_)yι'ί Οι·τι;-:ι:ί ιj ιt(_)\'Ι]ΤΙ%<ί· οιΊμιι ι,ινιι 1j ι·νι:ί
ντιιι με τοι•ς ί/'l'<Η%οι'•ς νιiμοι•ς. 11 Οπι;-:ιj τοι• ι)(_)ι:ί11η Ι)οηΟιί την :τιιιiο
δο την cιτομικ1j ;-:ω την ομιιδι;-:1j. 11 ιιονητι;-:ιj τοι• ι)l_)ι'ωη ιιν<η(_)�':τΗ 
το11ς ι10011ς της <tι_ψονι;-:ιj; ιτι•rφίωοη; ;-:ω ι'\ημιοt'l_)Ί'Ι"Ι ιrτιιιημιiτητιι 
ιπην εξι!λιξη των πνf·ι•μι:ίτι,ιν. 11 ιι ι'οιrη ιiμω; ;τ1ί.\'ΤΟΠ Π(_)<>οbυΊ1:ι ;-:ιιι 
ιιενιί.ω; f·ξι:λίιπι τι; μο(_)ψ�'; της. Ιϊ ιιι•τι1 Η/ <((_)![<>�ι--ι <Πι)(_)γι;-:ι'ι μι:ν, 
αλλ<:ί ι.μείλι;-:τιι πιιος τις ιτι•νι'ιι)ιjοι·ι; 1·;-:ι·ίνι·; ποι• ;τιι(_)Ε%Ϊ.ίνιΗ'\' τοι· 
ηΟικοιΊ νι>μοι•. ι'ιλλον νιiμι>ν που ι:ίνuι ο ιrωcι ιιονιοτικιiς ν11μος του 
αντιπι:πονΟ<ίτος, ο ο;τοίο; ί'>ι« τοι• ;τιiνοι• ;-:ιιι τη; ι�ιι;-:ιμιωίιι; ι:;τιινιt
ψ{(_)[l τις ψι•χ{ς εκf·ίνες ;τιΗ' πιι(_)ι';.:λίνιΗ'\' ιι;τιi τον ι:ξελι;-:τι;-:ι> i'>οι\μο 
τοι• φι•ιτι;-:υιΊ ν6μοι•. ι:ι; Τ(( X(_) l'(}(( �';τη τοι• 11 ι•Οιιγι)(_)(( ;τι:οιλιψΙ)((\'f'
τιιι η λειτοιψγίιι τοι• νι1μοι1 ιιι•τοι• της ιι ι1οη; μι' τιι λιSyω: «Οι 
ϊινΟ(_)ω;τοι έχοι•ν οι•μφιψϊς τις ο:τοίι'; οι tι)ιοι ι�ημιοι•ογιΗΊν ιποι•ς
εcιι'ΤοιΊς τοι1; οι τιιλιιίπ1:J(_)Οl». (�τ. 5.J) 
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Οι πεποιΟιiσεις και οι ιδέες των cινΟοcί,πων είναι ζιίτημα ενύς 
εκάστοl' και μόνον και κανείς δεν έχει το διΥ.<ιίωμcι να εισέοχεται 
εις την συνείδηιn1 του άλλου και να δια;-:ανονίζ.ει τις σκέψεις και τις 
ιδϊες του. Εάν αυτές είναι πεπλανημ{νες 1j <rτοεΙ)λές κανένα άλλον 
δεν ιυ.άπτοl'ν εφ' 6σον μένοι•ν στον ίδιο τον άνΟvωπο. Εάν εκδηλω
Οούν ενεvγά εις Ι)άί_)ος των άλλων, τιSτε πο{:π:ει να τιμωοούντω οι 
ΒλαΒεοές ποάξεις και Jχι η ενδιιiΟετος πεποίΟηοης ή σκέψης. 
'Εχομεν συνεπιΓ,ς υποχοέωση να οε()(Jμf·Ο« τις αντιλιjψεις των 
άλλων, είΤΕ Οοησ;-:ευτι;-:ές είνω, είτε κοινωνι;-:ϊς, είτε πολιτικές. Εuν 
αυτές πcφcψ«ίνουν τον ποινι;-:ύ 11 τον η0ι;.ι6 ν6μο Οα υποιπούν τις 
Υ.Ι-'QιΓ,οι:ις αυτιί,ν. Εuν ;τ/ιλι οι cί.νΟοω:π:οι ι•:π:ο:π:{οουν οε οφciλμιηα πι 
οποί« διαφι:ιίγοι•ν τον ανΟοιί,:-ιινο νιSμο, η I Ινι-:ι•μιηι;-:ιj Λοχ�i Οα επι
(-\ιiλλει τις ποέ:-ιουοες Υ.Ι'Q</J<η:ις. Ο υι(-\ωψ<iς της ελευΟεοίιις Υ.ω 
των :π:ε:π:οιΟ1ίοεων των άλλων είνω ι'•ψι<πο Υ.«Ο�ί;-:ον γω ε·ι<είνον ποl ! 

0O.Ει Οα εξελιχΟεί ψι•χι;-:ιϊ 11 ουνείδηοη τοι• ανΟο<ί,που ι:πανηλιφ
(-\uνοι•με δεν :π:οϊπει ν« εμ:π:οδίζ.ετω εις την ελι:ι•Οϊοα εr.δ1jλωο1i της. 
11 ;-:cιηιπίευη της συνείί)ηοης δημιοuQγΕί μί(( Υ.cηιί.οηωη δουλΕί((ς 
του πνειίμιηος, αποη'λεομιι της ο;τοί<�ς ι-:ίνω ο Π(>νος, η λι1πη, η 
ωτωοιοδοξία, η δι•στι•χία, ποιiγμιη<t τι� ωωία δι-:ν αφ1jνοuν την 
ψι•χ1j να εξι:λιχΟΕί κω νιι εκ<)ηλιίιου ι�νιίηι ()ι'ς ιδι6τητις Υ.ω δι•νιi
μΕις. ΛντίΟι-:ηt η ελει•Οιψίιt της ψι•χ1jς ϊχι'ι <t:π:οτ{λιωμιt την ψι•χι;-:1ί 
cί.νεοη, την χ<t()U την α:π:<5λ<ιι•οη της ζω1jς, την ωοιοδοξί<t κω την 
ει•τι,χί«. Εϊιν δΕν 1•π<t()χι-:ι <t:π:<11.ι•τη ελυ•Οιψίιι οuνι-:ίδηοης, εάν 
δηλuίΊιj η υυνι:ίι>ηυη μuυτίζετuι UΠ(ί πvολιjψεις, uπι1 δεωιδuιμο
νίες, απιί φοβίες, είναι uί)ύνuτο νu γνωvίυει το πνεύμα την αλιj
Οειu. Ε:π:ίοης ε;ι.είνο ποu μιωτίζΕι την ψι•χ1j Υ.ω την Υ.<tνι:ι δοι1λη 
είνω οι zι�zίες ;ι.ω τα :π:<ί.Οη. Οι :π:εοω<ΗJΤΕL)ΟΙ ιί.νΟοωποι ι:ίνω δοι'•
λοι των :π:αΟι,-,ν τους. Ο Οι:ίος lη< Η>ι1ς είπι-:ν:«1 Ι«ς ο ποι<ίιν την <ψ<L()
τί((ν, δοιίί.ος εοτί της αμ<φτίας», ο <)Ε μϊγιιπος οοψ<>ς της ιφχ<ωiτη
τας Ιlι.'Οαγ<i()ψ; Ο.εγε: «Είνω αί)ύνιηο ν<ι ι:ίνω ελπiΟεuος ω•τ6ς 
:π:01• υ:π:οbοι•λιΓ,νπω οτ((. πιiΟη του ;ι.ω Υ.Ι' () Η!QΧΕίτιιι ιι:π:<> ιιυτιί» 
(1:).ι-,Jθι-·ρον ιΗJι5ν11τον ι-·(ν111 το :rιίΟι-υι ,iοιιλι ιiοντ11 χοι ι;:rr5 :rοΟuίν 
χροτοι1μιΤον). 

1 ΙurΓιτο [)�jμιι γιιι την ΠLΗ>Ο<)ο τοι• υνΟu<ίι:π:οu Είνω η ελευΟεvίu της 
υκι:ψης. Οι Ι<)ϊr:ς αποΗλοιΊν το 1•1.ιz<i "(Ιίι το ο:π:οίο η υνΟιΗJ'ιπινη 
ο%ι'ψη ;ι.ιηο(_)Ο<ίJνΕι νι� Ίνι,ψίοι:ι τον r�ντι;ι.ΕψΕνι;ι.<i ;ι.<iομο ;ι.ω τις 
ί.πτοι•uγίι:; των ν<>μων τη; rι,ιί<Jης. Ι'ιιι ν<ι Ε;τιτιΊχΕL <iμως <ιυτ<>, η 
οzϊψη :π:uϊ;τΕι ν<t ί.ι:ιτοι•uγι-ί ι-:ί.ι:ιί ()�Ί_Ηt χrιψί; ;ι.ιινι'νυ ΠΕ(_)ΙΟ()Ι<ψ<> ;ι.ω 
χrιψί; %rψία ω.ί.η ;τιψι:ιιf)οί.1j. 11 υψηιίω<Jη μι: την (tλ1jΟ1:ω, Τ(>τΕ 
ε;τιτι•γχriνπω, ()τ(ιν δΕν Ειοχ<ιφ1:ί ;ι.αν�'νιι; ω.ί.ος Π(Ι.()<ί.γων μπυςιJ 
τη; υτομι;ι.�j; ο;ι.�'ψη; ;ι.ω τη; Π(_)ίL"(/Ηηιzriτητο;. !Ίrι να λι:ιτοuuγ�:ί 
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ομαλά η σκϊψη και να ι:πιτι,χυ το οκο::rι1 της, δι::ν πι,έπι::ι να ι::πιιιιι::
άζι::ται ούτι:: απ6 προκαταλήψι::ις, ούτι:: απιί παντδς ι::ίδους αδυνα
μίες ούτι:: να αναγνωι,ίζι::ι φι, αγμούς ή ιίι, ια στην έι,ι::υνιi. της. 
Επίοης να μη ι:πφι_η:ι'ιζι:τω ωτ6 τιι δι,ιΗ'ι (_)ι:ιηο γηον11τ<ι χιιι τις 
δοκιμιωίι:ς της ζω11ς. Ο Lοψοχλ1jς λϊι:ι ι1τι: «Κι' ιιν Ιl(_)ίοχομω μϊοιι 
οτις ουμψο(>{ς, ιSμως η εκπαίδπω1j μοι, μ' {κανl' Ι'λει,ΟΕ(_)ο 
άνΟ(>ιι>ΠΟ». (ΛνΟολ. ΣωΙΙαίο11 Ι ΙΑ, 1)). 

ΔΙ'χόμεΟιι ότι 6λα 6σα ηυμΙ�ιιίνοι,v στην ψι1ιrη {χουν μω οκοπιμ6-
τητα και γίνονται κατά το ν6μο της ιιιτι<nητος. ι:πίιrης δι:χ6μι:Οιι <Sτι, 
όταν πι'ί.σχοιιμl', υπά(_)χl'l ωτι6τητα, Θ!'ίιι Δικωοοιiνη κω αποj\λ{πΕι 
ιmιν εξϊλιξη της ψυχ11ς μιις. l l (_)F.JTH t'ποιυ'νως να μη υποκι•πτοι,μι: 
ιπη διιιτϊφυπα γι-:γοv6τιι της ζω11ς, γιιηί {τοι δ1'<ψπ1ι1μι:Οιι ια<1 τη 
Ολίψη κιιι Είνω δι,vατ6 Υ<ι χϊωοι ιμι: την ψι,χι;.01 μο� γ<ιλ11vη κω την 
ι:λt'ι 1Ο1ψίιι της οκϊψης μας. Ο οvομωττ6ς 1�ιιψ<ιτικι1ς LΕ(_)ομιivιιχος 
Ι Ιιψψίι(_)ιος, ποι, {χοιιμΕ πιφοιιοι<'ί.ιτι:ι οτις <ττ1jλι:ς τοι 1 «ΙΛ12.:ΟΥ», 
ι:ίχι-: ΕtπΕί ΟΕ ι:νιι ουvομιλητιj τοι1: «Μη ιττι-:νοχι,φι�Ίτω. Ί Ιτιιν νιι 
γίνι:ι ιωτιi. 11 μι:γϊιλη λι•πη κω η ιττι-:vοχr,)(_)ιcι δι-:ν ι:ίνω ιιπ6 το Θυi, 
είναι πιιyίδ<ι του διιψ6λοι1». 

11 0(_)011 αντίληψη των ::r(_)ογμ<'ιτ(ι)V ι:χι--ι (ι)ς α::rιηι'λΗψιι την γαλ11-
νη, την ωμοΙΗα κω την ατιψ<ιξίιι. ΙΊ' ω 1τιi JΤ(_)<t'(μιιτικι'ι ελι:ι•ΟΕ(_)ιΗ 
είvω οι ψιλι1οοψοι, οι οποίοι 1 1π{ιrτηοιιν μία ιιληΟιν11 πωδι:ί<ι, ιiπως 
χcφιιχτιι(_)ιιrτικϊι μ<ις λiγΕι κω ο Ε::rίκτητος: «Μιiνο οι Π(_)<ιyμιιτικ<'ι 
κ<tλλι Ε(_)γη μ{vοι ι-:ίvω ΕλΕ ι•Ο[ (_)ΟΙ». ( ι\Ιιίνο τοΙJ::; π111ι)Ι' ι,Οι'ντιις ιλι ιιΟι'ροιι:; 
ι:ι'νιιι). 

Τα ιΗ'/LϊΙ-:(_)άομcιτα της οκϊψης δι-:ν Οιι ι:ίχ<ιν αξία Ηtν δι::ν μι::τuδί

δοντο δια του λ6γου. Με τον τ(_)6πο αι•τιS πολλcιπλαοιι'ιζοντω οι 
οκ{ψΕLς μ�: την ιιλληλε::rίδ(_)ωτη, μι: την οιΊγκ(_) t<n1 κω μΕ τη οιiyκ(_)ο1 1

-

ιη1 πολλ{ς φιψϊς. Ι Ιάντι1 δε Ε:ιιζοι'•ν εκι-:ίνες μ6νοv οι οκ{ψεις πο1 1 

ψf.(_)οι•ν το ιJΠf.(_)/ια της αλ1jΟt'ιιις. Βλϊ::rοι•μf. 6τι αλληλεπίδ(_)cωη ;ωι 
ελι:υΟερία ι)(_)ίοκοντω πολιJ κοντά (J((V f,\'(( JΤ(_)('ί.γμιι. Δεν γίνεται 
τίποτα εάν το ιοχι,(_)ότε(>ο δεν ι::πιδ(_)ι'ιοΕL το αοΟεv{οτF. (_)Ο. Με τον 
τριSπο αιιτό αι•ξάνονται οι δuναμικιSτητες όλων των μι)(_)ψUJν της 
ψΙ'lΠlς" χαΟιίJς χω των ανΟ(_)CrJ::rινων ψι 1χιίJν.11 α::rομ6νωιrη δεν O1 1\'ΤΕ
λι-:ί στην ψl'χικ11 π(_)όοδο. 

l\Ιι::τά τ11ν ελι::υΟι::ι,ία τl]ς σκέψης και του λ6γου ϊχουμε την ι::λι::υ
Οι::ρία της συνι::ίδψrης. 11 ιτι•νι-:ίδηιτη ποι'πιΊ νιι ιιφ1jνηαι ελείιΟε(_)η 
κω ν' ανα;πιΊουπαι μιSvη της χω(_)ίς νιι ζηη:ίτω δια τοι• τ(_)ι1μυι1 , τη; 
�ίας, της δωφΟο(_)άς η l':-τοδοι'•λωιnj τη; ιJF ο::rοιονδ1j::rοτε ζι1γό, {ιrτω 
και αν αιtτ6ς ο ζιιγ6ς vομίςπω ότι {χει οcιν οκο::r6 την π(_)όυδο χω 
την ειtτι•χίιι της. Ό::rως lττηv φιΊιη1 �·πικοαπί ο νι1μο; της ιηψονίι1ς, 
ποι• δεν Ι'JΤΙτ(_){πει οε ϊνιι ο<rψιι νιι ειο{οχπω ιrτην τ(_)οχιι'ι ι'ιλλοι• 
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οιί;μ ατος, cιί.λίι zιί()ε ι:νcι ε;τψ_)l_Η,ιίζπ ιι;τλιίJς τα ιϊλλα ποος ϊΊΙΟ γοιj
γοοη ;τί.1j(!ί1Ηη] τοι· σzο;τοίι των, FTLH zω ο αγν6ς zω οοφι.Sς (ινUοω
:τυ;, ;τυτέ δεν ειο{οχεται ει; την τοοχιά τοι• (ιλλου ανUuιίJποι•. 
[;,,:δηί.ιίJνει μ6νο ;ψο; ιSί.οι•; cιγιί:τη zιιι /-\υηUά αι'ΤιΗ\: 600 �L,ο(_)εί 
στην ;τi.ψ_Jωοη τοι• οzο;τυιΊ των. 

Το ίιτομο ;φέ;τΕΙ να zαί(_)ει ελΕι•Uεοί<ις %((1 (J((\' μέλο; το\' lT\'\'l)

i.oι• μια; ;τολιτι:ία;. Θεμf.λιιίJδη στοιχεία της πολιτικιjς ελευΟερίας 
Είναι το διzuίωμ(( του ;,:6Uε πολίτη να ιη 1μμετι'χει αμ{οως 1j εμμέ
οως στην �11jψοη των νι;μων τη; πολιτείας. Εcίν UΙ'Tl> δεν υι•μ/-\αίνι-:ι, 
ειίν οι ν ιSμοι ;τ(_)υι:οχονται ιι:-τιS τη Uι:ληοη ενιSς μονϊψχη 1j εν6ς 
διzτι'ιηψος 1j οi.ί-rων cηιiμων, ηiτΕ οι ;ωλίη:ς ι•πιS;,,:υντω οι: δοι•
ί.ι:ίcι. Ε:-τίιrη; ο ύ.νΟι_Η1Jπο; πvι:πει να απελευΟει_ιωllεί απ6 το ψιίβο 
Ίtα το τι λι:ει εις βύ.ι_ιος του η κοινωνία. Lχπιzι'ι ο Ιlι•Οιιγ6uιις 
Ω.Γ(f.. «Νιι zιίνΕις ω•τιί :τοι• νομίςι:ις ;τι1Jς είνω οωιπιί, {ιrτω ;,:ι ιιν 
%((\'(}\'Τ((ς ιιι•τιί :ί(_Η)%ΗΗ(l νιι <ΤΕ %(!1/.Οί.ο·ι'1)<Τ0l'\'" γιιηί () ιizλος είνω 
%Ur.ιί; ;-:ι_>ιυj; ;,,:ιίUε r.uι.οι'• :-τι_> ιίγμιηο;». (ι\νΟ. 2.:τιψ. MS. 42). ΚcίUε (ν((; 
νιι μ:-τοι_>ιί νu :τι_>ιίπυ ιί.ειΊ Uεοιι, ι\.τι 00.ι-ι ιιι>zεί νιι μη Ι)λιί;τπι τοι•ς 
cί.ί.ί.οι•;, uί.ί.ιί ;,:ω ΤΟ\' Ηιι•τι\ Τοι•. 1 ll_)ι';η:ι επίιrης ν<ι �·ίνω α;τιιυ.ιιγμϊ
νο; α:-τι5 τον ψil-ίο της ιrτι'ι_>ηι τη; των μι'οων τη; tω1jς ;,:ω Τιι ι�ιzιωίι
μιηu ιιt'ΤU ;τοι:;τΕι να εςcωψιί.ίζονΤω απιί μία Μκαιη κοινωνικιj 
οιηύ.νωιrη με /Ιύ.011 ΤΙJΥ ωιίτητα. Ηcι ;rι_>ι';τι:ι νιι Οι•μηΟοι'ψΕ τιι φι•ιτι
zι,ηιηιι μεν ιιί.ί.ιί τι>i.μηl.)U ί.()'( l(( τιJι• ι-:ι•(_)ι;τίί)η (!:"λιΊ•η, (}{)()), 7(()\1 
ί.ι-'-rοι•ν ιiτι: «Κοινιi; ·tιυ ιiί.οι•ς τοι•; uνΟ ι>ι,·ηοι•ς είνω ο οι•ι_,ιη•ιi; r.ω 
η'()]». (Κ,Ηνι\; ιΊπιν ι)Ι'ι__ων,i; :τιί.ι1ιν rινΟ1_Η(ηο1; -ι.w γrιίrι). 

Ί ϊί.ι ι; ο ιί νΟι_,ω:το; πιιι:π ει να αποκ τ ιjιrει τ ιιν (( υιrικ ιj του ελευΟε
ι_ιίΗ, i)11λui)ιj την πιιαΊμ 11τικ1j ελευΟι:ι_ιία τ11ς ψυχιjς του που είναι η 
uπελι:υΟι:ι_ιωιrιj τιις απιί τα οωμύ. τι1ς ύλης. Λι•ηi ιι;rοΤι-:λι:ί την 
(!\'(JJΤ(ίΤη Ι')υΟμίδο Εςι'ί.ιςη; 7[()\' ιι.Οιι\'f'l μι: ΤΙ]\' (�l1/.1) τοι• μι:ν ;f{_Η)Ο;τιί
Ουιι αί.ί.ιί r.ιι.ι μΕ την /'Joψ)uu Τοι• Οι·ίοι• Ι lνΕι•μιηι;ι.οι'• Κιiομι11•. 
Ελευllι:ι_ιιί1νεται τιίτε ο ύ.νΟι_ιωπος α:-τιί τα i)ειτμύ. της ύλης ,ωι τον 
νιίμο των ενιrαι_ικιιΗrεων και του ΙJι1νύ.του. ,, Εcί.ν ο (-)ιΊiς ι-ί.rΊ •Οι:ι _,<ιJ
ιιιι ι•μιί; ιi\-τω; ιί.rιΊΟιχ)()ι ΕιΥΤf·'», εί;τι:ν ο (-)ι:ίος Ιηο()ιΊ;. Διιι νιι Ε;τι:μ
Ι'>ιΊ ιiμω; τ() Η,:ίο Ι Ιηί-μιι zω νrι ιι ι'ι_, ι ι ΤΟ\' ιί.ν0 ι><ιπο οτη ί.ιΊτι_>ωοη, 
:-τvι::-τι:ι :τvιΓιτι1 ο ιίνΟιιω:-το; ν' u:-τι1λλιηι:ί u;τιί τα πιί.011 του, τα ελ11τ
τιΓψιηύ. του και τι; ιrτvι:ΙΩ.ι:; ιi)ι:ι:; του ;ωι κι1τιίπιν να πλουτίιrει 
τον νουν του με ΊνιΓΗιι:ι; αληΟινι:; κω να τιωτίιrι;ι τη ζωιj του με 
!ll'T ί;.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ-ΠΛΗΘΩΝ 

ΤΟΥ Λl:ΊΜΝ/12.ΤΟΥ ΚΩΣΊΊΙ ΜΙ�ΙΣLΛΙ'ΟΙΙΟΥΛΟΥ 

Ο Γ. ΙΈμιιπός - Ιlλ1\Οων ι:γεννι\Οη Εις την Κωνσωντινούπολιν μι:τα
ξι1 των ετιί,ν 1360 κω 1%7. Υπψyξι.: οποι,δυίος φιλ6οοφυς, Οω,μu
ιη1\ς του α(_)χuίου ΕλληνιχυιJ πνεύμιηυς και ιδιuιτr. (_) ως του 
1 Ιλάτωνυς, ν1:οπλατωνιχιSς, γνωιηικιSς, μυιπιχιιπής. Ί-:.δωuι-:v υς τον 
Μυuτ(_)(tΥ το Qίγυς μιuς Λνuγενvψιι:ως των γ(?<ψμάτων και τυυ 
πνεύματος, αφοι1 είχε π(_)οηγηΟ1\ εχι:ί, ψφανιζομr.vη εις τας Οω 1μι1-
ιπίις Εκκληοίιις του Μ11ιπ(_)ιί, μίιι Λναγr.ννηοις της ζωγ(_)αψικι\ς, ένιι 
ή δύο αιιίJνας Π(?lV ιιn6 την Λνιιγι:νvηυιν της Δύυι:ω;. Τον ιιγιιπυύ
οιιν, τον εοέΙ)οντο, τον ιιπι:κιί.λοι•ν «ο ψιλιSουφος». Ο Βηιιοcι(_)ίων 
τον ωνιSμιωε «μι:τϊι Ι Ιλάτωvιι οοφιίηΕ(_)ΟV των Ελλι\vωv, εξιιψυuμέ
νου του Λ(_)ιυτοτι:λυι1ς)). Ο Φ(_) cιγχ. Φίλιλψος ι:ις επικι\δι:ιον 1:πί
γQcψμ(ι του «ιψι:τι\ς έμψι,χον ιί.γαλμω,. Ο οοφιSς ΔιευΟι,ντι\ς της 
ΕΟνικι\ς ΒιΙ)λωΟ1\κης κ. Ει1ιΊγγ. Φωτιιί.δης τον ονομιί.ζει «εξιιίοιον 
άνΟος του 1:κπνέοντος Ι•:λληνιχοι1 Μιωωωνιχυύ κ6υμου χω εμπνευ
ιm\v του Κων/vοu Ι Ιαλιιιολι5γου. 

11 ζι,η\ τοu Γ. Ι'εμιιποϊ1 δεν είνω ιικ(_)ιl)ιί,ς γνωιπι\ εις τιι Π(?<Γrτα 
τοu ι)ιjμιηα. Εγεννι\Οη εις την I ωλιν Κ((l 1\το υιιSς του Δημητ(_)ίου 
ΙΊ-:μωτοιi, 1 !Qωτυνοτιι(_)ίυυ της Λγίuς Σοφίας. Ν{υς {ζηοεν 1:ις την 
Αδ(_)ιαvοιiπολιν, ιSπου εχ(?ημcΊτιοε μ<1Οηη\ς του Ελωιιαίου, Ιυι,διιίου 
Ελληνιστοι'Ί, τον οποίον ιφγ6τε(_)ον {κω,οιιν εις την π11(_)άν, ως ιιφε
τικό χαι μίιγοv. Από αι 1τόv ο Γεμιιπύς εμυι\Οη εις τας διδιωχαλί<1ς 
του Ζω(_)οιί.ιπ(_)ου κω των αοχαίων Ελλι\νων. Λογ6τε(_)ον διετέλεοε 
μαΟητι\ς του Δημ. ΚυδιίJνη, μιιζί με τον μετέπ1:ιτα αυτοκ(_)άτο(_)α 
Μανου�jλ Ι ΙαλωολιSγον. 

Κιηιί. το 1405 ο οικοι•μενικιSς Ιlιη(.)ιιΊ(.)χψ: δ1 1ιιη(_)Ηπ1\Οη ιιπιS τιις 
διδcωχαλίιις του Γεμωτού εις την Κων/λιν, διmι ο ΙΊψιιπιSς ενεφu
νίζετσ ως Οαι ιμrωτ�\ς του α(_)χιιίοι ι Ελληνιχυιi πνεύματος, της 
[λληνιχι\ς Ορηυκείας κω των uι1 γγ(.)αμάτων του \Ιλίιτωνος. 
Περίπτωοις εξαι(_)ετιχιί,ς ϊ•ποπτος δια τιι μιοcιλ6δοξα πε(_)ιι,J(_)ιιιμένα 
πνεύματα του ΜεuαιωνικοιΊ Βι•ζcιvτίου. Π εριπέσcις ε ις την 
1 Ιατ(Jιαρχιχ11ν δυσμένειαv, ψ!Jι>νιμον 1\το να απομακοuνΟή από την 
13ιωιλεύοι•ιΗιν. Οι Ι Ιuλωολ6γοι, οι οποίοι τον αγαπούσαν και τυv 
επuυστάτεuον, τον α;rέστειλcιν ι:ιc:: τον Μυυτοϊιν, του οποίου 
Δεσπότης: 1\το τότε νειιρόc:: Θειiδωροc::, υιός του ιιυτσχ(_)άτσl_)ος 
Μιινου1\λ . 

.12ις τον Μ1 1ιπ(_)ιΊν - «του Μι•ζηΟοιί το κc1υτ(_)ον» κατά το χοοvικ6ν 
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του ΜοQέως - ο φιλόσοφος ταχέως επεΙ-\λ!)ί)η εις όλους. Ωμιλσύσε 
μετά σταΟεQότητος και αιποπεποιΟ11σεως. 11 ομιλία του υπενΟύμιζε 
το «Αι>τός έφα» του Πι•ΟαγόQου. Απέκτησε την qη1μην του πω'Το
γνci'>στου. 11 γλci')σσα την οποίαν μεταχειρίζετο 11το η αρχαία 
Ελληνικ11, χαQακτηριζομένη απύ την επιγQcψματικιSτητά της. Ί Ιτο 
εκείνο το οποίον κατά την α()χαι ιSτητα απεκάλουν «ομιλίαν 
Λακωνικ11ν». 

Κατά το 141 G ο Γεμιστ6ς απέση:ιλε μακ()οσκελές υπύμνημα 
«Π() ος τον Ι-Ιασιλέα Εμμuνου1μον, πεQί των εν Π ελοποννήσω 
Π()αγμάτων», εις το οποίον ανέπτυσσε την άποψίν του ότι, ιSπως 
κuτά την αQχωιSτητα, οι•τω κω \'l'V, η I f ελοπιSννησος ΠQέπει να γίνη 
το Ο()μηη1Qιον ενδιSξων Ελληνικί(Jν έQγων. Ότι οι κάτοικοι της 
Λι>τΟΚ()ατοι_>ίc1ς είναι Έλληνες κω ύχι J>ωμαίοι, ύπως ωτεκαλσtJ\'ΤΟ 
οι 13υζcη'Τινοί. Ότι το Δευποηtτον του ΜοQέως - η Πελοπ(Sννηυος -
π()έπει να Ο()γανωΟ11 πολιτικci'>ς, ιJτQίηιωτικ((>ς κω κοινωνικι(Jς. Να 
κατcφγηΟούν τα μωΟοψιψικct ιτφrηει•ματα, τα οποίι1 είχοv αποΙ-\1j 
μ6στιγες του πληΟυυμού. Να αναπτι•χΟ11 η γεωπονίι1 κω η κτηνο
τQοψία, ci'Ηττε οι κάτοικοι νu υυνδεΟοι1ν με την γην κω νίι uγuπ11-
σοuν την χr(JQαν, ci'>υτε νu γίνουν ΠQιSΟι•μοι υπΕQιωπιοτuί της. Εκ 
των κατοίκων, 6πως εις την «Ι Ιολιτείαν» του Πλάτωνος, άλλοι ΠQέ
πει να ασχολούνται με τu πολεμικά έQγu και άλλοι με τα εψηνικίt, 
σuνεισφέι,)Ονη:ς δια την υυνηjQηοιν των ιπQατευομένων. Ότι οι 
uνcφίΟμητοι μοναχοί είνω ανωφελείς και επιΙ)λαΙ-\είς εις την χοινω
νίαν και το KQctτoς. 'Οτι η Οανιιτικ11 ποιν11, κuΟίiJς κω αι ποιναί του 
CLΚ()ύ>τη()tcωμού (τύφλωσις, Qtνοκοπία, uποκοπ11 n1ς γλriΗΤ<της ή των 
χεψίi>ν), τιSυον διαδεδομέναι κατά τοι•ς Βυζα\'Τtνούς χQιSνους, είνω 
απάνΟ(_)ωποι και Π()έπει να κιηcφγηΟούν. 

Το ανακωνωτ:ικύν πούγQαμμu του Γεμιστού ιjτο ευ(_)ύτατον κω 
πιΟuνίi>ς νι1 απέΙ1cιινε υωηj(_) ιον δια το κcnαQ(_) f:OV Βυζ6ντιυν, εάν 
εψη(_)μι5ζετο. Λλλά ο ωποκ(_)ιtηιJQ Μανοιηjλ J ΙcιλωολιSγος εκ((Jψευ
οεν εις το υπιSμνημα τοι� Γεμιιποι1. Μπιί οκτω:τίαν ο φιλιSυοψος 
uπέυτειλε δειJΗQΟΥ υπιSμνημcι εις τον _ΔεοπιSτην του Μυοτ(_) ίϊ 
Θ ειSδωοον 11 αλαιολίSγον. Λλλ6 κιιι αυτ6ς ε κri>φευυε.  
ΤοιουτοτιιιSπως οι Ι Ιαλωολι5γοι δεν 1jοπcωαν την ευκαψίr1ν V<J. 
OQ'fC1νω01j ο Μι)(_)έuς, 30 χοι5νια ποιν πϊοη η Βuοιλεύουυu εις τας 
χεί()ας των Tot'()Κ<J>V. 

Ο Γεμιοτύς έυχε πολλούς και ονομcωτοι1ς μαΟητάς. Τον 
Βηουι1.Qίωνα, μητοοπολίτην Νιzαίας, μετι:πΕιτι1 Κιφδινcίλιον και 
παQ' ολί'fΟΥ 1 /άπαν, τον Ιοίδωοον, επίυzοπον ΜονεμΙ1ασίας, μετέ
πειτα Μητοοπολίτην ΚιέΙ-\ου zω π6οης J>ωοίuς ·,ωι α(._)γιSτε(._)ον 
Κω_:>δινάi.ιον, τον Γεci'ψ'fιον Γεννcιι)ιον,  μΕη:πειτu Πcη(._)ιcί(_)χην 
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Σχυλάι_Ηον, τυν Μϊιοκον ΕυγΕνικ6ν, Επίοκοπον Εφέοου κω <ψχη
γ6ν των ανΟενωτικίίιν, τον Ιω. Μ<>οχον, Νικ. Χειλϊιν, και άλλους. 

Κατά το 1436 ο !Έμιοτ<Sς Εκλψ)η Εις την Κων/λιν απ<S τον ιωτο
Κ(>άτ<>(>α Ιι,Jc1ννην Ιlιιλωολ6γον, δια νιι λι1j)η μι:οος εις την <ι.πο<πο
λ11ν, η οποία πι_><>ητοιμι'ίζπο δω την μι:τι1j)ωτιν Ης Ιταλίαν, πι_>0ς 
πuαγματοποίηυιν της ενύ'ιοι:ως των ΕκκληοΗ1Jν (Ανατολικής και 
Δυτικ11ς). Ο Γεμιιπ6ς ήτο ανΟενωτικι>ς, δι6τι ι:Οειί>(_)Ει αδιiνατον την 
πuαγματοποίηοιν της ενιίιοεως. Λλλ(ι. δι:ν 11το φανατικ6ς κιι.ι δεν 
αντέ δuιωε, δι6τι το F.νδωψέ (_)ον του αποuuοφοιiοε ΚΙJ(>ίως η 
Ι Ιλατωνικ11 φιλουοφίιι.. ΛντιΟϊτως ο Βηοοιψίων και ο Ιοίδr,φος 
ιjοιι.ν ενωτικοί κω εις ιι.ι•τι�ι•ς ι:ιπηοι'ζι:το ο ιωτοκuι1τι,φ Ιωάννης, 
ι:πιΟιψί1Jν την ϊνωοιν, με την ελ.ι-τίδα της ι:νωχιiοι:ως τοι, Βι,ζιι.ντίοι, 
εκ μ{uους του Ι Ιι1πα κιιι των ηγιψι>νων της Δϊ•οι:ως, ιι.ντί νιι. ιι.κολου
Οψτη τας <Ηψj)ουλι1ς του lΊψιοτοι1 να ιιποj)οιΊν οι Ί�λληνι:ς ιοχι•uοί, 
εκπαιδευ6μι:ν<Η και ωτκοι\ιι:νοι εις τιι ιSπλcι., ιιψ<ΗJ ωτιι.λλιιγούν απιS 
τας μι'iιπιγιις των μιοΟοψιJl_)ίι>ν κω μονιιχιίιν κω ιιψοιί αγ<ιπψτουν τη 
γην. Φιι.νατικ<>ς ιινΟι:νι,ιτικι>ς  ιjτο ο Μιiuκος Ευγενικ<Sς. Ο 
Γεννι1διος 11το κιιτ' ιψχϊις ι:νωτικι>ς, μι·τιιπηδψΗις ι:ις το <Π(_)ιιτι5πι:
δον των ιινΟι-:νωτικιίιν μπιi την ι:πιοτ(_)οψιjν ιι.π6 την Ιτιιλίrιν. 
ΛuγιSτι:uον ο πιφΟητιjς ΜιιΗiμι:Ο τον ιιν:�γ<> (_)ΕΙ 1 0Ε Πιιτuιϊφχην 
Κων/π<iλι:ως. 

Το 1437 ιινι:χrίφηοεν η ιιποοτολιj t!ιιι την Ιτιιλίιι.ν. ΙΙurίπον ι:ψΟcι
οεν f.ις την Βι-:νι-:τί<ιν. Λπ' Εκιί, το 143S, Εις την Φε(_)(_)ίl(_)uν κω τι:λος 
εις την Φλι,ψε\'Τίιιν, ιSποι, ο l Έμιιπι\ς ΕΠ(_)ιιποοτιιτ<Ηiοεν εις τιις πι:(_)ί 
l lλάτωνος οιιζητιjοΕις. Εις Φλιιι(_)ι:ντίιιν ι•ιοΟι:τιjΟη κω F.π(_)αγμcιτο
ποι ψ)η η ιδ{ιι τοι• της ιtJ(_)ι•uι:ως μιας νϊιις l Ιλcιτωνικιjς Λκcιδημίιις.
Εκεί ο l\:μιο τ ι\ς εξελλιjνιοε το <Sνομ<i του, μετονομιιuΟείς
«ΙlλψJων».

Είνω γνωοτιιί ω τιιλωπίJψίω της <ι.ποοτολιjς εις την Ιταλίαν, αι 
ταπεινιίιuΕις τας οποίιις της επ{j)ιιλι:ν ο Ι Ιιiπας, ο πειΟανιι.γκιωμιSς 
διιι την υπογ(_)<ιψιjν της Ονηιτιγενοι•ς οι•μφωνίιις πεuί της ενιίιοι:ως 
των [κκληοιιίιν και η αΟλίιι. επιιπ(_)οψιj ι:ις τιι. ίδια. 

Ο l\:μιιπι\ς - 1 Ιλψ)ων επ{ιΠ(>Ι'ιjιΕν εις την l lF.λοπι>ννηοον, 6που 
εξηκολ�ηiΟηοε το φιλοοοφικι\ν του ι:uγον, πι_>0κιιλέοας άνΟωιν 
πνευμcι.τικιjς ζωιjς κιιι πολιτιομού εις Μυιττοc1ν, του οποίου ο 
Κων)νος ΙlιιλαιολιSγος ιινF.κηuι;χΟη ΔF.ιτπιSτης το 1443 κω ιSπου 
ειπέφΟη cι.υτοκuι-ίτι,J(_) των \>ωμιιίων το 1449, δια να αποj)Ιj μετά 
τετQαΕτίcιν ο τuιι.γικι>ς 1jοως κω ο ιτι•γκινητικι\ς Οuύλος του υποδού
λου ελληνιομοί•. 
Εις τον Μι•ιττ(_)<'ίν ο I Ιλι\Οων εκι•κλοψ6(_)ψτε την φιλυοοφικ11ν του 
μελέτην «Πεuί ων Λuιιποη'λης πuος I Ιλιiτωνιι. διαψέQετω», εις την 
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ο:τοίαν αξιολογεί τον Πλάτωνα ανιίηε ι_Jον του Λuιστοτέλους. 11 
μελέτη πσοεχάλεσε Οί•ελλuν, διύτι ο Λuιυτοτέλης, του οποίου τα 
συγγuάμματα εγνιί)σ0ηοuν δια των Λucί.Ι)ων μετcιφι_JαστιίJν κω οχο
λιαστιίJν εις την [υι_Jιίιπην, 11το ο αγα:τημένος της Εχκληυίας, ο 
αχσογωνιαίο; λίΟο; της σχολιιιrτιχ11ς φιλουοφίας του Μι:υαίωνος 
;ωι της Διη1%1Jς ιδία Θευλογίuς. Ο Γι:ννιί.διος  ιιντέδοιωε μετϊι Ι-\ιαι
ύτητος %uτά των απόψεων τι)L' παλωοιi Διδuυr.ιί.λου τοι•, απευΟι ιν
Οι:ίς ι:ις τον Δι:υ:τι>την τοι• Μι!ιπuιί. Κων)νον Ι Ιαλuιολι>γυv, πuυυπα
ΟιίJν να τον πι:ίυη ότι ο Ι Ιλ1jΟων πλανιί.τιιι %<LΙ οτι ο Λuιυτοη'λης 
είναι ανιίηει_Jος του I Ιλιί.τωνο;. Βιωι>τει_Jος ο ΊΌιιπεζοί•\'1ιος επετέ
Οη μετά οξι''Τητος, ιizι μιivov %(Η<ί. τοι• Ι Ιλ1jΟωvος, αλλά %CH %Cιτιί. τοι• 
Ι Ιλcί.τωνος, ονομιί.οuς τον η:λει•ηιίον «εξιίιλην, μέΟι 1οον, λψτn1ν». 
Λντιδuιίιv ο I Ιλψ)ι,ιν uντι::τπr.Οη %ιη<:ί τοι� Λι_Jιιrτοτέλους. Κω επε1-
δ1i ο Γεννάδιος F.ίχι:ν ονομ<ί.οει τον 11 λ1jΟωνα «ο μηδέν ποτε εις 
φιλουοψίαν μέγιι ουγγι_J<ιψϊψενο;», ο I Ιλψ)ωv, διο νιι τον δωψεύοη 
έuγω, έγι_Juψε μιι%{_)ΟΟ%ελέ; φιλοοοψι%ι5ν οιΊγγι_J<ψιι, το οποίον επέ
yι_Jιιψε «Νιiμων ουγγι_Jιιψl]». 

[ις n1v μι:ταξύ I Ιλιί.τωνο; %ut Λuιιrτοτι:λοι•ς πψί Πι_J(J)τείωv δια
μc:ίzηv δεν ΠLJ<J%ειτιιι 1-\Εl-\ιιίως ν<ι επι:μΙ'>ωμι:v. Ο Λuιιrτοη'λης ψο ο 
ιι'(ιtπημένος του Μι-:οιιίωνο; ψιλιiοοψος. Δι:ν 1jτο ιiμι,Jς τοιωiτη κιιι 
η γνιίιμ η των πιιλωοτι'ι_J(ι)V. Ο Διογι'νης Λω'uτιο;. γuιί.ψ(ι)ν τον ]"' 
μ.Χ. ωιίινιι τοι•ς Ι-\ίιως τ(!)ν Ελλ1jνωv ψιλοοιiψ,ιν, πολι• ολίγας οf·λί
δuς u ψιι: ι_Jιί>νει εις τον Λuωτοτι'λη, ιJ;,:ι μι>νον έναντι των οι:λίδωv 
τοι• Ι!λ(ιτωvος, ιιλλιί. χω πολλιίJ\' ιί.λλων, Lτωϊχιίιν, Κυνιχι/ιν, 
ι-::τι%ΟL 1ι_JΕί(!)V. Λλλ' ας ΕΠ(L\'Ι·'λΟωμι:ν ει; την «Νιiμ(ι)ν ουγγuωιηjν» 
του I Ιί.ψ)ωνος. 

Μετιί. τον OC:ivuτov τοι 1 ιι,ιλοιιι>φου τοι• Μι 1οτι_Jιί., 6ιιτις ι:π1jλΟε 
% ιιτ<ί. το 1452, %(ιι την %ιιτ<ί. το επιiμΕνοv �-'τος Ε%;τιiι_JΟηοιν της 
Κων/πιiλι:(J);, οι·. ΙΊ:νν<ί.διο;, ψ'>η οιχοιψι:νι;,.ιi; Ιlcιτι_Jιιί.uχη; 
}: ;,:ολcί.uιο ς, έi.ιι Ι-\ι: το χι:ιι_Jι>'(ι_J<ιφοv 101 1 Ι·' LJΊΟΙ J του Μυοτu<ί. 
Δημ11τuιος I ιω.ωολι>'(Ος, Ο!'(Ι)ι_J(Ι)\' τον I Ιλ1jΟωνι1 Π(Lι_J(ψ(ιτην %ω 
ιι:τοιrτιί.την τοι, Χuιιrτιιινιιτιιοι•. Ο Ι Ιιηι_Jιιί.uι.η::: ιψ,λι:;τι· τον I Ιλ1jΟωνιι 
ως ο:τιιδιiν ;,.ιιι ι•;ιιΗrτηι_Jιr.ηjv της U.ληνι;,;1jς ;ωλι 1Οι:'ίΊ1ς, οι 1νει.ιιrτ1jν 
του <ψ<ιματιιτμοι'• τοι 1 cιι'ΤΟ%ι_Jιίτιψος lιΗ•i.ιιινοιΊ. Κιιι <LΠΕψ<:ί<ΗΟΕ νιι 
%ιιιΊ<η1 το zι:ιι_Jι>ΊLJ<Lψ)ν, ι)ιcη<Ί.ξιι; ιωνιΊ.μrι ν<1 ;.ι.ιωι•ν ;,.ω <>λfι ηι <ιντί
ΊιΗιψ:ί Η)Ι 1 . «Ου;,. ιιψινιομοιΊ μι>νοv χ<Ί. ι_Jι ν, υί.λ<Ί. ποιν11ς 1-ίνΕzcι μιί.λι
ιrτfι, δοΟ1jνω :;τι•uί ;ιΕ:τοι 1j;,.ιψΕν το j-\11-\i.ίov», '{ι_Jίί.ψ ι ο Lϊ.ολιί.uως. 
Το r.uOιφηjuιov :;τι•u, πuί.ωfί. ;,.ω ιcι•;,.οί.ο; μ�'ί)ο('>ος <1.\'TL%LJ<H101:(!J; 
των ΕΤΕ(_)Ο()ι >ξι >ι'•\'1f1J\'. 

Λί.ί.' ο μ(10ηηjς τοι• 1 Ιλ11Οωνος Δημ. Κ<ιl-\ιί.;.ι.ης ι)ι�-:τψ__)ηοι-: τα α:το
ο:τιί.ιτμ<ιτcι :του ι-:ίzι:ν ο ί,')ιος CL\'11'/LJ<Ί.ψi:ι ;,.ιιι �'τοι ι)ιΗΗiιΟηοαν μι:uι;,.cί. 
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μιSvov ί!Π<ΗΤΠίtιτμιηι1 ωτ() το %l'(_)t1i'ιτt'(_)()V ι'uγον τοι, Ιlλι\Οωνος 
«ΝιSμων <τι ιγγ(_)<lψt)>>, 1)ηλω'\1j Ί<l 41/.: ;ψιι'ηι1 Κ1·ψί.λωο του Λ' 1)1[\λί
οιι, 2 Κ1:ψί.λωι1 τοι, Β' fl1f)ι.ίo1 1 %111 1) Kt'lj,<J./.((1((, ();(1 ()).(1 πλ�\uη, ΤΟ\' 
\'' κω πλtΊ'Τ((ίοι1 flιflλίo11. ι-:;τίιτης !'Ι!Ι�')Οη () ;τίνι(ξ ίΠl_)l!';(ΙψΙ'νων TOll 

ιSλου ι'uγοι,, κιιΟιι')ς κιΗ 1ΗΊνοψ1ς των Ο1Ίι<ί.τ1,ιν τ1Η•. 
1 /οίον το JΤ!'l_)Ιt'χιiμι:νοv τοι• ι'l_)ΊΟl'. το ο;τοίον ο I Ιιηl_)ΙΙJ. l_);(η; ι'%l_)I

V!'V ϊιξιοv πι1u1Sς, Κ<ηι1ψι(ίνπω ιι;τ11 τ11 1)1ιωωΟ1\'Τι1 ιυτ1ω;τι ί.ομιηο,
((λλιί. κιΗ ο;τιS το Π!'l_)ΙΙ'Χ.1\μι:νον 1·;τιο τοί.1\; τοι 1 ιι)ίο1 1 1 /ιη(_)tϊιι_>χου 
πuο; \(Ι)ιηjψ τον 'Γ-:ξιψχον, rι; τ11 το ο;τοίοv ;φω-:ιΊ ;ττΗ - ;τι.1\ν ι'ιλί.ωv -
ιSτι, μι:τίi τον ΙlυΟαγ(ι ι_) uν, τον Ε μ πι:i'>οχλι:,ι, τον Ιlλιί.τωνα χιιι 
Τ(iιrους άλλους, χω ο Ιlλι\Οων ι:πίιrιις ι:i'>ι'χ ι:το χω ι:i'>ίi'>ωrχι: τ ιιν 
μι:τι:VΙJ(ί.ι_)χωιrιν: «Ι Ι1·uί ιι,ι,χιj; '(Ι((_) /.()'((Ι)\' rtΟ ιινιωίι(;. Τ((; ι-ι; το 
ι!ιι'ψι( ΚΙ(! τον [\ίον 1·;τί(\'1Jι)1>ι•; ιιι, τ11)\' ψι•χιι'ιν !"\' ;((_)<ι\'(Ι)\' Τ<1%τιιί; 
π1-uι1iι)οι;, ως ι')ι'•ν(η1ιι %(_)rη1Ί ηιν :-ιtϊ(_)ι'ηω, rις οι ;τοί.λοί jlΙ'ΤΙΊtψι•χ1Γι-
01'ις ιι 1ωί ... ϊ)Ο1-·ν οι 1ι'\ι'ν τοι• f\ιf-\i.ίοι• μι'(_)ο; ι\τποον 1Ί'\οξ1' μοι %rιτι1-
λ1-ι;ττι'ο\' 1·1•111·[-\ιι'ιν 11ψ1·01ν, Ι•ΗΙ 1'λ1-ιrιν μι·\' ΙΗ'ι)ΙΊtίιιν. 1J%1ί.νι)1(t.ον 1)1' 
τως ω•τ1ι'ιν ψι•χιιίς η•()ι-ί νω 1)ι 1νι'ιμ 1·\'Ο\'». Λλλ1'ι 1(:: ίι)(Ι)!lt·ν τι>ι•; τίτ
λοι 1ς Τ(Ι)\' π1'(_)ι1-·χομ1'ν(Ι)V των 1'\1ωτωΟ1\•των ΚΙΊι 11i.1(ί1,1ν. Λ;τ1i το Λ' 
f\1fη,ίι)\', το ο;το1Ί>ν ((;Τι>πλ1-ίτω ();{() _; 1 ΚΙΊ/ ω.1(11(. το !ον ΚΗι ω.1(10\' 
1'χ1'1 τον τίτλον «1 Ιι'(_)ί ι)t<(lj'(ψι'ι; των :-ιι'(_)ί Τ(Ι)\' μι'γίιιτ1,>ν <(ν0(_)ιι'ι;τοι; 
ι')οξ1ι'ιν». Ί'ο 2ι>\' ΚΗι 1ί.λ11ιον «Ιlι·οί ηγ1·μ11\' 1,1ν των f-\ι·ί.τ ίοτων 
λ()γων». Ί'ο �ον Κ1·11 ι'ιλωι>ν «Ι lι'(_)ί τοι:: 1)1•οίν Ι"\'ί(\'Τ ίι)Ι\' i.11γο1\' τοι• π 
1 Ιοωτι(γιψ1-·ίο11 ,-:ιι1 τοι 1 1 Ιι• l_)(_)Ι1J\Τίοι1 ». Το -lo\' Κ1·111'ιλ1tΙΟ\' «Ι ·:; ΟΙΊ>ιΊ; 
Τ ()\Ις λογίι)\Ις Ι'Ι 1 χ 1j». Ί'ο )Ο\' Κ1Ίj'Ι(λ1ι10\' «Κωνιί. :'Τ!'(_)ί ο,-Ί,-)\' 

ί'J 11yμιηι())_ Λ:τι> το Β' flι[-\λίον το()•'" Κ1·11 ι'ιt.1(ιι>ν «Ι Ιι·uί ι:φιψμι'νη;» 
κω το 2()()\' «Ι \1:οί Τ(Ι)\' Οηοίωv Ε\'ί()!; %((Τ(( λι1γι>\' ι)(_)ωμ1'vωv». 

Δ1ι1 ν<ι ιι;το,-:ιψίιΤίlψΙ'\' ;τι.η(_)ΗΠ1'(_)1ιν 1ί'J1'ιιv TlH' ;τ1'l_ )ι1-χιψ1'vοι• τοι• 
ϊuγο1 1 τοι• Ι Ιλι\Οωνος. ιις ιινι(ψι' l_) ι,ηιι·ν μί<ιv μιiνι>ν. ι:ξω(_)!'ΤΙ%1�'1; 
Ενί'J1ι1ψι'(_)1Η 1ιΗ(V. ;τι'(_)Ικο;τ1\ν ιι;τ1i το ΚtΊ/ ι'ιί.ιιιοv «;τt'(_)ί 1)Ί'ΙΊtι\νι1J\' των 
f\ι: λτίοτι,ι'.' λι>γ<1J\'»: 

«1 lμι'ίς μι'ν ί'Jη ηγ1ψιivιις ;το1οιΊμ1'0ι( τ11J\' ί.ιiγων. ίνι( μι:ν vομοΟ1:
τι1J\' κι11 οοφιι'ιν τον ιι11 τιiν ;τιιλιιιι1 τ ιιτο\'. ι,ιν ι(κο�j ίομι:ν. 
Ζωuοι'ιιττι_>ην... Μι:τι'( ι)t· τοι-,τοv. ι'ιλλιΗ•:: π r'.<ιΙ ι·ιΊμοι�-το\'. ο; τι1; 
ι-:λι'ι•ιτινία; πλπιί; ΛΟηνιιίο1ς ι:;τί τη τη; ημπ1'(_)υ; ψ1•χ1\; ιι0ι(νιωίιι 
κιη1'οτψΤΕ. %((1 ί\Ιίνω Κοητιι)\' γ1·νιiμ1'\'()\' \'(ψι)Οt'τψ•. %((! Λι•κοι''(_)';'Ο\' 
Λω�ι,δωμοvίων. �-'τι δ' Ιιι ιτιiν π ,-: ιιι Νοι•μι'ιν ... Νομο(1πι,'ιv flH' ί)η 
μιί.λιιΠ(( Τ()\ΊΤ()l'ς· Τ(Ι)\' ι')' ι'ιλλων (ΗΗ/ 11,)\'. ι)((l_)f-\ιΊ(_)(Ι)\' μι:ν 13(_)((/_/lι'(\'llς 
\νδιι'ιν. ;-:ω ί\·Ιι'ιγιΗ'ς ί\1ψ)ι1)\'. Π.λ:jνωv ι)t· ω.λιιι•; π %((1 ΚοιΊuητιι; 
;τιιλωοτι'ιτω•; των Ε\' μν�jμη ... ί\Ιπι'ι ι'\t· τοιΊτι)ι•;. ιίί.ί.οι•; η: ;-:ω τοι•; 
ΔωδωνιιίιJΙ•; Διιi; ΤΕ ΙΙ'(_)t'ιι; π κιιι 1 1:-τιΗ/ �jτι(;. 1ι)ίι( π I Ιολι'•ι:ιι)ον τον 
μιί.νην .... %ιιι Ί'ι'Ιl_)!'Οίι(V ιΊί.λων π :-τοί.ί.1,'ιv ;-:ω ,-:ιιί.ι,ιν το1; 'Γ-:ί.ί.ηοι, 
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κω δη κω του πεοί ψι•χ1jς της ημετέοcις αν6δων τε εηεύΟεν και 
αί-Οις καΟόδων α:-τείοων λ6γοιι εξηγηηjν επιqχινέστατον γενόμενον· 
Χείοωνu. τε των κατ' cιι1τύν κιιλιι'Jν r.ιιγιιΟιΓJν ανδοuJν ιη•χνιΓιν γεγο
νότων πωδευ-njν τε και πολλιΓ>ν και κιιλιΓJ\1 μιιΟημιίτων τε κω επιn1-
δ ευ μu.των διδu.υκαλον· τοι1ς τε επτιί εκε(νοι•ς τους κατά 
Λναξανδοίδην τε κω Λοίιπωνcι /)cιοιλει•οντος Λι1κεδωμονίων μ<'ίλι
υτα ακμu.υαντας- Χίλωνu. τε τον Σπαοτιάτην, κιιι Σ()λωνα τον 
ΛΟηναίον, και Ι3ίι1ντι1 τον Ι Ιοιηνϊcι, κcιι Θιιλ1jν τον Μιλ1jοιον, και 
Κλεό/)οι1λον τον Λίνδιον, και Ιlιττcικύν τον Μι•τιληνιιίσν, και 
ΜC,υων ι1 τον Χηνέα, επί δε πu.οι τοί•τοις Πι•Οιιγ(>Qαν τε και 
Ι Ιλϊιτωνι1, κω τοι•ς ιι;τ' ω'τιι'Jν πολί.οι•ς τε κω ιιγιιΟωΊ ς γαομ(νοι•ς 
φλοοιiιι,οι•ς, ων υ•ιΊοκιμιι'ηιιτοι I Ιιψμι:νίιΊη;, Τίμιιιο;, Ι ΙλοιΊτcψχος, 
1 Ιί.ωτίνυς, Ι Ιιφψ\_)ιος, Ιιίμ/)λιzος». 

Ο Ιlλψ)ων εγκιιτΟ.uψι τον /Ηον εις τιι; 2() Ιοι•νίοι• 14.'i2. Λγτί 
rίλλης μπιιΟιινιιτίοι1 κuίοιω;, ιι; οημι'ιι,'Jοωμι:ν ιiτι ο 13ηοιτιψίων 
(Κυl_>ι)ινu.λιος τιiτε εις Ιτιιλίιιν) ϊγοω)'Εν ι:πιιττολ1jν πuος τοι•ς διiο 
Ί 1ωι•ς τοι• 1 Ιλ1\Οωνος, εις την οποίιιν - μολονιiτι διι:ψιι'Jνψτε πι_>ος τον 
1 Ιλ1jΟωνιι ι:;τί του Οι'μιιτος της ι:νι,-ΗJι:ως των 1 :κκλψτιιΓJ\1 

- λϊγΕι:
«Εγιι'J μι-:ν οι•ν zιιίuω τοιοι Ίτω ι,ηιιί.ηκιι'Jς ιινι')l_)ί, 01 1 μπιί I Ιλιίτωνιι 
(ι-:ςηl_)1jοΟω <)Ε λιiγοι• ΛuιοτοτΟ.η;) οοψίηι:ι_>ον οι•κ ι'ψι•οι·ν η 
1 :ί.λιί :». 

11 :Τl_)<ΗΤ:τ(ι0Ειιι τοι• l li.ij(Jωνo; νιι ιιν<ι/ΙΟ(_Η/ ιίJοη την ·,-:οινωνίιιν κω 
να ιι:ι'l_>η ι-ι; το Πl_)<ΗΤ%1jνων τιι; ι'\οξιωίιι; τοι• Ι Ιί.(ιτωνος :,-:ω του 
11 ι •Οιιγιi(_)ο ι•, το ι • Ζι,ψοιίι JTl_)O ι • % <Η τι,Jν μ<tΊιιJ\' της Χ ιιλ<'\<ιίιις, κω 
ιiί.ην την zο(_)ι'ίιιν των μι•Οι:,-:ιίJ\1 :,-:ω 1<ΠΟ(_)Ι%<ίJ\1 ιι,ιλοιΗiψιJ\' κω μι•ιηιι
-ιωγιίJν, την ο;τοίιιν ιινωι,ι'uιφι:ν ιινωτι:l_)ω, :,-:ιιτιιδι:ι-r-νιΊιι μίιιν μιιιπη
(_)Ι<υ1jν ;τ(_)οΟ.ι:ι•ιΗν των δι<'\ιω:,-:ιιλιιίη1 τιJΙ• ΙΙί.1jΟωνος. [lι-:uί τίνος 
rι:,-:ι_>ι/">ιι'>; Π (_)ιJ%!'lτιιι, ι'\ι·ν ι:ίνω [">ι·[-jιιίως δι•νιιτιiν νιι γνωuίςωμΕν. 
Φιιίνι:τω ()Tl Ο ΙΌ ι·�·μιιπιiς - Ι Ιί.1jΟων ι-ίπ ιιν1jκι:ν Εις πι_>οίΊ;τ(ιl_)zοι_ι 
(ί((\', Είτι: ο ίι'\ιο; ίi)(_)ι'ΟΕ μι1<Π<ιγι1Jγι:,-:1jν κίνηιrιν. την ο;τοίιιν, μΕ την 
μπιί.[)cωίν τοι• uς την Ιτιιί.ί<ιν :,-:ιιι την ί<'\ι1t 1ιΗν ι:ν Φί.ι1J(_)!·ντί<ι της 
1 Ιί.ιιτιιJ\'l%1j; Λ:,-:ιιδημίιι;, Ι':τι·ξι'πινι: :,-:ιι1 ι·:,-:ι·ί. 

()ι ιιν1j:,-:ιJ\'ΤΕς ι:ι; την μι•ιπιιγι,Jγι:,-:1\ν ;:.(νηοιv τοι• 1 Ιί.1jΟωνος ονο
μιίζοντω ,,Κ(_) Ι'ψ>ί μιί·rοι τοι• Μι1<ίΤ(_)((>,. Κιιι ϊίzον, '/.(ι0ι,'); ψ{ίνι:τω, 
μι•ιπι:,-:ιiν ιΗ]Ιιι·ίον ιιν<ι'(νιιJ(_)ίοι-ι,ς την ι'νωοιν τοι• /ΙΙ"<Ηιίοι• :,-:111 ;τιιιΗι
μrοιJΙ• ι)<ι%τι•ί.οι• τη; (°')!'ς1<ί.ς zι 1(_)<>;, ιi:τω; ΙΊlψη·ίςο\'Τ(Ι.1 ;τοί.ί.ιί Πl_)()
(ΗΙJ:Ί"{( ΙΊς τοι•; ;τίνΟ%<ι; Τ()(' [

0Κ(_)Ι'%Ο. J·:ιίν () (-)Η>ΤΟ%ΙJΠΟΙ'ί.ο; ((\'1]%Ε\' i] 
ιizι ι:ι; τοι•; «%(_)Ι'ίf οι;; μ<ίγοι•; τοι •  Μι1<ίΤ(_) ιί» <'\ι:ν το γν<ιψίζομι:v 
[)ι·[',οί(ι);. υί.ί.ιί ι'\ι:ν Είνω ;ι.<LO<ii.oι• ιι:τ<J(_J(_)t:πι'ον. 

(Δημοοιιι'τη%ι ιιι ιιιλοιιοιιι%ιJ ;-ιιι,ιο,>1%11 το�· /ιι�,οι·ιίι,ιο τοΙJ /ι,J(ι.1). 



1Ό Λ ι οι κ η τικ ό Σ-ι ι μ β ο 11 λ ι ο της 

Θεοσοφικιίς Εταιρι-ίας, σας ε1ίχεται για 

το vέο έτος 1996, υγι-ία;ψυχικιί yαλιίvιι 

και κάθε π�1ι-ι ιματικιί πρόοδο. 
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Οι ιτ11νΟ11κες ζω1jς Οα Οελψ1ουν να μας αφαφ{οοι•ν την πίιπη μιις 
στο κιιλιS ;ωι αληΟινό κω τον ενΟ01 1<Ηα<ψ6 γι' cιιrτιί ... ΔΕν Ou γίνΕι 
όμως κανένα εμπόδιο ωτίυ να οι1νΟηκολογψ;οι,μr, ιιν οι ο;ωποί 
μας Είνω κιtΟαuοί κω οηιΟΕι_Jοί μέσα μας.11 δύνιψη ι::νιSς lδ(ινικού 
είνω (.(\'Ι'πολιSγιοτη. 

ΛΛΗΙ-:Ι'Τω: ΣΒΛiΤΣΕ!' 

Μπ11κατε ο' αι•ηj την οικυγένεω ποι• οας έδωσε μια κακ11 κληuυνο
μικι-Sτητα διιSτι δεν F.(_)γωπψωτε (πιιλωcι). [ίχατε πιφαf1ιuοF.ι (ι)ι_Jl
σμένοι•ς νιSμους που οας ωδ1jγηοον ο' cωηi την οικογένεια ι[>οτF. να 
!Εχπε Ελλείψεις και ιιδι 1νιφίες. 
Δεν πvέπι:ι νu κuτηγο!}είτε τους γονείς σuς γιu την κληι_>ονομικ6-
τητu. Είναι οφιίλμα να κιίνετε τέτοιε; κατηγοοίrς, διιSτι αν οας 
τιεταΙ)ίl)ασαν τη Οέοη στην οποία [)οίοκΕοΟF., εί,1 ω δι6τι ιίλλοτε 
Ι1αδίοιηF. ιπις ίδιες δον1jοεις μ· ω•τοιίς. 

Ο. Λϊj)αvχώιr (Διι'ιί.εξη υτι; 14 !ιιϊου 1 'J74) 



Δημόσια Βιβλιοθήl(η Καpr.λλiας -

Τεpcσιάνο, Βιέννη, Ι 7ΧΟ 

2--JS 

Το νυ μη '(Vlιψι'=ι'ι ;,ι.υνένυ; τί:-τυτιι ι')ι:ν Είνυι :-τοτι\ οιΊτι: τιJοο 
ψψιχ)(), Οl'Π Τ() μι:-rιιί.ι•Πl_)() i'.Ui'.<), ι:νι(J (1\'τίΟι:ω, η μf:γω.η :;τ[ίLΗ1 
χω η :-τοίηι60ι:ιυ, ι5τu.ν ι')ι:ν οι•νοi)ι:ι•πω μι: χω.λιι\_)'(ΕLU τη; 
ι, 1ι•z1j;, ι:ίνω ωrι•γχι_Ητα :-τιο ι:::τιζ1jμιί1. 

1/ΛΛΊΩΝΛ ( Ν,ίμοι, 8/IJΛJ 



11ΡΟΓΙ>ΑΜ1\1Α ΟΜΙΛΙΩΝ 

Είιτοhος Ελt-:υΟt\ια - (ι,>ΙJα Χ μ.μ. 

ΙΛΝΟΥ ΛJ> ΙΟΣ 

) l l<φωrι.ι-ι•ιj Κ.ΜΙ·:Λ/ΛΟΖ:, Ι lιιν. Λν<ιγνιιΗΠι>ι•: Οι νιi 1ιοι τη; 
;ωγχι\ομιιι; ζωιί;. 
ΜΙ ΙΛΛΗΛΤ2.:Κ Υ, Λ.I l<ι;τω'\ιψιχι-ί.ιί.ι.η:«Τ() ;,.ί.ιϊι'Ιί
της Ηι·ιΗΗΗj,ίιι::», ιψω'>ιι.ιί !'t_>'(ιωί<ι ;,.)_,_ 
11/\102.: Η.Κιιιι π�ι\;ωι•i.ι>;: Ι•:οι,η. ΗιΗ•ι'Ίιομι\:::. 
Λ.II.Ζ:I 1\'Ι•:Ί': 11 ;τt_>ι'>ι>ι)ο; τη; ιι,-Ο t_>ιιnιiτητο; (ί\Ιι't_>ι>; 
3ον) 

11 Ι Ιι'μ;ττη ΛΙ ΙΟΛΜ2Ν. 1·.2.:1/ίυιί;: 11 Ηωοοιι ί(( ιπην ;τt_>ιί.;Ξη. 
(i\1ι'υος 3()\') 

12 Ι Ιιφιιι�;,.ι:ι•ιj ΛΛΚΥΩΝ. Ι'. Κι>ί.ι•/\ιΊ;: Κι> Ι<ίν<ψι1t'.t_>τι. 
l:'i Δι ι•τι'ιΗι ί\ι\1 ΙΛΛΙ�ΛΤΖ:ΚΥ. Λ. 1 Ιιαω'ωμιzι λιί.;,.η:«Το ;,.ί.ιϊι'\ί 

τη; Ηι·οιΗΗ/ ί<ι;», ιψ((('Ίιι.ιj ι:υγuοίιι ;,_j_,_ 
1 ΙΛ102.:. (--), Κωι πζ<i;ωι•λ();: Ι:οωτ. 13ι>ι•ι'>Ι<ίμιi;. Λ.11. 
Ζ:ΙΝΝΙ·:Ί': Ο 13ιΗ'•ι'\ιι:::. 

ΙS Ι Ιι'μ;ττη ΛJ >ΊΊ-:r--.112.:. Χ. Κιψ<ιt_>ωτιΊ;,.η;: ί\υπμι;. η Οι,ιί. της
ιιγνι\τητ(); (i\lι' t_>o; 2ον). 

Ιl) Ι\ιψ(((!%Ι'l'Ι) κ. r-.11:Λ/ ι \()2.:, 11. Λνιιγνιι)(!Τ()l': Ο f'(!(ι)H'l)I%(); 
νι\μο; της Ι'ψιφμι'νης. 

22 Δει1η'υιι \Ι ΙΛΛΒΛΤ2.:Κ Υ. Λ.Ι Ιιι;τuι'\ομιχι·λιί.;,.η: Λι•τ()γ\'ιι)(!ίιι. 
Τί Ι'ί\'((1 %((1 ()l διιιιιχψι'; τη; ((;Τ() ΤΟ\' ;Τ\'ΙΊ'[ΗιΤΙιψι\ %((1 
την ;τ(ψιιψι•χολογίιι. 

23 ΊΊ_-,ίτη Ι ΙΛΙΟΣ.Θ.Κωι•ι:τ�ιi:τοι•λο;: Ι·:οωτ. I3οι•δωμιiς Λ. 11. 
2.:ΙΝΝΕΤ: Νιοr)<'ινιι. 

2:'i \ \ι'μπτη ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ. Ι Ιλ. Κίμο;: 11 bιιί.,·οιιι ;,.ιιι το ι\ηο της. 
2(> \\ιιιΗω%�Ί•1j ΛΛΚΥΩΝ. Γ. Κολι•r-iιί.;: Kl_) i<!\'(ψ()l,.t_>TI. 
2l) Δ�-ι 1 τι'οιι i\\ Ι ΙΛΛΙ3ΛΤ2.:ΚΥ. Λ. \ Ιιι:τιιδομιχι:ι.ιί.;,.η: «Το ;,.λιΊδί 

τη; (-)Ευοοιι·ίιι;» ομcιι'\ι;,.ιj Ι't_)'(ιωίιι ;,.)_,_ 
1 \ι \102.:. Θ. Κιιιιη�ιi:τοι·λο;: Λ.11. 
2.:ΙΝΝΙ:Τ Ι·:οωπt_> Ι%<i; 13ι>ι•ι'\ιομιi; 2.:ι\ιι:τιιν. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

1 Ιlέμπη ΝlΟΛΛΩΝ, Λ. Λιιλι-:χοιί : Λ::η5 την κϊιΟcψση ιπον 
ι '(ιnιομ6. 

2 ΙlcιοαιJ:.-:ει•11 Κ . .ΜΕΝΛΟL, 11.ΛναγνιίJιποι•: Ο εοωτεοι:.-:ιSς νι5μος 
της ελι::ι•Οι:οίιις. 

5 Δει'tι\Ηι ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ, Λ. Ι Ιιι;ωδομιχελ(ι:.-:η: «Το κλειδί 
της ΘΕΟ(Η)(f'ίcις» ομω)ι:.-:1j εογαοία %/wι. 

6 Τι_> ίn1 1 ΙΛΙΟΣ, Θ. Κcιψπζι>;τοι•λος: l{οbι:ι- ιlι: J>ins, Επιιπο
λές των όιδιω:.-:ω.(ι)\', η ;τεμ,-ττιΗ•οίιι τοι• EU(JJTE(_)tOμoί-. 

8 11!'.μ.-ττη ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, Γ. 2:ιΙ-Ιu11ς: 11 Θεuοοφίιι ιπην JΤ(_)ϊιξη 
(Μ{ι_>ος 4ον). 

9 Ι Ιιιl1ιω:.-:Η•1j ΛΛΚΥΩΝ, Γ. Κολι•Ι)ιί.ς: Κ ι_>ισνιιμοι\ηι. 
12 Δει'Τι\1α ΜΙ ΙΛΛΙ3ΛΊ'ΣΚΥ, Λ. Ι Ιιι;τω'\ομιχι:λϊι:.-:η: «Το :.-:λι:ιί'Ιί 

της θι:οοοψίιις» ομιιδι:.-:1j ει_>γωτίcι :.-:λ.-τ. 
13 Τι_>ίτη I IΛIOL, (-). Κωμτζιi;τοι•λο;: l{obι:r ιlι: J J i11s, Ε;τι

ιπολές των ΟιQιω:.-:ιί.λων. 11 ι-:ννοιιι της εν6τητας. 

15 llέ�Lπη ΛJ>'JΊ:MIL, Χ. Κcψcιι_>ωτιί.:.-:η;: ί\ι_>η:μις,η Οεcί.n1ς

ιιγνιnητος (Μι'Qος Ι''). 

ΊGΠcφωτ:.-:ει•1ί Κ. ΜΙ:Λ/ΛΟL, 11.ΛναγνιίΗποι•: Ο ΕιΗJJΤΕι_>ι:.-:ιίς νιi
μος της ιη(ι;της. 

1 <J Δπ'Τι't_Ηt ΜΙ IΛΛΒΛΤLΚΥ, Λ. Ι fα;ται')ομιχι:ί.ιί.:.-:η: Ο :.-:ιiομος 
των ιποιι.υιι:.-:ι�'Jν. 

20 Τοίτη Ι !ΛIOL, θ. Κωμ:τζιi�r<>ι•ί.ος: Η.οbι;ι- ιJι: J> i11s, Ι:πιιπο
ί.ι'ς των ί'Ιι<)ιω:.-:ω.ι,Jν.Ι I ι:ννοιιι ni; ουι)ι:τι:ι_>ι>τητιις. 

22 1 Ι�ΊLπη ΛΙ IΟΛΛΩΝ, Ι Ιί.. Κίμος: 1 Ινι:ι•μωιομιiς :.-:ω πνι:ι•μιι
τι:.-:<iτη;. 

23 1Ιιιοιωzι:ι•11 ΛΛΚΥΩΝ, ΙΌ Κοί.υΙ-\ιί.ς: Κι_>ιονιψοι• ι_>τι. 
2 ιJ Ι Ιι'μ;ττη Λ!Υ ΙΊ-:ί-ΛIL, (-). Κωοιψ�j;: Φιl,ιΗJοψ:.-:οί πι_>ο[-\ί.ημα

τωμοί. 
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ΜΛJΥΙΊΟΣ 

11(({_)(((}%!:ιι�) Κ. Μ 1 :Λ/Λ( >L, Χ<φ. Μ;τ(ί. (_Ηαλη;: Λ;τ<)λλιι)\Ι!<)ς () "Ι'ι1-
(1\'!'ι1ς. Λ;τ<\ τη ζι,Ηj %ω τις ι)ιι)ιω;,.αλίι'ς τοι• μ1·γι'ιλοι, 
ψι λι )( }()(jι( )ll. 

4 Δ!'ιπι\,ιι ΜΙ ΙΛΛΗΛΤLΚΥ, Λ. Ι Ιιυιω'>ομιχι·λιί.%η:«Ί' ο  --,,).1,ι'>ί 

.S ΊΊ_)ίτη 

7 Ιlι'μmη 

Χ 11<φωι%!'ι•ιί 
11 Δ1'ι1τι\Ηι 

12 Τuίτη 

14 Ιlι'μπτη 

της ΗtΊΗωψίος» ιψιι,'Η%Ι] ΙΊ}Ί<ωίιι ·ι-ί.;τ. 
I IΛIOL, Η. Κιιψπ:ζ<1;τοι•λο;: l<οbι:Γ ιlι: J > i11s, Ι•:;τιιπο
λι'ς των ι)ιι)<ιο%ιί.λι,ιν, η ι'ννοιιι των 1-:γuηγιψι,ηων. 
(Μι'uος Ιον). 
ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, ΙΌ L1/lu1jς: 11 (-)ι ιΗ1οψίιι ιπην ;φϊιξη. 
(Μι'ι_)()ς .'iον). 
ΛΛΚΥΩΝ, ΙΌ Κολι•/l<ί.ς: Κuω\'<ψοι'>uτι. 
ΜΙ ΙΛΛΗΛΤLΚΥ, Λ. 11<αιιι)ομιχι-ι.<ί.%η: ,,Το ·r:λ1 ιι'>ί 
τη ς Ηt'<ΗΙοψί<ις» ομω)ι%�j Ε{_)Ίιωί<ι %λπ. 
I IΛIOL, Η. Κ<ιψπζ<1;τοι1λος : l<ο_ι;ι:ι· ιlι: J > iιis, 
ι -:;τι( πολι'ς των i'>Ι ι)ω J%<ί.λων, η ι' \'VOl(I των ΕΊU!JΊΙ ){_)(Ιί

των. (Μι'uος 2ov). 
Λ(Υ(Ί•:ΜΙL, Λ. κ((Τ(J()l'(_)(ί.%η: Μπιιψ1 1(!1%Οί ;Τ(_)<>/lλη-

μ<ηιομοί. 
Ι_'ill<ψ(HJ%!'11)J Κ. ΜΙ·:Λ/ΛΟL, 11. ΛνιιyνιιΗΠΟΙ•: () (--:)f'()(J()ψ%()ς 

ιι νΟ uω;τ ιομι iς. 
ΙΧ Δι-ι•τι'u<ι fvll ΙΛΛΙ�ΛΤLΚΥ, Λ. l l<α<ιι)<ψιχι λιί.zη: «Το zλ1,ι'>ί 

της (-)1·<ΗΗΗ/ ί<ι;» ομ((ι)ιz�j ΙΊ_)Ί<ωί<ι zi�--τ. 
11) Τuίτη I IΛIOL, Η. Κιιψπζιi:τοι•λος: l<οbι:Γ ιlι: J > i11s, 

Ι •::τ1<πολ1'; των ι)Ιι)<ωz<ί.λι,ιν. η ι\·νοι<ι των Γ'({_)!]ΊΟl_ΗιJ 
των. (Ι\Ιι"uος Ίον). 

21 1 /ι'μπτη ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ: Lι•ζ)jτηοη πί Ο,οιΗΗj ιzοιΊ Ο1'μιιτος. 
22 1 l<φ<ω;,:ι-ιηj ΛΛΚ ΥΩΝ. ΙΌ Κολι•/\ι'<;: Κι>1ονιιμοι\ηι. 
2() 1 {_)lTlj I ΙΛ\( )L. Η. Κωι πζιi:ωι•ί.ι);: l(<)t',CΓ ιlι: (> i11s, ι::τl(ΠΟ

λι'; των ι)ιι)<ωz<'ιι.1,ι\'. () ι_Ηiί.ο; zω η ι'•:τ<(l_)ς!] τοι• zιι
%οιΊ <Π)j\' Ιοι•ι)((ί%ιj %((l ΤΙ)\' Χuι<Πl((\'1%)] ί) {_))j0%!"ί((. 

2S 111',Lπη ι·ι-:ΝΙΚΙΙ LYNl�ΛΙ•:YLII ΤΩΝ ΜΙ·:ΛΩΝΊΊIL Η./•:. 
2<)( l<ψ<ΗΙ%Η'1] Κ. 1\\ 1 ·:Λ/ι\ΟL. 11. /\V(('1\'ΙΙ)!Π(JΙ 1 : () ΗΙιιJΤfΊ_)l%(); \'(J-

μο; τη; ι)Ι%ωιΗJι'•vη;. 



Περιεχόμενα έτους 1995 

ΛΔΙ JΙΛΝΟΙJΟΥ ΛΟL ΛΝΤ. 
ι·ν(�'Jοι; - 1 i ι>ιίξι; 
11 l_)o; τη γνιΓκτη 
ΛίΒΛΝΧΩΦ 01\1[>. 
Ο { l_)ίιJτι(; τ<Η' ο<Γψιηο; zω η ((\'(i'JHl_))j U'{<ί:-rη 
Το μΟ.ί.ον μυ; zτίζπω τι�'ιl_)ι( 
11 <(γ,ί.:-rη ι\η• ζητιί�Ί {(\'Τ<ψοιf)!] 
11 ((';'ιί:-rη :ll_)O; τη ιι 1'•οη οι'\ηγ1-ί <ηη '(\'ιΓιοη 
11 μυ'(Ι-ίυ τη; <Hι1J:11j; 
Το :Ί(_)ι,'ηο μιίΟημ<( τη; μ1'•ηιίη:: 
Λ-(<J(_)((<HL Jllί( !ί(l_)<( ... 
11 <(ί.η()ιν1j Οι�ηοr.�·ίιι 
Λvιωνίιι μι· τη ιι ιΊ ιίη 
Το οιΓηω τη; ι'>ιiξιι; 
Λί\ΛΙΊ\Ω2:ΤΟΥ Ι ΙΛΝ. 
Λv;ωο:-<ιί:-τηί.01 τοι• ΕλληνιzοιΊ ;τοί.1τιομοι Ί 

Ι.ιυί.ίν \'Π i >ιψιγί: 11 μ1·'(ιί.ί.η :-<<ηι.ιξ1ωμι'νη f·λί.ηνίοη_Jι<ι 
ΛΙ ΙΟΛΜ2ί\I02: Ο ΤΥ Λί\Ι·:Υi. 1\1<ψιι,ι'; τη; τι•ιΗιννίι.ι; 
I-::-τ1ιποί.1j ;η_)ο; Τ()\' ΊΊf·ιι'l_) I()\' 
Ηι\ΙJ(-)0ΛΟ,\1ΛI( )).: Ο1:-<01•μ1·\'Ι:-<ιi; Ι Ιιιηyι<ί.ι>;,:η;. 
11 rιψηj I ί\'UΙ η ιποί.1j τη; ψι•;,:1j; 
11 ιοιiτηπ.ι των ι)ιΊ ο ι1,ιΊί.ι,1ν 
11 :::.ι,ηj ι)Ι'\' ιι,01:ίψτω, υί.ί.ιί. μIτιψ()(_)(J ιi'J\'[1(.(\ 
1 -:ίμ1·Οι.ι ι)Ι((/IΊ(_)Ι<Π<ιί ·,:ιιι ιiχι %1\!ΙΟΙ των <ι'(<ιΟιΓιν τη; γη:: 
i)ΛLI ΛΙ 12: ΙΩΛJ\.
Ο ι:-τ;τοτιομιi; ιΗιν ιινΟ(_)ω;τιιπ:ι:-<ιi; 01-:ομιi;
() (ινΟι)(J):ll\'(>; ()(_)'(((\'l<J/l<);, μι'οον ι:ξι'ί.ιξη; τη::_ ψΙ'/)Ί; 
2:ιf1ι•ί.ί.ιzοί ψιΊ ()ι(_)<)Ι 
ΗΛΛΧΟΙ IΟΥ ΛΟ2: 1 ΙΛΝ. 
1 /1·\'TUOtr.ι'; /ll)(_)(J 1'; 
/ϊ)Υ/ ΟΥΊ/\2: / .. Κω '(Ι'νιιί·r:1; ι1ιJ1ί; 
ΔΙ >ΛΚΟΥ ΛΙ 12: Ι ΙΛ.

// :-(\'Ι l'/((/_Tl'/.I] :l(_)ΙHHJ 0(_)(( 

/ ! I/Ι ιιt'•ΙJ1ι1. 
/ j (((_)lli)\'!'/.1] 0/Ι'οη Τ(!)\' 1\ιΊο ι1·ι•ί.ων 
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11 ποιι)τητιt των ιηοχιωμιι'Jν 
Το δι'λωl_) της ιiλης 
11 ι�ψοf)ίιι 

Οι οκϊψι:ις κιηι:ί την ι(ψιι τοι 1 ιιι<Γ(ψ()ιΊ 
ΘΙ·:ΛΙ'Ιli. 
11 ι)ικωοοιΊνη 
ΚΛΜΛΙ>�ΠΛΚΙ li ΧΙ>. 
Το φίί'Ίι πι>ι• ί'Ίϊιγκωι11-· το πωι'>ί 
Ι Ιλίας ο πl_)οψ�jτης 
ΜιΊηοη κω 0Η>γνωοίιt 
Ο κι\ομος των ονι:ίL_JιιJν 
Ο κι'•L_Jι6ς μοι• κω ο (-)ui; μοιι 
KIMOi ΙΙΛ. 
Το ιι'>ιινικι\ της ω'>ι·λφιiτηηις 
KOYKOYIHNOi ι·.
Μηι·,•οι:ίL_Jκι1JιJ1) - Ψι•χ!j - Ι lνΗΊμιt - οι·ς 
Λ ΛLΚΛΙ>ΛΙϊ> i Λ. 
Ο τιι;τι:ινιiς 
ΜΙ •:ΛΙiiΛΙ>ΟΙ 1( )Υ Λ< )i Κ. 
Οι ;ηyιΓηοι ι1οψοί της Ι •:λλιίι'ως 
Ι:ξt'λιξη κω ιιγιίπη 
l 'ι:ιι'ψγως 1 'ι:μιιηιiς - Ι lλ!jΟων
ΜΟΥLΩ 1102.:.
l lt'l_)ί ιιοκψπως
ί\ΙΙ ΙΛΙ>ΛΚΛΙ Ι.Ζ: ΧΛΙ>. 
11 Οt'μι-· λιιΓ,tης ί)ιΊνιψη τη; ι�γν6τητιι; 
Οι ;τνι-, 1μιιτικt'c ι•πι,Ο!jκι·; ι-·ν6ς ιι:οι,ψ{νιΗ'. Ο tΕL_)<ψι\νιιχος 
1 [οl_)ψι\>ιος 
Οι 1 1πt'l_)!jψιινοι λογιομοί 
Ο ν6μο; τη; fλt--ι•Οιl_)ίιι; 
ΜΙ ΙΛ.\13ΛΤ2.:ΚΥ Ι:. 
11 Οι-·ίιι ί)ικιιιοοιΊνη. Ο νιiμος τοι 1 κι:ίι_ψιι . 
Τιι κιιΟ!jκοντιι ,ψο; τον Ηιιιτι\ν μω:: 
ΜΙΙΙ>ΟΥΙ\111 Λ. 
l l πομ;τ)j
ΝΛΓΟi LI ι. Το χι>t'ο; Τ(Ι)\' Εχι>\'Τ(Ι)\' 
ΟΙΧΛΛIΩ ΊΊ  Ι.Ζ: Λ. 1 Ιοοιη:ι•χ)j 
1 ΙΛiilOL μονιιχιi;. 
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Το ϊιzτιοτο φω; 
ΠΛΛΛΝΊΊΟΣ Μ. 
Υγεία, διuη_ωφ�j zω μέη_10 στοι 1 ; cφχιιίοι 1 ; 'Γ)J,ηνες 
Ι ΙΛΙ ΙΛΔΟi\1\ΧΕΛΑΚΙ I Λ. 
!'vωΟυ;, μίοηοη, μι•ιΠ1]ι_Jl(( 
Τα αοχέτl';τα 
ΙΙΛ ΥΣΛΝΙΛΣ. 
Ό,τι zι:�νι::ι; λιψυίνεις 
ΙΙΛΛΤΩΝ. 
1 /ιφηγιψητιzά 
1 ΙΛΟΥΤΛΙ>ΧΟΣ.
J I φιλοοοφία 
2.:1131 >/12.: Γ.
ι-:ιψηj τοι 1 λΕυzοιΊ λωτοιΊ 

ΨΛΧΟL Κ. 
ΔιΊ νιιμη zω Ε:η:νι:ογι-ιιι τη; μοι 1οιz1j; 

1101111\ΙΛΤΛ 
1/ΛΛΛΜΛL Κ. 
1 ( El'Tl';(ίU 
ΝιΊχτιι των Χοιι.π:οι•γf'vνων 
ΔΙ>ΟLIΝΙ IL ΙΌ 
ΙΊιλιjνη 
1/ΟΛΕΜΙ ΙΣ /. 
11 zαλοοι•νη 
ΛΙΛΦΟl'Λ 
Λ;τιS τιι ι,ιοuιιSτι-:οιι λcιϊzι:� μιι; δίστιχα 
Μπ�-:νιJ<!ι_J%ίιΗJ1] ;,_ω ι-:zzληοίυ 
Ίϊ ί.ι-'ι:ι η ί.αϊz11 οοψίυ '(Ιί1 τη μοίο<ι 
Λ;τιi ιiιJ<ι Εί;τΕ ο Λι:�ο - Τω: 
11 αγαμία των όιιL%ίJJV zω των ε;τιοzιi;των 
ΜπιιΟcινι:�τιι-:; αί'ιηί.riΗτι:ι; τη; ψl';ι:Ι]; 
2.:οψ>ί ί.ιiγοι 
Οι ετι ί'ιι_J<LιJΙ:ι; τη; ιιΊνιj; 1 •:τιιίΟοου 
11 ιιλιjΟειcι 
() ιι, ι'1 ί.ιι ;,_α; CJ. '(Ί Ε i .ο; 
ο ϊ.L1l'lH>; %((\'()να; τη; ιινΟοω:τ.ιίτητο; 
Τα ηΟιzϊι Οψϊλια 
Ι Ιιίη: f'οχπω η 0Εία f-\oij{)Elίι 
KOιjzov - Χο�'ο; 
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255 

Λντιμι-:τιίιπωη των πι-:(_)ιιπιιτι;.ω'>ν 105 
1 ΙΟιχιi ι:λ1:ιJΟ1:(_)ίιι και διΗJλι-:ίο I ΟΗ 
ΜΕπνοιί(_)κ<ιΗJη ή μι-:πμψιίχωοη; 11 <)
Ευγονία. Ο (.?<Sλος των γον((Ι)ν ιπην Π(.?ογι:ννητικ11 ΠF(.?ίοδο 14(1 

11 φιλοοοψίιι στην Π(.?ιίξη 150 
11 ζω11 μιις rίνω οιιν το (.?ιSλο τοι, ηΟοποιοιi l(ι2 
ΛνcικΕψιιλrιί(Ι)<JΙj της ζωιjς. 11 ι:ιμιι(_)μϊνη 1(/J 
ΛπΛ τη λιιϊχιj μιις οοφίιι. I IOt%1'; Π(.?<>τ(.?οπι:ς 1 ()7 
Λιοι6ι'\οξιι μηνιΊμιιτιι I Ί4 

ΛποψΟι:γμιιτιι του Ηιιλrj ΙΧΧ 
11 οιινι:ίδηοη 
Ο νιSμος της ιιιτίας κω τοι 1 ιιποτι:λι'ομιιτος στη λιιϊκ11 μιις υοφίιι 1 <J5 
Ι'κιωιιτιΊμ<ι Βοι'•ι'\ος: Λπι> τη ζω1j του κω τη διδιωκιιλίιι του 1 Ψι 
11(.?οΟΙ:ι,χιj του Ι >αμπιτ(.?ιινϊιΟ Τιιγκ<S(.? 212 
Το cΊκτιοτο ψ(Ι)ς 217 
11 οι 1μπt'(.?lψιψιί μιις ι-:ίνω διδ<ω%ιιλίιι 2 ΙR 
11 κοι νοκτημιωιΊνη 222 
11 ιινϊιπιιι•ιτη ι-:ίνιιι τ(_)οψιj της ι-:(_)γιωίιις 223 
Ι•:ι,ΤΙ'χιιτμ(νη χιίφιι 22(ι 
Λι-τιΗτι·/)ωτμιSς 2 2(ι 



Μεταξύ μας 

Τ Α  ΓΡΑΦΕ Ι Α  Μ Α Σ  

Τα Γραφείαιου«ΙΛΙΣΟΥ » 
Βουκουρεστίου 25, α'όροφος, 
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά 
κάθε μέρα από 10.30 - 1 εκ
τός Σαββάτου και Κυριακής. 

ΕΜΒΆΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμε όπως αποσ
τέλλετε τις συνδρομές με τα
χυδρομικi επιταγή προς: Πε
ριοδικόν ΙΛΙΣΟΣ", 13ουκου
()εστίου 25, 106 71, Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλετε με τρα-
πεζική επιταγή μόνον εις: 
Θεοσοφική Εταιρία, 
Βουκουρεστίου 25, 106 71, 
Αθήνα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Γ.Χωριατέλλης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης 
Ρέ&υμνο: Αντ. Βιmάκης 
Ρόδος: Α ντ. Βεργωτής 
Σέρραι: Ανεστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραqχονίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης 
ΚύπρGς: Θεοφ. Παναγιώτου 

τοιχειοθεσ{α Εκτύπωση και βιβλιοόεσ{α : Τυποκ(vηqη 

. Αλεξοπούλον 
λωvος 36, Κι.Ι..ωvάκι Αθήvα 106 73 • Τηλ. & Fax. 36 36 969 & {1)3 / 22 43 75 






	Ilisos_Issue_222_p002_R
	Ilisos_Issue_222_p003_L
	Ilisos_Issue_222_p004_R
	Ilisos_Issue_222_p005_L
	Ilisos_Issue_222_p006_R
	Ilisos_Issue_222_p007_L
	Ilisos_Issue_222_p008_R
	Ilisos_Issue_222_p009_L
	Ilisos_Issue_222_p010_R
	Ilisos_Issue_222_p011_L
	Ilisos_Issue_222_p012_R
	Ilisos_Issue_222_p013_L
	Ilisos_Issue_222_p014_R
	Ilisos_Issue_222_p015_L
	Ilisos_Issue_222_p016_R
	Ilisos_Issue_222_p017_L
	Ilisos_Issue_222_p018_R
	Ilisos_Issue_222_p019_L
	Ilisos_Issue_222_p020_R
	Ilisos_Issue_222_p021_L
	Ilisos_Issue_222_p022_R
	Ilisos_Issue_222_p023_L
	Ilisos_Issue_222_p024_R
	Ilisos_Issue_222_p025_L
	Ilisos_Issue_222_p026_R
	Ilisos_Issue_222_p027_L
	Ilisos_Issue_222_p028_R
	Ilisos_Issue_222_p029_L
	Ilisos_Issue_222_p030_R
	Ilisos_Issue_222_p031_L
	Ilisos_Issue_222_p032_R
	Ilisos_Issue_222_p033_L
	Ilisos_Issue_222_p034_R
	Ilisos_Issue_222_p035_L
	Ilisos_Issue_222_p036_R
	Ilisos_Issue_222_p037_L
	Ilisos_Issue_222_p038_R
	Ilisos_Issue_222_p039_L
	Ilisos_Issue_222_p040_R
	Ilisos_Issue_222_p041_L
	Ilisos_Issue_222_p042_R
	Ilisos_Issue_222_p043_L
	Ilisos_Issue_222_p044_R
	Ilisos_Issue_222_p045_L
	Ilisos_Issue_222_p046_R
	Ilisos_Issue_222_p047_L
	Ilisos_Issue_222_p048_R
	Ilisos_Issue_222_p049_L
	Ilisos_Issue_222_p050_R
	Ilisos_Issue_222_p051_L
	Ilisos_Issue_222_p052_R
	Ilisos_Issue_222_p053_L
	Ilisos_Issue_222_p054_R
	Ilisos_Issue_222_p055_L
	Ilisos_Issue_222_p056_R
	Ilisos_Issue_222_p057_L
	Ilisos_Issue_222_p058_R
	Ilisos_Issue_222_p059_L
	Ilisos_Issue_222_p060_R
	Ilisos_Issue_222_p061_L
	Ilisos_Issue_222_p062_R
	Ilisos_Issue_222_p063_L
	Ilisos_Issue_222_p064_R
	Ilisos_Issue_222_p065_L
	Ilisos_Issue_222_p066_R
	Ilisos_Issue_222_p067_L
	Ilisos_Issue_222_p068_R
	Ilisos_Issue_222_p069_L

