.1

ΙΙ απλότητα είναι δάσκαλος της σοφίας
και δάσκαλος της αλ1ίΟειας.
ΦΙΛΟΣΤΡΛΤΟΥ (Τα εις τον Τνανέα Απολλώνιον Ζ,Χ)
(Εντέλεια γαρ διδάσκαλος μεν σοφ(ας, διδάσκαλος δε αλη
θείας).
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ΛΠΟ ΤΙ ΙΝ [ΛΛΙ ΙΝΙΚΙ I ΛΙ'ΧΛΙΟΤΙ ΙΤΛ

Η ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Τα παρακάτω συνέl1 ηι ταν στον Ιταλό ΕυΟύνοο. Ί !ταν γιός του
11λυσίοu από την Τε (_) ίνα, ανΟ (_) ίiJπου που 11τuν Π(_)ίJηος στο μέ (_) ος
εκείνο όσο αφιφά την C1(_)Ετ1), τον πλοι' το κuι τη φ11μη, και ο
ΕυΟύνοος πέΟανε ξαφνικά από άγνωστη αιτί<ι. Ο Ι Ιλύιτιος, λοιπι5ν,
υποψι(ωτηκε, ιSπως ίιτως Ou υποψιαζ6ταν και κϊιΟε άλλος ιπη Οέιτη
του, ιSτι ο γιος του μπο (_) εί να πέΟιινε απ6 δηληηJ(_)ιο, γιατί ήταν ο
μοναδικιSς κλη(_)ον6μος μεγάλης ω:ίνητης πε(_)ιοι•οίας και χοημc�των.
Μη γνω(_)ίζοντcις πcί>ς αλλιcίJς να Ι1εΙ1ωωΟεί για τις υ;τοψίες του,
κατέφυγε σε κάποιο ψυχομαντείο και αφού ;τοιSσψε (_)ε τις επιΙ1αλλιS
μενες απιS τα έΟιμα Ουσίες, {πευε να κοιμηΟεί υ' cωτιS το μ{ρος και
είδε το εξ11ς 6ραμα: Του φάνηκε πως τον πληιτίαυε ο πατέ (_)uς του
και εκείνος, μιSλις τον είδε του αφηγ11Οηκε τι είχε σι•μl-\εί με τον γιιS
1
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του και άρχισε να τον παρακαλεί και να τον ικετεύει να τον βοηΟ11σει να βρει τον άνθρωπο που ήταν υπεύΟυνος για τον θάνατό του.
Τότε ο πατέρας του αποκρίΟηκε: «r αυτό 11QΟα. Πάρε από τούτον
εδώ ό,τι σου φέρνει, και από αυτά θα μάΟεις τα πάγτα σχετικά με τα
γεγονότα που σε Ολίβουν,,· του έδειξε τότε ένα νέο που τον ακολου
θούσε ο οποίος έμοιαζε στον γω του ΕυΟύνοο και είχε ηλικία και
ανάστη μα παρόμοιο με κείνον. Ο Ηλύσιος τον ρcίnησε λοιπόν ποιός
ήταν, και κείνος εί.,,:ε: «Είμαι το φάντασμα του γιου σου», και λέγο
ντας αυτά του έδαχπ ένα μικρό σημείωμα. Ο I Ιλύσιος το άνοιξε και
είδε γραμμένους τους τρεις πα(?ακάτω στίχους:
Στ' αλήθεια ο νους των ανόητων ανΟQcί>πων πλανιέται μέσα στην
άγνοια· ο ΕυΟύνοος κείται νεκρός με απ1,φαυη της Μοίρας γιατί
ούτε γι' αυτόν ήταν καλό να ζεί, ούτε για τους γονείς του.
ΠΛΟΥΤΑΙ'ΧΟΥ (Ιlθιχά 109 Β - C - D. Μπ<iφρ. «ΚΛΚJΌΣ»)

Ο ΠυΟαγό(?ας συνιστούσε στους μαΟητές του ν' απέχουν από π1ν
Κ(?εοφαγία ... και όσο για τη δόξα και τον πλούτο, κα0ι1(_Ηl αvτίστuοη
και πε.Qιφ(?όνηση.
ΙΛΜ11ΛJΧΟΥ (1/ερfτου Πυθαγοριχού βiου, /{; 68 - 69)

(Προς δε τούωις εμψύχων ωισχrίν πάντων...οοξης τε κuι πλούτσv κω των ομοίων ανε
πιηίδεvτον περιφρ6νησίν τε και κuτεξuνάστuσιν).
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ΟΧΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ,ΑΛΛΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΊΌΥ 0/ΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑ ΤΙ>JΛΧΙ Ι IJΑJ>ΘΟΛΟΜΛΙΟΥ

Ο άνΟρωπος του 20ου αι<i'>νος, ο οποίος έχει εγκλωβισΟή εις την
διαρκή επιδίωξιν υλικίi>ν αγαΟ<i'>ν και κοσμικ<i'>ν αξιωμάτων, αξίζει
να ακσύση την προτροπ11ν του Α-r ίου Ιωάννου (της ΚαρπάΟου): Να
επιδι<i'>κωμεν όχι τας προσκαίρους αξίας αι οποίαι διcφκούν όσον ο
παρ<i'>ν βίος, αλλά τας αιωνίους και αψΟι-ί. L_Jτους, αι υποίαι ,φοέρχο
νται από τον Θεόν...
Όσοι όμως αγωνίζονται m1μερον δι' ανωτέl_)ας αξίας και ιδανι
κά, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια κω κινδυνεϊίουν να αποτύχουν
και να απελπισΟσύν.
Δι' Όυτσύς τους αΟλητάς των καλcί>ν αγ<i'ινων ισχύει η υπόδειξις
του Αγίου, να πl_)οσέχυυν, ει δυνατόν, να μη πέσουν: «Πάση δυνάμει
ασφαλίζου μη πίπτειν. Το γαρ πίπτειν, ου πl_)έπει τω ισχυl_)ίJ>
αΟλητψ>. Λλλ' εάν πέσουν, να μη απογοητευΟούν, αλλά να εyε(_)
Οσύν αμέσως διά να συνεχίσουν την Πl_)ΟσπάΟειαν: «Εάν δε συμ/)ή
πεσείν, ευΟύς αναπ11δησον και στήΟι πάλιν εις τον καλόν αγ<i'>να».
(Από την ομιλ{α του υτην Κύ.ρπαθο υτις 25 / 10 / 94. Από το βιβλίο «Η ειρη
νική πορε{α του Οικουμενικού Πατριάρχου υτο Αιγαfο». Επιμέλεια Γεωργ(ου
Αθ. Χώρα).
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ΚΛΛΣΙΚΛ ΦΙΛΟΣΟΦlΚΛ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥΛΝΤΩΝ!ΟΥ ΛΔJ>IΛΝΟΠΟΥΛΟΥ
(υπό το θεοσ. Δελτίον του J<JJS)

Εάν με την λε'ξιν Θεοσοφία ενvσύμεν η1ν πε(_)ί τα Οεία γνιί>οιν, το
πε (_)ιεχόμενον αuη1ς 11το γνωιπόν εις τους Ί�λληνιις πολλιίς εzιπο
νταετηιJίδας Π(_)Ο της αφετη(_)ίας της κιtΟ' ημ(tς χ (_) ονολογίας. Ε(tν δε
λάβωμεν υπ' όψει, ότι υπό τους ελληνιzοιΊς πε(_)ί Οι:ιί>ν μι,Οοι•ς α (_) ιΊ
πτοντο αλ11Οειω, εις το Ι)u0ος των οποίων μι>νον οι τι:λι-:ίως μεμuη
με'νοι ηδύναντο να φΟάοουν, τι5τε η Θεοοοψί<t 1jνΟι:ι Εν Ελλιί.δι
χιλιετη (_)ίδας τινάς Π(_)Ο της χ (_) ονολοyιz11ς τωΊ της ιιψπη (_) ίιις. Κιη ιί
την γνόψην μας, οι πε(_)ί Οεό>ν μι,Οοι των 1 :λλ�jνων δι:ν ψτιιν ιι::ιοzιΊ η
μα της φαντασίας αφι-:λιί>ν ανΟ (_) ιί>πων, ζητοίιντων i)ι(t τοιΊ των νιι
ε(_) μηνεύουυν zιηι'ί π(_)ωτύyονον τ(_)ι>π.ον τιt φι•ιτιzιί. ψωνι>μι:νιt, uλλ'
αλληyο(_)ιz11 πu (_) ιί.υτιωις αληΟεΗί>ν ι-:νι•πιψχ<Η'<Ηί>ν ι:ν τη ψιΊ <Jι:ι του
πνεύματος ή λειτουογιuJν της ;ω0ι5λου, αλλιί. zω της ανΟοι,Jπίνης
ψυχής. Υπ11 (_) ξαν δε ανε'zαΟεν ΕLς τιις U,ληνιzιί.ς χιίφας οοψοί
άνδ (_)ες zω γυναίzες, οίτινες zuη:ίχον τιις Οείιις τωiτας γνιί>οι:ις, τιις
οποίας μετε'διδον Π(_)ος τους ζητοιΊντας να τιις μ(ιΟωιτι Εις τας ιψγα
νό>οεις εzείνας, τας οποίας ωνι>μωΗιν «Μι•ιη1juια». Tu Π (_) <><Ηι>πα
τω:-τα υι μετu'(ενι:mεuοι ψιλ<><Jοψοι ωνιiμωΗιν «θΕοψιλι:ίς», «ιyyιi ς
Οεr;Jν υιzούντας», z.λ.π.
Μuυη1 (_) ω ελειτοιJ(_)'(ηιταν ι-:ν τω πιψεί.Οιίντι Εις ιίλιις τιις χιίψιις
της γης zαι εις ι5λας τιις ε::τοχrί.ς. Κω οι πολιτιιτμοί, οίτινι:ς ιjνΟηι ων
εις διαψι>(_)ους χr1'φας zυτι:ί ω(_)ιιτμι:νιις χι_>ονιzιί.ς πι·uιιiδους δΕν ει'η�"
μιουι_J'(ΙJΟηοαν πιψcί. υπι> την ίJ>Οηοιν %<Η την ηγι-:ιτίrιν των rινΟ ι_> ιί,π.rι>ν
των Μιχrη1uίων, οίτινες 1:vzι>μενοι Εις μίιιν %(tτ({(JT(l0lν rψι'ιτοu ΕΠΟ
πτι-:ίας του Λί.ηΟοιΊ ς zω του Ω ι_>υίοι1, μι:τι'ιμ ι_> ον τιις ι:ιτι,ηι:uιzιί.ς των
πcφαοηίιτι-:ις εις τας zοινωνίας, τυς οπι,ίιις ι�ιι'πί.ιωοον zιηιί. τrt
πuιίτυπu τω:•τα zω ο(•τως ι:δημιοι• ι_>'(ΙjΟηιΗtν η ιι,ιί.οοοψίrι, η Τι'zνη
zαι η Επιοη1μη των διωιιι> ι_> Ιι>ν ί.ω;>ν, των οποίων τυ ι�ωοωΟι'ντιt
μι'zuις ημc;>ν λείψανu Οω:μι:ίζομιν ιηjμψον.
Εcίν, zατά τον Εδοl'ά (_) ι)ον Συ ι_> ι:, ο ποί.ιτιιτι.ιι>ς 1:zcίοτης zrίφας
είναι η αΥτc1ι1Ίειυ των Μυιπηι'ίων, rίτινα 1:ν ωπ1j 1-:ί.�:ιτοιi ι>ΊΨΙUν, τrt
Εi.ί.ηνιzά Muσnjuιu l'ΠΕ(_)Είχον ιiί.ων των ω.ί.ων Μυιηη ι_> ίων των
Λνατοί.ιzό>ν λαόιν, διιίτι ω εz,')ηί.r;><ΤΕις ω:>τω τοιJ ποί.ιτιομοι1 ι'ψΟrt-
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σαν εν Ελλάδι εις άφΟασων ύψος.Και ου μόνον τούτο! Λλλ' εκείνο,
όπερ διακοίνει ποο πuντ6ς τον Ελληνικόν πολιτισμόν uπό τους
άλλους , είναι ιSτι uύτος εις τας εκδηλuJuεις και της πολιτείας και της
Οοησκείας και της φιλοσοφίας ενσαοκuJνει το ανΟοωπιuτικό ιδεuJ
δες, το οποίον ουδένα άλλον πuλιτιuμό χι1οακτηuίζει, και ιδία την
έννοιαν της ελευΟεuίας, χάοις την uπuίuv κuι διωuJΟη επι μακuόν
σύτος επανελημμένως από τον κατuκλυuμόν της Ι)αιψαuι:Sτητος. Δεν
είναι λοιπόν δίκαιον να τψίiψεν ημείς ΠQΟ πuντύς uι ΊΞλληνες την
ελληνικήν έμπνευuιν και σκέψιv, uίτινες και εδημωι1uγησαν το
«f:λληνικόν Οω•μω);
11 λειτοι){_)yίu των ΕλληνικιiJν Μυυτηuίων δεν αφεuψα μόνον την
μετάδοσιν των αληΟειuJν πεuί της αοχής της υυυίας Υ..uι της λειτουο
γίας του Σι1μπαντος κuι της τuοχιάς την οποίαν διαγuάφει παν ψυχι 
κόν ον, αλλά και την λύτοωuιν των ψυχιiJν δια των λΕLτιηφγιύJν του
πνευμuτικοιJ κ6ομου, τας οποίας πι1uι:ιπηιων αλληγιφικriJς εις τας
εικόνας της Ελληνικ11ς ΜυΟολογίας. Κω δω τοιίτο δεν υπϊψχι::ι
Ί�λλην φιλ6υοφος, ποιηη1ς ή uι\τιιJ{_), ύοτις νι1 εμνημόνευuε των
ΕλληνικuJν μυοτηuίων και όοτις να μην υπηνίχΟη το μι-:γα τοιΊ το
διiφuν το πιφuοχεΟέν εις τους ανΟοιiJπους υπ<> τ-ης Δt\μητuος, 0Ει1ς
των Μυιπηοίων,
« Δ11μητοος yuQ αφικομένης εις την χιιJ{_)αν ημuJν 6τε επλανψ)η,
της Κόοης ασπαχΟείσης, και πuος τους πuογι>νιΗ.•ς τους ημετ{uοι 1 ς
ει•μενιιJς διιηεΟείοης εκ των ευεuγευιιίJν, uς ουχ' οιιiν τ' άλλοις 11
τοις μεμυημϊνοις uκοιJειν, και δούσης δι,ψεάς διττϊις, αίπε{_) μέγι
uται τυγχάνυυuιν ούυαι, τους τε κcφπούς, οι του μη ΟηοιωδuJς ζην
ημάς αίτιοι γεγόνcωι, και την τ1:λεη1ν , ης οι μετϊχοντες ΠΕQί τε της
του !)ίου η:λευτιjς, και του ούμπαντος ωuJνος, ηδίους τας ελπίδι1ς
έχουuιν» - είπεν ο {_)Ιjτι,φ Ιοοκοι!της εις τον πι::οί της πι5λεως τ<ιJν
ΛΟηνuJν « Πuνηγυρικόν )> του.
ΑτυχuJς δια την ανΟοωπύτητα τα Μι1οη\ι1ω έ%λεωαν υπιS το
κιΊμu της αμuΟείας και του υκύτους κω ουδ{ν πεοί cωniJν ακοι!)ές
δυνάμεΟι1 να πληοοφοοηΟύψεν. Και δω τοίrτο ιη\μιψον πuοοπα
Οούμεν να αποκτψτωμεν « γνιιJσεις πεοί τα Οείω, δω της μελ{της
παντύς ό,τι οιιJζεται εκ των c..φχαίων κειμ{νων κω παντύς 6,τι έχει
περισωΟιj εκ των αρχαίων παuαδόυεων εις χrι'φας, εις ας έχουν
καταφιJγει γνιίJστω τιν ές των αληΟειιιJν. Οι δε εuευνηταί της
ΛληΟείας δεν πuϊπει να πασαλείψουν κανιΕνα τuι>πον, δι' ου δύνu
νται να φΟι1uουν μέχρι των αληΟειuJν τοίrτων. Ί::::v τοιούτον μέσον
είναι και η μελέτη της Ελληνικ11ς Παuαδόσεως. Εις την παuωχημέ
νην Ελληνικήν αοχωύτητα οι γνuJuτω των uληΟειιιJν της Φύοεως
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ωνομάσθησαν «Σοφοί». Ο μέγας όμως ΠυΟαγό{_)ας είς εκ των επτά
σοφών, ευρίσκων την προσωvυμίαν ταύτην πολύ βα(_)είαν, καΟόσον
και ο μεγαλύτερος σοφ6ς γνω{_)ίζει πολύ ολιγύnε{_)α των όσων (χει
ανάγ κη να μάΟη, ωνόμασε τους ε{_)ευνητάς της ΑληΟείας
«Φιλοσόφους» και έκτοτε εδόΟη ο χαρακτη{_)ιιψός σύτος εις τους
ζηταύ vτες την αλήθ ειαν και εδημιου{_)y11Οη ο όuος «Φιλοσο φία».
Όλοι σχεδόν οι αρχικοί δημιουργοί της Ι!.:λληνικής Φιλοσοφίας,
Π υθαγόρας, Θαλής, Δημόκριτος, Ιlαρμενίδης, Ηράκλειτος,
Εμπεδοκλής, Πλάτων κ. ά., είχον μυηθιJ εις τα Μυστήρια της
Ανατολής ή και είχον σχέσεις, προς τους ιερείς των Ι!.:λληνικών
Μυστηρίων. Τα δε συστ11ματα, άτινα διετύπωσαν, είχυν ως κοιν11ν
βάσιν, την διδασκαλίαν των Μυστηuίων, και διcί. τούτο όλu τα
συστήματα ταύτu δι' ένα π{_)οσατικόν παuιηηuητ11ν δεν διαφϊQουν
παρά μόνον κατά τους όuους και τας λε:ιτιψε(_)Είας και αποτελούν
εν ενιαίον σύνολον ό;τε(_) δυνάμεΟα να διακuίνωμεν ως «Ελληνικ11ν
Φιλοσοφίuν», ητις και αποτελεί την πuυπωδείιιν δια την ϊuευνην
και των ενδοτέ(_)ων λειτου{_)yιιi,ν της Φύοεως.
Σημε(ωυη: Διuτηρήυιψι· τη γλu1υυι1 του υι;γγρι1φfι1.

Ο Γκαίτε για την αγάπη
Λπο τον ,,Φάουστ»

Όποιον αληθινά αγαπάει,
αυτόν η αγάπη ιπα ουράνια θα τοv πάει!
(ιJΤ. 11750- 11751)
*
Λγάπη ε/ναι των πvευμύ.των η οuυι'α,
αγάπη ε/ναι του Θεού η παρ_ουοι'α ·
αιώνια mον κόυμο η αγύ.πη πλανι{ται,
και μες στην αγύ.πη ενλογ/u. γεννι{ται.
( ιJΤ. 11923 - 1192()}
*
Δύναμη λυτr_μιιμοι; r)εν ε/ναι, ύ.λλη,
απ' την αγύ.πη την αιο1νια, τη μεγύ.λη!
( uτ. 11958 - 11959, μι:τιί q, u. 1. l!ιιι•ί.ϊαη)
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Προς τους αγωνιστές της Ελληνιχής Επανάστασης τον 1821
Ω, περήφανα της γης αιmiς παιδιά,
πολέμων γέννημα και Οι_Jέμμα!
για λευτει_Jιά δεν τσιγκουνεύ εστε το uίμα.
Φλ6γu ιε ι_J ή σας καίει την κα ι_Jδιά,
έχετε αδσύλωn1 κι αδίψαστη ψυχ11·
κι όσοι παλεύουν σαν κι εσάς ετσί•τον τον καψό
απ' την παλικα ι_J ιά σας την τόσο ζηλευηi
Οενά κει_Jδίοουν από σας μέγα αγα06!
Όποιος Οέλει νά' ναι δοξαομένος,
με τούτους τους λεβέντες πολεμcϊ
Τ(J>ι_Jα, εμπQ6ς!
για δόξα καψιSς,
F.ίν' ο στίβος ανοιχτός.

ΙΚΛΙΊΈ (Φιiουuτ, uτι'χοι 98.J2 - 9850 κω 9871 - 9875. μπιiφ. 1. 1/ουλϊικη).

Ω Θεέ μου! Εσύ μεγαλοδ15ναμε, γαλ1jνεψέ με,
στην καρδιά μου και οτο νου μου ψ(ιΊτισέ με!
ΙΚΛΙΊΈ (Φιiουuτ, uτ. 11885 - 11886)
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Η ΜΕΤΕΝΣΆΡΚΩΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ;
Τυv CΙΙΛΠLΕ.<; LUNTZ (Από τοΑιι,:ίι:nι Wί1ϊlοιιι)

Επειδ11, για πολλούς, η Ι3ί[)λος είναι το ύπατο ;ψιτψ_Ηο για το
αληΟές οποιασδήποτε διδιωκαλίας, οι ωωνη1υειc σ αυτό το εQά)
τημα πιθανόν να είναι ιδιαιτέοως ενδιαφέοουσες γΊα αοκετσύς ανα
γνάΧJτες.
Ο πιστεύων στην μετενυάοκωση είναι ικανύς να πεοιοοίυει τα
επιχειρήματά του σε 13ιβλικές πηγές και ν' ωτοδι-:(ξει ύτι η μετι-:ν
σά (>κοχrη αποτελούσε κοιν11 πίστη του λαού των Βιj)λικά)ν χοόνων,
ότι ήταν πίυτη μεγάλων ποοφητ ύ)ν της Ιlαλαιι1ς ΔωU11κης, ύπως ο
Ιεοεμίας, καΟύ>ς και εμπνευιτμένων ανδοιί,ν της Κων11ς ΔιαΟήκης,
όπως ο Uείος Αγ. Ιωάννης, αλλά επίυης ύτι κιιτι-:νοι-:ίτο, επιιπ:εύετο
και εδιδάχΟη από τον μέγιστον ύλων των Βιf-\λικύ,ν πι_,οιτύ,πων - τον
Ιηυούν Χοιυτύν. Υπc1οχουν, επί πλέον, ΠQι>οΟπιι οτοιχείu ιαι'> τα
Απόκουφα Ευαγγέλια και τu υυγγοάμμιηα των I Ιιη{ ι_, ων της
Εκκληυίας, πεuί του ότι η Μετενυc1 ι_,κωιτη uποτι:λοι1ιτε ιτυνηΟιιτμι:νη
διδαυκαλία επί αιά,νες μεταξύ Ιουδαίων κuι Χ ι_, ιιπιανιi,ν.
Όλα αυτά Οα εκπλ11ξουν εκείνους που νομίζουν ι>τι ξι: ι_,ουν την
Βίf-\λο τους από εξά,φυλλο έως εξύ,ψυλλο κω πuι, δι:ν αναάλι•ψαν
ποτέ αυτά τα υτοιχείu, τα οποία είνω τ6ιτο υαφ11, o'H.rn: δεν ι:πιδ{χο
νται άλλη εξήγηση.
Άς αοχίυουμε από μιu f-\εf-\αίωυη ενύς απι'i ω τελειrωίιι κι:ψι1λωα της I Ιαλαιάς Δια011κης (Μιιλαχίου Δ' 4): «Κω ιδοιi ι:γιi> απο
στελu"> υμίν I Ιλίαν τον Θεοf-\ίτην, ποιν 1j ελΟι:ίν την ημϊ ι_,ιιν Κυι_,ίου
την μεγάλην κω επιψuνψ,.
Άς γυ ι_, ίοουμε το'ι ι_,α σω κιηι1 ΜιηΟαίον ευιιγγϊλιον (Ιί',' 10-13):
«Και επη(_)άηηοαν uυτι>ν οι μι!Οητιιί ιωτοιi λϊγοντι-:ς τί οιιν οι
γι_,αμματείς λέγουυιν ότι I Ιλίαν δει ελΟι:ίν πι_,u"ηον; ο δε Ι ηι 1οι1ς ιιπο
κοιΟείς εί;τ:εν αυτοί;- 1 Ιλίας μεν έι_,χεται πι_,_<iηον κω uποκαταυτψ11-:ι
πάντα· λέγω δε υμίν ι,τι Ιlλίuς ήδη ήλΟε, κuι ουκ ι-:πι:-ινωσuν uυτι,ν,
uλλ' εποίησuν εν uυτώ ιίιτu ηΟiληιτuν· ούτω κuι ο υιι,ς του uνΟι,ι ι.i'ι
που μέλλει πάσχειν υπ' αυτών- τιίτε συν11κuν οι μuΟηταί ι,τι πει_ιί
του Ιωάννου του βαπτιστού ι-:ίπι-:ν uυτοίς».
Εάν αυτό το χωι_,ίον δεν σημαίνει ύτι ο Ιηοοι•ς ανεψι-: ι_,Οη ιπ:ον
Ιωάννη τον 13απτωτήν ως μετενυάι_, κωοη του I Ιλίιι, του παλαιού
[f-\οιιίου ποοφψου, τ6τε τί υημαίνει;
Απόπειι_,α διαφυγής απι5 το υuψές ν<>ημα Οα μ.ποι_,ούοε νιι γίνF.L
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βάσει της αφηγψπως της 11. ΔωΟ11κης (Δ' Βιωιλι:ιriJν, 13' 11): «Κιιι
ιδού ά(ψα πυι_�6ς και ίπποι πυι_�6ς και διι'uτι:ιλιιv αvιί. μι-'οοv αμψοτ{
(_)ων, και αvελψμΟη I ΙλωιJ εν uυοuειιηιι(> ως Εις τον ουι_�ιιν6ν».
Μι-: (_) ικοί δέχονται 6τι το χuφίο αυτό οημαίvει ότι ο I Ιλίυς ιιvι:λιjψΟη
στον Οu(_)αν6 με το ψυοικό του ού>μα, έμεινΕ μι:ι_>ι%οι1ς ωιΓ>νι:ς ι::%Εί
και ξαναψάνηκι: ως Ιωάννης. Λλλά μιu τέτοια αι�οχ11 δι:ν ουμ/)ι/-\ιί.
ζt:τuι με τι1v αφ11γηι.n1 του Εuίlyyελιοτού Λοu%ιί. (Λ' 7 - 17 %ίΗ 41)
για την γέννηση του Ιωάννου :-ωτιί. τον ουvιjΟη τι_�6πο. Επίοης ο
lω{ιννης απι:κεφαλίσΟη ιαιS τον I l () ίi>δη και π�:Οανε κιηu τον ouvιj
Oη τ (_) 6πο. Φοίvετω πι1(_)ιί.λογο νί1 δι,:τη ι_� ιjΟη το ψιΗΗ%ι) ιτu'ηω του
Ιlλιού επί ι-:κίlτοντιί.δΕς 1:τί(Jν, ιiΗΤΤΕ 6τι1ν Οιι ξιινιιγ1:ννι6ταν ως
Ιωάννης να ι-:χει το ν{ο φ1 1 οι%ιJ του ιτι(JΙιιι τι:τοιο τι-'λος. Ο I ΙλιοιJ Οιι
πι_�έπει να πϊΟανΕ κιινονι%ιί., ι:ί.λλως δι-:v Οιl μ..ι:οι_�οιΊιτε, %ιι0υ'>ς υπι:
νι:uuετuι ο Ιηοοι1ς, να ξονιιγι:ννηΟεί ως Ιωιί.ννης. Το πιΊι_� ινο ι:ί.ιψυ
κω οι ΠΙJ (_) ινοι ίπποι δι:ν οημιιίvουv ι)τι ο Ι Ιλιοιi ιινι:λιjψΟη ολι>οωμος
εις τον ΟΙJ(_)ιιν6. ΊΌ ι5 (_) ιψα του Ελιω{, μιιΟητοιi τοι1 Ι ΙλιοιJ, ιινιιψΙ' (_)Ε
τω ΠΕ (_) ωιτ6τει_�ο λογιχ(ι ιττηv ψuχιj ιj πνι:ιΊμιι. Δι-:ν ι ;τϊι ι_� χ1:ι /-\ιί.οη γιιι
διιιφοι_�ετικιj ε(_)μηνείι1. Εις την Ι •:;τιιττολ1j τοι 1 Ιιι%ιι'J/-\οιι (Ε' 17) ανιι
φέuετω ι5τι «Ι Ιλίας άνΟuωπος ηv ομοιπιιΟ1jς ημίν».
Λναγγι-:λλωv την επικείμι:νη γι-:ννηιτη τοι, Ιωι'ιννου ιrτους γονι:ίς
του, ο άγγ ι-:λος εδιjλωοε (Λοι χι:ί. Λ' 17): «Κω ιιιrτι>ς πι_�οι-:λι:ιiιτι:τω
εvι(>πιον αυτοιJ (του Κιιι_�ίου) εν πνι-:ιΊμιηι κω ι�ι1νιί.μι-:ι I Ιλιοιi». 11
{νvοια της πε(_)ικοπ1jς ιιυτ1jς είνιΗ ι>τι δι-:ν Οα ξιινιιγι-:ννιιiτιιν η
πιιλιιιά πι_�οσωπικ6της, αλλu το Εγυ'> 1j Ι ΙνυΊ �ω ;ωτιί. την νι-:!Γηι:(_)η
Ο(_)ολογία, με 6λην την αποχτημ{vη του δ ιi νιφη. Ο Ι Ιλίιις 1jτιιv
νι:κ(_)ιSς ως π(_)οι.τωπικι5της, αλλιί το ωχι,(_)ι> πνl'lΊμιι που ;ωπίχι: το
Εγύ> του ως c.ιποτι-:λι-:σμα της μι-:γιίλης ι-:χι-:ίνης ι-:νιτιtι_> %ι1Ητψ;, Οιι ξιινιι
γεννι.ι5ταv ως Ιωuννης.
Υπά (_) χει 6μως κω ιίλλη α;τιSδι-:ιξη ι>τι ι-:;τuι>%ι:ιτο yιιι μι:τι:νιΗtl_)
κ�κτη χαΟί(>ς την ι-:ννοοιΊμε %ω ι>τι το %1:ίμι:γυ δι-:γ μ;τιψεί νι1 πιψl'(_)
μηγι-:υΟεί. Ο Ευιιγγι-:λωηjς ΜιιτΟιιίος δίδι:ι (ΙΔ' IU) την πι-:uιγuιιψ1j
του /">ιαίου Οαν(ιτου του \ωιίννοιι . 2:το ίδιο ει•ιιγγϊλιο (12:Τ' L3 - 14)
ιιγαφέρογτω τα εξ1jς:
«lΞλJι(>ν δι-: ο ]ηιτοιίς ι-:ις τιι μ{υη Κιιιιτcιι1ι-:ίιις της Φιλί;τ;τοι y ηur/ηιι
τους μα0ητ6.ς αυτοιi λέγων· τίνιι μι-: λι-'γοι•ιτιν οι ιί.νΟ(_)ιι>;τοι είνω τον
υιιSv του ανΟ (_) <J>που: οι δε εί;τον· οι μι:ν ]ω(ινγην τον j)απτιιτηjν,
(ιλλοι δε Ηλία\', έτε(_)οι δε Ιερεμίιιν 1j {νη των πι_�οψητιι'Jν)>.
Λλλά, ο Ιωuννης ο l3απτιοηjς ψαν ναυ6;, Ηtν δι-: ι J ;τοτεΟεί ι5τι ο
Ι Ιλίας δεν είχε πεΟϊινει ποτέ, δεν τίΟετω ζ1jτημιι γιu τον Ιι-:uψία %ω
τους άλλοι•ς πι_�οφ1jτες ι5τι είχα\' πι-:ΟϊινΕL ί{(Η μ(ιλιιττιι ;τι_�ο πολλού. Τι
1
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απομένει, λοιπόν, από την άποψη ότι δεν αποδεικνύεται η πίστις
στην μετενσάQκuχ:τη με το να ΟεωQ11ται ο Ιωάννης ως ο Ι Ιλίας, διότι
ο I Ιλίας δ11Οεν διετηQείτο ζωντανός στο παλαιό φυσικό του σιί>μα,
με Οαύμα; Ο Θεός είπεν ότι Οα στείλη τον Ι Ιλίαν, λέγει ο Μαλαχίας.
Εις μάτη ν όμως αναζητούμε μια λέξη ότι επQόκειτu επίσης να στεί
λη τον ΙεQεμία ή άλλον εκ των ΠQοφητιί,ν. Και πουΟενά δεν αναφέ
ρεται ότι επQόκειτο να ξαναστείλει τον Ιωάννη τον Ι3απτιιπ11.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λαός επίιπευε ότι ο Ιησούς ψαν 11 ο
Ιωάννη ς 11 ο Ιε(?εμίας ή «ένας εκ των π(?οφητιί,ν», εκτός του ότι επί
ιπευε ότι /L-τορεί να ψαν ο Ιlλίας. Και ωρού ο lεQψίας, ο Ιωάννης
και άλλοι Π(?Οψήτω ήσαν νεκQοί, η ιδέα ότι ο ΙψΗΗίς Οα ψαν ένιις
από αυτούς τι άλλο μπορεί νu είναι παρά η πίστις εις την μετεν
σάρκωση; Υπάοχει όμως και άλλη πιο ασφαλ11ς ένδειξη πεQί του ότι
η μετενσάQκωση αποτελούσε λαϊκ11 πίστη κατcί την εποχ11 του Ιηυοιί
και επεδοκιμάζετο από Αυτόν.
Εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον (Λ' 1-3) υπcί.οχει η απόδειξη:
«Και παοάγων είδεν άνΟοωπον τι•ψλ<>ν εκ γεναιjς κω ηοιίηηοιιν
αυτιSν υι μαΟηταί αυτοιJ λέγοντες- οαΙ)Ι)ί, τίς ψΗψτεν, οιίτος 11 οι
γονείς αυτού, ίνα τυφλι>ς γεννηΟεί; α;τεκοίΟη Ιηοοϊiς: οιί τε οιiτος
1jμαοτεν ούτε οι γονείς αι,τού, ιιΊ.λ' ίνα φανεοωΟιj τιι έQγα του Θι:οιί
εν αυτιίJ».
ΊΌ χuφίο c.ωτό αναγιγνιίισκεται χιλιάδες φ<ψές ετηυίως στις
εκκλησίες και αποτελεί ένδειξη του π15υο οι εοιιrιε(?ικές ιιλήΟειΕς,
οι ο;τοίες πεQιέχοντω ιπην ΒίΙ)λο, αμF.λοιJ \'Τω α;τ<> εκείνους που την
σέΙ)ονται, διιSτι ελάχιιποι διεοωτιjΟηκαν: 1 Ιι!>ς ένιις άνΟuωπυς �LϊΟ
οούσε να είχε αμα(?τήυει ιίΗJτε να τψΙJJQηΟεί με το να γεννηΟεί
τυφλιSς, εκτός αν δεν είχε ζήσει χαι πuοηγουμένως;
Δέν είναι πQοφανές ότι οι μιιΟητές επίοτευαν εις πuσπαοξη;
Διαφο(?ετιχά, η ει_Jι!rιηιrη δεν είχε νόημα. Κω ποιί Οα μποι_Jοίiοε να
είχε ζ11σει και να αμαuτήσει, ι!ιuτε να αξίζει φιJ<rικ11 τυφλ6τητα,
εχτός α;τό την γη;
Είναι αξιοσημείωτο ι)τι ο Ιησούς δεν εμέμφflη τους μullητάς
ια
γ ψευδέ ς Μγμu. Δεν εξεφucί.υ{)η εναντίον της ιδέας αυηjς ως
τε(?ατιί,δους ή /)λcωφήμου. Φαίνεται ότι απεδέχΟη το εuι!πημιι ως
τελείως φυσικιS και ήuεμα έδωυε α;τcιντηοη. 11 ιι;τc1\'Τη<τή του λέγει
ότ� υ' αυ η1ν την συγχεκuιμένη πεuίπτωυη η τυψλ6τητα δεν ήταν
κύQωuη για αμαοτίες του παοελΟόντος, αλλcι ιSτι ο ενυαuχu>μένος
στον τυφλό cινΟuωπο ήταν μια μεγcίλη ψυχ�j που είχε πuοοφει_>Οεί
εΟελουσίως ως αντικείμενο της Οαυμcωίας εχδ�jλ ωυης της Οεϊκής
δύναμης. Οι επ<5μενες πuάξεις του ανΟοιί,που μετά την ανuκτηοη
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της ΟQ(ί.<JΗΓ>ς ::. > υ ι�:-;·:>τι:λ:>ιι\' �::·_'',.:t-.:' :._1<1> ι:\·1��ιξη ι•πι' !_) της ια<>ψι:ως
αuτ:ι�-::- Το υηι:ί-ι\-τ:�:ιS οημ�:ίο εί\·ι�: ��---:·. οι μι<!.11 1 τοί ι:Οι:ιιαν {νιι ζ1jτημιι
(ι.μ�Τ -'· cη·cι φεο6μ:·:υ ιπ1;ν μπι:ν<Η:ί ι_>:�ι,ΗJΙJ :ωι ο I ψΗΗ>ς το ι'Ι'iι:χΟη ως
φυι::�6ν. Εϊιν ε:τ,(Η)�Η.Ο :τιc οί :� ::"Γ); τιο,,,:{\'()11 ζ1;η1μ<ιτος, Πf.ι_>ί
ψι-:υ-δοιίς πίυτεωι;, υ' Ιψ101�ς Οα το <'.\'ΤΙ:ϊ<<()Ι\ι>χι·το, :�ιιΟιΓ>ς ι:πι_><ιξι·:
Είπε ϊiτι δι:ν εφηc:�<)ζετο. ;/ [1/.Εί':' ·:ψ' :τι:οί:ττιJΗΗ�, ιιλλ(ι Ι'::·ν ΕΠ(_Η)
φεοε.λε'ξη 1j μομφ1j γιι1 τ':': φι•<ηJ -:-·:� :'�<ι.;ηj,,ι·ι:>ς.
l'/Ό, κυττ (ι.;�Ηηιε τι μπο(_):: ί>μι: νιι ι� _,:>tΊ ;ι :-: σ::ψ' 11. Δ �ctOιj:01.
Εις τον Ιι:οεμίu (Λ' ι:-5) υ:τϊιι_Jz�:• ; c�:�<>λι:ι•Οο; :r-:'!_>tzo.:ηj:
,,!(αι εγ{νι:το λ6γος Κt'ί__>ί�υ ;τ�}::�- μ::· ποο το·, ιιι: ::τ)Λοω οι: ι·ν
κο:λί:ι επίιπομ<ιί ω: και πι_>ο του ί·.: ::ξι).Οι--ίν ι·;, ιι•jη_Ηι; ΙJ'!ίιιzϊι ι1ι:,
1ψο ;11jτην c:ς {Ονη τι:Οει:.«:ί :;υ).
�-::σιS; f(ί.ν ο Ι1-·:._1ιψίcι; 1;τιη' 1ji'l1� :• ::'!ω.η ,:,ι•χιj ποο της yι'\'\'!jοι··Γι;
τι;ι•, :ιιΓ>; Οιι μποι_>ο:•,_ J f. νιι �!Ινf.ι <:ί�•· � ω•τιίς της μ:-γι:ίλης <αο<πολ�j;
το:• ·�t•uίιυ :ωι �,';ο Κ:\"•:; 0<! -.--:_::.· :·γνι:'.•ι>1ζ1' :-τ.'__'ι'-:-οιΊ ιι·_Jχί οει η:ν
φι·:··.:,�1 τ<Η (Ί:τιιu�·\ Ε%Τ<); ι�-.· ,·:χ:'�:•--:,\ <J�: :(ιίπ<Η:' <:ίλλη ·ι.ιηιί,πιι,
(J)); Κ:.ιι πιί,ς ι·ίχι: .':�:.%(_);Οι:_: ιΓ>οπ ο '':'·u:o; ν' <L\'(('(\'<1>ι_>ίι11-ι την ιι;1Ίι
'!Οιι πι_>ι1το1Ί λιίj)η ::.:Ι_Jψ!j , ::%τ<>; ιι·: :::;::: ;<:tλιΓ>ς ι·;τι,ι).ϊοι'ι το zιιΟ1:
: 1.ον του σε (ι.λλ,,ς t•,>1ίς;
Τι::λος, cι; ::τι:ί ι_><Η 1 μι: το :τι:ι_>ίψηιω-�<::>ί)ίο τη,; Λ:το:�ιιλιΊ φης (Ι'' 12).
«Ο νιz!Γ>ν, π<>ιιjοι•> CH'T<!\' οτιΊ λον Ε\' ,::> νω,'> τιΗ' {-)ι:οιΊ μοι•. κιιι ι-'ξ(ΙJ
οι• ιιιι εξι-:λΟιι ι::τι». «'Γ,ξι,J» :τοι\ ι:%--:-ύς ιιν 1ίχι οι: ν{ι:ς ι:νοιψ%<ί>οι:ις:
Ό-:-cιν γίνπ σι•μj-\ολικιί>ς οτιΊ )ως τοιι ν<ωιΊ του (-:'ι-οιΊ, οη;ωίνΕι <1rι
/λ•ι';Ι' γι' αυτιSν η ι:πίγειιι ζω1j. Λλ1. 1ί. χι_1ι:ιύ.ζονται πολλι\; ζωι:ς γιιι
νu t:!'τιτt:υχΟι:ί uυτιίς ο μι:γuλος υ,ωπιί;.
ΛωπιSν, η Μεη:ν11ι'ίι_>zωοη διδϊω·�ι:τω <ΠΙJ Β:ι')λ:); ΛληΟιΓι; i'Ιιι'Ιι'ι
σi<πω για το11ς «{ι.ο\rτcι; ιΓ:τιι αzο 1.•:,:-.•». Λιιτι:ί τιι χωι_>ίcι ,,ίνιιι πλι:ί
ως cινεξιjγητα %Cηιί ι:ί λλον YQ<Jπo, \::':-.· δεν ιι:-ω�1'λι > 1Ί \' ι•;-,<ιινιγιωι··;
O'to %[\'Τ()\Κl) γι:yον6ς της ες0-.ιςης-της ι:1ι 1 χ�jς. (;<ίν ι\Ε\' οημιιί\'ΟΙ'\'
μετι:νυc:ίu;;ω<ΗJ, τι οημ<ιίνοι•ν - τί μ:τ,_:ι_J:,ί νιι οη,ιιιί\•οι•ν:
11 πίιπη αιιτ111:τcιν zιΗ\'ί.Ι'>; ::τ<ι[<:·'�}•Εyμ/\'η <�rοι•; 13ι!ί1.ι,:οιί ς χι_>:ί
νοιις. Ουδαμοι:� τιις ΒίjΩ.<Η' ;ωτιιδ:z:�.(πιιι, οι•τ�: 711-:ι_>ι{;.,: 1:-::ιιι η ι-:λιι;ιί
στη πο�)εtδο;τοίι;οη ιSτι ι:ίνιιι ψειίτι;,1: 111'π1Δνδι•ν1> Οι μι-:γιίλοι δι\\ιί
υκcιλοι της l3ίj-\λου cίμει1cι 1\ {μμι:οιι \'�:ίϊ. \'οι•ν την :τλ11uη ;ι_ ι ιτιι\'ι>ηιιη
και ι:πιδο%ψcωίιι τους. Ειίν π(_)οjΩ.ι)Οιj η ω-τί ι_>!_> ηιη� γιιιτί \\ι:ν Ε�ιι\ιί
zΟ11 η ά:τοψη αl'τή τελι:ίως ιJC�φΓ>;, η ιηϊιντψrη ι-:ίνιιι <>ΤΙ δt:ν ι•::τ•'ιι>χι
ω•(ι.γκη απωλιίcι; χuι1νο1ι π(_)ος δι��ω:-:<ιλίιι :-τucιγμι'ιτων :τ1)1 1 1jιΗιν
κοι\'ιSτο;τcι.
rτο Ι'(_)((JΤημιι για την μπεν<Η1(_)%(J)01) «Υπάι>ϊ.Ι:ι <Πlj\' Βφλο>), 1J
απι'ίντηυη είνω %Cιταφcιτι%!].
1

1
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AllO ΤΙΣ Π> ΑΦCΣ

Χριστός Ανέστη
ΧΙ'ΙΣΤ ΚΛΜΛΙ'Ω1ΆΚΙ Ι

«Και αφού ε;τέρcωε το Σι'il)/"\ατον Μαι_>ίc.ι η Μιιγδαληνιj ;ωι
Μcφία η μιjτη(_) του Ιαzιί>Ι-\ου zαι η Σαλuψη, ιιγι> (_)ιωαν α(_)ιίJματα δω
να έλΟουν zαι αλείψουν αυτι>ν. Κω ειιπ(_)χιSμενf.ς Εις το μνημείον, ο
λίΟος του ο;τυίυυ ιjτο μετιηο;τιιτμr.νος εz της �:ιιτι1ι'\ου, F.ίi'ων ένα
νέον zαΟιjμενον εις τι.ι δεξι(ι, ενι'\ι:δι,μr.νο ιττολψ λπ•zιjν ;ωι ΕΤ(_)ιS
μιιξαν. Ο δε λέγει ;τuος ιιυ τ{ ς : Μη η_�ομιίζι:η. 1 ηιτοι'•ν ζηηίη τον
Νι.ιζαοινι>ν τον ι:uτι.ιιψωμένο; Λνέυτη! ,,.
11 ιδέu της ι.ινιωτuιτεω; 1jτι.ιν ;τι.ιν(φχωο %ληvοί')ι,τημι.ι του πνι:ι! 
μuτιzού zύομου πvος την πιί.οχοι•ιτι.ι ιινΟvω;τιiτητι.ι, η ο;τοίι.ι με την
ελπίδα αυτιjν διιjνηυε την μωψι.ιίωνι.ι ανω)ιzιjν ποοείι.ι της. Ο
Χοιστύς με το ΟαGμu της uνιωτιί.ιτι:ως f.()ι;,:ι.ιίωιτf. τους πιiΟοι•ς της
uνΟ (_) ωπύτητω;, επαλψ)ευοε το γvιίμμι.ι τοι, νι,μο1 1 zω το έzι.ινΕ
πνεGμα. Ο τG;τος του ;τιιοελΟι,ντος, το ΗΤψ<.ιγμ�'νο ι.ιuνίον 1jτι.ιν η
ιτzιιί. της αληΟείuς, τον οποίο τιΊ πο υ Χvιοτι'>ς bιι.ι της Οι1οίι.ις του
Εζωο;τοίηυε.
Το '(εγονύς της ι.ινι.ιιττcί.ιτ�:ως του Χvιιπ.οι'• Ε\'Τι>; της φυιτιzιjς τοι,
ι.ιληΟείι.ις ενέχει zι.ιι ηΟιzιS ;τf.l_)ΙΕΧ<>μΕνο zω ιτι.ιν τι-:τοιο rι;τοτι:λι:ί το
ι.ιιιι'Jνιu οιι μl-\ολο της «Εν πι.ιvτί ανι.ιγ�-:ννιjιτ�-:ω;», το ;τl_Jι>τι J ;το τοι, οποί
ου ως ιτχι:δ ιο 1•;τιί.vχ�-:ι εις την φι\τη.
11 ανι1.υτcωη Είνοι ο ;τι,Οος zιίΟι-: λιωιΊ zιιι zιί.Οι-: ι.ινΟuωπίνης
ψι•ztj;. Εις την ψιJοη zιιτιί. την πι:vίιΗ)ο τη; ανοιςrως ι.ινι.ιγι-:ννιίτω ο
ο;τι>οος εz τυυ Οανϊιτου - χειμιι'η1ος ι:ις νι-:ι.ιν ζωιjν. Κω η r.ινΟvωπίνη
ψι•χιj Οα ανι.ιγεννηΟεί ι,τιιν zω ιιψΗ! f.'(Ζ<ιτι.ιλ�:ίψΕι επί του ιττι.ιι•uοι,
της Οι•ιτίι.ις πι.ιν ύ,τι r.ίνω ξι:νο πvος τη φιΊ ι�η zω την οιJιτίι.ι της Ου,
τητος. Τιhε ελ�:ιιΟΕl_)Ι] ιτ;τ:rί.ΕΙ Τ(.( δι:ομιί %(.(1 τοι•; πι:vιιφωμοιΊς της γης
zω ι.ινι! ψu'>νιτω εις την ιτψ.ιίuι.ι τοι, zι.ιΟιφοιJ ψ,ηι>;. Ο Χ ι_Ηιπ.ιiς ι:ις
τον ιπ.c.ι υu<5ν άψηιτΕ την ι.ινΟοιι'ι;τινη φι:ιιτη ι:ι� την ι:ξοι•οίιι τοι, ίl l_Jχο
ντο; τη; γης zιιι η Οι:ίu του φί•ιτη ι:J.ι-:ι•ΟΕl_)Ιj ;τ� ! τι.ιξΕ υς την χ<ψΕίι.ιν
του Ι Ιατuι>ς.
Λς αφ11ιτοι•με zι.ιι Εμr:ίς ι::τί του οτι.ιυuοιΊ του :ι<>νου zιιι τη;
Οι•οίας την υλιzιj μας ψί•υη Οια νι.ι ι.ινι.ιγΕννηΟι:ί ι:ις νι:ι.ιν ζι,η\ η ψι,zιj
μc.ι;.
1

]]

Η ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑJ> ΔΙΑ
11 οοφία είναι να κιιταλιί./1ι:ι κανι:ίς <nι η αγcί.πη είνω π<ί.νω ια'
6λι1. Λν uι οποuδ{ς, οι επωη1μες των ανΟι_Η1,J;των διν τους οδ1\γηιων
ν<ι j)(_HHJV αυηi την αλ11Οεια, οημαίvει πως η νοημοοι1νη τους ΟΕν
είναι ακ6μη cψκετ1\, γιατί μια νοημuοι1νη, που διν κιποοΟιίJνι:ι νιι
κuταλϊιf1ει 6τι η αγι'ίπη ξι:πιψνϊι ι>λι1 τα Πl_)<1.γμ<η<1, 6τι <>λ<1 JTl_)t:JTl'L
να είvuι γω την uγuπη, μι: την <1γιϊτη, εξωτίιις της ιιγ<ί.πης, δι:ν
είναι ακιSμη νοημοούνη...
IΞκτιμιί. κ<ινι-:ίς τη νι1ηηη, την ι-:χΟι:Ηί.ζιι, ιιλλιί. <rτ:ην ;-ψαγμιηιχι1τη
τ<t, uυη\ απέτυχι:: οτην ιαοιπ:ολ1j της, που 1jτω1 νιι δοξι:ί.ζει την κιι l_) 
δΗ't, να κϊινει κιιτuνοητ6 το l_) 6λο, τη οπιιι J ι'Ιιιιι>τητιι της ιιγιί.πης. 11
νιSηοη {κανε τον ιί.νΟ l_) tιιπο πονη l_) 6, εγωϊιrτ:1j, Οιiλιο, ενιίJ η ιι;ωιrτ:ολ1\
της ήταν νιι πιιl_)οι1ι11ιί.οι'ι, Ε:;-ιιιπημι>νικιί., ψιλοοοφι·ι.ιί., το μt:'(<ιλΕίο
και τις δυνατι5τηπς της ιινΟ l_) ι,'J;τινης κιψδιιί.ς, νιι ι'\ι:ίξυ πως, χιί v ιι
ιττιιν αγάπη, την κuλοούνη, η Βωrιλι::ίι1 του (·)ι::ού κω η ι\;κuιοούνη
του μπορούν νu πρuγμuτοποιιιΟού Ύ ιττιι γ ιι. Μ(;ωι 01jμEl_)(i 1]
Υ()ηση ι:χει ανωτ:τι•χΟεί ιινΕξιί. l_) τηrιι ιι;τ<> την κ<ιι>διιί. κω Οιι Είνω η
κιηωΠ(_ΗΗjηj της ιινΟ l_) ι,1πιrτητιις, γιιηί ι:ίνω <ι::ωοχολημι'νη οι: ;τονη
l_) ι{ς, υε διιιψι:οι:ις. Νω, είνιιι ;τιί.,-τ<ι η νι>ηοη ... κι ω•ηj Οιι χιιλιί.οιι
ηι πϊί.ντιι γιιηί δΕν κcηΕι•Οι,νπιιι ιιπιS τις ηΟικ(ς ιδιιiτητες της κιφ
διιί.ς, έκοψε το δεομ6 μιιζί της, χιιι νιι το μι:γιιλιΊτΕL_ΗJ ι�φι'ιλμιι...
Οι 6ν0 l_) (ιJποι πl_){πι:ι τιίφιι νιι κατιιλιψοι•ν 6τι η uγάπιι ι:ίνω ιiλη
η j)ιί.υη, ιπο κ{ντ l_) ο <>λων των Π l_) <ιγμιί.των κιιι ιiτι οψι-:0..ιΗ•ν νιι τη
λιί./)ουv, υι:: ιiλη το11ς τη ζι,ni, οιιν το μονιιδικιS οκο::τι>.
Όμριωμ /Ιί/1ιο,χιιίφ (ΊΊ5μο:; XX/V, υι-λ. /05).

Καμι6 ψοl_)ά ο απλύς κι ιιγ(_)ι'ψμιηος Ι) (_) ίοκ�-ι. ιικολοι·ΟιίJ\'Τ<ις την
κcψδιά ωu, 6,τι ο νυιις δε Οα μ::τ.ιψοιΊ οι: ;τοη' τοι1 νιι Ι) (_) ΕΙ. Όμως
χ(_)ειιί.ζετω χι ο νοι•ς, δrί1 (_) 0 κι αι•τιi; τοι• (-)αΗ-. ... 1 Ιοιο; ι-:ίνω ο τέλυ
ος άνΟ l_)ωπος: Λυτιίς που υμίγ ι:ι αρμονικά τιιν καρδιά του κuι το
νου· ποιο ' ναι το τέλΕιο τιί.γμιι: ιtι•τιS :;-ιοι• Ι)<ί.ζι:ι Οι-:μι'λιιi τοι 1 την κιψ
διιί. κι αφ1jνι-:ι το νου ιι::τιί.νω της νιι χτ(Cι-:ι.
Ν. Μ'/./ΙΝΓ/./1

κι Ι

(Ο 1/ τιοχοιίλης TOIJ Θιοιί).
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΛ ΤΙ-ΙΣ ΑΝΛΊΌΛΗΣ
Καρδιά και νους πάνε μαζί, σα φάδι και στημόνι,
κ' υφαίνουνε το βίο μας ...
Μα προσοχ11 μεγάλη, να μη μας λείψει η μια κλωστ11
και μείνει μόνη η άλλη...

(Από το βιβλ(ο « Το κομπολόϊ του Δερβ(uι»).

Διάλογος παππού και εγγονού.
Το πόσο οι ε(> ημικοί και πονεμένοι συvuνΟQωποί μας χ(>ειάζο
νται την πα(_)ουσία μας, την στο(>γ�i και την διακονία μας, Ουμ11Οηκu
κάτι που είχα δ ιαΙ)άσει το 1993, που είχε χ<1(>ακτη (> ιοΟεί ως
Ί
«Ευ (> ωπαϊκό έτος αλληλεγγύης μεταξύ των Ι :νΕ<iJν».
Στο α(>χείο μου Ι\ηiκα την εφημε(> ίδι1 απι5 την οποίι1 το μεταφέ
ρω, με τίτλο «Διάλογος παππού και εγγυvοι1» κω ιαολυυΟεί ο δι(ι
λογος:
- Είμαι γέ(>ος, παιδί μου.
- Όλοι Οα γψάοουμε, παππού.
- Ι::ίμαι και άQ(>ωιπ:ος, παιδί μου.
- Κακό, αλλά ι5λοι αρ(>ύ><JΤαίνσιψΕ, παπποιJ.
- Είμαι και φτωχός παιδί μου.
- Οι πε(>ισ<JύτΕ(>ΟL είναι ιιπωχοί, παπποι\
- Είμαι και μι5νος παιδί μου.
- [, όχι και μι5vος, παππού! 1 IQοχΟ{ς ο μπυμπcίς, σου αγ<'> (> CΗJΕ
τηλεόQ<ωη ...
Διάλογος, που πα(_)ουσιάζει ανuγλυψη την κιηάυτιωη του μονα
χικού και εγκαταλειμμένου ανΟQίi>που <1πι1 τι1 πιω)ι(ί του που του
πέταξαν ένα ψίχουλο «αγάπης», ζεοτιω:-<ίς και «ψ(>οντίδας» με
κάποιο άψυχο ε(> γαλείο που λ{γπαι τηλΕ<>Q<ωη!
Λν στα πuιδιcί και εγγι5νια του πcφι1;ιιίvω πιηι: (> α και παπποι1
ΚCΗ υε κάΟε άν0(_)(J)ΠΟ, και είναι πολλοί που ι) (> ί<Jκονται ιπ:η Οι:υη
του, υπή(>χε υπέ (>Ι)<ωη του εαυτού τους, ()ΕΥ Οα ι)(> L<JΚ<>τανε υ' αυηi
τη δυσΙ)cίοτακτη μοναξιc:i.
!ΓΝΛΊJΟΣ ΧΛΤΖΙΙΝΙΚΟΛΛΟΥ, ΛQ'f.ψονδρfτης - ΓυμνιωιrJρ'/_η,; (Λπι5 το
πιριοδι%ι5 «Λ.-το%οι5μπι», του ΛvνοΙJιJΙJ%ε(ου /ηψJ%ομι-fου Κιυι1μου, Κφίτης).
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Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Της Άvτuς ΜπροιJμη

Από τον j)ΟQιά στον νοτιά και uπό την uνατολή στη δύση, πuvτσύ
ο ήλιος επηQεάζει τη Γη με το φως και τις πολυπuίκιλες uκτινιψu
λίες του και την j)οηΟάει να ζήσει και vu εξελιχΟεί.
Λλλσύ, όπως στους πόλους, όπου η έvτί1οη και η διάQκειu του
φωτός του είναι πεQtοQωμένες, η ζω11 παQουοιάζεται υποτονικ11.
Αλλού, όπως στη ζιi>νη του ΙσημεQινοιi, η μι:γάλη διiνuμη της ακτινο
βολίας του γεννάει ένα ΟQΥL(Lσtικό ΠF.Qι ι)ιί.λλον οτο φυτικι> και το
ζωϊκό j)ασίλειο, χωQίς όμως ανάλογη πνειψιηικ11 έξαQοη.
Η πολυτιμότει_>η επίδQαο11 του πιι ι_> σιΗτιάζr.τι�ι οτην ειiκQατη
ζιi>νη, όπου αναπτύχΟηκαν οι ιτ:;τ:ουδωι>η:ι_>οι πολιτισμοί. Μέυu σ'
αυτούς, ξεχωQίζει η Ελλάδα, γιατί το κι•Qιο χuQακη1QιοτικιS της
είναι η πνF.υματικι5τητα.
Όλοι οι λαοί του κόσμuυ έχουν πι_>οιΗμέQει κάτι, ο καΟένας μr. τα
μέσα που είχε. Και εμείς που χαψόμcωτε σ1jμεQα τιSιτα καλά, για τα
οποία πάλεψαν σκληι_>ά οι ΠQιSγονοί μας, ΠQέπει νιι τους ι:υγνωμο
ν σύμε με όλη μας την καρδιά. Μα εδrί>, οτην Ελλcί.δα είναι που
παQουσιάστηκε τu «Ελληνικόν Θαι Ίμα» που το αναγνύψίζουν
παντού και πάντα οι άνΟ ι_> ω:;ιοι που διψ<ΗJV γω κάτι αvιint:QO.
Ίοως οι αυτQολογικές συνΟιjκες αυτιiς της γης νιι F.ίναι μία από
τις αιτίες του φαινομένου. Ίσως, εδιi> να j)Q1jκε ο 1jλιος την «γην την
καλ1iν» όπου μπ,1ρεσε να καρπίσει η Οϊίκ ή σπορά του.
Στην Ελλάδα, κατά την ευλογημένη εκείνη εποχιj, πολιί :;τ:οιν από
τον χρυσό αιιi>να του Ιlr.Qικλή, οι «πι_> εοf)ίrτει_>οι ημιi>ν κω εγγύηι_>ον
Θειi>ν οικούvτες», όπως λέει ο Πλάτων, κατιSQΟωοuν, πίσω απύ την
υλική μuρφ1i του 1jλιου, να γνωρίσουν την ωωη:ρική του υπι1ιrταση
και αυτήν να λατρέψουν, όχι μόνο με τύπους, ιιλλά κιιι με ουοωστι
κά j1ιιίψατα.
Όλοι οι cφχαίοι λαοί τον προσκι1νηοαν υαν Θεό, ΠQουφέQΟ\rι:άς
του, ο καΟένας, ανάλογα με την πνευματικιj του στάΟμη γιοQτές,
Ουσίες και ιερστολεοτίες, απιS τις λιrτι_>ωτικές μυψJF.ις των ΟQψικιίJν,
ως τις μαγικές πράξεις της μαύρης ηπείρου.
Ilcnrι:oύ τον παQουοίασαν oF. συμj)ολικές, ιεQcηι χές μοQφές. Μα,
ενώ πολλές από αιrτές ποοξενοίιν πιο πολύ τον ψύf)ο α:;τ:ό τον Οcω
μασμό, οι Έλληνες του έδωσαν την γνιiJQψη ύψη ενός νέου ανΟQιί>
που, που μαζί με το κάλλος και την υγεία αχτινοf)ολεί όλο το μεγα
λείο του πνευματικού φωτός.

Hi

Λυτό το φω; �01\zε στην Ελλuδα τις ιίιοιμες ψυχές που μετου
σίωσαν το ;τνε-ύμα υε ύλη zω την ιδέα σε ζι,Jντιη·1\ πι.κιγμιιτιz6τητα.
Και τούτο στην Οοηυzεία, υτην επιυτ�jμη, 6πυυ σι 1 νεδίιιωιιν την
εμπεψία με την έμπνευιn1 στην τέχνη, ιπην τ(ωη για αη:ξιι(_)τησία
zω ελε-υΟεοία, που εδραίωσε π(_)ιίπη ιπην ιιπο(_)ίιι την δημοz(_)ιηίιι.
Ας μην ξ εχνuμε πως η λέξη ΕΛΛΛΣ Π(_)Οέι..>χετcιι απιS το
ΣΕΛΛΣ=Φως. Ο ΟειSς Λπόλλων, π(_)ότυπο μαζί με την Οει1 ΛΟηνu
τη; Ελληνιz�jς Οοηυzείας, ιπuΟηzε ο π(_)οιπuτης της φυλ1jς αυηjς,
που μέυα στους ωιίJνες zω παοu τις τοιιγιzές zω υzυτεινές ιί)(_) ες
που πέ (_) αοε, δεν έπα ιε νιι δίνει δείγμιηιι της ιιξίιις της, τι>(JΟ (Jτοι! ς
cιγιί>νες της γω την ελευΟε (_) ία, ι100 zιιι ιπην ψψιί.,•ιυη cινΟ (_) ιίJπων
ιπην τ{χνη zω την επισηjμη, που zι-' (_) ι'Jωιιν τον Οιιι•μιωμιi υι: <>λον
τον πολιτιυμένο Ζ<>ομο. Σ1jμε (_) α η Ελλ(ιί'Jιι �Lϊ<)(_)Εί νιι είνω ι•ποf)ιι0μιομι::νη, το ιSνομ(ι της όμως μένει ι-'νιι Π (_) ι>τι! πο ιδιινι%οι\ ποι1 επη
(_)ι:uζει zω τιί)(_)α cα6μα την ιινΟ (_) ιιJπι>τητιι zω την ωΟι:ί Π(_)ος μιιι
πνευματιz1j πο (_)εία.
Ι I πιψείιι ω 1η\ f) (_)ί(JΖΕΤω οι: πι.1\ι_>η <ι\'Τ.ί()ε(Jη π(_)ος τον ι•λωμι>,
που %1' (_) tιι(_)χεί οτην ι:ποχ1j 1ω; μι-: την λιηι_>Είιι τοι1 χι..>1\μιιτος την
;ωντοδυνιψία της /-\ία;, την ;τιψιι/-\ίω,η των φι 01%1iJν νι1μων...
Στην πι_>οωιiJνιιι ιiμως μι:ίχη τοι• %ιιί.οιΊ %ίΗ τοι1 %ιαιΗJ τελι%<ί., το
<ι,ως νιzuει, γιuτί το <ι,ως είνω αΟιί.νιηη οι.'οία, ι-:νιί> το οzοτϊιι)ι ί'Jι:ν
είναι πιψά {να ψων6μι:νο, μω Ο%t<ί. ;ωιJ ι·' ι..> zι-:τιο zω πιι(_)t: (_) χπω.
2:την ί'Jύο%ο/.η ι:;τοz1j ;του ΠE(_)\'(L[l <>λη η ΙΊι (J)JILE(_)(( (JE πολλ(ι
μι:ι_Jη ξι:πετιί.γοντω πι1(_)1jvι:ς ανΟ (_) ιίJπων ·,ωλψ:: 00.η(Jης, που π(_)ο1,πcωούν να zιιλλιτε(_)ι:ψοι•ν μίιι zcηιί.οτιωη ιαι> την ο;τοίιι ιiλοι υπο
ιι,έ ι..> ουν.
Ί-::.νας ιιπ<> αυτοί•; τυι•ς πι1 (_)1jνι:ς Είνω zω η ι:νωμ�'νη Ει1 (_)1ίJπη,
Π()U ·rιcι οzο:τ<> της {χει την ει(_)1jνη zιιι την i'>ιzιιιιΗ,ιίνη, <>πως τοι•λϊι
zιιπον ί.ϊει το zιιτωπατιzι> της. 2:την ι:νωμϊνη Ει•(_)ωμ(νη ϊχΕι ·,ωι η
Ι.).ί.cί.δυ μια Ο{υη. Ο (Η>ί.ος τη; Π.ί.ιί.ι)cι; ι:ίνιιι τιίψ ιι πολιΊ μιz(_)<>;
χιί. (_) η ιπυ zι_>ιηjι_>ιcι που zιιΟο(_)Ϊζ<Η'ν τιίιι_><ι την ιιξίιι υτι1μr,Jν zω λω,,J\'.
Ί(Jως zιϊτοτε ο ι_>ι5ί.ο; της νcι εξι:ί.ιzΟι:ί ,(Τι: μιιι ιινιιζωογονητιz1j
ι)ιΊ ναμη των μιγιί.ί.ι,Jν ιι)ιινιzrίJν, <>πως τοι• ανΟ ι_> ωπωμοιΊ , ;τοι• οτην
l'ιιi.i.ιzij ΊΪ.ίίJοοrι ονομϊί.ζι:τω «οι•μιινι(Jμιi;» ί.�-'ξη οι•νιίJνι•μη μ�: την
μ�-:ί.ι'τη της ιι(_)χιιίrις Ε).ί.ηνιz1j; Π<Ll<)Εί<ι;.
Ί(Jω; η Ι:ίλιί.ι�ιι νιι γίνι-:ι πιο '((_)Jί'fo(_)rι <Π<> ιi,τι πωη:ιΊοι•μι:, ϊνιι;
οημιιτοδι>τη;, ;τοι• Οιι οι)ηΊ�·:ί ιπυΟΕ(_)ίL ϊνυν %<>(!/l<) ;τιJι 1 πιψrιπιιίι:ι
πι_>ο; την πνει•μ(ιτι;,,.1j τοι• Π(_)<>οι)ο.
2:' Ul'T() το �: LJ '(O, (JίΊΟl 1 (_)(( Ου Είνω ι�οηΟ11; '/.(1.l ;τ(_)Ο(JΤ(ί.τη; ()
Ι ΙΛ/02: ΊΊ lL ΕΛΛΛΔΛ2:.
1
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Τα τάλισμαν
Λν επάνω u' ένα αντικείμεvu :ΤJι>j�ϊιλλετι� την αγά;τη οuς %<Η το
φως uuς, αυτό εμ:τοτίζετω από τu vι:ι•ιπu ο(ι; :rou είναι μιας <ινι(πε
Ι)ης nηι:ττυυuίuς α;τό τη διχή του ιί;ωvξη, κι έτυι γίvετω έν<t τω.ι
ι,μ<1ν ::τυu ι:vεvγι'ί r.ι·vοϊΥ.ϊι πι'ινω ιχις %L ε1τι1vω στα ύντα πuιι j\ Ι_) ίιJ%Ο
νται ΚΟ\'ΤU του...
Οι άνΟvωποι :-rοι Ί χ(__)ηοιμο;ωιούν τι'ιλωμαν αναζητοιJν την :τψο
στωιία ιι;r' έξω... χu)(_)ίς ν' ανωιτίiιΗιοuν μ{ιΗι τοι•ς τις <tl)Ι·:τι'ς που Οιι
είνuι οι ΠΙ_)(ιγματι%οί τους ΠΙ)<Ηrιuτr.ς. Γι' <ιιπι), ω<ιJιlη %ι. <ιν έχουν
ι-:vα δυνατύ τϊιλωμαv, αυτ6 χ<tνει οιγϊι ιτιγι1 τη δι: ν<ψ1j τοιι...
Στη χvιιπιανοούνη, πάντα υπ11vξαν μυ<πιχl(rιϊς :-rου λι1τvει1<ιν τη
μιψφ11 του Χvιιπ:ού Οειιψιi'>ντ(ις τη uuv ένα τι'ιλωμαν που fLι<ψούοε
να τους φωτίσει και να τους ΠΙ)Ο<Π<ηέψt:ι ωιι> κϊιΟε %C1%6. Οι μο ι_>
φές των μεγάλων <tγίων είναι επίσης ωωτελΕομωι;-:ύ τι'ιλωμcιν. Ο
λα6ς τις χuηuιμ ο;τοιεί ακύμη και u<ις /�1:/�uιι(> ι>τι αξΓςει κιιλίrτει_>u να
Οαυμάζει κανείς τη rωvφ1j του Χι_> ωτοιΊ χω των αγίων, π<φ<t νιι χι_>η
σιμοποιεί τ(ιλισμuν πυυ υγιS ι_> ωιε οι: Ειδ1%r1 μαγυζιc'ι... Λν πι_>αγιωτι
κ(ι Uέλετε να έχετε ένα τιtλιυμαν, ()1<ιΜξτε τη μοι_>φtj ι-:ν6ς δ1 1 νcποί
αγνυίι, δίzωυυ, συφσιί όγτ:ος, ε\'6ς αληΟινοιί Υιοιί 11 μιας αληΟιν11ς
κύ ι:� ης του Θεού και Uαυμuζετέ τη: Ou οuς πvοιιτατειiu. αποτελε
σματικά...
Βλέπει κuνείς χuΟε μέ ι_> α <tνΟvι(ι;τοι•; που ψ(>ι_)(>lΊν ιπω•ιΗ>ί•ς και
που ταυτύχvονα τυαλcψοι'Τούν οε οξιοΟι_> tjνητες %<ηωπcίοΕις. Ι'ιιηί
υ υταυι_>ός δεν μ;τιψεί ,υ τοι•ς υι(,υπ; Ι'ιατί πι_�έ;τΕι να τον φοοοί•ν
μεοα τους, ·ι•;τιS μια c'ιλλη μιψψ1j: ιτuν Jt(.IOTt:(.ltίμuτu κuι uvι:τiς.
ΜιS\'ο t•π' cωτι1ν τον () !._Η) Οιι είγιιι ιι:-rοτr.λΕιψιηι;,:ι1ς, ει•Ει_�γΕτι;-:6ς,
μ((γι%6ς. Όιιο ϊ{((l να ψ)Ι_)<:iτε εξωπι_>ι;-:ϊι το ιπαt'!._Η)... δΕ Οα μ;ιοι_>εί
νu %uνει τί;ωτα για \'(L υιις jιοηΟψιει.
Λ, 6μως σ' cωτι1ν το ιπωψιS j-\ιίλr1 ε την ;τίυτη οrις %ω τη\' αγι1;rη
οας, %<Η αν, διcιμϊοου ωrτοίι, �·νιι'�νrιπε μΕ το,• Χοιιπι5 γιcι \'C! αλλι:i
ξπε τη ζω11 <J(ις, τι1τε νω, μ;ιοιη:ί νu ;1ίν::ι μιιι %Cηαπλη;-:τικ1j διΊ νιψη.
1

1
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Ένα κείμενο του περασμένου αιώνα

Το μυστικό της αταραξίας
Επίσκοπος Ιταλός, μεγάλα βάσανα πεuάσας αγογ
γύστως, και δοκιμάσας οχληuά πολλά χω(>ίς την ελαχί
στην ανυπομονησίαν, η(>ωτι1Οη μίαν των ημεuό>ν υπό
τινος στενού φίλου, αν ημπόuει να κοινοποι11ση το
μυστικόν της αταuαξίας του.
«Ναι», απεκQίΟη ο γηQαλέος, «ημποuό> να σε διδά
ξω το μυστικόν μου, και μάλιστα Οέλω το κάμειν ευχα
ρίστως. Εις οποιανδψτοτε κατάστασιν και αν ευuίσκο
μαι, πρόηον ανα/)λέπω εις τους ουuανούς, και στοχά
ζομαι ότι το κυριόηερον έ Q γον μου είναι να υπάγω
εκεί· έπειτα βλέπω κάτω εις την γην, και υπενΟυμίζο
μαι πόσον μικuόν αυτ11ς διάστημα Οέλω κατέχειν μετ'
ολίγον· τελευταίον, στρέφω τους οφΟαλμοιJς ολόγυ(>ά
μου εις τον κόσμον, και βλέπω πλήΟος ανθρώπων,
οίτινες είναι κατά πάντα, δυιιτυχέιιτεvοι uπι) εμέ».
(Απ6 το πι-:ρωδιχό ,<Αποθήκη των ωφι-:λι�ιων "(Vώυι-:ων»,
/ανουιiρως 1839).

Η ευδαιμονία εξuuτάται από οωστούς συλλογωμούς, που κατα
λήγουν σε σταΟεuή ψυχικ11 διάΟεση.
ΓΙΛΟΥΓΛΙ'ΧΟΥ (!!Οικιi, 61 /ο)
(Εξ ορΟών επιλuγωμιi)ν εις ευuτι..ιΟιj &άΟεuιν τελευτιί)vιων ιjυτητιιι το μακάc ων).

Σοφές διδασκαλίες

Βαθειές αλήθειες
από στόμα απλοϊκού ανθρώπου
Του αε(μνηυτου Ιωάwη Βαuιλή
(Στην αρχή του άρθρου αυτού ο αείμνηυτος [ωύ.wης /Jαuιλής διηyείται το
πώς yνώριuε στα Γιαννιτσά που υπηρετούσε, τον μπάρμπα - Δημήτρη, ένα
φrωχ6, αλλά uοφ6 μπαλωματrί).

- Το όνομά σου παQακC1λu">;
- Με λένε ΜπάQμπα - ΔημήτQη.
- Λοιπόν ΜπάQμπα - ΔημψQη, οε C1κοιJω με πολλ11 πuοσοχ11 κω
σεβασμό. Τα όσα άκουοα C1πό το στιSμC1 σου και αυτά τα uητά που
διαβάζω εκεί στο (_)άφι ( «Δος ημίν σ11μεuον» και «Ο πανταχού
παQ<i>ν και τα πάντα πληu<i>ν») μου γέννησαν μιu αποuία και σε
ρωτ<i>: πού τα έμαΟες και ποιος σου εδίδuξε τόσο σπουδαία πuάγ
ματα;
Ο Μπάι_ψπα - ΔημήτQης χαμογέλασε και μου C1πάντησε με σι.γα
ν11 φωνή: «Σας έχω παuακολουΟ11σει, κύuι.ε, που πηγαίνετε κάΟε
μέQα στο λόφο με τη λεύκα και κάΟεστε μόνος σας j)υ0ισμένος στον
εαυτι5ν σας. ΦαίνεσΟε σα να μιλάτε με τον εαυτιSν σας 11 με το Θει5.
Σεβάστηκα τις στιγμές οας αυτές και δεν σας εν6χλησα. Εκεί πηγαί
νω και εγ<i> χρόνια πολλά. Όταν γαληνεύω ακούω να j)γαίνει από
μέσα μου μια φων11, που με διδάσκει και μου απαντά στα ερωτιiμα
τα και τις απορίες που στριφuγυQίζουν και j)ασC1νίζουν το κεφάλι
μου. Τί είναι αυτ11 η φωνιi; Κάποτε ρ<iηηοC1 τον Παπά μας και μου
είπε να μου περάσει τ11ν ευχ11, γιατί μποuεί να είναι ο Εξαποδ<i> και
πQέπει να τον ξορκίοει. �y<i> του C1πάντηοα πως ακούω καλά ΠQάγ
ματα, σοφά. Μου λέγει πάντα ν' αγαπάω όοο μπορ<i> πεQισοότεuο
κάΟε άνΟuωπο, αδιάqΧ.)QΟ εάν μου κάνει καλό ή κακό. Να μη λέω
ψέματα ποτέ και να κρατάω το Ουμό μου και τη γλf;>σσα μου και να
είμαι πάντοτε γαλ11νιος και ατάuαχος. �οείς τί λέτε:»
«Η γν<i>μη μου είναι ότι εφ' όοον ακούτε τι5οα σοφά και καλά
πράγματα, να τα ακούτε και να τα εφαι_ψόζετε, χωQίς να λέτε στους
άλλους από πού τ' ακούτε, γιατί οι άνΟρωποι που δεν γνωQίζουν
αυτές τις πηγές της γν(ί>σεως Οα σας περάσουν για δαι μονισμένο 11
ψυχοπαΟή».
«Έχετε δίκιο, κύριε, γιατί και η φων11 μου είπε κάποτε: «Λέγε
στους άλλους όσα μποuσύν να καταλcί/)ουν. Να σιγάς μπuοστά
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στους πολλούς και να διδάσκεις περωσι5τερο με τα έργα και το
παράδειγμά σου». Σεις μου εμπνέετε εμπιστοσύνη και σας τα
λέω... ».
ΠQοσπάΟησα να ανακεφαλαιιίΚJω τις εντυπιί,σεις μου.
ΑντίκQισα έναν μπαλωματr1. Είχε την ικανότητα να ξεχωuίυει
τον άνΟuωπο από τις κακές του πuάξεις. Τις κuκές πuάξεις τις
κατέκuινε, τον άνΟuωπο όμως τον συνεχιί,Qει, δεν τον πε(_)ιψQονού
σε, δεν τον μισσύσε. Τον αγαπά πάντα, είτε είναι καλός, είτε είναι
κακός... Αυτό φανεQιίJVει ανωτεQότη τα ηΟικ11, ανωτεuότr1τα πνευμα
τική, ανΟQωπιστικ11 καλλιέuγεια αξιοΟαίομιωτη. Τ�πειτιι η ομολογία
του ότι κατιίJQΟωσε να μιλάει με τον εcωτ6 του και να ακούει φι;Jν11
εκ των ένδον, που του υπuγύuευεν κ11νύνες uuεηjς και αγuπης άνευ
ΟQίων, μου πα()ουοίαυε ανάγλυφη κω έ\'Τονη την ψυχικιj του ω(_)ιμό
τητα και δύναμη. Είχε ανακαλι1ψει την πηγ11 της γνιί,υεως, που μ<>νο
αγνές και ιίJ(_)ψες ψυχές κατοuΟιi,νυυν και ππυχ11ίνυυν να cφδπίο
vται εκεί, για να κυuέυυυν την δίψα τους. Ι Ιοιύς ξέuει, ποιι't ψυχ11
Ι1uίυκεται υτο κουφάuι του μ.,,αλωμαη1. l_Ξ,ίναι 11π' αυτές τις ψυχές,
που σαν πεταλούδες τuιγυu(ζουν ιτη1 γη κuι πuοοπιιΟούν νιι ψι1γουν
από το υτενό πεQΙΙ)uλλον τους για να ππιίξουν πιο ψηλά και να
βuουν εκεί νέο τ6πο ελεύΟεuο που νιι τuϊψο\'Τ<Η κω ν11 χοuτιιίνουν
με αγάπη, με χαuά, με φως.
11 ψυσιογνωμία του Μπάuμπα - Δημ1jη_>η 11πιωχολοιίοε τιiJ(_)<L
ολοκλQuπικά τη σκ έψη μου. Λναντίuuητu 1jταν μω ι:νδιαψ!' (_) <Η!<ΗL
Π()υσωπικύτης, την οποία έπuεπε νιι Π(_)Ο<Η·:ξω %ω νιι μελπψιω.
Λπεφάυιυα όπως ιπην πuu'πη �ως υυνιί\'Τη<Jη εξπιίιιω πιi,ς ϊφΟιωι:
ένας αγ()cίμματος άνΟuωπος ν11 διατι•;τιίινει αλ1jΟ1:11:ς %ω αδηλιi,νι:ι
αιοΟ11ματα που οπuνια συνω'Τιί %ανείς %ω μ1:τιιξι1 των uνι-:;τ:τι•γμι-:
νων και διανοουμένων α%ύμη %ΙJ%/.ων. Την Ι'Π<ψένη ι:φυγιι νυ)(_)ίτι
Qα από το γuαφείο μου, γω νιι τον επιο%εψ0ιί, οτην πιφcίγ%u του.
Τον ευu11%α να μην εuγcίζετω, αι.λιί νιι ϊχη ανοίξει ένα Ι)φλίο
%αι να διcψάζη μεγαλοφιί,νως.
- Τί διαΙ1 άζεις αεί, Μπιίuμπu - Δημ.1jτuη; τον uωτιίω. - Δέν
Οάχεις δουλειά;
- Λ, κύuιέ μου. 11 δουλειιί είναι το πι>ω"ι. Ε%ι:ίνοι που μ,-τοuοιJν
%αt πληuιί,νουν 20 - 50 λεπτά 11 κω μιιι <� (_) ιιπι1j ι:uχo\'T(Ll το Π()ίιίί. Το
cα<>γευμα έuχονται οι πτωχοί που πληuιίι νοι•ν μω πεντιίuα 1j τίποτι-:.
Γιατί άμα μuζειί ω 5 - 6 δuχ. την ημέ uα, δεν 00.ι,ι ω.λα λι-:πτcί, μου
C1(_)%oύv και έπειτα δουλειiω διι}(_)εcίv γω τους πτωχούς. «Δος ημίν
σήμεuοv». Δεν Οέλω vάχω κομπι>δεμα. ΙΊατί πωτι-:ύω, ιίτι εκείνο
που μας πε11ιιιι1εύει είναι άχ11ηιττο για μας και το κ11ατάμε απιί
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τους άλλους.
Οι δημοσιονομικι-:ς απόψι:ις και οι πεuί οικονομίι1ς Οευφίες του
μπαλωματή είχαν μια πuωτοτυπία που μF. ξι'ίφνιαuαν.
- Καλά, του απαντιΛ, uμα δεν έχF.ις δουλειά 11 άμα C1QQ<J>uτψπις
τί γίνεται; Δεν πuέπει να έχεις ι-:να μικuιS αποταμίευμα;
- Όχι δεν μου χuειάζεται το παuαπανίοιο. ΊΌ πιψαπuνίuιο είναι
κλοπή, το αφαιQ<J> απιS τους άλλους. Όχι, δεν είμω δειλ6ς, δεν
φοβούμαι τί Οα γίνω αιΊuιο. «Δος ημίν ιηiμεuο». Κάποτε είχα μαζέ
ψει πέντε ναπολι-:όνια κω δεν μποuοιΊσιι να ηuυχuοω. ΊΌ μυαλι5 μου
επ11γαινF. ιSλο εκF.ί. Τι1 ϊδωοα σ' ένι� γυ,φγιS ν' αγιψ(ωει ι-:νι1 j'ιου
Ι)άλι και μσύδινF. το Ι'>οιΊτι•uο και τον τu<1χι1νι'ί της χuονι(ις. 'Cτοι
ηιτύχαοα.
- Ί ΙΟελα, Μπάu�υω - Δημ1\τuη, νι1 μου έλεγες την ιο-ωuίu οου
και τί υ' έκανε να υκϊ φτεσαι 6πως σκέψτ.εuω.
- Πολύ ευχαι.ψηως. Cuv η ι1φεντι(ι οου ΟέλΕL νι1 πu με να τα
ποιΊμε στη λεύκα.
Ί�τιτι εκλι-:ίδωοε την πα(_)ι'ίγκα κω η_1cψ1jξιψΕ για το λι1φο. 2:το
δ (__) όμο αντι:λ�jψΟηκα (1τι ο Μπι1(__J ιιπc1 - Δημ1iη_1ης ψιιν δημοψιλι:<πιι
τος. 'Cλληνι:ς, Τούuκοι κω ΒοιΊ λγcψοι τον χ<ιψποιΊοαν μι: ιτι:j�α
ομιS. Όταν φΟι1ιΗψε στ.η λεύκc1 ο Μ;τι1(__)μπι1 - Δημ1jτ(__Jης έzανι: ο<ιν
μικuό παιδί. Μοι1 λέει:
- Κύ (__J ιε, εάν δεν οας εντuεπ6μουνιι Οα χι> (__) Ευα, Π(__Jι'ίγμα που
κάνω όταν είμω μιSνος μου. Ι ΙιSοο χ<ιί[__Jομαι ιSτι1ν 11uίοκωμω εδι ι'>
<ιπ<ί.νω. Νομίζω ιSτι δεν είμαι στη γη. 1 Ιπιι'>, πι:τιι'J... Τιι'J(__Jα κ<!Οψπε
ιπην πέη_�α και εγιί'> Οα φέuω άλλη ν<ι καΟ1jυω r.O\'TCJ. οου.
- Μα, αυηj η Οέοη οου αν1jκει, την ϊχεις εοιΊ τοπuΟετιjοΕι την
πι-:τuα.
- Όχι, κύ ι_Ηε, δεν ι-:χει κιφιιί σημιωίιι αυτιS. Δι:ν απϊκτrμη1 ιδιο
κτησία. Ο Δηι.ιιου(__JγιSς τι1 t:κανε 6λα τα JΤ(__)ιίγμιηα γω να απολαμj)ιί
νουν όλοι. λλλά ο άνΟ(__)ιι>πος με τον εγωϊομ6 τοι ι κω την δειλία του
χcι>(__Jίζει τη γη, βι1ζει ψ(_)ϊατες, κω λέει «ωrτιS είναι δικ6 μου». Κα
ι-:τοι αuχίζουν οι καυγάδες και τι1 μαλιι'ηιατα και οι φ6νοι.
- Βλι-::;•ω, Μπιί(__) �υτα - Δημ�jτ(__Jη, 6τι ι:χεις και οουιαλιιπιχές ιδF.ες
του λι-:ω.
- Δεν ξέuω πιι'>ς τις Μτε εσείς τις ιδέες αιrτές, αλλά εγιί> πιοτεύc,
ιSτι 6λα έγιναν για 6λοι•ς τους ανΟ(__J ιίJπους κιιι ιSλοι δικαιοι,vτ:αι ν
απολαμl)(ινουν και να καλλιε(__Jγοι,ν τη γη για V<L τ(__)έψΟ\'Ται με το
γενν1jματά τη�.
- Τιί'> (__) α, Μπάuμπα - Δημ1\τuη, εuν δεν t:ίμαι αδιuχuιτος, Οέλω ν
ακούσω την ιστ.ορία της ζω1jς σου.
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- Πολύ ευχαρίστως. Ο πατέρας μου 1jταν ένας πτωχός γεω(>γός.
Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι είχαμε μια βσυΙ-\άλα, που η αδελφιj
μου και εγύ> την φέρναμε και βοσκούσε κοντά στη λίμνη. Ί !μουν
είκοσι χρονuJν όταν μια μέρα πετιέται α;τ:ό τις καλαμιές της λίμνης
ένας κύριος που μας ;τ:λησίcωε και μας έκαμε διάφοuες ε ι_> ωτιjσεις.
Αι:ό την ομιλία του κατάλαβα ότι δεν 1jταν Υτό;τ:ιος, γιατί μιλοί•σε
καΟαρά Ελληνικά. Σε μια στιγμ1j με uωτάει εάν ξέ ι_> ω γuιί.μμαω κω
σε πια τάξη επήγα. Του α;τ:άντησα ότι δεν ;τ:ιjγu σχολείο, γιατί ο
πατέ (_) ας μου είναι πτωχός κω τον j)οηΟάω στις δοι•λειές. Καλά, εσιJ
Ελληνόπουλο, κcιι να μη ξέρεις τη γλuJΟσα υου! Λ;τ:ό αι1 ι_JΙ0 να
έλΟεις στο σχολείο. Είμαι ο καινούργιος δcί.ο;ωλυς. Τα λοι;τ:ά 0C1 τα
κ.ανονίσω εγu> με τον πατέοα σου.
Επετούσα α;τ:ό χαρά γιατί Οα μάUαινα γράμμcηα. Εyι•(_)ίοαμε
όλοι μαζί στο χωι_>ιό και το l-\ράδυ εδ1jλωυα στον πατέ ι_> α μου ύτι ι1πιS
αύuιο αι_>χίζω νέα δουλειά. Θα π(ιω στο <Τ,,:ολείο. Ο π<ηι:uας tγι'λα
σε και μου λέει. «Λμ' αυτιj δεν είνω δουλΕιcί. που l)γάζει λεπτά
κανείς, είναι δοι•λειά που ξυδεύει λεπτά. //οιΊ να Ι-\ι_>ω, πuιδί μιΗ•,
λεπτά για το σχολείο υου, τu>ι_>α ιrω γει_>ιί.μιηω,. «Εγιίι Οιι πι'ιω νι1
l) ι_> ω τυ δuσκuλο και έπειτu τα λέμε», του ωωντιί>.
Το πρωι, ωρού φύuεοα τu γιοuτινά μοι•, επ1jγιι νιι ουνιιvτ1jοω το
δuσκαλο. Με υποδέχτη%ε μΕ χυ.ρά. Με π1jρι:: οτο γρC1ψΕίο του, μου
έδειξε ένα αλφl-\ητuuιο, αλλu εγuι δο· �Lι(} (_) EOU νι1 διιψιί.οιι). Τϊiτι-:
ά ι_> χισε να μου λέει: «1 Ιρέπει να μcί.Οεις γuιί.μματu γιu νu μιί.Οι::ις την
ιστορία του τόπου αυτού. Όλο; cωτ<>ς ο Η>πος ;τ (_) ιν ιιπ<i 3000 χι><>νω
ήταν ελληνι%ός, πuou %UτΙJJ οε μίαν ιiψ u ωτιiστιωι Είνω η 110.λιι, η
πατοίδα του Μ. Λλεξιί.νδ (_) υυ. 1 [ι: (_)cωαν uπ<> δω πολλϊς φυλές Ι"Ι<φ
l--\α (_) ι%ές, uλλcί. με τον %CH(_)<>, τους ;τ:ι'τcιξΕ μω1.(_)1Ηί. ο τιiπος ιιυτ<iς.
Τu> (_) α είνω οι Τσύ (_) %Οl χω υι 13οιΊ λγιι (_) οι ;του Οέλοι•ν να μιις τυ
πuοουν. Λλλύ πύλι δικύ. μας Οάνω μιcι μϊ ι_> ιι. 1 / (_) {;η:ι νC1 μcί.Ο�:ις
γ(_)uμμιιτα για να μελπψπις τους cφι.ιιίοι.•ς Ί:.λλην<ις ουγγοιιψ�:ίς.
Ε;ι.εί Οα δεις 6τι η χuψα ωrτή εγ{ννηοι οοψΗJς ανΟ (_) ι1'ιποι•ς, που
εδίδαξαν πuις έγινε υ Κc>υμος ·,ωι το χcί.Οι τι ποι! Ι'ιλι'ποιψΕ. Τι �:ίνω
ο Θει5ς, τι είναι ο άνΟρω;τ:ος, ;τοιJ πcί.�:ι υ· ϊινΟ (_) ωπος <>τι1ν πιΟ<ί.ν�:ι.
Όi.<ι αυτ<ί. Οα τα μύΟεις άμ(ι Ο.Οη; οτο οzοι.�:ίο χω Ίίνιις χιιi.ι> ς
μαΟηηiς ·,ωι μπο(_)έ<πις χω διcψιί.ω:ις τιι <ΗJ'Γ(()<ί.μμcι.τιι των ιφzιιί
ω; Ελί.1jνων, ;του είνuι χω μετιιψ(_)ιωμένιι υτην χαΟομιι.οι•μϊνη» Τ<1
λόγια αι:τu μ' έ%αναν <ί.νω χύτω. Μέοιι μου οη·ι.ιίιΟη-,-:ε �-'νιις οίψου
νας. ΙΙ zαι>ύ και η U%έψη <'>τι Οιι μάΟω Υι.>(Lμμυ�α κω μ' αυτι:ι τϊiοιι
;τ(_)U'{ματιι, %'\!(_)l0λεχτι%U μ' εζω,ιοαν 'Ι.(Η <)[V μ;τ() (_) Ε(J({ να μγω.ω
ί.έξη. Εκοίτιιζα μι5νο το δr1οχαλο χω οιιJJ;τοι1οu. Ενι(ι ψ)�'Ϊ.υ νι1 μιλή-
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uω, δεν μποuσύοα. Όταν με uιίπηuε. «C! τι λες; Δεν μιλάς;>>. ΤιSτε
του εδήλωσα. «Ναι, κ-ύ ι_ηε, Οέλω να γίνω Έλληνας, να γίνω οοφιSς».
«Να γίνεις, παιδί μου, ιιπάνει να το Οέλεις. 'Cλα μη χc.ινουμε κωι_><>.
[ίσαι λίγο μεγάλος και πuέπει να Ι1ιωποι>μι:».
'Cτuι άuχιοα το αλφάl1ητο κω σε δυο μήνες εδι<'ψαζα, χω ι_>ίς
<Sμως να καταλc.ιΙ1αίνω πολλές λέξεις. Την άλλη μι:{?α ο δάοκuλος
ευuήκε τον πατέι_>α μου. Του είπε ιSτι Ou σπουδϊωω δωι_>εάv, 6τι Ou
με βάλει σε δουλειά να Ι1γάζω και γι_>ιSοια.
Πuάγματι μ' ιψαλε σ' ένα τοuγγιψάδικο, έμαΟu την τέχνη...
1 ΙιSοιι χ ι_> ωυτάω στον (ινΟ ι_> ωπο εκείνο! Ί Ιτuν μεγϊιλη κcφδι(ι.
Λλλ6., δυστυχιίJς έχίωcι την Π(?Ο<πιωίc.ι του ξιιφνικϊι. , Cν<ι Π(_)ίι>ι j� ι_>έ
Οηκε νεκι_><Sς ιπο Κ ι_>Εj1ιίτι του. Τον οκι5τωοuv οι Βοι1λγιφοι κομιτα
τζ11δες. ΤιSτε έμίtΟ<ι 6τι 11τιινε cιξιωματικι)ς του Ελληνικού ιπι_ΗιτοιJ
κω έκανε το διίοκιιλο στc.ι Γιαννιτο(ι. Ο Θει5ς νc.ι τον ουγχωι_>ϊοει.
Ί Ιτι.ιν ο ευιψγϊτης μοι1. l l(ιντ<ι τον Ουμάμαι ιπηv π ι_> οοπ•χιj μου.
Ο νέος δϊωκιιλος που c.ιν{λιψε μου ι:ίπΕ μι<ι μ{ ι_>u «ιίσω μι:γϊι
λος ιπηv ηλικίιι. Ότι είχες νιι μι'ιΟεις τι'ιμιιΟες έως εδιίJ. Ι Ιιjγωνε
τιί>ι_> (ι ν<ι δοι,λέψης <ΠΟ τοιιγκcιι_>ϊιδικο» ...
Οι αποι_>ίες 6μως κιιι τu ε ι_> ωτήμuτu, που χ<ψοπηδοιJοιιν υτο
μυιιλ6 μου, δεν μι'ιφψ•ιιν ψηιχο. Ί ΙΟελ<ι πάντα να ξέ ι_> ίJJ την ωτία
κιιι το υκοπ6 τοι, κϊιΟε πι_>cίγμc.ιτος...
Μια ημέ ι_>ι.ι που ήμοι•ν πολ11 ιπενυχωι_>ημF.νος cιπ6 την κακία των
ιινΟ(_)ιί>πων, 1\ι_>Οα κιιι κϊιΟηοα ιπην πι-:τ(_)<ι ιιιη11. Ί fΟF.λιι vcι πι_>οοευ
χηΟr,\ αλλά είπα ιπον εαιπό μου: Όχι, Ο' cιφ1\σω την ψυχ�i μου να
μιλιjσει μ<Sνη της, (iπως ξι-: (_)ει αυτιj, οτο Οε6. Είμιιι ειλι,φιν�jς. Δεν
οκέφτηκα ποτέ το κακ6, οι'rτε το ψέμα. Ζητc.ιω την αλψ)εια. Λγc.ιπιί>
κάΟε άνΟ ι_> ωπο κιιι όοο μποι_>ιί> κάνω το κι.ιλό. ΛπευΟύνυμαι με όλη
τη δύν<1μη της ψυχιjς μου οτηv AλijOEtu, υτην Κcιλοοι,νη, οτη
Δικαιοσιίνη, ιπο ΘαS, που Π(_)t:ΠΗ να υπϊψχυυν - ΒοηΟψπηε, Ι1οη
Οι'jιπιτι-: με ϊιγια π(_)ι'ιγμιιτα». Λεγοντuς αυτά cιπ6 μέοcι μου <1π6 την
ψι•χ�i μου αποκοιμι\Οηκιι. Λι'ΤιSς όμως δεν 11ταv ι1 πνος. Γιατί ενιί> τα
μιΊ.τια μου 11ταν κλειστά, t-:Ι)λεπα και άκουγα αυτά που Ou οου εξι
ιττο(_)�jυω. ΛλλιΊ. π(_)ιηοι'• σου εκμι 1ιττηι_>εψτίί>, Οα μου διί>οεις το λόγο
της τιμ11� υοι• 6τι δεν Οα τα μεταδιί>οεις οε κιινέναν άνΟl_)ωπο 6σο
εγιί> Οα ζω.
Στο οημείο ωη6 ο Μπcψμ,,u - Δημ�jτ(_)ης Ι)γάζει απ6 τον Υ.ύ ι_> φο
του μια δερμ(ιτιμη Ο11κη που είχε μι-:σcι σ' αιmj Ι)ϊιλει τα χεφ6γ ι_>α
φα, που Οα σας ανακοινιί>σω. Ως επικεφαλίδα είχε «Χι_>·ι,1υοί Λόγοι».
Μου τα έδωσε κιιι διάΙ)αυα:
«Ί Ιταv ημέ(_)α Κυριuκ11, μ11νας Ιούνιος. Ότc.ιv έκλεισα τα μάτια
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μου είδα μια φωτεινή νεφέλη ιπ:ην χ0Qυψ11 της λεύ κας. Η νεφέλη
αυτή άQχισε και έπαψνε ανΟρύϊτινη μ0Qφ11 και στο τέλος εί δα ένα
πρόσωπο σαν την μο l_) φ11 του Χl_) ιστσύ, αλλά μιίλλον έμοιαζε με
ΑQχαίο Τ:λληνα, που μου χαμογελούσε. Μσύβαλε το χέι_Η του ιπ:ην
κεφαλ11 μου και μου είπε με γλυκειά και 1jQεμη φων11, που δεν Οιι
την ξεχάσω ποτέ:
-Αδελφέ μου και παιδί μου. Να εψην εύσει η ψυχ11 σου, να ηQε
μ1jσει η σκέψη σου και να γαληνεύσει το πνειJ μα υου, για να ακού
σεις και να Οι1 μάσαι πάντοτε τα όσα Ou σου πυ'J.
Με ε ξέλαf)ες ως τον Ιησσύν τον Νuζαuην()V. Όχι, δΕν είμω ο
ΧQ ιστός, αλλά κ αι εγff> υπηQεΗίJ το Μέγα 'Cuγov του Λ υτοιJ
Πατu6ς. ΥπηQεηί> την ίδια Π νευματικ11 Λuχ11. Υπ1ju ξ α ΠQΟ δυ6μισ η
χιλιάδων ετιίJν εις τον τόπον αυτόν, υιός ανΟuιίJποι 1 Εμπ11κ<1 ιπ:ους
Οuφικούς κύκλους όπου εφωτίσΟηκα r.ω έγινα υι6ς Θεού. [ν συνε
χεία ο 01ψανός με ανεγνιίψισε ως συνι-:uγιίτη του r.αι ιSταν 1jλΟα r.δfίJ
ελει1Οεuος r.αι φωη-:ινός, μου ανέΟιοε τον χει(_)ιομιJν ωuιομένων
Νόμων Φυοιr.ιίJν Υ.αι Ι Ινευματιr.r,'Jν, διιί των ο;τοίι,Jν f)oηOr/J την εξέ
λιξη, την ,ψόοδο, τη λιJτ(_)ωση των αδελφιίJν μοu ιινΟ(_)ιίJ;των. Lf. ω'-ιί
r.ηυα ν. Επιr.ιιλέσΟηr.ες με δύνιφη ψυχιr.1j, την Καλοοι1 νη, την
Δι·,ωιοσύνη, τον Θεό. 11 ι-:πίr.λψη) οου ειοα,.οιΊ οΟηκι-:. Τι ζητιί.ς:
-Ζητιί> νu έχω πάντοτε γιιλ1jνη μι'οι1 στην ψι•χ1j μου, νu γνυ)(_)ίοω
την αι.ιjΟειιι Y.Ul τι1 μ11ιπ1juια.
-Και τα δύο Οα τα αποr.ηjοεις με τυν κωι_J<>, φΟιίνι:ι η Οι-'ληοιj του
να ενωχύει σταΟιφά αυηJν τον ;τι>Οο οου. Ο πιίtlος ι:ίνuι η ιιrχυιιο
τέρα δύναμις που διαllι:τι:ι ο άνΟ ιι ωπος. ϊ)τrιν ο πι>Οος υου ι-:ίνω
αγνός, Οα f)(JEL ανταπι>Υ.ι_Jισ η r.ω συ Οα έχι-:ις την οι,μπιφuιπ:rωη του
ουuανσύ. Αλλά πuόσεξε vu ποΟι-:ίς r.ιί.τι ανιίπψο, <>χι μ6νον γιr1 τον
εαυτό σου, αλλά Υ.αι για τους άλλοι•ς ανΟ (_) <�'ιπου;. Εr.ι-:ίνος που ζητ.ιί.
μόνυ για τον εωπ<5 του κιί.τι είνω εγωϊιrτη; ·,ωι <1φ1jνι-:τω ιπ:ις ίι)ιι::ς
του δυνό.μεις. Εr.είνος που ζητιί. r.cί.τι Υ.<ιλ<> γω τοu; πολλοι1 ς, ι:νι
οχιΊ ετω r.αι f)οηΟείται με r.cί.Οε τι_J<>πο.
Ζητάς vu γνωι_Jίοι:ις r.ιί.τι που οι (ινΟuωποι το ονομιίζουν μι 1<rτ1j
uια. Εφ' ι5οον /1fωιλειΊι>υν οτη γη η <Lγνοίrι κω η κιαία, 0fι 1•π<L (_) 
χουν μυστι\uια. ϊ)ταv ω.πά τα διiο τr1 Εςιιί.ι:ίψι-:τι: ιιπ<> το μι•fιλ<> υας
r.αι uπό την Υ.αι_Jδιά ιως, τ<Sτι-: Ou 1 1 πr.1 (_) zουν μ<> νο Νι>μοι. Ν<>μοι
φυοικοί, Νι-;μοι πνευμαπ,ωί. Κrινι-:ίς <)μως ι)ι:ν Οιι μποuι:οι:ι νι1 τους
γνωuίιπι, F.άν δεν {zει π(_)ωτύτεuu ςΕ (_) ιζιίιοιι ιαι5 μfiιΗι του τον ι:γω
ϊυμιS, το ψεύδος, την υποr.ι_Jωίcι, την κιικίι1, τον ψ<ινιηιιτμ<>, την
μιου.λλοι':Jοξία, τον φι5f)ο, κι1Οε ηιπεινή ω)υνιφίιι Υ.αι ,.(ίΟε πϊιΟος.
Κανείς ()[ν μ.,-τοι_JΕί Vfl (1Vτti'.ι_)lJ<JEl %(Η να ουί.ίΛ[1r-:ι την ω.ψ)ι:ω, ιΛν
•
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δεν έχει αγν6 νοι, και καΟuι_�ή κιψδιά. llι.ι iπt:ι να πι.ιοηγηΟι::ί ο ι::ξα
γνωμι1ς για να ζητιiσt:ι ο άνΟι.ιωπος να κuτuκτψrι::ι τη 1 'νιίιιrη.
11 ΙΎ<iωη είνι�ι μ(συν, δω του οποίοι, επιτυγχϊιv1-:τω η πι_�6οδος,
η απελευΟι\_>ωση του uνΟ ι_> ιiJπου κω μ' ιωηj c_.οτοj)αίν!'l uυτός χΕιι_�ι
UΤΙ)ς απόκι_>υφων νόμων της ψιJσι:ως. Αλίμονο ι:ύ.ν η γvιiJοη πε ι_> ι{λ
Οει σε ψυχές που ιπο ι)ιί.Οος των φωλιάζι-:ι ο Εγωϊομ6ς ;ωι η ι-:πιΟυ
μία του κοι_�εομού αδυνuμιιiJν και παΟιΓJν. Λυτι:ς οι ψuχ(ς Οιι γινι>
ντουσαν Ι Ινι:υματικοί Δι:σπότω κω τιJ ι_� ι1vvοι. Κω αντί να j)οηΟ�j
συυν την πι_>όοδυ κω την ιιπι:λι:υΟ(ι_>ωοη των κιηωτι: ι_> ων ιτυνr:ιδ�jω:
ων, Οα τις κι_�ιηοι,οιιν οτη οτιωιμι5τητα γιιι νι1 ιί. ι_� χοι 1 ν κω νιι ι1%ολι1οταίνουν π<ί.νω ο' ω,τ(ς. Ι'ι' αι1τ6 ιοχι,Η <1ΙΗηη ι_> <>ς 11νευμιηιz6ς
Νόμος, ο οποίος αξιεί, ι>πως η γνι[ιιrη μι::τuδίi)ι::τω μιίνο 11τους
τι::λι::ίως κι::κuΟuι.ι μiνους 11το νου και την και.ιδιιί.. 11 Ει1Οίινη του
μπαδίδοv·ως κω <ιυτού που δ(χπω την γν(ίJιτη είνω τι:ι_>ιί.ιττιι1.
LE αποκuλΕυιι ΛδελφιSν μου. Είοω πι_>ιί.γμιηι ι1δ1),φι>ς μου, γιιηί
πι_�ωjλΟιψε κι.11 οι δυο απιS την ίι'>ια πηγ1j, ι1ποη:λοιΊ μι:Οι1 απ<> τις
ίδιι:ς ουοίι-:ς κuι {χοιψι-: κοιν6 τον I Ιιιτι: ι_> ιι, ο οποίος διϊπι-:ι το Ι Ιι1ν,
υυνϊχει, διευΟπ1-:ί, αγωτι'i, γονιμοποιι:ί zω ι-:ξι-:λίιΗΙΗ το Ι Ιιιν. 1 ϊνω
ο I Ιαvτιιχοι, πιψ(,,Jν κuι τιι πιί.ντιι πληι_�ι,'Jν.
Λυτu τα επανι1λαμj1ιί.νοι 1 v κω ηι λι:γοι1 ν οι 1 χνιί. οι (1νΟ ι_> ωποι.
Λλλ(ι., δυιπυχι,'Jς, ελ(ι.χιιποι τιι πιιπι:ιJοι,v. Ι'ιιιτί, ι1ν τι1 πίιπ:ι:ιΗ1ν, η
ηΟικ11 και η πνει μuτικ1j ποι_�είι1 των Οι1 1jτω1 πολι! διιιψιψι:τιz1j. Νιιί,
δεν πιστεύουν 6τι η υπι-:ι_>τιί.τη Δίι νιφης των ΚιSιτμων, την οποίι1ν μι:
την ιηελ11 γλιi>οσι1 τους οι ιί.νΟ l_) ι•>ποι την απο%ιιλοιJν Θι:ι> (Ενιό: 1-:πl_)ι:
πε να μι:ίνη ϊιφιηυν το ιSνομιί. της), ι:ίνιιι κιί.Οι: οτιγμ1j κιιι πι1ντοιJ
μπ ι_� οοτι'ι μι1ς. Την διJνuμη ιιιιτ1j, την 1 1πΕιη(ι.τη Οι:ίcι ωπ1j Ουοίιι, την
έχουμε μ{σα μιις και αι 1ηj είναι πι>ι1 μιις Ενιι'>νΕι μι: το Ι Ιι1ν κω μυς
Ι)οηΟ(ι.ει να γν(ιψίοοι,με το ί\πεψο, γιιιτί ω 1 ηj πλι'ιΟι:ι κιί.Οι: μιψφ1j
κω κcί.Οε συνείδηοη. Ειί.v πίιτη:ι•αν οι ϊινΟ l_) ι,nοι, Οι1 ιτιj-\ι>\'Τιn ιΗ1ν
του εαυτούς των κιιι τους ιί.λλοι•ς. Δεν Οι1 ι:ψι:ιiδ<J\'ΤΟ, δΕν Οι1 ι 1πΕ%L_Jί
νοντο, δεν Οι.ι αδικσιJυι1ν, δεν Οα φοj16ντοι1 <Ηιν, δι:v Οιι ι1πιηιμ ο1Ί ιτιιν
καν{vα, δεν Οα ΠΕl_)Ιψι_�ονοιJιτιιν, δι:ν Οι1 μιοοιJιΗιν κω. i'ΊΕν Οι1 Εψι>
νευιιν κι1ν{να. Λλλ(ι. το I Ιαν, κιί.Οε μιψψ1j, κcί.Οι: πνο1j, zιί.Οε οι,νι:ίδη
ση, σε υποιαδ�jποτε zιηιί.ιπιωη zω ι1ν Ι)ι>ίοκπω ιιι 1ηj, Οιι την αγιι
ποιΊσιιν και Οα την εσιψι)\'ΤΟ, γιιιτί σω Ι Ιι.ιν j-\ι_>ίυzπιιι Εzι:ίνος. Ο
Παηjρ των π(ιντων. Ο οπ.υίος με την Λ'((ιπη Τοι, ωΟι:ί το πω' ιιπιi
την ατ{λεια υηιν 'Γελι:ιιSτητι1 κω οί'Ίηγι:ί απιS το υ;ωτϊιδι στο Φως
κό.Οε ουvείδηυη πσι1 {φΟασι: δια η1ς δοzιμcωίιις zω του JΤ{)\'οι• zω
δια των ιδίων πι_>οοπιιΟι:ιιίJν υτην οφιμ6τητι.ι.
Μι:λt:ηισε, λοιπόν, σu Αδελφέ μου, την αλ1jΟειιι ιιι'Τ1j, zω αφού
1
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την πιστεύσει; και την αψομοιιi')σεις, τότε να την διδάξεις χαι στους
άλλους, με το λόγο χαι με τα έuγα σου. Διότι εχείνοι οι οποίοι άλλα
πιστεύουν, άλλα διδάσχουν, κω άλλα χάνουν, στα μάτια εμάς των
Μεγάλων Σας Λδελφιi')ν Οεωuούνται μηδαμινοί κω χωuίς τιμ �J.
Βεβαίως, δεν τους πεuιφuονσύμε, αλλύ. τυι•ς αγαποίομε χαι τους
βοηΟοί•με κι αυτυί•ς για ν' ανψμουν, χι ο χuόνος και ο Πατέuας των
Πάντων Οα συντελέσουν ώστε ·,ωι αυτοί να εναuμονιυΟοί•ν jφος την
Αλ11Οεια.
Σε απεχάλεσα χαι τέκνο μου. Ναι, δι6τι 11Οελα να υου εχφuάσω
έτσι την στοuγ�i μου. Σε πιφαχολουΟι,) απι> χούνια πολλιt, ια6 ωcί,
νες. ΠαuαχυλουΟι,) τις πuοιτπάΟειt:'ς οου, τοι•ς uγι,')νες υου, τις δι>ξες
χαι τις πτιi')σεις υου. 11 [ιμαuμένη, την οπ.οίι1 διιαuίνει Lυφίι1 χω
Διχαιουύνη, σ' ετοπυΟέτηοε οε διϊιψυl_)ες χοιν(ιJνικι:'ς ηtξfις κιηct τις
αλλεπ6λληλές υου ενσcφχι,,σεις οτη γη, γιι1 νι1 ιτ' εχπωδF.ι•υει.' [τοι
αποχτ6τω η πείuα της ζω11;, η πείuι1 των ωι,,νων. Να είοω ιπ.αΟε
uιS; στις επιδιι,)ξεις υου. Ζ�iτηοε πι:iντοη: νι1 γίνι:ις χαλιΊ τιφος <1π'
6,τι είσαι , αγαΟι,ηεuος, υυνF.τι,ηεuος χω Οι1ι_ψι1λϊος. LΤΕl_)ι·: ίοω
111:'Ι)ωα ΥLJCL(ψατιχυ",ν γνιί)ΟΕί•>V και bεν μποt_JΕίς νι1 διιηι•πιι'ινι:ις τους
ιnοzcωμούς υου ·,ωι τις ιφπνrιΊ οιι; οοι•. Λι•τι> ΟΕ λι•πΕί. ΚϊυτιηΕ
κατr .ίzες πολλι:'ς γνίι)ΟΕις, είzις μιγω.η μι> l_) ψωοη χω Οεr ,ψοιΊιτι-:ς τον
ευι•η> σου Συψ ό. κω.λιι:'uγηυις έτοι τον Ε'((Ι)ϊομι\ () οποίος ιJ' ΕΤl'
φλωοΕ κω η ;τωδεία υου έγιη ο brομrίιτη; οοι• χιιι ο ι>λ�·Ο ι_>ι>ς οοι•.
Τυ"φc1 ιηι_Jι:ψε πι_>υς τα t:'νδον την πuοοοχ1j οοι• χιιι κι1λλιι·'uγηο1: τον
εuυτό υυυ. Γαλ11νιος ί'.αι 11uειως πιt\'ΤΟΤΕ να Ελι:γzι:ις ι)ιιψκι/)ς τις
οκέψει; σοι•, τους λόγου; οοι•, τυ οι 1 νι1ιοΟ1jμιηιt οου, τις Πl_)Ctξι-:ι;
υου. Όοο ουzνι>τει_Jα ιπ.ι_>έφιι; ;φος τι1 ι:'ιη,, την μ( l_) ψ.νιt οου, τιίοο η
πηΊή των ΕfLινειΊιJΙ-:ων Οα οε κcηωnιjοΕι ι1οιι,ι> κιιι ικι1νι> ν' ι1ποκηj
συ; την ;τuαγματικ11 Γνι,,οη, την Lοψίι1 των ωι,,νι,ιν. 'Γ,τοι Οι1 γίνι:ις
ικανι>; να Ι1οη0εί; χω τοι•ς άλλοι•;. Κω <>Τω' πι_>ιΗ1πι!Οι:ίς νι1 Ι)οη
Οεί; τους ω.λοι•ς, οι Μεγω.οι οου Λι)rί.ιι)οί Οι1 ο' ι:νιοzιΊ οουν μι-: τον
τt_Jι>πο που Ίνωοίςοι!ν ιωτοί, νι1 επιτιΊ zι-:ι; τοι J ς ΕΙ"(ι·νι:ίς 0011 οκο
ποGc.
X<tt_) UςE ιrτη μν1jμη οου τι1 ι>ιΗ1 οου ι:ί;τυ, ).ιι:ί.ι'τηοι' τ<1, ιαοί.οιί Οη
οϊ τc1 ΙlΕ ;τίιnη i'.ω ί)ίι)ιιξ( τu οι: ι1οω νιηιίοι:ι; ι1τι μ;τοι_>οιiν νι1 τι1
κί!τί1Ϊ.ι� Ι)ουν.
LE ι1ψιjνω τ<JJt_J (!, μι την Εt' ϊ.1] μοιι ι>;τω; η ι:ιι_>1jνη κω η Ί<1ί.1jνη
/)ιωιί.ΕιJοιΝ οτην και_>ι)ιιt <Η)Ι J κω η 2.:011,ίι1 ψJηίζι:ι πιtντr1 το νου οου.
Ectν αψψοι<iJοι:ι; τα <>ιΗ.1, 011μεου <ΗΗ• ι:ί;τυ, Οι1 ι•;ιιΗnΕίς ιιπιι
μιi ι_J ψιJ())j ι1)Eoi.o'tl·1.1j κω οuνωοΟηματικ1j. Ει; ϊ. <ψω νυ μου ί')ι;ΗJΕι;
την ει•καψίυ νυ ιωνομιί.ψτουμι: κιΗ ιnο μΟ.ί.ον. Λ; ι:ίουι ι:υτυι.11;,
1;
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Αδελφέ μου».
12πέστQεψα με συγκίνηση το πολύτιμο αυτιS χεψι5γQαφο οτυν
ΜπάQμπα - ΔημήτQη και τον π<ιι_�οκ(ίλΕίω να μου διίJσει ένα u.ντί
γQαφο. Μου το υποσχωηκε και εη1QψΗ: την υπ6οχι:011 του, uφοιJ
και πάλι μου ζήτησε να μη το αvuκoιvuJ<JίJJ, πu.uιί μΕΤίϊ τον Οάνιηό
του. ( Έτοι και έγινε). Κω συνέχωε:
«Όταν l)γ11κα απ' αυτή τη νάQκη, γιατί δεν 11ταν 'tJπνος αυτ<Sς,
ήμουν άλλος άνΟQωπος. ΊΌ μυetλ6 μου 11τuν καΟιψιS. Μι:οιι μου
πλημμύ(_)ησα απ6 χuQά, γαλήνη κω αγιίπη. ΛιοΟιινιJμοι!ν τον εαιη<>
μου δυνατ6. Γεννψ)ηκε μϊοα μου μιιι πεποίΟηοη μια οιγοι•uιιί, μιιι
πίστη. Γιατί έμαΟα πως κιίποια διJνιιμη μεγιίλη μι-: ΠL_ΗΗπιη�:ιiι:ι κω
με Π(ψακολουΟεί. Δεν 11μοι,v μι>vος με τις ιδι:Ες μοι, κω τις φιιvτιι
υίες μου. Δεν μ' έλυωνε η (ψψιΙ)ολίu πια. ΕπίιJπψ<L, κω η πίιπη
είνω μεγάλη δύναμη κω εφ6ι�ιο για τη ζωιί...
Λιο0αν6μουν νε ξεχειλίζει μια δι1νιιμη ιιπιi μέοιι μοι1, νι� μι-:
ουνεπαίQνει μω Οι-:ληυη κω ι-:νuς οίιπuος για νu /)οηΟψ;ω κω τους
άλλους ιινΟ (_) UJπους να γίνουν ιίψιμοι, ιιγαΟοί κω vιι μι:λεηjιJοι,v τον
εαυτό τους ...
Και ο ΜJΗϊQμπα - Δημιίτuης ι:οίγηι1ε. Τον ι-:ι,χιψίιJτψΗι, τον
υυνεχ(ίQην κω του είπιι:
«Φιιίνετω, πως οι: κϊιΟι: ζωιj που έuχι:τω Ει�ιίJ κϊιτω ο ϊινΟuωπος
έχει να εκπληuιίJιJΕι ένιι οκοπ6. () έvιις δο;.:ιμιίζπω μΕ λιi;τι:ς κω
αποτυχίες, εvιίJ είνω αγαΟι>ς κω δuιωτι\(_)ιος, ο ι"ίλλος Ο�'λει νι� δ[! ιί
οει πνευματικιί>ς κω κοινωνικιίJς, ιιλλu συψείτιιι εφοδίων κιιι
μέσων. Οι άλλοι έχουν πλοιrτη, αλλιί ΟΤΙ'QΟΙiντω υγ1:ίι1ς κω ψι•χικιjς
γαλ11νης. Πιίντως, στον τομέιι που πιίχΟη ωτιS την ειμαιψένη του ο
καΟένας, ποέπει να κιίνFι ό,τι μ,,Ο[!Εί γιιι να πληο<ίΗJΕι το οκοπι\ γιιι
τον οποίο 1ΊλΟε FδίίJ κιίτω ιπη γη. Κω ως γνίίψονιι των Π [! ιίξειiJν τοι•
ο ι'ινΟQωπος Π(_)Ι'Πι'l νι� έχει εκFίνο που του ι•παγιψειiει η ουνείδηι ηί
του.
11 φων1\ της συνειδ11οεως είνω ο 1 1 π,έοτατος Κ[!ιτ�ίς για κuΟε
ι'ινΟQιιJ:;το. Ι I φων�j της οι1νειδ11ιJεως είvω η ψων�j της Φι1 ιJεως. Είνω
ο α\rτίλιιλος της φων�jς του ΘFοι1, ;τοι• οδηγΕί κι'ιΟι: ιίνΟιΗιJ;το να δω
γQ<Ίψει τον κι1κλο της δ [! <Lιπηοι6τητι>ς το1 1 της ενιχ>γείιις του, ποι•
μ,ϊΟQFί να εκπληοιίJοει ΟΕ κι'ιΟε διιψίωυ�ί του γω νι� ψΟιίυι-:ι κ(ι;τυτε
ιrων πQοορωμ6 του. Κω, κιιτ' ι-:μέ, ο τελι;.:ι>ς ο;.:ο;τιiς του ιινΟοrίJ:του
είναι η απ6κτηση μιας ιrτυΟεu�\ς ευί1Jτεί_)ι;.:1\ς γιιλ�jνης κω η α:τύ%τη
uη της ικανιSτητος να γνωuίζει και να δίνει εξηγ�\υεις 6λων των
πνευματιzιίJν και των φι ιΗκιίJν φαινομένων του γι,ι_>c1J του κι1ιψ<Η 1 ».
11 συντ(_)οψιιΊ με τον ΜJτι1ομ:τιι - Δημ�\τοη 11τι1v για μένα μιιι
,
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όαση μέσα στην πνευματικ1j ιπειuότητu μιας ψπολι:μου ζω11ς, μr
τους πε(ΗΟ{.?ισμούς κω τους κινδύνοι•; της. 'Cτσι π{uιωα τους οκτιίJ
μ11νες στα Γιαννιτσά ...
Αγαπητέ αναγνcίκπα! Πuοσ;τ(ιΟησcι να σκιαγuιιφ1jσω την ηΟικιj
και πνευμuτικ11 πuοσωπικιSτητα ενός ιαλοϊκοι, μ;ταλωμuτιj χωuίς
την πuόΟειrη να εξιδανικεύσω μια uτομιr.ότητα και να την σωλίσω
με στολίδιu φανταστικά 1j υποκειμενιr.ι'ι. Ο 1juωιίς μου δεν είναι
πλάσμu της ψαντασίυς μου. Είναι πuαγμιιτιr.ιSς...
Σκοπός της cιφηγ1jοεcίJς μου είναι, cιφ' εν6ς μεν να Ι)οηΟιjσω
εκ::ίνους που ΟΟωυν να κcιτιινοιjσοι•ν r.ιιι εψ' πι\_1οι1 να κιιτω)είξω
6τι τα φαινιSμενιι uυτύ. της ηΟιr.1jς ανωπι><>τητος κιιι της πνευμcιτι
κ11; ακτινιψολίcις από α;τλυϊκοι•ς κcιι αyucίμμιιτοι1 ς ιινΟucί>;τοι,ς, δι-:ν
έχουν ως αιτία την αγωγ1j, τη μ<>Qψωοη, το κοινωνικ() r.ιιι οικογενυ
ακι5 πεuιl)άλλον, αλλcί την ψι 1 χικ1j ιιφιμι>τητυ η οποίu πάλιν uπο
χτάτuι διu των πολλuπλιΓ>ν ενιτuvχιΓΗτι:ων χuι διu του πιίνου χuι
της δοχιμ uιτίuς που μuς πλουτίζουν την ψυχιχιί μuς ι:μπι:ιvίu.
Ο μελετηnjς που {zει uδοιΊ λωτη ο:.ι.r.ι ιη, ιις �-:ο�-:ι•νιjο�-:ι ωrτ:{ς τις
ωΗ>φεις. Πωτι-: ύω ύτι Οα μπιψ{σιι ϊτοι νιι ι-:ξηγιjοει ιιψιιrμϊνυ
uνΟuιίJπινα φcιι νι5μενcι, που μ{νουν, ιιλλιιίις ιινι-:ξιjγητιι κω μι 1ιπη
uιι[,δη.
Η ειΗιJΠ()ΙΚΙ] φιλοιJοψίu ί)ίνει την λιΊοη ;το)).ιί,ν πuοΙ)λημιίτων, τιι
οποίu η εξ uντιr.ειμϊνου γνι[ιοης, η κrιτ' ιιίοΟηοη yν<:>οη Ου,ψιcί
άλυτα r.ίΗ ιιινιγμίιηί,ί)η 1j δίνει λιΊιΗ-:ις πολι1τuιι!-\ηγμ1-:νι:ς, ποιι ι)ι:ν
ικιινοποιοιΊν. ΙΊrι την ελr.ιΊ Οιφη οr.ι'ψη τί;τοτι: ι)ι-:ν ;το{;τι:ι νιι ι:ίνω
αινι'(μιιτcί>δες 1j μι 1οτψ_>1ι,'Η'>Ες. Διι>τι η φιiοη :,:ιιι τιι ψιιινι> μ ι:νιί της
1-\r.ω(ζοντω οι: νι5μους οτιιΟιψούς κω ανcιλλοίιιηοι•ς.
Τοι•ς νι5μοι•ς ιιυτοιΊ<; πu�'πει νιι μι:λπιjοι:ι :,:ιιι νιι γνιιφίοι:ι :.ιΛΟι:
οοf-\cψιSς εοευνηηjς.
11 Οπιr.ιj φιλοοοψίιι μας f-\οηΟιίι:ι νιι γνωuίοοι•μι: ι.ιι'()ο; της ιιι.1j0Εως μ�:οω των ωοΟψJΙ:ων zω της νοιjοι:ω;. 11 1 :01,ηιψιr.1\ ψιλοοο
φίιι, δια των ψι•zι:,:ι[ιν ωοΟητηuίων κω της u;το:,:ιιί.ι1 ψι:ως, μω� οι'>η
'(Εί οτην ΓνύJοη με την οποίrι πληοιιίζοι1 1ιι:_ ;τυ_yιοοι>τι:οο την υλ1j
Οι:ιιι, 600, 1-\{Ι-\cLL(ι, το 1-:πιτuι'πουν οι ιινΟοι(J;τινι:ς ι:,:ιινι>τηυ'ς μιις.
ο οοιι,ι5ς εuει•νηηjς ΖίJ)(_)ίς μονομι'()ι:ιιι :.ι.ω ιι' ι)υ ΊΟι:οη 01/.t:ι 1η ιι;
μι-:τιιzι-:ιυωΟι:ί %(Η τα ι)ιΊο 01 1 0Tl]/l<LHL 1/.(LI Οιι ι'zι-:ι ;τιίνηι %(!ΤΙ \ (( ωψΕ
i.ηΟιί. ΙΊ' ω•τι5, ιiμω;, ι:πφ(ιλλπιιι ;τοοη'(<Η'Jlι'νι,,; νιι οπιίοι:ι τιι
δι-:ομcί τοι• δογμυτωμοι'• :,:ω των οιωνι�ιj;τοπ: ποι>i.1jψ1-:ων :,:ω νιι τολ
μιjοιι, μι:τυzι:ιuιζιiμι,νος ,1ί1ι τυ μι'οιι ποι• ι'Οι:οι: ιπην ι)ιιίΟι:οιj του η
ψί•οη, \ (.( '(Vύ)(_)ίιrΗ την ω.ψ)Ειυ. Κω η ιιΙ.ιjΟι:ιιι Οιι του (L:'Τ01/.((/.Ι>ψ0Εί,
tCL\' Είναι F.ΙΪ.Ι1/.(JΙ\'1]ς, ιίι)οί.ος, <L'(\l <Jς, τοΪ.lll](_")Ι)ς.
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ΤΟ ΚΛΘΙΙΚΟΝ ΤΩΝ ΙΙΛΟΥΣΙΩΝ
Παντού ουνάντηοα ανΟ ι_ΗίJπους που υπ�jι_>ξαν (!ι_>l(Jτο;φ(ηι:ς 11
διοι:κατομμυι_>ιοι•χοι στο πcψελΟιSν και που τιίφ ι� 1-:ίνω ζητιcί.νοι ντυ
μένοι με κοιψέλια. Ο ω-S ι_> ιιτος κιSομος τους λι:ι-:ι: «Λοιπ(>V, πrίJς
είιπε τιί>ι_χ�; fτο ΠίψελΟιSν 11πιc.ιτε, ψϊιγcηε, ξοδι:ψιιτι: χίJψίς μι:τι_>ο·
στο εξής, οφείλεη: νιι μrλετψιετε αιrτιi τη μι-:γϊιλη μιΊηοη που λι'.γι:
ται φτιί>χεια» ...
Λν ιniμι-:ι_>α, ο τ(ιδF. πλοι,οιος ζι-:ι CU(>ητιι, Οα χ(ί.(Jι-:ι τιι πι"ίντιι κω
ιπ.ην πι_>οσεχιi του ι-:νοιί. ι_> κωοη Οιι Είνιιι {νιις ζψιιί.νος. Λν (>μως γνω
{_)ίζf.ι πιί>ς νιι χι_>ηοιμοποιι:ί τιι ιιγιι0(1 του, δι:ν Οιι τιι z(ί.οι:ι :;τοτϊ. 11
Ι Ι ι_> ιSνοιιι έδωοε την πι: ι_>ιοι1οίιι ιπ:οι•ς :;τλοι1οιοι1ς ι(ιιrτι: νu ι:κοι1λιί1νουν την uγάπιι, να κάνουν παντού το κuλcί και να j\οιιΟούν τους
άλλους διευκολύνοντας τιιν ι:ξι:λιξιj τους.
Εκείνος που είνω πλοιίοως ψyΟε γιιι νιι ιι_>γωπ:Εί με την cιγ(ί.:;τη·
αν ξrχι'ί.οει το κιιΟ1jκον τοι1 , Οα γίνΕΙ φτωχι>ς γιιι νιι κιιτιιλιψι:ι τι
Ι'πι_>επε νcι κ(ινει κιιι δεν το ϊκιινε...
Ο. /Ιιj3ιινχιιίιι (ΊΊiμ,κ; XXJV, ,πλ. 50;

*****

Δεισιδαιμονία και αΟε'ϊα
11 αμι'ίσειιι κιιι η (ιγνοω οχετικι"ί μΕ τοι 1ς ΟεοιΊς zωι_>ι'ζ.πω υ 1 Οι' ς
εξ ιιι_>χ1jς οε δι•ο ι_> ει•μιηιι, ιι;τιi τιι ο:τοίιι το ι:νιι δημιοι 1 ι_>γιί ιποι•ς
ιικληι_>οιJς χcιι_>ιικτιjι_>υ::, οιιν πι"ίνω ιJΕ τι_>αχιJ ϊδιιψος, τιιν uΟι:ί"u κιιι
ιπους μcιλακούς (λεπτοι•ς) χ(ιι_>ιικηjι_>ες, ιιιιν οι-: ι•γιyιί. Εδιί.ψη, τη σι:ι
ιτιδuιμονία. Οποιιιι\ψτιηε ψι:ι ι\1jς ιιντίληψη, ιδίως ιι\' <ιψιψιί. τα
ζ.ηηjματα αι•τι"ί, είνω πολιΊ κια(J nlΗί.γμιι· αν μιί.λιιπ:ιι ι\ημιοι•ογι-:ίτιιι
κω πάΟος, είναι πι><1γμι1 %(1%ΙιJΤΟ.
1

1

Jf/lO}'J'Λf'XOY (/Ιf!ιχιi 16.J !Ξ, ι\Ιιτιίrι-ΙJ- «ΚΛΚΓΟΣ,,)

*
Καμιά Οι•οία κω κcψιιί. :;τιyιϊ;η 001 1 δΕν ι-:ίνω ;τi'l_)LιJLJι. J τειyo Εl'ϊ.<ί.
ι�ιοτη στους Θεοι,ς, ιιπ6 την αληΟιν1j γνιΓ>μη οου γι' ιιι 1 το11 ς, κιιι τ(>η:
Ο' α;ωψιJγΕις τη δεωιόωμονία, πο1 1 δεν είνω μικι�ιSπιyο κι�κιi α;τιS
την αοε·ια.
11/ΙΟΥΙΛΙ'ΧΟ}' (11Ηιχι1, 355 ι/)
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Η ΦΙ) ΟΝΗΣΗ
1-1 φρόνηση δεν είναι Χ()υσάφι , ούτε ασ11μι, ούτε φήμη, ούτε
πλούτος, ούτε υγεία, ούτε δύναμη, ούτε ομο (J φιά. Τότε τί είναι;
Είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά όλα τα παραπά
νω, και αυτό μέσα από το οποίο το καΟένα από τα πα{_)απάνω γίνε
ται ευχά (J ιστο, σπουδαίο και ωφέλιμο. Χω(J ίς αυτό είναι άχ (J ηστα,
στείρα και βλαβερά, και βα()αίνουν και ντ{_)οπιάζουν τον κάτοχό
του.
ΠΛΟΥΤΛΙ'ΧΟΥ (Ιlθικά, ΨΗ)

*******
'Ύμνος στην Αθήνα

Για τα ενενήντα χρόνια ως πρωτεύουσα της Ελλάδος

(J 927)

Του ΙΌ Στρuτιjγη. Μελuπuίηυη Νuπuλ. Λuμπελέν.

Ε/1/Μ. ΠΛΝ. Δ. ΛΝΛ!ΝΩΧΊΟΥ

Της τέχνης και του Λόγου, ω Συ γεννιίτvα,
που λάμπεις από αιθέρα, χροΊμα, φως,
Αθιίνα, πανελλ1ίνια κvβερνJίτα,
Μάνα Σε λέγει της Γης κάθε uοφός,
κάθε ποιηηίς μεγάλος, πούχει ψάλλει
τον διάφανο γαλάζιο Σου οvρανόν.
Σε υμνούν όλοι οι τεχν(τες οι μεγάλοι.
Ναός τους και σχολειό ε(ναι ο Παρθενοίν.
Ω, χα(ρε Αθιίνα αuτέρινη κορυΊνα
του ωραιΌυ του Μεγάλου, του Καλού!
Σαν το χρvuό του Περικλιj Σου αιοίνα
ποτές ο Κόσμος δεν ξανάεΗ>ε αλλού.
Πάντα με πνεύμα θα νικάς την ύλη
κι' αθάνατο θα ζψιει ό,τι γεννάς.
Με λύρα και με πένα και με υμ(λη
μ 'αυτά το νοΙJ του Κόιιμου κΙJβερνάς.

]1

Κόρη Θε(JΊν και των ΘΗίJν μητέρα,
τη Νίκη και τη δόξα έχεις παιόιά
κι' αΗίJνια θα φvτρυΊνουν εδrίJ πέρα
της Δάφνης και του κr5τινου κλαι)ιά!
Ο Πάρνης Σου, ο Υμμητr5ς Σου κι η Πεντέλη
αα γύρω Σου θεόχτιιποι ναυι;
με μενεξέδες, μάρμαρα και μέλι
Σου vψrvvovν, Σου ευωδιάζουν τη ζ(:)ιj.
ΕΙΊΩΔΟΣ
Ω χαίρε Λθιίνα, αατέρινη κourίJvu
του Ωραίου, του Μεγάλου, του Καλοι5,
σαν το χρυσό του Περικλ1ί σου αιr,Ίιια
ποτές ο κr5αμος δεν ξανάειδε αλλοι5.
J Ιάντα το πνπ5μα εδ(JΊ νικά την ι]λη
κι αθάνατο θu ζιίιτη ό,τι γεννάς!
Με λι5ρα και με πένα και με σμίλη
μ 'αυτά το νυιι της Γης θα κυ/iεuνάς.

ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ
Πεvίοδος ακμιjς, ευημεvίιις. ΧvυοuιΊς ωιίJν t:ίχt:ν ιιπuκληΟιj η
πεvίuδος της διαχυ�F.(_)νιjυt:ως του I Ιψικλέu υς στ:ην αΟηναϊκιj δημο
κvατία. Ο Πεvικλιjς ( 4()0 - 42() π.χ.) ιiτο ο μεγαλί•η:uος πολιτικύς
των αvχαίων ΛΟηνύJν. Επί της κυ/)εuνιjυειίJς του, δηλαδιj απύ του
443 π.χ. μέχvι του Οανuτου του F.ψΙJ(_)μοσε χοινωνικιjν πολιτικ1jν,
αποβλέ:�ουσαν Εις την ανωωι,φωιν των απιψωτέuων τuξεων. Επί
των ημεvιί>ν του το κvάτος των ΛΟηνύJν εγνύJ(_)ισεν αίγλην και δύνιι
μην. Τα Ιlvοπύλαια, ο ΙlαuΟενύJν και πολλά άλλα μνημιf.ίJδη έuγα
εγένοντο επί της εποχιjς του.
( Απιί το βιβλ(ο « Πόθε1 χω Διατ( », του Μ. Ιατροιί l<J72)
1
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ΠΕΡΙ ΦΛ Υ ΑΡΙΑΣ
Του Ιlλουτάρχου ( IIOιr.c1502 C- 515Λ)

Πάντα Οα έλεγε r.άπvιυς πως τα αιrηά του φλί•cφου δέν ϊχουν
δοόμο ανοιχτό πι_>ος την ψυχ11, uλλά μόνο πι_>ος τη γλci'JLJιHt. Για
τσίrτο, ενu'J άλλοι συγr.(_)cηοί•ν ό,τι λέγεται, στους φλύα(_)οι•ς χύνετω
έξω· έπειτu τ(_)ιγυ (_) νυύν σuν άδειu uγγεία, r.εν(ι από μυι�λό r.ω
γεμάτu Οόοι•Ι)ο....
Ο [υοιπίδης λέει ότι « η δυιπι•χία είνω το τi.λος » ιίχι των αφι,
λuχτων Οηοαυ(_)οφυλαr.ίων 11 των ιω:οΟηr.u'ιν, αλλιΊ. των « α:;τι,λωτων
στομάτων» ... Τους φλιΊ αοους δεν τοΙJς πιυτει•οι•ν, αr.ιίμu r.ι ιiταν
λένε την αλ1jΟεια ...Τu λιSγια είναι ψτε(_)ωτιΊ.· οί'ΤF., ιrων αφ11οεις r.ϊιτι
ψτF.ι_>ωτό uπό τα χ{οια οου, είνω F.ιΊ;ωλο να το ξι1να:;τιcΊ.01:ις, οι,τε
ιSταν μια r.ΟL'l)έντα ξεψΕύγει uπιS το ιπιίμα είvω ι )l.!νιηιί νc1 την πιιΊ.
οεις r.αι να την ελέγξι::ις, uλλιΊ. ππcΊ.ΕL r.cΊ.νοντας r.ι'•r.)ωΙJς με γιψγcΊ.
ψτ:εοά, r.ω οr.ιψπίζπω α:τιS τον ένα ιπ:ον ιΊ.λλον ....
Ί !ταν πολύ ;η:τι•χημένη η ωτιΊ.ντη(Jη ποιι f.ι)(Ι)ιΗ: ο ι)cωιλιιΊ.ς
Λ (_) χέλcως οε r.(ιποιον φλί•ct(_)ο r.ΟU(_)Ι·'α, ο οποίος r.ι�ΟιίJς τοι• il)<tζE
την πετοέτι1 τον (_)ιίπηοF.: «Ι Ιci'ις να οε %0l'(_)f.ψω ι)(ΗJtλιιΊ.:»«2.:ιω;τηλιί.»
ι::ί;τε ο Λ(_)χϊλcως .... Ι Ιuνω α;τ' ιίλα Π(_)Ι•';η:ι νι� ϊχοι•μ�-: ϊτοιμο r.ω να
οι•γr.(_)C1τιΗ]με ιπη μν1jμη μuς ι.ιιrτιi που ΕίπF. ο 2.: ιμ ωνίι')ης, ιίτι πολλι:ς
ψιψϊς μπάνιωοε που μίληοι:: μcι ποη' ποιι οιι;ι;τη(Jf.
( Μ1:τι1.φl_)<ωη, ι·z,'\ιJιJι:ι; « Κϊιχη\; »)

Είπε η γλι;ιοοα της r.εψαλ1jς : «Κιιλημι\χυ,· %l η %Εψ1λ1j απ.<ί.ντη
ιπ: « Λν ψ{ (_) εο' 1-:ού r.αλ(ι, τtίτε Οι� ϊι.ω zιιλημi. ι_Η1 ».
Λυϊκιί πιιροιμι'ιι
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ΜΠJ>ΟΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ
l!ΛΝ. !1ΛΛΧΟΙ!ΟΥΛΟΥ

Στον cωί,να μας j)λέπουμε πολλοιJς επιοηjμονες νο οτι:%οντω
μ'έκστωrη κω μυοτικuπιί.Οεια μπuuοτu στο οπuουδιύuιοτο ιί.γνω
οτο. Ο Λίνοτϊιιν είπε : «Δεν υπ(ιuχει τίποτι1 Οω•μαοιι>Η(_)Ο υτον
κι5ομο απιS το αίοΟημα του μυιπ:η(_)ίου . Λυτι.> είνω η πηγιj %(ί.0Ε αλη
Οινιjς επωτιjμης». Επίσης Ι)λέπουμε ιωνϊχ1:1<1 ιπ.ι1 τι:λευτοίιι χ()<>νιι1
μ'αυξημένο ι_>lJ0μ6 ο'6λο το φι:iιψιι του ι:ντι,που %ιiομου ιί. (_) Ο(_)α,
μελέπς, ανι1ζητιj0Εις, <1πο%αλιΊψεις, γι•uω ιω:ι> ιιπο%ι__)Uψιιπ:ι%ι:i %ιιι
μυιπ:ικιοτικ(ι φων6μενα .
Ο οημιψινιiς <1νΟuωπος, που είνω %ι1τι1%τητιjς της ηχνολογι%ιjς
διψ1jς της κοινωνί<1ς, j)(_)ίιικι:τιιι ιrυνι:χ1-:ω μ,,(_ΗΗrτι:i ιπο ι•πΕ(_)ψι!ιJΙ%ιS
και αντιδuιlη 1::νιωνΕίδητι11j ιωι•νΕίδητι1.ϊ);τοι 1 %ιιι νι1 j) (_) ίοκπω ο'
οποωδιjποτε εποχιj κω ο' οποιδιjποτι: πνει•μιιτικ6 επίπυ'\ο, έοτω %1
αν δεν το έχει ιιι•νΕιι)ητωτοιιjοει απι>λt tt(ι, πιιπ:1-:ι'1ι:ι ιπην ιψιιτ1j κι
(L() (_) (LT!J φίiοη. Λς μην (1l 1 Τ(LΠ(1Τ()μωπε λι:γοντι1ς ()ΤΙ (LlJT() ποι• ιηϊ
ποι 1 μΕ είναι το π ιο Οι:τικιi. Γιιιτί το ι•πΙ' (_) ψι1ιιικι1 ιξιικολιωΟεί νιι μιι;
ΠΕ(_)ιβιί.λει απ6 πιιντοι•. Λν κοιτι:iξοι,μΕ τη οι•γχ(_)ο\'Ι) η'zνη, την ποίη
οη την ιιψηl_)ημι:νη ζωγ (_)ιιψικ1j... Όλ1° ς τοι y ς αψ(_)<:iζυι•ν μιιι Δίψιι γιιι
το εξιιJΠ(_)<ιγμιιτικιi.
Λν Εξετάυοι μι-: με λίγη Π(_)ΟιJοχ11 τιι; ιινΟ (_) <ΓJπινΕς δ (_) ωπη(_)ι6τηη:ς
Οα δοιί με 6τι Ι) (_) ίοκονται πuντιι δί•ο ι1ντί0ι:τι1 (_)ΕιΊ μιιτιι. LE κιί.ΟΕ
(ινΟuωπο Βuίοκετω τωrτ6χ (_)ονι1 το ι1;τ.Ε (_) ψι•ιιιχι> κω τ' ιψΟολογικι-S.
Ότι1ν δίνοι 1 με μίιι ει1χ1i, ι>τιιν ι:λ-,.ίς.οι•μι-: γω κι:iτι να Π(_)ιιγμιιτι,J0Εί,
6τιιν ΠΕ(_)ψένουμε τ' ιιπ(_)οοδιι1 (_) ιοτιJ κιιι τι>ιΗι ιϊλλιι δεν κιί.νοι,μι:
τίποτα ϊιλλο πιφcί. υι•νι::ιδητιί. 11 ωιυνι:ίδ ητι1 πωη:ι•οι 1 μΕ ιπο υπε(_)ψι•
οικιi. ΛπιS τ' cί.λλο μι: (_) ος ι1τιιν π(_)οοπαΟοιΊ με νcι τακτοπι>ι1jοοι•μι-: τις
υκέψυς μας κω να λίiηοιιμε το κϊιΟε π (_)ιψλημιι, ποι• πιφοι•οιι:iζπω
μπ(_)οιnιί μιις ι:νι-:(_)γοίiμε ι)(_)Οολοyικιί. 11 οι•νι•πιφξη τοι• ιy;τι-:(_)ψ ι•οι
κού κω του Ο(_)ΟολογικοιΊ οτην Π(_)ΟίΗιJ;τικιJτητιι κϊιΟε ι1νΟ(_)u>που,
ιιποτελε," μιcι ιη•fL,ληοωμιιτικ6τητιι της κι1ΟημΕι11ν1jς αγωνίιις του.
1

ΣΟΦΟΙ

ΛΟΓΟΙ

Τις αναπόφευκτες αποφάσεις της Μοίοας, μ;τοοεί κuνένιις να
τις πuομαντεί•σει, αΊJ..ά να ξεφύγει α;τό αυτές δεν είναι δυνατόν.
ΙΙΛ/ΟΔΩΙ'ΟΥ (Λιθιο,ϊιχιi, /1, Ν)
(Τους γαρ μοιρυίν uτρέπτους όρους προiδι,Ύ μεν δυνι�τιiν, Π(φι·ύyειν δε ουκ εφι
κτόν)

*

Ψυχή είναι αυτό που κινείται από μόνο του· είναι η αιτία της
ζωτικ11ς κιν1jσεω; των ζu>ντων υογανιομ(ίιν.
/ΙΛΛΊΩΝΛ (Όροι, 41 /ι:)
(Ψυχή το αυτό κινούν· αιτ(α κινrjuεως ζωτικιjς ζuίων)

*

Παιδεία είναι η δύναμη που καλλιεογεί την ψι1χ1j.
1 ΙΛΛΤΩΝΛ (Όσοι, 41(>)
(Πωδε(u δύναμις θερι1πειπικrj φυχιjς)
(Κι1τά τον μ{γωτο uοφό της ορχωότητιις / /υθιιγιiριι, πιιιι\ι,·11 ι\ι·ν ε(νιιι η
πολιιμάθειu, 11λλιi η οπιιλλuγή ιι;τ(i τα πιiΗη).
*

Ι I δύναμη δεν ι)οίσ:ι.ι-:τω μέυu στη δι,νιψη, υλλιΊ. μ{ιω ιπην (Lλ�ί
υεια.
Ι'ωυιχιj πιι(_)οψ(11 .

•

Ποιο είνω το ιαυτέλωμu της rψι-:τ1jς; Ι I γιtλ1jνη.
Ι:ΊΙΙΚΊΊΙΊΟΥ (Διωρι/311( Λ, ι>, 5-(>)
(Ίί έργον αρετή;; Ειiροιu)
*

Ποιος είναι, λυιπι>ν, υ ανίκητος; Εκείνος που μϊνι:ι ιηιΊ.ί_)(tχος υπ'
οτιδήποτε του σι•μl)αίνει που δεν εξαοτcίτω απι1 ω'τ<Jν.
/:ΊΙΙΚΊΊΙΊΟΥ (Διιιτuι/3ιιι; Λ, ιη, 21)
(Τις ουν ο αήττητο;; ον ουκ ι:ξιΊπηυιν οιJΙ\ιΎ των υπροωρι'των)
*

Είναι ε- ι'τυχιι;μένυς ύποιος, uφού είί)ε (γνιίψ ιυΕ) αι-:ίν<L, Οα πιΊ.1-:ι
ιπον uιλο κύομο. (1ΙuιJχι:ιτιιι yι11 τιι 11ρχιιιΊι μ ΙJUτιjρι11).
11/ΝΔΛΙ'ΟΥ (Λπου,ϊιiυμrιτ,1, Θuιjνοι, 8)
(Όί.βως όιπις ιι\υίν εχε(νu χο(λ11ν
ε(uιν ΙJ,ϊιi χΗιiνα)

*

Λν έτσι το Ο{λει υ ΘειSς, έτοι ας γίνει.
Ι:ΊΙΙΚΊΊ/ΊΟΥ (Διυτuι/3ω; Δ,

,>, 21)
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(Ει ruιJτη φι'λiJν τω θεuί τuιJτη γινέυΗω)

*

Οι δοκιμασίες που περνάμε είναι απυτ{λευμα των σφαλμάτων
του παρελΟόντυς. Να δεχόμεΟα την τύχη μας υuν συνέπεια των
λαΟό,ν οε προηγούμενες ζωές.
Όμρuuμ Λι]juvχuίφ. (Γω μιu κuινοιJρια ζωή, υελ. 46).

Κακία και άνθρωπος
Κ. JΓ/ΙJΌΙ'!ΛΔ/1

Υπάρχει κακία ιπυν άνΟρωπο; Λυτι1 η ει_�ιί>τηοη ιωψαλό)ς γίνετω
από πυλλυύς κω ίοως η απάvτ:ηυη είναι κuπως δύοκολη.
Γιατί να υπϊψχι-:ι κακία εις τους c.ινΟ ι_�ι(ιπους; Ίϊ είναι c.ιιnύ που
χωρίζει τους ανΟι_�ό>πους; Ι'ωτί ο ένας δια/)λ{πει τον ϊιλλον με απ<(>
τερο σκυπό την υποδυύλωυη την ελΕυΟε ι_� ίιις της Ι)οι•λψ;εως κω της
προυωπικότητος του συνuνΟριί>που του;
Όταν λέμε ότι υ άνΟρωπος είναι η κοι_� ωνίδα της φύυεως, cωψα
λό>ς Π()έπει να εννοοι1με 6τι έχει υλιγύτι'(_)(t ελuπό>ματα κω μF.ιονε
κτήματα από τα άλλα έμ/)υα όντα, τα οποίu υνυμc1ζουμε κcηι(ιτει_�α
του ανΟρό>που. Το φυσικό μας σιίψιι έχει π{ντι: αωΟψπις, τις οποί
ες χι>ησιμυποιεί κατά την διάρκεια της ζωιjς τυυ κιιι προuπιιΟεί να
κινείται και να υυμπεριφέ ι_� εται με καλλίτε ι_�ους ρυΟμούς α;τ' ιSτι Οιι
ζούσε εάν του έλειπαν αυτές υι ωuΟψ;εις.
Οι άνΟρωποι Ε()γάζοvτ:αι, διασκεδcίζουν έχουν κιίΟε είδους α;τιι
σχολψπις, αλλά πϊιντοτε {χουν κατά νοι1ν τα πλοίrτη και τη δ6ξu με
τα οποία Οέλουν να υ;τοτιίξυυν τυυς άλλυυς, να τους {χουν υπι) την
κΊψιcφχία τους.
Μη ��χοντας αγ(ι;τη γω τον πλ ηι τίον τους, ιιφοιΊ {χουν ικανο;τοι1jυει τις φιλοδοξίες τυι1 ς, φΟι1νυυν αηδιιωμένυι ιττο τέι_�μα, διύτι
έχυυν ήδη αντιληφΟ11 ιSτι {χιωαν περιιτ<π1τει_>α α;τ6 c.ιιrτ(ι πυυ κ{ρδι
οαν, διότι δεν πuοσέφεραν αγάπη και το πιΟιινι1τει�ο δεν π11ι_>αν
αγάπη.
Υπά ι_> χει ένα ει_>ωτημιηικό. Ο cίνΟ ι_> ωπος π ι_�έπει να ει_>γuζετω
μόνον για τον εαυτό του 11 μ11;τως πρέπει να ει_>γάζεται για το σύνο
λο; Εάν φυσικά 1 1 π1jι_>χε μιSνος ιm1 ζω11, αυψαλιίις Οιι ει_>γάζετο μόνον
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δια τον εαυτόν του. Επειδ11 ύμως ζει και κινείται μέσα σε πληΟιί>uα
ανΟρώπων είναι υποχοεωμένος να εογ(ιζεται και για το σύνολο της
ανΟρωπότη τας. Γι αυτό ι,t.ϊΟ(_)ούμε να έχοι•με πuοuδειγμα τον 1]λιο
και τη ν βQοχή, που προσφέρουν σε όλους ανu;ττυξη και ζω11. Ι Ι μη
ποοσφοοu στο σύνολο της ανΟ (_) ωπύτητας και γενικu στη φύση, Οα
πρέπει να είναι επιπολαιότη τα, η οποία ίσως να ξεκινu από uγνοω
των υποχ(_)ειί>σεων του ανΟuόιπου ποος το πεuι/1ιίλλον. Μη ποουφέ
ροντας λοι,ϊόν στο σύνολο αυτά που υποχuεοί•τω ν<ι πuουφέuει κω
κακοποιό>ντας τη φύση και τους υυνανΟuιι'ιπους του, δεν ζει με
κuλοσιJνη κω αγάπη, με uποτ{λεομu νu ω�τινο/)ολιί κιιr.ί<ι αντί
αγάπης.
Φυσικά Ou έλΟει η ιί>QU που Οcι κcιτuλcιΙ)ιι <>τι τίποτε δε κ{οδωε
μαυηi τη συμ.ϊε()ιψΟ()U του, uλλ<ι Οιι είνω πολιΊ <ψγιί., δι6τι η1τε Οιι
είναι σωματικά κuι πνευματικά uνίκuνος.
Συμπεοασματικu, Οα πuέπει \'(( ζοι1 με με ινί)ιιιψf. () ΟV πους τους
άλλους και τη φύση γενικύτεuα να μην {χοιψΕ κιιί'.ίιι την οποία
μ6νοι μας δημισι 1uγυι1 με κω να ποοοφ{οοι•μΕ ιιγ<ί.:τη κω ΠlΗΗπιωία
σε ύτι υπuQχΕι κιιι λέγετω ζω11 ιπον πλ<ιν�jτη ) 'η.

Λν Οέλετε να έλξετε τοι•ς αγγΟ.οι,ς κω τοι•; ιφχιιγγΟ.ους i'>ε Ο cι
το κατιψΟ<ίιuετε πα(_)CL χc:ίuη ιπις αι_>εη'ς οίLς. γωτί οι ανr/,πuις οντι1η1τες δι::ν απuντούν πιφ<:ί σε αυτούς που γνυψίζοι•ν νιι εκί)ηλrί,νοιιν
το uληΟινύ φως, δηλαδ11 την αγνιJτητιι, την ιιγιί.πη, τη οοφίιι, την
αλψ)εω.
ϊJμριωμ Λι/iuvχι,1φ (Λπιί το /!ιJjλ(ο «το</ ωc;, ζωντονιί πνι ιψιι»).
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Τα πλούτη
Λπ6 τη σοφίu της Λνuτολής
12ίναι τα πλο11τη χu11uιμα, μα δυσrυχ1jς που τιίχΕι,
αν του φοuτιί,νουν την ψυχή, uuv το κοuμή τα ... π(ιχη.
Μες από τζάμι κα0cψ6 κοιτι-ί.ζF.ις πuος τη ιπuιίτα
και j)λέπF.Lς πλούοιους και φτωχοι1ς κω γηι_>ιηι:ιιί κω νι(ηι1.
Το τζιίμι αυτιS υιι χuι 1 οωΟεί κι έν(lς Κ(10uι:φτης γίνη,
άλλον κuν{να απ6 οε vu j)λf.πυς δεν ο' αφ1jν1:ι.
(Λπ(ί το βιβλiο «Το χομπολrίϊ τοΙJ Δι·u/Ji,1η. ΛfJιίνιι, }Ι)./3)
Από τη λuϊκιj μuς σuφίu
Σαν αuχοντύν' ο άνΟuωπος, ΟC1μπιί,νΕΤαι. το φως τοι•,
και δεν γνωuίζΕL το ψτωχιS, ας είνω κι ι1δελφ<-Sς του.
(ΛρχοvτιJνω: γ(νομαι ι1 ρ χοvτι1ς, πλοιJυιος)
*

Κοιλιύ. γιομάτη, αφτιίί δεν �-:χει.
(Δε υυyχινι:(ται)

*

Τα χuυuύ. φλοι•uιu, ;{(ίνουν λιΟίίuι την κιψδιιϊ
Οι uρχuίοι 'Ελληνες γιu τον πλούτu
Ο δίκαιος άνΟuωπος πλούτο δεν έχει ποτέ.
ιv!ΕΝΛΝΔJ >ΟΥ (Γνιι1μ111 μονουτ. 52)
*
Απαίσιο ι::ίναι να πλουτίζεις χωuίς να ξf'σεις τίποτε άλλο.
ΟΜΙΙΙΌΥ (Πλοvτιiρχοιι, JJRιxιi 20 !))

*

Ο πλοί-τος είναι υπησέτης πιο πολύ της κακίας παuά της r.ίlλοuύ
νης.
JΣΟΚΙΆ ΤΙ Ι (1 Ι ρος Δημύνιχο, 6)
*

JS

'CιϊQε:τε, τυφλf τ-\ούτ:', Υα μ Εί:ι_c:; r:�uvrί :-'Οτέ uτη Υ•!• ιιιjτε σηι
οτεQιά, μι\τε στη οω.ασσα, (ιλλά ,·α κuτοι%οι•ο::ς ιrτοv ΊΊί.οτιιοο κω
στον ΑχέQοντα· γιατί σε σένα οφ�ίλοvτuι ύλ�ς οι σι•μφοοϊς των
αν0Q(ί);των.
1:·.,

ΠΜΟΚΙ'.':ΌΝΤΛ (Λ:τύο:τ. 5, Dίι!/ι/)

Ο ;τλοί•τος είναι παντο.Sύ,·αμυ;, ϊ,τc,.v κ<ί.;τοιος τον lίl'\'δι•ιί.ζει με
την α(?εη1.
*

ΙΙΙΛ'Δ/:Ι'ΟΥ (!!ιJUιον(;ωι, V, 1-2)

Όταν έχεις πλοίrτο, (ί.;τλωοΕ το χ:'Qι οοι• ιποι•; ψτωχσι•ς.
*

ΦΩΚΥΛ!Δ!! (/'νυ,μ111, 28)

* Το «δος τοις έχοl'υιν αv(ιγκην των ι•;ταοz<>\'τίι>ν οοι• κω ιικο
μοι» (του Ιηοού) ... μc.ψτl'ι_JF.ί Ε\'τονι(ηιηιι, <>τι ι>τι1v !iχι:ι ένας
;τΕ(_Jιυσότε(?α των ύοων uvc.ιγκωοιΊ v δια την ζr,>1ίν τοι•, ι1vι1\'τl(_JlJ1\Τως
%(ΗC1%(_JC1τεί την ζω11ν και την ;τ'(_J(J{)δον του ω.λιιι• %(![ Είνω Ε%Τ<5ς
πc.ιντός φυσιzσύ και ηΟιzυύ νόμου.
λοιJ Οει

2.'ΙΙΥ!'ΟΥ ΝΛ /ΟΥ (1 /ι uί Χuι,ιτοιί).

Η Λ IΟΣ

Ο αt:ίμνηστος διορuτικιίς μονuχιίς

Πνευματικές υποθήκες του ονομαστού
αγιορείτη μοναχού Πα"ισιου
11 ταπεινοψ(ΗΗΗJνη είνω «η διΕΟνιiς οδι)ς» ωτι\ τη γη πι_)()ς τον
0\!ί_)((Υ() ...
Όποιος έχει ταπείνωοη, ί)ι-:v κ(ινι-:ι το ί)(ωκιιλο· μιiνο ιαοιΊΕι. Κι
6ταν του ζητηΟεί η γνrίιμη του, τιiπ τωτι-:ιν(ι τη λ�:ι:ι.
*

Ι Ιολλοί 6.νΟί_ΗιJποι ζουν την κιiλιωη απ' ωrηjν υ)ιίJ τη ζω11, ι:χο
ντας γι:μ(ιτη την Κ(ψδι(ί τους ιιπ6 τα πrί.Οη.
*

Τα λίγα Χl_ΗSνια
((()l) ί_H!l)<t.

ποΙ J

Οα ζιjοοι,μι-:, JT(_)f'JTf·:ι νιι κrί.νοι,μι: το κιιλιS

11 Ι1uυκcινία πuοέοχπω ωτ6 cινΟοrίιποιι ς ποι• (χοι•ν ζ1jλ1:ιcι ·,ωι
χωuεκεκία.
() Θε6ς δεν Οέλει να τιιλωπrι>(_)Είτω το πλ(ωμα ΊΊ>11. Δίνοντιιι
6μως οι πεψιωμοί για την τελποποί ηι ηj τοι1. Ότιιν ΤΕλ1-- ιοποι1:,()εί ο
(ινΟuωπος, τιiη: πωiουν κω σι πι-:φιωμοί.
*

Ότιιν η ψυχιi ζει ιtπ(_)6οι--κτιι κω χωuίς να ΕJΤΙΤΙ](_)Εί τοι•ς λι>γι
ομοιΊ ς, αΙ J τ6 {χει οαν ιη1ν{πΕι<ι νιι γι-:μίοΕι cωφι,κτι;,,:ιi με ιι;,,:ιί.Οιι(_)
τους κcιι πονηl_)οίις λογιο.1-ιοι1ς. Τι\τε (ψχίζουν οτον ιί.νΟ (_) ιιJ;το τιι
μεγ(ιλιι ·ψ ι•χολογικ(ι Π(_)οιη11μ((Τ((, ποι• Π(_)ΟιηίΟι-:ντ:ω το ι:νu ;τ((\'(Ι)
σω άλλο.
*

Ο ΘειSς, αν Ο{λει, μποι_η:ί μι:ιΗι οε λίγιι δπτεuιiλεπτιι μ ενα
ι•πε(_)ψl'l,LΚ6 γεγονιSς (ι:νιι Οιιι•μιι ιψ<ιτι\ ιιπιS ιiλο τον κιiομο) νιι τους
κιί.νπ 6λοι•ς να πιιττ{ψοι,ν. Όμι,ις δεν το Κ(tνει, γιrιτί ;,,:ιιτιί. ;,,:ιί.;τοιο
τuιiπο Οιt εχΙ-Ιιcί.ιη:ι την ιιι1 τεξοι•ιτιιι Π(_)ι>ιιί(_)Ειίη του ανΟοrίnοι•· ;,,:ι
έτοι ο (ινΟοωπος Οιι πιιπέψu ιπο Θι-:ιi, ιSχι χιί(_)ιν τη; ι 1 πε(_)[)ολι;,,:1j;
Τοι, κιιλοιη•νης, ιιλλ(ι λύγω της ι 1 πΕ(_)ψt 1 <Η%1jς διί ναμιjς Τοι•.
*
Δύξα υοι, ο Θεός! Δ6ξα οοι, ο Θει\ς! Με το «Δύξα υοι ο Θι:ι\;»,
(6::αν λέγετω) πνίγονω 6λοι οι δαίμονΕς!
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Όσοι ζουν απλά, με καλαJ-ύνη με καλούς λογισμούς και απέκτη
σαν την εσωτερική απλότη τα και καΟαρότητα, βλέπουν και τα υπερ
φυσικά πράγματα πολύ α;τλά, σαν φυσικά, διότι σrο Θεό όλα απλά
είναι...
*

Η εσωτε ρική καΟαρότητα της όμορφης ψυχ11 ς του αληΟινού
ανθρώπου, ομορφαίνει και τον εξωτερικό του άνΟρωπο... 11 καΟα
ρότητα τη ς ψυχ11ς φυγαδεύει τους δαίμονες .

•

Οι κοσμικοί άνΟρωποι που τρέφονται σωματικά με πλούσια
φαγητi και ψυχικά με επαινετικά λόγια, μένουν νηοτι;ωί και άδειοι
πνευματικά.
*

Όπως μια τρυπσύλα στην κονσέ ι.ψα είναι σε Οέυη νu την ι){_) (J)μί
σει, γιατί παίρνει αέ{_)α, έτσι κω ένας υπεuψιJι1νος ;ωι μ6νο λογι
σμός εάν πεu<ίσει σrο κεφάλι μας, παίuνει τότε αϊuα και αχuηιττF.ύ
ΟΥιαι οι α(_)ετές μας.

*

12άν Οέλεις να πιάσεις τον Θεό για να σε ακοι,υει ότuν π{_)οοεύ
χεσαι, γύuισε το κουμπί στην ταπείνωση, γιατί ο' u11η1ν την σuχν<>τη
τα πάντα εργάζεται ο Θεός...
Βιβλωγραφίu.:
- Ο Γέρων Παtυιος, /ερομονύ.χοv Χριστοδούλου, Άγιον Όρος JΨΝ.
- Επιστολές, Γέροντος Πu.tuιov, Λyιορείτοv, Σοιψωτή - θωοαλονίχης.

Ιluροιμίες για την τuπείνωuη.

Ο f'ΙαΟύς ποταμός τuέχει και δεν ακούγεται.
*

Τα μεγάλα δάση μένουν Ι)ουΙ)ά.

(Οι σπυuδuίυι άvfJρω,--ιοι ενεργούν χω(>ίς Ούι_ΗJl\ο).
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Ο Νόμος του Κάρμα
Επιλογή από την «Εισαγωγή οτη Θεοσοφία»
Τον αεfμνηυτον Κωυτή Μι-:λωυιιροποιίλον

11 λέξη «Κάuμα» είναι σανσκuιτική και σημαίνω «πuάξη».
12πειδή όμως κάΟε Π()άξη είναι αποτέλεσμα κάποιας ωτίας του
παρελΟόντος και συγχuόνως αιτία άλλων πuάξ1:ων που Οα επιικο
λουΟιίσουν στο μέλλον, η λε'ξη Κ(φμα πιjuε στην ιν:iικιj φιλουοφίcι
τη σημασία της σχέσεως της αιτίας πuυς το cιποτ(λωμα. 'Ετιη ο
νι>μος του Κάt,ιμu είναι ο νιίμος της uιτιιίτητος, της uνuπι,φευκτης
σχέιιεως αιτίας και αποτελέιτμuτος, της δράυε(ι)ς και uντιδράυι:ως
(διότι κάΟε δuάση προκαλεί αναγκιωτικϊι cινϊιλογη αντίδuαση), ο
νόμος της δικαιοσύνης κω ιυιψuοπίας (δι6τι ι5που η tοΟ()()Οπία δω
ταράσσεται, η φύση τείνει να αποκαταιπψη:ι την ιυοuuοπία που
διαταράχΟηκε ).
Το Κάρμα δεν είναι συμβατικ6ς φιλυουφικ<>ς 6 ι_>ος. Είναι νι5μος
της Φύσεως. Και όπως πολλοί φυσικοί νύμοι δεν μας είναι ιιπολιJ
τως γνωστοί - μερικοί μάλιστα μας είναι cικιSμη τελείως uγνωοτυι έτσι και ο νόμος του Κάρμα δεν μας είναι γνωοτιSς ιrτην Ι)cιΟύτει_>η
ουσία και σημασία του. '[,χει cιι_>κετά πcφ1-:ξηγηΟ1:ί κω χuειcί.ζετω
ΠQοσεκτικιj μελέτη για να κατανοηΟεί οι-: ι>λες τοι• τις ουνι:':τειες.
Τον ι)ασικό αυτό φυσικ6 νιJμο που η ινδικιj φιλουοψίιι τον (Ι)\'{)
μασε νόμο του ΚuQμα, οι αρχαίοι 'Ελληνες τον ι:ίχuν ονομάιτι:ι
Ειμαρμένη 1ί νι>μο «του uντιπι:πονΟιίτος». 11 φιλοσοφία της
Δύιτι:ως τον ονομάζι:ι νι,μο τιις uιτιι,τητος. Οι Ι\1ωuμι:Οuνοί τον
ονομάζουν τύχη ή πι:πρύψένο.
Όλες cιuτ(ς οι λέξεις πuοοπαΟούν να εκψ()ctυουν τον νϊίμυ του
Κuρμα, τον οποίο Οα Π(>ΟιπωΟιjσουμε να cινcιπτι1 ξυυμε, όπως τον
αντιλα11./)άνετάι η Οεοσοφικιj άποψη.
ΊΌ κά (> μα είναι φυσικός ν6μυς, που λειτουογεί cινcιγκcωτικιt,
αυτόματα και απρόσωπα. Το αποτέλεσμα κuΟε πρuξεως ιj πα (>αλεί
ψεως - που είναι αQνητικιj Π(>άξη - έ(>χεηιι σαν φυοικιj χαι cινcι:τι5φευκτη συνέπεια αυτιjς της ίδιας της π(>ctξεως, κω δεν �LιΟ(>εί να
γίνει διαqΧ) (> ετιχά.
Σαν κλασοιχιί έχψ{_)(ωη του νόμου το Κιίιψu cινcιψ{(>εται η πει_>ι
κοπιj από την επιστολιj του Λ:τοστόλου J Ιαύλυυ :τοος τοL'ς Γcιλcί.τcις:
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«Μη πλανuσΟε. Θεός ου μυκτηρίζεται. Ο γαρ εάν σπείρη άνΟρω
πος, εκείνο και Οερίσει». Ας ποοσέξομε πόση αλ11Οεια και πόση
μεγαποπρέπεια έχει αυτι1 η φQάση! Εκείνο που θα σπείρομε, εκείνο
θα θερίσομε. Δεν χωρεί προσωπική επιθυμία, ευχή, παράκληση,
ρουσφέτι. Δεν μπορεί νu γίνει κάτι τι διαφορετικό. Είναι νι>μος,
απαράβατος φυσικός νι5μος. Εκείνο που θα σπαρεί, εκείνο και θα
θερισθεί. Εξαρτάται όμως από την ελεύθερη θέληση του κα0ενι5ς
το τι θα σπείρει. Κω αυτό είναι το σημείο που πρέπει ιδιαίτερα να
ποοσέξομε στην εξέταση του νόμου του Κuι:,μα.
Είνω το ΚιΊ.ρμα απα ι:,άf1ατος φυuικιSς νι1μος, ιιλλά νιSμος που
εμεί-ς οι ίδιοι τον κινοι'•με, ψείς προκαλοι\ιε τη λειτουργία του. 11
ί\ννι Μπέζαντ δίνει το εξ11; χαι:,ακτηι:, ιστικ6 πcψιΊ.δειγμα. Το κερ(ι
μίδι, με το σχ11μα που έχει, ο ει:,γιίτης το έκανε. Μποι:,οιΊιτε να του
δι;κπι ό,τι σχ11μα 11Οελε. Αλλ' αφοιJ το έπλcωΕ όπως το {πλιωι-:, δι-:ν
μπορεί πια να να το αλλcι:;ει. 'Cγινε υκλη ι:,ιS κω αλι,γωτο. Ί:τοι
είναι και το Κάι:,μα.
Ο επιπόλαιος μελετηη1ς πιΟανι1ν να f-\γάλι-:ι το υι1 μ.,-τέ ι:,cωμιι ι>τι
το Κcί ι:, μα πε ι:, ιορίζει και δεομεύει τον ϊινΟ ι:, ωπο, 6τι τον κι�νΕL
δοί λο σ' ένα uναπι>φι-:υκτο πι-:π ι:,ωμένο, έιπω κω ιιν ω1τιSς ο ίδιος το
έχει δημωυργψτει. Τοι•το όμως δεν Είναι ιτωιττ6. MF. τη f-\ιιΟι-:ιύ.
κιιτανόηση του νόμου του ΚιΊ. ι:,μu ο μι-:λπηηjς Οιι εξιικι:,ιf-\ι/>01-:ι πως
6χι μιSνον δεν είναι δοιΊ λος του πι-:π ι:, ωμένου κω των πι-: ι:,ιιπιΊ.01:ων,
αλλcί το αντίΟετο, πως F.ίναι κύι:, ιος κω εξουιτιιισηjς τους.
Οι ψυοικοί νόμοι οτέκοι•ν Εμπι>bιο ιττη δ ι:,ιίοη του ανΟ ι:,ι;ητ.οι•,
ι100 ο uνΟ ι:,ωπος δι-:ν τοι•ς ξι: ι:, F.ι. 'Οταν όμω; τοι,ς μ1).1-:τψ1ιι ·r:ω τοι,ς
Κ(ηανο11οει, τύτΕ μ.,-τοι:,εί νu τοι•; χι:,ηοιμο;τοιψΗ-:ι κω να τους μι-:τιι
f-\ϊιλει σε uνF.κτίμητους f-\οηΟοι•ς. 11 επιιη11μη f-\ιωίζπω πιίνω οτη
μ1:λέτι1 των ψι ιοικι;J\, νι1μων. Οι ίδιοι οι1\ιτ1-:λ1-:ιπιιί, κάτω ιι;τι> τις ίδιες
ιη 1 νΟήκες, ψέι:, νουν τu ίδια αποη:λ{ομιηα. Κατανοι;J\ιτιις τους ψι,101κούς νι1μοι•ς, ελευΟι: ι:, ωνιiμωηF. απι1 τη ι�ιΗ•λείιι της ιιγνοίιις τοι•ς.
Το Κ(ιι:, μu, οαν ψυυικι>ς ν6μος που ι:ίνω, πι-: ι:, ιοι:,ίζι-:ι τον ι1.νΟ ι:, ωπο,
ω.ι.ιΊ. ως ένα οημείο. Ο c:ίνΟ ι:,ωπος �L-τ:οι:,Εί, ;ι.ιηανιΗ;J\ιτιις τον τι:,<>πο
της λειτοι•ι:,Ίίcι; τοι1, <>χι f-\1ψ1-: ιu νcι νι;-:1jο1-:ι 11 να ;-:ιιτιφγψ11:ι το νιSμο
τοι• ΚιΊ.ιψ<L, αλί.(Ί. να χι:,ηοιμοπω1jω:ι τη γν<;Ηrη τοι, μηz<ινωμοιΊ τοι,
γιιι να τι:,οπο;τοι ψπι τ<ι <Lποπλι:ιψιηι1. τοι• οι•μιι,ωνιι μι: τη ()ι;-:ij τοι•
00.ηοη. Λι1 τι1 δι:ν είνω f-\{f-\ωιι π•;-:ολο, 1-:ίνω ι>μω; ()ι•νυτιiν.
1 J<;>ς F.ίνω bι•νωι1ν:
Είπ<Lμε 6τι το ΚιΊ. ι:, μι1 ι)f:ν bημιοι•ι_J'(f·:ίτω ιιπι1 ι:ξι11πι:,ιz11 F.Vf: ι_J γυιι
;τΛνω ιπον cΊ.νΟ ι_>ωπο - <Ηιν cιμοιf-\ή 11 τιμωι:,ί<L - <Lλλ' ι1τι ()ημιουι:,γ�:ίτω
εοr,rτ:Ει:,ι;-:c1., απ<> τον ίδιο τον ύνΟ ι:,ω;το που 1 1 <1,ίιπ<ηω το f-\ιΊ. ι:,ος τοι1.
1
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Είναι το αναγκαίο αποτέλεσμα των πυάξεων του παυελΟιίντος,
καθώς επίσης και η αιτία των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Αλλά
οι πυάξεις του παρελΟιίντος δεν έχουν ούτε αυχή, ούτε τέλος.
ΠαuελΟόν είναι οι πω μuκuι νοί χuόνοι, αλλά συγχuόνως κω το
δευτεuόλεπτο, που μόλις ηi">(_)α πέuuσε. Με την Π(_)οσΟ11κη, λοιπ6ν,
κάΟε δευτερόλεπτου που ζuι:,με, κω επομένως με την π(_)οσΟ1ίκη
νέου Κάuμα που προκαλεί το κάΟε δευτεuόλπττο της ζωής μας, η
συνισταμένη του Κά(?μα διαuκιi">ς μεταΙ1άλλετω, διαuκu,ς τροποποι
είται.
Εφ' όσον β έΙ1ωα η ζ<,n1 που τιίJ(_)α ζοιJμε - τιι Χl?<>νω, οι ημέuες,
οι UJ(_)ες και τα δευτεu6λεπτα - δεν είνω ουοιωδιί,ς δωψοl_)ετικ11 uπι5
την περασμένη μας ζω11, το Κάuμα που δημιοι)l_)γιίτω δεν είνω
ουσιωδu,ς διαψο()ετικό από το Κάuμα που υπu()χει και επομ{.vως τu
Κάρμα αυτό αποτελεί τα όρια της ελευΟ{ l_) ας μας δuϊωεως.
Αν όμως η ζω11 που τιίJ(_)α ζούμε - η οημε(_)ιν1ί μας δuϊωη - είνω
uυοιωδιίJς διαφιψετικ11 από την Π(_)οηγούμι:ν η, αν τα Χl?<>νιιι, uι ημϊ
(?Ες, οι ιίψες και τα δευτε() όλεπτιι, που τι/)l_) <L ζοιΊμΕ, τιι ζψωμΕ εντιι
τικά και με νοημουιίνη, αν τα ζψωμε με ουνείδηοη της οοj1ιφιSτητος
κω της σημαοίας τους, τιSτε δημιοιψγοι•με ν{ιι γεγονιίτα, πι_ΗΗJΟ{
τουμε νέα στοιχεία, όγκους νέου Κu() ι.ω, που μπ<ψούν όχι μ<>νον να
τuοποποι11σουν το Κά () μα, που υπuuχει, αλλιΊ. κω ουοιωπ:ικιΊ. να το
μεταβάλουν, ακι>μη και να το ανcη () έψουν. Όχι οε ιιντίΟευη με το1 ς
νόμους του Κά ι_ψα, αλλά σε U () μονία με αυτούς.
Ώστε το Κu () μα μετuj1άλλεται κω τοοποποιείται ιπ:ιγμ1ί με ιπ:ιγ
μ11. Λπό μας τοι•ς ίδιους εξcφτcΊ.τω να το μετιιj1ιΊ.λιψΕ, <>χι εξαφανί
ζοντας τα ιποιχεία του πα()ελΟιίντος - διιSτι αυτιS είναι αδύνιηον αλλά π ()οσΟέτοντας νέα ιποιχεία, η�τυω που να εξοι•δεπ(_)ιi",νουν τα
ανεπιΟύμητα στοιχεία του πιφελΟιίντος. Επομένως, ι>χι μιίνον δεν
είμαστε δούλοι του πεπl_)uψένου κω των πε(_)ιοτιΊ.υεων, αλλcΊ. - το
αντίΟετο - μπο () ΟΙJμε να γίνομε κύοιοι του πεποωμένου και των
πεοιιπ:cίσεων. Αοκεί να ζοι\ιε έντονα και με νοημοοιίνη, uκολουf)ιί>
ντuς πάντοτε τον ηΟικιί ν6μο, που είναι τuυτιίιτημος με τον φυιrικ6
ν6μο.
Το Κuομα είναι το αποτέλεσμα των ,ψcΊ.ξεων κω εvεuγει<ίιν του
πα()ελ06ντος. Οι πράξεις και οι ενέ () γειες τοιι παl_)ι>ντος είναι η
αιτία των γεγονιSτων του μέλλοντος.
Ο Ζινα() αγιcΝτuσα Π()Ουδιιψίζει ως εξ�ίς τα καuμικu απυπλέ
σματα:
«Στο αστ()ικ6 πεδίο οι υιιμπάΟειες δημιοιψγοί-ν χα () ές και οι
μνησικακίες γεννούν λι•πες. 2:τυ φι•<rικιS πεδίο οι πuάξεις j1οηΟείι1ς
1
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φέρνουν παρηγοριά και οι πράξεις βλάβης γεννούν πόνο. Γενικά οι
πράξεις εξυπηρετιiσεω ς δημιουργούν καλό περιf-\άλλον, ενι[> οι επι
βλαβείς ποάξεις δημιουργούν κακό πεοιf-\άλλον. Οι επιΟυμίες γεν
νούν ικανότητες, οι σκέψεις χαοακτιiοα, οι επιτυχίες ενΟουσιασμό,
η πείρα σοφία. Οι δοχιμασίες δημιουογσύν ηΟικ11 συνείδηση. 1-1
προΟυμία για υπη(_)εσία γεννάει πνευματικότητα, ο εγωϊσμός
εμ.,--τόδιω).
Διάκριση του Κάρμα είναι σε « ω(_)ιμασμένυ, σl'σσωοευμένυ και
δημιουργούμενο». Ωριμασμένο λέγεται το Κάομα που έχει σχηματι
οΟεί στο παοελΟόν κuι πρόκειται να εκδηλωΟεί υ' αι rηi την ενσιί.ο
κωση και που θα πά (_)ει τη μοοψιi του «πεποοψι-:νου)) στη ζω11 ενός
ατόμου. Ποαγματικά υπάοχουν γεγονότα στη ζω1i των αν0Qι[>πων
και των λαι[Jν, που έχουν καΟαο1i τη ιηιψαγίδα του πεπ l_) ωμένου.
Συσσu)(_)ευμένο Κάρμα είναι εκείνο που για τc[JQ<l έχει παοαμει_Η
σΟεί και Οα εκδηλωΟεί σε μιuν άλλη ενυά l_) κωοη. Κω δημιουογοι1 μενο Κάρμα είναι εκείνυ που υχηματίζπω ολοι-:να κω που Οα
φέl_)ει αl_)γύτερα τα αναπόφευκτα αποτελέομιηϊι του, είτε υ' αιπ11ν,
είτε σε μιαν άλλη ενοuοκωση...
Ξέοουμε ότι - σύμφωνα με τον νόμο του Κάl_) μα - η κuΟε μιις
δοάση ποοκc.ιλεί c.ινάλογο c.ιπυτέλωμc.ι. Επομϊνως οι μεγάλες δ l_> ιί.
σεις π{_)οκαλούν μεγάλα c.ιπυτελϊσμιηc.ι. Λς ϊχομε, λιηπι1ν, μεγάλι-:ς
δοάοεις. Ας ζούμε ειλικοινά, συνειδητά κω έντονιι. Αλλιί. η δοάιτη
δεν πε(_)ιοl_)ι1;ετω μόνο στον υλικό κόσμο. Μι-:γαλύτι l_)η ίοως σημα
σία έχει η συνc.ιωΟηματική και νοητικιi δοάοη μας ιτr:ον ωτr:οικ6 κω
νυητικό κόσμο. Κω αν τα εμπι1δια για τη ψυοικιi δ l_) ιί.οη Είνω πολ
λές φυl_)ές c.ιξεπέοcωτα, για τη συvωσΟημuτικ1i κω νυητικιi δ l_) (ωη
ευκολu'ηε(_)c.ι ξεπεονιυύνται και κcηαl_)l_)l_)ίπτυvτω. Λl_>κεί να τυ Οϊλο
με.. Λν νοιι[ιουμε κc.ιλύ. τον νιSμο του Κύ. l_)μα, ί)εv 1-:ίvω πω δυvuτ6ν
νc.ι uπελ,--τιζόμcωτε c.ιπό τις φωvομενικές αποτυχίες. Ξέ l_)ομε ι5τι δεν
υπάοχει δού.υη χωοίς c.ιποτέλευμα. Λδιάψοl_)υ uν το αποτέλεομα
ul_)yήσει νu εκδηλωΟεί. [ίνω f-\έf-\ωο ότι τυ αποτέλωμu Ou έλΟει
κcί.ποτε, με την σταΟε(_)ότητu των ψυυικι[ιν yι>μωv. Θα πl_) uγμuτοποι
ηΟεί όταν φΟάοι:ι τυ «πλ11l_)ωμα του Χl_><>νου». 'Cτοι ι-:ξηγούντuι τu
Οuύμuτc.ι εκείνu που υνομύ.ζοντuι εμπνεύοεις κω uποδίδοντω ιττη
«Οείu χάοη». [ίνω το uπυτϊλεομu πολιJχl_)ονωv αγι[ινων, νυητικής
ενιάσεως κω uγvής ζωής. Μπιψεί ένας εl_)ευνrμής ι:πίμυνu να Πl_)Ο
οπαΟεί να νοιι[ιοει μιuν ΛλήΟειu κω ουνεχι/ις νιι uποτυχuίνΕL. ΔΕν
{χει υημuοίc.ι η φωνομενικ1i αποτυχία. Το αποη:λι:υμα Οα έλΟι-:ι
κάποτε σuv «φι[ιτωη, έμπνευυη, έλλuμψψ).
Ι Ι δuvuμη της οκέψεως είνω κολοιΗJιιιία. 11 οκι-:ψη ί)ημιουl_)yι:ί

τον χιι(_)ακτψ_Η1. 11 σκέψη δυvcψuJVl't τον χιιι_Ηατ�\l_Η.ι. Ε;ο,ίνο που
σκέπτεται κάΟε άνΟ(_)<ωτος, εκr.ίνο κω γίνπω. ΜΕ ι.ιδιάκοπη, λοι
πόν, π(_)ι.ΧJπάΟεια δεν είναι διiοκολη η τ(_)οποποίηιJη του Κ(φμ(,( ιπο
καλύτε(_)Ο, όπως πuλι με (.(V6ητη διιιγωγ11 δ1:ν είνω διΊοκυλη η μπ<1τ(_)οπ11 του και οτυ χεφ6η:(_)ο. Όοοι δΕν τα ξι: ι_>0υν <)λι1 ιιι1τϊί, {χουν
τη δικαιολογία πως δεν τα ξέ (_)ουν. Εμιίς ()μως, που λϊμε πως τι1
ξέ(_)ομε, τί κάνομε; Δεν είμαοτε, το λιγ<(Jη:ι_ω ι:;τι;τι)λωοι <)τι.ιν δι-:ν
κάνομε τίποτα;
11 ι)α0ειc'i κιιτι.ιν6ηυη του ν6μοιJ τΟ'J Κc1ι_ιμ α δίνι-:ι τη ()(JJ(f()) λίι<τη
οε ένα (.(Πό τ(,( οη�ωντικ<.ι>ΤΕ(_)(.( ,[(_)οιη,1\μιηι.ι της ιι,ιλοιΗ>ψίιtς. LTO
JΤ (_){)Ι)λημα αν υπάuχει )) 6χι ελι:ι1ΟΕ(_)ί(.( ι)οι1λ1jιJι:ως. Είνω γνωιrηj η
διαμ<'iχη ανάμι-:ιJ(,( οτις δυο ω,:ίΟι:τΕς Οεωuίι:ς, ιtπ<5 τις οποίι:ς η μω
λι-:ι:ι πως υπάuχι-:ι ελευΟει,ία ι)οι 1λψτΕως 1) ωrr1:ξοι1 οιο, κω η ι1λλη
πως δr.ν υπu ι_JχΕL ι:λευΟε(_)ί(.ι ι)οι λ1jο1:ως' ιι?λ<1 ωτιΟr.(_)((Τί(t. 11 %(Π({
ν6ηοη του ν6μου του Κι1 (_) μ(.(, οε ιτι1νδι.•ωψ6 μι-: το ν6μο της
Εξελίξι-:ως, δίνει τη ιΗιΗΠΙ) λι1οη. Είμωπι ιt;τι> το ι'νιt μϊuος ι\οϊ•λοι
κω ι.ιπιS το ϊιλλο κιi ι_Jιοι των πι_Jι1ξ1-:ων r.ω τοι• πι:πι_1ωμι'νοι• μι1ς, ανι1λογιι με τον ι)α0μό της ι-:ξελιςΕ((ις �ως. Κ<1τω (tΠ() τοι•ς Πl'(_)l()(_)l(Τμ(JΙΊς
και τη δουλεία του π<φ6ντος - που οψι-:0,ο\'Τω ιπη ι)ωγωγtj �ως του
πcφελΟιS\,:ος - μπιψοιΊ με νι.ι οπι0 ίuι,μ1: τον <Τ;τ<) (_) Ο της ι-:λει•Οι0 ι_1ί<iς 1011
μέλλοντος κω νι1 επιτιtχ11νομεν τον εuχιψι> ω•τοιΊ τι>ι• μϊ)J_ο\'ΤιJς.
Όοο λιγuιτι-:ι_Jο εξελιγμι-:νοι είμωπε τ()ιτο ;τι:ί_)Ι<ΗΗ>η:ι_Jο ι:ίμωπ1:
δεμι-:νοι ιπο πεπι_Jωμένο, δοι1 λοι τοι• πιφι),Οιiντος κω ΗJΙ' Κιί uι ω,
που {χομε μι5νοι μας ι'Ίημιοι•uγι\<τι-:ι. Ό<το π1:ι1ι<ΗΗ>Ηί_)ο ι'χ<ψΙ' ;τuο
χr,Jί_)ΙJΟΕΙ υτην r.ξϊλιξη, τιSοο λιγι(ηι:ι_Jο ΕίμωπΕ iΊιμι:νοι ιrτο ;τι::ψωμ{
νο, τι>υο ικι1νι(π.ε (_)οι νιι δημιοι•ί_)γΙ)<Ηψι: μ<iνοι μ<ις τις ;τΕι_Jtιπιίοι-:ις
και τις οι1 νU11χfς της ζωιjς μας, το νϊι, μιις Κ<1ί_) μιt. Κω ι>οο ονι·j)ιtί
νομr. τις ι)ct0μίδι:ς της f.ξελι'ξεως Τ()(ΤΟ ;τιο πολι1 ι:λι0 ι 1 0Εί_)(Ι)\'()μωπι:
απ6 το Κάuμα του JΤU(_)ΕλΟιi\,:ος κω δημιιΗ 1ι_1γοι1 μΕ οι•νι-:ιδητιί κω
σι•μφωνα με τη Οι'λψnj μω; το μ{λλον μιις. Ί�τιιι. η ι:ξΟ.ιξη 1:ίνω η
ωτελευΟέ (_) ωυη απιS το δΗψι1 του Κιίu1.ι<1. Ο <1:τελει,Οεuι,Jμι'νος
άνU ι_> ωπος δεν δημιοι•ι_>γεί πω δειψι:ι•τικι1 Κι1 u ιω, ;τοι• γι:ννιϊτω
μ6νον c:.6 τις πuuξεις ιj πι.ιί_)<tλείψΕις ποι• ϊχοι•ν ;τLΗΗΗιJ;τικι> κίνη
τι_Jο.
Η κατανύ ηιn1 των με-γι1λων νιiμων της ΜπενιΗψκι(ΗJΕως κω τοι•
Κι'i ι_> μα, μιις δίνΕι το κλειδί της κιη<tνο1j ιτεως τι>l ! \'<>μου της
[ξελίξεως και σι•νι:πc(Jς τοι, ν ι>μοι• της Λι�ι:λφιSτητος ύλων των
ι>\'Των κω της Λγά;της. Κω με την κατιtνι)ηυη της Εςι:λιςι:ως κιιι της
αγάπης γιν6μωπε ικανοί να Ι-\οηΟ1jυομε ιΗ ι'ι�ιοι ιη• νΕιδητ(ι την Ες{
λιξη, και ουνεπι,'ις να υι•ντιηιΕί•οομε τον κανονιr.<> χuι>νο κω της
1
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δικής μας εξελίξεως. Δηλαδή να ακολο υΟ11σομε γοργότερο ρυΟ μό
εξελίξεως. Όπως πάλι, μ.,-τορούμε να παραμείναμε α δρανείς, και
τότε - θέλοντας και μη - θα μας διδάξει ο αναπόφευκτος πόνος.
11 αγάπη και ο πόνος είναι οι δυο μεγάλοι δάσκαλοι της εξελ ί
ξεως. Οι σοφοί διαλέγουν τον δρι5μο της αγάπης. Για τους άλλους
απομένει ο δρόμος του πόνου. Όλοι θα φθάσουν κάποτε στο τέρμα
της ανθρώπινης εξελίξης. Λλλά προτιμότερη η ευθε ία, πλατειά και
σύντομη λεωφόρος της αγάπης, από την ελισσιίμενη, μακριά και
κουραστική ατραπό του πόνου.

Ο ισορροπιστικός νόμ ος του Κάιψα (Αιτωτοι1), 6πως εκτίΟεται
στις γραφέ ς των Ινδό>ν, είναι δράσις και αvτίδρuσις, αιτία και συνέ
πεια, σπορά και συγκομιδ11. Κατά το διάστη μ α της φυσιολογικ11ς του
υπάρξεως, κάΟε άνΟρωπος, με τις σκέψεις και τα έργα του, δημι
ουργεί τη ΜοίQα του, αυτό δηλαδ11 που αQγότεQα Οα ονομcωΟεί
«πεπQu>μ ένον».
Π. ΓΙΟΓΚΛΝΛΝΤΛ (!! υΙJτοβιοyραφίυ t:ν(5ς γιόγκι).

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ
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Μαρτυρίες από τη ζωή και τις
διδασκαλίες του μεγάλου fριλόσοfρου
ΧΛΙ'Μ. ΜΙΙΛΙ'ΛΚΛΙΙ

Τη f1ιογ(_)uφία τυυ Λ:τολλι!Jνιου του Τυ<ινϊ<ι την έγι_Ηιψε ο
Φλάj)ιος Φιλ6m:uατος, ο ο;τοίυς γι:ννψ)ηχι: το 170 μΧ. κω ο;τοι1δ<ι
σε στην ΛΟ11νι1. Το έQγο του «τιι ι-:ις τυν Τι ιινέΗ Λ:τολλι;Jνιον», <ιπο
τελείται από οκτu'> βι/1λία.
Ο Απολλu'>νιος γεννήΟηκε στις ιιuχές του πuιίηου αιιί>να μ.Χ. ιπιι
Τύανα, ελληνικιί πόλη της Κιι:τιιδοκίας. 11 γ{ννηιηί του ουνοδεί'Τη
κε, σύμφωνα με την παucίδοοη <ιπό Οαίiματα κω οιωνούς. Όταν η
μητέ(_)α του επ(_)όκειτο να τον γΕννψJΙ-:ι, πcιuουσιuιπηκε μπuοιπϊι της
η μιψφιί του Λιyύπτιου Θεού Ι Ιuωτι:α, γιcι τον οποίο ο Όμηuος λϊει
πως άλλαζε μοι�φές. 11 μητ{ (_)<ι του τον (_)ιiηηοι: τι Οιι γι:ννιίοει κω
εκείνος απάντησε «εμ ένα». «Ιlοιος είσιι ι σι,;» uιίηηο ι:. «Ο
Πvωτέας, ο Αιγύπτιος Οεός», ωτϊ'ίντηοε.
Όταν έφΟασε η μητέvα τυυ m:11ν ο'J(_)α του τοχπuι1, ονι:ιι_Η'ιίτηχ�'
πως έπ(_)επε να ;τάει m:υ λι/�άδι γιιι ν<ι μ<ιζέψει λοι ι λοίιδιu. J.)τrιν
έφΟασε εκεί αποκοιμψ)ηκε m:o γu<ωίδι. Κάποιοι κύκνοι I που ζοι;
σαν εκεί, έκαναν κύκλο yύ(_) ω της zcιΟιίJς κοιμιiταν κω uφω'>νοντιις
τα φτε(_)ά, ό;τως συνηΟ(ζουν, ιφγαλιιν φων11 6λοι μαζί. ΕκΕίνη ππιί
χηιχε απιS την ωδιi και γέννησε. ΚcίΟε έκπληξη fLιοuεί νιι πuοκιιλέ
σει π (_) όωvη γέννα. Οι ντιS;τιοι διηγούντο πως τη ιπιγμ11 που γι-:νν11Οηκε, δημιουvγ1ίΟ11κε κεucωνός, που φαινότιιν πως Οα ;τέοει ιτrη γη·
όμως έμεινε μετέι,φος και χάΟηχε ψηλιί m:ov αιΟέuα�. Με όλα ω.'Τιί,
κατά τον Φιλόιπvατο, οι Οεοί 11Uελαν νιι φανε(_)ιίJσουν κω να Π(_)Ο<ΗJ
μάνουν τη δόξα του άντuα αυτοιJ, την ανωτει_κiτητu του πuνω οε ιJ/.α
τα γψνα και το 6τι ψο πιι(_)όμοιος με τους Οεοί ς.
ΣτΙJV ηλιχία των δέχα ε'ξι πιίJν, ιιφιε(_)u'>Οηχε στη μελέτη της φιλο
σοφίας του ΙlυΟαγόvα κω υιοΟέτψτε τις ιιuχιίς της cωιττηι_><ί κω
πιστά: Α;τοχιi απιS τ(_)οφ1ί Κ(_)έιησς, απύ κ(ιΟε είδους χλιδιί, κcιωδίzη
των αιματη(_)u'>ν Ουσιιί>ν m:ους 0Εούς εφιjι_ιμοuε την απλιίτητα και
την εγκράτεια. Ταξίδευσε :τολύ. ΕπισχέψΟηχε ;τλψ)ος χιίψες.
Ώuιμος επισχέφτηχf. τιιν Ελλcιδα. Επεοκ{φΟη μ ιιντι:ία χω την
cφχαία Ολι•�L'Τία. Το GS μ.Χ. επανϊvχετω ιπην Ελλuδcι ;:αι μι•είτω
1
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στα lλευσίνια Μυσ111ι,ια. Κιη6:τιν πει,ιοδειΊ ει οτη Φοινίzη, τη
Συι,ία, την Κυλι%ία %αt διαμέΥει επί �ω%l_)όν υ την lων ίιt.
Ε:τιtνέuχετω ιπην Ελλάδα ;,,:ω τον lοίιλιο του 93 :ταl_)Εl ! ()ϊ01J rις την
;ταν11γι·ι,η των Ολυμ:τια%ιίJν αγιίη1 ω'.ι %ω rχαψεηjυΟη με πιί.νδημο
χαοά από τους ε%εί Έλληνες. !νlετά μι:η'/1η ιττο μαντείο του
Τuοφωνείου. Στο τέλος της ζι,n1ς το υ επαvιμοε στην Ιωνίιl. ΛπεΟctνε
το 100 μ.Χ.
Ο Α:τολλιίJνιο ς Οεωuείται σοφιSς Οω,μιη οιφγι>ς %ω πι,οφι1της με
Οεϊz11 έμ.,,νευοη. ΠοουπάΟηυε vu ι:;:ανcιφ:'uει τις ηΟιzές αξίες ιηον
r.ύομο της διuφΟι)(_)cί.ς, /1ιωιζι)μενος ιηις ιφχές της 1/ι•Οιtγι> l_) Εια ς
Φιλοοοιι'ίας.
Σ1: {νu ταξίδι του στη Μευο:τοτι φίιt, {νας τι).rίJνης ποι• επι:f\ι.ι-;τε
την είσοδο τον l_)(ίnψJF. τι φι\1νι:ι μιι.ζί τοι•. ο ΛπολλιίJνιος υ;τι'ι\-τηιτ�::
«Ψέvνω (J(J){f)Ι_!ΟΟύνη, δικuιο οί�νη, uvι:τ11, ι:γχvάτι:ω, uνδvι:ίu,
άοκψrη».
Ο Λ:τυλλu'Jνιος Ο�:ωι,οίιιτι-: ωη•1.ι!ί(Ι)ωπα τον ιηομιzιi πλούτο κuι
την uιιι:τή. 'Cγοωμ ΟΕ μίιt Ε:τιιηι:λιί τοι•: «Την (lι_>Π)} zω TCl χuψω
τα, τα Ο�:ωuοι:�με τελείως ω'ΤίΟΕΤιL ιιι:τcι�ι1 τοι•ς γιιηί ιiτον το {ν ιt
μι:ιrίJνι:τω τυ ω.λυ αυξιί.νεηο zω ι5τιtν το ϊνιt ω 1 ξϊινπω το ι'ιλλο
μ1:ιrίη1 πιιι. «1 ΙιίJ; �-ίνω δι 1 ,·cηιίν λοι:τι>ν \'(l ιΤU\'l':t<ί.ι)χιΗ 1 ιωτιί. T<L
δί-ο ιηον ίδιο ιί.νΟι)ω;το: » Ει':JιίJ υιψψωνΕί με τον Μ{νονδ ι_> ο, τον
ιτημίιν1:ι-r:ιiποο ;ωιητ1ί της νειίJΗLΗ\ς Λττιz1jς %ωμωδίιtς ;του ι'γι_>ιtφι:
<>τι: «Ο δίκαιος άνΟ ιιωπος πλούτο bι:ν ίχι:ι ποτί».
Θu μ:τοι)()ι: 01' <Sμως ο :τλοιΊ τος ν ιt 1ίταν ωφΟ.ιμ ο ς γιιt τους
ω·Οt_J (ίηοι•; E{J.\I υ;τ1jοzι-: %{(! η (llJΠI]. ο ποιηη1ς του )Ol) π.χ. ωιίJ\'(l
1/ίγδιψος λι:ι-:ι (>τι: «ο :τλοιί το; 1-:ίνtιι πιtντοδι•νιφος ι>τυν %<ί.ποιος
τον υι•νδ ι 1 ιί.ζΕ ι με την uοιτ1ί. » ( 11 υ0ιονί%αι Υ, 1 -2 ). Κω. ο
.Ζ:ω:-ψcί.της ιτι•ι.ι:τληοrίJνι-:ι: «Τον πλοι'•το ποι'π�-: ι να τον χuηιιιμο:τοιοι)
με ιτιtν [)οηΟι> ητις zαλ{ς :τοι1.ξΕΙ ς ιί:τως αzι>1 [)<ίJς ϊνιt ιττιtΟ�:οιi %ω
ειλι·r:uιν11 ψΟ.ο» . .LE %(1.;τοια δι1)(ΗJ%<LΪ.ίι1 τοι•, () Λ:τοί)Jί)νl()ς είzι: ΠΕΙ:
«Τι %<LΪ.ιί Οα 11ταν uv ιπ.ιφιηοί•ι1ε ο ;τ).οιyτο; νιt χιtίοι:ι τι>ιτης τιιι1jς
κuι νu άνΟιζε η ω6τητu!>>. '()ταν ει•οίοzπο <Πψ' π<iλη ί\ιτ;τ�:ν1)0 της
Ι /ιφψι•λίιtς %ιιt ι-:ίδι: Ε%Εί ιψιιτμι:νοι•ς ιτιτοzΊ1:τηλοι•ς νιt ι-:χοι ,t ν οι1γzι:
ντοcίJοΗ ·r:ω ;ψι:•ψει το οιηί.οι zω ο ·r:ιίιτμος νυ λ μ
ι οzτον�:ί ι:ί;τι: οτοι•ς
ινιizοι:ς: «11 γη ι:ίνuι μητέ ι_ι u ιίλων %((! ι:ίνω ι)ίzωη· �:ω:ίς ιίμως ;του
είοτι: cί.δι%οι τη Οε<ι)l_)Ι)<ΗΗΕ μιίνο ι)Ι%Ιl Οίt;». ΙΊυ. τον Ι)άνuτο ο
Λποί.ί.r!Jνως λι'ι-:ι τα ι-:ξ1jς: «Ηι'ι\'rηος ι)Ε\' UΠ(LL)zι-:ι γω %ίtνϊνιtν, :τ<ψ<L
μι)\'() ιμονομι:νιzCJ., οι\η: γι:ννηοη ·1 ;τc1.οz1-:ι γω %(l\ll'\'(l\l, Π(ψ(J. (l()\I()
<(,(H\'<)!IEVl1/.U. '()τ(l\ το Είνω, (η ψι z11) μΠ(Πι_>Ι'ΠΕτω ΟΕ ι-:ξωτΕι_>l%()
οι.1jμcι (ιτι-: μιψφ1j), ω-τri ΟυιJl_)Ι·:ίτιιι γ�'ννηοη, r.ω ιίτιtν η μιψφ1ί μπυ\'
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τρέπεται πάλι σε Είναι (σε ψυχή), αυτό είναι Οάνατος. Στην π() αγ
ματικότητα τίποτε δεν γεννιέται και τίποτα δεν φΟεί () εται ποτέ,
μόνο τη μια στιγμή φαίνεται και μετά γίνεται αό ()ατο».
Ο βιογράφος του Απολλωνίο υ Φιλόστ()ατος αναφέ () ει ότι ο
Απολλώνιος ενεΟυμείτο Π()οηγούμενες ζωές του. Είχε υπά ()ξει πολ
λές φορές, αναφέρει, κατά τον Οεσμό της ΑδQάστειας (της αναπό
δQαστης αιτίας), σύμφωνα με τον οποίο η ψυχ11 πηγαίναι από σίJ>μα
σε σώμα.
Ο Απολλώνιος συνιστά την προσα;ψογή μας στην [ψα () μένη.
Λέει τα εξής: «Είναι σωστό να ακολουΟούμε τις ΜοίQες και να μη
μας δυσαρεστούν οι αλλαγές των περιστάοεων».
Λλλού πάλι ο ΑπολλίJJνιος τονίζει ότι υπάQχει Θεία σκοπιμιSτητα
σε ό,τι μας συμβαίνει. Λέει ακQιβίJJς:«Αν υπά ι_> χει κάποια τάξη
πuαγμάτων, που πράγματι υπάuχει και την επιj)λέπει ο Θεός, ο
δίκαιος Οα σκεφΟεί πως ό,τι γίνεται είναι για το καλιS>>.
[δίJJ αξίζει να αναφέ (? ουμε ένα παμπ(ιλωο Οι_>ψικιS ύμνο που
λέει ότι: «Όλα γενικά όσα μας συμj1αίνουν τα γvωuίζει η Μοί (? α κω
ο νους του Διός σε ιSλη τους τη διάuκεια». Ο ιπωϊκός φιλύιτοψος
Μάuκος Αυuήλιος γQάφει με πολύ υωιη1νεια: «Ό,τι κι αν σου συμ
βεί, αυτό από πολύ καl(_)ό Π()Οιψιζ6ταν γω σένα, και η πεuιπλοκ11
των αιτίων ·ύφαινε πάνω τη δική υου ύπαQξη με το ουμj1άν αιrτ<>».'Ιιι
εις ΕαυΤl5ν, /, ε).
Ο αείμνηιπος Διδάοκαλος ΛντίJJνιος ΛδQιι1νιSπουλος, είχε γQά
ψει τα εξ11ς: «Έκαστος αναλόγως των πuάξεcι',ν του υφαίνει την
Ειμαρμένην της ;φοσεχούς εvοαQκcι'χJείJJς του, κατι1 την οποίαν δQέ
πει τους καρπούς των έργων του. Cάν επομένως, οι άνΟQωποι εγνίJJ
ρ ιζον τον τρόπον κατά τον οποί ον συvτίΟεvται ο ι νόμοι της
Ειμαρμένης, Οα 11σαν καλύτεροι, διότι Οα ηvιSοuν ύτι ουδεμία πuαγ
ματικ11 ωφέλεια υπάρχει εκ των κακίJJΥ ΠQάξείJJV των εφ' όοον κάπο
τε Οα υποστούν τας συνεπείας αυτίJJV».
Ο ΑπολλίJινιος αναφέρΟηκε και στη λειτοuογία της σuνείδ ηι της.
Είπε ότι: «Ο νους εξουσιάζει τις ποάξεις και η συνείδηση τις απο
φάυεις ιου νου. Αν είναι οωιπές οι επιλογές του νου, η συνείδηση
οδηγεί τους ανΟρίJιπους, σε όλα τα ιε (? ά, ο' όλα τα άλση των ΟείJJΥ,
χειροκροτίJJντας και τραγουδίJηttας Οα ψέλνει για χάοη τους, ακόμα
κι όταν αυτοί κοιμούνται, ση1νοντας ευλογημένο χιψό από την πολι
τεία των ονείρων. Αν όμως ο νους π(φεκτ (? (αεί, η συvείδηυη δεν
αφήνει τους ανΟρίJιπους να αντικρίσουν τους άλλοι 1ς στα μάτια, ούτε
να μιλ11σουν ελεύΟερα. Τους διίJJχνει από τα ιε(?ά, τους απομονίJJνει
από κάΟε συντροφιά και τους τ(?ομοκ (?ατεί όταν κοιμούνται».
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Ο Ισοκράτης, ο μεγάλος αυτός ρ11τ0Qας της αQχαιότητος, στο
έργο τοι• «προς Δημ6νικον» λέγFι τα εξψ:: «Μην ελπίζεις ποτέ, αν
έχιινες κάτι χυκό, πως Οιι ξεφι•γF.ις γιατί κι ιιν ξεφύγεις απ6 τους
άλλους, δε θα ςf.ψι'Ίγεις α;ιι1 τον ϊλεγχυ της ιτι•νειδ1jσείΔς σου».
Ο Α-τολλιίJVιος συνιστά την απαλλαγή απιί τα πάθη, που είναι
και το σπουδαιότερο έργο κάΟε ανΟQιίJ;ιου επί της γης. [ίπε τα
εξ11ς: «Φρόντισε να απαλλαγ11ς απ6 τα πϊιΟη <Jου και πQοσπuΟησε
να γίνεις φιλόσοφος». Ακόμη δε εί;τε: «Τιr πιίUη είναι φωτιά και
ό;τοιος τα έχει καίγεται». ΥπuQχει Lπ:εν11 σι•<Jχϊτιοη μεταξύ της πι_JΟ
σπuΟειας του αvΟι_Η.Γ>που να ωτο/{άλλει τα ;τιίΟη ωι• και του επιτεύγ
ματος της αQεηj;. Ο Ιlυ0αγ6Qειος φιλόσοφυ; Μέτωπος (ΛvΟολ.
Στοβ. Α, 64), στο έργο του "περί αQεn\ς" y (_)άφει: «Τα πάΟη είνω το
υλικό της αQετής· γιατί η αρετή αυτά μά χεται και α π' αυτά
αναδεικνύεται». Ο Απολλcί>νιος ουνωτcί να Π(_)<ΗίπαΟ1jσουμε να
γίνουμε φιλόσοφοι· χω π(_)οοΟέτει: «φιλ6 υοφυς τουτέστιν
ελεύΟεQος». Δηλιιδή φιλόσοφο; σημαίνει ελειJ ί)ε(_)ος. Ο Θ ι-:ί ος
ΠυΟαγόρας διευκρινίζει: «Είνιιι ιιδύνατο να είναι ελεύΟr.(_)ος ο
άνΟQωπος, που είναι δούλος στα πάΟη του zαι εξουσιάζετω cιπ6
αυτά». (ΛνΟολ. Στο/kιίου 111, 23).
'[:να αξιόλογο θέμα που διδάσκει ο Λπολλιί,νως είναι η υπομο
νή και η καρτει_ηκότη τα. Λέγει ακι_>ι/)ιί>ς: «11 υπομονή στην αντιμε
τώπιση των δυσκολιών, η καρτι::ρικ6τητα, είναι Οεϊκή επινιίψrη,
πυυ βυηθά να ξεπεραστούν υι δυσκολίες, ό;ιως οι επι δι-:ξιοι ναυτι
κοί σηκιίJνουν την πλιίφη πάνω από τcι πελιί,ρια χι•μcιτα, ύηιν αυτά
είναι τόσο ψηλά, ιίJστε να ξεπει_>νοιJν το πλοίο».
11 υπομονή είναι μία από τις σοφόη:(_)ες υποΟ1jκες, που μποQ<ΗJν
να δοθούν σε κάΟε άνΟρωπο, είτε Ι{cιδίζει συνΕLδητά το δ (_) όμο της
κcιΟάQσεως της ψυχής του cιπό τα πάΟη της ανΟι_>ιί>;ιινης φιJυης, ι:ίτε
βαδίζει χοφίς να έχει φιλοσοφιχή πωδι-:ία. Στην π ι_> ιίnη πεοίπτωοη,
ο άνΟοωπος γνωQίζει ότι οι διχιμασίες που πει_>νάει έχουν μία αιτιιS
τητα και χ(>ηυιμεύουν ως φάρμακα για την εξέλιξη της ψυχ11ς του·
στην δεύτε(>η πε(_)ίπτωση ο άνΟQωπος δι::ν γνο)(_)ίζει γιατί δοχιμ(ιζε
τcιι χαι γι' αυτό χάνει την εμ;ιιστοούνη του ιπ:ο (-)�:ίον. Κω ιrης δυο
πεοι:ττιίJσι::ις η υ:τομοv�j κω η χαι_>τει_>ιχιSτητα Είνω η οωτ11uιcι ουμ
βουλή. Ο λαός, που με το αλάνΟιισω έvυτι%τύ του ι:χει υυλλιψι:ι τη
φιλοσοφία της ζωής, λέει μία σοφή πcφοιμία: «ψωμί χαι υπομονψ,.
Θα μ:το(_)σύσcιμε να τη ν μεταη_1έψσuμε ως ι::ξής: LταΟι::(_)ύτητιι στην
πορεία του εξαγνωμού %αι υ:τομον11.
ΑQ%Ετές φοοές ο ΦιλιSστοατος στο έ ι_> γο του αvαφέ ι_> ει, ιSτι ο
Αποί.λιίJVιος α:τευΟύνετο Π(_)Ος τον Ί Ιλιο χω :τ(_)οοεύχετο. Στο πι_>ιίnο
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του βιβλίο γράφει: «Ο Λπολλιi>νιος παίuνοντας λιβανωτό είπε:
«Ί Ιλιε, οδήγησέ με σε όποιο μέ()()ς της γης είναι καλ6 για μένα».
Στο ίδιο βιβλίο γuάφει: «Κατά την ανατολή του Ί Ιλιου έκανε ιεuυ
τελεστίες μόνος τυυ, στις οποίες παρι:υuίσκονταν (από τους μαΟητές
του) μόνο όσοι είχαν κuατήοει σιωπή για τέοοεuα χρόνια». Στο δειJ
τερο βιβλίο αναφέρονται οι εξής λιSγοι του Λπολλωνίου: «Αφήιπε
με αυτήν την ό>(_)α να πάω να προσευχηΟιi> στον Ί Ιλιο, γιατί πuέπει
να πω τη συνηΟιομένη μου πuοσευχή».
Λπό τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, έχοι•μι: έναν ύμνο προς τον
Ί Ιλιο του νι:ωιλατωνικσύ φιλοσ6φου I ΙuιSκλου, του 4υυ αιc!>να μ.χ.,
εκ των τελευτ<Lίων αντιπροσιίιπων της αuχαίας ι:λληνικής φιλοσο
φίας που αρχίζF.ι (σF. μι:τάφραση) ως εξής: «Επάκουσον Βcωιλεύ
τυυ πνευματικού πιι uός , Τιτάν των Χuυοιίιν ηνίων. Ι:πάκουσόν με
χορηγέ του φωτ6ς, κυuίαρχε της πηγ11ς ι:ξ' ής uέΗ η ζωή... ))
Επίσης έχουμε μία μαuτιφία πuοο1:υχής πuος τον Ίlλιο στον
Ι Ιλάτωνα, στο «2:υμπ6σιο)) (220 C). Αναφέuετω γιιι τον Σωκuάτη το
εξιiς: « Ο δι: ωπήκΗ, μέχuι έως ι:γένετο και 1)λιο ς ανι-'οχι:ν· έπειτα
c!ιχετ' απιc!ιν πuοοι:υξάμενος τω ηλίω». Δηλαδ11 «αυτ6 ς δε (ο
2:ωκuάτης) έμεινε 6ρ0ιο ς μέχuι που εχάuαξF. η αυγή κω ανέτειλε ο
ήλιος. ΊΞ.πειτα, αφού πuοσευχ11ΟηκF. ιπον ήλιο, α:;η:μακσύνΟηκε)).
Και τc!ιρα Οα μεταφέuσι•με οuιιψένF.ς αναφοuές που αγγίζουν τη
οφαίuα των λεγομένων «υπερφι•ιηκόιν)) φαινομι-'νων, που μαρτυ
uσύν 6τι ο Απολλόινιος είχε ανόπεuι:ς πναυματικές δυνάμεις:
- Μία κοπέλα είχε πεΟάνι:ι τον Καt(ΗS του γάμου της και ο άντρας
της ακολούΟησε το φέuετuο Ορηνc!ιντας. Μαζί του Οuηνοι'iσε όλη η
J> ιίιμ η, γιατί η κοπέλα καταγ6ταν από οικογένι:ια υπάτων. Ο
Απολλ<[>νιος, όπως διηγείται ο Φιλόιπρατος, έτυχι: να παρευρεΟεί ο'
αιπή την πομπή και είπε: «Αφήστε κάτω το φέuετρο και Οα δc!)(Jω
τέλος στα δάκuυα που χύνονται για τη νέω,. Τ6τε, αqΧ)ι1 ψιΟύρισε
κάτι, ξύπνησε την κοπέλα από τον φαινομενικό Οάνατο. 11 νέα
έ/)γαλε μία φων11 και επέστ(_)F.ψε στο σπίτι της όπως η Άλκηστη,
όταν ο Ι Ιuακλής την ξαναέφεuε στη ζωή.
- Σε κάποιο ταξίδι του, φεύγοντας από την ΑντιιSχεια, έφΟασε
στην αρχαία Νίνο. Εκεί όπως αναφέ(_)f.l ο Φιλόατρατος, είπε σ' ένα
συνομιλητ11 του: «Μην απορείς που ξέρω όλες τις ανΟρόιπινες γλόισ
σες, και ξέρω ακόμη κι αυτά που αποσιωπσύν οι άνΟ(>ωποι». Ο
Ασσύριος, μι5λις άκουσε αυτά, ένιωσε Μος και τον έβλεπε σαν Θεό.
- Την εποχ11 του Αυτοκράτορα Δομετιανού, συνελήφΟη με την
κατηγορία του συνωμι5τη κατά της εξουσίας και φυλακίστηκε. Στη
φυλακή F.ίχε τον εξής διάλογο με τον πιστι5 του μαΟητή Δάμι:
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Δάμις: Τυανέα, τί Οα πάθουμε;
Α,-τολλό)νιος: Δεν πρόκειται να μας σκοτQΧJει κανείς.
Δάμις: Και πότε Οα ελευθερωΟείς;
Απολλώνιος: Σύμφωνα με το δικαστ11οιο σήμερα, όμως εγ Q>
τQ>ρα.
Την ίδια στιγμή ελευυέοωσε το πόδι του από τα δεσμά και είπε
στον Δάμι: «Σου έδειςα την ελευΟεοία μου, έχε το Οά()()Ος». Τότε ο
Δάμις για πρ(J>τη φορά κατανόησε με ακοίβεια τη φύση του
Α.ι-τολΜ>νιου, ότι ήταν Οεϊκή και ανQ>τε()η από την ανΟρQ>πινη .
- Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Λπολλ(J>νιος σε διuλογό του
με τον αυτοκράτορα του είπε ιSτι, οι,τε την ψυχή του μποοεί να του
πάρει, α'λλ.ά μήτε και το σ(ίψα του και τη <πιγμ11 εκείνη εξαφανίστη
κε από το δικαστήριο. Ο Φιλ6ιποατος αναφέοει τα εξ11ς: «Όταν
εξαφανίστηκε με τρόπο ΟεϊκιS και δύσκολο να τον πει_ΗγQuψει
κανείς, εμφuνίστηκε (σε uλλο τόπο) ιπον Δημήτοω και τον Δuμι
(μαΟητάς του). Π(Jις λοιπιSν, είπε ο Δημήτι_>ιος κuτQ>ι_>Uωσες νι.ι καλϊί
ψεις τόση μεγάλη απόσταση, σε τ6οο μικι_>ιS χuονικιS δι{ωτημα; Ο
Απολλ(JJVιυς είπε: «ΘεQ>Qησε αυτό το ταξίδι ΟεϊκιS έuγο».
- Κάποια εποχή και ενQJ ο ΛποιJ,ιίJνιυς ει uίοκετυ ιπην 'Γ:ψεοο
της Μ. Ασίας, στη Ρ(Jψη διαδοαματίζοντuν υποιΗ)ι1ίιι γεγονότι1. 2.:το
πι.ιλuτι του ΔομετιuνσιJ γινόταν δολοφονική απόπεψι1 ενuντίον του.
Κάποιος κατ(JJι_> Οωσε να ειυέλΟη οτο παλ(tτι κω ιiuμηοε κατu του
τυοuννου. [γένετο πάλη μεταξύ των και με τη ι)οψ)Εια ακόμα και
των φρουρQJν του, τον οκ6τωσαν. Ο Φιλόιπuατος αναφέ () ει τα εξ11ς:
«Eν(JJ αυτά συνέβαιναν στην Ρ(Jψη, ο Λπολλ(Jινιος τu έl)λεπε οτην
Έφεσο. Το μεσημέ ι_> ι, καΟ(J>ς μιλούυε στα άλυη της ιηοuς των
γυμναστη()ίων, την (JJ()α που διαδuαματίζονταν τα παuι�πάνω γεγο
νότα στο παλάτι, ο ΑπολΜJνιος ΠQQJτU χαμήλωοε τη φωνή... κατι5πιν
συνέχισε να μιλά με λιγι5τl'(>Ο όμως υΟiνος απ' 6,τι ουνήΟως... τiλος
ΟQJΠασε σαν νά ' χε διωωπεί. 'Cuιξl' μω φο11εu11 ματιά ιπη γη, πuυ
ΧQ>Qηυε τοία βήματα και ψ(JJνuξε:
«Χτύπα τον τύ ()αννο, χτύπα τον». Μιλούοε 6χι οαν να ιφλεπε
μέσα από κάποιο καΟuέφτη μια Οολή εικόνα της αλήΟειας, αλλά
σαν να ήταν παι_>(JJV στα γεγονότα %ω οαν να υυμμπrίχF. ενεuγιϊ Οι
[φέσιοι, που ήταν όλοι πcφ6ντες οτην ομολία του, εξεπλ6γηοαν. Ο
Α,-τολλ(JJνιος τους είπε: «Ι lctι_> τε Οάuuος... ιn1μrι_>α οφ6χτηκε ο τι1 ι_> uν
νος. Τι λέω ιτημει_>α; Tι[JQU, μιSλις τQφα, την Q>ι_>α που μιλοι1υα %αι
ΟQ>πασα»... Κατιiπιν τους είπε: «ΔF.ν αποι_>Q> με ιiοους δεν μF πιιπει1ουν, αφού λέω πι_>άγματα που αzιSμη ούτr ι5λη η Ι 1ι/ψη δεν τα γνίJ)[_)ί
ζει... Συνέχιζαν να μην τον πιστF·ύουν μ{χ()ι που έψrcωαν οι αγγε1
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λιοφόροι των καλιί>ν ειδήσεων και επιβεβαίωσαν τη σοφία του
άντρα... Όλα συμφωνούσαν με το όραμα που είχαν παρουσιάσει οι
Οεοί στον άνδρα την ιί>ρα που μιλούσε».
Και μετά την αν0ολ6γηση οι_ηομένων «υπε{__)φυοικιί>ν» λεγομένων
γεγονότων συνεχίζουμε.
Για την ακρεοφαγίu έχουμε τις εξής αναφοuές: «Απέφευγε τις
έμψυχες τροφές γιατί τις ΟεωQσύσε ακάΟαuτες και βλα[1ερές γιu το
νου. Τρεφόταν με ξη(.?ΟΙJς κα (.?πούς κω λαχανικά, που τα Οεύ>Qσύσε
καΟαρά, όπως καΟετί που πα(.?άγει τη γψ).
Για τον Θείο Ιlυθα γt>ρ α, ο Λπολλι(Jνιος F.ίπε τα εξής:
«Διακρίνοντας κάτι σπουδαίο ατη διδασκαλία του ΙlυΟαγό (.? α και
κάποια μυστική σοφία, που τον έκανε (τον ΙΙυΟαγόοu) να γνωοίζει,
όχι μόνο ποιος ήταν ο ίδιος, αλλά και ποιιSς είχε υπά cιξει παλιά,
βλF.ποντας ότι πληοίαζε τους βωμσιίς αμ6λυντος και δεν μίαινε το
στομάχι του με σϊψκες ζύ'>ων, ... και 6τι γεvικc1 τα φιλοσοφικά του
διδάγματα ήταν πcιοφητικά και αληΟινc1, έτοεξα να ασπαστιί> τις
διδασκαλίες του».
Για την πατρίδα, ο Λπολλιί>νως είχε ειψιπεοη ιηιτίληψη. Σε επι
στολή του γοάφει: «Εvαι ωοαίο να Οεύψοιίμε πuτοίδu όλη τη γη
και όλους τους αvΟοι(>πους αδέλφια μας και φίλους, για τί όλοι είναι
παιδιά του Θεού)>.
Για τη συμπαράσταση προς τους υυνuνΟρώπους μας που δοκι
μάζονται, ο Λπολλι(>νιυς συμ[1ούλF.υε τα εξ11ς: «1 ΙαοηγιSuησε τον
λυπημένο πα(.?ουσιάζοντάς του ξένες ιτυμφο(.?{ς». Είναι το ίδιο με τα
λόγια μια ς σοφ11ς παuοιμ ίας: 'Οταv Ο{λεις να παcιηγο(.?ηΟείς, βλέπε
τον χεψ6τερό σου και 6χι τον καλύτιψιS σου.
Για την οργή ο Απολλι(>νιος έγοαφε: «Το πuΟος της οuγ11ς, 6ταv
δεν ομολογείται και δεν Οεοαπεύεται γίνεται φυοική v6σος». Και
ακ6μη είπε: «ΊΌ άvΟος της οξυΟι•μίας είναι η τcιέλα».
Ο Λπολλιί>νιος είχε αvαφε()ΟF.ί και για την ολιγολογία, γοάφο
ντας σε επιστολή του: «Οι αημαντικιSτεοοι άνΟcιωποι είναι οι πιο
λιγομίλητοι. Οι φλύαροι, αν κουοuζοvταν, ιSσο κουράζουν τους
άλλους, δεν Οα μιλσύοαν τιSοο πολύ». Και συνεχίζει: «Είναι χcψα
κτηοιστιχό του εντελι(>ς απαίδευτοι, ανΟρr(>που, να μην μποοεί να
σωπαίνει».
Ο Λπολλι(}νιος μίλησε για την αυτοκριτική. Είπε ακρι[1<i>ς:
«Γενναίων το και αμαοτuνοντας αισΟ{υΟαι». Δηλαδή είναι χαοα
κτηοισιικ6 των γενναίων ανΟοιί>πων να αναγνωοι''ςουν τα σφuλματά
των.
ΑπευΟυνόμενος ο Λπολλιί>νιος σε ένα !1ασιλιά, του είπε: «Να
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φοβάσαι το δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θι:λεις και άιτκηιτέ το με
σύνεση». Αυτό ιοχιΊει για κάΟε άνΟοω:το και για όλη τοι• τη ζω1j.

Είναι βαΟιΊ το ν6ημα· κ(rΟε άνΟοωπος με τις ποϊιξεις τοι• δημιοι•ογεί
τη με)λοvτική μοίοα τοι•.
Ει•οωκ6μενος ο ΛπολλιίJνιος ιπην Λνcιτυλ1ί, οε ένυ οποι•δωπ1j
ριο φιλοσόφων ποι• εκcιλοι•ντο Γι-μνοοοψιοτές κω ιτι•νιηιιλι>νη:ς
μαζί τους, ο γηοωότεους απ6 αι•τοιΊ ς εί;τε τιι εξ1jς αξιι>λογα: «11
απλότητα είναι δάσκαλος της σοφίας και δάσκαλος της αλιί()ειας ...
Λν επιλέξετε την ιφετ11, ό;τως ο I Ιοακλ1jς κω δείξετε αωιtλένιu
Οf'λ ηι rη νιι μην ατιμcί.ζεn: την υλ1jΟεω κω νιt μην ιι;το;τοιείιJΟε την
α;τλότητα της φιΊοης, τ6τε μ.ι:οοείη: νο ;τείη: ι>τι {χπε κιί.νι-:ι ι1λοι ς
τοι•ς άΟλοι•ς ποι• {κανε κι εκείνος».
'Γ:,νας σιΊγχοονυς ει•οω:τιιίος ψιλι1οοψος τοι• ωιίJνι.ι μι.ις (ϊζψτε
ι.ι::τι> το 1 <JOO μ{χοι το 198(J), ο Όμοιωμ Λίf-\ι.ινχιίJψ, ο ο:τοίος υ'!ίbιιξι:
οε ι)λη του τη ζω1j, ;τ(ινω οε i.να κω μονω\ικι> Ο{ μι.ι «ο ϊινΟοω,ως
και η τελειυποί ηι ηj τοι•», γνωιττι>ς ιττοι•ς ι.ινιιγνι,'Ητπς τοι• ΙΛΙ2.:ΟΥ.
εί;τε τα εξ1jς: «Λνc.ικω.ι•ψ(( κω l-\01jκc.ι την ω,1jΟιΊ<( μ{ι)(.( ιrτην ιι;τλι)
τητα. Τc.ι πc.ιιδιcί. δεν μηχι.ινει•οντ<ιι. Δεν ι-ίνι.ιι ιικι>μη bιωποιψμ{
νι.ι...'Οτc.ιν γίνει κανείς ι.ι:;τλ()ς, Οι.ι ;τει ι>τι { γινι-: τι'λι-:ιος. 11 λι-'ξη
απλι>ς �Lι:οοεί να εξηγηΟι:ί με τη Uξη ι.ιγνι\ς ... 'Οι10 ι.ινιc f-\ι.ιίνοι•με,
τι>οο γινι1μωττε ιαλοί... Όοο γίνι-:οΟε c.ι;τλοί, τιiοο :τληι11ιί.ζι-:π :τuος
τη Οεϊκι\nμu».
'Οταν OF. f'να ταξίδι του, έψΟιωε ο Λποί.ίJίJνιος on1 ί ιι>ι\ο μι τοιις
μc.ιΟηη'ς του κω είδαν το ϊιγcιί.μι.ι τοι• κολιΗΗΤοι• (ι:νιι ως γνωιrτι\ν
ιι::τ6 τα F.πτ(i Οαϊ• μ ιιτι.ι τοι• κιiιψοι• 3), τον ι:uιίηηοι: ο μιιΟητ1jς τοι1
Διί.μις τί ΟειJJ(_)εί μF.γcιλιΊη:uο α;τι1 εκείνο. Ο Λ;τοίj_ι,'ινιος c.ι;τιί.ντηι11':
«ί\νδοιι φιλοοοψ<Η'\'Τc.ι ι•γιcίις τε κω ι.ιδιiί.ως». Δηλω\1j τον <ί.νΟuω;το
;τοι• φιί.οοοψF.ί <.ι;τ6 <.ιγcί;τη κω Ί<ιJοίc: ι\ιiι.ο.
1

1. Οι %ύ%νοι Η1Ί,ιροιίντ111 ιι-ρι5 ποιιλ(του Λπιίλλι,11111, τοιι /Jιοιi της μιιντι%ιjς.

2. Ο %ι·ρουνcίς που ιμιμινι?:,ι-τω, ιιλλι.ί ι\ι·ν πιΊι τιι πιίνι,ι ο τον Λ πολλιιίνιο,
δηλυίνει την προιπιω1Ί1 που 011 π11ριι 'ι.11ν οι llι,J(οτον οοq-ιί.
3. Ίί1 επτι.ί llοιίμια11 τοιι %riιψοιι ψ11ιν: Ο κολουοr5ς της l'ιi,\οιι, ο νωiς της
Λρτ{μιδος ιις την Εφι·υον, το ι),uλμιι ωιι Ολι•μ,;(οιι Διι5ς ιις την Ολιιμπ(ιιν, οι
πυριψι'δες της Λιγι5πτου, οι %ψμ111πο( κιί.ϊοι της 1Jιι/3ιιλι,ίνα;, το Μι1Ιiυιολι:(ον ι:ις
την Λλικαρνιωυό κω ο φι.ίρος της Λλι·ξονι\ψι'ιις.
2.'ημι:ι'ωυη: Μπι)φραοη ωιι ι'ργοιι ιιnι5 τις ικι\ιίιιι-ις «ΚΛΚ'/02.',,
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Από τη διαθήκη του Βίκτωρος Ουγκώ
« ...Ο ΘαSς. 11 ψυχ11. 11 Ι •:υΟιίνη. Λιrη1 η τ(_)ίμ<ψφη ι'ννοω είναι ιψ
ΚΙ'τ11 ιτων ιί.νΟ (_) ιι>πο. Ί \ταν ιψκπ11 κω γω μι'να. Ι!ίνω η ιtληΟιν11
ΟοηιτκΕίιt. 111-:Οιtίνω γι' ω rη\ν. Λλψ)Εια, φως, ί'Jικωοιτιίνη, οι•νΕίί'>η
ιrη, ιωτ6 Είνω ο (-)αSς. \)cns, \)ίι.:ί. Λψ11νιιJ ιτ<ψιί.ντιt χιλιιί.ι�Ες ψ(.)<ί.
γκα ιπ:ους ψτ:ωχοιί ς. Ι •:πιΟι•μιίJ νιt μΕ μΕτιtψΙ'(.)ΕΠ ιττο νι-:κοοτιtψΕίο μΕ
τη νΕΚ(_)οψ6 (_)<ι των ψτ:ωχrί>ν. Δίνω 6λα τα χΕΙ(.)<>'((.) ίtψ<ί. μοι• κω 6,τι
ιί.λλο [) (.) Ε0Εί γ(.)<ψμϊνο 11 οχι:ι�ιrωμι'νο απ6 μι'να οτην Ι:Ονι%Ιl
Βιf)λιοΟ11κη τοι• Ι Ιιψιοιοιί, ποιι μίιt ημι' l_)α Οα γίνι:ι η Ι3ιf1λιοΟ1jκη των
Ενωμϊνων Ι Ιολιπιι,'>ν της Ει•l_)ιί>πης...
Θιt κλι:ίιΗιJ τα ψΟιφτιί. ρ:οιι μιί.τια, αλλιί. τα μιί.τω της ψι•χ1ί; μοι•
Οα μι-:ίνοι•ν ιtνοιχτιί. ΠΕ[_)l<ΗΗ>ΤΕ[_)Ο ιtπι> ποτι: ... »

***
Λντιπl_)οοιιJπειί ιιJ ι'ν<t κ6μμιt που ί'Jι-:ν uπιί. [.) χΕι α%ι>μα· το χι1μμιt
Επιtνιί.ιττιωη - Ι Ιολιτιομ6;. Το χ6μμιt ω•τιS Οιt ί'JημιιΗ 1 l_)γ1jω:ι τον
Εικοιττ() Λιrί>ν(t. Λπ' ιtι•τοιί Οιt ξεπηί'>ιjιτοιι ν Πl_)ιίηι.ί οι Ενι,JΙιι'νι-:ς
Ι Ιολιηίεςτης Ειψrί>πη; και ϊπε ιτα οι Ενωμι'νΕς I Ιολιηίι:ς τοι1
Κ6ιψου.
/JIKΊΩJJ ΟΥΙΚΩ
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Ο αείμνηστος διορατικός αγιορείτης μοναχός
Παtσιος για το φύλακα άγγελό μας
Ο Οεός δίνει σων κάΟε άνΟρωπο το φύλακα άγγελο. Τον βοηΟά
ει σ' όλη του τη ζωή.
Ο φύλακας άγγελος που έχουμε, μας προιπατεύει και μας οδη
γεί: Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστ ()απιαία
μπορεί να βοηΟ11σει, να πλη ()οφορψη:ι, να φυλάξει αυτόν γ ια τον
οποίο προσευχόμαστε.
Ο φύλακας άγγελΌς προοπαΟεί σ' όλη τη ζωή να ψ{ () ει ένα καλό
λογισμό στον άνΟρωπο κι επιμένει και πονάει και στι-:νοχωuείτuι,
όταν αμαρτάνει ο άνΟρωπος και στο τέλος πάει με άδεια χέuια στο
Θεό! Ε, αυτό μόνο να σκεφτούμε!
Πολλοί άνΟ () ωποι έχουν δει το φι1λακα άγγελό τους. Μόνο να
τον δει κανείς και δεν Οέλει τίποτε άλλο. Τα μικuά πωδιά 6τιιν
γελάνε, βλέπουν το φύλωω αyyελό τους.
Από το βιβλ(ο «Ο yέροντυς Πuίυιος" του Διον. Τύ.τση /(}1)5

Αναφορά απ() τον Ιlλάτωνα
Όταν κάποιος πεΟάνει, το πuοσταη:ιπικ<> του πνειΊμα (ο φιΊλα
κας άγγελ6ς του) που είχε τύχει σ' αυτ<Sν ι>ταν ζοι1υε, ωrτύ uναλαμ
βάνει να τον υδηγψ1ει σε κάποιο τ6πυ, nπου οι ψι•χ{ς που συγκε
νη_Ηiινονται, αφούκuιΟσύν πηγαίνουν οτον ί\δη. ΛφοιJ δε τι,χουν
εκεί, όσων πρέπει να τύχουν κuι μείνουν ι>οο χu<>νο πuι:πει., άλλο
πάλι Π () Οστατευτικό πνF.ί•μα τους μπαφι: {_) ει.ιrτην εδιiι ζωή.
(Φιzι'ιJων, /07 /),

Π
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Κατάρα δίκαιη και άδικη
Τότε μόνο η κατάρα «πιάνει», όταν υπάοχει στο μέσον αδικία.
[άν δεν υπάρχη αδικία, τότε η κατάοα γυρνά πίσω στο κεφάλι
αυτσύ που την εξαπέλυσε και υφίσταται πλέον της συνέπειές της...
Οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταοιόμαστε, γιατί ποέπει να
έχουμε υπ' όψιν μας ότι η κατάρα «πιάνει», όταν ποοέοχεται απιS
κάποιον που αδικψ)ηκε· ξεπλ{vει 6μως αυτιSν που τη δ�'χι::τω, τον
κα0(φίζει και τελικά τον υιί>ζει. ΑυτιSς όμως ποι, δίνει την κατι10<1,
Οα τιμωρηΟεί γι' αυτό που έκανε.
Λπ6 το βιβλίο «Ο ytρων lltιίυιος» τοιι lf·ρομ. Χριυτοt)οι1λου,

Τι λέει η λαϊκή σοφία

- 1 Ι άδικη κατάρα τριγυοίζ' όλη μ{οα, και το j)Quδυ ξανuοχεται
ιπο νοικοκΊJ(_)η της.
- 1 Ι άδικη κατάρα του νοικοκι,ροιJ πομι'νει (απομ{νΕL).

/Ίοντιu.κιί

Ο ΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΣ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΝ OΛΥΜΠΙΑ 1

ΠΑΝΟΣ ΒΟΥJJΔΟΥΛ1ΠΑΚΙΙΣ
Ί�'φυγε από κοντά μας ο ιπβu.ιπι5ς μu.ς ω)ι-:λιμ5ς
1 Ιιivος JJοιψδοΙJμπάκης, πuλ.υ ιό μϊλος της Θωιτrψικιίς
lΞτuιρε(uς. Δ ιευΟι�vτιίς - Ι:'πιΟΗιιρητιίς ιπην τράπι:ζu.
της ι;;λλάι)ος, άφψπ την κuλι5τερη q;ιίμη Μκυ.ιοu κω
ενά!_)ΠΟ/ ! u.νΟ !_) ΙΙΙΠΟ/ 1 ιπο χοίψι τ.tις IIΠIJ!_)f<JtU.ς ΤΟ/!.
Σι ινειVθη με μuκψi πνΕηωτικιj rr,ιλ(u. μ1-· τrΨ u.,:(
μνιμπο /ωά11η !JuιJΙλιj, ι5ποι.• ιτι �νι;πηρποι•οu ν ,·:τογyι·λ
/ΙUτικά κuι ιπάΟηκ1-: η γνωρι,ιιιΌ τrιι•ς ω·τιί ιπu.(�ιιι5ς ιπη
ζω ιί τ ο ιJ. /:ιπι!χψτε 11 u ε1 1 uεθε( ιrε πν,ϊ•μοτικο11ς
κι•χλους, ι5ποι• t·χε( ι)ιΊ)οξf' ο 2.',,ι•uιΊ)ων Νιiyος κω οι
μπ(πειτu μuθψϊς του.
1/ιυτ,5ς, οφοιτιω μι'νος μοΟητιίς κω ιτι•ν!·(}γιiτης
uιπιιιv, t·uγάιπηχε ΠΙ! ΕΊ 1fl(Ηι%ιi (Jf' ι5λη τοι• ΤΙ/ ζι,ιιί με
π(ιπη κuι ιη;νϊπ,:ιu. l lτuv iνu.ς uyvr5ς ιi11Οvι,ιπος, ι!πι5δει γμu υιμ1115τψuς κω κυ.λοιπ ίνης.
//οvεμ{νος ,πο τiλος της ζι,ιιίς τοι!, uπϊιι ι:t,μ ι, ι,: ιπωϊ
κι5τψu τη ι)ιJαχολη ΠΟ(}!-ι'u τοι,, ι, ι,: ιπιίυιγμu τcιi11τu τις
ιι5f.ες τοιι χuι τη βu.Οειιi τοι! τc(ιπη ιπη (-Jι(u νιιμοτϊλ,.ϊu.
Λ11τ(ο uγuπημϊνε μuς uι)Ε)φ{ //ιί.νο. '/'ο κuλι5 aοι;
μ{λλον το εγγι!άτω η ει ιύ.uετιι ζωιί πιιι! {ζιμπς.
/lες ιποι!ς ι)ιι)u.αχύ.λους μuς ι5τι ,,uοοπu./-Jοι3με νu
ιηινεχι'ιτοιψε με aιινϊτc t:ιu τις uυχ{ς τcοι! ιVι)uξuv, τcuvύ.
τους χuλr.τcοι1ς κuιuοι\;.
χ. ι\1.

ΘJΞΛΝΩ ΓΙΟΊLΛΛΙΊΌΥ- ΛΔJ >ΙΛΝΟΙ/0}/10Υ
Mfa πνευμ ατικιί μuς φfλη {φυγε uτcό κοvτά μuς, η Θε αvοί
Γιοτααλ(του, κό(!η του ω:ι)ινηιπου uuγ;uuφ{a κuι ι)ιι'>uυκύ.λου μας
5
Λντων{ουΛδρ ι ανοτcοι λου, άuθ u u τοι,, οτcο(ου ι'>ημοι,Ίει3οι;με τuκτικά
ιπον JΛ!ΣΟ.
Καλιί της πορε{ α.

0-Ζ&rΣ ΚΑΤΑΚΕΡ.ΗΝgΝΩΝ ΤΟΤΣ ΤΙΤΑΝΑΣ

ΑΙ ΜΟΙΡΑΙ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 19<)6
Είσοδος ΕλευΟέοα - ιi>Qα 8 μ.μ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 Δευτι\κ.ι ΜΙ ΙΛΛΒΛΙ°LΚΥ, Λ. Ι Ιι.ιπω':>ομιχελιίκη:«Το κλειδί
της Θεο οοφίας», ομαδικ�i �:ι1γιωίι.ι κιu-τ.
2 Τ()ίτη

Ι ΙΛΙΟΣ, Θ. ΚαφπζιSπουλος:Ι�οgcr ιlc J > i11s, Επιιπολές
των Διδαοκάλων. Ο QιSλος κω η 11πα () ξη του κωωι, στην
Ιουδιϊίκ�i κω την Χ ()ιιττιι.ινικ�i Ο() ψικι:ία.

4 1 Ι{μm:η ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, ι·. 2:ι/) ι_ηjς: Το πνει,μιηικι\ ι'Qγο, εvτιSς της
Οωιτικ1Jtκ1jς ι:πο6ς (Μ{Qος Ίον).
5 Πα()/ευ1i ΑΛΚΥΩΝ, Γ. ΚολυΙ)uς:Κ ()ιιτναμσι, ()τι. Ομιλία Λύγ. '78
Κί!Οολικ�i ελευΟιφίcι. Δημιο ι, ()γία της οκϊψης. Λε'ξη
και γεγον6ς.
18 Γl{ μπτη Λ!ΥΠ:ΜΙΣ, Χ () . Καμcφωτιίκης:ί\ ()τψις,η ΟF.ά της αγνϊ>
τητας (Μέ () ος 4ον).
19 Γlιφ/ευ�i Κ.ΜΕΝΛΟ2:,11. ΛνιLγν<,'>σωυ: Ο Ιηοοιίς, ως λιiγος
ΘεοιΊ.
22 Δευτ{Qα ΜΙΙΛΛΒΑΤ2:ΚΥ, Λ. Παπαδομιχελuκη: «Το κλειδί της
Θεοσοφίας», ομαδικ�i Ε()γιωίι.ι κλ.,-τ.
23 ΤQίτη

Ι ΙΛΙΟΣ, Θ. Κι.ιφπ�6ποι•λος: H.ogcr c.lc J > i,1s, Επιιπολε'ς
των Διδιω κuλων.Σ11 νοψη της εννοίιLς των ι:γ()ηγο()ιίnων.

25 Ιl{μ.,-ττη ΑΙ ΙΟΛΛΩΝ, 1 Ιλ. Κίμος: 13ί/)λος, αλ�jΟεια και πνευμι.ι
τικ6της.
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26 Παρ/ευ1i ΑΛΚΥΩΝ, Γ. Κολυβάς: Κ ι:>ισνcιμούρτι.Οκτ. '81.Εαυτός
και οι άλλοι: Σχέσεις εικόνων της σκέψης.

29 Δευτέρα ΜΠΛΑΒΛΤΣΚΥ, Α. Παπαδομιχελάκη: 11 Υι:>αμμιi εξέ
λιξης των ΝτέΙ)ας. ί\γγελοι και Αρχάγγελοι.
30 Τι.?ίτη

I ΙΛΙΟΣ, Θ. Καφετζόπουλος: l{ogι.:r dc IJ ins, Επιστολές
των Διδασκάλων. 11 πuοετοιμασίι1 της Πανι1γίας.

ΜΑΙΟΣ
2 Ι Ιέμπτη ΛJ Υ ΙΤ:ΜΙΣ, Ζ. Κuλ.cιμϊφα: Ι Ιεuί ιrι,νι-:ιδιjοι:ως.
3 Πιψ/ει,11 Κ.ΜΕΝΛΟΣ, 11.Λναγνt(>ιποι•: ΕοωτΕι:>ικιi Κοομογονίι1
G Δευτέ ι:> α ΜΙ ΙΛΛΒΛΤΣΚΥ, Λ. 1 Ιυπι1δομιχF:λι1κη:«Το κλειδί της
Θεοοοφίας», ομω)ικ11 ει:>γωτία κλπ.
7 Τι:>ίτη

1 ΙΛΙΟΣ, Θ. Καφπζ<Sποι,λος: l{ogcΓ dι.: J > iιis, Επι.ιπολές
των Διδιω;ι.ι1λων. 11 γέννηυη του 11u{φοι•ς.

9 Ιlέμπτη ΑΙΙΟΛΛΩΝ, Γ. Σιfιu11ς: Το πνευμιιτικι5 έ ι:>γο εντι>ς της
Οεοοοφικής στοάς (Μέ ι:> ος 2ον).
10 Πα ι:>/ευή ΛΛΚΥΩΝ, ΙΌ Κολι•Ι1uς: Κ ι:> ωνιιμοί ιηι, Δεκ. '81.
Σι}γκι:> ουυη F:ξt,πε(_)ικ11 - ειΗιπιφική. Βίt1, μη ΙΗα.
Δυαδικότητα.
1

13 Δει'tέ ι:> α ΜΙ ΙΛΛΒΛΊΊ:ΚΥ, Λυπ. Ιlι1πι1δι'ψ ιχι-:λ<L;ι.η: Ο Ζωι\iαwς
Κύκλος.
14 ·:ι:> ίτη

1/ΛΙΟΣ, Θ. Κι1ψΗζι>πουλος: ){ogcΓ dι.: J > iιis, Επιστολι:ς
των Διδω;-ι.uλων. Ο lψ1ιη1ς ιrτ:ην εφη[1ι::ίι1.

1 G 11 έμ,-ιτη ΛΙΥ /'ΕΜΙΣ, Χ ι:> , Καμαι_>ι1πc1·1.ης: Το Πι:>ι>f1λημα της πω
δεί,ας απιS Θι-:οοοψικής <LΠ<>ψι::ως.

oJ

17 Παu/ε1111 Κ.ΜΕΝΛΟΣ, Ιlαν. Λναyνίί>οτου: 11 πuωηSγονη δημι
ουuγία της μιψφ11ς οτη γη.
20 Δευτέuα ΜΙΙΛΛΒΛΊ1:ΚΥ: Λ.Ιlαπιιδομιχι:λάκη: «Το κλειδί της
ΘF.οοοφίας» ομαδικ11 f()γαοία κλ..ϊ.
21 Τuίτη

I ΙΛΙΟΣ: Θ. ΚαφετζιSπουλος: l�ogcr ιlc I> ins, Επιιπολ{ς
των Διδαοκί:'ιλων.1l διδυοκαλία του μεγι:'ιλου 1-:uημ�jτη
(Μ{uος Ίον).

23 1l{μπτη ΛΙΙΟΛΛΩΝ: Στ. Βιιλμ(ις: ΕναuμιSνωη του ανΟQίί>που
με τον Ι ΙιιγκιSομιο uυΟμό.
24 Παu/ευή ΛΛΚΥΩΝ: Γ.Κολυf1ϊις: Κuωνιιμ<ΗJQτι, Φεf1Q.'82.
Ολιιπικ11 κίνηοη ζω1jς. ΝιSημίι κω ιrημcωίcι του Οανϊιτου.
27 Δευτέρα ΜΙ ΙΛΛΒΛΤΣΚΥ: Λ. Ιlcιπαδομιχελϊικη: «το κλειδί της
Θεοοοφίας», ομαδικ11 fι_)γcωίcι κλπ.
28 Τρίτη

Ι ΙΛΙΟΣ: Θ. ΚαψπζιSπουλος: l�ogcr dc ι> ins, Επιστολές
των Διδασκι:'ιλων.11 διδcωκαλίcι του μεγι:'ιλου ΕQημ11τη.
Μέuος 2υν).

30 Πέ μπτη Λ\Υ Π2ΜΙΣ: K Q . Ιωαννίδσ1 l Ιεuί της ωωτεuικ11ς γν(,->
σεως.
1:

31 Ιlαρ/ευ11 Κ. ΜΕΝΛΟΣ: llαν. Λναγνιί><πυυ: Ο Ειψητισμός.

ΙΟΥΝΙΟΣ
G Πέμπτη ΛΠΟΛΛΩΝ: Ιφ. Χωζηδημητ(>ίσι 1 Στοχασμοί πάνω
σ' ένα ιερό κείμενο.
:

____
, Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφfία του «ΙΛ lΣΟΥ »
13ουκουρεστίου 25, α' όρο
φος Κωδ. 106 71, είναι
ανοικτά κάΟε μέρα από
10.30 - 1 εκτός Σαββάτου
και Κυρω.;οΊς.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρο:1..υλο1Jμε όπως ο.πο
στέι.ι.ετε τις συνδρομές με
ταιυδρομι'Ι..ή επιηηϊ1 προς:
ΠεQιο<)ιχόν "ΙΛΙ2:ΟΣ",,
13 ΟΥ Κ ΟΥ J> ΕΣΤΙ ΟΥ 2 5 ,
Ι 06 71, ΛΟ1'1να.
Ε::τίσης υποστέλ λετε με
τρυ::τεζι·ι..1Ί επιταγ1'1 μ<)νον
π;:
Θεοοοrr ι χϊι Ετυ.ιοία,
βοΊJ'Ι..01 1 QΗΗίου 25, 106 71,
ΛΟ1'1νυ.

ι--j ---

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
ΖάχυνΟος: llαν .13λαχόπουλος
Πόλος: Γ. Κουχουβίνος
Λαμία: Γ. Μουτ<1ψη;
Λάρισα: Ισ. Φι:λλο1Jς
ΝωJπλιο: Χαρ . Μπάοαχλης
1 Ιάτρα: ΑΟ. Κοντοσϊι.χης
JJ ι:Ουμνο: Αντ. Βιο τϊι.ί{ης
J > 6δος: Αντ. Ι31χ_)γωτr'1ς
Σ·ιyρος: 11. Ζω_Η ιψ.ι)νίτης
Χυί.χίδυ: Δημ. Δ111ι<.1.QΟ.ος
Χιινι(.ι.: Cμ1ι. Νοι"><.Ι.ί_)<Ίί{ης
ΚΊJΠ(_)ος: (-)ωφ. 11 (.l.\'(.J.'(l(JJT( )ΊJ

ΣτοιιειοΟωίu. l�%τ11:ττωοr1 & f)ιf)ί.ιυι'>ι:οίυ.:
Τ υπο Κίνηση Λ. Λί.εξο:ιτο11i.ου
L<)ί.ωνος 36, Κοi.ωνί1·ι.ι ΑΟrΊνυ 106 73
Trιi.. & ΓίlΧ: 36 36 <J(j < J & ()<)3/22 43 75

