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'Ενα παλαιό αξιriλογο κι:ίμι:νο 

Η θεραπεία της λύπης 
Το νrι•οι;-:ιi ιτι'•ιπημα uπαιπί πλιίοη ανιίπω•ιJΙν μετϊι τι1 χτι•πιiμα

τα ;τοι• κ<ιτωι �Ό�·ι ο' αι1τό η λιΊ :rτη 1\ τα :;τνrι•ματικιί Ι)cίοανα. 
Μι:οικ{; ιιιτοικ{ς πιφιηηοήιπις ωτ{δι:·ιξαν ()τt Τι{ <jΨΟιΚ({ ({Π(Υτf.

λέομcηα Τ(Ι)\' λι•πηοιί>ν οι•γκινι\οειι>ν ι:·ίναι 6μοια με τα ποοκcιλοιΊμε
να από τι; <J(Ι)μcιτικ{ς π<ιUψ1ι:ις, την αοιτίιt. τον μεγciλο κιiπο, το 
κοι•ολ6γημ<ι. την ωμιψ(Ηtγία. 

Υπ(φχοι•ν ιί;η·φιι παοιιδείγμίιτ(ι ποt•λιιί>ν χω οχι'•λ(Ι)ν ποι• ωτ{
Uανcιν απιi νοοηιλγία 11 μαοαομιS, ποοι: λΟιiντcι ι1πιi μrγιίλη λι'•πη 
υαν νu ψΗιν ιίνΟοωποι. 

11 νι-:κοοψίιι T(l)V ζcί>ων ωtτιί>ν ιιπ{δ�-ιξι:· ι>τι η Uο{ψις των ιοτιί>ν 
τοl' σιΔμιιτ()ς των είχε διακο;τ�\ κω ιSτι τιι ιSογανα της ζω11; rίχον 
ι•ποιπεί τον ίδιο rχψι•λιομ6 τον οποίον lf'fQ<H'\' ω διϊι ίj'ίιΗΗ/ ι>οοι• 
δηλητηοιι'ωrι; κω τιt οπ{ρμιιτα των μιcωμιιτικιί>ν (ωUι-:νειιίJν. 



Τη ; ί.ι'•:-τη; τcι qχι(ψcι;,:ια δεν είνcιι ιαλ<ίJ; ;τοιητι;,:ι)C: 6ι_){)c:. 11 
:-τι;,:οία τη; <ι:το"(οητει•ιτεω; είναι :-τψιγματι;,:1j. Υ:-τιi(_)χοι•ν ciνΟ(_)ω;τοι 
;τοι• μ6λι; (ι;,:οι•ν μία λι•:-τψ_111 είδηιτη. cιιοΟcίνοντcιι φcφμα;,:ίλcι ιπο 
στόμα. Λι•τι\ είναι το δηληηjοιο 111; λιΊ ;-τη;. Κω λrγοι•ν οι γι(ιτ(_)οί οι 
ειδι;,:cίJ; ωίι.οληΟ{ντε;, ι\τι ι\ι(ι τον ι•;τοιπιίηcι οωδψτοΤF ιοχt'(_)()\' 
;,:ί.ονιομιiν n1; ι:•ι•χ1j;, ;,:αι ανωq·f-i.ι'; ;,:ω t'::τι;,:ίνι'Η•νον ι--ίνcιι νιι ;,:ιιτιι
Ψ'Ί1l ιπην t"(_J';'<ωίιι. τη μελι'111. τιι τιι;ίδι(ι 1j τιι; μ(ιτcιίιις ι\ιιω;,:ι·δ(ι
ιπι; για ν(ι γίνη ;,:cιλci. !'ι(ι λίγο ;,:ιιιοι\ 6λο::: ο οογιινιομιi; τοι• '(ίνπω 
cινω ;,:ϊιτω %<ιι :-τιισcιλί•ει· ε;η!Υίλλετω :-τ()<ΗΗ1>(_)ιν1j μι)νι,><η; ;,:ω ιινι"ί
:-ταυοι; -ιιcι \'U ι'\ιο(_)ΟωΟιj. 

Δ�·ν ;τ(_)ι':-τ�, νcι :-τcφαμι--λεί ;,:cινι:ί; την Οt"(_)cι:τι·ίιιν ιινιίί.ογην μι· την 
τοι• Τ(_)ω•1υιτίοι• 1j τοι• διιωωΟ{ντο; cι:-τι\ τι•ιι•ω:l('\ιj :τt'(_)!'Τ<). 

11 μιiνωιrις στην εξοχή, η ανάπαυιrις, ο ύπνος, η υγιεινιj και 
ελαφρά τροφή, ο ήλιος, η απασχιiληιrις με εργαοία που Ι'>εν κουρά
ζει ούτε το σιίιμα ούτε το πνεύμα, ιδού η Ηεραπευτική Ι'>ίιιιτα του 
πάΟους απιi ωχυρή λύπη. 

(Λ:τrί τψ llf1JJ/llJΙ'r\ιι (((}[�{);'ΙΊ·ιιιι» 27 / ι ι / /<}2(1) 

"Εστι Θεός 

Μια εν()ιαφέuουοα hιήγηιτη 

/Ι (_)ιν ιι:τι> ;τολ).(i f.(_)<\νιcι, οτο ίι'\ιο μονωπ1j(_) Ι. ι·μι\νιιζι· 1υιtί μι· 
μ{νιι ;,:cιι ι'νιι :Τ\'�Ί•ματι;,:ι\ μοι• ;τωι'\ί, ;τοί.ι• μ1;,:(_)6η(_)ι\ς μ<Η' ;,:ιιι ιjτιιν 
zιιΟ11'(ηnj; Οωi.<>γο; ... Μίιι ημι'(_)υ ο ·ι.ιιΟη·rητψ: ι'ιι Ι'()t :-τ(_)ο; ιrι•tψη
οη το Οι-'μrι τη::: ι•:-τιί.(_)ςt'ω; τοι• Οι·οι1. Λιι οι'• t'ς((ντi.ψΗψt' το Οι'μrι μι' 
ι\i.ι-- ; τι; ιι:τιiψιΊ:::. :ι<Η' 1:ίz1c ο ίι'\ιο; zω μι' την ι·;τιι.ι·, (_)ημιιτολογίιι 
!lOl', zιηυί.ιj:Ξ_ιφ�· ιrτο ιιΙΗωηο οι•μ;τι'(_)ιωμιι, ιiτι ι•;τιί(_)/tΊ Οι·ι\ς. Ο
νΗι(_)<>; τιiη γι· (_) ίCιΊ ·ι.ιιι μοι• i.i'fΊ: 'Oi.rι rι.ι•τιί ;τοι• ιιοι• �-ί;τ�·c: ;τιίη(_) 
�·ίνω Ο<ιΗΠ<ί ·ι.rιι οι ι'\ι•ο ;τιοτt'l'Οt'/(!' <>Τ\ ι•:-τtί(_)/ΙΊ ()ι·6ς. ϊ)μι,>ς. Of' 

:τcι.(_)α·ι.ιι.i.ιί> :-τοί.ιΊ, νιι μοι• ι•;τοοι.�·Οf-ί;. <>Τ<ιν ;τι·Οιί.νι--ι;. ι>τι Ου ι'λΟι'ΙC 
ν(ι !t<H' ;τιΊ::: Ηίν 1•:-τιίQ/fΊ ΟιΊ>C:�--- Ι->rι,·> <> 1 ιω:::. ;τοι• μι· τη χrί(?η το-ι• Οι·οι'ι 
"(νιιJ(_)ι�υ ι·rrι ι·;,:ι-ίνο; Οtι :-τι·Οιί.νι, ;τψίηο; zω μιίί.ιοηι ;τολι'• οιΊντομtι, 
τοι• ι--ί;τιι <>ΤΙ 1•;τι>ο1.ομω. ιrrrιν ;τι·Οtίνω νtι ι-'ί.Οω νιι οοι• ;τω, ι-ιίν ι•;τιi(_) 
/fΊ Οι-ι,; 11 <>/l. <ι.ί.ί.<ί Οι'ί.r,> ί-'.ω rι.;τι\ οι'νιι νrι 1ιοι• 1•;τι>0μΟι:ίς το ίι'\ιο. 
Lo1 1 το 1•:τι>ιJ/<ψrιι ;τιίτt'(_). μ.01• c·ί;τι· ;,:ιι.ι 1'\ι(Jουμι· Τ(Ι_ zι'Qιιι μιι; νιι 
τηι __ Ηiοοι•μf' την ι•:τι>ομοη ι1.ι'Τ11. 



(ιΊ 

Μπϊι ιι;τι) λίγο κι1φιS ο κuΟηγητής 1 11τοχu1-:ιίιΟηκε να Εγκιηιιλι-ί
ψι:ι την μον1j γω vι1 ;ωτι:Ι)Ει ιπην πιSλη, π(_)οψι1νιίις γω να ι)ιιψιοΟι·ί 
ΟΙ' κϊιποιο γιψνϊωιο. Δεν ι:ίχε ΠΙ'{_)<t<JΕΙ ot',n r.vι1ς χuι1νος κω ι.ιιι1 
μι\ια r.φΟω11· (νω:: χωuικ6ς κω μας ι:ιδοποίψΗ', 6τι π!'Ο(�νι• ο κιιΟη
γηηiς ... 

'Γ,νιι Ι){_)ϊιδι•, πΕ(_)ωψϊvα μΗΗίνι•χτι1, μι•τιί ιιπ6 μίιι μωφιί ;φο-
01:ι1χ11, ποι• 1'κrιν<1 ιπο κι•λί μοι•, r.ιτ[)ηοιι το φως κω πuοοπιίΟηιτι1 νι1 
μι-: πά(_) Ι'Ι ο ιί;τνος. Οπ6τ1-- ,μr.ιΗ1 ιπο οκοτιίδι, <1κο1Ίι,) μω Ι1uονη{_)1j 
φωνή, ποι• ιτι•νοι)�Ί1Ι'το ι1π6 μια ι)ι•νιηή 11011- να μοι, λι'ι'Ι:«'Γ.οτι 
Θι:6ς! Τιπι Θι:ι)ς!» τψις ψιψ{ς. (Υ;τrιuχιΊ Θι--ι)ς). 

Ι'νιίφιιτιι τη φων1j. Ί Ιτι1ν η φι,ιν1j τοι1 κιιΟηγητοι'1! 'Γ,ντuομος 
σηκιί>Οηκιι κω ;τuοω:1 1χ1jΟηκη, γονιηιιπ6ς, γιι1 n1v ψι,χή τοι•, μι'χuι 
το π{_)ι,ιί! 

( Λ,;ιί ro /iιjjλ(o «Ο ::rιιτψ} /Ιrψψιίρως» το,, Λν. ΚιιλλΗΊωου, ΛΙΙψ,ο /()()3) 

ΜΥΣΤΙΙΡΙΑΚΕΣ ΥΙΙΟΘΗΚΕΣ 

«Ι:φ' ()(J()\' δι:ν φιλΕί ο ιίvΟοωπος τον ι�νΟοωπον �-v 
τη κιι0ι)λοι• ι11rτ:οι'1 σι•νανηjο�Ί �Ίς τον ιη1'uμονι1 ω•τοιΊ 
Ι1ίον» �·ιι ιίινι:1 ο Θι--ίος Οuφ�ΊΊς, «ο ί\i)ης Οα κατωτίνΗ 
τον ιίνΟ(_)(ι)ΠΟV και η ψι•χ1j ι11rτ:01Ί πλι1νωμι'νη Εν τω οκ6-
πι 1--ις Ι'\οκιμαοίι1ν Ολίψε(ι)ς και οδι'•νηc: Οι1 ψι'(_)Ετω». 

«Λ'((ιπι'ιτε ιιλλ1jλοι1ς», Εψίιν�Ί ο 1 11\Sc: τιΗ• φωτιSς n1ς 
Ιοι•ι)ιιίιι;. 

«Το ι)ιαχc,φίζον τον ι�νΟοωπον τοι1 ιιν0{_)(ίιποι• κιιι 
\ΙΠ(1'(0{_)f\1()ν ((\'Τ(!) πϊιΟη. είνω η ;τοιίπη Πt_)(ιξις (1\'Τ(1l_)
οίιις n1ς ψι•ιπως» ι:λ(ιλει ο I Ιι•ΟαγιSuα;. 

«11 μη ι•πωωιj υς τοι•ς νι1μοι 1ς της Φι•οι:ως είνω 
CHj'�·n1uίιι των πι1Οιί>ν εν τη (ινΟuωπι1n1τι κrιι δοκιμαοία 
εις ω•τιjν την ψι1 χ1iν» εδίδωτκεν ο Εu μιj; ο 
Ί l_)ιιτμ{γιιπος. 

«ϊ)πιν δ�·ν ι•πι1.uχει μπαξιΊ τ(ι)ν αποπλοί•ντ(ι)ν τα; 
κοινωνίας της Ι'ης καΟολικ�i αγcίπη. κλijuo; ωtτιίJ\' {οε
τω η ι)ιηνrκιj; Πfl_)Ιπλrινψτις», r.λf'(Fν Ιfl_)Οψrιντης τ(ι)ν 
μι•ιm1uί(ι)ν ni; Ελει•οίνο;. 

ΣΙΙΥΙ'ΟΥ ΝΛΓΟΥ ( ΦtβροιιιΊριος NV5). 



«ΕΙ» και «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΓΟΝ» 

Γοι• ι: ΚΟ)λ.'0)'/31.\'Ο}. 

Ο:τω; rω; μπcιc('έ(_)οι1ν cφχcιίcι ;-:rίμFνη. ιπcι :τvο:τιΊλιιι<ι τοι• νcωιΊ 

τοι• Λ:τ6λi.<1Jν<ι ιποι•; ΔΕλιj'οtΊ;. 1\τcιν χ(ι(_)ιιγμι-'νcι γν<,Jfιιr.ϊι. ηι λΓγ<i
μι:ν cι Δrλcι 1;-:cί :τcφcι·π{λμcηcι ;-:cιι {νcι ιηΊμj1ολο. 2.:ηι :τ(_)<(JΤιι r.cιτιι
τc'ιιΗJυ\,:cιι το 'Τνι(JΟt οcιι•ηSν", το "1ν1η i'\{ν ιίγον". η> 11ι'γγι'•c1 :τιίοcι ι'Ί" 
ιί.τc1". 2.:τcι ιηΊμj)ολu το ΕΙ. Στι; y(_)cψμr.; :τοι1 cιr.ολοι1Οοι•ν. ωrχολιΗ•
ίωστε μF. το «Ι"νι,'JΟι οcιι'Τιiν» r.CH το «ΕΙ». :τι>ι• ι--ίνcιι ι-·:τιτ!_)Γ;ττ<i. ιι:τιi 
μιιι 0Η(φηοη νcι ί.ηιι ΟοιΊν ·,ωι ω; ηιψι<ιτιι μω:: ;-:ω n1; ιιι•nj; ι·νιiτη
τu::. 

1 Το ΕΙ.ιi:τ<ι>; 1\i'\η '((!Ct</ 1]"1.Ε. 1jτ<1ν χcι(!C1Ί/Ιι'νο ;τι'ινω ιι:τιi n1ν ι·ίοο
δο τοι 1 νιωιΊ τοι1 Λ:τιiλλι,Jνιι ιττοι 1 ; Δι-- i.ιι οιΊ;. Οι ιφχιιίοι 'Γλληνι·; 
δΕν ι:γνι,'J(_)ι�ιιν την :τυιιγμcιτιr.11 οημcωίιι Τ<Η' 1 Τ :τοι1 1jτιιν r.τ1jμ ιι 
/HJ\'O\' ι-- ;-:ι--ίνων ;τοι1 ι'ίχιιν μι 1ηΟι-ί ιπιι Λοι.ιιίιι J\lι 1ιπ1j(_)ιιι. ι:_ίνιιι λοι
:τιiν ιιι1τονιiητο ιiτι ιπι'iχο; :,:ιιι ο:,:ο;τιi; τ()\'1 j-\οιιχι''Τrιτοι• ιιι•τοιΊ ιrι11ιι·ι
ιίψιιτο;. bι·ν ι·ίνcιι νιι δι(Jοι·ι λιΊι�η :,:cιι ι - "l_)μηνι-ίιι στο ;τοιψλημιι. ιιλλι'ι 
νιΊξυ; r.(11 ωι ι-·n1υίι-·; γω ι-'ΙJ Η'\'(( %((1 ιποzωηιιi. 1 Ιιο r.ίtΤ(Ι) ;τιιοιιτι'Οι'
\'Τ((l ιι:τιiψιΊ; r.ιιι ι-·(!μηνι-ίΕ;. 'Γ,νιι ιrημιιντιr.<> μι'vο; ιι:τ· ιιι•τι'; :τ(_)ο
ι-'l_)zονηιι ((:1() ΤΟ\' 1 Ιί.οιΊτcι(_}χο. r.((l <T\1'(%1 .. r.(_}I/I!'\'(( ιι;τιi το !·'(! '(Ο ΤΟ\ 1 

'Ί lι-Όί τοι1 Ι-: ι·ν Δι-·i.ιι οί;". 2.:ιιι'Τ<> ο Ι Ιλοι''Τιψχο;. ;τοι• ι'ζηοι· CΙ.(!r.πιί 
zοιiνω ιττοι•; Δι--ί.ιι οι'•;, r.ιιι bιπι-'ί.�ν:-- ιπην :τ<ιτ(_)ίι'Η1 τοι 1 Ι':τίιτη:: Ίtιι 
(((_)r.Π(t χι)()\'1(( Μ{γιι; Λοz1ιχ>ι'ιι; ΤΟ\' Λ;τιiλί.ωνιι, bιηγ�:ίτω μ1ιί 
ιη•ζ1jτψn]. ιrτον Δι-i.<1 Lr.<i Νωi γιιι την ιn1μιωίιι Τ<Η' ΕΙ. Ι 1 :τιφι'ιΟ1·ιn1 
Ίίνπω ι•:τιi τιΊ ;τι; ι)ωί.ιiγοι 1 - r.cιτιί n1ν :τί.ιιτι,>\'Ιr.1] ιrι•νψ)1--1ιι - ιπον 
ο:τοίο 'Ί,μ:τί.ι-';-:οντω" ο Λμμι(Jνιο;. ι)ιίο;-:ιιλο; τοι• 1 ΙλοιΊτιφzοι•, ο 
Νίr.ιινι'\(__)(}::. ιιι__:ιι-'((; των Δι-ί.ιι ι(ιν. ο Η�'ι,>ν. '(l_)<ψμιιτιr.<><; ·,ωι ιίλλοι. 
Ιlι__:ι ι-';τΗ f-Ί)(r) \'(( οημι-ιωΟ1:ί ()ΤΙ γιιι μι·(_)1r.οι'•; το ι-:ι <ΤΤΕ(_)!"ίτω (ΟΤ() 
;-:ιίΟΕ οι•ιι[)οί.ιομιi ·ι.ω ι-ίνω ι-'νιι ιι;τί.ιi cιυzιπr.το\'l'ι.<i οημι·ίο. <ί;τοψη 
:τοι1 ;-:ιιτιί τη Ίνι(ηιη τοι1 ΊΙJ<ίιι οντω, οντιr.(_)οι•ι-τιιι :ϊΤΙ'Ι<ΠΙr.<ί. Διν 
ι•;τιίι__:ιμι Ο!' ;-:ιιν{νιι ιΊ.iλο ι--ί.ί.ψ•ι;-:ιi νωi. 1 Ιιψ((τίΟπω μΙr.(!1) πι·(_)ίλη
ι 1η rι:τιi n1ν :τ<__Η('/!(ίιπίι1 τοι• 1 Ιί.οιΊτωJι.οι•. 

ΚιηιΊ. ΤΟ\' ι)1ι)rί<1r.ί1ί.ο ί.οΙ;r()\' ΤΟ\1 1 [ί.οιΊτίt(!ϊ.<Η' Λμμι(J\'10, το ι:ι
:Ί(__)<Η/ ι'ι__:ιοντιιν ιπιi ·ι.rιτιΊ.:τί.ηξη r.<(l ι)�-'ο:: ;τι>ο:: τον Hi·ιi. Ιϊνω ιι;τιΟυ
νι> το Ίl_ΗΊ.μμ<ι Ι-: νrι τι'Uη:,:ι· οτην τιΊzη. Λ;τίΟ<ινο :,:111 ω)ιιιν()ητο νι( το 
ι)1cΊ.ίχξrιν ι'το1. ι.rι)(_)ί; r.ι'ι;τιιιcι Οl''(r.!'r.ι__:ιιμ�'νη <Jr.Ι·'ψη. ω•τιi rι;τιi ιiλιι τr1 
·rι__:ιιίμμιιτιι το1• ι-·ί.ί.ψ·ι·ι.οι'1 cιί.ιι ιψητοι•, '(Ιιι νιι το i'.rηιωτήm)Ι•ν 11-- (_)<i
ωι,ιι'οωμrι r.rιι 11·ι__:ιιi Οι'ιιμιι.. Ηιί:το1·:τι:. Ι'r.ι:ίνο1 ;τοι• το ι:μ;τνι-:ιiιπηr.<ιν,
νrι ι)Ιι''(ν<,χΗ(\' ο' rι.ι•τιi. ι'νιιν ιι)ιιιίτΗ_J<ι οοj'ι<ψ<i 01•μ[)οί.ιο1ιιi ή μ1rι 1ι)1-
r1ίη:ι__:ιη r.rι1 1·ξrι1ι__:ιπ1:,:ή ιV•νrφη (ι)ιΊνιφ1ν r1ι'Το1'1 :,:rιτ1ι)ιiντιι; 1ι)ίι1.ν r.ιι1



ΠΕ(_)ιττ.11ν ή ιrι•ιφιiλω ΧQίιψ{vοι•ς π(__)ος !'Π(_)ον τι των ι1ξίων οποι•ι'Ίψ::). 
1 lίφατψ_)ι'ίτω (ιλλωοη: 6πως ήδη ΥQ<ίψηκι-·, 6τι η'τοιu ΕΠΙ'((_)ίιψιi bΕν 
1 1πϊφχπ ιπ ιίλλο νω-\.11 άποψη 6τι το ΥQ<ίμμι1 Ι•:, τι'Οηv.Ε ως ιη1μΙ)ολο 
τοιJ ιφιΟμοιΊ Πf\'rE, ή ως αvτίb(__)ωrη των 5 οοφιίιν της <φχωιiτητυς 
(Χίλων - (-)ιιλψ: - L6λων - Ι Ιιττια6ς - Βίι1ς) που ψ)Ελ<1ν μι' τον 
τ(_)ιiπο ιιι•ηi νι1 ίψνηΟούν την ιδι6n1τι1 τοι• οοφοιί ιπον Κλι-·ιi/)οι•λο 
κω τον Ι \ι'(_)ίονι1)(_)0 τον ΚιψίνΟιο. (.Lτο οημΕίο ι11rτ6 ίlς <rη!Η'ιωΟι--ί 
γω να κιψΟι-ί ΤΙ'χ6ν (νιπιωη, (iτι bηλι1δή, ϊιν (τοι 11τι1ν τ<1 π(__)ιίγμι1-
τα, !:Π(_)!'Π!' \'(( l'JΤ(( (_)χει y(__)ιψμ{νο το Ε κω 6χι το υ, El<Jψf(_) l'T(ll γω 
αντίκ(_)οι•ιτη η πιφιικιίτι,> ιίποψη. Οτι bηλαbιi 6πως οι ΛQχ<1ίοι 
Ί-;:λληνι-- ς Χl)IJΟψο:;τοιοιiοι1ν το ΟΥ ίl\'Τί γω το Ο, ι'τοι χQηιτιμοπι>1οιi
οαν και το Ι•:Ι υντί το1 1 Ε. Ι'ι ωrτ6 κω ιπην Ιλιϊιι'Ίιι τοι1 '()μη(__)οι•, Ι)λ!'
Π<Η•μΕ ιiτι το πι'μ;ττο /)ι/)λίο οη,ιΕιιίινπω μΕ το ι-:ι ((\'Τίτοι• Ι·:. () ((ν((
γνιίΗπης Οιι Κ(__)ίνι·Ί κιηιί πιSοο η Εξ11γηση ωrτ:11 πι--ίΟΕι). 11 πι1(_)<lηl(__)η
ση ωrr11 ποι• τίΟπω ΟΕ πιφ{νΟι'ιrη Οιι Ι)οηΟψπ:ι ιπο ξι:πι'(__)ωψ<1 τοι• 
Εμποbίοι•, ;ro1 1 ο <ινι1γνιίJ<rrης Οι1 νομίιπι 6τι /)(__)ί<ΤΚΕΙ ιπο ΚΕίμι-:νο, 
διιιΙ)ϊιζοντω; ιίλλοπ Ε κω ιί)J.οπ Ι!Ι. 1/ιίντως η Ι'(__)μψΕίι1 ωrηί γι<ι 
n1ν l1Π(((_)ςη τω• ι-:ι δrν π�:ίΟΕι, ψ<ιίνπω ι'ΊΕ \'(( την ((:;Τ()(_)(_)ίππι κω ο 
Ι ΙλοιΊτιφχος. (Ι •:ξιίλλοι•, τι) ΕΙ π(__){,ΗΊ να ι•π11(_)χι-· π(_)ιν απ6 το 1350 π. 
Χ. κιιι Ι'Π<ψι-'νως Π(_)Ιν ί1πιi τοι•ς 5 οοφοιΊς ποι• ι'ζηιΗ1ν μι-:τι1ξύ του 
600 κω 530 π. Χ.) 

Το y(__)(ψμιι Ε ι-·ίνω ο τι•πος της ομιλί<lς, της ι·πικοινωνίι1ς ί'\ηλι1ί'\ή 
μι: το Θι.-ιi κω ι:χι--ι την πl_)ιίπη Ο{ιn1 ιπι1 Ε(_)ωnjμιηίl ω•ηίJν ποι• Πl_)ο
οι'φι-:ι•γιι ν ιττο Μίlντείο των Δι-·λφιίιν. \Ι(_)ιίγματι κατι� τον 
Ι Ιλοι'rτιφχο, ιiτιιν ιιπΕΙ •Οι•ν6μωπε ιπο ΘΕ6 ως μάντη, το γQ<ίμμ<1 Ε 
ι-'χΕι την ιπιμιωί:1 F(_)ιίJτψnJς κω ;τιφάκληοης, <n]!ωίνπ δηλιιδ�j κω 
το ΕΛΝ κιιι το I·:IOF, ιιφοιί το Ε Είνω το π(_)ιίπ.ο γQιίμμ<1 των λϊξεων 
ΕΛΝ(ΕΙ) κω ΕIΟΕ.Ειδικιί το μ6l_)ιο ΕΙ ποι• ιη•νιίπτΕι τις π(_)οτϊωεις 
κω οχημιηίζι-Ί τον σι1λλογιομ6, ιίΗπΕ νcι Ι)(_)ίιτκο11μΕ (τσι την αλ11-
Οεω, κιιΟιι-·l_)ιίιΟηκε ιπον Θι-:ό ποι• ΠEQΙ<HHJTFQO cιπιi οποιονδ11ποη: 
άλλο αγιιπ(ιι-Ί την ((λ1ίΟεl ((. (Θα λι-'γιφι-: Liτι τr1ι•τίζετω μι: την 
ΛληΟι::ω). (« ...... τω μϊίλιιπα την αλ11Οι-Ίι1ν ηγαπηκ6τι ΘειίJ, :ωΟιΕριίJ
Οη ... ») Θι•μιiμίΗΠΕ. την ιπιγμ�j ωrτ:11 τα λιiγια τιΗ 1 Ιηοοϊ• 'Τ>ιιί1 Fιμί η 
οδιiς κα· Λλι\Οι'Ι<ι και η Ζωιj". Θιι μπο(_)οι'•οε δηλαδ11 να ι•πιΗrτη(_)ι
χΟΕ ί 6τι το γοιίμμι1 Ε Είνω μ ια π(_)οοψιi>νηιτη π(_)ος το (-)Ει-i. 
Σι•μ/)ολίζι'ι κω 1•ποδι-:ικνϊ1Ει το (ινοιγμα ενιiς δί((Ι•λου ι:πικοινωνίι1ς, 
ανιίμΕοα ιπον ί\νΟρωπο και το ΘΕιi, ανιίμΕοι1 <JΤιι κάτω κω τά (ίνω, 
ανάμΕοα ιπην Γη και τον Οι•l_)ι1ν6. Ο μΕταχΕι(__)ιζ6μFνος το γQ<ίμμα Ε 
ψαίνετω νcι ομιλrί (ανιι)γνι,)(_)ι'ζοντας την ϊ•πcφξη κω nι δι'•νιφη του 
Θεοί�. Τ:τιτι ο μFν Θε6ς, π(__)ουαyο(__)ει'•ει καΟι-'να απιS μας μF το 



ϊ'() 

'Τν(ί)Οι οω•τι\ν", Fμεί; δf cιντ<ι;τοΝδοι•με, μ cιt'Τ(>ν τον τι.:Η1;το. τον 
;,:ωvετωμ6. μF την ;τcψ((δοχ11 και την /)f/)ω6τηη1. 6ΤΙ (Π. ι1λ1jΟ1Ί<ι 
ι•:τάο;,:ει (-)Η>;. υ. 11 λε';η [Ι μαι.:,τι•ψί ε·:τίιη; ()ΤΙ ο ΘFιi; bι·ν ε·ξ�'v
;,:πω :τοη' ιι:τι> την ι•:τ6σταιnj τοι• κω δFν μπιιΙ')ϊιλλπω :τοη' ("ω; 
οι•δέ:τοτF γιγνομ{νη; :τεuί cιι"τ6ν Fκιπ(ίοrω; κιιι μr-τιψολ11;."). Το 1: 
ι•;τοδηί.(ίJηΊ ιτf·/)ωηι6 :τuο; τον ΘF6 κω ομολογίιι τη; ωωνιι\τητιί.; 
τοι•. Λ\-τίΟπιι το "!'ν(ίJΟι οω•τιSν" Οι•μ(ζFΙ ιπον .ί\νΟuω:το την \/'tΊιrη 
%(([ τι; cιδι •νcψί f'; ΤΟ\'. Ε:τίιn1; ΤΟ\' ;τοοιτδι ιψ(ζΙ·Ί ΤΟ\' δuι\μο. ij τοι •λcί
;,:ιυτο ένιι ((:ί() τοι•; δuι\μοι•; :τοο; την ΤfλΙΊιinμιι. Το 1:1 λt·ΊΤΟ\'QΥΙ'ί 
υr :τοί.ί.ιί. r:τί:τε·ι)cι. Ω; :τvιίJnl σιω.ιιl-\1j τη; ί.ι'ξη; ι-:!Οι.- τονι"c.1.-ι την 
π 1;,:1j. Οι•μι'ί:.rΊ την :τoooF1 1;,:1j κω n1ν μ{γιιπη ιn1μιωίιι τη;. Ω; :τοι,'rτο
γψίμμα τοι• 1 1:τοΟπικοι• Ι•:cίν (Ει) ι•:τογuιιμ μίζιΊ την οημιωίιι τη; 
ι•:τι\Οεm�; -ιιιι n1ν ι:;τιιπ1jμη κω την Fι_Jft1νιι fΊδικιίrτr·ucι. 

Λκοί.οι•Οοι'•ν <ί.ί).ε; FQμηνεt•ΤΙκ{; rηι\ι ,1 .. 1; κω ;φοω·γyίιτιΊ;. 
Το Ε ί'lft,'Tf'ί_)O γuιί.μμcι ιπη οεφcί Τ(Ι)\' (f (ι)νψ'ντων ΤΟ\1 Ι·:λι,φ•ι·,ωιΊ 

Λί.ψψ�jτοι•. ιτι•μ/-\(iί.ιζε τον Ί Ιλιο. ι)rΊΊπuο ιπη ιπιuιί των ;τλιινητιίJν. 
Τον Ί Ιi.ιο :τοι• τω•τίζπω 11 οιιμl-\ολίζrΊ τον Λ:τι\λλωνιι. 'Γτιτι η 
cί.:τοt\•η ωηi κcιηιί.�jγu ιπο <JΤΙ το Ι·: ιη•μl-\ιiλιζι.- τον (-)ι·ι\ Λ:τ6λλωνι1. 
τον Θα\ των ΔFΪ.ψ:Jν. (Ο rιναγνι,Ηπη; ιι; μη ιπιιΟ1.-ί onJ\' :τιιuιιηjοη
ιn1 ιiτι ο Ί Ιi.ιο; δεν είνω :τλαν1jn1;. ιιλλιΊ. ιίιπvο). Λ:τοκuι•ιι 1ιττικ11 
ιί;τοψη 00.rΊ <)ΤΙ το Ε ιι:τ1°ι•Ο1Ίνοντιι\' ι\χι :τuο; τον Η1·ι\, cιλλι'ι :τuο; 
τον ε;τιοκ{:ττη. οε οι•νδι•ιωμιi μι.- το «\'νιίJΟι ιτrιt'Τ<>ν». Tot''To μι .. την 
ι'ννοια ιiτι 1•:τι10;,:οιιμ1· μ(iνον α;τι\ τη ιπιγμ11 ;τοι• γνιιφίοοι•μ1 .. τον 
f((l""({) μιι;. ((:ΤΙ) τη ιπιγμ11 :τοι• '(\'(ιψί�()Ι'/Ιf' ()ΤΙ ι1:τιίvzοι•μ1·. ΠΟ\ 1 ((;τ()

%njοοι •ιι.[ ιιι'τοοι•νυι)ηοίιι. χιψιικn1u10Τ1κι\ γνιι'ψιιτμcι κιιι 1.-ιι)ο;τοιι\ 
διωι ιφϊι τοι• cινΟuιίJ;τοι• rι;τ6 ηι cίί.ί.ιι ι\\'Τ<ι . .Ζ:την ιί;τοψη ιιι•ηi 1·;τcι
νι:ο;,:ι\μωπι: ;τιο κιίτω. Ξ1·κινιίJ\'Τ<ι; rι;τι\ την :τιψιιη1uηιn1 <>ΤΙ η :τυλιιί 
'(QC1</ 1j το1 1 Ε. ε·ί;,:ι: το ο;,:1jμι1 ημιο1·ί.1jνοι1

• μι .. ΊLJ<ψμ1j κιίΟπη οτο 
·ι.οίί.ο ιι�'l_)ο; ΤΟ\ 1 ι-:, /ΙΗ._)1%Οί Οι'ί.01 1 \' V(( Ι)ί.1':τοt1\' (ΠΟ ημι:,,.ιΊzί.ιο, την
Μητrv<ι 1 ·η. γονιμο;τοιοιΊμ�-vη cι;τι1 τον I Ιrιτι'u<ι - Ί Ιί.ιο ιτι•μΙ)ολιtι1μΕ
νο ((:1() την κrίΟπη ·tucι.μμ11 . .Ζ:1 1νωι ij; ι·ι_ψηνι·ίrι /Ω.1';τι:1 (ΤΤΟ ι-:. το
:τνιιΊμrι ;τοι• γονιμο:τοιΕί κιιι Ο{πι ΟΕ %ίνηοη n1ν ι•ί.η. ;τοι• , .. ν1 .. ογο
:τοιιί την ιΊί.η .

.Ζ:ι•νωι ή; ι-ιψηνrί<ι: Το Ι·:. LFi.ήνη - Ί Ιί.ιο;, ιτ1ψ[)οί.ίt1.- 1 την 
()\'ίJ.ι)υ, την <)t•υι)ικι\τητrι ι)ιrί μ1'οω 1 τη:: ο;τοίιι; 1.-z,)ηλrίJνπω η 
Μr:γιίί.η Μονrίι)υ. 

2. Το ι:ι ι'ίνω το ()\'01[(( ΤΟ\' Λί.ηΟινοιΊ Οι·οιΊ 1/.((1 ((Vfl<ΠOΙZF"ί :τοο;
τιι διΊο ΊιΗίμμιιτιι τοι• η-τιΗιγuιίμμιιτοι• (τη:: ί.ι'ξη; ΙΊιιzl)ι:) κcιι 
(ί\''(%1.' '1.t_)ψι-'ν<ι :τvο; το ΙΟΔ %((1 το χι-:. 1jτιιν ι)ι-· '(LJ<ψμι:νο οτο Νω\, 
ιποι•; ΔΕΪ.</ οιΊ;, ;τοι• rjηιν υνι'κυΟ1·ν κrιΟ1ιχ1(ι)μ1'νο; ιπον .ί\γνωοτο 
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0Ε6. Το Ι•:Ι hι:ν �-ίναι μω φωνή ή <η•λλfψ!i, αλλιί hι•ο ξι--χι,φιοτιί οιΊμ
φωνι1 του Π<tλωοιΊ ιιλφιψητοι• <)ι(lΧl'Χl_)ψfνα. 11 ((ν<ίγν(Ι)<rη τοι• ι-:ι
Πl_)fΠf'l νιι γίνfl ι�π6 τι� δι:ξιϊι Πl_)ος πι ιφιιπ�·uιί, 6πως {τψιιπ<ιν οι 
χϊιτοιχοι της Λνιηολής χω οι <)ιχοί μιις ιφχω6τ((τοι πιηι·'l_)ι·ς τη; 
Ι•:χχληοίι1ς ,ως. 2.:την <φχιιία yl_)ιιφή τοιι ι-:ι, ιοοhι•ν(ψοιΊν - ιιντιιrrοι
χοιΊν, τ<ι ι\ιΊο πρι,'ηα Υι:><ίμμαηι το11 τι-:τl_)<ιγuϊιμμιηοιι, <'!ηλω'!!i το 1 
ι:ίνω το ΙΟΔ χω το Ι•: το ΧΙ•:. Το "οιΊμπλι,yμιι" ιιι•τ<) Ι)uίοκοντιιν 
πιΟιιν<'iτιηα χιιι οτον νωS του 2.:ολομιί>ντιι, ιιλλι1. κω ιJΕ ιΊ.λλοι•ς 
νιωιΊς, μ{ιΗt ΟΕ Τl_)ίyωνο, ή ως Ητl_)αyl_)ιΊ.μμίιτο. Ο νω)ς <ποι•ς 
Δ�·λφοιΊς !ΊΤ<tν ιινι'χ<ιΟι:ν <ιψιΙ'l_)(ιψι:νος :πον ί\γνω<πο (-)ι'<). γι' ιιt•η1 
χω πολλ{ς φ<ψι'ς ϊιλλιιξι-: το 6νομιι το1• νιιοιΊχοιι (-)ι:οιΊ. Ι Ιιιλιι1πuιι 
Ι]Τίt\Ι <LψΗ"l_)fιψι'νος ιπον Ι Ιοιπιh<ί>νft, η τl_)ίωνιι τοιι οποίοι• ι)ίνιΊ τον 
ίι)ιο ιΗ•μl-\ολωμ6 το Υι:><Ί.μμιι Ι•:, μπιί <πον Κu6νο, μπιΊ. <Π)}\' Ι'η . μι:τ<J. 
οτην (-){μι ι'!ιι και τι'λος οτον Λπ<1λλωνιι. ΜπΕίχΕ 6 1 ιω ς κω ο 
Δι6νι•οος. 2.:τον νω) ω•τ6. ι'!ι--ν ι 1π1juχι' Είι'!ωλο ιj ον<ψ((οίιι το1• (-)1:01Ί , 
ιιλλιΊ. μι1νον ιφγ6ς λίΟος (ιικ<ιτ�'uγωηος) <Jπω; Ι)�· ιοτιψι-- ίτω, το 
<Ί.γιιλμα τοι• Λπ6λλωνος ιποι1ς Δι--λιι οιΊς ιjτ<tν κίωνιις Πl_)<ίγμ<ι ποι• 
μιις ψfl_)�Ί οτον νοι• την οηiλη ποι• 1-'οτψη· ι) Ιιικιί>Ι-1 (Ιϊν. ΛΙ·:, 14." 
χ<ιι ι'οτηοι'ν l<tΚ<•>l-1 οτι)λην Ι'ν τω τιiπω ω 1:λϊιληοι-:ν μι:τ' ιιι•τοιΊ ο 
(;..)ι--ι1ς ιπ.ι)λην λιΟίνην ... ") χω τη μ((l\>η πι'τι:><t τη:: Κωψιϊ ποι• χιλιιΊ.
δι:ς πιιπ.οί τοι• Ιολιίμ, πl_)οοκ1•νο1Ίν κιίΟ,.- χu6νο. 2.:ι•ιφολίζι-Ί ι'πιψι'
νως μr ιΊ.λλη ι'!ιιιτιΊπ(Ι)οη την ιhr-ιι Τοι• ιίγνι,ιοτιιι• (-)1:οι\ τοι• ΗΗιιΊ 

((l•τοι\ γιιι τον οποίο ι•πιiι:>ΧΙ' l-\ωμι1ς οτην ΛΟιjνιι. Λι1τιiς λοιπι1ν ο 
ι"ίγνωιπ.ος (-)�"<1ς ι:ίνω κιιτιΊ. μιιι ιΊ.ποψη ωrτι)ς γιιι τον οποίο ι'χ�Ί γl_)<ι
φι-:ί το ι:ι ιποι•ς Δι--λψΗΊς. Το (-)�-ίο ()\'0/l(( ι-:ι ιj l<tχ. ιjτ<ιν Π(ωίγνω<Π.0 
ιmιν 1·).λιΊ.Ι)ιι. ως (-)�-ίον 6νομα. ποι• 1jλΟ1· ιπ μιις τοι•ς Ί:λληνι·ς <ιπ<i 
την Λνωολιj. (Ι Ιιψλ l<ίκχος -- Βιίκχος). Τr-τοιιι t<V<t /-\uίοκοι•μι' κω 
οτον Ι Ιλοι'rτιφχο. Ι!πομr-νως ο (-)�·ιiς "των Δ1--λι1'1Γ>ν" Ο<ι μ..,-τιψοιΊιπ νιι 
μι-:τονομιωΟFί χω ΔΙ<>\Ψοος. (I I LJ l)λ. Μιικι1ίl\ιιιι• "ο γιφ Λuιοτοτι'λψ: 
ο τα ΟΗ1λογοιΊμ�·νft <η•γγι:yl_)αψιΓις Λπ<)λλωνιι τον ω•τιiν Ηt'<>ν �-ίνω 
κω Δι<J\Ψοον <)ιιι πολλ<Γ>ν Ι'πιχ�Ίl_)Ι]μ<ίτων l)Ι'l-\ωοί ... ομοίως ι'\1· κω οι 
Βοιωτοί οι τ1,ιν I ΙιφνιωιΗ)\' ι�·u<iν τω Λπιiλλωνι λι'γο\'Πς ομοι'• το Η 
Ι)�·λφικ6ν μιιγτι:ίον Υ.ω τιι �ακχικιί ιίνη_>α 1--νί κω τω ωrτιι'J Οι·ιίι ι�'(yιί 
τιμιί><Jι. ί'-·6 κω ι:πί το (tι•τ<) <JL)()ς . πλοιΊοι τω TF Λπ<iλλωνοι κω 
ΔιονιΊοω"). 

Ως πu6ο0π�·ς ι:νιοχιrτικr-ς <JΚΙ·'ψ�Ίς. 1--ίνω οι Ι'Π<ΗΠψJίζοι•οι'; ιiτι 
κω ο ΙΛΝΟ2.:. ;τl_)OfLJXfT<H <tΠ<) το ΙΛΩΝ κω ιιι•τ<i ιιπ6 το ΙΛΩ ποι• 
f'ί\'ω η ((\'(tΤΟλικ11 Πl_)O(j'0(_)(1 τοι• ι-:ι κω ()ΤΙ η λ�'ξη ΗΕΟ2.: ι)�·ν Πl_)Οf(_) 
χπω ιιπ6 το (-)Ι!Ω. οιΊτι-: <tπ<i <ιπ6 το Ι·:Ω ποι• <nηιιιίνrι ι•πιίuχω, rιλλ<ί 
((Π() το 1 :. ΠΟ\' σημιtί\'�Ί τη\' Τ(_)lΤΟΠ(_)Ο<J(ι);τι κ1j Ι'\'l %1] οι •οία. 1--ί\'ω δf' 
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:τιΟανύν η ονομασία αι•τιj πεuί τοι• Θι:ίοι• νrι δημιοι•uγ1jΟη;,:ι: γι<ι 
ποc,ηη φορά α:τ6 τοι•; αρχαιιSτατοι•; F:τ1jλι•i'ιι:;, δηλιιi'ι�j τοι•ς 
Ilεi.cω'(Ol';, ;του %ατά τον I Ιu6δοτο ελιίτQFt'ιιν Θε6 τοι• οποίοι' 
CΓ,ινουι•σαν το 6νομα. Ε:τομ{νω; το ΕΙ των Δrλφ,>ν ι -:ίνω τ<ιt•nSιrημο 
μι: το ε/)(_)cι'ίr.6ν υίiμ.-τλFγμα ΙΟΔ - ΧΙ-:, :τοι• <ι:τοδίδετω με το "ω•τιJς", 
"ε;-:είνο;", Ε (_)μηνείιι ποι• δεν α;τ{χt-ι πολι• α:τ6 ηι ιινωι·εuιSμι:νrι rπην 
Ι Ιαί.αιά ΔιαΟψη (Τ�οi'ιος Γ, 14, ";,:αι t-ί:τι:ν ο θΗJς πuος Μωίiιπjν 
λέγων Fyci> ειμί ο ων") οι''ΤΕ :τρο; τον OQq;tr.6 στίχο "Ζυ•ς ην, /χι•; 
εrπί, Ζfι•; {οπαι", οι',τε πι_>0ς το αν<ιφεο6μενο ιιπι, τον Ι ΙλοιΊηιοχο 
(Ίυις - Όοψι;)," I>(<•'J ε ιμί :τcιν το γεγον6ς r.ω ον %<Η ιΊΗJμrνον r.ω 
τον Fμ<iν :τέ:τί.ον 01 1δι--ί; Ονητ6; ιι:τFr.rίλι•ψι-·". 

3. Lηι :τοοηγηΟϊηιι ι:ξπιίιπη;,:ι· ο ιn•μ/)ολιιτμ6; r.ω η οημιωίιι
τοι• ΙΤ ot· μf-"(_)tr.ι1 οημείιι ιπ οχ{οη ;-:ω οι•νιί(_)τψτη μι-· το ' Ί'νι,>Οι 
οω'Τιiν". 1 Ιιιπt-ι•οι,μι: ιiτι το πλtΊ'τ<ιίο ω 1τ6 bι:ι,ιι l%CJ π<φιίγγι),μ<ι ij 
:τοοτοο:τ�j, μ:τοψ:ί r.ω bιr.ωοι•τω νιι i'ιιι::--:ι'ιι;-:1jοι:ι μιιιν ω•τονομίιι. 
Το «ι·νrι'JΟι ιΗιt'Τιiν» υ1 1νbι'πω ιιι: μιιιν F:τι/)ι·/)ιιίr1ΗΤ1). μι: μιιιν ι•πrφ
ξιυr.1\ :ταοω\οz�j, :τοι• :τοοι'ι_Jzι:τω ij ι\ίbπω ιίνωΟι:ν (ij ίοως μι: ιοο
ι)ίινιψη ι)ιcηι•:τ(ΙΗΤ1] ι:;,: των ι'νι)ον). Τcιι'ΤrJχ(_)ονrι r.ω (μμΗΗι ιη•νιιπ<ί 
μια ;τ(_)οτι_Jο:τ�j γ ια μια οι 1γ;,:ι-·;,:οιμf'νη ιΗ•μ;τι·(_)ιψο(_) <ί κω οηίοη μω 
t 1π1:νΟι•μιιn1 :τοο; {ν<1 (_)<Ji.o r.ω μι« ιι:τοιπολ�j :τω• ι';,:ι-·ι ο <ίνΟ(_)ωπος 
οτο ι:;τί-ιr:ιο τ<ιξι-ίι)ι το1 1 • ϊ)).ι:ς οι :τιιι_,απιίνω λι:ιτοι'(_)yίι:ς τοι, (_)ητοιΊ 
<)ι_Jοι•ν οι•μ:τί.η(_)(Ιψrιτιr.ιί r.ω <η•μ;τλ(;,:οηω. Λιιιφι'ινοντιις γνι,Ηrη της 
ίι:τ<ι(_)ς�j; το1 1 ο <ίνΟ(_)ίΙJ:το;, <ι;το;-:τιi>ντιι; ω'Τ<Ηη•νι:ίι)η<rη, ιινιιtηπί τον 
(_)ιiί.ο το1 1 <ίτην ι·η r.ω τη οχ(οη τοι• μι: τον Οι 1

ι_Jrινι>. 'Ί'νι,)(_) ΙΟΕ τον 
Η<Ι'Τ<i οοι• ·,ωι Ου γν(Ι)(_)ίοπ; το Lι•μπυν r.ω τοι•ς Οι'οιΊς" ι)ι<ι/)ιίζοι•μι' 
ιποι 1 ; "ΜFγcίί.οι•; Μι'•ιπι:;" τοι• LΙ'(_)ι'. Κω η γνr,Ηrη ω•ηj, η <η•νι'ίι)η
ση ω·ηj, ίοω; νrι ι·ίνω ο ο;-:ο:τ6ς τοι 1 .Ζ:ι',μπ«ντο;, <Jπως οηιη·ιr,Jνι:ι 
r.ω ο ω)ι;,:οο;,:οτωμι'νο; r.«Οηγηηj; ΞυνΟιi:τοι 1).ο; zω <>:τως ειι)ι%r1>
Π:(_)rι Οι-'ί.1:1 το υνΟι_Jιι>:τιzιJ υξίωμιι. 'Γηη ςΙ':τι:(_)νοι•ντω τιι ιινΟ(_)ιί J:τιν<ι 
<J(_)ΙU, οι ιπι·νι-'; cινΟι_Jr,'ηινι-·ς ιινιίγ;-:ι:; ;,,ω το (_) ))T<J ιη�νιVι:τω %<ιι 11;το
ι)π;,:νι1 ΕΙ μι<ι ΟΊ'/L-τιιντι;,:1j ιινιιγr.cωiτηηι r.ω :τι_Jιιγμ<ιτι;-:ιiτητυ. 'Γχι:ι 
"(ί_>ωμί ιiτι ,,η ιΊ:τιψςη Ι'\'<>; ;τr ι(_)ιιτη(_)�jι τι μοι • οι'< π�jμι ιτος, riπως ι:ίνrιι 
το L1'!.Lι((\' ι)ι·ν ι·ίνω νοητή, zω(_)ίς n1ν :τιψω.ληί.η ιΊ:τιψξη Π(((_)((Τη(_)η
Τ(J)\' ι;,:ιινrί>ν νιι :τ<ψ<ιτηο1jοοι•ν το ψl'<Hi'.<i <<Ι'Τ<J οιΊμ:τrιν». /'ι' ω•τ<i r.ω 
ο L<ι>r.(_)<lτη; ι·Μι)ωιr.1 -: <JΤΙ "ο rινι:ξι'τιωτο; /)ίο;, 01 1 /)lίι>τ<iς ιινΟ(_)ιίJ
;τω"· γι' ιιι•τιJ r.ω η ΗΗJ>Π (_)Ιr.1\ zrιτrίι)ι•rrη, η ω•τογνωοίιι ητην οποίυ 
τ<><Η> ι:;τιμι'νι-Ί ο Κοιιrνrψ<Η' (_)ΤΙ, '(Ι' <<1'T<J η μι•ηι rη ι:ίνω ιιπ<ψιιίτητυ 
στοιι.ι:ίu. <πην :το(_)ι'ίrι τοι 1 υνΟ(_)r1'J:τοι 1• ι·,, <ιιrτrJ το 'Τνιί>Οι <Ηιι1τ()ν 11 

-

:τοι' <Η'/L-τί.ηοι,ινπω r.ω ι:νιοι.ι'•πω rι:τιi το ΕΙ - (zr:ι r.ω ιινΟι_Jιί>πινη 
<ιi.i.<ί r.Cll Ol'!Lι((\ίlr.11 οημrωίυ %((1 ί.ι-Ίτοι•ι_Jγίrι.. 



Από τη σοφία της Α νατολιίς 

'Οπως ι)fνf·ις το κuίχι, οι.ι11 η θύ.λοοοο μονιιiζl'I, 
γιοτ( μω ιiγuω φοι;ρτοιίνο τn (.!ημύ.ζl'I, το /101,λιriζΕ·ι, 
ιV11ε την οπrSιrοιrιί οου, 0011 ιπ πιϊο101 1 11 το μποι·ριri 0011, 
ως 11a νnιιιιιπις της γολιί11ης τη γλι 1κιiι)ι1 ιπην κορι)ιιJ. σοι•. 
'Οπως, r5τω1 ξύ.φνοι! μπrSρο μ 'οιπρuπrS/Ιρω1το ξΗJπriιπι, 
ιπfκl'tς Κ(lJT0/ 1 και :τροιψ{Vfϊς Ι/Ι 1λΟ'Ι,ΙΙΙ'ι 1οc: 11(1 Πf'f}(J.IJl't, 
κι rSτι1ν κιiποιο11 ιποιJ θιιμοιί τοι.', τοι, %t1κοι, το11 /Ι r_μις τηιι οίρfJ, 
μη ,ιιuζ( τοι, ιτι 1ζητψπις - προqι ·λrJ.ξοι ', rSπως ιπ ην ,ιι :τrίψ1. -
Μη ιΤΙΨf'(JΙιJθf'(ς τι Κ(111fϊ κf-/1ηις :rοι-ν' ι·ξοργιιψ{1•ος. 
Διχως ιπr5χαση το κrJ.Ι'fΊ, ιJ011 τρι-λrSς, ιJΟ ,ΙΙ!-Ο1 1ιψf1•ος ... 
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Λπιί το flι/Ιλίο «'/'ο χομπολιίϊ τιιι• ιlι·ρ/ΙιΊιη», ιιtJιίνιιι 11)./3. 

Από τη λαϊκ1ί μας σοφία 

- Κυχ11 οογ11, χιαιi της τι'λος.

- Ι Ιυο<ψι'(! ΙιJΕ λιγϊιχι, ιSτιιν Ι)λ{;πις Οι•μι,ηu'νο.

- Ο Οι,μωμt'νο; κι ο τοι·λιiς,
το ίδιο μοιιίζοι•νt' κι οι bι 10. 

-Το l)ικιδι 1νι1 ιτοι• το Οι•μιi, ν<ι τον φι•λϊι; γω το ποω·ι.

- ΛfίπΕ απ6 την Ο(!'(Ι), μη υοι• κολλψπι κοίμιι.

-Όποιος Οι•μιίιν�Ί πολιΊ , xιil1tΊ τις ημι'(!ι'ς τοι•.

-Τοι, Οι•μοιί γιιιτοιSς, ο κ<ιλιSς λιiγος.

Από την ελληνιχιί αρχαιότητα 

- Ο Τ(!f'λιiς διιιψϊ(!t·Ί απ6 τον οογιιηιι'νο_ μιiνο ω; :φο; τη χοονιχ1j
διάοκuα.

ΚΛΊΩΝΟΧ (ΛνΗολ. 2.'το/1ιιίοι· Κ. 68) 
- Cίναι πολιί πιο φοrιφι'; οι οι•ν{πfΙFς της Ο(!'(ΙJ; Κ((Ι της λιί πης μας,
απ' 6-τι Είναι ω•τιί τα ίδια τα ποιίγματιι, γι<ι τιι οποίιι <ψγιζιSμωπι:
χαι λι•ποι•μωπε.

ι\ΙΛΙ'ΚΟΥ ΛΥ!'!!ΛΙΟΥ(ΊΊιrι-::;/:Ί11 1τriν. !Λ, ιη. 8) 



-11 ιιbι•νιψία να μη οι•γκριιτFί ;τοτ{ κcινϊνας την Οι_JϊΙl τοι•. ι--ίνω
1/_(((_)((%n1οιστι%() cι:-ιιιίδft'ΤΟ\' %((( ((%()1.(((Π()l' υν0(_)(ΙJ:Τ0l'.

JIΛOY!Λl'XUY (}3ι'οι //ιιψίλλ. Χιiλω1', ΧΧ/). 

Τον Θεόν προσκύνησον ... 
Λπιιχιv.ι•ψη rιι1 1 /ιιιιί1Τη, χι·ιι. χ/1' 

Μ(1%ιίψος nιπις ψ·λύ.ττιϊ τnι·ς λr5γο1 1ς της .ι(>Ο((Ί/ΤΙι'υς ΤΟ/' /1ι/1λι'
οι' ΤΟ/'ΤΟ/ '. 

Κοι 1·γοί ο /ωιΊ.1,ι,ης 1/ιιυι ο ιι)ι,ίι· T(ll'T(l %(11 Ο%οι•οος· χοι r5ΤιΊ 
ιίχοι·οu χuι π'ι)οι,, ι':ποο 11u :τροιJΧΙ'Ι'ψJ(Ι) (ιι,,ροιJΟπ1 τr,11• Π()ι)ι,ί1· τοι• 
Ο('/{λοι· ΤΟΙ' ι)Ι'!%Ι 11·01τος Ης 1·,ιι/ T(ll'T(l. 

Κω )./γι ι :τρος ηι/, Ι Ιυnιπχ1· μη χrΊμ ης ΤΟΙ'Το· ι)ιr5Τι ιγοί ι/ιιω σι·11
-

ι)οι•;_r5ς ιJοι· χω Τοι11 (1()1·λqι(ι11 ιJΟΙ' τr,11· .ι(>Ο((Ί/τrι111 χυ.ι T(J)I' rι:1•λc1ττr5-
1τω11 ΤΟΙ'ς λι5γοι•ς ΤΟΙ' /1ι/1λι'οι· ΤΟΙ'Τ()/ 1 • τοι: θπίι· :τuοπχι,!1:ηπο11 • 

Συνταγή υγείας 

ι>ι,πψΗ(η μιιι ιιι'(_)(( το Χιrτιι( '(/(( τοι•; %((\'()\'!"; τψ: l''(!"ί((;:
- ΊΊ :-ι(_)ι';τι-ι νιι κcί.νιίl'/lt· Χ()τζ(( ι·ιι ι'ντη τοι• ι·ί;τιινι--. γιιι νcι ι'χοι•μι· 
(ί(ΙJ!l(( .(!Ί __ Ηi %((1 ν(( μην (((_)(_)(!)(Π((ί\'οι•ιιι·:
Κι ο Χ<>τζιι:: τοι•; ι'ι�ω<Η" την ;τιψιι%<'ιτ<ιJ <rι•μ/-\οι•λιj: 
- 1ιt %(_)(ΠΙΊΠ :::ι·<π<Ί Τ(( ;{()(�\(( {j((;. (�l_)OO!"l_)() το %!--lj ω.ι ου;, Π(_ΗΗΤΙ'χι---
τr το οι,'ψ<( <Η(; %<ιι νι� μην ιτκι':-ιπιτπ /-\ιιΟι·ι<ί.!

/1:τιi το /iι/iλι'ο «Ο ι\'ιιιιψ ττι'ι• Χιiτi;ιις, 2.·. Μιιγιιί.τοι,),οι·, /11Jψ111 Ν80» 
*** 

Ί-.j_ι TU .,ι5ι)ιο οοι· �Ε<πr.Ί, ΤΙ/1' χιψ;λιί ιJοι• %(>1\1, 
%{)/ ΤΙ! (Π(ifl!l'jl /J, υ;.ωr r_ιι\ γιοτr_}{ΙΙ' ι)ι 1' ι''jl ις ι.uι ι'ο. 

"',f- :,: 

11 πί,; ι•τ((ί(( ι•;τιiιΊι-ιξη τοι• Χιiτι<( (ν<( μην ιτκι';τπιπι· f-\,ιΟπ<ί.). 1ως 
ίJι•μΓ;ι ι τοι•; i.<>γι>ι•; τ<>Ι' 1 Ιί.<ί.τιιJ\'<ι: 
Γο :τιο χυ.λr5 :τοι• /Ίοιμι vu. χr.Ί110Ιjιι· ιπις ιn•,ιιrrοuι'ς μυ.c:, ι-ι'ιιοι νυ 
:τuψηι/1Jf;1μι riuo ιι'ιιι ΤUΙ .--τι uιοιJι5Τι ψ; ιίuιμοι χω ι ιυ. /1 ην ογοvο
%Τοι·,ιιι. Δι 11 οξ(ζιι %(J.Ι11Ί10 o.--rr5 Τ

. 
oι•Or__;(Jί.--rιv(J. 1·0 ΤΟΙJ υ.ποι)/ι)οι;μι: 

,"ΤΟ)./' ,ιι f. ιr.Ίλη (J/l,IΙUΙJ/(J. 
1/ο;,_,υιΊι (ιΙΜ /1 - (,' 



(Οτι κιiλλιι1τον ι5 τι μιiλιυτιι ηι11ιχίιιν ιίγΕ-ιν ι·ν τιιις ξιιμιιοuιιίς κιιι μη ιιyω,,ι

κπίν ... οιίπ τι των υνΟρι,ιπίι11,ιν ιiξιον ον μι-γι ίλης υποιιι\ιjς). 

Η συνέπεια στους λόγους του Ευαγγελίου 

Ι Ιιις 6ιπ:ις cικοι'•ΕL τιως λ6γο11ς μο11 τοι'ιτοι•ς και κάμνει αυτούς, 

Ο(λω ομοιιίΗίΕl υι•τιiν IH ιίνίJ (_Η! ψι_Η1νιμ ον, ιiοτιc:: ιιJr.ο<'Ίιiμψτι' την 
οι%ίιιν ιωτοιΊ Ι'::τί την π{η_>ιιν· 

Κω %<η([)η η Ι)(_)οχ1j. %<ιι 1jλΟον οι πnτιφοί, r.ω �'πν�'ι•οιιν οι ιίν�:
μοι, και πuοο�'Ι)<tλον Εις την οικίιιν Ι'Κ�-ίνην, κω ι'>�'ν �'πΕοΓ ι'>ιι>τι 1\το 
η:01:μελιωμ{νη t'πί την π�:τοαν. 

Κιιι πας ο ιαοι•ιιJν τοι•ς λι>γοι•c:: μοι• τοιίτοι•c::, και μη κιiμνων 

αυτούς, Ο�'λtΊ ομοιωΟ1j μ�· ιίνί'ψ<! μι,φι>ν. 6οτις ί1Jκοι'>ιiμηι11' την 
οικίι1ν ω•τοιΊ t'::τί την ιίμμον· 

Κω κατ([-\η η [)(!Οχ1j. κω 1jλΟον οι ποτιψοί. r.ιιι 1':;τνυ 11Ηιν οι ιίνΕ
μοι, κω πuοο�'Ι-\αλον t'ις η1ν οικίιιν Ι'r.t'ίνην. r.ω 1'π1'0Εν· κω 1\το η 
πτιίχ11ς ωιτ1jς μι:γ(iλη. 

Άλλη αναφοuά: 

Κιιτιί Μιιτllιιίο, ζ 24 - 27 

***** 

t'ν Οι'λι'ι Ειο(λΟι:ι ι-:ις την [)<ωιλι,ίιιν των οι•οιινιίJν ;τιις ο λ{γων 
ποος Εμ(, Kt'() Ιf. Κι1οιΕ· αλλ' ο πράττων το Οέλημα του Ιlατριίς μου

του εν τοις ουριινοίς. 
Κιιτιί ΜιιτllιιιΊι, ζ, 21. 
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ΙΊΟΙ}ΊΉ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ (11- s - t99(,) 

/ΙΛΥ Δ. ΛΝΛ/"/','ΩΧΠ)Υ 
Λγα:τητοί μοι• αbcί.ιι οί. 
U\'ω ιrψtf"(_Ht μιιι μt'γιίλη γιοι.η1j τη\' ο:τοίιι ;,:υ06(_)ιοf η ιι'φι'•η_>ιιι 

τη; Θ.Ε. Ι·:ΛΕΝΛ 111:ΤJ>ΟΒΝΛ ΜΙΙΛΛΒΛΤ2:ΚΥ ιπη /Ι\'1jιιη της 
ο:τοίιι; ι1i.ιΗ οι θΗiιΗΗj οι τοι• ;,:ι1ιτμο1• ιι:το;,:ιιλι•:ττο\'τω. 

Δr\' δι•ιτ;,:οt.Η'ιψω δF ν· ιινιΗςω τη ιn)JΙΙ'(_)Ι\'Ιj ιιος γιιψηj J!!' τη\' 
Ι-- (Lι\'Η'(ψt•'νη ιrι•�1jηιιn1 ;τοι• rίχιι μF {να μΟ.ο; τη::: Θ.Ε. %((( \'(! χοη
οιμο:τοιψ111) τιι ίί')ιιι τιι ί.ιi-ιιιι τοι•. 6:τω::: τιι ιί;,:οι•ιτιι τηλtΊj'<ι>νι;,:ιί>ς ;,:ιιι
ΙLι<J(_) ΗJιι νιι τιι ot"(%(_)<ιnjoω: 

,,]·ην ιίνοιξη ι')f.- \' την <j {(_)\'Ol'\' μι\\'ο τιι ι1 1ι<ψίj'(ι λοι•λοι•ι\ιιι ;τοι• 
ι1ί.οι μιι; Οιι :τ(_)<ΗΤ%ιψίοο1•μ1-- οτη J(\'Ιjμη τη; Ι·:.Ι Ι.Μ .. ιιλλιί ι--ί\'ω η

ΛΙ'ΛΙ 111 61.ω\' των Θι--οιτι1ιι <ιJν. ι-- ίνω ιι1•τι1; ο ιιι1οιηο::: ίJΙ'\'ι\πι;,:ιiς 
%(_)ί;,:ο; :τοι• μιι; 1-- \'ιίJνcΊ. ιι11τι1; ο ;,:οι\'ιi; ιπιiχο; ;,:ιιι :τ(_)ΟΟ(._)Ιιηι6; ;το11 

ιι {(_)\'ΕΙ την Άνοιξη την ειτι,1τε{_)ιχή, την Άνοιξη του φωτιjς, την αιιί1-
νια �\νοιξη της ψυχ1jς χu.ι του πνεύματος που ζουν οι ανιίιτερες 
ιrυνειbήιrεις». Οι ι\ιδιίο;-:ιιλοι τη::: Θι·(ιι; L<)(/ ίιι::: t'ιι\ιι\' μι· %<ηιινιiηιn1 
τι::: :Τ\'1·1•μιηι;-:r::: ((\'(ί'(c.t·; ΤΟ\' Λ\'0(._)(Ι,):11\'Ο\1 l't'\'()\'; οι ωωίι·c !'%ι\ηλιί)
()η;-:((\' ;τοιοτι;,:ιί μι'ο(( ((;τ() zιλιιίδι--; ϊ.L..><J\'I(( f.'\'(Τ<((._)%(ί)ιΤΗι)\' %{(( t'%(._)l
\'U\' ι1τυ\' 1ji.01· ο ;,:ιιτιί.λί.ηί.ο; ;,:ιιιοιi::: νιι ιι:το;,:ιιί.ι•ιι Οι-ί, ι'οτω ;,:ιιι ι'νιι 
μ�'(_)ο;. ιι:τι\ τι; ωιίJ\'Ιt< Λi.ψ)ιΊι--; :τοι• ψΗιν %(_Η'J!Ιlι'νι--; κιί:τοπ ιπιι 
Ι',ιίΟη τω\' Νωί>ν. 1-- :ττιωιι (_)ιί.γιιπιι μι•οτικιί. :τ(_)<ΗΗτιί. μιiνο 01· λίγοι•; 
;,:ιιι f·;,:ίχ;-:τοι'•::: Μι•ιπιιγωγοιΌ;. ϊ)μω;. 1ιι'οω τη; 'Γ).ι·νιις Ιlποι\Ι)νιι 
Μ:τί.rψrίτο;-:ι•. <ι:τιi ιιι'Τι>\' τον :τνι'ιψιιτικιi Οηοω•οιi ιi.τι %(._)ίΟηκι' οκιi
:τιμο νιι ι\0()1-ί. ιι;το·r,υλι'•ιι Οηκι: κrιι ιι:τιi τι1π t'Ι\'<ιι ,πη ι\ιrίΟι--οη Ι'ΚΕί
ν<ιJ\' :τοι• ι'zοι•ν 0\/ Οrιί.μοι•; "(1(( \'(( ι\οι•ν %((1 (ΙΠ{( '(1<( \'(( ((%0\'{H)I'\'. 

1-1 ατραπός του Μαθητή

. HJYX!Ίl"f ΚΛΜΛ!'SΠΛΚ/1 

2:ι--f-\ωπι' rιί'\ι-- i.ψ' 1 /(_)ιiι·ι)(._) 1·, <ιι\ι·ί.ψ>ί μοι•, <ιγrι:τητοί 1·:τιο;-:1':ττιιι. 
11 Ι':τ{ηιο; τοι• Λ1·ι•;,:οι1 Λοηοι• :τοι• ;,:ιιΟιι·(_)ιι'ιΟη υς μνήμη της 

Ι·:.11. Μ:τί.ιιf-\r1.το;,:ι• L<)(_)t'T(._)ίuc τη; (-)1·00. Ι·:τωψίιις, 1--ίνω ημι\Ηι 
:τνπ•μυ.τι;,:οιΌ μνημ<iοι•νοι• <)ι' ιiί.οι•ς τοι•; tι;τιιντιιι_οι1 τοι, %<iομου
(-)Ε<)Ο()ψ)\';. Οιι Είi.οιομι-- ί.οι;r()\Ι %((1 1-'μ1·ί; <niιιι·(_)(( ν' ((V(ι;τολψωιιμ1: 
!lE π•i.rίl)Flίl %((( cιγc1.;τη τη μ<φ<ι,ή τη; \':11'1,_Hizoι• ((l'TllC '(\Ι\'{(1%(Ις, ;το\J
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<Lψtι'l_)<ι>Of τη ζωή της 1)ι<L το ;ωλ6 κω την πu6οδο της ανΟl_)<1>Π1>τη
τας. 

ΕνεφανίοΟη Ης Πf'l_)ί<Η)ο t·ξϊιuιπως το1 1 11λιομο1Ί , κω <ψΙ/ ιοf-\ητ11-
<Π(Ι)ς των ηΟικιΓ,ν ιιξιιΓ>ν, (Ι)ς το ον<ψt·νιSμι'νο πvι:ιΊμιι της ιιληΟι·ίιιc::. 
κω (φι·uε f'tς τον Κ<>ομον {ν<ι μήνι•μιι ι·λ;rίι\ιι.c:: κιιι ω<Jιοδοξίιις. Το 
ν(ο (!\ΙΤ() ι"iγγt·λμ<ι ΠΟ\Ι ι'φιψf' ως I ΙuομηΟ1:ιΊς fΊC:: την <ηΊγχuονο 1·;τοχ1j 
μιις ι-ίνω η Θι'οο. Διδιωκιιλίιι η οποίιι ομο).ογοιιμι'vως <ιποτ1'λ1:ί 
<)ι<ι την vοοο1Ίοιι <ιν0uωπ6τητιι, f\'(L Οt-ίον δ<1>l_)OV. Μι· την διδωτκ<ι
λίιι της, η οποίιι ιSπ(Ι)ς η ιδίιι τονίζι-- ι Πl_)ΟF l_) χι:τιιι ιιπιS τοι•ς 
Διδωτκϊιλοι•c της L<Ηj,ίιις, <ιππ«"iλι1 1\,1' ι:ις τοι•c ιινΟuιΓ>nοι•ς την ιιτuιι
Π<> της μι11jο1'(Ι)ς. Δω νιι ΙΊ<JΙ'λΟ1:ι κϊιποιος Ι·ΊC:: n1v <ιτl_)<ιπι> <ιί 1n1ν ΠΙ'l_)ί 
της οποίιις t'Π(LVΠλημμrν(Ι)ς μιιc ομιλt·ί l'IC:: τιι ι)ιϊιιι ()(_'(! ι'l_)γ<ι της η 
1\.11. Μπλιψι"iτοκ11

• δι:v <L()ΚΕί 1'ν<ι <ιπλ6 Ι'νι'Ίιιιψ'()()V. <ιπωπίτω κι:ιτι 
πt·l_)ιιτιτιSτι'l_)Ο. Ο ι 1πο11,11φιος οποι 1ι'Ίιωn1ς πuι';πι ν<ι ι'χι'ι Ι'\'f<>C το1 1 

μί<ι φλι>γ<ι ;τοι• νιι τον κιιίι-ι ολι>κληuο. μίιι ιι λιSγιι ιινιιζηηjοι'ως <)Ι(( 
τις πνΗ,μιηικι'ς ιιλ11Ο1:ιες, ι'τοιμος νιι Ι 1 Π<ΗΤΗί δοκιμωτί1:ς κω 
01 •οί1' ς. 

11 ιδίιι η Μπλ<ιf-\ι"iτοκ11 ι'πί τοι1 πuοκιΊμι'νοι• λι'γ1'ι τιι ι:ξ1j;: «Λλλ' 
ι:ι•ΟιΊς: ως γινιΊ ιιιrτ<>ς δ1'κηSς ως ΜιιΟηnjς, Η>Η η Πl_)Ο<Ηι>πικιSτης τοι• 
Πl_) 1' π Ι'l νιι :τ<(l_)<ψ Ι' l_) ιιτΟ Ι' ί, (Ι·JΟτι: ν' οπιψ Ι' ί μ ω ιιγν11 ιιγιι Οοι'(.?γ<>; 
b1Ίνιιμης ι-Ίς την φιΊιrην». 11 (-)ι:οο. Διι\ωτ;ωλί<ι ;τοι• 6;τι,>c την χιφιι
κnjl_)Ι<ΤΙ' η Μπλιψι:ιτιτκι• r,ις το κλ1:1δί n1; (-)1'<ΗΗΗ/ ίιις ι:ίνω η 2.:ιΗι,ί<ι 
των Θι--ιΓ>ν ι'Ίηλαδ11 των Ηείων ι>\'Των. Ι'ίνω μί<ι <ιλ1jΟι'ι<ι ποι1 ποοι'u
χπω <tν(Ι)Οι:ν κω t·πιψι'νως bt·v t·ίνιιι ι)ι•νιιτι>ν νιι γίνt-ι ιη'Τικ1:ίμ1-:νο 
'(\'(Ι)(')'Η.1)ς n1ς ίj'Ι'ΟΙΚΙjς t·μπtΊ()ί<ις τοι• ιινΟοι,,;τοι•. 

Οι λεγι>μt·νοι απι1κu11φο1 Υ<>μοι πο11 δ11'ποι1ν τη ζω1j μας. δι -:ν 
είνω Π()Οιτιτοί f'Ις τον νοι•ν κω τις ωοΟ1jοF1ς. Λ:τωπίτω μί<ι ι:ιλλοι• 
είδοι•ς t·μπεψί<ι π,1λιΊ διϊίψιφος t·κt·ίνης n1v ο;τοίιι t'χο1•μ1', διιι νιι 
οι1 λλι1f-\οι,με την ιιπι>κl_)ι•φο πλει•οιi της ζω1jς. 11 ιiοκηιτη της 
ΜιtΟηηίιις η οποίιι Οιι t·ξιφτηΟι:ί κι•οίω; α:τι> την Ι'ιΗ1JΗl_)Ικ1j οψιμι>
τητιι, Οιι μιις δι,'Ηπι εν κιιψ<,'> ιι1rτ1jv n1v ι•πι:οf-\ιιτικιj {)ι,ιίψψrη πuο; 
κcιτι'ίκnμτη της Οt·ίιι; y,·ιίΗΗΊι>C::. Δηλιιδ1j r-κt'ίνος ποι• ι·;rιΟι•μt-ί f·Ίλι
Κl_)lVιί>ς ν' <ικολοι•Ο1jοι'ι 6χι τιΊ;τοι;. ιιλλιt οι•ιτίιι την οδι> ποι• μας 
χιιοι"iοιτει η ΘFο<Τ. Διδωτκιιλίcι. οψt-ι'λι-ι ν<ι 7r()<Ητι'λ0t-ι ως τιαtΊΥ<>; 
ΜιιΟηnj;. Ο οιSλο; ιSμω; το1 1 ΜιιΟηηj ι>π(Ι); 1\δη γν<,ψιtπt· δΗ Ι'ίνω 
μίιι πιtl_) Εl_)γο; ωΗωχ6ληοη. αλλ(ι fl_) '(O\' ζω1jς. Δι<>Τl ι)f\' <(l_)%f ί νιι 
Είοω μt'λος τη� Θεοιτ. Ετιιψt·ίιις. να ΠίιψαολιΗ 10Fίc:: τι; t'l_)yιωίε� 
μιuς 2.:τοι:ις κω Υ(( γvι,Jl_)ιtειc vοητικcί τι πt·uί:τοι• λ{γοι1ν τα δι6ιι·οοιι 
Θεοοοφκι"i �Ιf)λία πεuί των ανωτ{ρωv nfδίων. 11 Μιιl)ητΕίιt f'ίνιιι 
ι"iλλο ποι"iγμcι· δεν F.ίνω απλιί,� 0fΊ1ψητικ1j Κ(ιτι1οτηιn1 κω ιιπομvημ<J-



νει•<n] :τλψ)Οψ1(_)tcίJν. είναι {μπι_,ω�το; αψψΗ·ιn�; κω ΕλFι 10f"(_)ί<ι <ι:τιS 
το ζι•γιS των αδι•νcψιιΓJν και ελαπωμcίπων η�; :τ(_)οοιιηικιrτηηι;. Δι(( 
τοί-τυ ο ι•:τοψψμιο; ΜαΟηnjς :τ(_){:τει νίι ωοΟιινΟf·ί !'i< 1-\ίιΟ{ων η1ν 
ανάγκη 6:τω; ακολοι•ΟψJε ι την οδιSν τη; ιινωη'l_)<ι; ζωψ;. την οδι1ν 
ni; αγιιiτ11το;. 

Ειί.ν α:τοτί-χει εις αι•ηS δηλαδ1j να γίνFι ΜιιΟηηjς Κ<nίί το :τ(_)6η•
:το f·κείνο των αρχαίων ηοιίχJJν %ω αγίων. ας μην f·λ:τ(μΊ πως Οιι 
τί1zυ Οεία; ί(Οtνωνία; i(({( χάσιτο;. Δι6τι το (ιγιο Κ((ι i((L0(ψ() δι-- ν 
δίδΗω ει; τοι1 ; κι•νε; %ω οι μίψ'(ίψίπ; Fις τοι•; χοίQοι•ς. 11 1:.11. 
Μ:τί.cιf-\ίίτοκι• ε:τί τοι• :τl_)οκι--ιμι'νοι• ει; {νίι ϊψΟl_)ο τη; λι'γι--ι μπιιξιΊ 
ω.i.ων: «Ο ι•:τοψ1jιι·ιος ΜαΟηηj; οφ--ίλει νιι f·κλι'ξι-ι <ι:τολι''Τ(Ι); μπιι
ξι• ni; ζω1j; τοι• %<1ομοι 1 %ω τη; ζ(Ι)ιj; τη; ι1λψ)πιι;. Ι·ϊνιιι :τf·(>ιτηj 
%ίιt μcιτcιία η :τσοο:τϊι0fΊCι ;ψο; {νωοη ω•τι,,ν των i)ιΊο. %ι!Ο' 6οον 
οι• ι'ΙΕί; ι'\ι•νιηιιι να ι•:τηl_) f·τεί δι'•ο %Ιψίοι1ς %ιιι ν ιι ικιινο:τοιι-- ί 
cψ<f-OTf(>Ot 1 ;». Ιlιψάλληλιι ει; το !-\ιf-\λίον τοι• :τ(__)οψ1jτοι 1 \1"(__ )ι'μίοι 1 

δωf-\ιί.ζοι•ιι�-: «Ιι'ΊοιΊ ι-'Οι:ιτc1 ενιί,:τι6ν ο<ις: η1ν οδι1ν της ζω1jc η1ν οι'\ιSν 
τ<Η' Οιιν(ιτοι•». 11 ι'\ο%ιμωτίιι τοι 1 ι•:τοψψμοι 1 ΜιιΟηηj της ιψχιιίιις 
:τriο(ιδοση; ίινιίμΕοιι οτην αψ·nj %ω %<ικία Ε%ψ(__)<ίζει πιφωπιιτικιί 
το ίι'\ιο :Τl_)ίt'(μ<ι. 

Ο l l l__)α%i.1j; η�; Ι·:λί.ηνι%1j; :τ<φ<ίι'\οοης ι--ίνω ιιληΟιί,ς ϊνη Π(>6τι1 -
:το ΜαΟητι-:ίιις. %ίtl ιη•μf-\οί.ίζι-:ι την :τrιλrιίοι•οιι ψι1χ1j, την κ<ίΟι-- ιίJι_,ιιιο 
ψι•z1j :τοι• <ινίιζηη:ί με ζ1jλο την <Η'><1 της μι•1jοι--ω;. Οι ΔιιVιοκ<ιλοι τη; 
Lοιι,ίιι; μι:τιί των ο:τοί(Ι)ν 1--ίχε ιπι--νή f':Π(ιψή i(((( (J\'V!'(>Υ<ωίιι η Ι·:.ι ι.
Μ:τί.ιιf-\ιί.το;,:1 1

, ιι:τι--ι1 Ο1 1 νι1μι--νοι :τ(_)ο; τοι 1; εν '( f'VH ι 1 :τοψ1jφιοι•ς 
ΜαΟηη'; i.ι''(οι•ν τιι ι:ξ1j;: «Ι·:κι--ίνο; :τοι• f':τιΟι•ιιι--ί νιι !'(>γ<ωΟι-:ί μι:Ο' 
η/ΗίJν κω ι'\ι' ημιί;, :τl_){:τει νυ ι'γκιηιιλf·ίψι-Ί τον ίι'Ιιον ω1ηΗ1 κιSοιιον 
μι-: τι; ιιν{οι-:ι; κω ιι:τοί.ιιι•οι--ι;, %ω νιι ι-'λΟι--ι ι·ις τον ιι'\ικ()ν ιως». 
'Ο:τω; f-\ί.f':τι·π. οι Διι'Ίιί.οκιιί.οι ι-- :τιΟ1 1μοι•ν νιι ι'\ι:ικνιΊ01 1ν ι--ις :τϊιντυ 
((Ί(Ι)\'tζι1μι-"\'()\' :τοι• ι-- :τι'τι•zι: ν' ιι:τολι•τuωΟι:ί των ι)f'(ψ(Ι)V της (Τ(((>Κ()( 
κω τη; ιι:τrίτη; τοι• κιiομοι•, την οι'\ιiν την ιίγιΗ•ιτιι :τuο; τον τι1:πον της 
εί.ι:ι•Οι-- l_)ί<ι; κω το1 1 ιιωηi;. Ο %ιSομο; rιι'Τι>; 1-ι; τον ο:τοίο ί:.011ν κω 
�-l_)"(<ίζοντω οι Διι'\ιίοκιιί.οι. 1--ίνω ο κιiομο; τη; αi.ψ)υυc, ο κιiομος 
τη; ιινrίπτl_Jη; ί:.ω1jc κω τη; ιψπήc, :τuο; tον ο:τοίο οψι:ίλοι•μι-- ·r.ιιι 
ΙΊU"ί:: \'(L ι1ω\ίοοι•1υ-- . ('\l(L \'(L οι·ι.οι'\ομψτοιψι· 1-:ντι>; ιιιι;, τον \l(L() τοι• 
:τνι--ι•1ιrηο::. Διιι τοι• τι __ Ηi;ιοι• ιιι•τοιΊ :το1 1 ι)ι.·ν ι--ίνυ.ι κυτιινοητι>ς ιιπι> 
το1•; :τοί.ί.οι•:: <JΙ 1νπί.�--ίτω μίυ <t:τ<>"r.l_)ι1ψ1c ι -::τ1ί.ογ1j των ψι•χιί,ν. ι'Ίιυ 
την κrη<λκτηιτη τοι• ι'\ιίJl_)ΟΙ' τη; ίιΟιι.νιωίιι;. 1-:ίνω Οιι Ο.ι:γrι. το ω>l_)<ιτο 
κοοκίνιομιι :τοι• κιίμνοι•ν οι !ίίiί.ι-- ; μίl_Jι:; τη; 01--ίυ; ;τ(>ονοίιι;. 11 
ΜιιΟηη:ίrι Είνω μίυ μιικοί:ί. :τι: l_)ίοι'\ο; ι'\οκιμιωίιι; κω �--ξιιγνιομοιΊ. 
Ει; ϊνιι :τιιί.ιιιι> 0fοοοψκ<> ι'\ημοοίπψιι ιινιιψ'ι__Η>\'Τrιι μπrιξι• ιίλί.ων. 



«Λιιι ν' uνέλΟει εις την κλίμακα που οδηγεί εις το ανάκτορο της 
Θείας l:οφίuς, πρέπει νu έχει ζωήν ακηλίδωτη, πνεύμα γεμάτο 
ειλικρίνεια, πρι)θυμη διάΟεΗη, ορΟή αντίληψη των πνευμuτικιδν 
πρuγμάt(ι)ν, uίΗΟημu uδελφι)tητuς προς ()λους τους uνllριίιπου και 
κυρίως εξuγνιιrμένη καρδιά». 'Ωλ<t ω'1:ιί. τιt πι_ΗΗΗ)VΤ<t ποι• ι\t'ν t'ίνω 
ΕιJκολο νη τ<1 ιη,γχι:ντί_?ιίιοοι,μι:, ΕΚψ(.?ϊίζοι•ν την ι,φψ()τητιι ποι• JΤQΙ'
πι:ι ν<t {χι-:ι ο ι•ποψψμιος ΜιιΟηniς. 

11 Ε. 11. Μπλιt�ιί.τοχι• κάπου ω,λοι'• λ{γ1-ι: «Ο ιtνυλιψl)ϊινων ν<t 
δοχιμιωΟι-:ί Π(.?<>ς Μ(10ηη:ίαν <'>ι' ι:οrτ:ψ: ται•της n1ς πί_?ιί.ξι,ίις τοι• <tς 
{χι:ι ι•π' 6ψιν τοι,, ()Τι διt'γΕίQΠ π<tν κωμιίιμΕνον πι'ιΟος της ζωϊκψ: 
τοι, φι•Οf(ι)ς. Δια τοιiτο ο Μ<ιΟηniς Κ<tλι,ίτω ν' ιιγωνιοΟι-"ί t'ν<t\'Τίον 
ι:ις τις λιtνΟιί.νοι•οt'; κια{ς (.?ΟJΤΙ·'ς της φι•οΗίις τοι•. Μι>νο ()τιιν η 
διΊν<ψης τ(ι)ν ;ωΟιίιν νΕχι_ιωΟΕί κω οι JΤ<>Οοι κω οι t'πιΟι1μί1:ς τη; ιτ<φ
κ6ς <ιποΟάνοι•ν, τ6η: μ6νον δι•νιιτω νιt γίνt'ι δt'ΚΤΙΚ<)ς των ι•ψηλιίιν 
ιδ1,ιίJν τοι• πνrι•μιηικοιΊ Κ()<Jμοι•. Ι·:πομ{νω; η χιιλινιtγιίιγηοη τ(t)ν 
πιtΟιίιν ΕΚ μ{ ί_?Οι•ς τοι, ΜιtΟηηi υποη·λ1-"ί την κι'•ι_ιιιt κω οι•οιι,'Η\η πι_ιο
ίΊπ60rοη διιt n1ν κιιτιιν<>ηοη των ;τη-ι•μιηιzιίιν ιtληΟ1 -:ιιίιν ποι• ΠΙ'ι_>ι{
χοι•ν οι θι'ιΗΤ. Διι'>ιωκιtλίι-:ς. Οι ιη•μl)ολικ{ς Οt'<1n1πς τοι• ;τν1'ι1 ιωτι
κοι1 Ολι'ψ.,,οι• ί\(.?ΤFμt; κω Λπ<iλλων �ως ιιποzιιλι'•πτοι•ν την οπν11 
οχ1'ιrη ποι• ι•πιί.ι_ιχΕι μf·τιιξιΊ ,ωΟϊφιπω; zω ψ(ΙΠΙΟ/lΟιΊ. Λιιίτι ουδείς 
είναι εις Οι:ιην νu ίδει τον Λπ6λλu1νu τον (·)ειί του φωτιίς κuι της 
γνιί1Ηεως, εάν πρωτίστως δεν γεννηΒεί μι:ιru του η Οεά Άρτεμις που 
Ηυμβολίζει την κάΟuρση κuι τον εξuγνιιrμιίν. Ι•:ις το κλυbί της 
θfΊ)lΤΟψί<ις η Μπλιιι)(tτοzι• λ{γι:ι χιιι_>((Κτη(.?ΙΟΤ1%(i τ<t 1·ξ1jς: «Λν Ο 
Μ<tΟηηjς Κ(tΤ()ί_?0<ίΗΤΕl \1

(( γίνfΊ αγν6; ()(1() f\'(( ()\' χι,φίς οιίψ(( (χ(t)οί; 
t'πιΟι•μίες κω <tν<'ίγκες) τ6τΕ ο πνει•�ωτικ()ς κ<>ιτμος Οα το ιι;τοκιtλι1 -
ψΕΙ την ιιλιj0f·ιιι. Lι•νf·;τιίJς ο 0F<)Οοψος. <'>ιιt ν<t γίνι'ι κοινων6ς τη; 
διδαοκαλίιις των Οf·ίων ()\'Των. οψFίλt·ϊ πι_ιοψ(ΟΙ'/.t!'ν(t)ς να Εςιtγνι
οΟι-:ί ιιπ6 τις ω'>ι•νιιμίι'ς κω τιt πϊιΟη τοι•. 

Οι :πι.ιι_ιιιδ6ιπι; ι)λ(t)ν των λωί>ν μιις πι_ιοτι_ι{π.οι•ν πι_ιο; ω'Τ1jν την 
καηιΊΟι•νιn1 της ι•ποτιίξι-:ως των πιιΟ<ίιν την οποίιι δι•ιττι•χι,'ις ληομο
νοιΊν κω ιtντιπιιι_ιt'ι_ιχο\'Τcιι οι ;τολλιJί. Μία lνbιzij bιbιωzιιλί(ι ;τι_ιω·ιι
χ()μt·νη ιι:πιS τοι•ς Βι_ιαχμιί.νf·ς λr'γtΊ: «Λνωψt·λ1j; Ηττί πϊωιι μι'ιΟηοι;. 
:πι:ίυ<ι επ,ιmjμη. κω αιιτιί>ν των Βι'ι)ιίJν η μι,λr'τη <ίνι'ι' Εξιιγνίοf·ως της 
ψι•χ�j; απ6 ηι πϊιΟη». Ι·:πίοης t'να �-b<ί.φιο τοι• Κοι_ιιινίοι• ι!ν<tψ1'ψΊ 
χιιι_κ.ικτηι_ιιιττιzιί. τιt Εξιi;: 

«1:l'<'>ιιίμονΕς οι πιιττοί. οι κιιτιψιίλλο\'ΤΕς τιι ;τ(ίΟη ω•τιίιν δι6τι ο 
ΘΕ6ς είνιιι μετ' cιι•τιί>ν εις π<:ίιτιt; τιις ημt'ι_ιιις της ζωιjς των». Ο 
Μιιρκος Αι•Qιjλιο; ι-:ις τα «εις υιι•τι)ν». λf'γει ηι εξ�jς: «'Οτι <ιχοι•Ει 
τις τω• Οείοι• Δαίμι)νος. 6ταν r'χει την f'\'Tι)C τοι• Ηιι•τοί• ΤίΗ' ψι1χ1jν 



so 

1\uεμυν zαι αΟιiuι•βον α;τ6 την f;τίδuωτιν των :τιιΟιί>ν». Ι·::τίοης {ν<ι:: 
1 Ιιιηju τη; Εzzληοία; Ι Ιέτοο; ο Δαμ<ωzην(); λ�'Ίι:ι: 

«Ει μη γάρ τα πιίΘη η ψυχή αποβάλληται ουκ ελεύσεται το 
άγιον πνεύμα εν αυτή». Ει; την Κιίτχ<ι Οι•:τιινιοιίι) ιινιιιι·{ο�'τιιι 
μπιιξίi ιίί.λων 6τι: «Ο Ονητιi; :τοι• ιrτην zι((_)ι'\ι<ί τοι• το ;τ(ίΟο; {χ�Ί 
\'f%(_)(1 )0Εί '(ίνεται αΟuνιηο;». 1 f Ε. 11. Μ:τλ<ιl-\ιίτ<ΤΖ\ 1 cι:: το �\>γον τη; 
«η <ι ων1j η1; Ο!'(1];» το ο:τοίον <ι;τfι•Οι•νπω !'ι; c�ι•τοι•; :τοι• ιιzολοι•
ΟοιΊν την ΜιιΟηπίιιν. λέ-ι ει. «Ω Διδ<ί.<Τz<ιλι-·. τι ιΗι-�:ίλω νιι ;τ(_)ιί.ξω ι'Jιιι 
νιι </ Οι.ί.οω <Πψ' 2:oq,ίu: Ω ooq-i c<  τι νιι zι'ινω ι)ι<ι νιι :τ(_)ΟΟΕγ'(ίιτιι> την 
πίχιιiη1τα: Εψι'•ν<ι τιι; ιη(_)ιι:τοι•;! Λλλ(ι {χ�· την Ζ<((_)ι)ι<ί r.((Otφij ·,ωι 
cιμιiί.1 1\'Τη ;τ(_)<ηοιΊ cινιιλ<ί.1-\Fι; το τιιξίι)ι<iν οοι•». Κιί.;τοι• <ιλλοιΊ η ιΜ<ι 
λι-'·(ι:ι: «Ι I ΜιιΟητι:ί<ι {χει zcιΟιψιοΟ�-ί ι•;τ() τινο; Διδω1%<ίλοι 1 ω; μίιι 
ιιδιcίzο:το; zω <η·νι·z1j; :τuοο;τιίΟεω τη; ψι•χ1j: ;τ(_)ο; t';<ίλιΊψη τη; 
οzω(_)ίιι;. δω νcι ι:μιι <η·ιοΟ�·ί ο zιιΟιφιi; χ(_)ι 1οιi;». Ί"�·ί.�'ιιί>νω μ�' ι'1ι•ο 
μι r.(_)ίί. <ι:τοο:τιίομιιτιι τη:: 1 ·zιni: 

,,Ο;τοιο:: �ητιί τcι !lίίτωιι %<ιι rι:τ<ιτηί.ιί ;τL_Jrί.'(μιιτ<ι των ωοΟψη,,>ν. 
:Ξι•:τνcί μ{οιι τοι• την Ε;τιΟι•μί<ι zιιι το ;τιί.Οο;. ;τοι• τηc: ψι•χ1j; την 
Tl'{j ί.ιι)Ο)j ()(1 ίj fL_)Ot 1ν». 

«ϊ):τοιο; ι:ίν<ιι Ε'(Ζ(_)ιιnj;. zω τ<ι ;τ<ί.Οη ϊχπ νιzψπι zω στην zιφ
δι<ί. {μι '(ιιλ1jνη. ΕΙ'%οί.rι οτην 1-'zσωοη Οιι ιι Οιί.οη. %<ιι την Ο�-"ιzιιί. την 
Ίν<,>ιn1 ο· ιι:τοzηjοι:ι». 

ΟΜΙΛΙΑ «ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΊΌΥ» 

ΊΟΥ ΙΊ:ΩΙ'. 2.1/Jl'II 

ΛΊιι;τητοί Λι'J�-ί.ιι,οί ;ι,ιιι ι':τιοz�';ττιιι. 
Μιι; Νι)Ι'Τ<(I 01\μι·υιι zω ;τ<ίi.ιν η !'1'%((1(_)ί<ι ν(( οτοzιωΟοι•μι· �:;τί 

!'\'<>; ι•ψηλοιΊ ιι)ιΊ,Η)οι•; !'νιi; ιι'1ι·<,J<)οι•; :τιΗ• ι-'ίνω ι'1ιιινοητι%ιί. ωηΊί.λη
:ττ< J zω ίχzτι ·ι:ιί. ιι:τI· υίΊ(_)ιι:ττο. το ο:-ωίον <)1·ν μπι ιΜι)π< ιι. ι ιί.ί.ιί. Ι\ι ι,'>
ητω. Το Λi':HOL ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ ι ίνω Ι!(_)(J οιΊμf'ιοί.ο τ<ιJ\' Lοψ,>ν 
ni; Λνιι.τοί.1j; ;τοι• ;τι-·(_)ι%ί.ι--ίιΊ l'ιιιΟι''Τιι.το 1 ιι•ιrπjυιο. Κ (_)ιΊΙ'ιιΊ :τιιν(φzιιι
�-; ιιί.ψ)ιΊΕ; '(\'ωοη'; ι-ι:: τοι•: Iυ1ι1•ημ1'νοι 1 ; <Jί.r,ιν των !';τοzιι'>ν zω 
<ι\'ΤΙ;τ(_)οοι,nπΊι--ι ι'ν<ι. :τL_Jο<ι1<1Jνιο μι 1ιπι·ι.(i. την r1.νιιι.1jτηιrη τοιI ο:τοίοι 1 

ι-·:τι°ί')ίωr.υν τυ. :τ(_)οη'(μι-'νrι ;τνπΊ μ<ιτ<ι %<ιι οι <ι%(_J!'((,\'!·ί; (j-Ιί.<iοοιι,οι 
ιiί.rιJ\' των ωιί>ν<ιJν. L<ι.ν l(�ι'<ι την ιτι•νιΙ.\'Τrίμι· οτιι ι 1·(_)<ί. %�·ί 1 υ·νυ %,ιι τι; 
;τ(ψ((()(J(Jf·Ί; ω.(Ι)\' των ί.(1.(J)\' ·ι.ω ι·ίνω ((\IΤ() :ί()\ I 1·ννω:ί ;f(_)(Hj.((\'(J); ()



sι 

ΚQιονιψοι\?tΙ ιnαν λrγι:ι 6τι () άνΟ{._)ίι)ΠΟς ωτ6 <1uχωοτάτων X(Jί)V(J)\' 
αναζητοιΊι!Ε κι'iτι ποι• 1-:ίνω ι"iγιο, κάτι πι_χ1γμιηι%ιί. ιt'(J() πο11 να ι'χΕι 
l-\ι"iΟος πο11 να ι'χι-:ι Τ(J<ψακτι;οi ομιψφιά, ποι, να f-ίνω η πηγ�i των 
πάντων κω ποι, χ(Jψίς ιωτ6 η ζωή γίνπω πολι• t'πιψανfΊιαή. Κω 
επί1πι-:ι1Εν 6τι μΕ την ανΕΙΊ(JΕοίν τοι, Οα ανι'κι:ίλι•;τη: την Ι•:ι•τι•χία, η1ν 
ΜακιφιιSτητα κω την Λιιί>νιο γαλ11νη ι-:λΕ1 1Ο1φοι•μfνος απιS την ιΊ011-
λι-:ίι1 κω την Τl'(Ηιννία των Ι'>εομrί>ν της ι'iλης. Κιί.τι ιινάλογον Ητι•μl-\ιS
λιζε και ο φιλοοοφικ6ς λίΟος των Λλχημιιπιί>ν τοι, Μι-:οαίωνος, το 
ΙιφιSν Ι'κ(Jάας των Ιπποτrί>ν της LΤ(JΟ'fΥΙ'λ11ς Ί'(J<ιπι'ζης, κ.ο.κ. ΛιrτιSς 
11τr1ν (1\Ιf'κι1Οι:ν () ι\ιιικη(JΙΙγμrνος οκοπ6ς της ι•πcί.(JξΕως τοιι ανΟuιί)
ΠΟΙΙ : 11 κατϊικτηοις της ι1Οι1νrωί11ς κω π1ς ηλt·ΊιSτητυς κω τον οκο
πcSν ιιιrτ6ν bιιαη(JΙ'ΟΟι-:ι οτί των ημf·(Jιί>ν μω:: η (-)f·οοοφικ1i Ι :τω(_)Εία, 
γω να ι•πι'νΟιιμί<ΗΊ Εις τον ιί.νΟ(_)ωπο η1ν Οι,ία κιηι1γωγ1i τοι 1 κω τον 
Π(_)ΟΟ(JΙΙψιS το 11, ποι, ι-:ίνω η Οrωοις. Μι-: την t'ννοιον ιιι•ηjν κιιι η 
Ε.Ι ί. Μπλιιl-\ιί.τοκ11, Ε0t'οπιιτε την Ειψτή το1 1 Λt'ι•κοιΊ ΛωτοιΊ , ο ωωί
ος Οι1 μπιψοιΊιτιιμε να ποιΊμt' ιnι αποηλι--ί ιτιΊμΙ-\ολον τοι• 0Ε<ΗJοψικοιi 
ιδι'ιί>δοι•ς, η Ι'κπλ1\(Jωοις τοι• οποίοι• οι•νηλt'ίτω, ιSταν 11νΟίοι-:ι ο 

ΛωτιSς μt'οα t'ις τον καΟι'να ιιπιS ι'μ(ις. Ι!ίνω t'πι,μt'νως πολιί οημι1-
ντικ6 \'(1 κατιινοψJοι•μt· τί ψ)f-λf· νιι μιις ιιποκιιλιί ψt'Ι η ιη:ίμνηιπος 
ιιΊuιΊη_Η(1 της θFΟΟοφικ11ς ι-:τιιl(_)Ι'ίrις, ιSτιιν ι-'0f'ΤΕ ι-:νιί>πιιSν �ως το 
ί\νΟος τοιι ΛtΊ'%οι', ΛωτοιΊ, <Ηιν μίιι Π()6κληοη ποι• Πf'l_)ψFVfΊ την 
ιιντι1π6κοιιn1 μας. 'Οπως π6νιοε η ίίΊω ει•Οι'ις εξ' <ι(Jχ1iς: ο οκοπιSς 
της ιι'J(_)ι•οεως η1ς Θ.Ι ·:. ιΊι-:ν 1\ταν η μπιίbοοις γνιίχΗ"ων %ω πλη(Jοφο
(_)ΙtίJν μπαψι•οικοιΊ ΠΙ'(_)Ιfχομ{νο11, οιΊτf η Επιδίωξις ηJς ιι;το;π1jοι_:ως 
ψι•χικιίJν δι•νι'ψΗι>ν. 2:τιSχος και καΟ1j%ον της Ι!ηιι(Jείcις 6πως ι:πιοη
μιιίνι-:ι Είναι η αφύπνιιης της φλιίγας της όιαωΗψτt:ως μf'οα Ης τον 
(ινΟuωπον, ι'JιιSτι μF τον Τ(_)<Sπον ω•ηSν ιφχίζι-:ι να ανΟίζι-:ι ο ΛωτιSς, 
νιι ι-:κτι•λίοοοντω δηλιrι'J�j τα π{ηιλλ(ι τοι•. να ιινοίγοι•ν με cί.λλοι•ς 
λ6γο11ς τα κt'ντοι1 της ψι•χ�iς. Λι•τιS bηλιιδ1\ ποι• 1-\uίοκπω ιηjμι-:οrι 
μι'οα μας δι,νcί.μει και ποι• το αyνοοι'•μι-:, να γίνι-:ι εν Fνι-:uγι-:ίιι. Ο 
οπ6uος να γίνει φι'ΤιS. να γίνει ιΊrντ(_)ο πο1 1 Οα ανΟίοι-:ι κω ποι• Οα 
κιί.νΕt κrφ;τοιΊς πνειψ(1Τl%0Ι,,ς. () Κuιονιιμο 1'1 (_)ΤΙ πuοχr,φεί ί1Κ<)μη 
πεοιιΗ16η-ο ο κω λι'γΕΙ :  Το Οω•μα. η ι•ψίυτη 1:ι•λογίιι είναι να 
διίιοοι•με την ι-:01,ιτι'Qtκ1j Cl\"τ:tληψη. την ι'Jι•νcηι>τητιt να ιιφ<ιΙ(_) FΟΕl τα 
ι'JΕιηιιί· να cιπαλλιίξt:ι δηλιιδ11 την ψι•χ11 cιπιi το Ι)ιίοος τοι• πFπ(_)ι,ψι'
νυι• της. l l δωι'Jιχαοία επ.ιψfνως της ανα;ττι'1ξΗι>ς τοι• lf'l_)oιί ιίνΟοι•ς 
μ{υα μιtς, είναι %<10<φιίις μι1ητι;.:1j. κω ως t·:,: τοι''ΤΟL' η Λτ(JαπιSς της 
ΜαΟητι-:ίας των οποίων ;ωλοιΌμt·Ο11 να Ι--\ιιδίοοι•μf ι-:ίνω {νιι Οf'μα 
f·ξ6χως οιψcφ6 και {χει ιδιαίτε(Jη ιn1μιωίι1 κιιι υποι•δω6τητα για 
ιSποιον το αποτολμψπι. Ειί.ν δι:ν πιφωn1Οοι'ιμΕ τελείως ωτ6 ;.:cί.Οε 



S2 

Π(_Η)σω:τιr.11 φιλοδοξία, α;τι1 r.άΟε ατιψιr.11 ετιΜωξη. Ι'<ί.ν (')t·ν t'ν<ψ
μονισΟοι•με πλιj()ω; με το Θείον ΣχiδιΩν ni; Ι'ςt·λιςt'ω::. τ6π <1; μην 
ανιφένοι1με να ιη 1ντελευΟεί αι 1τ6 το Οω•μ<ι. Το τίμημα ιιι'τιj; τη; 
r.cηαr.n1σεω; είναι πολιί μεγάλο r.αι ίΤΙ 1νί<πιηω F ι; n1ν Οι 1οί<ι τοι 1 

ιΜυι1 τοl' εcωτο1Ί μας Ης τον lfι_J()\' rωμιSν τοι 1 ;τνfl 1μιηιr.οιΊ ιι)Ι'ΙΓ)
δυι1ς. Μι5νον έτσι μπο(_)οι•με να ελπ.ίζοιψΕ Ι'ις το ω':>ι•ν<ηο. <1:τω; 
λέγει ο Κρισναμοι\ηι r.ω ;τοι1 πυιιγμιηιηοιt'ίτω μι' την t':τι'rι[)ιωη 
το1 1 Ιlνει1ματιr.ού Κ6ομοι1 . Κω αι 1τι1 Είνω {να ιιν1'ψι_Η1ιπο μι 1ιπ1juιο. 
είνω 6;τως λέγει ο ίδιο; r.cί.τι άγιο %ω ιι:ρ<1. Κω η tt'U() ηJς. υ:: μην 
τυ ί.ηομονυι•μΕ ι1t 1νδι'Ηω π(ιντοπ μι' την Ο1.-ι1τηηι. Σ;τ1·ι'•ι)1Ί ι\1· ο 
Κuισνuμυίiuτι να μυς ;τι_JοιιΨλιί.ξι:ι α;τ6 τι1χ<iν ;τιψt·r.τ(_)ο;τι';. λι'γο
ηά; μα; ιSτι η υr.ι'ψι; δΕν ι:ίνω tF(_)Ιj. ι)ι-·ν t·ίνω ι\ηλιι(')ΙJ ;τν1-ι 1μιιτιr.Ι] 
ιιλλcί. ι1ί.ιοτιr.1i. Οιμίλοι•με λοι:τ6ν νιι ;τ(_)ο<πιη1Ί1<ΗΗ 1μ�: το ΙΙ"LJ<> <Τr.Ιj
νωμα τοι� :ίΤ\1Fι'ψατο;, ι1;τ6 την tf"l)<J<τι 1λη οr.ι'ψη. 

Διu νu ι•;τιί.(_)ςfΊ μίιι η'ιι γπΗί.. μί<ι νι'<ι r.οινωνί<ι. ;τuι';τι-ι ν<ι γ1·\'
νηΟεί μt'οα μιι; το r.ωνοι\1γιο. Ιlvι';τι.-ι νιι ιινΟίο!Ί μι'ο<ι μυ; ο 
ΛωτιS;. Μ{ιτυ ι1;τ<1 το ιt·(_)<i ιίνΟο; τοι 1 Λωτοι•. η 1:.11. Μπλιψ<ίτ(J%t 1 

μα; :ίΤ(1(_)(Η'(Jl(lζΠ ΤΟ\' <ίγνωιπον Ηιι1τ<)ν μ<ι;, τον <1ληΟ1ν<i ι'ινΟuωπο. 
r.ω οι''/1.(_)<iνω; μί<1 ι1ν<1JΗ(_)η ;τλι:ι 1u<ί. τη; tωij;. ιί.μιψφη. <ίί 1λη r.ω 
ι1μιiλι1ντη. Κ<ιι ι1ι1τιi για μα; ;τι_Jι';τΗ ν<ι ιι;τοτ1.-λ1'ι1ι--ι ι'ν<ι 1ι\ιινι%<i 
τr:λι-ιο ;τοι 1 να μα; 01 1 γr.1 ντ(_)<Γ>νfΊ r.<iτω <1:-τ<i την <Jr.1',rη τη; 
θE<HJ<Hf ίυ;· μίι1 1 1;τΙ'LJf)ιηι%1j Λί.1jΟ1'ι<ι ;τοι 1 νυ μι1; π•1ΓJ\•1·ι ο· 1'ν<ι 
r.Ol\'() 0%0;{()_ 

Υ;τιί.οχrι ιiμω;. ();τ(Ι); λι'γtΊ %((1 Ο Κ(_)Ιίf\'(ψ.011
(_)ΤΙ Π(_)<ί.<JΤΙ(( <)ιωιο

(_)(1 μπuξι'• τοι 1 ι(')t-ιι.τοι• %ω τοι 1 ;τ(_)ιιγ1ωτιr.οι•: Το ιι)Ηη<i 1ι,rιφ1-ί νι1 
μα; <H)1J'()l<H'l ΟΕ μια Π(_)Ο<ΗιJι_Jl\'1ί ιrι 1ν1·vγιωίιι. <ιΙ.ί.ιί. Οιι ξιινιιχιιJ(_)l
οΟοι•μt'. <ιν η <η 1νΕ(_)'(<ΗJία μ.11:: ι:ίνω μιiνο ·�ιjτημιι ;τ1.-;το1Οtj(JΙ'<1Jν. Ηι1 
1jταν ε;τομι'νω; 1-:ι•χ1jς �'vγον ι·άν μ;τιψ<Η1<Ηψ1-: νι1 r.ιί.νοι 1μ1· το Η)υνιzιi 
ιιι 1 τ<S, ;τοι 1 01jμ1'(_)ιι μιις ι:νrΓ>νΗ Οι·ι,1ι_Jητ1 %ιί.. μί ιι οι 1 01ιιιηι%1\ 
;τι_Jαγ1ωτιr.6τητι1· 0Ιί1ψJ(_)ΕΤΙ%ιί. η f'νιiτης μ<ι; Οα ;τιψ<ψι'\'!Ί ι·;τιψι\'ΙΊ
Ur.11 %ω Οι1 ι:ίνω Ει•Οvωιυτη, ι)ωτvι'χ<Η 1<Η1 τον -,,_ίνι)ι 1νο νιι r./.11JνιοΟ1.-ί 
zω νu εzιι ιλιοΟΕί. Λt'γυ %(1:-τοι• ο Κ(_)l<Υ\'<ψοι\η1: '()τω• ιπο r.ιί.Οι· 
άτομο ιινΟίοι-:ι η ι;ι.αν(iτη; τοι1 ιηον ιινιΓrηιτο f)ιιΟμιi. τι1π η ιιγιί;τη 
0%0(_),Τ<ί.F.ι (lίf,Οονα τον H11'T<J τη::, <i:ι(ι); ι-'νιι λοι 1ί.οιΊι)ι το ιίv1,ηι<ί τοι,. 
Είίν <)μ<ι>; Οι:λιjιιοιιμι· να μι·τv1\οοι1μ1· την υγtί;τη ιπ1; οι.ι'(JιΊ; 1ιιι:: μι' 
το «ι-:γr1J» ;ι,ω το «ι-:οιΊ», τι1τΕ το i.οι•i.οιΊι)Ι ΙΗ1(_)t1ίν1:τω zυι r.ιιτωπvι'
<μτω, ή μίί.ί.ί.ον δΕν t'ϊ. ΙΊ tινΟίιJΙΊ <ι%ι1μη. Το ιίνΟο:: ι)ιν 1·;τιι\1ιΓJ%!Ί 
τί;rοπ· ζΕι_. ι)F.ν μοχΟF.ί r.ιιΟ<iί.οι 1. '(n<ιν ι 1;τ<ί.vχ1·1 7f(_)U'(μ<ιτt%11 <Γ(tί.;τη_. 
ηiπ <1ψ1Ι(_)Είτω ταί.ι--ίω; ι1π<i μι'ιιιι μ<ι; η ιιίοΟηο1; τη; 1.<ιψ1ιπ1%<>τη
το; zι' αμηδΕνίί,πω η ι'ψ<ί.ιτι; τη; ;τ(_)<ΗΗ1J;τι;ι.ι1nμις την Οι'οη τη:: ι)ι-: 



πιιίιyvι:ι η ι)ι_>ϊωις η1ς ιη1ψικ11η1τος. Μ1>νον ι'τοι Ο1ι 1ιπ1ψι'οο1ψ1· ν<ι 
μιί.Οο1ιμι' κω την η'χvη νο 1ηινι· ιyγ1ιζ1iμωrπ. ( )ι ;τ ιο πολλοί 1ιπ1> ,1ιιί.c. 
11πι,1ς 1)1ιοrιστ:ιί1νι'Ι ο Κιy11rvιψοι'•ιyτι, ι·ίνιιι ιrι•νηΟωμι'vοι νιι ιrι•νι·ιηιί.
ζοvτω μι' 1ί.λλο11ς πιί.νω 1rr1ς γιyιιμμι'ς JT<H• χϊφιιξι· ιιιιι ;ωΟιι·ιyι,ψι'vη 
ι(Ι ΙΟ1,vτίιι. LΙ•νι· ιyγιιζι>μιιιπι' γ1ιι νιι 1·π1·ξ1·ιyγιωΟ01·•1ι1· %<ίπο1ιιν 1ι)1'ιι, 
νιι J1(_ΗΗ11Οψ1οι1μ1· κιί.ποιο 11)ιιν1κ<> κιιι ω•τιi J1ι_>οί1J10Οι'τ1·1 ηιν πιΊΟιίι, 
την J1ΠτοίΟηιη1, την JΤι_>ΟJ1<ιγι:ίν1)1ι %Μ. Μίο τι'τοω <J11ν1·ιyΊ<t<Jίιι γιιι 
μίιι 11)ι'ιι, γι<ι ι'νιι ιι)ιινικ<>, ι-ίνιιι ολ1iτι·λιι 1)ιωι οιy πι·,οj 1αιi ηι <r11ν1 ι_>
γωιίιι πο11 ι'ιyχπω μι'οιι 1ιπι1 το νιι jlλι'πο1•111· την ιιλιjΟιΊιι κιιι ηιν 
ιινιίγχη ν1ι j\ιίλο1•μ1· ω rτιj την ιιλιjΟιϊιι 01· πιyιί.ξη. ϊ)τιιv 1·ιyγιιtιi 1 1ιιιrπ 
κϊιτω ιιπιi το ι·ιy1'Ο1<Jμ<ι της ιι11Οι·ντίιις - 1-ίτι ι ίvω η ιι1•Ο1 \'τίιι ι \'ιi; 
11)ιινικο1\ Ι'IΤΙ' η ιο•Οι'ντίιι 1·ν1\ς :Τ(_ΗΗ1ι,·1πο11 ΠΙ!Ι' ιι\'Τ Ι:1(_)<ΗJι,1;τ1·ι'•1Ί ιιι•τ1i
το ιι)ιινικ<> - το1'•το 1)ι·ν ι·ίν1ιι πι_Ηιγμιηικ1j ιη•νι·uγιιι�ίιι. Μίιι ιι1 1Ο1·\'ΤΙιι
πο1• 1π ιyιτιyιγ1•ιy ίζπω ιιπ1i πολλο11ς %ιιι ξι'ιyι'ι ;�ιίuιι πολιJί ιj ι'χιΊ μιιι
1<1ΧΙ'(_)Ιj Π ι_>Ο!JΙΙJJΤΙΧ<>Τητιι Κ<tl Xl'(_)ll'l,'l'T<tl <ΙΠ<J <)(_)IIJ!ΙΙ'νι,:: ι'ιιμονι·ς
11)1',,ς, ιιποι_>ι'Ι νιι ι·ξ1ινιιγκ(ωιΊ ιj μι· λι·;rτιi Τ(_)<>πο νιι ;πίι11Ί ιίλλο11ς νιι
ι·ιyγιιοΟ01·•v μιιζί γιιι ι·κι·ίνο το <JΚοπιi πο11 τον οvιψιίζιΊ 1ι)ιιν1κ1i.
Λλλιί., ωιψολιίις ιιιrτι> 1)1'\' ι-ίvω η ιrι•νι· ιyγιωίιι ιινιί.μι·ιΗι ιιι· ξ11πνιιι
κ<ιι ολοζιίιντιινιι ιίτομιι. Κω ι'νιι ιί.τομο ι'ίvω ξ1'•πνιο κιιι ολοtιίι\'Τ<ινο
ιiτιιν ι'χι'ι ιινΟί11Ι'Ι μιΊΗι τοι, ο Λωτι'); το1• πνι,·•ιιιηο;. Νιι λοιπιiv τί
<JημιιίνιΊ νιι ιινοιςιΊ μι·'<J(( μιις το ί\νΟο; το11 Λ(ι)τοι·•. Lηιωίνι ι η
πιyιιγμιιτ.ωτοίη<Jις ο' 1iλο το μι·γιιλι·ίο τοι• ιιιιις ολι%1jς ιινιίπτ1•ξη::: τοι•
ιιvΟιyιίιποι,. Lτην ολ1κ1j ω1ηj ιινιί.;π1•ξη j-\(_)ί<Jκπω η λιΊοις ιi);,ιν των
ψι•χι1λογικ1Γ1ν πιyοjlλημιί.των το1• ιινΟι�ιΓιποι• κιιι κιη' ι·π,'κτι((fij τη;
κοιv(Ι)νίιις. «11 πλιjιyης ιινιί.πη 1ξη; κιίΟι· ιηι>μο11 ί'\ημιο1•uγ1·ί μίιι ',{ΟΙ
vωνί<ι ίιΗιιν» λι-'γιΊ ο Κιyωvιιμο1Ί

ιyτι. 111rημ1·ιyιν1j κοΙV(Ι)VΙΚΙj Πι_><ΗJ;τιί.
Ο,,ιιι νιι φι' ιyοιψι' ιιΗiτητιι ΟΙ' <Η%ονομικιi 1\ ΟΙ' κιίποιο ;τνι, 1μ1ηιχ1i
t'πίπΗ)ο ι)ι'V ι'χιΊ χιιvι'νιι ν1iημιι. Οι ΚΟΙ\'(Ι)VΙΚΙ'ς μπιφι_>11Ομί<Jιι; ,1011 

οκοπι·ι',οι1ν οτηv ι'γκιιΟίι)ι_>ι11η1 της Ι<Η>τψιις, γι'V\'()Ι·•v ιίλίχ; μ<ψ</ ι';
ιι \'ΤΙ χι Η νι ,ινι χ 1jς ι)(_)< ιι rτηuι ι iτητι ι;.

Mt: την κιιΟιι'ιyωοη της 1η1μι·ιyιν1jς οι'μν1j; πλπ1j; ιιτην οποιιι 
ι)ιηπιiζt'Ι το ιιι•μj\ολο τοι1 ΛιΊ•κο1·• Λωτοι\ η ιιι·ιμνψπη 11'ψι'•τuιιι τη; 
<➔.Ι!. ψ)ι,λ,, πιyοψιινιίις νιι ι•πιΗ)ΙΊςΙ'Ι 1πον ι·ιyι'11νητιj 0Ηi11οιι,ο ποιο
,,ίνιιι το ω'Τικι'ίμι·νο της ΙΊ>ι·1Ίνης τοι•. Ι·:ιίν η <ιν<ιt1jτηιrη; l)t_Jl<JXl'Tω
;τιyος την oιy01j κιιπ1'•Ο1•νιrη, τιnι' Οιι μ:τιψι'ιιοι•ιιι· ν' ιινιι;,:ιιλι'•ψι)ιψι·
το μιιιπικιi της �·ι•τι•χίιις την ο;τοίιι μι' Τ<><ΤΙΙ Οι'ι_>μη κιιι Ι'πιμον1j ι·;τιζη
πί ο ιΊvΟιyωπος, χωιyίς 1iμως νιι η1 ,,;τιτt"tΧιίνιΊ. Lιι; μπωι ι'uω ,'νιι
JΤι_><Ηιιιίινιο κ ιιι  ι)ιιιχιιονικ<> μ1jν 1•μιι ποι• ι· ί;τι: κ ιί.ποτι' ο
Κιy ιονιιμοιίιyτι: Το ιt\'ΤΙΚt'ίμι·νο ποι• ιινιι(ητι·ίτι' ι'ινιιι μονίμως ιττο
χι'ιyι ιιιις ιiλοι οι ηλιιiλιΗ 1ιrτοι ιιγιyοι n1c ι·ι•τι•χιιιc οιις πι't_Ιιj\ιί.λοι•ν.
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[άν ενcίJ έχετε μοχΟψΗ:ι δεν έχει ανΟψπι ιπη ;-:cψδιct οιι; η ι•;-τ{l_)
τατη ει•τυχίιι σας, σαν ένα ΑΝΘΟΣ ΛΩΤΟΥ. τι)ΤF ι1λι1 ι1ιτι1 t'χπι· 
σι•λλέξει είναι άχρησrη υ;-:όνη. Δεν Είιπf οί•η ιJ;,:λιίΙ-\οι. οι'ιτΕ ι1\'ηyί
;-:ελα, αλλά Οεοί στην διαδι;-:αοία της Λι-το-ανα;-:c1λιΊ4,Ει1Jς:. Δfν �-ίιrη 
αδί•ναμοι διε;-:δι;-:ηταί για Οι:ία αναγνιίφιιrη. ιιλλιί. ;,:ληl_)ονιSμοι τιΗ' 
ιδίου του Σί•μ.,-ταντος. 

Παροιμίες Αραβικές 

- Ο %ωρός ()ιι) ύ.υ%f'Ι f'%ε(Ι'ον :τοι• ι)πι {χι·, ι)ιι)ύ.ιJ%Uλο.
- ! Ι υιω:τ1ί :τολλά%ις F-ι'11ω u.πr5%(}ΙιJης.
- ΊΊ;ς νυ5τητος η ,ιι{θη ι:;τΕ:ρβu(νrι την ,ιι{Οη11 τοι• 0(1101•.
- Δεν λογ(ζπαι { Ι'U.ς ύ. 1ιθψιι,ϊος, π•r5οr,ι %1 '(}Ιf'Ι;πω u:τr5 τ IJI' οr_ηιιί.
- Ει.·u(υ%ΟΙ'ται T(}IU. :τuύ.;ι,ιιu.τu. τu. (J,ϊ{)l(l ι)πι (11'(1Ύl'(l)(}/�lil'T(1/ :τuψi
εις τuεις ;[f'(}/ΙΠUΙΠΙς. ΔΕ·ν γvοψ(ζπω ο (l)Ιι)QΙ-ι'ος fΊ,ΙΙΙί ;-ις f())I 

πόλι-μοv· 0/'()ϊ {) q;uό11ιμος ,:ιμιί ,ις %(1/ψ)V rψγιίς· %(11 {) 1/ ι'λος ΙΊς Tljl1 

<JΙΗΠΙ χ(uν.
Λ:τι5 το :τrριοι\ικιi «Λ:τοθψ!ΙJ τrω1 υιιι-ιλ(ιιι,ιν "(11υίο1Ί,111,,, /838 - /83() 

Η ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 

() ωuαιnπuος %(};τος για τον (J.Vθ(} Ιιι;το, f/]1(1[ l'(J ωψλι( /11' {)IJ(l 
μ{οu {ι.Ε:ι %ΟΙ μ:τορΙΊ: 

ΧΟΦΟΚΛ/1 (OιrV.,oι·c; ΊΊ\ιω10:;, 3/,/ - 3/5) 

.ί1 νι\ρα ι\' οιιι ι-ί.ι (ν Η/ 'υίν 
(1.01 π %ΟΙ ι\ι'νιιιτο κriίJ.ιοτο:; .-τr1νι"ν 

*** 

Ί'ο θuι,.μύ.αιον, το u:τολι;τως ωuυ(ον, το ;τυuοι•ιJΙrJ.ζο11 τr111 rjι,Οψιι-
;τον %Ur' Ε:ι% r5νυ ι)uύ.ω ως :τψις τον Θι r5ν, τον ι:;τι'uτοτον :τι1.1 1τι,111 τιιιl' 
σι;vειι)ψ;εων τοι,1 2:ι;μ;τuντος, ι-ι'vuι νι1 υrι,a·uιiιιπι τοιι ι uι:τr5ιι το/! 
υ;τ{ρ της :τωrι.οι\π7ς uνθρω;τr5τψος 

2-/ΙΥ!'ΟΥ ΝΛΙΟΥ 



?)'i 

Όλη μοΙJ την ζοηj ι)f·ν αvαζψησα, ποψi (110 μόνο πράγμα: 1 Jοίς 
να ει;ιαι χρtjυιμος ιποΙJς αι1θροίπους. Λι•ηί ι-fνr1ι 1/ μr5vη μοι, fν11οιr1, η 
μόνη μοl! φροvτι'ι>α. 

Ο. Λί/1ιινχιι,φ (Ν(χη τοιι ;τνrιJμιιτο::;: η ι-λr,,Ι!ιψ'ιι). 

Σταθερότητα και υπομονή στα αιτήματά μας 
προς το Θεό και όχι ανυπομονησία. 

Του ονομαστού διορ ατικού ιι:ρομ6νιιχου llοιμι ύριοt, (19116 -

ι 99 ι)

Οτι.ιν ζητι'ψι: κιί.τι ι.ιπ6 το Θι·ι\ το ζηηί.μ!' ;τιφιαλητικιί. κω 1·ι"(Ε
νικι't γl(( t'νι.ι ιψιομfνο χuονικ6 ι'>ιιί.ιπηιω. Ι·\ί.ν ι'>οι1μ1'. ιiτι ο Η1:ιiς 
μιί.ς το ι.ι(_)\'!'ίτω τιiη ιπιφατι'ψ!' κω 1·μ1-'ί; ... Κω ιiτι.ιν πλt'ον, ι·μι'ίς 
Οα το (χοι•μΕ ς�'χ(ιοι'ι, ι.ιι1τ6 Οι.ι t'λΟι:ι, χι,φίς νι.ι το κι.ιτιιλιί.j)οι•μι'. 
Ι'ιιηί ο Θ1,ιS; δΕν ξι'χνιί.. 'Γλι.ιj)Ι' το μ�\νι•μιί. μιι;! Ί'ο ιη•γκι_Η.ιπί κω 
ιSτι.ιν Εκ1,ίνος κοίν�Ί ιSτι �-π{ιπη ο κι.ιψ6ς. μι.ις το χι)(_)ψ(ι·ί! ... 'Οοο ι:πι
μένουμι:: νu έλllι::ι η λύοη του προβλιjμuτ6ς μας, τ6οο uυnj απομα
κρύνεται ... Ο Θι-:ιi; γνι,>οίζι:ι το ΠL.J(Jj)λημ<'ι ι ιι.ι;. Κιί.νοι1μ1· n1ν ιιίτηιη\ 
μι.ις. Εκείνος Οι.ι ι.ιποφιωίοι:ι.) )1,οιμt'νπι: την ((Π((\'Τ))<η\ Τοι• μι: ηuι:
μίι.ι και πίιπ:η. 

Λ.-τιi το /1ιβλ(ο "() πιιτιίρ 1/ιψφι\_>ιο::;», Λιιιιρy. Κιιλλιιiωοι·, Λllιjνι1 /<}1)3 
*** 

Του ετέρου ονομαοτού διορατικού μοναχού Ιlαί'ιτιου (192� - Ι 99�) 

11 Π(_)οιΗΊ•χ�\ r.ίνω ι:μ;τιιπιΗJΙΊνη ιπο Θ�·6. 'Οη.ιν �·μ;τωηι•Οείς 
κιί.τι ιαολι•τως ιπο ΘΗi, (')εν χι>�Ίιί.ζπω οί'ΤΕ νι.ι ΠL.JΟΟ!'ι'1χπω οιΊπ 
νι.ι ι.ινηιη•χι'ί;. γιι.ιτί το {χ�Ί ι.ινι.ιλιί.j)�Ί ο Θι,ιSς. Μιiνο νι.ι :-ιη_)ιμ t'νι:ι; 
μι: υπομον�j γι(( νι.ι ι,φιμιί.οι-:ι ο κιφ;τιi; κω νι.ι π{οι'ι. 

Λ.-τιί το /1ι/1λι'ο "() JΊ'cω1• 1/ιιiιιιο:;», Δ. Ίίίτaη, lιJIJ5. 

*** 

Του φιλι)σοφου, ιτυγγραφέα και καΟηγητή ιrτο πuνι:πιιrτήμιο 
της Οξφι)ρδιις Ιlλάτωνα Λρακούλη (1858 - 1932) 

'Οταν οι διαλογισμοί οοι• λι.ιμ/)ιί.νοι•ν τον rξijς τιΊ;τον, «Οι:λω το 
ποΟοι•μι:νον ν ι.ι {λΟη τ(Ι'>ρα - τιι"φα ι.ιμι':υω;· δεν ημποL_Jιι> να 



:τ1:ριμένω· μοι 1 είναι αδι•νατον να :τflJψfν<ι) :τλ{ον ... » f·ίοω fΊς τον 
zαzόν δρόμο. Δα:τανάς την διΊναμίν 001 1 εις F:τί:τληξιν της τιΊχης 
001•. 1j ει; Ολίψιν, ή εις α:τοδοκιμcωίcιν ι'ίιι1τι το :-φιίγμιι το ο:τοίον 
ε:τιΟι•μεί; δεν έοχετcιι ... 

11 ;n1ει•μcηική κατ(ιιπcωις διά τη; ο:τοίιι; Οιι ι'ίι•νηΟ1j; νιι φ'ο�-ις 
(το ;ωΟοιΊμενον) εις τον ειιι•τ6ν οοι1 • :το{:τfΊ νιι Ι'ίνω κιιτιίιττιωι; 
γαλήνη ς και uποφuσιιττικότη τος, UlJl<ΠlΚJj κω Οπικ1j ωχ οι1 ι)1'πο
τε εξημμ{νη, 1j cιvι1π6μονος, οι'>τε :τFιομ<ιτιί>ι'ίη; ... 

Δια νιι διατηο1j; το :τη:ι'•μα σσ1• f·ι; την :τοοιnjκοι•οιιν χιψι'Ί1jν τοι 1 

Ο.κf·ιν και C!\'τλFίν, δΕν f-ίνω ιιν<ί'(κη ν<ι f'χη; το ;τοΟοιΊμΗ'Ο\' ί'\ιηνι'
zιίι; εις τον νοιΊν 0011 ••• ι:κf·ίνο το ο;τοίον ιι·(ο υ !'t; ημιί; τιι ;τοΟοι'•μι·
να, είναι η κιιτάί.ληλο; uιΌΟμιιτι; τοιι ;τνειΊμιιτος ιι;τι'νιιντι ιι1•το1Ί . ιiχι 
η ι)ιηνεκ1j; μηχιινικ1j f·ν()ιΊμηοι; ι111τιίιν !'tι'Ίικι,>; .. .ΛιΊο :-τοιίγμιιτιι 
f·νΟι•μοιΊ καλιi'ι;: 11 γuλ η νιuίu uίτηιτις φέρ ει εν κι11ριίι πάντα τα 
αγαθά. 11 uνυπ6μ ονος uίτψης τα uποbιιίικει. 

Λ.ϊ(i το /!ι/!λι'ο τοι • «2.·τοιχι ιΊι Ι31011rψι"ι1,» Ι; Δ. 

Λπιf τις παραδ,iπtϊς του λαού μας. 

Η ώρα του θανάτου 
Λπtί το βιβλίο « Ι /ι·ριπυνυ.γωγ1ί γλωππικιίς ι5λης κυ.ι ιΒιίιω�· του 

Λ'λ.ληνικού λαού», του /ι:ρι'ως κυ.ι σχολάρχοrι 11. Ι/απαζαφι·ιυοποriλου. 

1/άτραι, /ΧΙΠ 

'Οτυν ;τν(η τι; τυ ί.οίοΟιιι. Η__>ωτιί)(!ι οι ;τι·uί ιιι•τι>ν οικι--ίοι κιιι 
ιι,ίλοι , «Τι κcί.νΗ ο (ι)f·ίνιι):» - Π(.Η>; οι•c ιι;το·,φίνοντω. «Δ!'\1 1--ιν' 
zαi.ύ, .. ιιπι>ψf' Η)ιί.uη μΕ τον Χιίuο .... ;τι·Οιιι'ν�-ι. κι' ο ΗΗ1ς νιι γι'νη 
ίΪ.f'ίιJC» 

'()τιιν δΕ τι; ψt'ϊ.<Η)(_Ηt'(11. Οέον να επικv.uτή εν τω bωμ ατίω εκεί
νου σιγή βuΟεί!l, <)ιιiτι ιιν ιι (J)\'(ίςιι)Οl\' οι ;τ!'l,)ί ιιι 1Τ()\' 1j ηγιοιι)(Jl τοιΊ 
τον, «γ1•uίt' η ψι•ι.11 τοι 1 ;τίοιιJ» κυι Ι) ιιί)(Jπιιι ο ΟιινιιτιιίJν (ι,Η__><ι; �'τι 
1-:ίzοοι η'ιJοιιuυ;. 

ο ψl'ϊ.Ο(.?(_)(1'((ίJ\Ι ΟΤl_)fψι)Υ πuο; τιι ιί.νω 11 ;τ(l_)ις 101 1; οψΟ(ιλμοιΊ; 
ΟQ<:ί διι:ίιμψα <ιντ ιzΕίμΕν!ι, ο;τ(1Η λ �'Ί<ψfΎ ημι·ίc μιν ι>τι  
«ιι'('(ΕΪ.οψφιf'τω», οι tι�· Λt'(tο:η·λιιγίτυι ιι·πι-ί.οο·ι.ιι:ίζι·τιιι ;ωτ!ί τον 
ά·rtΕί.ο ::τοl' νιί.' ι.η 11 κιιτιί τιι f'Q'(Ιι τοι•. τοι•τ' ι'ιπι zιιτϊι την ιJt 1Υ!'tι\η
οιν την κιιΟιφcί.ν ή την ι•πιi <1.μrψτιιίJν Ι)ι·Ι)ιψημι'νην ... Οι μι·ν ι'ίηί.ονιί-
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τι αyιιΟοί Ο(_Ηί>οι ψ<1ντυζ<Sμ1'νοι Πιtι('Ίίιι φι'ι_ΗJ\'Τit ιμιίτιιι λι-'t1 %(iτιιτιι 
κω λαμπάδας ιινημμiνιις Κ(_Ηηοι•ντ<ι χω 1Τ(_)Ο<ΤΙ'L>Χ6μ1'νιι, χω Π!' (_) Ι
ιπΕ()<ίς λF.·1 1κιiς ΠF(_)ιππομΕ�νυς, ι-:φ' ιί> κω πολλοί ψιιίνοντιιι μι·ι('Ίιιί>
νη:ς, 6τιιν f·κπν{ωοιν, ή κυι τιις χΕ-ί()ιις Fχπίνο1 1οιν ι);τ(ι)ς ι-'νιιy-ι.ιιλι
οΟιίJοιν ωιτ(ι, λiyοvτι-:ς «Κιιλιί>ς τα, Κιιλιί>ς ηι». 'Γ.π(_)οι ()!' λ{yπιιι 
6τι ιφιί>ηι πτηνιί χ()Ι'<Ηί ΠΕ(_)ιπι-:τ6μι-:να και κιιΟιζιίνοντιι ΠΙ-'(_)ί ιιιrτοι•ς. 
Ι\κ τοιiτο11, ως φιιίνπαι, ΕΠΙΚ(_)<tπί χω η fΊ•χή ;τιφ(ι τοις yι·(_)οντοτr
(_)Οις, λι:yομrνη ι:φ' f·ω1το11ς. «ΛγyΕ·λον χιιλ<Sν - Οιίνιηον χιιλι)ν ... ». 
Οι δι·: τιι φιιιΊλιι πψίξιιντι-:ς κω την ιrι•ν1-ίhηοιν /)1·/)<t(_)ημ1Ύην ι'χο\'ΤΙ'ς 
οοιί>οι ()t'•ομι)(_)ψ<ι ·,ωι ιιλλ6κοηι πn1νιί. 6(_)νrιι bηλ. yιΊπιις 1j ()ιιίμο
νας ... χω Π!'()ΙΧιιλιΊπτοντω ιrι•(_)ιiμι·νοι /)ιιΟιΊπ(_)ον Ι'V τοις <Π(_)<ίηιιωι 
ωrτ:ιί>ν ... 

Ι Ιολλιίκις ()f· π(_)ος τιιχι•τr(_)αν ωηιλλιιyιjν τοι• οιΊ τως <Η'Ίι•νηοιίις 
ψι•χι)(_)(_)<1yοιΊ\-τος κιιλι,ίτω tf'()rtΊς. ος <ινιιyινιί1οκ1-ι t'π' ιιι•τοιΊ την ι•;τι\ 
της ι·:κχληοίιις t'ις ψι•χι)(_)(_)<ιyοι•ντιι ιι>(_)ι<ψι'νην αχολοι•Οίιιν. 1j χω 
ψιιλμοι'•ς τινιις ΕΚ των τοι• Διψί(\ μι·Ο' 6 fJΤΙ'(_)χΗιιι Ι-'νίοτ' ο Οιίνιιτος 
ηιχιΊ ς. 

(Δ ιιιτη(_)Ιfιιιιμι· τη yλι,ίιιιιο τοιι ,πψy(!ιιιι ιΊι) 

Η απάτη του πλούτου 

Κι..ιι ελιίληοι-: (ο Ιηοοι•ς) π(_)ος ω•τοι•ς πολλι'ι δω πιtt,Ηt/)ολιίιν 
λf.γων: 

Ιδυι:� ι-:ξψ)ι-:ν ο ιJπΕί(_)ιιJν διιι νιι οπι-'ί()η. Κιιι ι·νrί> f'oπH () EV ... ύ.λλιι 
iπι-:υον Επί τιις ιαϊινΟιις, κω ιιν1ψηουν ω ιί-ι.ιινΟω -ι.ω ωτ(πνιξιιν 
ιιιrτι'i. .. 

2:ι-:ις λοιπι\ν ιιχοιΊοιιτr την πιφιιβολ1jν τοι• οπf-ί(_)ο\,:ος ... 
Ο δι-: εις τας ιιχιίνΟιις οπιψΟt·ίς, οιΊτως t'ίνω ο ιικοι Ίων τον 

λ6yον· {πftτcι η μ{(_)ψνυ τω• ωιίινος τοι'rτοι• κιιι η απάτη του πλού

του ιrι•μπνίyΕι τον λιiyον, χω yίνι-:τω ϊικιφπος. 
(ΜιιτΗιιι'οιJ, ιy, 3 - 22) 

Το «δός τοις {χοι•ιJΙν ανιίyχην των ι•πιφχιivτων οοι 1 χω ακολοί•
Οει μοι» ... τοιι ΙηοοιΊ, μ<t(_)τt'(_)f'ί Ε\-τονιίηιηα. ιrι:ι 6ταν {χFι τις ;τερισ
(ΗJΗ(_)<t των 6οιιJν cινιιyχcιιοιΊν διιί την ζωιjν Τ<Η'. ιινιt\'Τtρ(.)Ι)τως κιηα
χριιπί την ζω1jν χω την π(.)6οδον το1 1 ιίλλοι• χω Ε-ίνω F.χτ6ς ;τι1ντ6; 
ψι 1uικο1• και ηΟιχιΗΊ ν6μου. 

Στι•uοι r ΝιiΊΟΙJ 



/. 13. ΓΚΛ ΙΊΕ 

Ο αγνός χριστιανισμός των έργων 

Εάν έ;τl_)f;tf να κρίνωμF.ν την αι•0Fντιχ6τητcι 1-·ν<iς ι)ιΙ)λίοι• της 
Λγίας ΓQαφής διά της ερωηjοεως: 'Ο.τι μας πcφι'bι\Οη ι-·ίναι 1-·\'ΤΕ
λιi')ς αι•Οεηιχ6ν: τότε {;η_>ΕΠF. υε μrl_)ιχά σημεία ν<ι ι'>ιιψψιοl)ηn\οω
μF.ν την uι 1Οεντιχότητα των ει 1αγγ1-·λίων. γιιιτί ο Μάl_)χο; χιιι ο 
Λουχάς δεν έγρα ,αν ιi,τι είbαν με τα μcί.τιιι των, οι1νέλ1-·ξι1ν πολιΊ 

μετά τα γι-·γον6τα μια ;τ l_)οψ<)(_JΙΥ.Ι] :-τ<ψι1bοοη χιιι ο Ιωιί.ννη; ί°)ι:ν 
έγοαψΕ το ι:ι•αγγέλιιSν τοι1 ;τιφιί. (Tf' ;τοοχοφημ{νη ηλιΥ.ίιι. l-\1 τοιΊτοι; 
ι-·γύ'J Oεωori'J τιι τέουt-'(.)ίt Ι't'ιιγγέλω <ιJς Ι'νπλr,Jς ω 1Ο!'\'ΤΙΥ.<1. γιιηί μι'ιτιt
τοι1; ι ι;τ(φχι-·ι το ιι\'Τl4 ι-'γγιομα τοι 1 μ1'γαλ1--ίοι 1 ;τοι 1 χιιτηι 1γ<ιζ1' το :ίl_)<J
οω;το τοι1 Χl_)ιστοι\ ;τοι1 ιjτ(lν Οι-.-iχι,ιπl_)ο ιι;τ· ιiλ(ί T(l Ο(iχι1 ;τοι• ι·ως 
τc,φα ενι-:φανίοΟηοαν ε:-τί της γης. 

Λν μ' El_)ίJJnjoεπ rάν ιψμ6ζη ιπη ψιΊιn1 μοι1 νιt Π(_ΗΗΤψ!'l_)ω ιπον 
Χ (_) ιοτόν Ει I i.cι Ι) ι ·r. 11 λιιτ ιη· ία. Ο· ωτοχ (_) ι Ο ιι'J: Β1' Ι)< ι ιιiτι ιτιι ! Κλίνω 
ιψ:-τ(_)ιSς τοι 1 , γιιιτί ι-:ίνω η Οι·ϊχιj ιι:-τοχι1λι 1ιj•ι:: των ι•;τ1'l_)οχωτ1Ί_-,ων 
cφzι,Jν της ηΟιχ1jς. Λν μ· !'(_)(ιJn\01-·π 1'c1ν rιιψιitη ιπη </ ιΌιrη μοι• νιι 
λιιτ(_)ι:ι'•ω τον 1\λιον, Ο' cι:-τoxl_)ιOr,J ι:;τίοη;: Βι-·Ι)ωιiτιιτιι! '(Ιίηί 1·ίν<LΙ χω 
ιtι'Τ<i; α;τοχ<Li.ι•ψι; τη::: ι•;τι'(_)ηιτης ΟιΊiτητο; ·r.ιιι μι1λιοτrι η ι•φηλιiπ
οη ιι:-τοχc1λι•ιjιις ;τοι 1 f'ίνω ι'>ι•νιιτιiν νcι '(\Ιίιψίοωμ1·ν 1'μ1·ί;. τιt τι'χν<ι 
ni; γη;. Λυη>ι--ιΊω ο' ω•τriν το φως χω τη 'r'ονψι);τοιιi ι'>ιΊνιφη τω• 
ΗΗΗ' Ε\'Τ6ς τη-; ο;τοί(L::: «ζι,ψι'ν χιιι χινοιΊμι·Οιι χιιι Ι'ιιμ�'ν». f'/ΙΙ'ίς κιιι 
τcι ιι,ιrτcί. χω τα ζι,Jα. Λν μr !'(_)ίιmjοπι' 1·ι1ν ι·ίμ<LΙ ι'>ωπ01Ίμ1'νος νιt 
οχι1 ψω μποοοτι1 ιπο χοχχιιλ(ίχι τοι 1 ι'>rιχτι'•i.011 τοι• ιοτοοτιiλοι1 
Ι lr.τ(_)οι• Ι] Ι Ιω'1ί111•. ()' (ι;τοκl_)ιΟιι): Κιί.μπ( μοι• τη zϊφη :.ι.ιιι μη 1ι' f'\'()-
1.i.1jπ μι' τοι 1; ;τιφολο'(ιιηιοιΊ; ο<ι; ... 

Y:τl1 l_11/.0l'ν ;τoi.U; ηί.ι0ι6τηπ; οτ· ιιξιιίψ<ιτ<ι της Ι·>r.χληοίιι;. 
Λί.i.ι1 Οι-'ί.ι-Ί νcι 1--ίνω χι•οίιψ;,:ο; χω ni::: ϊ.LJΙΊ<ί.ζ1·τω μω μιίζιι οπνιi
μ11cιί.ων, ;τ;οι1 να χί.ίνοι•ν 1ι:τοοιπιί. τη; χrιι νrι την ωι.11νοι•ν νιι κι•Ι)ι·l_)
νϊι. () (1\Ι(Ι)Π(_)Ος χί.ήοο;, ;τi.οιΊιJΙι-·ς ι-'zο\'Τ((( ;τ(_)<ΗΗ)ι'\οι•c. τί;τοπ ω.λο 
1)1-·ν <f<φι1τω ;τ;ι-ΊJΙΟ<Η>Π(_)ον ιι;τιi τοι• νιι ι'>η το </ ω::: ν ιι ι'>ιιιι.ιΊνπω χω
στ<1 :.ι.ιιτr,ιτΙ'(_)<ι οτοιΓηυιτιι. Ι Ιοί.ι'•ν ;ι_ιιφιiν, ιiοον :-τ1·rιοοιiπl_)ο\' Y.<tll_)<iν
!Jλ<5ψ·ο1-:, <ι(_)ν1jΟηχι-: νιι Ι'ιι1ί.η <Π<t χι'οιιι τοι 1 χοινοιΊ την 11'(_)r1 Βίl'ιί.ον:
'(Ι<ιτί τι οω.f''(!-'\' ο <1,τωι.ιi::: ;τιιπιi::: Ι'>i.f•';τοντrι; οτην Π(((_)ΟΙΥ.ί<ι τοι• την
;τοι-;χι;τιχ1j μηιιί.ο:-τοι':-τιΊιι ι·νιi; :-τλο1Ίοιω 1 1·;τιοχιi;τοι 1 , Ι'νιι'J 01•γχοιi
νω; Οιί.Ι)ί.Ε;τ;ι-· οηι Ε1 1<ι-πι'λιιι τη <ιτι,JμΊιι. την ιινι-'ϊ.f'Ι<ι τοι 1 Χ l_)ιιηοιΊ,
;τιη 1 τα;τ;ι-Ίνc1 ;τι-'(_):-τ<ιτοιΊι11-- ;τι-·ζιi;. rtι'T<i; ;,:' οι μιιΟητιιί τοιι, rνιίJ ο f'Πί
οχο;το; ι-;ιιrμ-ίτω ωοιί.ν ;τ;l_)ί'(χι:-τιι; 1ιέοιι ιπ ;το).ιΊχιωτον ιί.ομιι ιηψ6-



μι:νον απ6 ι:ξ ιiλογα; 
ΔΕν μ πο(_)οιΊμΕ να υπολογίοι,ιμι'ν τιι 6οιι χ(_)ωοτοιΊμι· ιττον 

ΛοιΊΟηQο κω ιπη Μπιι(_)(_)ι•Ομωιν Η γι'νt'l. Λπι'λ1·ι•Οf(_)ωΟ)j;ωμι-:ν 
απ6 τις <1λι1οίδΕς της πνι'ι1μιηικής ιπι:νοκι'ψι1λιιiς, η ιιν<η(_)οψιi ιως 
ι:j)u.όιοι-: π(_)ος τα Εμπ(_)6ς και μ,,:ο(_)Ι'<ΗψΕ ν' αν<η(_)t,ξωμι·ν οτην πη'(ή 
κω ν' uντιληψΟι,'ιμεν τον αγνιSν χ(_)ιο τωνιιψιSν. Ξι,Οιψ(_)Ι'ι•Οή;,:ιψι' 
πιiλι νι1 j)ω)ίοωμεν Επί της γης τοιΊτης τοι, Θι:οιΊ κω vιι ωοΟω,ΟοιΊ
μεν μ(οα μας nιν <1ληΟιν1ί �ως 01,ϊκή φιΊιrη, ως ιινΟ(_)ωπίνων 6ντων. 11 
πν1:ι1 1 .ωτικ11 μ6(_)ψωσις ι)ι•νιηι>ν ια6μη νιι ιινοπτι•χΟιj, οι ψι•ιη;-:ι'ς t'πι
ιπ�iμι-:ς δι•νιη6ν πϊιντοπ νιι !'ΠΙ'ΚΠίνι,Jντω κω νιι πιιί(_)νtΗ•ν j)ϊιΟο;. 
το ιι.νΟ(_)<ιιπινον πνΕι•�ω μπο(_)ι'ί νιι Ι'Υ.ΤΙ'Οιj ιSι1ον 00,Ι'l, ποτι' ι>μω:: 
τίποη: δι:ν Ου j)(_)E01\ ιι.νι,'ιπ(_)ον απι> την ι•,τι'ι�οχην ηΟικι\ διι)ιω;,:ιι.λίιι 
ποu φ{γγ�Ί ;,:ω λιφποκοπιi μι'ιΗι. ιrrιι. Ι·:ι•ιι.γϊι'λι(( ... 

Λγιiλω ιιγ(ίλω 6λοι �ως ολοι'νιι. Οιι. μι-τιψιι.ίνι,ιμι·ν ιι;τι> τον ΧQΙ
στωνωμι>ν τοι• γ(_)ιiμμμcηος κω της πίιπι'ως ιπον ):(_)tιηωνωμι>ν τοι• 
πvι:ι\ωτος κω των �'Qγων. 

(/Ιπιi το />ι/1λι'ο «Χιι11ομιλ(ιιι Ί:'χχι·(!μ1111 μι· τον ι·χ,ιι'π», μπιίιι υι1υη Λ'(χοιι 

Κιιζ11ντl:,riχη, Λθιj�'Ιι /')}3, ,1ιλ. 152 - 153). 

Από την Κάθαρση στη Φώτιση 
Λπουπιίιιμιπιr ομιλιΊιc τηc JΙuπ,ιιη::, ι1ιιλιχοι• υτη (-)_/·,'. 

Όλοι λίγο - πολιΊ (χοι•μ�· ιι.;,:οι•ιJΙ'Ι γω την πν1-' ιψιιτι;,:1\ Φιι'ηιοη 
τυι• ανΟι_1ιι'ιποι1

• Λλλ(ι. τί f-ίνω η ι1•ιι'ιτιιn1: ΛπιS ποιΊ πι�ω' ι�χπιιι: Κω 
τελικιi, π6η:, πιι'ις, κω μι-: ποι(ς π(_)οϊ•ποΟ{οfις μποψί νιι τη λιi/)Εί ο 
ιiνΟuιιι;r.ος: Λι•τιi fίνω μ�'(_)ΙΧ<t ιιπ<> τιι πολλιί Εt_)(ΙΠΙJμιηιι ποι• πt_>ο;-:ι1 -
m:οι1ν γι•ι_1ω απι> το ιrιγ-�ο:ι_1ιμι'νο Οι'μιι. 11 ψιι'ηιιnι. ι·ίνω η ι•ι 1ιιrrη 
ι:ιιλογίιι. τοι• Δημιοι•ι_1γοιΊ . π(_)ος κιiΟt· ανΟt_>!ίιπινη μον<iι')ιι ξι·χ!ι>t_> ωτιί. 
Ότcιν οι κατ!ίηεuοι ΙJ'Οt_>Fίς ι'χοι•ν ,η·τι•χ�Ί �·πu.t_>%1J πνΗ•μιηι;-:�j 
κu.Οιιrι,,1, τιSπ: οι ιινιι'ηfι_1οι φιψFίς ιψχι'ζ.οι•ν νιι. ι'!t<ιι11οι�οποιοι1 \'Τιιι. 

Ο εξαγνωμιiς των σκiψεων, των λιiγων και των πράξεων, ι:ίναι 
καθορωτικιiς παράγοντας γ ια τη διαφοροποίηση αuτιί. 'Οτιιν ο 
φι•οι%ι>ς φιψ(ιις Fίνω ιικιiΟιφτος ιιπι\ διϊιψ)t_><ι πιίUη. Fλλ�-ίψι'ις κω 
ελuττuψατα, τιι καΗΓ>η:(_)<1 ϊνιπι;-:τ<ι %t'(_)Ι<(l_)χοι•ν οτον 6νΟ(_)ω:-το ... 
Και ω•τ6 το γFγον6ς, {χει αντίκτιι;το κω <ΠιΗ•ς ι•π6λοιποι•; f.Vft_>'(Ι'l
ακοιΊ ς φιψείς:.'Ομως: τιίψιι. γιιι νιι μποι�(οοι•μ�· νιι κιι.τcινωjοοι,μF. 



!)() 

οσωμένcι :τοcίγματα, Οα οχημcιτίοοι•μF μιrι FΙΚ<>να: Τον κ<ιτιίιΤ!'(>Ο 
f.CH'T(). να έzFι εξα:τοί.ί•σει {ναν ολFΟσιο «:τ()λf·μο» E\'(ί\'Tl(t (ΠΟ\'
(!\'(!)Η(>Ο f(L\'T() ;,:αι ;,,:ατιί οι•νF.:τfΊCt. Ο (JΨ<Ηr.()ς Cj'O(_)f<tς \'(( f'χft
μολι•νΟεί cι:τ6 τα «χημικά απ6�λητα» <tι•τοι_'i τοι• ι•:τοΟrτι;,:οιΊ 

«πολ{μοι•». Ι I μ6λι•ν<n1 αt'Tll, ιrι•γ;,,:F\'Τ(_)<ίJνFΤ<ιι ιπrι ανιίιτf'(_)ιι <Π(_)<ίηω
τα τοι• φι•οι;,:οιΊ πεδίου, Fπομένως f:Τη(_)ΗίζfΊ ι'Ίι•ιψrνιίJς κω τοι•ς
<1 ιχJείς του πνειΊμcιτος. Ο πνFι•μcιτικcί cινιίφιμος ιίνΟοω:τος. 1j ι')f'\'
αηιλcιμf)C:ινFτcιι κcιΟιiλοι• αι•τ6ν τον «:τι,λrμο». 11 τον f.\'Τοπι"ς.fΊ ιιι,νο
στο ψL'<ΗΚ<> τοι• φορέα ... Όμωc. 6ποιος f'χFι ;,:ιίνfΊ ;,:(ί;;τοιrι Ι'Ο<ιJτΙ'(_)Ι
;,:ιj ε;,::ταίδrι•οη. Εντο:τίζrι τον Ol"(r.f·r.(_)Ι μ(νο «:τ6λι: μο» ;,:ιιι ιττον
ωπσι·,,:() Τ<Η' (('<)(_)f(!, ο CHΠ(_)l%(JC: ψ)(_)FCtC: rίνω f·ςωt_)!'ΤΙ%(( ι:ι•ιίλοπος
;,:ιιι ε:τιt_Jt_JF:τιjc: :τσοc τα ;,,:ιιηίιτε(_)ιι (νιττι;,:τιι. τιι :τιίΟη. τις f·λλι:ίψt'ΙC
και τα ι--ί.απιίιμrιτα ... Κω 6ηιν. λοι:τ6ν. ο ιι t•(n;,,:6ς ψψ(ιιc :τοοοπιι-
0Εί να Fr.:τω<'Ίfι•πί. δημιοι•ογrίτω κοτ(ι ;,:ιιν6νιι το 1:ξ1jς ιι·ιιιν<>/ΙΙ'νο:
2:το ψι•οιr.ι> :τι:Μο νcι F'χοι•μΕ bι:χΟι--ί ;,:ιί:τοιf·ς γνιίιοι:ι; ;,:ω ι'Ίιδιιο;,,:u
ί.ίι:ς. τις ο:τοί�·ς :τοοο:τιιΟοι'•μr: νιι Hj <ψμι\οοι•μι', ι:νι,'J οι•γχοι\νως οτο
(((Πt_)I%(), <,ψνοιΊμ�·οcι ΠfΊ<ψ<ιτι;,:cί την ((\'()()1%11 Ι'ςt'λιξη. () ιίνΟοω:τος
:τοι• βω)ίμ:ι τον r:oι,π�'t_)Ιr.<J b(_)<>μο. :τ(_)οιτ:ταΟι-ί να ιινιιf)ιιΟμίιτι:ι πνι'ι•
μιιτι;,:(ί τον <j'l'<H%<> τοι• ψ)(_)(ιι ... Λλλιί <1'Τ<ιν ωrr1j η Π(!<Ηr:τιίΟι·ιιι ι·:τι
<j (οι:ι ·,,:(ι:τοιοι•ς κrιλοι'•c: ;,:cψ:τοι'•ς. τιη-ι· ο ιιιπσικ<iς ψφι'ιιc :τ(_)ο/)ϊιλ
λυ Εμ:τ6<'Ίιcι ;,,:ιιι :τοοο:τιι0f·ί νιι cινιιχιιιτίοι-, n1ν <tV<H)ι;,:1j :τιψι-ίιι τοι•
<j \'Οlί'.ΟΙ'ι.

'()ταν ο ιίνΟι_JιιJ:τος αγωνίζπcιι νιι �-ξcιγνίιτrι τιι :τιίΟη τοι• φι•ιτικοι'• 
τοι• ψι)(_)ι'ιι, ιιλλιί :τιιο<ίλί.ηλιι cψι'λή<πι ;,,:ιιι πιψιιλ11ψΗ νιι λιψπ ι•π' 
6ψη τοι1 την �·νιιντίωση τοι• ωποικοιΊ _ τιiτΕ η Ι'(_)'(<ωίιι ;τοι• η),ι,ίτιιι 
f·ίνω 1-ί.λιπ11ς %((1 ((\'Ε:Τα(_)·r:11ς ... '()τcιν () ιίνΟσω:τος b�·ν ι'χι, ;τι:τιΊzι·ϊ 
�-;τα(_)r.11 ;τνι'ι•μcιτι;,:ή ;,:ιίΟcψιτη, ο ωηι_JΙr.<iς τοι• ψιψι'ιις Ι'ίνω πολf'
μιος. ι-:ν(ί) ((\'ΤΙΟ{τως, <>τ<tν () ιίνΟοω;τος Εξ<t'(\'l(Π!'ί ί'.((l λ<ί/11'1 JΤ\'!Ί•
μ cιτι  ;,:ή φιίηιοη. ο cιοτ (_)Ιr.<>ς ψO(_)fίtC: - ;,: ιιτ ιί χιί:τοιον τοι1;το 
«b((μ(ιζπω» ;,:ω Ι1<t0μψ'Ί<>ν γίνπω ιτιΊμμιιχος χ<ιι :τοί.ι'•τψος Ι)οηΟι>ς 
τοι• <j,\'<ΗχοιΊ. 'Ομως. γιιι :τοιι\ λ<>γο ι•;τιίυχιΊ ω·τή η <ι.ντίΟΗΠ) ·,,:ιιι 
!'\'<tντίωοη: Δι<>ΤΙ η ;τ:νπ•μιιτικ1i ·,,:ιίΟrψιτη :τοι• ιrι•ν1jΟιιJ::: ;τοοο;τrιΟι:ί 
ν<ι :τπι\,:Η ο μ{οος rίνΟυω;τος. ;τt_JοψινrίJς ι\�·ν !'ίνιιι 1·:τιψχ1jc. ιιλί./ι 
ι::τι:τ<iλωιι χrιι 1':τιψινΕωκ1i. ΙΊ' ωrrι\ το ).ι,γο, <'Ίημιοι•σγι-ίτω το ψιι
ν<1μr:νο νιι ;τσοοπcιΟι:ί ;,:cί;τοιο; ν<ι ιινΟ.Οr:ι ;τν�Ί•μ<ιτιχιί, ((λί.ιί ιπην 
ι:ουιτι:οι·r:ή ω•ηi ;τ:ου�-ία, ο ωποικ<iς τοι• φιψι:ας τον ;Τ(_)<)()ίι\ι-ϊ ... Λν 
οι ιτιψ .. -τίιτι;,:οί Ν<iμοι ι\ι:ν γίνοι•ν γνήοιο ϊ,ίωμ(( ιπο ψι•οι%6 ;τ1·<)ίο, (tV 
η Ύψι<πη ι·νιίιοη :Τ(((_)(ψ!·ίνιϊ (t:τίJι'Jς ;τληυοψψί(ι της <)Ι(ίνοιιις, T()Tf' 

ο «;τ<Jλεμο;» ;τοι• Οcι ;,:ησιΊςfΊ το (t<Π(_)Ιί'.<>. ι:ίνω ι\ι:ι\ομ{νος. Κω ιιι•τ<i, 
Ε;τησrϊιζFι <ιι_Jνητι%<ί το ιι·ι•οι%<) ψ)ψ'cι. Δι:ν rψ;.ι.ι-"ί νυ :τοοοπcιΟοιΊμι-: 



(J 1 

γω νι.ι H/J(!{_)ft<)(JOlψE <ψl(ψf.V(.( ΠQ(1'(fHtT(.ι ... 1 Ιuι'ππ \'(.( Τ(! (fl 1\'!ϊi)ητο
rrοιψJοι•μF μ{χ{_)ι τι.ι μι\(Ι<ι της ψι1χής J.ιιις κω νιι νοιι,'>Οοιψι-· μων 
ιΊψωτη ι--οι,πF{_)ική <ινιί.γκη, γι'•οω ιι:;τιS την πν1·ι 1μιιτ!κ1j μιιc ΠLΗ\οι'\ο 
και ι:ξ{λιξη. Λλλcί. γιιι νι.ι ;ωτιινοήοοι•1.11' ΠΙ'{_)ΙΟ<Η\Π{_)<Ι τι Οι'λοι•μι· νιι 
ι1rrοδι:ίξο1 1μι-- f)Ηί>, ιις ψι'(_)οι 1μι-- οι.ιν πιψιί.1'\1,γμιι μιιι μι;φή ιιπ1ψίι1: 
Κιί.ποιι στ:ον κ6ομο, γι--ννιι�'>ντω ι'\ι•ο ωVλιι ιcι ... Ι ·:ίνω οχι--ι'\6ν οι•νο
μήλικ(.ι κω {χ<ΗΙV κοιν11 γονικ11 κω f·κπωι'\πtτικti κιιΟοι'\11γψηJ. Κιηϊι 
την ι:φηj)ΙΚi) τοι 1ς ηλικίι.ι, το {να ιrι,νη0ίt.f·ι νι.ι j)ωΗ.ινΓCι, τιι t.ι(><.ι. ιινιίι 
το ιί.λλο ωοΟιί.νπω μιιι ψι•οικti ι.ιπ((Οι--ιιι γl(.( π1ν Π{_)ιίξη ιιιtτιj. Τιι 
διΊο ιιδϊλψιcι, λoιrrιiv, κϊιποτι· μ1-- γιιλιί1νοι•ν κιιι ιικολοι•Οοι•ν τον 
Ι•:οωπ{_)ΙΚ<\ {_)()flO. Ί'ιί>{_)<.ι πλι'ον κω οι ι'\ι•ο μοχΟοι•v κι.ιι Π{_)<ΗJΠ<ι
ΟοιΊν νι.ι Π{_)οοι'\1--ιΊοοι1ν Π\'t'l'Jιιηικιί.. Κιιvι'νι.ιc ιιπιi ι1ι1τοι•c πιιί.. ι'\!'V 
j)cωανίζΕL τ<.ι τι.ιλιιίπ(Jψι.ι ζιί><ι. ϊ)μω;. '(ΙΙι τον Π{_)<Ηπχτικ<\ πιφιιη1ι�η
τή, η Π{_)()<Η')ος τοι1 t'Υ<\ς rr(ινω ΟΙ' ω'Τιi το οι•γκι·κuιμι'νο ιrημι·(ο, �'χι·,
πιο οταΟι:(_)ι'ς j)ιί.ιπις. Λλλιί Π{_)ι,'πι.ι, ιι; π<ί.LΗΗ 1μ1· την ΠΙΊJίπτι,Ηn] ι·κι--ί
νοι, ποι1 fιιοιί.νιζf· τι.ι ζι,'Η.ι ... :Ζ:την πuοηγοι'•μι-- νη ι·νοιί. ι�κωοιj τοι•, 
πι0ιιν6ν κω ιπην πιφοιΊιΗ.ι, ιωφιλιί>c ι--ίχι' πλΙ][_)(Ηf.<ψΙ]Ο!'ί γιιι το 
κι.ικ6 τοι• π{_)(ιγμ<ιτος. ϊ)μως γl(.( τον ίι'\ιο. Ol'T<i το '(!"'(Ο\'ιiς ιιποπλιΗ•
ΟΕ ιιπλιί>ς μίιι πληοοφιφίιι. την οποίο μιί.λιο τ ι.ι ι'\ι-- ν ι-- ίχι-
«αφομοΗί><ΗΊ» !'Πίt(_)κιί>ς- μι' ιί.λλυ λιiγι<ι. ι'\ι·ν ι-ίχι· γίνΗ ι1ψιιττη ΗΗ1>
τt-:(_)ικ1j αν(ιγκη. ΙΊ' ω1τ6 (1%(_) 1/)ιί>ς το λιiγο. η πληοι)(ι <ψίιι (tl'Tll ι'\!'\Ι 

«κιι(_)ποφ11 ι_η1ιπ» οιΊτι' ιπην Π<l{_)Ι'λΟοι•οιι Ι'V<Ηί(_)κωιnj τοι•. οι'tτ!' ιrτην 
rrιφοιΊοα. τοι1λιίχιιrτον ;ωτιί. την ποιι'\ική τοι• ηλικί<ι. ΛντιΟι'τωc:: ιrτον 
ϊίλλο ιιί'\ι:λφ6. η <Η"(ΚΙ'ΚLΗJΙ{νη πληQ<Ηf<){_)ί<ι ι-- ίχι· γίνfΊ Ι)ίωμ<ι κιιι ι1ι ,,_ 
οτη ΕΟίι>1Τ(_)ικ1j ιιν(ιγκη ιjιΊη απ<\ την ποοηγοι•μf·νη 1--νο(ψκωιnj τοι•. 
ΙΊ' <ωτ:6 το λ6γο, Πί!{_)Ι·'Jlf'lΥΙ' Οίιν ΗΗ1ΠΙ'LJΙΚ<\ς οπιi(_)ο;. ο οποίος κ<ψ
ποφ6(_)η<JΕ 6χι μιiνο οτο Π<Ι{_)f·λΟι\ν, ιιλλιί. !'fl<fϊ'ΗΙ1 Οηκι: κω ιττο 
πιψ6ν. 

Τελικά, μ6νον τα γνήιηα βιιίιματα μεταφt\>οντιιι ιrτο παρ6ν και 
ατο μέλλον και ιiχι οι διάφορ ες πληροφορίες και διΛιωκαλίες ... Κω 
τι.ι fιίίψατα c.ι1 1τc1. κc.ιτιί. κιιν6νιι. δf·ν μπ<ψι:ί ν<( τιι πολι-- μψπι το 
cωτ(_)LΚ() :;η:ί'\ίο. ϊ)ου Π!'(_)l<ΗΗ)Η(_)({ j)l(Jψ((T(( {χ_fΊ (!l"(Κf"\'τl)(Ι,ΗΗΊ ο 
άνΟ(_)ίι>πος ωτ6 Π(_)<Η)γοι'ψfνf·ς f'\'<Η((_)κιίΗπις. τιiοο ίιι•ξιί.νπιιι κω η 
rrιΟcινυτητα νιι φωτωη-ί. Λκ6μί.ι κω ιiταν κίί:τοιος κιιτ{χΕι τη 
Ι'νιί>ιn1, cι1 1Η1 το γεγον6ς ι.ιπ6 1ι<1νο το1 1 . δfν ιφκι-- ί γιιι νιι λ((Ι-\ι:ι n1 
φιίπιιn]. Δι6τι η Π\'Η•μιιτικ1j κιίΟιφιrη γίνπcιι ιrτω'\ωκιί και ιrτι.ιΟι-- 
ρcί, μ6νον 6ταν η διί'\cιοκι(λία κω η ι·vιίΗrη γίνοι•ν ι'•ψωτη ΗΗ1>τΕLJΙκ1j 
ανιί.γκη, fίωμη κω ι:μ.,,�Ί(_)ίιι ... Κω ιrων cιι•τ{ς οι fJIΠfΊLJίfς <Η 1'(ΚΕ
ντοωΟ01'1ν ΟΕ \Κ(.(\'Ο;τοιητικ6 rιι0μ6. T()Tf ακολοι•Οι--ί η ;τηιψιηικ1j 
φιίπιιn1. 



l):2 

Όπως αναφέραμε, οι τι•χόν ;τληl_)οφιψίες r:ω διί'ιαοr:ιιλίr--ς ωτ6 
;τcφελΟοί•σες ενσαρr:ιi'>σεις, σι•ν1jΟως δεν μπιιψέ(_)Ο\'Ηtt ιπο ;τιφ6ν 
;-:αι στο μέλλον, εάν πρώτα δεν γίνουν γνψτια βιωματική εμπειρία. 
Ν.λο είναι να προσπαθιi'> επιφανf·ιιαά, να ;τετιΊχω κϊιτι r:ω ι1λλο 
είναι να νοι(ί>Οω μια ϊ•ψιστη εοωτεριr:1j ανιίγr:η r:ω νιι ;τ(_)άπω ιινι1-
λογα. Ν).ο είναι το: «δεν έχω αι•ηiν την zω-01 (_)oπij», <'ιιι>τι ι•πολογί
ζω διάψο(_)ους r:οινωνιr:οιΊς, ;τοινιr:οιΊς r:ιιι γι'νιr:ιi, εξι,ιτFι_Ηr:οιΊς 
;τα(_)άγοντες r:cιι ciλλο είναι το: «δι·ν π(_)ιiπι,> ω'ΤιS. <)ι()τt ι)!'\' bιΊ νιψω 
να :τ(_)άςω διαφιφετιr:ά, λι.5γω μια; ι•ψιοτης ειτωπ(_)ιr:1jς ιιν(ίγκης» ... 

Ο δι_>6μο; n1; ;τνΗ•ματιr:11; FςΟ.ιξη; f·ίνω μιαuι'•ς r:ω <'ιι\τr:ολος. 
ΩιJΤL>οο. δεν ;τ(Η'πει νιι ;ττοοιΊμ,,Οιι r:ιιι νcι ιι;τ1) .... ,1�ι>μωπι' Ι'ς· ωτίιι; 
των ;τοιr:Ο.ιιJ\' ;-:cιι μεγciλων δι•ιτr:ολιιί>ν. Ο Δημι<Η'ι_)'((); f·ίνω L<Ηf'ίιι 
r:ω Υπομον1j ... Λς το Οι•μιiμωπε ω'Τ<> ιη•νι'χtί>; r:ω ι<'ιίω; τη ιπ1γμ1j 
;του ιιπωο16δοξι--ς οr:{ψεις ;τι_Jοο;τιιΟοιΊν νιι μω; r:ιιτιιj'Ιι1λλοι 1 ν. 'Οτιιν 
τα γνψJΙιι j'\1ιίψ(ιτιι ;τοι• ιτι•γr:f\'Τι_)<ί>νrι ο ι1νΟuω:το;. '(ίν01•ν κι'ιτι (Ίω
ιι Οι_)fτl%() ((;τ() ιι;τλέ; ;τληuοιι·ιψίf·; %((1 ()Ι()(ΗJ%(tλίι:ς. ()Τ((\' γίνοι•ν 
ιίψιιπη ΗΗιΙΗι_)Ι%11 ιινιiγr:η. τ<>Π η ι'ι•λογημ{νη ιττιγμιj της φιίπισψ::: 
f·ίνω %0\'Τίt. .. 11 ;τνΗ•μιιτιr:11 τοι• φιίπωη είνω η (-)ι,ίιι ι:;τιj)ι_Jιtj)Εt 1ιπ1 
;-:ω σι•μj'Ιολίζfι το χuι•ιΗ> ιπειι ιiνι τοι• νιr:ηηi, ι•ιτπι_Jιι ιιπι> τον μι'γιiλο 
(('((!)\'(( ... Λ;τιi ;τοι'• ;τι_JΟΙ·'(.)χf·τω η ιι ιίπιιπ1: 11 ;r\'f'\ 1μιηικ1j ιι (ΙJΤl<Π] Πι_)Ο
ι' (.) χΕΤιιι ιι;τι> τη Lι•μ;τιιντιr:11 Λuμονίιι :τοι1 πηγ<itι'ι μι'οιι οτοι•ς 
Νιiμοι•; τοι1 Δημιοt'ι_J'(οtΊ . Τ)τιιν ο ιiνΟι_Jω;το; ιι;τοj)ιiλλιΊ τιι ι)ιι1φιψυ 
;-:ω ;τοι;ι.ίλιι ;τ<ίΟη, ι-- λi.ι-ίι ΙfΊς %<11 f·ί.ιιττιίψιιτιι. τ<>Η το Φως: της: 
Lι,μ;τιιντιr:ιjς Λvμονίιις ι-Ί<τι'ryχι:τω μι'ιτιι ιπο ιι ι•ο1r:ιS τοι• ψιψι'ιι ... 
Κω (nιιν η Κι'ίΟω __ ΗΠ] ι-ίνω γν1jιτιιι %<ιΙ f'Π<ιι_Jr:1j; ιπο ψι101r:ι> :;πι)ίο. 
τ6η: ;-:ω ο cωτι_Jιr:ιiς ψφι'ιι; «ιη•1ψοι_Jί/Jtί>νfΤω» j)ιιΟ11ηι)ι>ν ;-:ω ιαο
ί.οι1Οι-·ί τοι•; uι•ΟμοιΊ ; τη; Lι•μ;τιιντιr:ιj; Λuμονίιι;. 'Ο;τως ιιr:ι_Jιj)ιίι; 
ι'νιι μοι •ιιι;ι.ι1 <>(_)'(<ινο ιιr:οι•λοΟι--ί τοι•; ι_Jι•Ομοι'•ς τοι1; ο;τοίοι1ς: ι·π1f)ιtλ
λι-:1 ο μοι•ιτιr:ι>; ;το1 1 το ϊ.Ι'Ιι_JίUτω. ι'τιτι ιηψj)ιιίνιΊ zιι1 μι: τον ωπι_JΙ%<> 
<ι Οι_)Ι'<ι ... Ί'ο Οιί.ι__φο;. η ΕΪwιίι)(ι %(1( η ;τίιπη - μι'οω της Ίν<ι)Οl'(Ι)ς. ι-- ίνω 
;τοί.ι'1τιμο1 ιτι•νι'ι_J'(ίtπ; ιπην Ιlνπ•μιιτιz1j ΚιlΟιφιτη. τον Ι·:ξιιΊνΙιτμιi 
;-:ω τι-:ί.ιr:ιi. ιπην Φιι'ιτΙ<Π] T<!l' <ινΟι_Jιίι;τοι• ... 11 Lι•μπιι\'Τ1·1.1j Λιψονίcι 
;τιψι'zι--ι η1 ψι'ηιιτη ιττον ιiνΟι__Ηι>πο. ποι• j);ιίJ\'f'Ι τον 1<Ηιπι·u1zι1 τι>ι• 
<L'(<ι,)\'(( πι_Jcιγμυ.τιr:cί., οι•οιωπ1r:ιί. r:ιιι <ΤΙ' Ι')ιί.Οος. Κω η Lι•μ;τιιντ1r:1j 
ιιι'ΤΙ] Λvμονίιι, ;τη'(<tζι--1 ιι;τι1 τι11•; Νιiμοι•:: τοι• Δημ1οt'(_)'(<JΙ·• .  

Εr:ι-:ίνος ;rιψι'χι:ι το Ύψιιπο Φω::, το οποίο ι)ιrιχι-:ι:τω οι· <>Ϊ.01•; 
τοι •; ψψι--ίς τοι • ιινΟι_J<ί>:τοι•. μι' την πuοίΊπι>Οι--ιτη ιι.ι•ιτ1r:ιϊ νιι ι'zι:1 
·tίνι-:ι fΠίL(_)%1j; z ιι1 γνήο1ιι πνι-ι•μιιτ1;ι.1j r:ιίΟιι.ι_J <Η] - μι'ιτω τη;
ΕιL-τι-:ιι_Jίιι;. Είνυι ιπο zι-:ι__Jι τοι• r:ιιΟπι>:: <αι> Ι'Ιtιi; νιι ·ι.υΟ1•ιπι'ι_Jίιτοι•
μι: ;ι_ω νο cψι·ί.ψτοι,μι· η1ν πνrι•μω1;ι.1j μιι; ι-:ξι'ί.1ξη, 11 <L\'ΤΙ0ι:τως: νcι



1 -:πιοππ1<ΗΗ 1μf, 600 πιο οϊιντομ<.ι μ.1-τοι_ΗΗ1μ1_., την 11:ιηj ιιι•ηj i)ιω) ι ;ι.ιι
οίίt. Ο φωτιομ6ς, η 11 ψιιπη ι.ι11η1 Fι•λογίι.ι, μιι; ΟΟ.1.-, <ιγvοιΊς: ;ι.ιιι 
κίtΟc.ι(_)ο1\: ... 'Οοοι {χοι1v λ<ί.l)Εl τη ψίιτιση. ι)Ι'V ιψ;ι.οι'•\'Τω πλ1'ον νιι 
Οωtμ<'iζοι•ν ,  ν α  Ι)οξάζο11ν κω ν<.ι F.ξ11μvοι1v το 2.:ι•μπ<ιντι;ι.ιS 
Οικοδ6μημcι. Οι πνΕΙιμίtτικ<ί φωτ:ιιτμ1'vοι, οι οποίοι ι•πι'φzοι•\' μπο
ξιi μας Είνω ο οπ6(_)ος ο Κί1λ6;, ο οποίος κιψπι)ψψ1-ί μ1'οι.ι οτιι 
οπλϊιχν« της Ι Ιαγκ6ομιας Ι Ιλι.ινητικιjς Ψ11χ1jς. ΔιιSτι 1·;,.1 ίνοι. ,_.,L,λοι•
τίζουv την Ι ΙιιγκιSιψι<.ι Ι Ιλιινητι;ι.11 Ψ1•χ11, η οποίιι μ1' τη 01:ιιΗί τη; 
δ{χπαι ,  ππξ1_. (_)yϊιζπω, <.ινιιλι•t·ι κω ιιξιοποι 1_.ί το 1•;-ι ι'(_)οχο ω•τιS 
«υλι κ6» - τ<ι ξt-χ<•>(_)ιοτιί. ι.ι ι 'Τ<ί ()1:ι)ομι'νιι. :.(_)ος ιSψ· λος τοι • ι ινΟιΗίιπι -
vo11 γ{νοι•ς κω γ1·ν ι;ι.ιί., π(_)ος ιSιι ,.-λος 6λων των <J\'Των ποι• ;ι.ιιτιJΙ;ι.οι•ν 
ιποv πλιιν1jτη μιις. 

ϊ)οοι ι-'χοι•ν λι'<l)tΊ πνF.1•μc.ιτικ11 φι,ιτ ι ιrη. ι)ι<ιχι'οι•ν το ιιληΟινιS <ι ως. 
μι'οα οτο �«Οι• οκοηί.δι της γης. 11 ι·ξι:λι;ι.τ ι ;ι.ιj πο(_)ι_. ί<ι τηc ψι•;ι_ιj; .  
ι--ίνω οπtΊ(_)ΟΕ ι ι'ηjς. Μοιιίζι'Ι μ1' το οχ1jμιι μω; ο:;τ1-ίιω; - η ο:;τοίιι ιιν 
κω κάνF.ι κι'•κλοι•ς, :;φοχιι>(_)<ί JΗί\'ΤΟΗ' �L,(_)οοτιί ;ι.ιιι ϊίνωΟ,_.ν. Ι•::.ίοη;. 
ωrτιj η οπtΊ(_)ΟtΊι)ιjς ωπικιiνηιrη. fίνω η πιψ1-ίιι :;το11 ι'χ,_. , ολιi;ι.λη(_)η
η Δημιοιψγί<ι ... Κιιι ιSτ«ν ο ι ψι•;,/ς. μ1· τι; ;ι.ιηιίλληλ1·; Ι'V<Ηψ%<1ΗJ1Ίς. 
ωτοκομίιη111ν την 1:μ:;πφίιι ιπι.ι ;ι.ιηι,rτ,_.(_)ιι :;πι'Jίιι, τιSτ1· cινι'(_)χοντιιι 
fξι:λισοιiμ1'ν�·ς οπ,_.t(_)ΟΙ_. tι)<ι>ς, μι'χι_Η τον Ο11(_)ιί.ν ι ο (-)(_)ιJ\'Ο. 

Ιlρt(ιτα, λοιπ6ν, βuπτιζ6μuιrτε μέιru ιrτο «νερ6» του εξαγνιομού, 
για νu μετουσιωllούμε μετά μέιru ιrε πνευματικιj «φωτιιί». Μ,_. 

ωrτχiν τον τ(_)ιSπο, Οιι κιιΟ<ψιιττοι•μt· 1·:;τιφ;ι.ι,ις. u:.ιS ;ι.<'ιΟ1· μ1:ιον1';,:τημιι 
κω αη'λι:ιcι. Κω <.ιι•τιS το γ1:γονιiς. ι)1:ν Οιι 1:ίνι.ιι το :Ί"l_ΗJϊιiν %<ί:.οιι,ιν 
λογι;ι.ιί>ν <η 1νtΊ(_)μ<1J\' κω γν<rΗΤΙ_. <,>ν. αλλά γνψrιο τέκνο τη ς Αγάπ η ς 
και της Συμπανηχής Αρμονίας ... 'Οοοι {χο11\' λιψ,,, τη ιι ι,η ι οη. 
οικοδομοι•ν κω ΕVF(_)γοποιοι•ν το «2.:ιίηιιι τη; ΔιSξιι;» ... 11 πνευματι
κή εξέλιξ η απαιτεί μ6χ0ο, αi'\ελφοιrί-νη και αλληλεγγύ η . Διιiτι η 
αλληλFγγι'1η, t·ίν<ιι ι'νι.ι ι.ιπιi τιι %11

(_) Lι.ι χ<ιl_)<l%ΤΙ](_)Ι<ΤΤΙ%<ί της 
2.:ι1μπαντικ1\ς Λ(_)μονί(ις %<<l τη; (-)Fίιις IΙ'(_)<ψχίιι:::. Δίχως την ιιλί.η
λΕγγί1η. δt·ν ι•πcί.(_)χfι t·ξf'λ1ξη. ι)Fν ι•:τιί l_);(Ι_. t tΊt:τΙ-Ί(_)ί<.ι. ()Ι'\' 1•;τ(ιl_)χ1-:ι 
{ινοδος. 11 ΘΕίc.ι \1:(_)«l_)χί<ι iΊιι'Jιίο;ι.1:1 την ιιλληλ1-γ'(tΊη ... Κrιι /tf' τη 
σει(_)cί. τοι•ς, <iοοι {χοι•ν λιίl)Η ;τνΕι1μιη1;ι.1j φίπ ιοη. i'\1--ίχνοι•ν ιιλληλΙ"(
γίιη ίΤτΟΙ'ς 11πιiλοι:;το11ς. Λνιψ<f'ίf)ιJλ<ι. το Φω; ;το11 {λιιΙ)ιιν. 1)1_.\, το 
κρατιίνε ζηλ(1τι 1:;τcι γιιι τον Ηιι'Τιi τοι•;. ιιλλιί ;ι.ιιΟcιγιιί�οι•ν ;ι.ιι1 �-:;1 1 -
ψ<ίινυι•ν κ<ί0F. πλϊιιτμc.ι :;τοι 1 {(_)χ1:ηιι oF t·:τω1'1\ μιι�ί τοι•ς ... 

Στο μεγιί.λο ταξίδι της ψ11χ1\ς, ω1τοί ι:ίνω οι Πl_)<ιηο;τιSl_)οt - ποι• 
γίνονται 6μως 011νοδοι;τι1ροι. μf· ο;ι.ο;τιi ν<ι μ«; ;,:cιΟοiΊηγιjιΗΗ'\' ;ι.ω 
να μ<ις πcψηyο(_)ι\ι ΗΗ 1ν. Λ ντι;τροοι,J;τf ιΊοι •ν την t'/�-τίb<ι. η ο;τοί(.ι %1 ν�-ί 
την αν0ρωπ6τητα t·μπ(_)6ς κω <ίνωΟf·ν ... Ομοι ιίζοι•ν μf· μt'γιοτο 
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μοχλό, ο οποίος εςυψuJνει το :;τνει•μα πάνω ιιπ6 την ιΊλη, το ι'ίψΟιιι:το 
πϊινιιJ cπο φ0αρτ6, το ωι/Jνιο πάνω απ6 το ποοοιr>(Η\'ό κω πι-:πι'ι:ι1-
ομένο .. .  Οφείλουμε να ει•εογετηΟοιίμε ιιπ6 το αγνι) φως της 
L1 1μπcιντικ11ς Αρμονία;, το οποίο εκπ{�L-τοι•ν <Jοοι {λιι/-\ιιν πνει,μιιτι
%11 ψίηιοη. Λλλϊι για να ει•εογετηΟοιίμε κω εμείς, λιψΙ)ιiνοντας 
{ιπω ;,:ω λίγο «δcινει;,:ιi» Φως, πο{πει πι:ιίιτιι νιι {χοι,με την ;,:ιιτϊιλ
ληλη ψι•χικ11 ι•ποδο�ο1. ΔιιSτι το «δανf·ικ6» φως. διfΊ 1κολ1Ίνει η] φυ'nι
οη. αλλά δεν ι-:δραιιι'ινετω δίχως πνrι•ματικιS μιiχΟο κιιι ιιγιίινιι. 
'Οων οι ψυχικοί αγωγοί του φι•οι;,:οιΊ μας φψ{ιι, ι-:ίνω ιαιiΟιφτοι 
;,:ω κλι:ιοτοί - γrμιiτοι ιι;τιi ;τιίΟη κιιτrιJΤF() ίr>ν ι·νιπίκτων, πιίις Ου μπο
ιι(οοι•με να ε;τιιJψι:ληΟοιίμε ιι;τιi το Φως ;τοι• ι--κ;τ{μπι>1 1ν ω•τοί οι 
ιίνΟοω:-rοι - 11 μιίί.ί.ον ωrτ:οί οι ΔιίιJ;,:ιιλοι: 

Ι ΙιίJς Οιι �L,OQf<HH'μE νιι τοι•ς κιιτcι.νωjιΗ11 1μι· κω νιι τοι•ς ιικολοι•
ΟψΗΗψε ιπην ;τοιιΕίιι τη; ;τνπ 1μιιτικ1ίς ψι'JΤιοη;: ϊhιιν ο <Ηι·Οιιλμι); 
Είνω ;,:ιιΟυιιιi;, ιiλοι οι ψφεί; ΤΙΗ• πνι--ιίμιιτος ι'ίνιιι φωπινοί. Λς 
πιιοοπαΟψΗΗ•μι-:. λοιπιiν, ποιίn(ι νυ κιιΟιφίοοι•μι' ω•ηiν, τον μονω�ι
κιi 0<1,Οιιλμιi. 11 αγάπη και η ειιι ιiνη, ας είναι μέιru στις κuιιc'>ιές 
μας ... Κω το Ιlνυ•ματικιi Φως. δι--ν Οιι ιιι1γψΗ--ι νιι υνιιπίλυ ... Ο 
Δημιοι•ογ<i; (')Εν (zπ ληομονψπι ;,:ιινι'νυ. Λ;τλιίκ. yιιι τον Υ.<ιΟ(νι1 
α;τιi ι-:μιί;, ι•πιίιιχυ πϊιντοπ η ;,:cιτϊιλληί.η χοονικ1j ιπιγμ1j. Ο Χιιυσι,ς 
κuνιίνuς είναι: η Λγάπη. Κω Ι-\(ωη rιι•ηiς η�; Lιιμ;rαντικ�ίς Λγ(ίπης, 
Ου οδη'(1jοοι 1οε το οιίηω, την ψι•;,:11 ;,:ω το ;τνι'ιίμιι, f'IL•Q<ic κω (ινω
Οεν. 

Ί·:νu τuξίi>ι ι,την Ιlάτμο 

Η απάντηση του Ουρανού ... 

Κυτιί την ;τιφυμον11 μοι1 οτην Ι Ιϊίηιο, υπιiλιιι 1ου την ιψοοφιιi 
ωrτ:υιί τοι• τιiπιιι•, μια ;τοί.ιί ιιπλ�ί ομιψφι ιϊ ι·πιΊι\1j ιπο νηοί η 1-\λ(ωτη
οη είνω μι;,:ι)]ί. Λιrτ:ιi ποι• κι•vίω; ι-ίνω ι·ξιιιιιπι;,.ιi ι:ίνω η ιιηιιiοφω
[><t, ουν το ;τν�Ίίμα τοι1 U'(ίοι• lω(ίννη νιι !'ίχι' (')ιιι;τι'(_)<iου :;τοί.ιΊ 1-\υΟι(ι 
τη '(η κω τοι•; ;,:ιιτοί;,:οι 1 ; της ... 

Νω, ακιiμrι κω οι κϊιτοικοι η1; 1 Ιrίηιοι• 11τ<t\' '(l<ι μ!'νυ μιυ !'κπί.η
ςη: η ί.ιiμψη των πvοοrίJπιιJν τοι•;. η ιιπί.ιiτητιι της οι•μ;τι·vιψ>(_)<ί.ς 
τοι•;, ιJΕ %ίί.νοι•ν να νιιι'ιΟυ; ιiτι ιιτ· ιιλ11ΟιΊιι ι-ίνω ϊνrι; ξι-χιιJ(_)lίΗ<iς 
τ<iπο; ι-:πcίνιιι στη '(η. 1 l<ιτϊ <\ι-: <η•νιί.\'Π]<Ηι τϊτοιοι 1; ιινΟr__ιιίJποι•ς ικιι
νοιίς νυ ε;,:ι\ηi.ιίινοι•ν τ6οη α'(rί.πη. κυi.οιrι;νη. πi.ικι:ίνι-:ιυ, γι-"νιι.ωι\ω
Qίίι ;,:ω αi')Εί.ψiτητυ. Νω, το ;ινf-:ιΊμυ τοι•; ι'ίνω τιiοο ω\ι.-ί.ψ%<>, nioo 



πνι-:υμιηικιS, Οιη1οκΕυτικιS, /-\αΟ11! .. 
Μια μι\Ηt, ιπο ()ωμιί.τιο του ξ1-:νοι'>οχ1:ίο1• μοι•, 1:ίzι( ()ιι(λογιοπί 

κωγοντας λιj-\ι'ίνι μι οκοπιS να οωτήοω ιψιομ{νι( ποιί.γμυτι( τον 
ωSοιηο κιSομο.ΜΕΤιi {ψυγα μΕ τοι•ς φίλοι•; μοι• ποι• μι: 01 1ν6()1:1•υν 
για {νυ πι:οίπιηο ιπ:01,ς λιSφοι1ς. Κω νι( ποι,, ιπην ιί.χοη τοι• 1)(._)( 1μοι•, 
ήταν μια γι•ναίκιι φωνομΕνικιί πϊψιι πολιΊ ιιπλ11, μιί.λιοτιι (f'Τωχιi, 
ιιλλιί. μΕ {να ΠQ<><Ηι)ΠΟ ι•π(οοχο. ΚυΟιΥΓ((\' l'ΚΙ:ί (J((V \'(( μι(; Πf"(._)ίμ1·ν1·. 
Κι ιSτιιν φΟιiοιψΕ κοντ(ι της, 1n: πληοίιωι', μοι• ψίληο1: το :,:/(.)ι μι· 
μΕγ(ιλο οι/-\ωψιS και μο11 ι:ίπι: λίγι:ς λ{ξι:ις οτιι 1·λί.ηνιχϊι ποι• τις 
μΕΤ{ψQ<ΗJ<ιν. Κι ιιι•τιS ποι• μοι• 1:ί;τ-ι: 11-:-rιν η ωΗί.ντηυη οτην 1·(._)1,·>τψnί 
που ι:ίχιι κιί.νι:ι. Ο Οι•(_)ιινιiς 1:ίχ1: zοηοψοποιψnJ (tι•ηj τη γι•νιιίκιι 
για να μοι, ιιπιινηjοι:ι ... 

1 Ίιι τον Οι•ουν6, νιι το ξ{QΠΙ', 1--ίνω πιί.οιι πολι'• 1-:ι'•χολο νιι 1\ίν1'ι 
ιιπιιντψπις ... Το Π(._)(Jj)λημι( ι-:ίνω ι\τι ι)Ι"\' κιιτο(._)Οι()\'ΟΙ'\' οι ιί.νΟοωποι 
πιί.ντοη: V<( κιιτ<ιλιιj-\ιιίνοι 1ν οωιπιί., νιι ιιποκοι•πτογ(._)<ιιι,οι'•ν (ΗιΗΤΤ<ί. 
αυηj την ιιπιί.ντηιn1· ιSμως πιί.ντι( 1•πιί.οχο1•ν ιιπrι\'ΤΙ](Πtς, ποτι-' ι\1:ν 
μ{νοι1μι-: χωuίς απιiνn1οη. Λιrτ1j Πι)Ι' μοι• Ι'()(!)ΟI' () ()\'(.?((\'(); l'ΚΙ'ίνη 
την ημ{οιι, rωι• {ι')ωοι: μι:γιί.λη χιφιί. 

Ωμl_)(ιιψ Λί/1ιιηοJΙ/ (Οι·l_)(i1ηιι :τολιη-ιΊι) 

ΙΙΟΛ ΥΙΊΜΕl: ΛΙΛΛl:ΚΛΛΙΕl: 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

Ίϊ)ΥΛΙ:ΊΛ/ι\'/12.'ΊΟΥ ΙΩΛ.\
Ι

,\'// !3ΛΧΙΛΙΙ 

ΛνΟοιί>πινη cιξιοπο(πι-:ιιι ... Λι•τέ; οι ι')ι•ο λι'ςι:ις. οι γι:μι'ιπ; Ι'Ι•γ{
νι-:ια κω μι::γαλ�·ίο, /-\οίοκο\'Τω πολι• (Η 1χνιί ιπιι χι:ίλη 11 onJ\' ι'ir.LJI) 
της πένας τοι• ηΟικολιSγοι•. τοι• ;.-:οινι1>νιολ6γο1 1

• ;.-:ιί.Ο�- πολιτι;.-:οι'• ή 
διχτιiτιψα, κι'iΟι-: λογίοι•. Τη (ΥΙ•χνιj ποο/1ολιj αι•τιί>ν των ι')ιΊο λ(ς1'ι1>ν, 
την πrψατηοο11μι-: κι•οίως ιτrη μπιι:τολ�·μικ1j ΠΙ'ί_)ίοι'ω. 

Ίοως τοι'rτο να γίνπαι ιιπιS α\'Τίι\)ωn1 ιπιι ιiιΗι ιί.Ολιιι γ�·νιjκιη·ι:: 
ι::ις β6.ρος της ηνΟuιίJπινης αξιοπu(πι-:ιυς. ()(J() διιψΚΟΙ'ίJ�- η Κ<Η(ί.ί_)(( 
τοι• πολέμοι•. Στο χuονικι\ ι::κ�·ίνο ι'>ιιί(πημιι n1; ιιλληλοοφαγιjς των 
αδι-:λφcύν ανΟοιί>πων, ιSποι• κι•uιιφχοι\JΙ.- ο πιψοξι·ομι\ς τη; μιινίιις 
το11 ολέΟροι•. ιiλι::ς οι ηξί�·ς. κιιλλιπχνιχ(ς. ηΟικ(ς. ;τνει•μιιτι;.-:{ς και 



μιιζί μ' ω•τ{ς ο cί.νΟρω;τος, κονιορτοποιοι•νπtι κω εξοι•ΟενιιJνοΥτιΗ 
χωρί; λίiγο και χωρίς οκο;τ6. Γιατί: Δι6τι η ι:ίγνοια, ο εγωϊομ();. το 
σι•μφέuον κcιι η κακίu Ο6λ.ι:1>οαν την κρίιn1 των εκιη6 ιινΟριιJ;των ποι• 
%\'l)ΕρνοιΌοαν τα μεγάλα κuάτη της Γης. Τ6οοι :;τ�·uί;τι)t• ψrιιν οι 
αλλ6φρονFς ;του ρυΟμίζανΕ τα ;τεπρωμένα μιις. Κιί.τω ιιπ6 την 
δεο;τσπίιι το1•;, οι ΟεωuοιΌμενοι τ6τε οc1ν πολιτιομ{νοι λcωί και τιι 
δψ)εν προοδει•μένα έΟνη, πετοι•οcιν την μιίοκα τοι• ι1νΟ(_)ιιηοι• γω 
να φορ{οοι•ν το Κ(_)άνος του κτήνους! Τέλος, κιιι ω•η1 η μη1ι'ιλη ιrι•μ
φορά ;τοι• �αραίνει κάΟε τιSοο την ανΟ(_)ι1Jπ<nητcι, ;τ{(_)ιωε 6πω; ΠΕ(_)
νοί•ν οι Η/'ΙιLt.τικές ιπιγμ{ς ενιiς κιικοι• οη:ίuοι•. Κω ο (ίνΟuωπος 
;τοl' ι)οι·η1χΟηκε <Tnl λάο;τη της κατωrF(_)<iτητο; %((1 ι'l-\ιιιj•!' τα χι'uω 
τοι• μΕ cιίΊ�'i.ιι 1%() ιιίμcι, cφχίζπ νιι cινιιν1j;τπι και νιι μπι1ν0Εί ;τιχ(_)<t. 
11 τοιιγι;,:11 Εr.�-ίνη δοκιμ cωίcι τον {κιινΕ νcι ξι•;τνψπι %ιιι νιι ζητιί. 
τιι>ρα η1ν %<ί0ιφση χω τον λι•ψωμ6. ΛλλιΊ. %Cιι τιι>(_)<L δι-:ν Fίνω <ιχι1μη 
ελειΊΟ�·(_)ος. Είνω δοί•λος των ιι)ίων τοι• ω)ι•νιφιιι>ν. 13ι'()ωιι Ι'l_)γιί.ζι:
τω οκλη(.)ά χιιι ιδ(_)ι1J%ο;τιί. γω νιι ιινωπηλιιJΟΙ'Ι ιi, ΤΙ JΙΕ τιι ίι)Ι<L τοι• 
τc1 χέρω '(%Q{μι<π, οuν μαινιiμινος μ{ιΗι ιπην ;τιφιιζιί.λη τοι•. 

Κω τι(φcι ιι QΟ\"Ιίζ.�Ί μι -: ι'\QωΠη(_)ιιiτητι1, ι'\ιιι μι'οοι• των ι'\ιι'ΟνιιJν 
·.-,:αι ;ταγ%6ομιων O(.)γcινιιJΟΗι>ν ;τοι• 1<)ριΌει. νιι %αλλιι'(_)γ1jοΗ ιων
ιrι•νείι)ηοη. (iτι ε;τί τ{λοι•ς, π(_)ι';τι'ι οι ιί.νΟ(_)ω;τοι ν<ι οι•νι'ννοηΟοιΌν
μπ((ξιΊ τοι•;, για να ι)ημιοι•uγ11ιrι1t•ν ι'νιι Τ(_)<i;το tωιj; ;τοι• Ου Ε:τιτu{
ψυ να ι1;τολι1μΙ1cί.νοι•ν %ιιι οι κιίτοι%οι τοι• ;τλcιν11τοι• τοι '•τοι1 n1
CL'(CL0cί τα cί.ιι,Οονιι %ι1 1  τ <ι ;τ ί.οι'>οω, ;τοι• τοι•; χι'tl_)ΙΟΙ' η (-)1,(ι1
Δημιοι•uγία.

2.:τιη'<μι την :τ(_)οο;τϊιΟ�-ιιί. τοι• ο οιΌγχ(.)ονο; ιί.νΟοω:το; γιυ νι1 
κΕ0ΙΕ[>ω0Εί μπαξιΌ των ομοίων Τ<Η' η cινι1'(νι(φιιrη ιι>οι,ψϊνων ιιξΗιJ\', 
οι ο;τοίες νu μ{νοι•ν ιr:ο{ς %αι οFΙ)<ι<πι-'ς <l:-τ' 1iλοι•ς τοι•ς λιωιΊς:. 11 
cινcιγνιι)(_)l(Τη των αξιιι)ν ω•τιι)\Ι Ε}w-τίςΕτω %((1 Πl(Π!'l,,!'Τ((Ι ()ΤΙ Οι1 ι)ημι-
01'(_)'(1]0ΕΙ οι•νΟ11%ε; ενιiς 1-\ίοι• cινΙ'%τοιΊ, ινιiς Ι)ίοι• 1](_)!'JlOl', !'\'ιi; Ι1ίοt'. 
n'i.o; ;τιί.\"Ι<ιJν. cινΟ(_)ωπινοι·•. Ο ;τονι'μι'νος cί.νΟι1ω;τοc 1·ςο(_)%ιζ1Ί ιιπΕ
γνωομένως τιΗ•; ;τιί.\"Ι<ις, για νιι π(_)ι'τ<ιν1-:ιΌοι 1ν %ιιι νι1 %<1.Οο())]'(Οt'•ν τις 
ο:.ι.ι'ψι-:ις %ω τι; :τuc'iξεις των ιινΟuιι>π<ι>ν. ιizι πω η ιί.γνοω %ιιι η 
%U%ιiτη;, ω.λ(ι Ο /.()'(Ο;, η %(1i.οοιΌνη r.(1.1 το ;τί:)ι';τον. 

() μπιι:;τοίηιι%<); ιποzωπή; μοzΟι·ί '1.((1 Cl.t'T<Jς '(IU \1(1 (_)ίlj'!'l ι'νιι 
οι'•νΟηι.ω ;τανι;νΟοιιJ;τινο, νυ ι•ψ(ι)Ο!Ί !·'\'(( λιψιφο. γι'> (_) (J) ((Π() το ο;τοίο 
να οι•ο;τειuωΟοι'•ν οι λαοί %ιιι να οu·.-,:ιοΟοι'•ν ;τίοτη οε ι,φιομι'νι:ς 
αξίις ;τοι• νcι τις αναγvι,)(_)ίοοι•ν, νιι τις Ε'r.τιμοι'•ν %UΙ νιι. τις <Η:1-\<ι
ιποιΌν ω.οι, ωι,οι'• μι'zuι ιniμΕ(_)(( ()\ ιφz{ς %((1 οι οι•νΟ1j%1:ς ποι• %((0(J)
(_)Ιζcιν τις μι·τιιξιΌ τοι•; οz�'οι:ι; %αη:;τιηψ)ηκι1ν ι1;τιi τις :τuοη'(οι'>μ1:νι:ς 
γι:νυ'ς των υν0(_)(ΙJ;τ(Ι)ν, Δυιτrι•zιι'Jς, τις (_)Ϊζες τις zυ.οτι%�'ς, τυ (Ποιzι:ίυ 
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της <η<Lξίας και τις Οι•νιίμι:ις τοι• ΟΧ<JΤ<Η'ς π<,ι• ιι 1' (_ι1'ι μι'<Ηι τοι• ο 
(tνΟuωπος ((Τ(() Χ(Π(('((J)'())ς, οι·ν Κ(!Τ(ΙJl)()(Ι)(Τ((\' οι Τ()(ΗΙ )\' ((l(ι)Υ(Ι)\' Πl)Ο
οπιίΟυι:ς των πuοrιγοι•μι'νων <Η'Υlϊ<)ήοΗι)Υ, V(( τις ςΙ'l)Ιζ(ι)(J<JlΙ\' ι\ ΤΟl'
λ<ίχι<ΠΟΥ \'(( τις μι-:τιφ<ψψίιοοι•ν ΟΙ' 1)11ν<ίμι·ις ηίςΗιις, ιιι_ψονί((ς. οι· 
ιποιχι-:ίιι ψω�:6ς. 

1-ϊνω <1λήΟ1'ιιι, 6τι ωrιS την t·πιφιίνι·ιιι της '(η; π1'uωΗιν 1)ιιί.11 <ψοι
πολιτιομοί. Ί l<HL\' <Η•τοί <Π((Ομοί ((\'ι,ψιίιο1-:ως τ1,ιν <LνΟuι,ι;τ1,ιν ποι• 
ΠιL(_ΗΗ Ιοιιίζοι•ν κιηιί χωuοιΊς μω ΠLJ<Sooo. Ί'<ι -ι.ιη<ίλοι.;ω της ι)Ι((/)ι'ι
ιπιίις τοι•ς Είνω ηι μνημι'ί<L Ί'1'χνψ:: χω τιι ι'uγιι τοι• Ι Ιν1'ι1μιηος. Ί'ιι 
Π(?ι[ηυ οι ιγχινοιίν χιί.Ο,, Ι'l'<ιίοΟητη l\)Ι'Ηrιιγ;φιωίιι, ιι-ι.ιiμιι -ι.ιιι ιn\μ1'
(?<L. ΙΊιηί η '(LJ<ψμ1j τοι•ς, μιις μι:τ(((ι Ι'LJΙΊ %((1 μιιc ()()ηγι-ί οι· (Η/ ιιίuιο:: 
κϊιλλω•ς χω ιt(?μονίο;, των οποίων η ι·;τίοuωιις 1·ς1'ι•γι·νίζι'ι τον 
ιινΟuιίιπι νο κ6ομο. Ί'(( 1'11: ιΊτιψιι μι·ηψ< 11ι,ινο ι ιν τη 0-ι.1' ψη 01' ;τι: Μιι 
<Lπ' ι\ποι• ωτλ(ι)\10\'Τ((l <ψίζονπ; </ ωπινοί. ι-:κ!'Ι ςΙ'iΤl)(>j\ϊιλλο1 1,1 η 
ιιλ1\Οι:ιιι X((l η ι·νι,')(Jlς, ΠΟ\' χιtΟοοηγοι'•ν χω ι ιιηι'tοι•ν ΤΟ\' ιί.νΟuωπο 
της ι·η ς. Λι.ιμονία, Κάλλος, l:οφία, είναι τvεις ηrιίλt:ς Π(lV(I) ητις 
οποίες πρέπει να Οεμελιι,ινει ο ιίνΟQωπος τον χιiημο του, τον οι1νω-
0Οημ<ιτιχιi, τον ιι)Ι-,)λογι-ι.ιJ. τον ((Ι(J()ητιχιi. ι'Ίηλω'Ί1\ ()}.ιι 1·-ι.ι·ίνιι T<t 
ιποιχι:ίιι ;τοι• ι'π(?Ι'ΠΙ' νιι οι 1νΟ1'τιΗ 1ν -ι.ιιι ,·ιι Ι'ςιι>(?<ϊίζοι•ν την ιινΟuιίι;τι
νη ζω1\. 11,ιuιίγο,'Τι'ς χω ιrι1\'Τ1·λ1·ιπ1'; κιί.()1, ;τολιτιομοιΊ, <ψολογ1-'ίτω 
ιιν{κ((Οt·ν <iτι ψΗιν τιι Μι1<π1\uιιι. η Φιλ<ΗΗΗ/ ίιι, η (-)vηο-ι.1,ίιι -ι.ω η 
Επι<πψιη. 

Οι <)ι•ο πuι,ηοι πιφιίγον-η·ς, <L;τηι 1ΟιΊνο\'ΤΟ -ι.ω ιιπι'ι 1Οι•νο,rτιιι <ΤΙ-' 
πι-:uιι,φιομϊνο χιΊ -ι.λο Ι"Χλt·χτιχ<iτητω;. ο οποίο; 01·ν μπιi(_)Ι'(JΙ' \'(( 
El'l!l'\'EI την Πl'(!Ιμι:τuιi TOI'. ιίιοπ \'(( ΠΙΊ>Ιλr'ιΙ-\1,, την μ1'ίζονο μ1·uίοιι 
της ιινΟuιίιπινης χοινωνίιις γω νιι nιν ψ(Ι)τίοι'ι. νιι την ηΟ1-ι.ο;τοιψ1tΊ 
κω νι� την ποι'Ίηγt·n\ιπι ιrω Ι Ιu1'πον. Οι Οι•ο ι)Ι'ι1πuοι, η Θvηοχt'ίο 
χιιι η 1:πιιπ1\μη. Οt·ν ;η'τι 1χ<ιν νιι t·ξημFuιίΗ101•ν ηι ;τuωτ6γονιι t'vιπι
κτιι το11 ανΟuιίιπο11, χιιι νιι ιιπιιλι'1 νο1 1 ν την ψι•χ1\ τοι•. Το «οι• 
ψονι'ιΊοtΊς» κω «το ιιγωτιίπ ιιλλ1\λο1•ς.» tΊτιτιιγιιί -ι.ιί.ΟΕ Ο(_)ψJ'Ι.Ι'ίιις. 
δΕν ϊγιν((ν οι χιινιiνt·; τοι• /-\ίοι• Τ(Ι)\' πιιπι,'Jν της. Ι'ιιηί οι ΠΙ()Τοί ΟΙ'\' 
ΕV<ΠF(?νίοΟηοαν χω ι)Ι'ν πίιπι'ψιιν ο· ιιι•τιί το :τιψαγγι'λμιηιι. Κω 
τοι'rω γl((τί οι ψ)(_)t'ί; των Ο(?ψ!ΧΗ(ί)ν, ;τιφ' ()Τ[ οι ιι'Ίuι•η'; τοι•; ι 1π1ίu
ξιιν Ί l:_�ίι>Ι·:ς. LΟ</'Οί. Οuιιμιηιιπι';. 1 l(?ιΗ/ tjτι'ς. Φωτιομi.νοι, 'Ι.ίtΙ ιί.λλοι 
ημίUεοι χω Θt·οί. Οt·ν Hf'l)()\'1\(J((\' \'(( γίνοι•ν (tνιίλογοι των ιοuιιτιίιν 
εκείνων. Οι ψΟl)t'ίς ω'Τιι'Jν, λ{γω. Οt·ν ;τίοπψιιν ιπη ιVομη των υλη
ΟειίίJν ποι> ;τΕuιχλείνει :χιί!)ε Οuηο-ι.t·ίιι -ι.ω Οεν ιι ωτιοη\-ι.ιινF ιιπι\ 
αιrτi.ς. Τιι δε t'uγα τι11 1ς :χω Ο tHo; τοι•; Είνω !'% οιιιμι'τuοι• (!\'ΤίΟΠ(! 
πuος τοι•ς λ6γοιις, Τ(! ι'uγιι %(!1 το ;Τ(((_)(ί.i'>ι:ιγμιt των Ιό(_)Ι'Τιίιν ηjς %<10r. 
Οuηοκείιις. Όοο γιιι την Ε;τιοη\μη. ιι1 1η\ ιιπο/-\λt';τ�Ί κ1•vίως οτην 
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ανcι:ηι•ξη της γνωστι;.:11; ι;.:αν6τητο; τοι• ίινΟuιίJ;τοι•. ιιιι·ιjνοντο; 
ιιτοοcl'ι;,:6 το σι•νcιιο0ηματικ6 τοι• ;,:{ντ(_)ο. 

Λλλcι.. ι-:κF.ί 6που δΕν ι•;τcι(_)χfι ιιuμονία ;,:ιιι οιΊ ζιΊ•ξης των ι'Jι'•ο 
;,:{ντ(_)ίιJ\' της ανΟρcί>πινης ψι'Χ1iς. κατ' cινcιπ6bοιιιπον ιι·ι•ιηκιiν ν<iμον. 
Οα :τα(_)cιτηvείται ανιυοοuοπία. αταξίίι. ιπι--ιuιnης ;.:ω ιι:ωνΟuω:τιιί.. 
Μ:τοuι--ί λοιπιSν ιπην αδι•ναμία τιiη· μ{χρι ιτ�jμr·uιι '(\'<ιΗπιί>ν π<ιuιιγ<i
ντων τω• ;τολιτιομοι• να ΕξημΕLΗίΧΗJ·ι•ν τον (ινΟρω:το, τοιΊτο; ο τιιλιιί
Πίιφο; προοπιιΟΕί ηίφα μιSνος τοι• ν' cιξιολογψπι την ίι)ω τοι• την 
ι•πιiιrτ:ωrη. αq:ι•πνίζονηις κω ιrι•γ;,:ινίι·J\'τ(ι; τοι•; ομοίοι•; τοι•. γιιι νο 
τοι•; κcί.νι--ι νcι !'%Τψ1jοο1 1ν ;.:cιι νcι ιη·()ιιιποιΊν τον ίι'Jιο τον ι-- ιιι•τιiν 
τοι•c. 

Λ:τιi μ6νοc τοι• και μr· τι; ίδιr·; Τ<Η' τι; ι'Ιι•νϊψι'ις. :τοι• η ι)ο;,:ιμιωίιι 
;.:ω ο :τ6νο; τοι• κcιλJ.ι{uγηοιιν ;.:ω τοι• τι; ιιν{:ττι<;ιιν ιΗιν t'ft:τ!Ί(_)ί(( 
;,:ω γνcίJιn1. cι:η-ψιίιτιοr: νιι ;.:cιΟιι--uιίΗΤFΙ ;,:cινιiνr·; ;,:ιιι νιiμοι•; l)tι,πι;.:ιί; 
ιη•νιι).Ι.ιι'(1jς. :το1 1 να τοι•; cι:τοι'Jr-;:ΟοιΊν ;.:ω νιι τοι•; ιι;,:ολοι•Ο1ί<ΗJΙ1ν 
6λοι οι cί.νΟοωποι. γιcιτί ωιτοί οι ;,:ιινιiνι--ς τιιψι(ιζοι•ν ιπο ιη·Οuι,·J;τινο 
μι'η_)ο. ί\ίλωιπΕ. τοι•ς ν6μοι•;. ()γιιλμι'νοι•; ίι:τιi μιΊΗι τω•. τοι•c ι•;τιι
'(Ο(_)Fι'•οι•ν οι ίι'Jιr·ς οι ιινιί.γκι:; ;,:ω cι:το()λι':τοι•ν πιί.λι ο' ι'νιι κιιΟιφιi 
cινΟοιί�:τινο οκο;τ6 ·,ωι τΟ.ος. 11 ιιξί(( λοι;τιiν :τοι• η_)ο()ιίλλι·ηιι τιίψιι 
ι'ντονιι κcιι ;τι>ι' hιωι ιιίνι--τω ιiτι γίνι--τιιι ιι;τοι'Ιι--;.:τιj ;,:ιιι οι·Ι)ωmί ιι;τιi 
ω.οι•;. r-ίνω η (ιξίιι :τοι• Uγι--τω άνllιιωπος. (! '(l(1Τί λοι;τιiν κιi:ττο
\'Τ(([ τιίψιι ;,:ω ι':τtκίιλοιΊντω τιiοον <Η'zνιί οι ηι'(οί των λωί>ν. την 
ίινΟuιίJ:τινη ίι;Ξιο;τuι'πι-:ω. τίι ίινΟuιίJ;τινίι ι'>ικιωί,ιιιιτιι. 

Λ)).cί. α; hοι•μι-- τί οημιιίνοι•ν ωιτι'c οι ι'Ιι'•ο :τι�ιίπι·; !lίΓ(tκι'; λι'ξιΊς. 
Αξιοπρέπεια, rτι•μολογι;.:ίί ιrημίιίνι-·ι n1ν ι--μπuι'ποι•ιτιι ιιξίιι ;τοι• οφι--ί
λοι•μι-: νcι Μνο1,μι-: ιπη μιψφ1j ι'ινΟι�ωπο;. Ο ιί.νΟuω:το; λοι:τιiν ιινιι
γνωοίCι-τιιι ιrτι r·ίνω μίίι ιιξίιι. Κω οιιν ιιξίυ ι'zι·ι μίυ τιμ1j ιι\Ψ;τολιi
γωτη κω ωτι'•γκuιτη. Ο ιίνΟuω:το; ι·ίνω 11ίιι οηιiτη; πνιΊ 1μιιτικ1j. 
{να r:νιτι•νι-- ίι'Ιητο Ε'(ίί>, :τοι• ιινι-'ι)FΊςιιν οι οι•ιτίι--c τη; ιι,ι·•οι·ιι>; κω 
κιιτΗJΊ<ί.ιm1κυν οι Οι--ι<iΗψ< ι)ι•νιίμFις ni;. Λι'Τι'::: οι•νι'τuι--ξιιν μι'οιι 
υ;τιi τοι•; <ινίψίΟμητοι•::: ωιί>νr·; νι1 ηιιι <ινί<ΗJΙ'\' ιιι•njν n1ν Οιιι•ιιιιιπ1i 
t'•:τ(((_)ςη μι· μοι_:ιιι ij. μι· κιί.ί.ί.ο; i'.((\ ΙΗ' (Τ\'\'f-ί()ψrη. 'Γ.το1 πυι':τιΊ ηί)(>(L 
νυ ;τιιψι<)ι·zΟοι;μι-- ιiτι Ο ιί.νΟοω:το; f--ίνω T(J' (((_)\(JΤ()ΙΊ ι_:ι'(ημιι ;το1• %1'()
ιι ()(_)ψ!!' (JT(( ο;τί.rί.zνιι Π); η μητι'(_)(( ιωc ι·η. 

J:ίνω Ο ΚCL(_):τ<iς της Ο ί('(<ι:Τητιiς. ;τοι• (ι)l_)ίll(((Jf' <1:τιi τις !'(_)ίΙΙΤIΚf'::: 
ι::τιμιξίι; τη; μι: τι; :τιο Οι--ίι-·; <)ι•νιίμιΊ; τοι• οι1(_)ι1νοι'1• Ι·ϊνω η ι'Jιiξιι 
τη; ι·ης. ΙΊιι.τί ιι:τιi το z(ίψιι τη:::. ι'ν(ι 1•ί.1;.:ιi ιί.τομο, ι'νιι; κιiκκος
cι.1ψοι• μι·τοι•οιιί>Οηκι:, μι· n1ν Οι'(_)μη τηc ιποιπήc κω μι-- τι::: ιι,υοντίι)ι·::: 
τη; <ι'(ίιιc μιι; Μιί.νίι; %ίιι ι''(Ι\Ι f' Ψι'ϊ.11 ;,:ιιι ιι.νι-- ιι ιί.νη%ι· πνιΊ' fl<1. μι· 
bι'•νιψη ·ι.ω μr· '(\'Ιί>οη. 'Γ.τοι ί.οι:τ(iν ιι:τιi ω•τιiν τον ·ι.ιi;ι.zο τη; ιίμμοι• 
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η Ζωιi Πf'ι_>(ΗJΕ <tπ6 6λη n1 ζωολογική κλίμωω γω να ψΟϊωι--ι μω 
μrι_>α ιπην ανΟι_>ιι'>πινη μοι_>φή κω νιι γίνfι ο ιί.νΟι_>ωπος γνιι'χπη; των 
()\ ) (Jl(J)\' κω των νιiμων nις Μητrι_>ιtς τοιι. 1 Ίιt \'(1 (tV<L61ϊχΟ1--ί τrλος ο 
ιοχ1 1ι_>6ς, ο χΕψι<πής, ο 6ιφωπής των ι)ι•νιί.ι.ιι--ι,ιν τοι• πι·uιj)<ί.λλι>\'Τ<JC:: 

τοιι. l6οι'1 ωrτ:6ς ο ιί.νΟι_>ωπος. ϊ)χι ο άγνω<πος, ιιλλιί. ο πολιΊ γνωιπιSς 
και ο πολι• ΠΙ'ι_>Ιψι_>ονημ1Ύος ϊινΟι_>ωπος! 

Ί-:,Πι-:ιτα <1π6 τα π<φ<tπιί.νιιι, Εάν τι1 0Ει,φψ1π1-- ιψΟιί. κω ιιληΟινι'ι, 
πιοτι--ιΊω ν<1 ι11ιμψωνψω11μt·, 6τι π(_)ι'ιγμιηι ο ϊινΟι_>ωπος 1--ίνω μίυ 
ιιξία, πο1 1 χι_>fος μιις Είνω νο την �-κτιμοι•μt·, νιι nιν αγαποι'>μΕ κω νrι 
την ιΗ'l)ιiμιωπ. Β1Ί)<ιιι1, 61--v ι'γινιιν ιSλοι οι (ινΟι_>ι,ιπω της γηc οι 
ιοχ1 1ι_>οί, οι Διιμιωτ(ς, οι 2:οψοί. 'Γ,γιναν μιSνον οι ολίγοι, οι ,η_Ηιnο
π6(_)οt της ζωιjς. Tot''To ιiμως 61--ν �'χι--ι μι·γιίλη σημιωίιι. Κω οι <ί.),λω. 
πο1 1 ι:χοι•ν ΟΕ λιινΟϊινοι•οα ακ6μη κιιηίιπιωη τις ικανιSτηπς t'κt·ί
νων, Οα φΟιί.οοι•ν κω <1Ι'Τοί 1--κι--ί ;τοι• ι'χοί•ν <ι Οιίοι:ι οι πι_>ιι'ηοι. Το 
παν βαίνει απιi την ατέλεια στην τελειιίτητu. Λυτ6ς είναι ο ν6μος ο 
θεμελι(Ι)τικ6ς της Φύσt:(Ι)ς. Το ξετύλιγμα ί)ηλαί)ή τ(Ι)ν λανΟuνουσιι'1ν 
δυνιiμt:(Ι)V του ανΟιιιίιπου, που οι Επιιτη\μονες ονομιiζουν ν6μο της 
εξελίξt:(Ι)ς. 

1 Ιιφαπ<ί.νω ι'Οιξα μιιt <φχιi nι; ιινΟuωπογονίιι;. η ο;τοίιι ίοω; να 
ξενίοι--ι τοι•ς ;τολλοι'>ς. Λνι'ιι·ι-οιι την Π(ΗJΙ'λι,•οη της <ινΟvιι'ι;τινης 
ο\rι:ιiτητος ι'τοι ιSπως nιν πιφωVχοντω μι--uικι'ς <ψχιιίι:ς ι')()ξιωίι·ς, 
οι οποίι'ς ι1ΠΟ(_)(_)ι'οι•ν α;τ6 rι>(_) Ι<ψι'νt·ς κοομοΟι:rιφίf·ς <ιvχιιί(ι)ν λωι'ιν 
<Η1ν τον Ινι)ικ6. τον Ιοι•6ιϊiκιS κω τον !·),ληνικιS. 

LT(l Χfίμf\'(1 nις Χ(_) Ι<ΤΤl(t\'ΙΚΙjς ΟuΟοι)ι>ςΟΙ' t'ΚΚληοίιι;, ;τι:11 (tΚΟ
λοι•Οf·ί n1ν Ιοι•6ι1ϊκ1j ΚοομοΟtΊιJQί<ι. ιτι1νι1\'Τ<ί.μt· το t·ξιjς ιιν0οω;τογο
νικ6 αξίωμ<1: Ο Ηt:6ς {πλιωΕ FΚ λίΟιι>ν τα τrκνιι τοι• ΛΙ)vωί.μ. 2:την 
Ελληνιχιj μι•Οολογί<ι ιιν<ιψι'ι_> πιιι 6τι ο Δι-:ι•κιιλί(ι)ν κω η Ι Ι11vι><ι 
fροιχν<"ιν πίιΗι> τοι•ς λίΟοι•ς χω ιινt·ψι'•οντο ϊινΟl_) (ι)ΠΟΙ. ΊΊ'λο;. οτα 
Ινδικιί. χt:ίμFνιι διΗΗι'ιΟη το t·ξιjς: 'Γ,νιις κ6κκος <ίμμοι• t·ίνω το ω•ηS, 
απ6 το οποίον Οη ψπl_)οι•γίιπι το t'λΗΌΟt-()Ο ;τνtΊ'>μrι. 

Β(Ι)<ιια, τα ι1νrιnf(_)<ι> είνω ι'Ίιιιτι•:τrι'ιοι:ι; ιιλληγ<ψικf'ς. ;τοι• χl_J�Ί<l
ζo\'T<ll αν<ίλι•<Π] κω εομηνrία. οι ο;τοίε; 6μω; <)t·ν t·ίνω κω ηiοον 
ει'•κολες χω 6t·ν μ..,,<ψοιΌμt· χωοί; κ<iπο %Cll ο;τοι•61i ν<ι ιrι•ι,).ιψοι•μF 
το ι)(ιC,Ί τοι•ς ν6ημιι. Λλλιί τοιΊτο ι)t'\' ιπ1μαίνΗ ι>τι ποϊπιΊ \'(( τ' (!ΠΟ()
vίι,οι•μf 0((\' UΠ((l_)<16t'Κτίι. t'7ιtΊ6Ι) ι)f\' τα Κ(LΤ((\'Οοι'•μι: ηtι'ίς οι οιΊγ
χ(.)Ο\'01. Λιrτ:ϊι ηι πί<πεψιιν οοψοί κω ημίΟt:οι. ;τι111 l)ριοκ6γτο1 1οαν 
πω Χl)\'Τϊι ιm1ν Λλι\Οt·ω ωτ6 μας. Το γεγον6ς ω•ηi κιιι μιSνο π(_)r;τι:ι 
να μιις κιί.νΕι τοι•λι'ιχιιπον. νrι πvοοFςοι•μr %ω νrι η1 μFλπψJΟι•μΕ. 
Όπως είναι γνι,χπ6ν, ο ιίνΟvωπος rίνω μια ;τε;τFL_Jωψι'vη ιτι•νει6ηnj 
Ο\'Τιnης. δωΟrτοι•οα μt'οιι γνιι'χπω;. τις αιοΟψπι; τοι•. το νοητικ6 
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τοι• ;ωι μF(_)t%οί ε%λατοί την διαίοΟηοη. Ί::τσι η γνω<Πl%11 l%<tν6της 
τοι• είναι πεοι<1φιιψένης εντάσεως. ΛλλιΊ. τον %<η(ηt_Jι1χει η δίψιt τοι• 
Fιδέναι. Κω για να γνωρί<πι την ποαγματι%ι)τητα %αt την αλ1jΟπυ 
;ωταφει'iγι:ι οε άλλFς πηγές γνίJχπως. Λι'Τ{ς Fίνω η ιφχιιία παt_J(1-
δοιn1ς %ω η αποκάλυψης, που άλλοι μf.\1 τις πcφαδrχονται οαν αλη
Uινές, άλλοι δf. τις απο%t_Jοι•σι•ν οαν απcφάδεχη:ς, <tνάλογα με την 
ι:οc1rτερι%11 τοι•ς ροπ11. Ο έλεγχος δια τοι• λογι%οιΊ %ω δω των <tωΟη
τηuίων, Π(_)f:ΠΕl να ομολογψJ01•με, είνω ανrψι%τος ΠQΟΧfψrνοι• για 
δοξcωί Fς δογματι %ής υι1'11ς, 6πως f ίνω οι δοξcωί f·ς οι Π(_)ΟF(.)χιSμενFς 
cι:τιS την απ.ο%6λι •ψη. 

Λλλά ας ι:;τονrλΟοι•μι-: ιπο Ο{μιt ιως. Είνω ο ιίνΟοωπος μιιt ιtξίιt 
στη ψί•ση. Είπ ;τcψαδι-:χΟοι•με 6τι η ποοrλπ•ιnj τοι• {χι:ι οuν uψEn)
l_)ίo το ι ιλι·r.6 cΊ.τομο. ;τοι• μποι•οιιί>Οηχf· Of σι•νf'ίδηιη). είπ :;τιψω)ι'
zΟοι'•μι: 6τι Πl_)Ο1ΊΙ.0Ε ωτιi την πνο1j ΤΟ\' ΘωιΊ Δημιοt•ογοιΊ _ ιiλοι μας. 
;τιιπει'i<1>, Οα ιrι•μφων1jι1οι•μf ιψίωrω. 11τι ο άνflρωπος είναι μια αξία 

και μάλιστα η μεγαλύτερη αξία στην επιφάνεια της γης, με αιrύλ
ληπτες και ανυπολ6γιιττες ικαν6τητες. Κω ιτιιν ι(ξίι( :;τοι• ι:ίνω. 
οωιπιi XC(l ι)ί%ι(ιο ι:ίνω νιι n1ν f"r.Τψ<�ι•μι: ιινιΊ.λογιι. νι( την ιιγcιποιΊμι' 
%αt νιι την οι-' l)<iμωπι-:. ΙΊcιτί. ε<Ί.ν <'Jf·ν <ιγιιποιΊμι' %ω ί)f·ν <Πl)<iμrιιπι· 
τοι•ς άλλοι•;. O<t %cΊ.νοι•με το ίί'Jιο χω γt<ι τοι•ς ι-'ω•τοιΊς μ<ις. 11 πιφι
<f:l_)<>νη<rης, η 1•ποτίμψn�ς, ο φΟιSνος %Cιι το μίοος. μι' τις ειι)f·χΟι:ίς %ω 
;τοηαϊς α<'ιηλrίJοι:ις της ί'Jι<ψολtjc %ω της <ΤΙ'Χ<ΗΙ ιιντίιtς, <Πl_)! 'ψ<>με
νf·ς ενιί,'Τt<ι ιπην ιηομιχιiτητα ;τοι• λrγπω ϊινΟιJω;τος, Fίνω %<ίτι το 
<tί'Jιιινι5ητο, χcίτι ;τ01• Π(_ΗJχαλι:ί Ι)<)f·λι•γμίιt χω cι;τοιηuοφή. ;τοιι Χ<ιπ
βcίζει στην Ι)α0μί<)α τοι• ι•π<ινΟοrί>ποι• f·χι'ίνον :;τοι• τις Ε%ί'JηλrίJνΙ't. 

Όλ<ι ιiμως ω•τά τα !-' tί'Jι:z01j χω τ<ι <ινιιΗ>l_)(.)Οπrι. ί'Jι:ν οτuϊφοντω 
μιiνον ενιί.ντtC( ιrτην ανΟuιί>πινη <ιξί<t. r(λλ<ί ιη'ΤrινιαλοιΊν χω οτην 
Υπι-:t_Juςία. ι-' ίη: την 00.εη: Φι'•ιn�. ι-ίπ n1ν Οι'λι·π Θι:ιi. (Οι λ{ξιcις 
Τ{!<ψ<ί.ζοι•ν μιiνοv τοι•ς ι)fΊλοιΊς ·r.c(t ;τι_Jολψιτιχοι'•ς). Ο οοΙ)<ψ<iς !'{!ΕΙ'
νητής ;τt_J(πΗ νιι Εμl-\cιΟιΊνfΊ %ω νιι οι1λλιψΙ)ιίν1-' t το 1-\ιιΟιΊ νιiημιι %<ί0ι-: 
λ{ξεως %ιιι νcι ·r.cηcινοι-:ί την οι•οίιι της. Λπιi ωrτ:1\ν λοιπι>ν την ι•πι-:
ι_JUςία ;ιt_Jο11λΟι-' ο ιίνΟuωπος. οιΊγz�πιιι ιtπ<> τις οι•οίι·ς Της %ιιι ψ!'l_) ΕΙ 
rχι)ηλα τις ί<)tιiτηπς %ιιι τιι γνιJφίομιιτιί Της. 

Λi.ί.ιί. '(t<t ν' cιπ<Η)ιι'Jοοι•μι-: την ΙΊtΠ(.)!·'π<Η'<ΗL ιιξίιι ιrτον ιίνΟιΗιJ;ιο, 
;τ:u{;τ:ι-:ι Πl_)ιίπα να ιπuιιψ1ιΊμι: r.(l\ νrι μιcλπψτοι•μι· ιιι•τι>ν τον ϊινΟuω
;ιl), Ί:τοι, <>τυν τον γνωl_)ίιτοιομι-: ;ι.<ιt τον εχτιμψτι1ι•μΕ, Οιι οιφιιοΟοι,
με ;τ:urίrτα την l<)ιχ11 ιως αξίιι %ω Οιι χιιλλιι-:ογή<τοι•με μι'ιτιt μικ το 
uίοΟημct το πι�ο:ιματ\%() τη; ((νΟuιίJ;τινη; %(Π<1'((Ι)'(1lς %((\ ιιξιο:;τuι-:;τ:ι:ι
ας. Ο 6ν0οωπος :τοι 1 οι-'Ι-\ηω τον !-' ιιιιτιi του Urι οιc Ι)<ω0f·ί %<tt τοΙJς 
cί.i.λους. '()τι(ν Ου εχτιμψτι-:ι τον ίί'Jιο τον Εω'Τ<> τοι• Oct ι-:%τιμψτει %ι.,ιι 
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του ϊιλλοι•ς. Το ωτιSφΟι-- yμιι «άψογος κuι άφο�ος», ι'ποι'πι· νο 1jτιιν 
το 1\ιΙ)λημα κ(ι0f Π(_)αyμιηικοιΊ ι1νΟ(_)ιί>πο1•. Ηυ {π(_)f'ΠΕ ο ,ωΟι:ίς μυ; 
να μην ντ(_)F:ΠιSτανι-: ποτ{ τον ίδιο τον Ι'ωtτ6 τ<Η', ιω οιΊπ τοι•ς ιη1Ο(_)<1>
πους, 01Ίτ1-: το11ς Οι--οι•ς, 6χι μ6νον γω τις π(_)ιΊ.ξπc το,, ·,ωι τις 1·κι\ηλιί>
οι'ις τιΗ', ιιλλά κω γω τοι•ς πιο f·νι\6μι•χοι•ς π60οι•ς τοι• κω τοι•ς πω 
απ6κ(_)ι•φοι,ς δωλοyιομοι,ς Τοι•. 

ί\ ψ ο γ ο ς! Ι Ιοι6ς μπο(_)ι-:ί να t<T',.(11(.)tO0f·ί ι>τι ι·ίνω τι>οο τι'λι·ιος. 
(ίΗπ:Ε κιινΕίς να ι'ίνω ιπ Οrση νιι τον ψfςt'ι: Λλλ<Ί. f'<Ί.ν /')Εν t'ίνιιι ιΊ.ψο
γος μ{χ(_)ι <Π]μf'(_)(1, Fχft 6μως Πjν LΚ((\'()n]T<( Κω Π]\Ι όι•νυτ6τψυ νιι 
γίνΗ. Ι Ιιί>ς: ΕιΊ.ν μι'Ί.Οι'ι την Π(_)οι'λπ 1σ1j τοι• κω :πιιπι'ψπ οnιν κιηιι
γωγ1j ΤΟ\ 1

• ι-;:ιΊ.ν f'\Ι(Π!'(.)\ΙηοΟ1--ί την J/')1'ιι ()Τ[ Ι'ίνω μίιι ιιξίο ,πη Φ1Ίι1η 
και η μι'γ<ιλ11τΙ'l?Υ) <1ξί<1 της 1 ·ης. L<ιν τι'τοιιι Οιι πu1';τι, νιι την τιμιΊ.. 
Κω τοι'1το γιιιτί ι'χι'ι μ(οιι το11 <>,τι πολ11τιμ<>Πί_)Ο ι'χf·ι η Ι ·η. 'Γχf·1 
μ{ο<1 το11 την ι\ιΊνιιμη :πο1 1 ονομιίζ<Η'!lf' ΗΗ\. Κω μ' ω•τη nι /')1'1νιιμη 
μπο(_)ι'ί ν(ι γίνι'ι <1ψογος, f'<Ί.ν μι'ιΗι το11 την κιιλλι f'ί_)'(Ι]<Η·ι κω την 
ποτ(ζι-:ι καΟημι'[_)tνι'ι μι -: το νιίμιι το11 π6Οο11 nις πλι:ιοποι1j0Ηί>ς το,,. 
Εάν πιι(_)<ικολο110f-ί μ1· το11ς Π(_)<ψολι,(ς τοι1 <'ΙιιψκοιΊ; t'λϊγχ<11• _. τις 
οχrψι,ς το11

• τοι•ς λ6γο11ς το11
, τιι ωοΟ111ιιιτ(ι το11

• τις Πί_)<Ί.ςι'ιc το11
• 

Lαν πολικ6 ωπr(_)ιι, <Ηιν π(_)6τ11πι> κω <Ηιν 11π<><'�ι'ιγμα, ιις ι!χt'Ι τιι 
ιίφιμ ιι κω τιι μf-γ(ιλιι πωδιιΊ. της γης. Κω ιι11τιί γt'ννηΟψωνι' μι' 
ι::λαττιίιμιιτιι κω μf· ((()ι•νιιμ(ι·c. Λλλ<Ί.. μι' την Οrλψηj τΟΙ•ς ι'γινιιν 
ϊιψογοι, ι-:λf11Οt'l_)ΟΙ, Lοψο( κω. τι'λος. ι'γινιιν ψωπινι'ς 11πι'ψξ1:ις. Το 
υψηλι) παράδειγμα πάντα εμπνέει κuι φρονηματίζει τον ποllούντu 
uνι,1τερι)τητu. 

ί\ φ ο ι) () ς( ο ιίνΟuωπος χιίνι-ϊ την <ιξιοπι_�ι'πtΊιί ΤΟ\'. ()Τ((\' {) 

φ<ψος κι•(_)t<((_)χι\ιΗ'Ι ιπ:η οκι'ψη τοι1 χιιι τον ι1ποδοι•λιί><ΠΙ γιιι νιι το11 

cψαι'(Ηί>οΕι χι'ιΟr ιΊ.λλη τοι• ιιίγλη. ι·,, ιιι•τι> ν11χτα μι'ο<ι. O11νf-;,:ιί>;. 
Π(Jl'Πf't ν(ι ψl_)οντ(ζ�·ι νιι ξf'l_)ιtιί>Οf'Ι ιιπ6 μι'οιι το11 τι>ν Ιj'<>Ι)ο. Ι lιί>ς 
6μως τοι'rr,ο Οιι το f·πιτιΊχt'ι: Mr n1 ι)11νιιμη της γνιίΗΤΙ'ω;. 1 Ιοι':πι νιι 
μϊιΟΕι τι ι::ίναι ω1τ6ς ο ψι\Ι)ος. Φι>Ι)ος f·(νω το 0λφt'Q<S 01•ν<1ίοΟημιι. 
πο11 το γrνν6 μιιι ψ<ιντcιοτιχ111\ χιιι μια π1,;τλιινημ1-'νη ιόι'cι. ιnι πιΗ>
κειται νίι χιίοFι ι'νcι χι-:κτημι'νο ιιyιιΟι>. Ο φ6Ι1ος οι•οτι-'λλfΊ κω 
παι:Ηιλύι't τις ψι•χικ{ς δι•νιίμf·ις χω Οολιί>νfΊ την κuίιrη το11 ιινΟοιίJ
:ποι•. Κι•οιολι:κτιχιί. τον Υ.<ί.νFι νιι χιίηι το ιιίοΟημα τηc: Π(_)<tΊιωτικ6-
τητcις. Λλλιί, τιι ιιγιιΟϊί τιι πl_)<ιγμιηιχιί τιι (χrι /')οομ{ν(ι η ψιΊοιc 6τιιν 
μας {φι:l_)Ε ιπο ι:ίνω μιις. Κανι'νιις ιίλλοc: όεν ι'χ�Ί το ι)ιχ<ιίωμcι να 
μας τα cφνηΟΕί 1\ να μcις τcι cιψcιιο{ιπι. Λς bοιΊμΕ. τιίφα. τι ε(νιιι 
ωrrιΊ. τιι <ιγιιΟιί.. ΛγιιΟιί. είνω ιSοcι Ι1οη0<Η'ν nιν F��'λιξη. nιν πο6οδο 
κω σιΨη:λοιΊν ιττη φ11οικ1j χcφιί. και ιττην πuαγμιιτιχ11 Ε11όωμον(ιι 
τοι• ανΟ(_)cί>πιΗ•. Ο ιί.νΟοωπος. εκι:ίνο πο11 φι111<ί.τω πεοιοοι>τrοο είναι 
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το φων6μενο του Οαν<:Ί.τοιι, είτε η11• ιδίοι•, είτε των προοφιλίί>ν τοι1 

προσ<ίJπων. λλλύ., ο Οc:Ί.νατος είνω ένας γενικ6ς και �αοικ6ς φι1οι
κύ; νύμος, που συντελεί στην εξέλιξη και στην μεταμι,ρφωση του 
ψυχικού όντος του ανθρώπου. Απ6 την μ11τρυ ιπο μν11μα, Είνω ο 
κλ11ρος ο απcφά/)ατος γιc:Ί. κάΟε τι ποι• έχfΊ πνο11. 

Τιίφα, ας π(_)οοπαΟψωι,με να ωτιολογψτοιψε μΕ λίγα λ6γω την 
οκοπιμ6τητα και την ωφελιμι5τητα τοι• Οανάτοι1 των οργανιομcί>ν. 

Ο οργανιομ6ς Fίναι το μέοον ενF[Jγείας μΕ το οποίον FκδηλιίJνΕι 
κω :τολλαπλωΗ(ίζει τις διινάμεις της η ψι•χ11. Μέοω ωοτοι• δέχπω 
τις :τιψιωτcίοεις κω τις επιδριίιπις τοι• πε(_)ι/)ιίλλοντος. ϊ)ταν εκι-:ί
νος <j'Οείuετω με τις cψριίχπuες 11 με τον χuι1νο κω γίνι-:τω έτοι 
F/.Lιύδιο ιπην πρ6οδο της ψι,χ11ς, η ψι\,η με τοι•ς Εt 1 F (_)γετι%οιΊς της 
νι1μοιις Οέτει τέ(_)μα ιπη οι1νε(_)γω1ία την Π(_)<ΗΤιιJ(_) tνιj γιά να ενιrωμα
τωΟεί η ψυχή σ' ένα καινούργιο μέιrο ενεργείας γω μω νέιι πι6 
ι-'ντονη δu(ωη. 

Να λοιπ6ν, πυ'>ς η γνίίJοης των ν6μων της φι•οΗιJς ψι•γω)ει•ι-:ι τον 
ψSf-\o κω ελει•ΟΕ(_)ίίJνι'ι τον ι:Ί.νΟ(_)ωπο ίtΠ<1 την f',ωίοχι•ντη δοι•λι-:ίιι 
τι,ι•. 'Γτοι, λοιπ.ι1\', μF το αίοΟημιι της ιινιι>Η(_)<1τψος κω της ιιφο/-\ίυς 
0<t ΠΕ(_) Ιψ(_)Οt'(_)Fί κάΟΕ (ινΟuωπος. ιτιιν κι1uη οφΟ«λμοι\ την <tξιοπ(_)έ
πειιΊ. του ·,ωι Οιt μπο(_)Fί να ζεί οαν ιΊ.ψογος κω ιων ιΊ.ψο/-\ος. 

Λλλιϊ έπι'ιτcι ιαι> ωtτίΊ. ποι• μνημονι-:ιΊοιψι-:, ιως ι)ημιοι•uγοιΊντω 
και ω.λα ιεψΊ. κιιΟ11χοντα. Κω το πιο ιSοιο κω το πιο ιΊ.γιο χuι-'ος 
είνω να γνωuίοοι•με, νιι r:κτιμψτοι•με κω νιι λιηuπΊοοι•με ενοι•νι-:ί
δητα τοι1ς γονι'ίς �ως, δηλω)ή n1ν 1 1πf(_)ίtςίιι ιiπως την χιφιατηuίοα
μι-: %αι την οποίαν, ι-:ίπ 0O,ι'η να την ονομιίοοι,μι-: ΦιΊοην, ιίπ 
Δημιοι•ι,γιi ΘυS. 

Φι•οικ11 κω λο'(ικ11 οι•ν{;τft<t τοι'οτων ι:ίνω νυ Π(_)Ο<ΗψμοοΟοιiμι-: 
ιποι•ς ν6μοι•ς της κω να υκοί.οι•Οοι'•μι τις ιφ;,/ς της. ΛλλιΊ., Οιι μι: 
ι,ωrψπη, πως Οα '(νrι)(_)ίοοι1μF ιιι•τιί τα <><H<t κω τιι <Ί.'(ω: 

Ο 1-:ιί.ικuιν11ς. ο υτcιΟιψι>ς πιiΟος κω η ι:Ί.ι)ολη ιιγιΊ.πη ι·ίνω οι 
μι-yαί.ι'οτι-:(_)ι-:ς δι•νιΊ.μι:ις ποι• Κ(_)t•/-\ι'ι μι-'οrι τοι• ο ι:Ί.νΟρωπος. Ι·:ί:Ί.ν ω1τές 
Οέοη οι: ι:νέ(_)'(ΕΙ<t, Ου ι:πιτι•χι:ι την γνίίιση η οποίίt Οίt τον πλψΗί:Ί.οι:ι 
οτην αλ11Οι:ω. 11 <Li.ήΟι:ω Οο τον κίtΟυδη'(ι·ί. Ηα τον ι·ν ιο χιiΕι 
;τυντοιοη_Ηiπως γιί:Ί. νιι ιαολοι•Οψ11,ι τοι1; νιiμοι•ς Της zω τις αu;,:{ς 
Της. 11 ίtλψ)ι:ω Ου τοι• t'δι_Jυι rι'ιοι-ι την πίοτη, <>τι ι:ίνω πωΜ των 
ιοχι•uοτι'ι,ων Δι•νιΊ.μΗιJν ποι 1 τοι• ;τιφι'χοι•ν ί:Ί.ψΟονυ ι\,τι ϊχι-:ι (Lνί:Ί.γκη 
'(ια την ι•πίφς11 τοι• κω την ;τ(_)ιiοι)ιi τοι• την ι•λική κω την πν1-:ι1ματι
%ή. 

Θυ μι:Ί.ΟΕι νυ οϊ/-\πω κω νο U'(ίLΠίΊ. κrΊ.ΟΕ ιινΟ(_)ιίητινη μιψφ11 
χωοίς διc:Ί.κuιοη <J,ι1ί.11ς 11 πνειψίηιzή; -,ωτιωτιΊ.ιJΙ'ως. J'ωτί r..ί:Ί.Οι-: 
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<ί.ν0ι_�(ι)JΤ()ς ι-:ίνω μω ω;ω, <ί.λλοπ μι' λ<1ν0(ι\'Ο\ 1(Πς ;,ωι ω,λοτι· /U' 
ι-:κί'>ι:ί')ηλωμι-'vι-:ς ικαν6τηπς ηΟικ{ς κω ;τνι·ι•μίιτtκι';. Η<ι 01 1νηΟίοι, 
{τοι ν<ι ωοΟϊινι:τω γι<ί. κϊιΟΕ ϊινΟ ι_�ωπο τον ΙΙ'ι_J<J ι)t'<ψιJ της ιιλληί.1·γ
γ11ης. \'ωτί, ι-'τοι 0<.ι μ(ιΟι-ι 6τι 6λι-- ς: οι οντι1τηπ; τηc γη; κιιι τοι• 
σιίμπωιτος fίνω αί'>Ελψι'ς ιιπ<ί.ι_�ξFις:. 11 κ<ί.Ο,, μίυ ί')ι, <ι;τ' ω'Τι'C ι·ίνυι 
{ν<.ις κ ι_�ί;ως ιιλιi<ΗΗΗ• ποι• την οχημιιτίζοι•ν 6λι'; οι Ο\'Τ<Jτηπ; τη; 
φι\η:ως κω η οποί<.ι JΤΙ'ι_Jt/)<ί.λλιΊ την ;ω06λοι• ζωιj κω ηι•νΟι'πι την 
{κφ ι_�αοή της. Την ϊιλ1 1οοον οι•ηjν, την ι)ιιιτι_�ι'χι·ι μω ωΟΙ'ί_)tιικ1j 
ωηiλληm:η ιιπι) τις ωοΟψπις μι.ις: ιV•ναμης:, ;τοι• η_)<ψίί. ιSλοι•c τοι•c 
Κ(_)ίκοι •ς ο' ι-'νυ οκοπ<J ;τοι• i)f'\' ι·ίνω <ί.λλο τι ;τιι(_)ιί η ΊΊ-ί.ι ιιiτη:::. 

Λιrτ1j η 1 1 1π ι_�ι)ι1νιιμης λοι;τιiν ιη•νι·χιίις ,ωηι/)ι'ιί.ι.ι'ι <f,(_)Ο\'ΤΙ,<)1·; κιιι 
ι'πί ωιίινι'ς πολλιJt1ς γι(ι ν<ι Κ<ιτ(((mjοι, τον κ<ί.Οι-- ·,φίκο ι'ν<ιν ι•;τι'(_Ηί.ν
Οι_�ωπο, ι-'νιιν ΙΟ',,(Ι•(_)<J, ι'νιι ι)υμωπ1j των οί 1ιτιιίιν κιtι των ν<1μων τη::: 
Μι-:γ<ί.λης μ<ις Τι_�οφοι1. Λ(_)κι-ί ο κιί.Οι· ;φίκος νιι μη Οι·λψπι νιι ο;τιί.
<Πl την ιrι•νοχ1j τη; <ιλι\τιτοι•. ΙΊιιτί τ<JΠ Ο<ι <Π!'(_)ηΟιj των 1·1•1·(_)γι-τικι(ι\' 
ι:πιί'>ι_�ιί.οf.ων της π<ιγκ6ομιίις ιιιψονίιι; η οποίιι οι•νι'χπ το Ι Ι<ιν κιιι η 
οποί<ι οπι_�ι,·ιχνι't ,αί.Οι, κι_�ίκο <ΠΟ\' πι�οοι_�ωμιi ;τοι• η νοιιοτι'J.ι,ιυ τη:: 
φιΊ<πως τοι• ι'χι't οχι'ι)ιι'ωι,. Ι·:ιί.ν <ψω; ο;τιί.οι, την οι•νοχιj. Οι.ι γίνι, 
ιίι_�νηιτις, ί')1 1ο<φμονίι1, ιπιωιμιiτη::. χιί.ος:. 

Βι'/1<ιtιι. το μι:γιί.λο Ο',,(ι'ι)ιο ποι• ι-'χι't κ<ιτ<ΗΠ(_)<ί)ΟΙΊ ο Λ(_)χιτι'κτον<ι; 
τοι• Lιiμπιί\rτος:. ο Ονηηiς: ί'),.-ν ι'ίνιιι ΟΙ' ΟιΊτη νιι το ιτι 1 1.ί.ι'ιj11, ιj κιιν νι1 
το μανη·ιΊοι-ι. Ι!κτι1ς α;τιi Ι'ΚΙ'ίνιJt'C τοι•; Ι'κλι·κτοι1;. <ποι 1 :: ο;τοίοι•; ο 
ίί'>ιος ο ιφχιη'κτονιις ιι;τοκιιλιΊ ;τι-ι. Λλλ(ι τί νιι ιι;τοκ<ιλι'1 ψι'ι: Ί:νιι 
μtΚ[J<) τμ1jμcι. απι'Ι(_)Οι·λιί.χt<ΠΟ τοι• <Τ',,(t'Μοι•, γιrι νιι τοι•; j)οηΟιjιτ�'t \'ιι

<ι\'Τ1ληιι ·Οοι1ν και νι.ι ιι;τοκίιλι'•ι •οι•ν κιιι ιιι•τοί <ποι•::: ιιτι:λι·ί; <ιr.ι1μιι 
ανΟι_�<ίιποι•;, 6τι ιπη φι\rη ι•;τι'ψχι't οκο;τιi;. ι•πιί.ι_�χι·ι νοιιοτΟ.rιιι. 

l l<r)ς <iμω; Οιι ιι·ΟϊωιJt'\Ι ()\ ιί.νΟ ιιω;τοι ((l'T()\' ΤΟ\' οκο;τι), ((\ Ι Τ() το
η'λος: 1 ΙιιrυιΊω <iτι γιιι τ<ι ι·;τιτιΊχοι•ν τοι''Το t'ίν<ιι ιιν<Ίγκη νιι χιφιι
χΟοιΊν μι' ι_�ικοί κιινιiνι-:;. μι·ι_�ικι'ς γι><ιμμι'; κιιηΊ•Ο11ν<πω;. J'νιίΗΤΙ'ω; 
και 1 \Οικ1jς τοι•; οποίοι•; ο (ίνΟ ι�ω;το:: νι.ι <ιΚι)λ()\•01-ί ίιι•ιττηι�<ί. μι' 
tf.(_)1] ποοοιjλωοη χω ι_� ί; ;τοτ{ νι.ι ;τιφι·κλίνι'ι <ι;τι1 ω•τι'c.Λι•τι'; οι 
γι_�ιιμμ{ς: ()(( τον οι'!ηy1\ιτοι1ν ωτφιλι,ι; ιπο Μι·γιί.λο Lκο;τιi. 
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

() ύ.νΟ{__)<ι>πο; χc.ιuαzn1uι'ζFτcιι <ι>ς cιξι6λογος 1i 6χι ιιξι<)λογο;� 6χι 
μ<1νο μι: Ι)uιn1 ιSοα zάνFι, αλλcί zω <J<H1 οz{φπτω. 

Δ!ΙΜΟΚΙ'!ΊΟΥ (/1.τιiυ:τ. 68, Πi,·{1· - Κπιιιz) 
* 

Χίλια λ6yια δFν αξ(ς.οι•ν, ύοο μιc( :τ(_)ιίξη. 
!:ΊJ. Ί φι Ι' (ι'v!.τρω•τ) 

,;. 

1 Ιοιο f''ίνω το :τ(_)ιιιτο ϊuγο f'%1-' ίνοι 1 ;τοι1 1-:;τιδίι\�·τω στη �ω1j τοι• μι: 
n1 <ι ιί.οοοιι ίc(: Ν' αποβιiλλι::ι την αλαζονεία. 

1:Ίl/ΚΊΊ!ΊΟΥ (Διιπριf,111; f,, ι�. !) 

Νι( ψψϊωω το διzc1ίωμιί ιτι>ι• νc( zιίνιΊ; ι1,τι 00,ι-- ι; zω χuηοιμ ο
;τοιηοι'το μι-: ιΗ1><j,(_)ΟΟι1νη. 

/1/ /ΟΜΩι\'/ΟΥΊΟΥΊΥ/1,\'/Λ (ΦιΝ.ιι.ΠΙJΙίτοι•, Ίί; ιι; το1• Ίίιιι1·. /1:τολλ. /� ΧλΧVΙ) 
* 

Mι-ι.f·nj<T((TI-' ΤΟ\' 2.:ωξ;τ�juον. μ1·λπ1jιΗη1· τον Μολιι'uον ((λλ<ί Π(_)Ο 
:τ<ίηι,,ν μ1 -:ί.πιίπ τοι 1 ; Τ,ί.ληη; ·,-:ιιι ;τιί\ϊοτ1: τοι•; Τ)).ην1·;. 

/. /J_ / Κ/ι/Ίl:· (2.'ι ΗJΙΙWιιι Ί;.;,:;,:ιuιιιι1, μι ΤΟ)'/ ';,:ιιι'τι. Μιτιιιι-ΙJ. Ν. Κιιϊ,111τϊ,ιί;,:η) 
* 

Ο ιJΟίj ι1; ι\1-' '.' τcψιίιτιιπω οι'•η' μι' την γι'ννψn]. οι1π μι: την zι�τι1-
ίΠ(ΗΗ/ 1j τοι• οι�'ψιηο;. 

Μ.τιιΊ;,:ιιμ,τιίντ - lχιτιί 

'Οοο :τΙ'(_)tιΗΗJΠ()Ο ξ((;τλ11Jνπω η c�γιί;τη, τc1110 ;τ1-'(_>Ι<ΗΗ1τ1·uο το 
ωr,,νιο </ ω; ιι ι,πίCΙΊ τι; ψι•;,/; 1ιι' τι; Ο1'ί1--; ιατίν1·; τοι•. 

Διίνπ (Κιιllιιψιί{Jω, 24) 

1 ΙίιJΙ1J ι(;τι1 τη νι'•zτι1. :τίοω <L:τ<Ι το Ο<ίνιηο. Ι�i.1':τω την ω•yή ;τοι1 

J.<LQ<ί'CΙΊ. 

Μ{ου οτον cίνΟl_)<ιJ;το ι•;τιίι_> ;.1·ι μ 1' (_10; της 0Εί<1; uuz1j; των 
;τcί\,ΙιJ\'. η ο;τοίc� μ:τιψι'ί νι1 CLl'ς<ψΙ'ΙΙ1>νΙ'ΤC1l ι1νιίΙ.ο"(<L μι: τη ζω1j τοι•. 
ι·ω νι1 ω•ξ<ίνΙΊ . ο ιίνΟι__>ιι>:το; οψ·ίί.1·ι νci zυλινυyωγ1:ί τυ πιίΟη τοι, 
·ι.ω νι1 ι\ι•νιηιrι'>νΙΊ την υγιί;τη τοι•.

Λ. '/'ολοτrίη ( 1 / ΙΙ(_}ηιι;,:ι ι'ιι μοΙJ) 
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11 πολι•τfλt'Ι<L Ι'ίνω ως φι•τ{)ν, ψι\_>ον Οω•μ<'ιοι<ι μι'ν <ί.νΟη, %<<(_)
ποι\: 1)1-· j)λ<ιj)fl?οιΊς. 

Λπι5 το πι-ιJωι>ι;υi « Ί:Ίι.,ι uo:; ", ιtι·ιι;,ι'ιι, 15 }() }1)8-Ι 
* 

Το Κ<LΚ<) ποι• {%<ινι'ς Ο<ι οπι'ιιη, το i'.Hf ι'ιλι <Η)Ι'. 
Λιιιχιj :rιιψJΙμ/ιι 

Ί:·uι\οιιιιο μι'yα ι'ρyον, ο ιιη Χf'ί/)(ιλιj ιινιιμιίξι·ιc;. (Ο,ιιιjuοι• (),\ι;ιιοι ιιι, Ί; 1)2) 
( !! (,\ιιι ι'ννοιιι μι· TlfV πιιψιιμ/ιι) 

* 

/ ΙιιυοιμιΊι τη:; Κ(ι-,ι:; 

Μι:ο<ι ιπ<ι τι'<ΗΗΊ_><ι οημι'ίιι τοι• <ψΓςοντ<ι. <J/.οι ι-ίνιο ωVλιι ιιι. 
1/ιιψιι,ιι/,ι τη:; /ιι.,ιοι·ιΊι:; 

Κ(tΟι' <ί.νΟ(_)ιι>πος χ(}Ι'<ιΗΠΙ--ί μι'οιι ιττον κι'•κλο n1; !j/LιΟ(_)t'οι·ι(>ς τοι•, 
νυ ξι-:οκ�-π<ί.ζ�·ι κω V<L Ι'κΟι-'πι την πί.<'ινην κ«ι την ιαιί.την. 

Πιοιιιιι.1· !'ι·ιιιι· (,\/ι τιίιι υιιιιη Λ. ιlιι,ιχιιυιίτιιιι) 

Σωτήρια μηνύματα στους λόγους του Χριστού 

Μιικ<ί.(_)ιοι οι κ<ι0<L(_)οί nιν κ<ψι'>ίιιν· <'>ιιiτι ω'Τοί Οι'λοι1<ΤΙ\' ιι'>ι-ί τον 
Θι-:6ν. 

(,\fιιτιlι',8) 
* 

Μιιr.ϊψιοι οι ί)�·διωγμι'νοι {νt·κι·ν ι"\ικ<ιΙ<ΗτιΊνη:::· ι'Η<>ΤΙ ω•τι,'>ν ι--ίνω 
η ι)(ΗJΙλ�·ίιι των Οl'(_)((\'(Ι,)\'. 

( ,\/ιιτΟ. ι'. }()) 
* 

Όταν δΕ ιτι• κιί.μνης fλt'ημοοιΊνη\'. ιις μη γνι,>οι'ζιΊ η <((_)ΙιΠΓ(_)ιί. ιΗ)Ι' 
τι κιί.μνFι η 1'>ι-:ξι<ί. οοι1

• 

( ι\fιιτθ. :; · 3 ) 
* 

Λιπίτε και Ο{λΕι οας δοΟ1j· (ηηίπ. κω 00.ι·η �'\'LΗ'ί· zοοι'•�-π 
και Οϊλι:ι ανοιχΟ1j. 

(.\fι ιτl-1 !: · 7) 



1 ()(i 

Ιlάντα δσα αν θέλητε να κάμνωιην εις εσάς οι άνΟρωποι, ούτω 
και σεις χάμνετε εις αυτούς δΗJΤΙ ούτως είναι ο νι)μος και οι προ
φήται. 

(ΜιιτΗ. ::. 12) 
* 

Και διατί �λ{;τεις το ξι•λάuιον ι:ν τω οcι·ΟcιλμιίJ τοι• αδΕλψοιΊ 1τοι 1
• 

την 1�ε δοz<iν την Fν τω οψΟαλμιίJ οοι• δι-:ν ;τ(ψcιτη(_)είς: 

(Μιιτθ. ζ, 3) 

Τί ι,Ηj ιί.ι:ίτω ιίνΟ(_)ω:το;. ι-·ιίν τον z<iομον 1\λον zεuδίιn1. την t'Ιι-: 
ι;•ι•z1jν ω•τοιΊ ζημιωΟ1j: 11 τι Οι'λι--ι ι�ιί)οrι ιίνΟ(_)ω;τος Ι'ις ιιντιιλλιιγ1jν 
τη; l)'ι•z1j; ω'ΤοιΊ , 

Ι-:ι:ιν 1�1-·ν 1·:τ1ιπ(_)ι'ι •ηπ zω '(ίνηπ ι,ι; τιι ;τιιιι�ίιι. ι�Ι'\' 00.Ι'Π 1--ιι11'λ
ΟΗ ι--ι; n1ν 1-\ωτιλι:ίιιν των οι•uιινιίιν. 

(Μιιτll. ιη, 3-·Ι) 

ϊ)οτι:: ι.01:τ1iν τιι;τι-ιν<ιΗΤ)) Ι'ιιι•τιiν ω:: το ;τ<ιιι�ίον τοιΊτο. οι•Η1>C 
ι:ίνω ο !(Ι·"(<ιλι''ΤΙ'(_Jο; ι-·ν n11-\ωτιί.ι'ί<ι των οι•uιινι,ιν. 

(Μιπθ. ιη, 3-4) 

Κω ;τ<ίντιι <)<Τ<ι <ιν ζητψτι·π Ι'ν τη ;τυιΗτι-·ι·z1j, 1'zοντ1-:ς πίιττι ν, 
Οι'ί.ι-·π Ϊ.<ί(-\ιϊ. 

(ΜοτΗ κιι; 22) 

Θι::λεις αγαπά τον πλησίον σου ως ιrευτ6ν. 

(ΜιιτΗ κ/i,.'19) 
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

ΊΟΥ Λl:ΊΜΝJ/2.'ΙΟΥ ΛΝΊΩΝ!ΟΥ ΛΔΙ'!ΛΝΟΙ/ΟΥΛΟΥ 

Βιψω<ι, 6λοι μιις Π(_)ΟΟΙ'ι1χ6μf0(ι, Ι'ίπ μ6νοι μ<ις, !'ίΠ μι· ωJ.οι•ς 
μαζί οτις εκκληοίι-:ς. LI' 6λιι τ<ι tfl"('((_)tί.μμ(.(τ<ι τοι• κι\ομοι• C\ι·ν ι'>ίι'>ι'
ται ιικuι/)ής Ε(_)μηνείιι, <ψιομ6ς ωιτ1jς της πι_Ηί.ξι ως. 

ΙJιί.ντως πuοοειιχή λέγοι•ν 6τι ι'ινω η fπικοινι,Jνίlι μι' τον Θι,<\ν. 
Κιί.Οε λιι6ς κω Κlί.ΟΕ Οuηοκι•ί<ι ι'χι'ι τον ιι'>ικιiν της η_1ιiπον ;η_)ο

οι-:ι 1χ1jς. 1:ι()ικοί χίίψοι, ι'tC\lΚ<ίις ι•;τιπλωμι'νοι. ί\λλοι π<ίι.ιν Κ(.(ίοι•ν 
λιj)ιί.νιιι, ιί.λλοι μπιιχιΊ (_) t't;_<Ψηιι μπlιξιιπιί. ι•ψί.ομ(.(Τίι κω οι•τω κιιΟ' 
Εξ1jς. Κω η t()tΚΙ] ιl((ς Οuηοκι•ίιι ι'χ!'Ι ΚίιΟοuίοι'ι ι'νιι �uι\πον πuοοι·ι•-· 
χ1jς. Νιι <Π(_)Εψ<ί>μι'Οίι 1φος ιιν<ιτολlί.ς κω <ψίζι•ι το 1:ι•ιιyyι'λιον <•>(_Η
ομένον τιΊπον. 

Ί�τοι  6μως, 6πως κιί.νοι•ν την πuοο1•1 1 χ1j τοι•; ι>ι <ί.νΟ(_)ω:τοι, 
ψέ(_)ουν κιινένιι <ιποτέλυηω: 'Γuχοντω !'Ις Π(_)<ιyμlιτικ�jν !'πικοινω
νίαν με τον ΘΕ6ν: Κ ιι ι  lις πίί. (_) οι•ιιι-: Π(_)<ίηον την γν<ίψην της 
ΒΙ .Λ Υ ΛΤSΚΥ. LT(( ι)φλίιι n1; {L\'(((j'Ι'(_)!Ί Τ(( ι'ςΙjς: την Ε(_)ιιποιΊν ;τω; 
π(_)έπει να JΤ(_)Ο<Π:Ι'ΧlίηιεΟ(( κω ιιπιι\'ηί.: Νομ(ςι,ι ι\τι π(_)οι11-ι•χ1j , ι'τοι 
6πως γίνπω, δ!'ν ψέ(_)Ι'Ι κιινέν<ι ιιποη'λrιηw, C\16τι <ιποπινι\μf·Οιι ιΤΙ' 
ένα ΘΕι\ν ιινΟ(_)ωπ6μ<)(_)ψο, ποι• ι)ι'ν ί!\'ΤΙΠ(_)ΟΟ<1ιπι•ιΊ!'Ι τί;τιηι' %(1_1 ι)!'\1 

έχει καν τ<ις (((_)!-:τιί.ς ιη:(_)ΙΚ(ί)ν ((V0(_)(ί);Τ(Ι)\'. 1:ΙV((I Π(_)<JΤψ<>Π (_)ΟV V(L 
πuοοει1χι(ψεΟα οτον θ!'6, πο11 κ<ί.Οι' <ί.νΟuω:τος ι'χιΊ μι'ο<ι τοι•, ι'>ιι\τι 
6λα α1 1τϊι ποι• <ΟΤΕι•Οι•νομrν ιττον Θι·<i (Δος ημίν οψιι'(_)ΟV. (ιψ'; τ<ις 
<ηκ.φτίιις μιις, κλ--τ,.) F-ίνω κιιλι''Τf(_)ον νιι τ<ι ιιπι'ι•Οι'•νωμι--ν <πον Ηιt'
τιSν μιις. Είνω πuαyιωτ<ι ποι• ΕξιψηίJ\'Τω ιιπι\ μ<ι; τοι•; ιΜοι•; κω 
μπο(_)οι'•μΕ νιι τ<ι ππι'•χοι•μΕ μι· μιiνη τη 0O.ηοιj μυς κω ι'>ιιί. τοι•το 
ιΤ\ 1\'l<Π.(ί) την Π(_)Ο(Π:\ 1χ1j nις ΟΕλΙj<Τf'(ι)ς. 

J. Ιlροοευχή της Οελ ήοεως

Λλοίμονον ιiμως fΊς τον cιποΚ(_)l'ψΙ<Πtjν 1j τον 0ι'<J<HH/OV, ο οποίο,; 
Οα ζητψn1 με ω•τι\ν τον τuι\;τον την Π(_)<ιγμ<ιτοποίηοιν ιινΟοω:τίνων 
αδυναμιιί>ν. 

Εκτ6ς ιιπι\ τον κοινι\ν TQ<iπov της ποοιπ-ι•χ�j;. ι-'χομεν τ<ι; ι'Jι,1j
οεις, τιη•ς ιΊμνοι•ς κω τιις μιιyικιί.; !'πικλψτυς. ι'>ιcί. νιι ι'λΟωμα ι'ις 
(ιμεοον επικοινωνίιιν μΕ (ί.λλ<ις 01 1\'fΊC\!]<Η-:ι; Είπ τοι• ί\C\οι• Είπ ιινω
τέ(_)<ι>ν πνει•ματικ<ίJν ΠQιΗΤ<ιιπικοηjτων. 
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2. Κανόνες της προσευχ1iς

'()λοι οι ιiνΟσω:τοι δεν είνω τη; ω'Τl1; δι•νιiμrως και τη; ω·ηj; 
:τνΗ•ματι;-:11; Εξ�-ί.ιςεω;. Υπciσχοι•ν :τολλc�ί διcιΙ-\υΟμίιτεις. α;τι) τον 
τιΊ;τον τοι 1 ;,,:η1νανΟ(_)ι1J:τ<Η' μέχσι; rκrίνοι• τοι• 0fxiν0(_)<1Jπo1 1

• Δι' ()λCL; 
ω•τιi; τci; διcιΙ-\c!Ομίοει; δι·ν μ_.ϊο(_)οιΊν να ι•πϊiσχοι•ν οι ω•τοί 6σοι της 
;τοοοει•χιj;. Βf·Ι)cιίω; ;,:ω ο ληcπ11ς ;τσιν f-γ;,:λημιιτίιn1 ;-:cίνrι την ποο
ιτι:ι•zιj τοι• ;-:ω ανcψι-:ι το %F(_)ιί.;,:ι τοι•. Λλλcί. η ΟΗSτη; δf·ν δ{χι0τω 
η'τοιf·; :τσοιτει•z{; ί'.αι O ληcm1; ;τ(_)<}(ΤFΊ'Χί)μ!'\'Ος 1)f\l κεσδι"(/ι τίποτι:. 

Τοι•; cιν0(_)<1J;τοι1 ; λοι;τιSν μ;τιψι1ι'•μι· νιι τοι•; ξι--χr1ψίιΗ1t 1με ιπιc 
ι·ξ11; διΊο ·r:αη1γιφίΕ;. 

ι�) Ε;τι�οκοιΊ; Π\'fl •μcιτι ;-:11; f·ςι' λιςι'(Ι);. 
ιη Λνr;τcψ;,,:οιΊ; :Ί\'f\ 1μcηικ1j; f'ςf·λιςΗι);. 
Οι τη; δι-ιιτι'Qιι; ;,,:ιω1γιφίcι;. f-ι( ()<Τον ι·ίνω ;-:τηνιί.Ο(_)(Ι);τοι, ηωϊ

οτc�ί. (ιΟι--οι. 1j ι\rν ;,:ιί.νοι•ν ;-:ι�(Μλοι• :τσοοι--ι1χ11, <)ι6τι 1)F\' ωιτΟc'ίνο\'ΤCΟ 
την c�ν(ιγ;,:η ;τυο; τοιΊτο. 11 πσοοι--ι•χ6μrνοι ι)!-'\' f'ίνω ι\ι,νιη()ν, νci ι';τι
;-:οινιιJ\'Ιl<ΗΗ'\' μι' το (-)ι:ίον λιJ'((Ι) η1; ηΟι;-:11; των ι•;τοιπϊωι--ως. 

ΊΊ1J(_)ί!. cιι•τοί μ{νο,•ν ωωνίω; fΊ; το :τνu•μιιτικιJν ιτ;.:ιSτος: Όχι! 
Εξελίοοοντuι εκπuιbευιίμενοι διά των hοκιμαιrιtίιν, τuς οποίας η 
Ειμ ιψμένη τούς επιβάλλει εις το οχολείον της ζωής. Βι'!)ωcι, ;,:ι�ι οι 
ι:ξι)ημ.{νοι :τνιηιcιτι;,:ι(J:: ;,:ιιι οι ιί.ν()(_)(Ι):τοι τη; 1\ι--ιιτι'σcις ;,:ατηγιφίι�ς 
ι•cr ίιΠ:U\'ΤCΟ το ΚΛΙ�ΜΛ ;,,:ω τυ; δο;,,:ιμιωίι�ς ;,:cιι ι)ι' (LΙ'Τ<1Jν διδ{ωκο
ντω. Λί.i.ιί. ;τοί.λοί CL:τ() ιιιrτοιΊ; fΊ<ί!·'ι>z<η'Τω ιτε ι\ιιί.ψφcι φιλοοοψι;.:cί 
οι•τι1ιιcηα. 0vηo;,,:f-ίrt; 1j Μι•ιπιjσιcι ·r:ω Τ<>ΤΕ δι11ιίιτ;-:οντω ι)ω διδι�
ο;-:ιίί.ιιJν, οι ο:τοίοι τοι•; ;,,:ι�Οοι1ηγοιΊν ;-:ω τοι•; Ι-ΙοηΟοιΊν νι� φΟιίιτι11•ν 
!Ί; το η'vιιι� τοι• (!νΟvιι>:τίνοι• Ο%ο;τοιΊ _ την λιΊτ(_)(ι)(ΤΙ]. {):;(()ΤΕ %(!1 ()ΕΥ
zvπc'ίζι:τω :τί.ι'ον η ι:νο(φ;-:ωοι; π; την ιι.νΟvω;τίνην /IO(_HfHl\'. Κω ι-:ις 
(tιιτοιΊ; τοι•; c�νΟvιΓnοι•; χψΊιίtι:τω νci ;-:cίνοι 1ν :τuοοι--ι•χιjν, ι\ιιίτι ο 
cί.νΟvω:το; μιίνο; τι>t'. ιί.νι-'ι• τη; 1-\οηΟι-ίο; ί'.(t\'!-'νι\;. δΕν ι)ιΊνυτcιι νι� 
ιι Οcίοη ι-- ι; την ί.ι''Τ(_)<ιJιτιν. 1 (ξι�ίσι-- ιτιν υ;τοπλοιΊν ω ;τολιΊ ολίγω ι--μψίt
νίοι·ι; ι:ξωvι·τι;,,:ιι'Jν :τνι-' t'/Ηιτι;,:rίJν :τ(_)Ο<ΗιJ:τι;,,:οτι1τι,>ν, ω ο:τοίω, ;-:ω 
<tι•τυί, ι\ιυ ν<t ιι Οϊωοι•ν ι·;,,:ι·ί. ;,,:cί:τι,J; ()(( ι:1-\οηΟψ)ηουν %<ί:τοπ. Ο 
ίί.νΟv(ι);το; ι)f'\' !Lϊοψί \'<L '(V<ιψίιn1 μιίνο; Τί,Η' την ιιλήΟι-- ων. ί\ν ω•τι\ 
11το δι•ν<η<>ν. δ�·ν Ου 1•:τ11υzι' :τί/ινη ·r:ω ι·:τομι\·ω; <)!'\' 0ci 1 1 :τιiυχι· το 
:τί.1100; των (!\'ΤΙψωί'.()\'Τ(J)\' ;ψο; ω.ί.ηλ(ι <Τl'<Πημ(ίΤ(Ι)\' %(!! 0l_)ψT%!'1-
(J)\'. Ο ;,:αΟι-:ί; <αι> ημίί; :τvο<Ηψμιίtπω ι:ι•;,,:ολιiπ(_)<t οι-: ;,:ι:ίνην την 
Οι·(ι)l)ί((, :τοι 1 τοι1 <L(_) /.Ηiζι·ι %(ιί.ι'ιτι·v(ι. ;τοι1 υντυ:το;-:uίνι-'ΤCΗ %(tλϊrτι-' l_)(! 
ιΊ; τυ; ΗΗ1JΤι-' ι__1ι;-:cί.:: τοι• τιί.ωΊ;. :Ζ:το <>τι ο (ίνΟ(_)ιιJ;το; ι\:ι:ι ((Vίί'{%ψ' 
Ι)οηΟι-:ία;. ;τνι't'(ΗΙ.Τt%οιΊ ο<)η'(οtΊ. <Τl'lt<f,ίιJνοιΊν ι\ίχ; οι Οι_)ηιτ;,,:ι:ίι·ς. 

Υ;τι1vzο1 1ν ;-:ω ι'ίνΟvω;τοι. f't; τοι•; ο:τοίοι•:: «ι)ι'()()Τ((Ι '/V(ι'Jνω τι� 



1 ( )<J 
μυοτιiιΗα της �ωτιλι-:ίιtς του Θ�-οι1 » κω (ιλλοι !'ΙC τοι1c ο;rοίοι•c οι• 
δέδοτω, Λιrτοί οι τι-:λυ 1τιtίοι r:ίvω κ<ηω'\ικυομι'ν<-Η ;rι_Η-J<Ηrψινιί>ς HC: 
στ.ωτιμιSτητ((. Εις τοι 1ς ((VΟ(_)ιίJποι1ς ιιι•τοιΊς, ωι οι• η :;τ(_)οοπ•χtj ι'\ι ν 
μπιψεί V(( αλλ(ιξη το ΠΕΠ(_)(Ι)μ{vοv, χιιλι'.-π(_)ον ι-ίνω να π(_)οο;rαΟ1j
οοι 1v νιt �Ελτιι!>οοι1ν τον ΗΗι)ΤΕ(_)ικ6 τοι 1ς κιiομο. 

Κ((ίτοι ο ϊινΟ(_)ωπος δι-:v μ_,,Ο(_)!'ί μιivος τοι 1 νιι /)(_) !) την (ιλt\Οι·ω. �-ν 
τοι'tτοις Π(_) f.ΠΕΙ νu δέχεται Ιύς uληΟή μιίνον εκείνα, που η βιiιrιινος
του λογικού του και της ιrυνt:ιδήιrειί>ς του ευρίιrκουν ορΟιi. Το ισrο
τ{λι:ομα μιας λογικής Χ(_)ίοι:ως Εξ<ψτιiτω ιαιi t'<Τ<ιrrι-(_)ικοι•ς κω i-ξω
TE (_) LX<HJC: πιψιiγον-ηις, πολλιiχις <)μ(Ι)ς, ξω1:ν1κιί. ι'zομΙ'\' μίιι (μ:;τ\'Ι'ΙΙ
ση 11 δι(ιΟι:οη, η οποίιt μιις κι'ινι:ι νιι λιψοι•μ�- ωΤ<i<ι ωτη ι'\ιωι ιψπικ�j 
((Π() Τ(( (fιl�Lιr'(_)(t<Tft((T(( τιις οχι'ψ!'(ι)C:. 

Ι Ιολλι'ς ψ<)(_)Ι'C: νομίζοι•μι-: ιiτι ιιι 1τιi Ι'ίνιιι ιι;rοτι'λ�-ιψ<ι τη:: 1ι'\ίω:: 
μας οκ{ψι:ως. Ι:ιiν ω !'/lΠΥΙ'ι1οι'ις r'ίνω ίιγιtΟιιί :--:ιι1 ;ψω\ιzο\'Τ<tt ιαιi 
1rι1νι:ιδψπις ιtνι,rr�'(_)<ις πν1'ι 1μιιτικ1jς Ι'ςΙ'λΙς!ΊrJC:. ιι;τιΗτ:--:ο;rοιΌν νιι μαc 
�οηΟψτοι 1ν l'IC: το νιι Ι'ς!'λιχΟοι'ιμ t' κιιι μtιc· ω ι'\1: :--:υκιιί Οι'ί_οι•ν ν<ι 
μ((ς τ(_)<t/)1jξοι 1ν Π (_)ΟC: το κιικιi. 1 'ύριιι μιις γίνεται φοβεριίς ιιΊιίιν
μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού, του φωτιiς κιιι του 
ιrκιiτους. Ο κ11Οείς Οέλει να μας τραβιjξιι με το μέρος του, είμεΟιι
το αντικείμενον μιάς διελκυιrτίνδας. 

Εινω γνω<Π<>ν, 1iτι κ(ιΟΕ (iνΟοιr>πος t'ίνιιι ιiογιινον 1:;.,:;ri'fL-τO\' χω 
δι:χιSμr:νον ωηι νιψολίυς, {νιtς πομπ6ς :--:ιι1 οι•γχ(_)ιiνrι>C i'\�'κτης. 
1 l(_)έπι-:ι λοιπιSν νιt κιtνονιί:.οι 1μr (τοι ιιιrτιi το ιi(_)γrινον. ιίΗΠf' νιι �-ίνω 
δ{κτης των κιιλιί>ν χω (Ι)ψr'λίμων ιικτ1νοΙ)ολιι,'Jν. Νιι οτ(_)ι'ψι,ψπ' 
δηλαδ�i ολιSκλη(_)ον n1ν οκr.ψιv μιις, την ;Ί"(_)<ΗΤ<Jχtjν μιις. ;Ί"(_)ΟC: !'Κ!'ίνrις 
τιις πνει•ματικιiς δι1νιΊμι'ις ιιι ο;rοίιιι 00.οι •ν νιι μιιc Ι)οηΟ1jοοι1v_ 
'Οτ.ιtν ιSμως r:μr:ίς οι ίδιοι μιiΟι,ψf'\' την πχνικ�jν τη; τοιω'rτης �-:;τι:--:οι
νωνίας, Οα Χ<ηο(_)Οιί>οι,J�ιι'ν το <ινιίηιηον ((γιι06ν ιι:;τοτι'λt'<ψιι. Κω 
αιrτ6 Fίνω η π(_)οοr:ι•χ�j. Δηλω)�j το νιι κrιτιψΟιίιιτωμι'ν νιι ιποι'ψω
μr:ν ιSλον τον Ε<Τ<ι>ΤΕ(_)ιχιiν μιι:; χ6ιτμον κιιι νιι τον φ�'οι,ηι�'ν Ι'ΙC: !':;t((

φiiv με τον πνr:ιιμιηικι'iν κιiομον. ο οποίος 01-'/.!Ί %<ιι 1-'χ1Ί την 1'\ιιiΟι'
οιν \'(( μιις Ι)οηΟψτη. ! l(_) Ι'ΠΕι λοι;τιiν Π()ίίηον Vίι ί<'\ι,ηιι:ν ;τοο::: ;τοίον 
Π(_){πι:ι \'(( ιι:;τ1:ι1Οι1νΟοι•μΕ. ΚιιΟιί>ς r'ί;τιψΙ'\' ιiλλοΤΕ_ η δημιοι•(_)γι:--:1\ 
α(_)χti ι:ίνιιι  το 11Λl{ΛΙ3Ι�ΛΙΙΜΛΝ. ι'\ηλ((('\1\ το ;τ�'()ιι τοι1 

ΒΙ�ΛΙ ΙΜΛΝ. Λλλιί τοι•το ιtποη-λr·ί τον κι1Οολι:--:ιiν λ6γον. r'ίνιιι 
απριSοωπον κιιι επομένως δι:ν δι 1νι'ψ1'Οίι νιι <ι-Οιίοωμι:ν μ!'χ(_)ις 
αιtτοι\ οι•ΤF /){Ι">ωα χω ωrr6ς νι1 μιις ιιχοι'•η. ΤιΟ/μι-:νος ο ;.,:({()ολι:--:6; 
λιSγος Fν χινψΗ:ι, εμι:(_)ίοΟη �Ίς τας ψι•χιχιiς ατομιχιiτητιις. r:ι; τας 
οποίιις μF την /)ωiOr:ωv των <ψγιiνων. τιι ο;τοίιι ιιιΊτιιι ιι;τ/χτηιτιιν. 
απέκτηοr, οι1νι:ίδηιτιν ο;τιiη: καΟίιττιιτιιι Β(_)ιιχμιiν ί\τμιιν :--:ω το 
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ο;τοίον Fι•οίο%Ετω Fι; το %{ντrον ;τάση; ιπομιχιrτητο;. Την {νωυιν 
μf ω•τιSν. τον F\' ημίν λ6γον. σι•νιmά η Μ:τλοl)cίτοχι1 μ{υω ni; Πι_)Ο
σειιχ11; τη; 0f·λ1jοεω;. λλλά τοι•το. r:αΟιι'J; Fί;τομα α;ταιπί Πl_)Ο<πτά
Οειαν, ήτις μ6νον %cη6;τιν αποr:niιπως Fιδιχιι'>ν γνιι'κτεων χω ψι•χι
r:1jς r:αλi.tF(.)γfίιι; δι'iνιηαι να επιτει1χΟ11. Λι�τάς τα; γν(ι'κτεις μ6νον 
δια ni; μι•ψπω; ωτω:τι(ψεν. Επίοης δια την f·πιη•χίαν απωπίτω 
χα0αρ6τη:: τη; πνει•μcηιr:ή; ατμοοφcιίrα;, ω•τοί δηλcιδ11 ποι• μας 
;τ.εσιι)ω.ί.οι•ν, να F.ίνω :rνεί•μιηα αγcιΟcι. 

Οι (ιτομιχοί Λ6γοι, εξελιοο6μενοι δια των ενοcφχιι'κτεων χω δω 
n1; ;τι--ίυ<ι:: n1ς ζω1j;. r:cιΟίιπιιντω πνΕιΊμιιτα ()ι•νcιτά, φωπινά, πuο
οω;τι;,:οί Ηι·οί. Ι·:ι; ;ι.ιίΟε ;τλcιν1jτην. το ;τνπΊμι1 Ι'r.fίνο ποι• {φΟιωεν 
ι•;τι'οιίνω ιif.ι,>ν των ιίλλων r:ιιΟίοτιιτω πλιινητιr:ιS; ΛιSγο;. 

Ε:τίιπ�; το (ινι(πf·ι_)ον ;τνι-:ιΊ μrι τοι• ηλιιι;,:οιΊ οι•οniμcιτος ((ϊΤΟΗλεί 
τον Ιlί.ιιιr:6ν ΛιSγον. ο ο;τοίο; διι'ι•ΟιΊνι'ι τον ;τνπ•ιιιιτιr.()\' ;,:6ομον 
ολο;,:λ11οοι1 τοι• ίΗ 1οnjμcιτο;. Τοι''Το ()ι-· Ες(1;,:ολοι1Οητιr:ι,'>ς ίΗ 1μl)c1ίνι-:ι 
;,:cιι διο μι:γcιλι''Τt't_)α ω1η_1ι;,:cί. ιτι•γr:οοηjμιιτα (Ι"ιιλιιξίι1;. νfψΕλιι'ψι1-
τι1. r.ί�-τ.). Ε;,:ι:ίνοι. οι ο;τοίοι ()ι'1νι1,'Τcιι νcι ιαοιΊοοι•ν τιις Πl_)<ΗΤΙ't•χιίς 
μιις. δt(JTl {χοι•ν ιη•νι-ίδηοιν ;.:ω ιSuγιινιι ιιιοΟψτfΊι>ς, ι-:ίνω ω�τιιί ω 
;τι_Jι ΗΗι>;τι ;,:6τητι';. 

Λ)).<Ί ι)ιu νιι {χη η ;Τ(_)(ΗΤΙΊ'Ζ11 μιις ωτοτ{λ1'<ψ<1, :τur;τf-ι νιι ξι-:ιΊ
(_)οι•μι: τι tητοι'•μι' ι1;τ6 r.<1Ο1'νι1 ι-·ξ ω•τιι'>ν ;,:ω νιι rχωμι-: την bι,νιιμιν νι1 
ιι,Οιίνωμι: μι-'χ(_)ι; ιιι'Τοι• r:ω διιι νιι Ι':τιτιΊχι,ψι:ν ιι·ι•τιS το :ψϊιγμιι, JΤ(_)Ι'
;τrι \'(( rχωμι-: γνιι')Ο\\' n1:: (((_)/lΟδt()Τητο; f"\'(); Er.(L{ϊf()\ I ;,:ω \1(1 :Τ(_)ΟΟΠ'
χrι'ψι:0(1 τιι; r,φ�ομι-'νιι; ιι'ψας, ημι'(_)<ι; ;,:ιιι Ι'ποχιίς, %C1τιί τιις οποίιις 
οιΊτοι %l'(_)tut}χοιΊ ν Ι't; τον I Ιλι1ν1jτην ι.ω;, δηλιιδ11 c1νcιλ6γως τ:ων 
ω π(_)ο λογ ι ;,:.ι,'>ν F ;τι ο (_)Ο< ι'Jν. 

Λλί.ίί ;,:ω ιSί.οι cιι'Τοί. ιS:τω; ()ιδιίο;,:ι:ι ο Ι3οι1διομιSς, ζοι1ν χι•Ι)ιψνcι'>
μενοι ιι:-τιS νιSμοι1;. Δηi.ω'\11 οι :τ<ιγ;ι.ιSιψιοι ΝιSμοι ιιτχιΊοι1ν ;,:ω δι' 
ιιt'ΤοιΊ; ;,:ω ι)ι-·ν μ;τιψοιΊν νιι τοι•; πι1(_)<1Ι)ιιίζοι1ν, ι)ιι>τι ι)Εν τ:οι1ς 1:ι)ημι
οt'(_)'(ψ1υν υι•τοί. οιΊπ �L,Ο(_)οιΊν νιι τοι•ς <Π<ψ<ηψ1οι1ν 11 ι1λλο1ιι'Η�ουν 
την ί.1'ιτοι'(_)'(ί<1 τοι1 ;. Λι μπιιξιΊ των ο;,:(ι11'ι; διf';το\'Τ<ιι υπιS ηΟι;,:οιiς 
Νι>μοι•;. οι ο;τοίοι <m1ι__1ίζοντω ι·;τί τιι>ν φι•ιη;,:.ιι'>ν τοιοιΊτ:ων %<1l ι:ι1οί
ο;,:ο\-τ:<ι1 ι-·ν <ιο1ιονίιι μι' ω•τοι\:. Κω οι ί)ιΊο μ<ιtί ιι;τοπλοιΊ ν την λι:γο
μι'νην Κοιψι;,:1jν Τιί.ξιν. Κιιτ<ί την Μ;τί.ι1Υ,ιίτο;,:ι1 οι λιίμ;τοντι-:ς ι:;,:. 
<f ωτι>; 01--οί. ι)Ι(( τοι•:: ο;ωίοι•; ομι).ι:ί ο I Ιλιίτων ι,:: τον «Φιιίι)(_)ον», 
f'ίνω τι1 ;τi.ι-'ον ι'ςι-:ί.ιγμι-'να ;τί.ι1νητ1;,:ιί. ;τνπΊμιιτυ. η ι)Ε ;τ1ψ1γ(_)ωι,1\ τοι• 
Φυίι)(_Η>l'. r.<ιτιί την Μ;τλι1Ι'ι<LΤ{1%t'. μ<1; ωι,1jν1-ϊ ν<ι 1·ννοψ�ωμ1-:ν, ιrτ:ι οι 
μιΊιπω, οι ο;τοίοι ι·ί:,:ον <j.Οίί(JΙϊ Ι'ι; τον ΙχιΟμιSν τη; 1-:;το;τπί<1ς, ι:ίzον 
rνo(_)CL(JΙ'Ι:: Οι:r(Jν ;,:ω ;τνf:ηιcί.των, τ:ων οποίων η ι'ι)(_)ί1 ι-:ίνω το r:ι10u.
t_)<J\' ψι);. 1 ! ι)f·ι•η\><ι l-\1,Ι-\ι1ίω{11; τοι• ! /ί.<ίτωνο::, 1·ξι1r.ολοι 1 Ο1·ί η 
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Μπλιιβϊιτοκι,, μας Ενιηχ1Ίι:ι Ι'ις την 1•π6Ο1,οίν 11ιι;, 6τι τιι <ιl_J;υίιι 
Μ11ιm1σω είναι ιιπιφιί.λλιικτιι T(J_ ίι\ω μι' τυς 11ι•ψπις ;το11 Ι'ψι!__ψ()
ζοιιν τιις ημ{l_)ας μας οι Βοι•δωτιιί μι'•ιπω κω οι Βl_Jrιχ/Ηί.νοι. 

Τιι υψηλ6τιφα κω πλ(ον ιιντικι.- ιμενικιί. ιψϊιμιιτιι - η ,_.ξ ,.-;τωτπί
ας γνιίκτις - υιιτυγχάνοvτω οι•χί ι)ω της ιι\ιιSτητος των μΗτιιζιiντωv, 
6πως μας Ι)εβωιί>νοι•ν κιικιιΊς 1--νίοτι--, ιιλλ(ι διιι μιω:: ;ωνονικιjς ι\ιι)ιι
οκιιλίας, γινομ{νης ι)ιιι βιιΟμωίων μ1•ψ11-- ι1>ν κω τη; κιιλλttΊ.>Υt.-ίιις 
και αναπτιΊξΕίι>ς των ψυχικιί>ν ι\1•νιί.μ1'ι1>ν. 'Γτοι οι μι'•ιπω ΗίΟt'ντο 
εις Επικοινωνίαν με Εκι:ίνοι,ς, τοι•ς οποίοι•ς ο I Ι l_Jι\κλος ονομιί.ζι·ι 
μι•ιπικι'iς φι'101'ις )l λιί.11.πο\'Τ(ις ο,,οι'•ς. 

Δια τοι• μι'ιΗ>Ι• τοι'•τοι• ,.- π,τι•γχιί.νι'τιιt η (νωοι; τοι• ιινΟl_) <ίJ;τοι• 
μπ(ι των ι�ω ωtτοιΊ ιιτομικιί>ν Λιiγων. 11 γν1ίψη μοι• ι\μι,1; ι-ίνω. ιiτι 
1--κι:ίνο το οποίον Ι'jτιδιι,'>κπω ι\ιιι τη; ;τι__ΗΗJΙ·ι•χιj; τ>ί; 01--ι.1jo1'<1>C n1::: 
ΜπλιιΙ)ιί.τοκι•, ι'πtτι•γχιί.νπω !ΤΙ'ΥΧLJ<Sνω::: μι.- την {νωοιν ;τψ1::: τοι•ς 
ϊξω ημιί>ν ιιτομικοι'•ς Λι\γοι•ς. 

Δηλιιδ11, μιSvov 6τιιv ψΟιί.ιτη τι::: ,.- ις το οη111-- ίον vιι η11;τol_J1j vιι 
ΕνωΟ1i μΕ τοι•ς Ι'ξι,ηΕl_)tκοιΊς λι\γοι•ς, Τ()Π 11()ν11ν Ου η11;τ<ψ1j vιι 
ΕνωΟιi κω με τον f'<T<1>TΙ' l_Jtκ6ν λ6γοv. 

Οι Πl_JΟΟι1J;τικοί Λι\γοι {l_Jγον {χοι•v. vιι Ι-ΙοηΟοιΊν ηι; υνΟl_)ω;τίνιι; 
ψιιχιίς, δω νιι ιηΨψωΟοι'•ν μ{χιΗς ω•τιίιν. Λλλιί κιιι οι ιινΟοιίι;τιν((\ 
ψι,χαί Πl_Jl'JTfl να ιινιιτ1-:ίνι1J\'Τίll JΤ(_)ος ίιι•τοιΊς ίvιι ι\{χωντω n1ν j-\011-
Οει(ιv των. ΤοιιιιΊτηv ι)Ε ιιvιί.τιιιτιν ιι:;τοτι).ι-ί η ;τl_)ος ιιι•τοιΊ; ;τ(_)<ΗΗ.- ι•χ1j. 

3. Κατηγορίαι προσευχής

11 πl_Jοοε1•χ11 μποl_JΙ'ί vιι χωl_JιιτΟ1j οι' δι\1 μι'γ<ί.λι·; κcιτηγιψίις 
ιι) Την γενικ1jν :ϊΤl_JΟ<ΠΙ'χ11ν. Είνω η ;τl_Joo1.- 1•χ1j ;τοι• 11;το(__ΗJΙΊν νιι 

κάμοι•v 6λοι οι ιί.νΟl_)ι1>:;τοι ιί.vπ• fΊι)ικοιΊ ιτκο;τοιΊ. 
β) Την f'tδικ11ν Π(_)ΟΟF1•χ11ν. η ο;τοίιι ιινωι'f!_)Ι'Τω ι-- ις ι:ι•χιί; κυι 

ωτψΤfις δι' 1-- ιι\ικοιΊς ιτκο;τοι'•ς. ι:κτιi; τοιΊτων ιiμω;. {χιψι'ν κιιι τ<ι::: 
εξ1iς κατηγοοίιις: 

1) Την Π(_Η>ω·ι•χ11ν μπιινοίιι; η 1.-ξιλιω1101Ί ( Ι'ξιί.ψυλμο;. :τοοοι'Ι'
χή τοι• πλιίJ\'ΟΙ', Υ.λ;τ.). Εψ6ιτον ι\μως ο ιί.νΟψιJ;το; ;τι·l_Jιιψίζπω 
μ6νον εις ω•τ6. δf·ν κιιτοοΟιίινι.-, τί:τοπ. η :τοοο1·1•χ1i τοι• f·ίνω ιι;τλ1j 
βιιττολογίιι. 1 lοιιγμιιτικι\ς FςιλιωμιSς μ::τοψ·ί νιι f·;τΟ,Οη ι\ια τη; 
εμπριί.κτοι1 μπανοίιι;. δηλιιδ1j n1; ιι::τοκιιτωπιί.<ΤΗιJ; τοι• ω\ικψιυτο; 
και δια της ;φοο;τιιΟFίιις :ϊΤl_)ος μπηΙ--\ολ1jν τοι• χιψιικnjοο; κιιι τη; 
ΗJ)(φμογ1jς της πραγμιιτικ1jς ηΟικ1j;. 

2) Ι I πl_Jοοει•χή ιι::τοη-λι'ί ;τολλιί.κις ιι:τλ1jν ι 1;τ6μνηοιν ::τοος τον
εαυτιSν μας (ιίψες ημίν τ(( Ο(j'f·λ11ματιι ημrί>ν. ω; κω ημf·ί; ωι ίf-μΕν 
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τοι•; 04 F.ί.έτως ημ<ίJ\'), δηλcιδ1j ;ωλλές ψ<ψrς ιιπF.ι•Οι1ν6μFΟιι πuος 
κ(ι;τοιιιγ εξωΗρικ11\' ογτ6τητα, σι•χγ(ι :;τρο; τον ηκοπ6ν τοι• νιι ι•πεν
Οι•μίιτωμεν ιπον εcη•τιS\' μας την αρf·ηjν κω το κcιΟ1j·,ων. 

:η Ίϊλο; είνω :;τροοει•χuί :;τρος το\' ηκοπι1ν επικοινωγίας μετϊι 
;ωΟιψι[Jν πνειιμc'ιτων. Λίrτω είναι μηγικαί πρϊιξεις κω μποροίiν \'ιι 
ογομcωΟοιΊγ επικλ11σεις. Κω οι ωτ:cιδοί ni; μω•uης μ((γείας ομοίως 
Εl)γάζονται προς το\' οκοπ6ν της F.πιτι ιχίιις, Εκτι1ς άλλων ιδιοη:λιίJν 
οκο;τι[Jν, κω της ε;τικοινωνί((ς μΗά καη,πει_J<ι>ν ;τνει,μητικιίJν φιίο�-:
ων. Κω η βαΟεία οκ(ψις κω η πι_><χπ;,:τικ11 Εξ(τrωις n1ς οι•νειι)ιjοε
ω;. bι•νιΊμ�·Οιι να Εί�rωμεν, 6τι ιι;τοη:λfί f·ν 1-ίbος ;τι_Jοο1-:ι1χ1jς. 

4) Τι πρέπει να ζητιίιμεν

Κω πι_>ιίrων, τι bεν ;τρ(πft νιι tητιίψι'ν. 
α) Όοcι f·ξιφτιί>ηω ιι;τιS την t()ικιjν �ως Ο(ληοιν κω Π(Η>ΟπιΊΟt'ι

ιι\'. 1 !.χ. το νιι γίνι,ψf·ν ;,:ιιλοί. \'(( ιι;τοκnjοωμεν ιψπ(ις. νιι γίνωμt'\' 
δί;,:ωοι κω ι-:λΗ•Οει_>οι, κλπ .. bιιSτι, α\' τα ζητϊι :,ωνΕίς ιιπι1 ϊιλλον. 
τοι'•ω οημ((ίηι ιSτι δf·ν rχt'l Οrληοιν ;,:ω �ψ .. -τιυτοιηίνην Εις τον Εω1

-

τι1ν τοι• κω ιπι f·ίνω ιινίκ((νος ν' ιιποκnjοη τιις ιι'Ιt(1τητιις ω•τϊις. 
ιη ΙΙuι:ίγμιηιι Τ(( ο;τοίιι J[l_)(Η1()[(ψίζοντω l'J[() της Ι·:ιμ ((ι_>μ(νης, 

δοΟ(ηο; <Jτι ιιίrτη δΕν δί•νιηω νιι μFτrιΙ-\ληΟ11, Εψ' ιSοον ο ιΊνΟuωπ.ος 
ι)εν Ι-\ι:λτιοι'.-ωι ψι•χικιίJς. ΛλλιΊ. ;,:ω η ψι•χικιj f-\ελτίωοις εξιιι_>τιΊ.τιιι ΕΚ 

ni; ιι)ί((ς ημrίJν Οελψτι--ως. Ι-:;τομ(νως κω ίΊιιΊ. τα:: ι)ιΊο ωrτιΊ.ς ;τ1:ι_>ιπτrί>
οει; uπωη:ίτω ω•τοεξϊτιωι; κω ω"Τοl-\1:ι,τίωοις. δt()Tt εξιιι_>τι�'>ντω 
εκ της ιδίιις ιως Οελψπως. 

Το τι zψ-ιιΊ.�πιιι νιι ()οΟιj ()tιΊ. ni; Ε ιμ ιψμ(νηc. δι' ω•τι1 φι_>ο\ι-τίς�·ι 
η ίι)ια η Ειμιψμϊνη, ίΊηί.ω)ιi ο ΘΗ1ς, τον ο:τοίον 00.ομ�--ν νιι ι:π.ικιι
λ�--ηΟι,',μ ε ν  bιιΊ. της :;τι_>οοι-ι 1 ;,:_1jc. Δι ιιι•τιS ο Χ ι_> ιοτιSς Ο,εγ�--ν: 
'Ί lροιτευχ6μενοι, μη βuττολογήτε, bι6τι ο lluniρ οίbεν ων χρείαν 
έχετε". 
Ι:;τομt-'νως ;τι_>ι-':τι-ι νιι ζητι,'ψι·ν ;τι_>ιΊ.ματυ, τ<ι ωτοί<ι ()ι·ν ι:ξαι_>τι�'>ντω 
υ;τι> ημιί;. ΔιιΊ. νιι ψστιοΟ1j ο ιίνΟι_>(Ι):;τος, δω νιι f·λι:1 1Οιψ(Ι)Οή, ωωι
τι-:ίτω μί<ι {ξωΟι-:ν Ι)οιjΟι-ιιι. Τοι•το ο ΙηοοιΊς Ο.1·γ1:ν: «Ι :ιΊ.ν ο Ι Ιιιη1u 
fλ1--1 101·ur1Hn-J ι ιμιί;, <J\'Τως ,,λ,-- ι•Οf·ι_>οι Ηηι'». Ε;τομ{νως η π.ι_><ΗΗ:ι•;,:_ή 
;τι_>(;τιι ν<ι <rτι_>ι'ψ:τω ;τι ι>ί ηι 1:ξιjς ()ι'μίιηι : 
υ) Τον κιιΟιιι_>ιομιSν της ;τν1ηωπι.1\ς μυ; ιιτι.ωοψιίι_>ιι;, την ιι;τομιΊ.
κυι•νοιν των ·1.ίικι1Jν 1:;τι1)ι_>ιΊ.01'ί1Jν κω ΙΊL-τνπίοι-:ων ;,:υι την χοu11γψην 
(ι·rαΟιίJν τοιοιΊτων. 11 προοευχή αύτη πρέπει νu απευflύνετuι προ 
πuντ6ς προς τον φύλακα ημ(Jιν άηελον. 
ιη ΕςίL'(\'l(ψ()\' κω ψ,πιομιίν της ψι•zΨ.: μυς. Νιι κυΟο()ηγηΟιίψιν, 



ι ι Ί 
όπως '(\1(J)(_)ίΟ(ι)�ΗΎ την ω,ψ)Ηιιν. 11 iT(_)(H!f'l'Χ1l ωΊτη JΤ(_)Ι';πι y' (t;Τf'\1-

Ούνπuι π(_)ος πuοοωπικοιΊς Λ6γοι,ς, πuος n1v ιΊπιψξιν των ο;τοίων 
και την <ιποπλι-:ομ<ιτικήν ΕΚ μι-'uοι•ς των f)οtj()ι·ιιιν η_JΙ·'ιι Ι'ι ;ωνι--ίς 
πεποίΟηοιν. 
Δι' ύ.λλα ζητήμιη<.t ειδικά (ω">ικιιί JΤ(_)οιπι•χιιί ), ζηη11ιιη<t ι•γιίιις 11 
ϊιλλης φιΊοι--ως π(_)ι-'πι-:ι v 'uπι:ι 1Οι,v6μι·Οί1 πuος τοι•ς ιϊι)ικοιΊς ΛιJ'(tΗ•ς. 

Εν οχι-'οι-:ι μι-: την πuοοειιχήν μπιψοιΊμι· Υί1 ,ωιΊμι· κω το ι·ξ1jς: 11 
π(_)οοι--ι1χ1i κιιΟίιπιιτω ύ.γονος, αν ()ι'ν πιψωωλοι•Ο1jτω ιιπι\ μίον 
ηΟικήν μπωπ(_)οψ1iν το1 1 ί1ΥΟ(_)ιί>ποι•. lluν 6,τι ι>υνάμ ι:Οu να πι,>οιrφέ
ρωμεν εις τον (·)ι:6ν ι:ίνuι τα έργα μας, uι uγναί ιrκέψι:ις μ 11ς, τα 
ευγι:νή ιrυνuισΟήμuτά μας και ουχί u[νοι και ύμνοι. 1 Ιuι';τΗ νιι ;τuο
οπι.tΟιίψrν 6πως ι--νιψμονίοωμι'ν την Οι'ληοίv 1ως ολοκλψ_�ωτικιί>ς 
JΤ(_)ος την Οι'ληοιν η1ς Οι--ιiτητος, JΤ(_)ος το ι\>γον τοι• (-)ι·οιΊ κω πuος τιι 
δημιοι1uγ111ωτϊt τοι1

• L\ 1\Ι Ι'JΤ(ίJς ι'(_)'(ΟΥ μί1ς 1--ίνω η αγάπη τιις φύοι:ως 
κω 6λων των δημιοι•uγη1ιϊηι1>ν, η γι·νίκι--ι 101ς των ωοΟημrLτων μιις, η 

κuτuνίκηιrις του ι:γωϊσμού και η uπ6ιrπuιrίς μας uπιί της πι,>ο<η1λιί1-
σι:ως εις τα γψνu. Είvω ;τι'ι_Ηπιiν νιι ζητιίηιι--ν «'(f'ννηΟ1jτω το Οι'λη
μιL 001 1 », 6τιιν ημι-:ίς οι ίί)ιοι δι·ν ;τl_)rLττωμι-- v το Οι'λημϊι τοι 1 το ο;τοίον 
ι--ίvω η Οι:ρuπι:ίu των ι:γωϊ<rτικιί>ν μας τάσι:ων. 

Εϊιν κατιψΟιίJοι,ιμι--ν νιt ιtποοπιωΟ,ίιμ ι·ν ιι;τ6 ιtι•τrL, T<JH 1\ι•ν<Lμι-- Οιt 
να φΟϊίιΗι ιμ ι·ν ιΊς την ηΟ1κ1iν λι'1Τl_)ί1Jοιν. 11 αγάπη πι,>ος ιίλu τα ιiντu, 
η αγάπη της φύσεως, η εφαρμογή των φυιrικιί>ν ν6μων, αυτή είναι 
η αγάπη προς τον Θει;ν, uυτιί είναι η u γ ά π η . 

ΚιιΟιί>ς ι-:πίιn�ς κω η <tγιΊπη ;τl_)ος τ((Ι; ιιγνιΊς κιιι Οι"ίrt; m1 Γι1μωικιΊς 
1 1;τι1l_) ξι:ις, η πl_)ος (t\'Τ<Ίς ψι 1χικ1j ί1ΥιΊτιωις κω η προσπάΟειu προς 
την ένωσιν μ ετ' uυt<J)ν, αυτά ωσαύτως είναι η u γ ά π η. 

Δια την ΠΕ(_)ίmωοιν ω•ηjν η JΤ(_)οω·ι 1χ1j διΊνιιτω ν' ιαο[)11 <tγωγι\ς 
F.πικοινωνίιις π(_)ος ωιτιΊς.11 ιιγuπη ;·φος τοιιtι'rτιtς ι•;τιΗπιΊοι-:ι; διΊνιι
τω να μιις ψ{(_)η ιΊς κατϊtιπωΗν rί><Πf να ι';τιτιΊχ(ΙψΙ·ν μίαν ;τvιιγμ((ΤΙ
κ1iν ϊνωηιν μι--τι1 τοι• Θι--ίο1 1 Λ6γ<Η'. Ε;τομι:νω; η JΤ[_)οο1iλωυι; τη;
Π(>Ο<Τοχ1jς μcις ;τl_)ος τιtς τοιίt\Ίτιις ι•;τ<ιl_)ςιΊς κω η ιιίτηοι; ;τιψ' ω•τιίJν
ΟF.ίων, πvι-ι,μιιτικι1J\' δι,)l_)ημιίτων, ω 1nj ;ωι μι>νη ι\ιΊνατω νct ιι;τοπ
λέιn1 μίιtν ;τ(>cιγμιιτι κ1iν κω γ<ίνιμον ;τ(_)οηπ •χ1jν. 

Τεχνικιi της προσευχιiς ('Οροι της επιτυχίας) 

11 JΤ[_)οοει•χ1i ;τl_)rπει νιι γίνπω 6χι τι1;τι;ω'Jς ιι;τι) {ξιν κω μι: τα 
χείλη μ6νον, π(>ι'Πfl νιι Ι)γαίνη μι-'οιι α;τ6 την ψι•χ1jν ;,:ω F;τομι'νω; 
Π(>έπι--ι νιι γίνεται με υυγκέντρωυιν ιiλης τη ς προυοχής, χυφίς να 
ΠΕ(_)νοι•ν ιι;τ6 το μιιαλι\ μcις ιίσχημFς ;,:ω γFνι;,:ιίι; ιίλλι--; ο;,:ι'ψει;. 11 
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συγκέντρωσις της προσοχής απαιτει ασκησιν. Κατ6πιν πρέ:τFι νιι 
γίνεται με πλάβειαν, με κατάνυξιν και μF πλ11ρη αδ1)λωυιν της 
0Ft.1)<TFως· :τοέ:τFι κανείς να κατέχη την γνιί>οιν προς ποίον απF11Ο11 -
νπω και τι Fίναι το έργον τοι 1 και οι•χί νι1 γίνπαι με τι•φλήν πίιπ:ιν, 
άνει• γνι[χJεc�ς πρέ:τFι να γίνεται μF Fιλικοίνειαν, η οποία ωταιπί 
cφμονίιιν τοίι αιη1ματο; προς τα έργα και τας :;φάξFις μας, το ο:τοί
ον δεν διΊναται να λcψl">άνη χcίJραν, Fφ6οον δεν προηγFίται εξ{ταοις 
τη; ιη1νFιδ11οεω;. Κω τ6τε μ6νον να προΙ)cιίνωμFν εις την :τοο0Fι1

-

χ11ν, ιrων ει ιρίοκωμεν την συνείδηοίν μας κcιΟιφάν. Λι αιτ110Fις μας 
:τοέ:τει να ((ν(((j'F!)(l)\'1(1l Fι; :τοιίγμιιτιι, των οποίων η πλ11οωοις 
"ς<φτ(ιται cι:τι5 Fκείνον, τον ο:τοίον ι::τικαλοι•μ�,οιι ;,:ιιι ιSχι ιιπ6 τ11ν 
ιδίαν μιι; Οι'ληmν. Γlο(πFι να μη ζητιίψFν 11λικι1 κω εγωϊοτικ(ι 
:το(ιγμcηι1. 1 Ιοο :ίΤ((\'Τ(); ΕΚFίνα ΠΟΙ' �LϊΟQΕί να ζητ(ι ο cίνΟοωπος ((:ίΤ() 

τον Θι:ι5ν, είνcιι η χορ11γηιης πνFι•ματικrί>ν διί>οων. 
Ε(ιν η :τοοοr-1 1χ11 πλ11τω ι•:τ6 τοι•ς 6οοι•ς ιιιιτοιiς, τι5η: τι1γχιίνει 

ιικοοάοεως κω ειίν Fλλεί:τοι•ν ιίλλcι μι'οιι Fπι;,:οινωνίιις, πληοοφο
οοι'ιμ ι:Οιι πεοί τοι• αποτελι\rμιιτος τη; ποο0Ει•χ11ς δια των ονι:ίοων. 

11 uνΟοω:τίνη διrίνοιιι, λ6γω της φι10Ηί>ς της, ι:ίνω οι•νηΟιιψϊνη, 
δω νιι <ΤΙ"(%!'\'ΤQ<ί>νFΤω η ποοοοχ11 της ι --ι; μί<1ν :τι_>οοω:τικιiτ11τc1, νιι 
:τοοο(χη Fις μίιιν πιφιίοτιωιν 11 ι'ικ6νιι, η ο:τοίcι τίΟr:τω ποο των 
ομμάτ(J)ν τη; 011νειδψη:ω; ;,:ιιι ποος ιιι•η1ν <ΤΤQ(ψι-:τω η ποιωοχή. 
ί\ί.λ(J); η Π(_)Ο<Jοχ11 διιωπϊιτω κω δι'ν δι'•νυτω νιι επιτε1 1χΟ11 οι•γκ(
\'ΤQ<1)(τις. Εις τον οχημcιτιομι5ν της �Ίκι5νος ωrτ:11ς. ιιι•τψ: της ΠQ<Ηίω
πικιSτητο; τη; :;τνει•ματι;,:ής, πι_>ος την οποίcιν <ΠQFψι:τω η ποοοοχ11, 
ιη1\'ΤΕΙ.Εί πολι'• η χοηοιμοποίηοις ιιγιιλμιίτων 11 γι_><ιφικrί)\1 ι:ι;,:6νων, 
αναπcψισταο<ί>ν τ11ν ποοο<1>πικι1τ11π1 αι 1τ11ν, είη: ακοιl)<ί>ς, είη: κιηιί 
δημιο1 1ογηΟFίοαν πcψάδοοιν· κcιι τοιωΊτιις ι-:ικι5νας κω ιιγϊιλμιιτ<ι 
ι:χοηοιμοποίηοιιν πολλιιί Οοηοκείω. 11 ποοοπ 1χ11 6μως ι\εν ποrπΕι 
να ιιπει•Οι'•νεται ποος την 11λικ11ν �-ικ<Sνα. υλλιί η f'ν τη ι')ιανοίιι οχη
μυτιοΟείοιι εξ ωιτή; :;ωψίοτιωις νιι ι·ξι1>ΤΕQΙΚΕΙΊr:τω δω της Οι-:λ11οε
ω; ποος την κuη:11Οι•νοιν της πι_><ΗΗ1J;ιι;,:ι1τητος, την οποίιιν Επικιι
λοιiμεΟιι. 

Ε(ιν η ι•λική πιψcίιπιωις, δηλω�11 το ιίγιιλμυ 11 η f'tκιίJν rιποτι:λ11 
το U\'ΤLΚΕίμΕνον της πι_>οοει•χ11ς ή ιιποδί8πω f'tς ωrτιί Οαι ι

μ ιιτο110-
'(ι5; t<)ιιiτης κ).,-τ., τι5τι: το πuιίγμ<ι κ<ιτ<ι\'Τιί κυΟιιι_>ιί Εt<)ίΙJΪ.ολυτι_>r:ίιι. 

Χρόνος της προσευχής 
Ι Ι ι_>ο; τον Υπϊρτιιτον ΛιSγον δ1•νιιτr1ι ο (ινΟι_>ω;ιος νι1 ωτιrη:ίνr:τω 

Εν Π<t\'Τί κυψιίJ και πιiοη rίφα, ι')ιι5τι πιίντοτι: κω παντιιχοι'• ο Λι1γος 
οι•το; ·/.ι1ι_>ιu.ι_>μ-ί. Λν ι5μως cιππ•Οι•νι5μι'Ου ποος ΙΊδικιηΊς Λιiγοι,ς, 



Ι Ι'ϊ 

πι_>ϊπΕL ν' απε1•Ο1,νίi'>μ1-:Οιt κατά τίίς ημ{ι_>ας κω <ί>οος της κι•ι_>ιυ ι_>χίιι; 
των. Ι!άν δεν κατ{χωμεν τοιαϊrτ:ας '(Vίίiιπις, πι_>ι'πει Υίί απ�·υΟ1,vιίψ1'
Οα ημϊQαν Κ1 1 (_?ιια11ν Κ<Η 6τιtν ο ήλιο; υκτινιψολή Ι'πί το11 
Μεοημj�ι_>ινο11 το11 τ6ποι•. 

Τι)πος της προΗευχής 
Ο τ6πος, rις τον οποίον πι_>οοπ•χ6μι--Οιt, ,φι'πΗ νιι 1--ίνω <tγν(1ς 

και ι1πηλλίtγμϊνος ανΟ(_)ί1>πίνων μολ1 1ιψάτων κω κ<tΚΙ<ίΝ. Ι :πομι'vως 
δεν ΠQ(πει νι! ειψιοκιίηιι--Οα ι--ντιSς κιηωκημι'νων χιί)(_)ων, ι:ις τοι•ς 
οποίο11ς η ίίVΟι_>ωπίνη κιικίιt ιψγιιΊ.ζι-,, ίtλλιΊ. Ι'tς την πψ_1Οι'νον φι'•οιν 
της υπ<tίΟι_>ο1 1 11 �Ί/J6οον τοι'•το bι-:ν Ι'ίνω ι\11νιη6ν κω ι'zομι'ν τιι μι'ου. 
εις 1-:ιδικιSν δωμιΊ.τιον του οπιτιοι• 1ω;, το οποίον Οιt 1-:ίνω !ί</ LΙ'ι_><ιηιι'
νον ειδtκίί>ς πι_>ος τοι•το κω εις το οποίον 01•ι)1--ίς ιΊ.λλος Ι'%τ6ς ημιίιν 
εωι'(_)χπω. Ι!ις ω•τι1 τοποΟποιίμι:ν την Ι'tκιSνυ ni; πι _><ΗJ<1>πικι1τητος, 
ΕΙς την οποίίίν Οα <tΠΕt 1Οι1νΟιίψ1'ν κω την οποίιιν κιιλιSν 1-ίνω ν<t 
ιπολι'ζωμεν μι' ϊινΟη 11 νιt μ11(_)1ί>νr,ψ1'ν ΙΙΙ' Οι•μίιηω. Π(_)<ΗJΙι)ιrίζον ι--ις 
την Πι_>ΟΟ(ι)Π\Κ()τηηt ωrτ:11ν. ι-:λλι--ίψΙ'Ι ιίλλοι•, [Lϊ()ι_>Οt'•μι-- \'(( μι-:τ((χΕtι_>Ι
ζ(ίψΕΟιt λt[)ανωτ6ν. 

l:τάσις της προσευχής 
11 ιπ(ωις, Εις την οποίιtν κ(ίμνιψΙ'V την πι1001'Ι'ΧΙJ\', ι)Ι'ν Ι'νι\ωψι'

QΕL, cψκεί να είνω Γ1 1λιψ11ς αλλιΊ. κω rίνι'τος, ιίΗΠΕ νιt μην <tποοπιΊ.
τω η ΠQΟ<Jοχ11 μας (.(Π() ΤΙ)\' Κ()JT(Ι)(JI\'. 

Lt 1νηΟίοαμεν 6μως ν<t 0Ε<ιψιίψrν ως οτιΊ.οιν ΠQ<ΗΠ1 1χ11ς την 
ιψΟίιtν και, ι:φ6οον η Π(_)οοι:1•χ11 ι)�·ν �-ίνω μια(_)ιί Κ<tt ι)f'\' μυ; κοι•ι_>ιί
ζΕΙ, Ι'Τ<Η ποι'πει ν(( Π(_)<ΗΤΙ'Ι'χ<ίηη:Οιt. ΌοΟιοι ί'\ηλω)11 κω την :)Ι'ςΙ<ίν 
χεί(_)ιt 11 κω τιtς δι•ο ι•ψωμ(νίίς Π(_)ος τον 011(_)ιιν6ν. Εϊιν Κίtνείς Ι'ίνω 
αοΟrνψ::, μποοεί Vίt πι_> οοει•χ�·τιίl κα0ιοτ6ς 11 ;ωι ξαπλωμι'νος. 
πιΊ.ντως π(_)(πει Vίί ιη•γκε\'Τι_><ίιν�Ί ολ6κληοον την ποοοοχήν τοι• ι:ις το 
η:λούμενον. 

Ομαδική προιτευχιj 
Δια ΤΙ]\' ομ((δtκ11ν προοε11χ11ν cιπωτοι'Ψτω οι ω1τοί κιtνι1ν1'ς ως 

και δια ΤΙ)\' ατομικ11ν π(_)οιπ1 1χ11ν. ΛλλιΊ. η η1οηοις των 6(_)ίι>ν ωrτ:ίίιν 
rκ μ(ι_>οι•ς ΠFQtοοοτ(ι_>ων τοι• εν6ς ιη6μων είνω δ1•οχ1'011ς, Κlί06οον 
οι 6Qol οι•τοι ΠQΙ'ΠFΙ πς 6λο1•ς να ι'χο11ν rφαι_ψογήν. Εϊιν ()\'Τως οί 
6QOL οι•τοι δ1ίνιη'Τω να πληι_>ιί)\'Ται απ6 6λοιις κω 1•πιΊ.οχrι μπαξ1ί 

πάντων των παριιπιφ(νων cψμονί<t δ11νιΊ.μι:ως κω τωrτ:ιrτ:ης ιη'Τιλ11-
ψfίι>ν και πιSΟων, τ6τε δημιο1ψγFίτω �-ν ιοχ1ψ6v πνrιιματικ6ν 
πrδίον, εκ τοι• οποίοι• rκπ(μ.,-τπαι {ντονον ψι•χικ6ν QΕιιμα, το οποί
ον δ11νατω να φΟιΊ.ιn] την :τ(_)ΟΟίι>πtκιSτητα, n1ν οποίαν επικαλοι•νται 
και να επιφ(ρη τει_>άιπια αποπλι'ομιιτct. 



Δεν είναι ανάγκη ;τάντες να α;τα--rrέλλοι•ν την ;τροοεt•χ11ν. 1-ϊς f.ξ 
6λων, α;τολαμβάνων της εμ;τιστοοι•νης κuι της ι::κτιμ ψJFως των 
;ταρ6ντων δια την οσι6τητα του βίοι• τοt• και τας ;τνει•ματικc'i; τοι• 
διινάμει;, δί•ναται να α;ταγγέλει την προυft•χ1jν, nιν ο;τοίαν (ι;τω•πς 
οι ;τcφιστάμενοι ;τρέ;ιει να ;ταρακολοι•Οοι'•ν νοεοιΓ>ς. 

'Cλλειψις ;τίστεως και προσοχ1jς εκ μ{οοι•ς οιοι•δ1j;τοΗ των 
;ια(_)ιστ:αμένων φέρει διάσ;ιασιν των δι•νc'iμεων ηι'Jν cι;τι\ κοινοι• ;τοο
σει•χομένων και ε;τομ{νως ο σκο;τ6ς της ποοσι:ι•χ1iς δf.ν επιτι1γχcίνΕ
ται.-

Να πρωτεύουν μόνο κατά την αρετή ... 

Επειδ1i 1•;τ1iοχε μΕγuλη cινιυ6τητcι κιιι () ;τλ.οι'•το; (Jλος 0\'(}(ί(ι)l_)Ε\ 1
-

()ταν ΟΕ ολίγοι•; cινΟucΓJποι•ς, () Λι•κοι'•ογος cι;τr/)λ!'Π!' \'({ διιΓ>ξιΊ την 
ω.αζονείcι, το cμΜνο, την κακοιψγία, τον ;τολι 1 τ1,λ1j τuι1πο ζω1j;. 
<1κ6μη δε κω τιι οο/)cψι1πuιι απ6 cιιrτc'i κω /t1'γcιλι'rτ1ψιι νοιniμcιτcι 
της ;τολιπία;, ;τοι• ι-:ίνω ο πλοι•το; κω η ψτrΓ>χπιι. ΙΊα τοιΊτο πrτι•χι' 
να πείσει ύλοι•ς τοι•ς πολίπς, αφο11 αποξι-:νωΟοι'•ν cι;τι1 nιν ιδιο·ι.τη
υίιι τοιις, νcι ·ι.uμοt•ν ν{α διανομή τη; γη; κuι να ζούνε μετά 6λοι 
ίιrοι μεταξύ τους, με ίιrο μερίδιο της γης κuι να προιτπαΟούν να 
πρωτεύουν μ6νο κατά την αρετή. 

ΙΙΛΟΥ!Λ!'ΧΟΥ (!Jfoι //ι!ψιΑλ. V/II, Λι,κοι\>;ιος) 

Το ταπεινό φρόνημα 

Γν<1Jl_)ιιψcι το1 1 ηι:πινοι1 ψl_)ονήμrιτος (μικl_)οψι•zίιι;) Είνιιι νιι μη 
μ.,-τοuι-:ί να 't';tO(Ι,f(_) f.l, οι'"Τ!' την �·κτίμηοη, οι'"ΤΕ την ;τι·uιιι,l_)<J\'ηιrη. οι•π 
την Ευτι•zία, οι•η: την cιτι•:,:ία, αλλ<'i, ι1τcιν μι -:ν ι·zτιμιί.τω ν<ι μι'νυ 
uναι•δος zω ιSταν ί.ίΊο Ε1

1τι•χ1jοει νrι ;τεuιψ-ινι-·ιΊ πω· ο;τοιω)1i;τοπ 
ιιτt'zία να την Οεωψ:ί μηιίί.ο δι•οτιΊzημιι κω '(l<ι ιJί.(ι \1(1. Οuην�-ί ·ι.ω 
νιι υη:νοzrι)l_)lf·'τω. Λκ<Jμrι η'τοιο; !-'ίνιιι ({l'Τ()ς ;ιοι• ι-'zι'ι τιι;τ1Ίν<J <f,(_J()
\'ημυ, (JΗΤτΕ ω.ις τις cφrί.ι-ιι-:ς να τις Οt-:(ι)(_J!:ί ω•Οϊιι)ι-:ιιι Ζ<ιl \'Τl_)ΟΠ11, 
ακ<1μα %<Η ιr.ΕίνΕς ;ιοι• F.Ίινcιν cι;ι<> 6γνοιcι 1j cι;ιι> ληομονιιί ή (ινοη
οίιι. 

Λ!'/2.'ΊΟΊΊ-ΛΙΙ (ΛvlloA. 2.'το/1οι'οιι, Λ, 18) 
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Η ψυχή και η εξέλιξη αυτής 
Το νόημα του θανάτου 

Χιψιiλ. Μ:τιi(_)Ιι>ιλη 

'Οτuν λt'μΕ ψ11χ1i 1:vvοο11μι-: κιiτι το 01•γκι';ψιμ{νο πο11 1•π<L(_)ΧΙ't 
κω λι:ιτο11(_)γfί <Π<ι οογιινικιi ιSντ<ι. ι·ω νιι ι-:ξι:τιiοο11μι: τη ιrιί<πωrη 
niς ψ11χής, την <ιψπηοί<ι της κω την πιφι:ίο της μr'ιΗι ιπ:ον χο<)Vο, Ο<ι 
ιινιη(_){ξοιψΕ ο�· πηγt'ς γνιί)(JΗι>V ιιπ6 Π(_)Οοι,ιπικιSn1πς JfOI' ξι:πιΊ_Ηι
οιιν τιι ιινΟ(_)ιίιπινιι ιS(_)t<ι κιιι <ιπι'κτηοιιν ιινιίηι'(_) Ι'ς γνιί>οι:ις . .Lτοι•ς 
ιινΟοιίιποι•ς (tl'ΤΟΙίς /ll'Πι)()()η το ψ(Ι)ς ({;{() ((V(ί)Π(_)fς πνι:ι•ιΗιτtκι'ς 
11JHL(_)ςl'tς, ((ψΟΙΙ JT(_)(ί)T(t ιοωλοι'•Οηοιιν τοι•ς <ι l'<Τ\%01,'ς νιSιιοι•ς r.((\ Ι'ΠΙ'
ΤΙΙχ<ιν την μι-'γι<πη ι)11ν((ηi Εξι'λιξη. Είνω η λι:γιiμι'νη γνιίΗrη ,,ξ ωτο
κιιλι'•ψι·ι,>ς. 

() 1 Ιλιiτι,ιν, ποι• {λ((μψt' οιιν ψωηϊν<i μι:τ{ι,φο ιπ:ον ιφίζοντο της 
φιλοοοψικιjς οκ{ψης κω μι'τ((χfψίιπη-ι.t' τον ιφΟολογωμιS zω την 
i'\l((λt'κτικιj, ποος t'κψl_HHnl των ιδt'<ί>ν τοι•, Ι'πtκ<tλι-'ιπηκι: τις γνιίιοι'ις 
Τ(Ι)ν πιιλωιiποων ω•το1'1 ι-:λλιiνων ιι·ιλιΗΗ)\/ ων, Ι'Ις Τ(( Π(_)()(Τ(ι)Π(t τ(Ι)ν 
οποίων ιινι'γνιίι(_)ιζι-: ιiλως Ι'ςω(_)ι:τικ{ς ιι)ιιiτηπς. Μιις Uι:ι (Φίληl)ος 
1 (κ: ): «Οι μι'ν πιιλωοί, κοι·ίττονι:ς ημιίιν κω ι'γγι•ποον Οι:ιίιν οι;,:01Ί
ν1:ι:ς, τω'•την την φ1iμην πιψ{ι)(Ι)Ο<ιν ... » Ώιπt' ο zολοοοιSς ω•τιSς n1ς 
ι:λληνικιiς ι)ιιιν<Sηιn1ς, ιιιοΟιiνΟηκι· τον ι·ιιι•τιSν τοι• <tνίzιινο νιι διίιοιΊ 
λιίιrη ι'ις τιι μιΎι'tλ<ι π(_)ιψλιjμιιτιι τη; ζ(Ι)ιjς zω Τ(Ι)ν Π(_)<ίJΤ(Ι)ν ωτίων 
κω Οι:ιί)(_) Ι]Οf την ιινιiγκη να ιιν<η(_){ςt·Ί ι-Ίς τις γνι,'ψι'ς πιιλωιiτt'ι>ιιιν 
<tΙ'Το1ί ψιλοο6φων. τοι•ς οποίοι•ς χ<ψ<ικnjοιοι· ως «%(_)Ι'ίοοονιι; zω 
t'γγι•η'οω Οι:ι,'>ν οικοι'•ντιις», δηλιιδιi κcιτι'χονηις πλι'ιιί>τι:(_)η ψΙ'<f1] 
κω ψ11χικ1'ς δ11νιίμι'ις. 

Ι lοιοι•ς ϊψιιγι· ι'ννοο1Ίο1' ο Ι Ιλιiτων: ομιυΗ•μι· ι--ι.ι-ίνο11ς οι οποί
οι μίληοιιν γιιι τη οι'•ιττιιοη των Κ<Sιτμων zιιι τη δημιιΗ'(_)'(ί<ι της 
ψι•χιjς. Τον Ι Ι1•Οιιγ6οιι δηλιιδιj. τον Ι Ιιψμι'νίι\η. τον Δημι>z(_)ιτο zω 
το1 1ς πιιλιιιιrτ{(_)οι•ς ω'Τ<ίJν Λίνον. Ο(_)ψι'ιι κω ιίλλο11ς. 

'Ολων ιιι'Τι,'>ν οι γνι,'ψι·ς ως ποοc τις <φχι-'ς n1ς ι)ημιοι•ογίιις -ι.ω 
ως Π(_)Ο": την ιη•ιπιωη κω την τιίχη n1ς cινΟvιί>πινης ψ11χ1j; ψΗιν ι·,'Τι'
λιίις 01•μψωνοι. Κιιι ι-ίνιιι ιι11τιi φ11οικ6. <ιψοι'• ποοι\οχοντο ι:;,: της 
ίδιιι; πηγιjς. Οι ιινιιζητιjωΊς μιιc γιιι το Ο{μιι πο11 ι·ξι:τιiζοι•μι: Οιι 
ιπ(_)ιιφοι'•ν ποος τις πηγ{ς ιι11η:ς. ι·ια νιι γνιr)(_)ίιΗΗ•μι: τη ιη•ιπωn1 zω 
τη λι'ιτοι•ογίιι της ψι•χιjς. Οιι ιινιιζηnjιΗΗ'μf ;φιίηιι τιι ιιίτιιι η)ς δημι
ΟΙ'(_)γίιις των Κ6ιτμων. Το Lι'•μπιιν μf το1•ς οογιινωμ{νιΗ•ς Κ6ομο1•ς 
κω τις ι'ίπιΊ(_)ι·ς ι·νι'vγι·ι{ς το11 π(_)οιjλΟι· απ6 δι'•ο 01•οίι:ς. 11 μίιι ι-ίνω 
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τα ύ.τομα ni; ύλης και η άλλη είναι μία σι•ιτίη <ιιΟεοικ11, ;τοι• υι•νέχf.l 
τα άτομα και δημιοι•ργεί τις μορφές . .ί\τομα λέγομεν τα μικι_)(1τατα 
τεμαχίδια της ί�λης, τα ;τuαyματικά άτμητ<ι, ποι• έχοι•ν ένα κέντρο 
κω μία ;τεριφέρεια. Στο κέντρο υ;τάρχει μία ιη•νεχιiς κίνησης, ενιί> 
ιπην ;τεοιφέρειά των εκδηλ!ίη1 f·ται η ζω11. Το Κf\'TQO fίναι η δι•ν<ψιjς 
των, E\'CJJ η ;τεuιφέρεια f.ίναι αυτό τοι'rτο το ι-:ΙΝΛΙ των. Τα <'tτομιι 
έχοι•ν μία ;ταλμικ1i κίνηιτη, ΚΕ\'Τρομ6λο και φι•γ6κε\'Τ()Ο. 11 δειΊτε(Η] 
οι•οία, η αιΟεσική, η Μονcί.δα των ll1 1Οαyοuείων, είνω σι1νεχ1iς πuος 
εαιιτ11ν, διαχέει το 2.:ι,μ.,,αν ολ6κλησο κω έχει ως ν6μο της n1ν E\'fQ· 
'(ΕL<ι. 11 <τι•νεuγαιτία των διί ο αι·τ<ί>ν οι•ιτιιίJν, ι)ημιοι•uγεί τοι•ς 
κοομοι•ς. Ι I Μονύ.ς είνω ο ΛΟΓΟ2.: κω :;τιιηiu των κ6ιτμων. ενιί> η 
ω.λη ουυία, η Δι•cί.ς των Ι Ιι•Οcιγοuείων, με τιι (ιτομα «αταεί» ι•π(φ
χοντα. σι•νεχιi'Jς εξr.λιοο6μενιι είνω η μ1jτηQ των κιJιτμων. 11 μίιι 
είνω το (ιuuεν της δημιοι•uγίας και η 6.λλη το Οιjλι• ω•njς. Ο ιιτομι
κι5ς ιι-ιλι5υοφος ΔημιSκuιτος, μιις λ{γrι: "<Ι><ιινομι·νικιj Είνω η ιιίιτΟη
ση τ<JL' γι.ι•κοιΊ Π)l l :;τικuοιi _ ΤΟ\' ΟεuμοιΊ τοι• ψι•χQιΗί, των χuωμιί.τιι)ν· 
ιτrην :;τuιιγματικ6n1τα ι•:;τιί.uχοι•ν T<t ιί.τομιι και το κι'ν6". «Κενι) » εδrί> 
Fννοείτω η Μονιί.δα των 11 ι•Οιι'(ΟQFίων, η ω0f'QΙΚΙ] οι•ιτίιι. (Λποοπ. 
9. Ι)ίι;ls)

'Οτιιν μίcι μιψ<J'Ιl δF.ν μ;τιψf·ί νιι α:;τοδιίΗπι ιί.λλη δι•νcψικιJτηηι.
τ6τε η οι•οία n1ς Μονιί.δος την ιι:;τοιτι•νΟ{πι, γιιι νιι δημιοι•uγιiοι:ι 
cί.λλες μοοφ{ς. Δηλω)ή σι•νΟ{τει κω ιιποιη•ν0f'πι. Ί'<ι (ιτομιι t'Π<J την 
ενέογεια της Μονιί.δος αφ' f·ν6ς κω της ιδικιiς των χινήοι:ως ιιφ' 
Πέ(ΗΗ1 ιη•νf·χιίJς εξf·λίοοΟ\'Τ((l' :;τι:ον<ί.νε ((jT() ω.ι-:ς τις Κ(ιτωrτιί.ιτΕις 
τοι• ψι ιοικοιΊ κιJομοι• και οε κιί.Οε μίιι ιι:;τι) ωrτι-:ς. ι•φίιπιιντω μί<ι ι:ξr-'
λιξη. Ο αείμνηοτος lω<ί.ννης Βιωιλιjς, γνωιΠ<Jς <Π<Η•ς <ιν<ιγν<ίΗπrς 
τοι• «Ιλιιτοι'•» για τιι κί.cωι·ι.ιί. :;τλι'ον ιί.vΟvιι τοι•, γuιί.ιμι :;τολι'• γλιιφι•
QΙί. (Π,() l-\φί.ίο Τ<Η' «Το οημυωμιιτιί.vιο ΕV<>ς μιΊιττοι•»: «11 ιΊλη μι-:vίζΕ
τω οι-: <tιJ(_JCιτ<ι 6.τομα. Το (ιτομο t'ίναι μίιι ιιν6vγιινη μοvφ1i μΕ 
:.ι.έντψ1 κω :;τεuιψέ(}fΊ<t. 2:το ΚF.\'T(_JO <)(_J<t ο νι5μος της κινψπως, ο 
ο:;τοίος Ε'Ι.1)ηλοι·ιμ ενος μ{χuι της ;τεvιιι,f·(}Είας, μιιc: δίνι'ι την ι'ννοια 
τοιί Είνω. της tω11ς. Λι'τ<J το ι1τομο το ιrι,νι'zιι η ι•;τι'vηιτη οι•οίιι της 
ψίοFω;, n1ν ο;τοίιιν οι αvχαίοι (tποκιιλο�Ίν ωOt:(_J<t, Δίιι κω ι1λλοι 
οοψJί, (-)�-ιJ. Ι Ιuωτ:ιψzι·ι.,1; της ν6μος Είνω η ι:πί1)(_Jιωη, η ο:;τοίο πvο
κrιί.ιί την f'\'f:(.)ΊH<l κω την ;τα(_Jίt'(tιJ'(ιΚιJn]Ηt των λιινΟιινοι•ιτιίJν μι'ιτιι 
ιττο ιί.τομο της ιίί.ης ι)ι•ν<ί.μc·ων. ϊ)τιιν η Fπίδvωn1 ΕVΕLJΊήοει πιί.νω 
οτο 6τομο, το1 1 μπιψ<ii.ί.Η την ι•ιι,ιοτιί.μΕνη κιιτιί.ιττιωη ( ... ) ·ι.ιιι 
(ιι,Οάνrι νιι) ιη1\'ΤΙ'λείτω η r-'νωοη της Οεϊκής οι•οίιις μι το κι-:ντvο του 
ι•ί.ικιηΊ ιιτ6μοι• κιιι {τοι �·;τιτι•γι.ιί.νπω η μι'τ<JΙ•οίωοη, η Εκπνπ•μιί.τω
ση, η ιη•νιιδητο;τοίηοη των ι)ιΊο κοομο·tονι:.ι.ιίJν οι•οιιί>ν». 
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2:' {νι.ι παλαι6 ιί(_) Ο ι_><J τοι• οτον I Λ\2:O μι· τίτλο: 
«Ιlι.((_)ω)οξολογίΕς ή ω\ι(ωF.ιιπf·ς ι.ιλήΟιcιι'ς:» γιΗίψπ ο 1. Βιωιλψ: γω 
ίδιο Ο{μ(.(: Την 11πf·(_)ο1 1οίι.ι, ποι• πλιίΟF.ι τις μο(_)ι/ ι'ς, κι ι'χι'ι ως v6μο 
της n1v fνι'(_)γεω κι.ιι ιη1ν{χF.ι το Ι Ιι.ιν την (r)ν()μιωι.ιν πολλιί ιι ιλοοο
φικι'i ιη•ιmjμι.ιω ΛΟl'()Ν, ΕJJΩΤΛ, ΗΗ)Ν, ,ωγκι\ομιον ψι•χ1jν. 

Ο Λ()Jϊ) 2: τοιΊτος κιηι'i τ(_)ιSποv μι•ιπη(_)ιιΓΗ'\η κω ωτ(_)οοπι'λωπο 
ιττ:ον αμιΊητο ι:ί.νΟ(_)ιιιπο ιη•νf·(_)γ('iζπω μι' n1ν Π(_)<Γπη οι•οίι1, n1v κι1Η(_)
γι:ί.ζι-:τω, την μποι,οιι[ινfΊ κω 0F. μίι1 δf·ι'\ομι'νη υτιγμιj yίνπω η 
μι-:τωποιχίωοιjς των ΟΙ' οι•νf-ιbητιS ΕγιΓι. ΙΊ' ιιι•τι\ Μι'\ι1ξ(.(ν μΕ(_)ΙΚι'i 
ψιλοοοφικϊι <Η'<Πtjμιηα ι\τι η ψ11χ1j ,,ίνω ιιπιiι_ψοιιι τοι• Ηι·οιΊ. Ο 
Λ6yος ή ο (-)ιΊiς bιΎ 1\(_)ίοκπω ι'ξω ιι;τ6 τιι π(_)ι'ιyμιηι1 κι ια6 τι1 ιiντα 
της <Ι>ιΊιΗ'ως 1-\(_)ίωιπω κω ψωλιϊιζι-Ί μι'<Η! ο' ιιι•τιί. //ιίντι1 i'(_)γι'iζπω 
ι:ί.οκνιι ιrι•νf-χιΓις κω ωι,'ινιιι, yω νυ πλιίΟη μοι_></ ι'; κu: νιι bημιοι'l_)'(Ι·-ί 
ιη JνF.ι<)))<JΕΙς, οι οποίι'ς πι'iλι ιη•νΙ'(_)yιιζιiιιι'νι'ς κιιι (.(ί.ληλω,τη(_)ι'ι1ζ6-
μF.νι-:ς ι1F.νϊιως f·ξι,λίοοοντω, ιιι'τιφιφψ,'ινοντω. ιιπολ1 1τ(_)ιΓινοντω κω 
ζοι,v fλυ'1Οf·(_)ι'ς ιπον ϊιπι·ι(_)ο χ(_)ι\νο κω πι'(_)ιι n1; Ι'ης χιΓψο». 

Ο ρόλος του οργανιυμού 
11 ψι•χιj μι\λις οι•ιπιιΟΕί, (χι'ι ιη•ιίyκη ι'νι1 μι'οο Ι'\'Ι'ι_>γι'ίιις. Κω το 

μι'οο ω•τ6 n1ς το ΜνF.ι ο ι)(_)γ<1νt<Τμ();. 11 ι·ξι'λιξιj της ι\μ(r)ς Η)ι,'ι ιπη 
γη Είναι �ωκ(_)οχ(_)6νιι.ι κω οι ιψyι1νωμοί ω; γνωιπιiν ι•πιiκt'l\'Η!Ι ιπο 
ν6μο της φΟιψ(ις. Τ6π η ψι•χιj ι·νοι,ηωτιΓJνι'τιΟ ι'\ωbοχικι'ι κιιι ιψχί
ζοντας απιi τι1 ιιπλt'οτιηι1 ζωϊκιί f-ίbη, διι'l)χf·τιιι ιiλη n1ν κλίμι.ικι.ι 
((\'ΤιΓJν, φΟιίνοντι1ς ιπην κο(_)ωνίδιι ποι• Ι'ίνω ο ιίνΟ(_)ιωτος. 

2:την ι.tνΟι_>ι,'Jπινη μιψιι·1j, η ψ1 1χ1j. ιφχίζι, μίιι νf'ι.ι ποι_>ι--ίιι ι·νιΗ.((_)
κιΓΗπων ποι• Οι.ι την 1-\οηΟιjοπ bιι.ι των πλF.ιι\πι_>ων ιι.ιrrιj; <)(_)γι'iνων 
νι.ι πι_>οχι,ψψJfΙ ΟΕ Εξι,λικτικοι Ίς κιΊκλοι•ς κω νιι γίνF.ι πνΕι•μ(.(τική 
φί-υη μΕ ι.ιΟϊινιιτο μι'οο ΗF.{_)'(f-ίιιc κιιι ιiχι μf· ιι·Οιψτοι'•; ;τιιι ι•λικοι'•; 
Ο(_)γι1νιομο1Ίς. Το οιΓιμι.ι r.πιψι'νως f-ίνιιι το μονιιι'\ικ6 μι'οο F.ξΟ.ιξη; 
n1ς ψι•χιjς ιιπιi ι.ιπι5 n1 ιπιyμ1j ποι• Οιι οι•ιπιιΟι-ί μrχι_>ι n1ς ι.ιποΟι'ωιnjς 
n1ς. 

Το αuχι.ιίο Ελλληνικ6 Π\1f1Ίμι.ι πίμηιπ το οι(ψ(ι κω μιiνο υκοπι
νϊς yιιι n1ν πο6οδο Ε:-τοχrς: , {()ι·οιιν την (.(ςί<ι ((\'ΤΙ) της ψΊοΗιις: Ο!' 

δF.Ι'ΤΕQF.1Ίι>1•οι.ι Of'ιnJ. ι1χιiμιι κι.ιι Πf'(_)tι/'(_)ονητικιj. Ο Ι Ιλοι'rτιφχος ιπα 
«ηΟικα» (Hi3E) μ ιις: λ{ι,ι: «Ψ11 χ1jς γι.ιι_> ιi (_) γιινο το ιΗ,'ψιι» .  Ο 
Ιοοκι_>ϊιτης ιπο λιSyο τοι• «πfι_>ί ι1ντιbιiοf·ως» ( Ι�Ο) λι'γι:1 6τι: «1 Ι 
φι'•οη, μιις δημιοιΊ(_)yηιπ με υι,'ψιι κιιι ψι•χιj ... της μΕν ψι•χιjς {ογο 
είνω \'(t σκϊπτπιιι ... τοι• ι�ε οιΓψιηος: νιι Fκπλf·ί τις ιιποφιΊοF.ι; ni; 
ψυχ1jς:». 
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11 έννοια του θανάτου - Μεη:νσάρχωση 

Στην ανΟQιί>πινη μορφή, η ψυχή ΠQF.πrι να αδηλίί>οF.ι πνrηωτι
·r:{ς δι•νι'ψrις και να ΠQΟοαρμοστrί μr τοι•; φ1•οι�ω1Ίς νιSμοι•ς· να
αποβ(ιλλrι τα πάΟη και να F.κδη).ι,'>οFι τοι•ς ν6μοι•ς της αγ(ιπης. n1ς
F.λευΟF(_)ίcι:: και της δικαιοσύνης.

Το ι\>γο ιSμως cωτιS είναι μF.γάλο και μακQοχρ6νισ και το ι')ιηκ6-
πη ι κάΟF. φορά ο λF.γ6μF.νος Οάνατος το1• υλικοιΊ Lψγανωμοι•. Γι'
ω'Τ6 η ψι·χ11 λαfkιίνει ένα νέο μ{σο ενrQγrίας. {να ν{ο οι,γαν1ιτμιS
κω μF ω'ΤιJ\' ιη•νfϊ}ζrι το Fι_Jyo της r·ξ{λιξ1jς τη;. Ο Θάνατος έχει το
χαραχτήρα ενι)ς φυσικού φαιν()μενου, ενιiς ευεργετικού νιίμου για
την ψυχή χαι 6χι το τραγιχι) γεγονι)ς που του αποδίδεται. 1 Ίιιτί
τίποτε δΕ χcί.νεωι. Ο βcιΟι•ιπ:ιSχωπο; φλ6οοφο; Ι ΙuάκλFιτος (l)iι:ls
1) μιι; λ{γfΊ ι\τι: «Το ίι)ιο ;ψιί.γμα r"ίνιιι ο ί:.<ιJ\'Τ<ινι\ς ΚΙ ο πι•Οιφ{νος.
ο ξι\τνιο; ΚΙ ο κοιμωμ{νος. ο ν{ος κι ο y{Qo;· γι<ηί τιι πι_Jιίπcι ιιφοιΊ 

cιλλι'ίξοι•ν κcηάιπωrη, γίνο\'Τω τcι δrι•πuιι κι <Ll'TCί. πιί.λι ι\ηιν ιιλλcί.
ξοι•ν κατcί.ιττuιτη γίνοντω τιι ;ψιίηα». Ο I Ιλϊηων ιττον «Μι-'νωνιι»
(1{111) λι:1•1 ι\τι: «! 1 ψι•χ1j τοι• ιινΟ(_)ιί>ποι• ι•ίνω ιιΟιί.νιιτη κιιι οι•μf)ιιίνι:ι
ω.λοη: μFν \'(( ΤFλFιιίJ\'fΊ (n1 (J\'\'Fl_)'((((ίί(ι n1ς llf" το ιτιίιμυ). πιΗί.γμ<ι
;τοι• ως γνωιττ6ν οι ϊινΟuωποι το ονομϊιζοι•ν Οιί.νιιτο, cί.λλοτι• νιι
ξανιιγιι:ννι{τιιι, αλλιί. ποη' ι)F zcί.νrτιιι». ΙΊcι νιι ι)οι•μι• τιί)l_)ιι π<ί>ς
ιιντιμπιί>πιtιιν οι cψχcιίοι οοφοί το Οιί.νιιτο. ;τcψιtΟ!'τοι,με μι•uιzιί.
αξιιSί.ογα αποιτ;τιί.ομιιτυ.. Ο ιπ:ι,;ικ<>; ιι•ιλ6οοφος Μϊφκο; Λι•ο1ίλιος,
ιηο !:(_) '(Ο τοι• «Τα Εις Ηt1 1τ6ν. (ΙΙ.1η) γl_)ι'ιιι-ι•1: «'Ο,τι πι:Οαίνι•ι ι)Ε
χϊινπω, αλλcί. μ{νrι μ{οα ιπ:η φιΊση». Ο χι)()νολογικι'ί πl_)ιίιτος μπ<tξι•
των Ελλψ•ων ψιλοιτιiιι,rι>ν κω Οι:μι--ί.1ωn1ς τη; Ι!ι•ι_J<ι>π<ιϊκ11ς φιλοιτο
φία; κω επιιm1μη; θαλ1j; ο ΜιλψΗος λ�'γι'ι ιίτι: «Τίπιπιι 1)1' ι)ιιιφι'
l_)f'Ι ο Οιί.νωο; απιJ τη ζω11» (Διογ. Λω•uτ. Βίοι Φιλ. 1. 35) (Οι•ιVν
τον Οϊίνιιτον ι)ιιιψ'ι_J ΕΙ τοι• ζην). L' !"νιι Γτιτιί.ιι,ιο r·πίΊQ<ψμιι ΙΙ'l_)οψιί.
ντη 11ταν '((_)<ψμf'νο: «Ωl_)ιιίcι Πl_)ίLΊΙ(ιιτικcί. <LΠ<>Κ(_)Ι'ψη /')ι/')ιωκ<ιλία
(μιι; ι)ιJΟηκc·) ιι;τι\ τοι•; Οι·οιΊ;· ι>τι ο Οιί.νcηο::, ι1zι μι\νο ι)ι'ν 1:ίνω
κcικι\ (c·πιt11μιο) Ίιιι τοι•; ιινΟuιί>πο1•ς. <Li.λιί. ω'Τί01•τcι ι:ίνω ωφι'λιμο
Π(_)Cί.Ίμα (Ειιημι•uίς Λuzωοi.<JΊ(ι)\'. ]Ι{Χ3. ιπί.. Χ]). Ο ][λιί.τ(Ι)ν οτον
,,Ι'οοΊίιι» (52413), Μνc·ι τον Ol_)Ι<TJl!J τοι• Ο��νιί.τοι•: «Ο Οιί.ν<ιτος ι)ι.·ν
r"ίνω τίποπ ιί.ί.λο. πιφιί. ο zιιφιομι\; ι)ιΊο πuιιΊμ<ίΤ(Ι)\Ι τοι• ι•νι\ς ctπι> το
ιί.ί.ί.ο, ι)ηί.ω')ή τη; ψ1•χ11; ιι:τιJ το οιίψιι». Lτον ,,Φιιίι)ωνιι» (ΙΟ /·:)
r"Π(1\'f'(_)χι·τω: «'Οτιιν 1·:τ{uzπιιι Ο Οιίνιιτος, το μΕν Ονητ<> μι'uος
ω'ΤοιΊ ωτοΟνήι1κει, το ι)1.· αΟιί.νιιτο, η ψι•χή. οηκιί>νΙ'ΤίLΙ :,,.ω φ1:1'•γ1-:ι
οιίJο κω 6ιι,Οιψτο». Lτοι•; « iι\μοι•;» ο Ι Ιί.ιίτων 01-:<ι>l_)Ι:ί το Οιί.νατο
τύοο ψ •ιJΙ Κ<J '(Ε'(Ο\'ι>;. ι\;τ(Ι); r·ίνω η ΊΙ•'ννηοη (Χ2Χ Β ): « Κοι νωνί<ι
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ψι,χ11 και ο<ί>μητι, δωλι'1{ΤΙ'(J)ς οιικ F<ΠΙV η ;φι'ίπον». Δηλrιι'ηj η 1-'ν(!)οη 
της ψυχής μF το ιπ6μιι, <)Ι'V 1--ίνω μι' κ<ιν{νιι η_>6:το rιν<;rη'(_Jη <σr<i τη 
<)ιι'ιλι ισή τοιις. 

11 ψ1 1χή, μπ(ι τη <)ιϊιλιι{Τη το1 1 ιψγιινιομοι\ Ι'<ί.ν δι--ν κιιτ<ί>ι_>Οωοι· 
νιι <)ημιο1 1(_)γ)l(Ηϊ οι[ψιι ανιίrπ(_)ης m•1--ι•ιιιηικ11; Κ<ιτιί.οτωrης, (οπ<iπ 
Τ()Π (°)Ε\' ΕΠιLVF(_)χπω <ΠΙ) γη), μFταΙκιίνΙ'Ι {Tf" χιί)(_)() ιιν<ίλογο Π)C: ηΟ1-
κ11ς ωtτής κατ(ωτιιιniς της. Ο χι[φος ω•τ<i; <)Ι'\' !'ίνιιι γιιι <J/,Ι'C: τι; 
ψι•χι'ς ποιοτικιί. ο ίδιος. Οι ψι•χι'ς �·κι'ίνι·ς ποι• Ι)<ι(_)Ι'\'Ο\'Τιtι μι' JΤ(_)ιί.
ξι:ις κολιί.οιμες, πηγιιίνοι•ν ιποv ί\ι)η. Ι'ω την κrιτιί.<πωrη <ιιrτ11 γ(_)<ί.
φι'ι ο LΠΙ1(_)ίι)ι1)\' Νϊιγος ιπη μι,λι'τη τοι• «7ΤΙ'(_)ί μνηιιοοι•νων»: «Ο 
ί\ι'\η; ι--ίνω μίιι <fΨ<Ηκιj Κ<ιτcί.<πιωι; την ο:τοίυ ι)ι•νι'ψι'Ο<ι νυ 1·ννωj
<T<1J!l!'V, ι-- ι•ΟιΊ; (!); ηΟι'λ<ψ!' <Πt'(_)ηΟι·ί ιιμ ι'ο(Ι); ni; Ι'ΙΚ<iνιι; τοι• <ι <ιJΤ<>; 
κιιι της Οt'(_)/1<1Τψο;. 11 οι•οί<ι τοι• :ΤΙ'(_)Ιl)ιίί)JJ\'Το; Τ<'ι' ί\ι)η. ιι;ωπί.ι·ί 
το1 1ς ιιντιΟι'το11ς <>(_)ΟΙ1ς ζιιηi; τοι•ς ο:τοίοι•; <ι:τοπ)χί το :τΙ'(_)φ<ί.ι,λον 
f'Κf'ίνο το ο:τοίον ι)ιιψκ<ιJC: ;τι•r:τολι--ίτω ι•;τιJ τοι• 1 ΙλίιJΙ•. /,οι•ν Ι'ΚΙ'ί 
11π<ί.(_)ς!'Ις κ<ηω)ιχωτμι'νι--ς 11 :τ6 n1; ιι ι'>ιτι·(Ι); ι)ι<ι μ�-- γ(ιλην υι.ιφι<πίιιν 
την οποίιιν !'Πt'ι)ι--ιξ ιιν 1φος <ιΙ'Πj\'. ΟιΎr(!)C ο ί\ι)ης <ι:τοπι.ι--ίηιι <ιπ<\ 
ζοψι·(_)6ν Πf'(_)Ιl)ϊιλλον χω ιι:τ<i ι•:τ<ί(_)ςΙΊς ιινιιιJiγοι•; ιιι'Τοι•. Λι Ι'Κ τοι• 
κ6{Τμοι• αποχι,φιζ6μι--νιιι ψ11χιιί, 6οω <)Ι'\' κιιη·ν<Jηοιιν τιι μι•<ΠΙ)(_)Ι<ι 
τη; ψl'<Tf'(!)C: κω ο νοιις των ()f'\' ;τι-- ι111'Ι)λψ)η ι•πιi η11 1 !'fll)λ11μιιτο; τοι• 
Ι Ιλίοιι, F(_)XO\'T<LΙ �ΊC: τον ί\ι)η. 11 1·κ1'ί <)ι<φον1j Τ(Ι)\' ;τοι%ίλλ�Ί. Λι πl_)ι'ι
ζFΙC: ΤΟ\1 (ινΟvω;τίνο1 1 Ι)ίο1 1 κιινονίζοι•ν ((Ι•njν. Ι•:vχ<iμι--νω :τvο; 1(\rf()\' 

ι'ινι:1 1 01 11)1:ν<i; ιψγιινικοιί μι'οοι•. ιιμι'ο(Ι); ;τf'(_)Ι Ι)ϊιλλοντιιι 1•:τ6 τοι• 
ωτωοίο1 1 π1·(_)1Ι)ιίλλοντ<iς τοι•. 11 Fκ�'ί ζι,)11 τοι•c: ι)ιι'rχπιιι ι'νιι ι:ίι')ο; 
Τ(_)<ψακτικοι• ονι'ί(_)οι•. Τί;τοπ <)ι·ν iΊι•νιιτιιι ι·κ�·ί νιι τοι•; :Τ(_)<ΗΤι)ιίΗπι 
1:1 1χrψίιπη{ΤΙ\' ( ... ) Λι ψ1 1χιιί f'%�·ί ι)ΙF(_)ΧΟ\'Τιιι :Τ(_)U'(/l<!ΤΙ%ιί. f'\' <ΠΙ'V<ιγ
μι,1. Ι Ιιίοιι JΤ!'QΙ'((_)<ιφ11 <)ι:ν Οιι κιιτιί1vΟι,1νι-- νιι μιιc ι)ιιΗJ!'Ι τιι; λι·:ττιψι'
(_)t·ίcις τη; 1'%!:ί ι--ξ�·λιοοομι'νη; ιι·vικ<1Η)ο1 1 ; <)ιιιμον1j; ... » 

ΜΕ το ;τνr:ι'•μιι ιιιιτ<i μιι; ομιλ�·ί κιιι ο 'Ομη(_)ος ιττην ( )ι)ι•οιτι'ι<ι 
(Λ.4Η() - 4<)t). Ι'uιίψΙ'Ι γιιι ΤΟ\' ()()\'{Τ()f'ιι ;ΤΟ\' ;,:rιτt'l)IJ%f" lΠΟ\' ί\ι)η i{((I 

I\_H]%E την ψι•χιj το1 1 Λχιλλι'α. η ο;τοί<ι το1 1 �-ί;τ�·: «Ηι( :τvοτιμοι'<ΗL νϊι 
'μω δοι•λο; !'\'<); <ιιωχιΗ' ιιγ(_)ιin1. :τιψ(ι νιί. 'μιιι των ν1·%Qίί1ν τοι 1 Λ<)η 
rιωιλι(ι;». Κω ο I Ιλ(ιτων <ΠΟ\' «Ι'ιψγίrι» (:'i2? ι-:) μιιc: ομιλ�-ί γιιι την 
ζω11 τη; ψ1 1χ11c: ιm1ν %ωιίιτηι<n) cιι'ΤΊj. Μιι; λιΊ:ι: «Λν η ψι•;ι:ιj <ι Ο<�ιΤΙ'Ι
(Π()\' ί\δη, μF το r<-ίvo; των ΧFΙ!_ >()ΠQ(Ι)\' ((()ι;,:ημιίτων. Οιι ι·ίνω γι' 
ω'Τψ' η μι'γcιλι'•π!_>η ιι;τ· 6λFς τι; ιη•μιι·οψ';». 

Ο Σ:τι•οίι'\ων Νιίγοc: μιι; λι'ι'ι ιικ<iμιι <iτι 6λι:; ,Η ψι•;ι:ι'c:: ιΊFν iΊοκι
μάζονται μFτιί το Οϊινcιτο τοι• ιψγ«νιομιΗ' ιπον ί\()η. παρά εκείνες 

που είναι επιβαρυμένες, 6π(Ι)ς είπαμε, με πράξεις κολάσιμες. Κω 
σι•νFχίζFι: «Θιι ιτιις ιινιιψι'ψ,1 πι'(_)ιιν %ιιτάιπωτιν ψι•χιίJν τοι• ί\δοι1 
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αι ο:τυίω χαλυί•νται « Ψχαί ι•;τό προιπcωίιιν». Λι ψι•χιιί ιιt•ταί χατι'ι 
την f·ξέλιξιν τη; οι•σία; δυνατ6ν νιι μη διcιψέ(_)οι•ν πολιΊ ιιπ6 τιι; 
ω.ί.α; ψι·ι.ιί; τοι• ί\δη ;τερί των ο;τοίων ομιλψΗψε. Λλλά δι6τι 
ιιι•τιιί χατcί την ανΟρω;τίνην των ζω1jν δεν διέ;τ(_)αξιιν πράξεις αι 
ο;τοίαι αν1jροι•ν φι•οιχοιΊ; ν6μοι•ς εν τη λFΙΗΗ'Qγίιι των. δι6τι δι�iλ
Οον την cινΟ(_)ω;τίνην αι-τι/Jν ζω1jν εν ηοεμίιι χω άνει• αδηλιίΗτεως 
;τιιΟιίJν, διι,τι εσεβάστηχιιν τα ανΟοιίJ;τινιι ι)ιχωιίψιιτα χω την ελει1-
Οεvίαν ;τάιn�; ι•;τcίρξεω;, α;τέχτηοαν ιι;τένω'Τι των μεγι1λων ι ιι•χιίJν 
τοι• Οι•ρcινοιΊ ένα διχιιίωμιι, το bιχιιίωμα n1ς Εί'. μέοοι•; ι1ιrτιίJν προ
ιπωτίιι;. Το διχιιίωμcι ιιι•τιi τα; μΗιιφ·'(_) Η n1 ι:;τη•εuγείιι των μ1-:γc1-
ί.ι,Jν ψι•;ι_<ί>ν τιη• Οι•(_)ιινοιΊ _ ιSχι ι-- :τί τοι• ;τf(_)ιj)(ιλλοντο; τοι• Λbοι•. ιϊλλιΊ. 
ι-- :τί τοι• μrτιιξιΊ ί\δοι• χω τοι• Οt'(_ωνοιΊ διωπ�jμιιτο; ... » 

11 Ειμαuμένη 

2.:τον �-i)1ίJ χι1ιτμο. ιJ;τω; Ίνι,φίζοι-με. bι--ν ι-ίνω ίι)ω η τιΊχη των 
ψι•ι.11Jν ;τοι• ι;τcινι-'οι.ο\'Τιιt οτη '(η. Όλιι τιι ιrι•μf)ιιίνοντα ιπη ζω1j τοι• 
ιινΟuιίJ;τοι•. ;τοι• i)ι--ν ι--ξcιuτιί>ντιιt ιιπιi τη ΟΟ.ηο1j τοι1 ·ι.ιιΟ(!ψίζοντω 
ιαι, n1ν Ι·:ιμιφμι'νη. 11 1:ιμι1uμι-'νη ιι;τοπλι--ί {νιι :τνι't'μιιτιχ6 0Ηψ<i, 
:τοι• i.fΊτοι•(_)γ�·ί μι-- νι\μοι•; τοι•; ο:τοίοι•; εΟι-'οπιοιιν τι1 :τιο οοιι,ιί χιιι 
bί·ι.ωα ;τνι:ιΊμ<ιτ<ι τοι• Οι•uιινοι Ί, ί.ιiγοι• ι1-r<ί;τη; χω uλληλΕγγιΊ ης 
:τοο; τι; αδι·λψ!; ψι•;,:{; n1; ΙΊJ;. 2.:χοπιS; π1; ι--ίνω νu ι-:;τιινιφΟ1,'Jνο
ηιιι οι ω)ιί'.ίι-:; ;τοι• ι.ιφιαn1uίζοι•ν τι; ;φιί.ξι-:ι; των ιινΟuιίJ;των χω 
να α:τοi)ίι)οντω ιττον χιιΟc'νcι οι χιι(_);τοί των {ί_) '(Ι1Jν τοι1 ι)ια i)οχιμ<ι
ιτιιίJ\' 1j cΊ•νοιιίJν. Λι•τιi το ;τ(_)ιί.ποι•ν τ<ι ι:ί.ι-- ιΊΟι--uιι :τνΕιΊμιιτα γι<ι νι1 
Ι)οηΟ1jι1οι•ν τον cί.νΟuι,ηο νιι ;τ(_)ΟίΗ((_)μιΗπεί <ΠΙΗ'ς νι,μοι•; τη; φιΊοης 
χω να εξι--iηΟι--ί, '(Ι<ιτί χιιμιιί ι)ιδιωχιιλίc1 ()Ε ΙL-τοuι·ί να i)ιιιπωι)ιιγι,J
γήοι--ι την ψι·;,:1j i'.((l \

1

(1 uντιληιι ο�-ί το i'.((i'.() ;τοι• ()(((;τ(_)(ίπυ, ()()() οι 
{)οχιμωτίι-:ς χω ο ;τιiνο;, που της όημιουργούν την uποιττροφιί να 
πράττει κάτι που bεν Ηα ήΗελε να το πάΟει η ίbιu. Διιί.οπιφτη ι-- ίνω 
η :τπ()ίΟηιτη <Πψ' ιιu;,:ιιίι1 U.ί.ηνιχ1j ιι ιί.οιΗΗ/.ίιι, ιιί.i.ιί. χω ιπη λιιϊχ1j 
<ΗΗ/ ίυ χω ;t<H' ι·χιι,ι><ί.ζπω μι-: η1 ιι (_)<ί.ιτη: «'Οτι1ν χιί:νι--ιc το χ<ιχιi, νο 
;τι·vιμι'νιι; ν<ι Τ() ;τ<ί.Οι-ι;». Οι όοκιμαιτίες που επιβι.iλλει η ειμαρμέ
νη είναι το μέ<τον εκπαίbευιτης των ψυχιίιν για να γίνουν αγ11Οιίτε
ρες και όικαι6τει_ιες. tε κάΟε ενσάι_ικωιτη απολαμβάνουν τους καρ
πούς των έρΊων που bιέπρuξuν κατά τις πι_ιοηγούμενες ενιτιιρκιίι

σεις. Ε;τομι'νω; ο ιί.νΟuω;το;. <ιντί νιι i.ι•;τιί.τ<ιι zω να <1'(<ιν<ιzτι-ί '(Ι<1 
τιι οι•ιιιί.(_)Ι'<Η<1 :τt'(_)ιιπ<ηιχ<ί. τη; tω11; τ()t', Οο ::ι(_)ι-:;τι-:ι ν<ι μι'νυ υτιί.u<1-

ϊ.(); χω '(ιιί.ήνιο; χω νι1 ΕςΗ<ί.ζι:ι τον Ht1'T<> τοι1 '(1<1 νι1 <)1<1ί'.(_)ίνΗ το 
ι-:ί.απ<ίψιιτιί. τοι• χ<ιι τι1 ::ι<ί.Οη τοι• '(1<1 τιι ο;τοίιι τοι• ι-:;τιf{<ί.i.ί.οντω <1:;τιi 
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τη Μοί(_)ίt οι ι')()κψuοίι:ς, ή να πεωΗεί ιiτι κιίποιu 11κοπιμιiτητu 
πληρούν προς ιiφελιiς του. Ι:ιί.ν ο rινΟuωπος <)f--χ0f'ί την λf·ιτοι•ι_>γί<1 
της 1-:ιμ ιφμι-'νης, Οα τοι• γίνfl JΠποίΟηοη ι\τι ω•n1 ποτι' γω κι1ν{νι1 
δΕν ΕΚ<)ηλιίινΕι οκληuιSnμα και ιiτι 11τη φύιrη bεν υπάρχει ατέλεια, 
παρά μιiνο uνΟρώπινη κακία. 

Ο ιη<ψικ6ς <ι ιλ6οοψος Λι•ιίκιππος ,.ως λ{γπ ιτ' {νο ι1πι1οπιωμιί. 
του (Λrτιος \, 25, 4): «Τι.ι πιί.vτίί γίνοντω κατ' ι.ιναγκ<.ιιι1τητ<1, την 
(.(ν{.(γκω6n1τι.ι δ�· ω•n1 ονομ(ίζοι•μ�· �Ί/Ηψμrνη». ο (fΤ(Ι)ΪΚ()ς <ι ιλ1100-
ψος Μϊφκος Λι 1 ι_>1)λιος ιπο έuγο το11 «Τι.ι Ης Η1ιrτι\ν» (Δ, <J) γu<ί.ιι,π 
η.ι ι·ξψ::: 'Ο.τι κι ι.ιν <Η>1 1 ιηψ/)ι-ί, ιιι•Τ11 rιπι\ πολι• κωι_><i πuι><ψιtι\τι.ιν 
γι<.ι οrν<ι, κrιι η π1--uιπλοκ11 των ι11τίι,ιν ιίιμΗνι· πιίντι.ι τη <)ΙΚΙ) 0011 

ι1,Ηψξη μf' το οι•μ/)<ί.ν ιιι•τι\. Ο ϊ)μηι_>ος ιrτην "(λV1ιΗ!f·Ί<111 (Λ. η - :Ί:'i) 
/)<ί.ζπ ιrτο οτ6μ<ι τοι• Δίι.ι τι1 �-ξψ; λι\γιιι: «Τι i'.ι_>ίμι1, ιιλιjΟι·ιιι, νι1 ΤΙt 
/)<ί.ζοι•ν οι ιί.νΟ ι_>ωποι μf· τοι•ς Οι·οιίς. ΙΊιιτί ιοχι•uιtοντω 6τι ιι:;τι\ 1·μιί; 
τους Ι)uίοκοι1ν οι ι)ι ιιπι•χίι-:ς των, ι·νιίι ω•τοί οι ίι\ιοι μι-- τιc ω\ικίι--; 
τοι•ς ,πι_>νοι'•ν ι)ι•ιrτι•χίf'ς, χι,φίc να τοι 1ς ιιτι1ίι-Ί η μοί ι_>ι1 τοι•;». Λλλιί. 
χω ο J;τπιικuιί.n1ς, ο πιιη'u<ις <tΙ'ΤΙ1ς n1ς ι--πωτημονικtj; ιιιτuικιj; ο' 
rνι.ι ιη1γγ(_)r.ιμμ<ί. Τ<Η' (:πuί ιιιΊ_1ων, 1 1 ,\ιίτων ;-:ω τιi;των 22, 5 - 10), ι1νωι 1\ιο
ντω; μt'(_)Ικrς πf·uιπτιίιοΕις ιινίιιτων νοοημιί.τι,>ν λrγι-Ί: «'Γ,;ι_(Ι) την 
�-,τι•JΤοΗτη <JΤΙ Tlt V<ΗΥΙ))Ι<tτίt ωrτιί. <><ι �-ίλοντοι <Tf_. Ηι-ίι1 Δίκη». (τιιι·•τιι τι, 
:τιίΟι·α Οι-ί« ι·ίνω) κω οη1�·χίζ1:ι ιΗιν ιιιτuιS; «κιί.Οι· rν<ι ι\μω; ιι;τι\ <ιι•τιί. 
τιι ;τι--(_)ωτιιτικιί. rχπ κω n1 ιι 1 1οικ1j τοι• ωτιολιιγί<ι κ<ιι τί;τοπ ι\ι· Ίίνι--
τω χωι_>ίς ψ1 101κι\ <1ίτιο». 

11 uποΟι-:ωοη της ψυχ1iς 

Μ�--τ(ι της ι.ιλ),�·πιί.λληλ�·ς ΕνοιφκrίΗΤFις τη; η ψ1 1χ1j. Εψ οοον ι-- ;τι
ΤΙ'ΧΕΙ την η'λ�·ιιι ηΟιχ11 nJς Fξrλιξη κω �-κδηλιίιο�Ί <1νιίηrt_>ι'ς ψι•χικι'ς 
δι1νίιμιις. μFΤ< ιπηιVι ΟΕ μί<.ι ϊιλλη ;τνι' ι 1ματικ1j κι.ιτιί.ιrτω rη ;τι�υ'(μιιτι -
χιiς χιψϊις χω ι--ι 1δωμονίι1;. Ι•:;,:ι:ί ;τλ{ον ιη•ν�·χι1.�Ί νι.ι ι--ξrλίοοπω. 
μι--τιφ<φψοι•μ�·νη (ΠΟ\' ϊιπfΊ(_)Ο χu6νο. 

Δηλ(.(δ11. η ι--ξ11γνωμ{νη ιινΟ ι_>ιίι;τινη ψ1•χ1j, ιι;το;,:τιί rνιι ι.ιΟιίνιιτο 
μι'οο εν�-ι_-,γrίιι;. ένα πνευματικιi οργuνωμιi, ποι• <ψωμ{νοι ψλι\οο
φοι το ον6μιωιιν ιrιί>μu της δ6ξας κιιι μr ίtι'ΤιS ιτι•νι--χι1.ιΊ μίιι (ινοί)ικιj 
Π\'ΕΙ'μ<tΤΙΚΙ) ;τιψι--ίιι (Τ\ 1\'ΕΧΙ]. 

Ο ηΟικοψιλι\οοιι·ος τη; μι-- η1κλιιοικ1j; :HLJΙ<>()0\ 1 ! Ιλοιίτ11uχο; 
ιποι•; 1 l<φ<ιλλιjλιΗ'ς Βίοι•; (Ι>ωμι•λο;. 2Η) μι.ις λ{ι--ι <iτι: «Οι ψι•χϊς, 
πολιi φι'<Ηκιί. κ<ιι ιη•μφων<ι μr n1 Ο�-ίιι δικι1ιο<η1νη_. μπιι/1(ιλλοντω 
υ;τ:6 ιινΟριίιποι1ς οε ήι_ιωFς. ιι;τ6 ψ_-,11ιFς: or ηιιίΟωι•; κω απιi ημίΟεοι•ς 
σε Οεοί•ς, αν χαlluρωτούν και εξu-ινωτούν τελείως, ιι;το/1ιί.ιλοντιι; 
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zu0ε τι ;τοι,• r.ίναι Ονητ6 και ι•π6zr.ιται OF ;τιίΟη». 
Οι Οσφι;,:οί, ιS;τω; μα; λέr.ι ο Νr.ο;τλατωνιz6ς φιλ6υοφος 

11 ι_Η5zλος (Ει; τον Τίμαιον Ι Ιλάτωνο;, Ε') διcηι•;των<tν την Ει1 χ11: 
«zϊ•zλου τ' αν λήξω zαι ιtνα;τνπ\κιι καz6τητος». Δηλαδιj να τFλΕιcί>
υοι•ν οι ;,:ι'•;,:λοι αιrτοί των Ενσασzιίχπων ;,:αι νιι ανιι:τνΕΊ•υοι•ν α;τ(J 
την ;,:ακ6τητα των ανΟucί>πων. 

Το μέγιστο αυτό Επίη:ι•γμα των ψι•χ<ί>ν. πσcιγματοποιΕίτω zιtτ<ί 
τοι•; μεγω.οι•ς Διδcω;,:ίιλους τη; ανΟ(_)cιn<1π�τος. Εφ' 6σον ο άνΟι_Ηι>
;το; απιψιίλλει τα πιίΟη τη; ανΟuιίJ;τινης ιι·ι'•οης. πσοοcφμοοΟεί 
<Ποι•ς φ•οιzοίο; κω πν�Ί•μcηιzοι•; ν6μοι•; ;,:ω Ι'zι'\ηλιίΗπι αγιϊτη γω 
zc!Oε ι•:ταuξη. Τ6η: η ανΟ(_)ιί>πινη ψι•χ1j Οα Ι1<tι'\ίιΗΊ πuο; τις χιίψ�'ς 
τοι• ιι ωτιS;. στι; οποί!'; Ι1<ωtλft'f'l ;,:cnrί. τον L. <ίγο «η ποαγμιιτι;,:ιj 
zαοcί, η πψ�γμcηιzιj fl'δωμονί<t zω η :-τλιjοψ: π•Οι•μίct». 

Ο I Ιλϊιτων (Φαίδων. R2 C) μας ί.{Fι γω n1ν :-τοοίi;τ(10f'<Π] τοι1 Ε;τι
η.-ι'•γματο; αι•τοι'• τοι• cινΟ ι_ΗίJ;τοι•: «Lτι) γ�'νο; των 0fΊί>ν ι'\f'\' Fπιτο�'πΕ
τω να ;τηγ<tίνΙ'l Ε%f'ίνο; ;τοι• ί�f·ν <j'tλοοιSφηιΗ' zω ι'\�'ν �'φι•γ�' ιtπ6 τον 
%<1ομο (tl'HJ τf.λΕιιt ;,:αΟαοιS;». (/:Ί; nE· γΕ· θ,υίν yι'ι•ος μη ιιιλοοοιrιίοιιι,τι Υ.ιιι 
.,ιιι•τελυίς Υ.ιιθι!(!''ί ιι:τιιίντι οιJ θ(μις ιιιι ιΥ.νΕ,'οθιιι). 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

Το νrt αγ;,:ιιλιϊιζι-:ι; το Lι'•μ;ων μf· την οz�·'ψιν %<11 το ιτι•ν<tίοΟημιt ;,:ω 
να ωοΟcί.νι·ίΗΗ το Ο�::ομι1 αγ;,:<ίλιωτμιί τοι•. ίt\'T(J �·ίνω !'Ι'ΤΙ'χίrι. 

Το νct ωιτΟ<ί.νΗΤ<ιι την ομιψφιί. τη; ιι•ι•οι,ω;. την ιιγνιrrητιί. n1;. το 
ψι); τη;. \l(t τα r.(tτ(Lλ<ιΙ)αίνfΊ; Ι1α()ι:ιιϊ <tl'T() ι:ίνω !Ί•τι•zί<L. 

Το νcι zιιίψ·οω n1ν ομοι_Ηj ιιί. τοι• 1jλιι>ι•. ν<t ιιπ<ψ(_)οψί.ς μ�' ι1λοι•ς 
οω• τοι•; ΠίJ{_)οι•; το ιι ω; των cι;,:τίνων τοι• ;,:ω νιt ιι ι,πίζι'ις μι: <tι'Τι'ς: 

n1ν ψι•zιjν {!()\'. U\ 'T() ι-·ίνω !Ίrτι•zίιι. 
Το \'ίt Ι)ί.�':-τι·ι; n1ν ιt(_)μονίct :τοι• ιτι•ν(;,:ι'ι το :τιιν. ν' rαοιΊ; την μοι•

οι;,:11 των ιί.οτοr,,ν ;,:αι ν<ι ωοΟ<ί.ηιΗtΙ τον f'!ιι•τιi (ΤΟ\' ιψμονι;,:(J μΕ 
U\'T(1, fH'Tl) !·'ίνω Π'Tt'zίrt. 

Το\'(( ιαοί.rtιφιί.νι:ι; (){{\' μω ι•πf'οοzη (T!'/Hj,(J)νίct τον ψιΟι•οιομιi 
τοι• ι'\cί.οοι•;. τον :-τωι λωψ6 τοι• ·r.ι'•μrηο;, το <Hj ιΊ ι._>ιγμι1 τοι• υνι'μοι• 
;,:ω ι:.ιrτή τη (ΤΠ(μ�i ν<t μη ζητιί.; τί:τοπ ιί.ι.λο, ωrτιi ι:ίνω 1·ι'Τ1•zίυ. 

Το νυ ωοΟ<ί.νι -:οω τη ζι,ηi οοι• γι:μcί.τη. ωιτιί.ν νιι τιι i':,: i:ι; ι\i.υ ;,:ω 
να μη (ΤΟΊ' ί.ι.-ί:τf-ι τί:τοπ, νrt μη ζητcί.ς τί:τοπ, ωrτι1 ι:ίνω ι:ιrτ1•zίυ. 

Το να Ul(ΤΟϊινΗΗΗ τον ι-·ω'Τι> (ΤΟΊ' ι--i.π'•Οι'{_)Ο, νιι μην Ες<ιι:_ηιί.τω υπιi 
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πουΟιν(ι κω ιιπι1 ;ωνι'ν<t, νιι ,L,Οι_>Ι'ί; νιι κινι-ίοω 1),1·1'1()1.-ι_>ιι χι,φί; 
ιψπ6δω κω Ψι.><1γμοιiς, ωtτι) Είνω Ει•τιιχίιι. 

Το να χ<tί(!ΕίΗΗ πιίvω τη χ<ψ<ί της π<1ι.>οιΊοης: στιγμ11ς, χr,φίς ιτκι'
ψΕLς, χωι.>ίς μι'QψνΕς, ωηιS Είνω ι:ι•τι•χία. 

Το να ω<JΟιίνι-:οω την ιίπιψξ11 οοιι μι'<J<t ιπην ωιι>νιι1τητυ, νυ 
αιοΟιίVΕ<ΗΗ την ηι)ον11, που ωοΟϊίνFοω μ6νον μι-: την ιιί<JΟηοη ι1τι 
ζΕΙς, 6ηιν {χ Εις τη 1)001--ιιί ιιί<JΟηοη της ζωιj;, ιιι 1τι1 1-ίνω 1--ι•τι•χίrι. 

Το νιι απολ<ψ�<ίνι:ις τη ζι,Ηl μι· ι1λ1--; τις ωοΟψτ�,ς: rHJt', ΤΙ}\' <ψ<ψ
φιιί της, τη 0Ει6τηηί της, <1Ιtτ<) ι·ίνω ι·ιtτι•χίιι. 

Το V<t ωοΟιίνι·ιΗιι ιiτι Ι'ίοω μίιι ιΊπιψξη Ο1·ϊκ1jς: κυηt'(<ι>γ1j:::. μι· 
ΠQΟΟΠΤΙΚΙl ιιπι'ι.>ιιντης πνι-:ι 1μιηικ11; ιηιιiΊιοι)ι.>ιηιίιι;, ω•η1 1-'ίνω 1, 1 τι1

-

χί<t. 
Λι_>μονίιι πι_>ος τη φιίοη, ιφμονίιι :;ψος το :;1Τι_>φιίλλον, ιφμονίιι 

Ι'<Ηιrι:1φικ11 μπαξιί οκ(ψΕως: κω οι1νιιιοΟψιιηο;, ω'Τιi ι:ίνω π•τι•χίιι. 

(Δι·v γvωρι'ζοιιμι· μι- πι·ποι'Ηηυη τον ιrιΨτιiχτη τοιι Οοι•μιίuιοιι ιιι•τοιί χιϊμιΊ,οιι. 

Λπι5 ι\ιιίqιψ,-ς ι·vι\,·ι'ξf'ις, vομι't,οιιμι· ι5τι ι,Ί'Ιιι τοι• 1111;11,ηυτοι• ι\ιι\ιίιιχ,ιλοιι 

Λvτι,1vωιι Λι\ριοvι5:τοιιλοιJ ( 1876 - }')57). 

Λπό τους λιSyους του I ηοού 

Η αμαρτία αιτία της δοκιμασία του 

ΜΕτιί τωίηι 1jτο Ι'ιψηi των Ιοι•ι)ιιίων, κω ιιν{j-\η ο ΙηοοιΊ; Ει:: 
1 ΕQοο6λι,μα. 

ι:ίνω δΕ �-ν τοις 11ψοοολι1μοις: πληοίον της Πl}<J/)ιηικ1j; πΜ,η; 
κολιιμ�1j0ί_)(t, η ι-:πονομιιζ6μ1:νη ΕΙ-\uι(ίοτί ΗηΟ�·οδιί, {χοι•ιτι; πι'νΗ" 
ιποϊίς. 

Εν τωίτως κιη{κΕιτο πλψ)ος πολι'• των ιωΟ1·νιJt1\'Τίι>ν. τι•ιιλιίιν. 
χωλιί>ν, ξηο<ί>ν. οίτινι:ς ΠΙ'ί_)Ιf�η·νον την κίνηοιν τοι• 11ι\ιηο;. Διι1τι 
ϊιγγΕλος κιηι'�ωνΕ κιηιί κωί_)<>ν ι:ις την κολι•μl-\!]()[__ιαν. κιιι �·τιί[_)ιtπΕ 
το ί1δωρ· ι1ιπις λοιπι1ν �,οιjuχπο ;ψιίrι:ος μι:ηί την ηψιιχ1jν τοι• 11δ<t
τος, rγίνπο ι•γιιj; ιιπ6 οποωνδιjποτΕ ν6οον ι'πιωχι--ν. 

Ί Ιτο δΕ Εκ�·ί ιίνΟuωπ6; τις τuιιίΚΟ\'Τ(( ΟΚΤ(Ι,) {τη πιίοχων ιωΟι'νι:ι
αν. Τοι•τον ιδιίιν ο Ιηοοιίς: κιηακFίμFνον, κω Ες�ϊ•[_)<ιJν ιiτι πολιΊν ψ\η 
καιr6ν πιίοχι:ι, λiγΕι ;ψος: ιιιtτι1ν. ΘΟ,ει; νι1 γίνεις ιιγιιj;: Απ·,φίΟη 
προς ωrτ:6ν ο (ω0ι:νιίJν: Κι1uιε (ινΟuωπον δι:ν iχω. δω να με !-\ϊιλη 
εις την κολι•μr1j0Q((\', 6τιιν Τ((ί_)(tχΟιj το ι'•δ(ι)Q' �·νι,') ι)Ε �Όχομω ΕΊ(ί), 
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άλλος ;φο εμσί- καταβαίνει. 
Λ{γει ;τοο; αυτόν ο Ιη οοί•;. Εγ{ρΟητι, ιn1κιι><1ον τον κράββω6ν 

οοι•, και πεuιπάτει. Κω ει•Ού; {γινεν ο ϊίνΟοω;τος 1 1γι11ς, και ειn1zιιJ
οε τον κο(ψβcιτον αιrτοί• και περιεπcίτει.( ... ) 

Μετά ταιΊτα ει•ρίοκει uυτιSν ο Ιηι1οι•ς r·ν τω ΙΕQ<ι'> και εί;τ�- ποος 
αιrτ6ν. Ιδού έγινες υγιής, μηκέτι αμάρτανε, δια να μη σοι γίνη τι 
χειρι5τερον. 

fωύΙΨΙJ, F., J - J4 
(Ί ίτιιν 38 χρόνιο ιινιί:τηρος Δ ι·ν ιινιιιrfρπω .ϊι5υο ποίν ιίτο. Λν η ω,α :τψJίιι 

τοι: χρο,,ολοrι·ίτο ιι.ϊr5 τη μικρή τοιι ηλικίιι ιj τηι· Ι'Ι,ΙΙ'Ι%Ιj. :τr5π 1·ίχ1· ιιμrψτιj,πι: 
1/ρrψιιι,uίς, mην .ϊι·ρί.ϊτωπη ιιιιτή, ,π .ϊ(}οηyοιiμπ,η 1:.υιιj τοιι. Το μιjιΨμιι r5μωc; 
.ϊιι(}ιψ(νιΊ ιι.ϊr5 τοι·ς λr5rοι•ς τοιι ιΊ\ωι• τοι• /ψιοιί: Ι Ι ιψιιιJτίο ιjτιιν η ιιιτίιι της 
ιινrι.ϊψJι'ος τοι,). 

Προαίσθημα δια την βύθιση του «Τιτανικού» 

Ι·:ι; τον «Ι:!)νικιJν Κψ_Jι•κιι» της Ν. ΥιJ(_Jκης ι'Ι'1ημοοι1-:ι•Οηοιιν Π(_Η)
οφιί.τω; ω ιινιφνψΗ0 1; τη; κ. ))1Ι)ίνιι; Μιικι'νζη. ηλικίιι; ιη1ιιι:οον <)2 
ι-:τιιJν, η οποίιι ι-- ίνcιι η '(η(_J<ιιοτι' (_) <ι r·;τιtι,)()ιι τοι• νιιι•ιιγίοι• τοι1 

«ΊΊτυνικοιΊ», ;τοι• ι:γινr. ποο (,5 πιΓ,ν, n1ν 14ην Λ;τοιλίοι 1 ]()12. Λπιi 
αι'ΤιS διι'οιι'JΟηουν μιiνον 790 !'ΠΙl)ιίτω !'Κ τ(Ι)ν 2.�07 ποι1 Επ(Ι)ωνιιν 
τοι• ωοιιίοι• i'\ιιι την r.;τοχ1jν τοι• ι•;τr'(_)ί1Jκr·cινίιΗ1 , ΟιΊιJ(_)ίΗ'ΙΙ(νοι1 (Ι)ς 
«cψι1Οίιποι1». 

11 κ. Μιικι:νζη ί.{'(ΕΙ. <JΤΙ r.ι; n1ν ιιVιιν κιι1L-τινιιν μι' ω'Τtjν ι\ιιΊ.ιΕνΕ 
μίcι Ιολcινι\ιj, ονιiμcιτι Κην, η οπ.οίιι ιι;τιJ την Π(_J<ι>n] οτιγ1υ1 τη; !'ΠΙ[)ι
l)(ωΕrιJ; τη; ψ__>χιιτr. νιι κλιιίη κω νυ λ(γη ιiΤΙ ι\ι·ν Οιι (φΟcινιιν ποτ( 
Ει; την Ν. Υιiοκην διιiτι ω'Τ6 ήτο Π!'Π(_)(ιψι:νο. 

Ω; ιι;τr.ι\ι:ίχΟη το ;τ(_JοιιίοΟημcι ω1τιi της r.πφcίτοι 1 11το cιληΟϊς <\ιιι 
τοι•; ΠΕ(_JΙιΗΗrτι'οοι1; των r·;τιΙ)<ηιi'Jν τοι 1 «ΊΊτcινικοιΊ». 

(Λ.ϊr5 το :τιγ_;ω,\ι%r5 «Ο Y.riuμo:; τη:; φιιχιj:;», Μιiϊος /ίJ77) 

Ί{λληνες εζήτησαν να ιhούν την Χριστόν και η 
απόκρισή Του 

Ί /οrιν ιV τινι'; 'Γ,ίj_ηνε; μπrιξιΊ των (ινιψωνrίντων ι)ιυ ν(ι Π(_ΗJ
οκι 1ν11οωοιν Εν τη ι-:οοη1. 

ΟιΊτοι ί.οι;τ<ίν 11ί.Οον ;τοος τον ΦΟ.ιππον τον ιιπιi 13ιοΟιιΊ'ι\(ί της 
ι·uί.ιί.υίυ; ·,ωι ;τιιψκω.01 1ν α\'Τ()\Ι, l.!·''(O\'T!·:;: Κι\>11-:, 0O.ομΕν νυ ίι\ω-
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μι:ν τον Ιηοοι',v. 
Ί�QΧΙ'Τ<Η ο Φίλιππος κω λι'γυ ποος τον Λνι'ψι'ω1• %ω πϊιλιν ο 

Λνί'ψ{ιις κω ο Φίλιππος λ{γοι1οι ποος τον l η< Η>1Ίν. () ι�,_. Ιηοοι•ς ιιπι·
Κ(.)ίΟη Π(_)ος ωrτοιΊς λϊγων: ΊΙλΟεν η ιί1ρα /)111 να Ι'ΙοξωrΗrί ο Υιιίς του 
ανΟρώπου. 

/ωιί1Ψη ι/i. 20 23 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Το νι'ο Δ.L. της Θι·οοοφικής Ι·:τωοι·ίιις, το ο:-ωίον πι_>οι'κι,

ψι-- 1-'Κ τη; ι·ι-v. 2:ι1νι--λπ1ιπως τη; 2Χ - 3 - %. %((Τ((ι_>τίο0η ΙΊς 

ο<ίιμα ως F.ξ1jς: 

J't,1
• /Ί}ιιμμ ,ιπιίς (//ριίι.\ριις): Λ νιιγνrί>οτοι1 1 ΙrινυγιιiΊτης 

1/ριιιιΟ. J',v. /Ί}ιιμμ . (Λvrιπριίι-,'ιριις): Κ«μrψωηίκη; Χ ι_> ιιπιiιι ιψο; 

/Ί}ιιμμιιη1ίς /�ιιιιιπριχιιιί: 1 ·κοι νι(ιτοος 1 ·ι·ι,->ι_>'(ιο; 

/Ί}ιι;.ιμιιη1 ίς /:'ξιιιπρ ιχιιιί: 1 Ι«πωτλιιί>τη; 1 Ιιινιιγιιιπη; 

Τιιμ ίιις: Ll l-\01jς ι ΊcιίJι_>γιο; 

Ί:'φ ιιριις ΗιfiλιιιΟψης: Κωοτιψιωίλη ί\ο;τιι 

}Ίrε1il}1 1ι•ιις /ιl/2,'Ο}': Μπ(ί(_)ιικλης Χ<ψϊιλιφ:το; 

Υπι·r•Ο1 1ι'ιις ιlημιιιιίιιιι• 2,'χι'ιπιιιv: Κιιιι·ι--τtιi;τοι,λο; ΗΗiι�ι,ψο; 

Μι'λιις: Θι--οφίλη Λνιωτωτί<ι 

2:J \ΜΛΙΟΦΟl'02.: Α ΗΙ'ΟΛΟΙ 02.: 

ΤΟ 1:ΛΛΙ !ΝΙΚΟ ΛΛΦΛΒΙ !ΤΟ ΛΙ ΙΟΚΛΛ ΥΙ ΙΊΕΙ'ΛΙ 

ΜΥ2.:ΊΊΚΟ2.: ΚΩΔΙΚΛ2.: ΊΊ 12.: 1:ΛΛ! ΙΝΙΚΙ 12.: Ι'ΛΩ2.:2:Λ2.: 

ΚΛΙ ΜΥC-)ΟΛΟΙΊΛ2.: 

Κι•κλοφιiοηοF. το ιινιιψΕ(.)6μι--νο 1-\ιl-\λίο. :τοι• 6:τως λι'ι:ι ο <Τ\"(ΥQωι,{ιι; 
τοι• {χι-- ι τη ι)ι•νιιτιiτητιι νιι ι:κπωδι--ι1ιτι:ι Ί�λλψ·ι-- ; ι:ιδικοιΊ; κ<ιι μη. 
μ�·γι:ίλοι 1ς κιιι μι%(_)οιΊς κω να φιιν�·uιι><Τ�Ί τι κuι·μμι'νι--ς Υ\'(1Ητι--ις κω 
τα νοιjματιι ποι, {0Ητcιν οι ιφχιιίοι :πuογονοί μ<ι; μ{ιτrι ιπις λι�ι-- ις. 

1/λψJΟ(f'r!QΙΊιι, τηλf'φοι·ιι 83 15 792 %111 26 57 326 



Μεταξύ �ιας 

Τυ l"ι,__ΗΙ((!·ίυ τ1)\' «I.\ILOY» 
Η()1''1.(\1't__)ΗΠίΟΙ' 25. υ' ϊ\Qι)

<[ ι ς Κι,)ι>. J()(> 71. tί\·<11 

ι ι \' ι \ ι -ι. τ ιΊ -ι. ι'ι() ε μ { t__) u u :τι\ 

1 Ο 30 - 1 t'Ι.Ίι>:: 2:υΓΠ<Ί.τι> Ι' 
'I.UL Κ l't__\\(l'/.1·);. 

Ε i\ 1 !3.--".� i\ 1 ΧΓλ 
1 1 < ι.ι_)( υ < ι ί. ι > ι '! ι ι· ι'1 :τ ω :: < ι :τ () -
οτ{ ί.i.Ι Η ΤΙ:: (j\'\'()ί_)tψι'; 11ι 
Τ<Ι/Ι'ιJ(_Ι( 1ιι I Ί-:1·1 ι :τι T(l"/1.1 :τι_)()::: 
11 ! Ι_) 1 ( )() 1 Ί. ι\ \' "l λ I L () L " .. 
1 \ Ο Υ ι._: Ο Υ Ι-> 1 : 2: Ί I Ο Υ 2 :') . 
Ι(Ι(> 71 .. \l)Ιj\'(I. 
1::τίω1:: <f:τ(Ι(JΤ(ί.ί.ιτι 1ιι 
τι_)({:-Τ!'�ΊΊ.1'1 !:ΤIΤ((";'Ι.1 ιιι\\'()\' 
! 1 ::: 

( -)lι)(j()(j 1'1.Ι.1 1:τ(ΙΙ(_)ί(Ι_ 
/\ι,1•·1.11\'1_1!1ϊΤί11\' 25. IΟ(ι 71. 
_\f)ιι\'({ 

ΛΝΤΙΙ 11 )O2:ΩΙ 101 ΤΟΥ 

I.\ILOY 
/.ι'υ1 1\'Οο;: 11 < i\'. Ι \ί.υ;1ϊ,ι \ 1 •ί.ο; 

Ιsι'�ί.ο;: Γ. ΚοΙ 1/.1)\
1fJί\'<); 

.\ιψί<ι: ι·. J\/ι)\'Τ<Ίιι 11; 

.\ι'ιι _ _)ΙΟ<Ι: Ιο. Φιι.ί.ι)1•; 

ΝυιΊ :τί.ιο: Χιιι). ]\/.-rι'ιιΗυί.11; 

11 ιΊ.τυυ: ,-\()_ Κ \!\'Τ\!ΟιΊ-,,:η; 

Ι'ί01•1ι\'ο: :\η. Ι\ιοτ,ϊι.11; 

Ι)ι')(\();: .\\·τ. ΙΙιι)·,,ι,11,·1; 

�1\_>1>;: 11. /.11υ11ψ1J\'ίτι1; 

λ.ιιί:ι.ίi'ιιι ι\ΙJ!Ι. ι\1111ω_11Ϊ. 1 \:: 

!\((\'\ΙΊ.: ι-:,ΙJΙ. Νοι'\11η1ΊΊ1.11; 

Κ ι'1 .ll)\\;: (-); \){/. //Ι(\'ΙΙΊ'Ι!;Jlι>Ι 1 

�τ,,1;111,Ι)ι1ί1(( 1:·1.τ1Ί ;111JΙiΙΙ c\: JΊ1/1ί.1ιιrJ!Ιiί1ι: 

Τ' ι•:το Κ ίν11σ11 Λ. :\ί.: -Ξι,:111ι'•ί.1,1' 
�, ,ί.11J\'1 ,:: l(ι. Ι< ι ,ί.ι,J νιΊ·ι.1 ι\ ( J ιΊ\'ι Ι J f J(ι Ίl 
Ί ιιί .. λ: l _. ;ι\: l(ι l(, %'J cl.: ΙJ 1Jν22 -!l 7"i 
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