Οι περισσότεροι από μας φοβόμαστε τη νέκρωση
τolJ σώματος και θα επινοούσαμε το παν για να
την αποφ1ίγοιψε· για τη νfκρωση όμως της ψυχιjς
αδιαφοροι•με.

Ε/ΙΙΚΊΊΙΤΟΥ (Διατριβαί, Λ, c, 4-5)

(Οι δε ποΑλοί την μεν σωματικιjν απονέκρωσιν
φοβούμεθα και παντ'(αν) μηχανησαίμεθα υπέρ
του μη περιπεσεfν τοιοιJτω τινί, της ψυχής δ' απο
νεκρουμfνης ουδέν ημίν μέλει.)
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ΥποΗήκαι του προς τους μεταγενειrτέρους
Καταιm1οαπ την ΘF.οοοc1Jίcιν μίαν ζrίJοcιν δι'•νcφιν Fις την ζω11ν
οας.
Δ<ί)οατε το :πφιίδrιγμα διιί την κωανύηοιν ;ωι την ΛΓΛΙ II ΙΝ
μεταξιί σας κω μ�·ταξιί ι1λων των ανΟ () <ίJ;((Ι)V, 6λων των 6ντων.
ΔιίνιωΟε να γίνεται • rιίν το Ο{λFτF. · μεγcίλοι αλχημωταί, οι
οποίοι Οα μεταΙ1ιίλλπε την άγνοιαν Fις ΣΟΦΙΛΝ. το μίσος F.ις F.νεο
γ6ν ΛΙ'ΛΙ ΙΙ ΙΝ, την ι•;τ6νοιαν Fις Ι•:ΜΙ 112:ΊΌΣΥΝΙ ΙΝ, την ι•πει_>ηφά
νειαν και τον εγωϊιψύν �-ις ΦΙΛΙΛΝ ΚΛΙ ΤΛΠΙ-:Ι Ο<Ι>J )ΟΣΥΝΙ ΙΝ.
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Δί•νασΟε να γίνεται - F.άν το Οέλετε - μr-γcίλοι κη;τοι•οοί, οι οποί
οι Οα κcιΟαι_,ίυι::τε το έδαψο; α;τύ τcι ζιζ(ινι<ι κω Οα μεταΙχίλλετε τον
κόσμον ει; έναν %ιjπον F.ι1 <1σμων ανΟέ ων.
Να ΕίυΟε πολ�• τρ1 1 φF.ι_,οί π(_)ος τα μι%ρι-'ι ;τcοι'Ιιά, τι_,1•ψF.(_)6τε(_)οt
α%όμη ;τ(_)ος 61.οι•; F.%είνο1 οι οποίοι ;τλ(ινιιJ\'ΤCtι, δι6τι δεν {χοι•ν
την Ι'ΝΩΣΙΝ της ΣΟΦΙΛΣ.
ΖηΗίτε ι:νΟι\ψω; την ΛΛΙΙΘΠΛΝ %ιιι το ΦΩΣ. Μη rπιζηπίπ
νιι ε;τιι)ω.λεπ ει; του; ϊιλλοι•; ηι; 7τ�·;τοιΟψπι; ιτ<ις. ΒοηΟιjοατέ
τοι•; να διαμοι_,cι·ιι>οοι•ν τας ιδι%<ίς των πr;τοιΟι\οεις, cψ%�·ί νιι τοιις
;τcι(_)<ψμοι-, ν 7Τ(!Ος F.L•ζF.νεση' ι_, cιν tω1jν, ;τοος το ΦΩΣ.
Δι:ν είναι δι•νcιτιiν ν<t είιτΟε Ο7ΤΟ'\ 1 ι'Ι<ωωί της ΘΕΙΛΣ ΣΟΦΙΛΣ.
ειίν δεν είιJΟε ενΕ(_)'(ψ1%Οί εν η11 7Τη{__)ΕΟία η1ς Θι-:ιΛΣ ΖΩ! ΙΣ.
ΟδF.ι-, οιιτε Ε% τοι• σ%6τοι•ς π(_)ος το ΦΩΣ, �-κ δι•ιψ<ιJν ;τι_)()ς
ΛΝΛΤΟΛΛΣ, α τοι• Οανιίτοι• ;τι_,ο; την ΛΘΛΝΛΣΙΛΝ, t'% τοι• μη
ποαγματι%οι' ;τι�ος το ΙΙJ > ΛJ'ΜΛΊΊΚΟΝ. 1 ΙJ >ΟΣ ΊΊ ΙΝ ΛΛΙΙΘJ-:Ι Λ
ΚΛΙ ΊΌΦΩΣ 1 !
1

;

1

1

J:IJ > J ΙΝΙ I ΚΛΙ ΛΙ'ΛΙ 111 ι-:ΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.
Ο ΙΊ:Ν. !Ί'ΛΜΜΛΊΊ:ΥL

ΙΙΛΝΛ/'. ΛΝΛ/'ΝΩ2..ΤΟΥ

Η διαρκής χαρά
Ο Φι_,αΊ%ίο%ος i)εν ·ι.οι• ι_, ιίζοντ((ν ποτιί ν<t λι'!·:ι τ<t λι1γω τοιι
Λ;τοιrτ6λου: «Ζ1\τι-: ;τιίντιrη: χιψοι-,μενοι». Δrν 1jO,-)x \'(( Ι)λι'πι:ι γιΊ ι_, ι1
τοι• μ1\η: Ολμ
ι ι'νι1 μοι•τι.><1, μήη: i'.<ιτοοι 1 φιωψ1'νι1 πι_,<i<ΗιJπιι· ι)ι•ν
ψ)εί.ε οι ω)ι•λψοί τοι να Fίνω μ�).αγχολι%οί ονι·φο7τιiλοι, πιψιί
χcι(_)οι-, μενα ;τωi)ιϊι τιη• ήλιοι•. Και ο' ε·ι.είνοι•ς ;τοι• τον (_)ίιJΤοιΊοιtν
;τιι>; μι<ι τ{τοιιι χαuιί 1\τι1ν δι•νcιηi, ιιπ<>%(_)ίνοι•\-τrιν:
Λναβλύζι:ι απιί την αγν•iτιμα της καρ/)ιάς κι απιi την ακατιi
παυτή μας προιrι:υχή!
Μονιίχα οι αμιφτίε; )] ((%<Jμ<ι ·ι.' η νωΟσι1τητιι /l7Τ<)(_)ΟtΊοιιν V(t 01)1\
(J()'\ \' ή νιι Οιιμ;τ(ιJ<Jοι•ν το 7τν1•ι•μ(ιτικιi ιι,rιJC. 7Τ<>Ι' πuι';η-ι ν<L ).ιίμπι:ι
ιπις κιφi)ιι-'ς ( ... )
Ω; (ψοιι))] Ο (-)Hi; 1:ίχ1· χιψί<JΕΙ (Π:()\' Φuιιγ%ί(ί%() υ'i.1:ω χ(ψ('ι.
Υ:τψyzιιν ιrτιγμι-';, ίι'>ι,JΙ:; oi.<i%i.1](_)1 ;. :τοι• η χ<φrί ιιι'Τ1j ιινι'Ι)ωνΕ οτηv
ψι•z1\ τοι• <Ηιν Τ(_)rιγ<η1 ()ι, τιiοο ποι• υ'ί.ο; ιίuχιζι· vu ψι'ί.νι•ι 1jοι•χιι τη
μχi.ιιΗ)ίcι. ποι• ιίκοι•γΕ μι'ιΗι τοι•.
1

1

(Λ..-τ,S το (\ι(\ί.ίο «Ο ιίγιο; Φι__>ιt'('/.ίιϊ/.ο; της ΛιιίCη:» J. Jοι:Γgι.:11�ι:11, Μπcι.ιι,l!
Ν. Κιιζrιvτζrίzη. ι Η. ί.. 2(,2)

ΙlΙ

Οι δυνάμεις του καλού και του κακού
1 -ϊνω ν6μος n1ς φι'•οι-- ως κω τοι, Η1'οι1 , το καλι''Τt'(_)Ο πιίντοτΕ νι1
νικιί.ι-:ι το χF.ψιSτιφο.
ΕΙ ΙΙΚΤΙΙΤΟΥ (Διω(_)ιf\ιιί, Λ, Υ.0, l 'J)
(Ν6μος γιι(_) n1ς φιiο�:ως χω
τοι, χfί (_)ονι1ς)

ΤΟΙJ Ot:1111

οι'rως το Χ(_)t"ίιΗΗ1V ω:ί πι·(_)ιγιv�'οίJω

****

Οι υκοπινϊς δι•νιί.μπς κω πιί.λι Οα νικηΟοιiν, αυτή είναι η μοίρα
τους. Λν μπιψοιΊ ιΗ1ν αι•τfς ν<1 νικ1jοοι1ν, <LJT<J χιλι(ιδι-:ς χu6νω Οα
είχι: εξι1ψ<1νιιπ1--ί απιS n] γης το ανΟ(_) <ί)jιινο γ{νος.

Ν. Κ(Ιζ(Ιντζιiχη (Λπιi το μrίνιιμιi τοιι ιτrο Μπι Μπι 2.'ι ιπις /8/7/Jl)46, προς
τους ι)ιι11,001ί;ανο1ις 6λο1ι του χιiυμοιι, μπιί το τι'λος τοιι /J' πιιyχιίιψιοιJ πιJλι·
μοιι)

***

Μη λ ηι τμον11ς ποτϊ, 6τι ι<JΧΙ'(_)6ς f·ις την Φιί οιν ι)ι1 νrιτω να είνω
μιSνον ο Ι'ν(φι'τος, ο ακολσι•Οrί>ν κω Fψ<φμ6ζων τοι•ς ν6μοι1ς της
Φι'•οεως. Του κακού uι δυνάμεις συντρίβονται :τ(_)ο n1ς ωωτι1f)λ11τοι1 ιοχι'•ος τοι• φι•οικοιΊ νιSμοι•.
Λ. Λι)ρι11ν6ποιιλοιι (ΥποΗrίχω Ποιι,ιτιχrίς, /J, 11)

ΑΠΟ 'ΙΉ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ
Το μίιως δι-:ν Υ.<ιταλι•εται με το μίοος. Το μίοος μι>νο μF. την
αγ(ιπη καταλι1 πω. Λι•τ6ς F.ίνω ο αιrί>νιος ν6μος.
*
Εκείνος ποι• τοι• <φl'ο01 ν οι ι•λικ{ς ηδονϊς και που οι ωοΟψτεις
είναι α\ΨπιSτιικτες, ι-:κείνος ποι• ι-:ίνω ακ(_)αηjς οτο φαγητ6,
οκνη(_) 6ς, αδ (_) αν11ς, ι1ν<1τ(_)Ι'πετω απ6 τον Μάψ1 (απι> τον δι1ίμονα
τοι• κιικοι•) 6πως ϊνcι αδι•νιιτο δFντ(_)ιΊκι απ6 τον ιίνf·μο.
*
1

τοι1

Εναντίον εκείνοι, ποι• δεν ζη μον(ιχα για τις ηδον{ς %ω ποι• οι
αισΟιjσεις τοι• F.ίνω 1•πιηι1γμϊνF.ς ιττο λογικ6, ποι• ι-:ίναι μFΤ(.)ημι::νuς
στο φαγητιS τοι•, γFμάτuς απιS πίιττη και ι-:γκα(_)τt:: (.) ηυη, εναντίον
αι-:ίνου, u Μι'φα δεν μπιψι-:ί να κιίμει ΠF.(_)ιιτιτιSτε(_)ο απ' ιS,τι u άνι-:
μος ιπον Ι) (_) Cιχο.
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;τοι1

[%είνο;
έ%αμε το %Cl%ό
ψ:' (_) ει %CH στον άλλον.

ι 1 ;ωφ1\_1Fι

Of τοι''Τον τον κιiομο,

ι 1 ;το

*

;τοι1

[%είνον
σε zάνει να �λι'πει; τα Fλιιπιίψατ(ι 001 1 , νιι τον
Οεωψ:ί; οαν %άποιον που σου δίνΕι ένιιν Οψ1αι 1(_)6 . Να :τ(_)ουzολλιί
οω ιπον οοφ6 ποι 1 σε ψέγει για τα οφcίλμcιτιί οοι 1 . Γιατί ιιληΟινά
είναι με'((ιλο zαλ6 zω 6χι zαzιS νu cη 1νανιιιποι'φεοω ι'νιιν η'τοιον
ϊινΟοω:το.
*

;τοι 1

}�"Ι.ι-·(νοι
τα -ι 1 () ο ηγ<1>γι-·ί ο z<ιτFι1 Οι�νοι1 v το
νεοό %Cιτι'ι n1 Ο{ί.ηιηi τοι1;. ο οπλοποι6; ιι,τιι'iχνFι τιι Ι1ι'λη. ο ξι1 λοι 1 (_)
γι1; διcψΟ()ιJ ιίJ\-ει το ξιΊ λο, ο σοφ<>ς πλάΗει τον ίδιο τον εαυτ6 του .
%αταο%ει1 C1.�οι1ν

•

2:την ol_)γii ν' αντιτάοιη:ις την η(_)εμίcι. οτο z ιικ6 το κιιλ ιS.
Κιιτιί%τηοε τον φιλ(φγι 1 (_)0 με την γεννcιιοδ(Ιφίιι κω τον ψ,-- ιίτη μ�:
την αλψ)εια.
Δεν 1 1πι1 (_)χΕι ιι ι,nιcί. ;τοι1 να %ιιίυ οιιν την ;τ).1,ον,-- ξίιι, ί"Η·ν ι1 πι1 (_)χι'ι
:ι.(_Η)%ιSδ�-ιί. .ο;:το1 1 νο %ίιΤC1Τ(_)<ίJΙ-Ί ιi:τως το μίοο;.
*
ΕιΊ %οί.α ιι;τι,%ιιλιΊ ;τπτω το λϊιΟο; τοι1 ιίλλοι1. ω.λιί το λιίΟο; το
δι%6 μυ; δι'•ο%οί.cι το διcι%(_)ίνιψε. ΞΕχω(_)ίζομι' τυ λιίΟη τοι, ιίι.λοι1
ι1πω; τcι άzι1 (_)<t ιιπιi το οιτc'i (_)ι ιιλλι1 Ζ(_)ιΊΙ)ομε τcι ι'\ι%ιί μιις ιi;τως ο
ζιιΙ)οί.ιι1 (_) ης υπο%(_)ι'•;ττει μια α;τοτι1χημ{νη τοι 1 Εν{ (_)γfι<ι.
*
Οι ;rι'(_)lίHHJTf(_)Ol c1νΟοω:τοι ληομονοι•ν ;ιως ι1λοι Οιι ;ιι·Οιίνοιψι'
μιι1 μι't_Jα. !Ία κείνοι•; ;του το ιτι•)).ογιί;.οντω ο Ct'(tίινι1ς γι1λψ'!'l'!'ι.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΙ>ΥΣΟΥ

ιη

2-'την 1/ύ.τμn, υτη μονή Ιωάννnυ του Θι·ολr5γου, υπύ.vχει μιu
πt:(_)ι'φημη βιβλιοθ1jκη. 2,'' αυηjν βvι'σκπω f.να ανθολr5γιο του 1 lου
ωι,1νu με γνωμικά φιλοοr5φων, t:υαγγι·λιιπr,1ν και πuτfvων της
f'κκληυι'ας. Λπr5 το ανθολr5γω αυτό μπαq'f(_) ο1JμF. τους πιψακrJ.τω
σοφο1Jς λrjγους.
Νι'ι'λοιι

*

Το κι�(ηωων των <tγαΟιίιν η αλιjΟι-Ία.
Λγι'οιι /JιωιλιΙου

*

2.'ολομυίvτι1

*
*

/ρηγορ(οιι Θι,Jλιίyοιι

Μι'γα ιSπλον Πι)Ο<ΤΕ1•χ1j. μ{γω; κ6ομος, μΕγάλη ιωφάλειΩ.
/. Χριιυιυτιίμου
*
ΜηδΕνί μηδ1-'ν οφι-·ίλπΕ f.ι μη το αγαπ<ίν ιtλλιjλοι•ς.
*

'1'011 Ν,1,πις

ΜιSνος ο οοφ6ς ι-·λΕ11 0ΕQ6ς τε κω ϊφχων, κω μι•uίοι•ς τοι 1 οfίψυ
τος {χη δΕοπ6τ<tς.
Φι'λωvα
*
ΔεινιSν π{νι--ι1Οω, χF.ίQΟΥ δ' ΕΙ'ΠΟQF.ίν κοκιίις.

*

Γρηyορ fοιι Θι·ολι5γοιJ

ΊΌ καλιίις {χι-,ν ολίγα, πολι• τιμιιί>τF.QΟΥ τοι• κrαfίις {χF.ιν πολλά.
ι·ρηyορfοιJ Νι;υuης
*
Φίλοι μιιτιjσοι•οιν ψίλοι•ς πτωχοι,ς:, φίλοι δF. πλοι•οίων πολλοί.
Σολομυίvτ11

13-Ι
Ι!λοι'•τος ;φοιττίΟησιν φίλιη•ς ,ωλλσιΊ ς, ο δF πτωχιiς κω α;τ6 τοι•
ι1 :τά (_) χοντος q:ίλου λFίππω.
Σολομιιίvτα

*

Φίλος πιιττύς σκέπη κρατωιί, ο δF FΙ'Q<ίΝ αι 1 τι1ν ει\_11: Οψίαι•ι_ΗSν.
Σιριίχ

*
Λεί μνημιSνευF. τοι 1 θFσι• κuι ΟΙ'(_)ιίνιος η διιίνοιο γίνετω.

Ί·οιι Κλι1ιιαrχ;

*

'Οταν ;τε ι_J ι τινος αγαΟοιΊ πα ι_Jαχcιλ{οης τον ΘFιiν κω μη ΗιτιαοιΊ 
οη οοι ;τιφαι•τίκα, μη ολογι,φίοης μηδ{ μικι_Jοψ1 1 χ1jοης· πολλιίκις
γcψ Π(}Ος το ;ται_J6ν ου ιτι•μφf'ψ:ι ιτοι το αίτημα.
Νι-fλοιι

ΔημοοΟι:'νης ψι,rrηΟιίς τι cίνΟ ι_J ωπος {χιι ιSμοιον ΘωιΊ, ι-'φη· το
ΕL'Ει_Jγεπίν κω οληΟει•Ειν.
*
ΌQΟοιζF ;τοος Κ ι' ι_Jιον Π(t\'ΤΟΥ.ί_)(ίτιψα δε6μFνος. 1 !ι χιιΟιψι) C:
r.ω αληΟινύς κω Fπcαοι' ιτι:τιιι της δ�·ήιπιίις 001 1
1

1

ΙΊ

•

(Ο υΟυ ίζω: ψ,ί)j_,,) την ωωί.uι•Οίιι ηη• <iυΟυου, λf' γ ω την :;ψωϊν�j :;ψ<H1>·1•z1j)

/ιιί/3

*

Γlcί.οα οιψξ χι1οτος κω πcίοιι δι1ξα ι1νΟ ι_Jιίιπο1 1 ως ιίνΟος χιiοτο1 1 ·
εξηοιί.νΟη ο χιi ι_Jτος κω το άνΟος εξέπFιπ:ν.
*

1 1 ι ιι tl<1\I

Μ η μοί.ιΊνης την ιΗί. ι_Jκ<ι ιΗη• Εν ωιr,ωαίς πι_Jιίξ�·ιτιν κω μη μιιίνης
την ψ1 1 z1jν 001 1 εν πονηι_Jοίς λογωμοίς κω η πι_Jήνη τοι� (-)1,οιΊ ι:πι:
ί.ει•οετιΗ �·;τί OF. την ιιγιί;την ψ�'οοι1 οιι.
Μιιξι'μοιι

1 ϊ.ωοο<ίΗ)ι:ι ανΟ ι_> ιίJπω μη ι)ιιψιί.zοι•· μηιV επιιηοίf)<ΗΤf' J';τί το πι•ι_>
ω 'ΤΟι• ξι'•ί.α.
Σολομι,ίντο

Ι Ί'i
Βίος η<rι'•χιος χuημιίτων πολλιίιν ΠF{_)Ιψ<!ΥF(Π�·σος
*
Ψι1χή ι:ιιλtιγημ{νη πι'iοα ((Πλιi*

2.'ολι,ιμ ιiντι ι

J >ιίιμ η ψι•χ1jς ιrωφροιrύνη και αγνεία. Λι'•τω γιψ ψι•χής ωωΟοιΊ ς
φως Εοτίν.
!/ΙJΟιι,ιiψ1
(Λγνfίrι: κιιΟιιι,ι\ηιτιι. ιιγν<iτητιι.)

*

Το ψει\)ος Υ<>οος �·στίν τ<Η' λt'γοντος κω ωτ<ίτη τοι• <υωιΊοντος.
Φι'λων11

Οι� ψυχικοί κραδασμοί
�
�
ανυψουνται με αγνοτερη τροφη
2:το πrριο()ικό τηc. Θ. ι::. τηc. Μu.λαιυί(ιc, 1969 ΔημουιπJθηκε το
ακr5λουθο άρθρο υχπικιί μt· την u.νι1ψωυη των ψυχικrvν κοu.ι)u.
σμ(VV, που επιτυγχιίνπαι με την κu.τιί.λληλη (ι1'1πικ1j) τροφή:
1 Ιολλοί (ινΟuωποι δεν t'χοι•ν ι•π' <>ψfι τοι•ς 611 �-:ίμFΟο ι>,11 πuοο
διιψίζοι•ν οι δονιjοεις τιΗ• οιίιματ6ς μιις. ΜFτcιψF{_)<ψΙ' Κ{_)Cιι)ωτμοιΊ ς
ποι• είναι δικοί μ<ις και ποι• ;ψοολcιμfχίνομ�· cιπ6 <�λλcι 6ντα 1j πι_Jιίγ
μιηα, οι_Jcηά 1j ιι6uιιτα. Κιωr τι ποι• Fπιτ{_)t'πομ�· νιι μπFί ιπη ζω1j
μας, οτcι ωοΟψιιιτϊι μας, <πις ιτκ{ψεις μιις, ιπιι οιίιμιιτιί ,.ως, μποuεί
να γίνυ μ{ !_) ος των δικιίJν μιις Κ(_)(ιδαομιίιν. μr cιποτt'λειτμα νcι τοι•ς
χcψηλιίJοει, π!_) οκcιλ6ντιι; ωτΟ{νFια κιιι ctτt "',(ί<ι. �-ίΤf νcι τοι•ς ι•11ιίJ\η,
ψt' l_)Ο\'tιις -ι•γΕία κcιι H'rι 1χt'ιrτ1'l'IJ ζω1j.
ΤοιΊτο ιοχι•t'ι Ι<)ιcιιτt' !_) ως: για την Τ()Οψl] κω τιι ποτά ;τοι• �ΊοιiγιψΕ
στο οιίJμιι μιις:. Μπαψt' !_) οι•ν κ!_)ιιδιιιτμοι•; ποι• τοι•; Π!_)οοΟ{τομΕ
ιπ.οι•ς δικοι•ς μιις:. Λίγοι ιίνΟοωποι οι•νcιιοΟι1.νοντω πι>οο πολι• κι_Ηι
τοιΊ νΕ οε οπιοΟοδιΗ>μψnJ την πνΗμιιτικ1j τοι•ς ιινιίπτι•ξη τuιίιγοντας:
λcινΟιωμ{νες τuοψt'ς, οι'rη: ΗΗ'ς ταχrίς: διcωκrλιομοι'•ς ποι• Οιι fΠF.
τιΊγχιινην, ιιν {διναν π�·()tιΗΗJΗί,)η ποοοοχιj or. ι\τι !'ιιτι1.γοι•ν ιπ.υ
ιτιίηι cι τω•ς.
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%(_)<ιδαομοί•ς. Τιι χο(_)
Tu q:(_)οί-τα μr.τι1φt' (_)
τα(_)ι%ά, έ;τrιτu. Τα ιSο;τ(_)ια είναι τuίτα σων ;τίνα%ιι. f·νιίJ τιι ζωϊ%ιί.
;τοοϊ6ντα r.ίνω πλr.ι•ταία και το %(_)Fω:. r.νΗλ<ίJς {οχατο. Λ;τ6 τιι
Cj(_)Ol'τcι, τcι νω;τcί. %ί!l αμαγrίuε1 1 τα ;τr.uιέχο1 1 ν τοι•ς ί1 ψ ισ τ<Η 1 ς
%(_)uδιωμοί1 ς ε:τι/Vιλλετω μ<Sνο ;τ(_)ΟΟF%τt%6 ;τλιΊ οιμο.Τιι νω;τιί. λιιχ<ι
νι%cί. cαολ.ι.JΙ1 Οο11ν. ΕνΟι1μrίοΟε 6τι το Β(_)(ωιμο 11 το ψψτιμο κιηωπ{
cμ:ι την ζωϊ%1i δι'•νuμη μ{οα οτην τροφ1i, ιιδιάφορο ποι6ς 1iτιιν ο
cφzt%(Jς %(_)<ιδαομ6;.
Οι χι1 μοί νω;τιίJν ψ(_)οί-των %αt χο(_)Πι(_)l%<ίJν κιιΟ<φιι.ιΗ•ν το αίμ<t,
Οl%ΟδομοιΊ ν f"νFQYfl(( %(ι[ ()f"(_)Ct;τf:\1 0\ πολλιί.. Ι Ιολλοί ιί.νΟοιιJΠΟl ΠΟ\ Ι
δι-:ν μ.,
, ι)ί)Οί1 ν νcι τ(_)ιίJνf ljί, )Οί•τιι νω;τιί. η χοοτ<ι(_)Ι%<ί.. /)γιί.ζοι•ν τον χι•μ6
τοιι ;. Μην ξι:χν(ιπ (JTl το (_)<iψημcι των χ1 1 μιίJν ;τuέπΕι νιt γίνι-:τω
ιφyιί..
Όυοι πι1οα;τονο1•ντιtι 6τι νιιί>Οοι•ν \)Ι 1 <1φιφίιι 1j ιη'ί)ιcι ιiτιιν
;τίνοι•ν χι•μο11 ;, Οιι ι:ίχιιν υπαλλαγf·ί ιι;τ6 %ιί.Οι, ι'ν<iχληοη ιιν ι'πινιη1
<!QΊ<ί. - cφγιi.
Οι ξηοοί %<ψ;τοί είνcιι ;τλοί•οιοι or. ;τοι,πι:'ίνι:ς %<tι ι:νι'(!γι'ιιι.
Lι•νιιπιίJντω ιδιωτ{(_)ω; of· Π(_) <J<JίιJπcι ;τοι• δι:ν τοιίJνΕ %(_)ι'ιι;. Οι ηλι6ο;τιψοι %ω τ' ιιμι' • γδαί.α r.ίνω ιπην %Ο(_)Ι•ψ1j της ιιξιολ6γηιτης. Οι
%Cψ;τοί rίνω ωφι-:λ ιμ ιίττf"ί)ΟΙ ιπην πλήοη μ(ψψή το1 1 ς, <tντί των λι'ι1 %ίίJν %ω %α0ιφιιτμι'νων ;τοι%ιλιιί>ν. Mf· ιί.λλιι λιiγιιι, 6<HJ πληιτιι'ιπ:ι'ί)<ι
ι:ίνω μία τοοφ1i ιττην <jJΙ <Tl%1l %ιη(ιιπ:ιι.01i της.τιiοο ;τf"(_)Ι<ΗΗiπι_Η> ι:ίνω
1'\ ,ηλιiποη ΟΕ ί'.(_)ιιδιωμοι\:. Τοο<μ'ς μιιγΕΙ(!ΕΙ'�η'νι·ς η %Ον(Η'ί)/)(((!l
ομένι-:ς ι)Εν μι-:τωι,ι'οοι•ν την ;τοοιiτητιι ',ψιιι)ωηιιίJν των νω;τιίJν τοο
ψίJν. Οι %((Ηψl 1 '(μι'νf·; f'ozo\'T(Ll δι-:ι'•Π[!fς μι'τιί. τις νιι);τι'ς.
Τα ιιΙ'Ί<ί., το γιί.λα %ω τα τι•οιcί. μετιιψι'(_)οι1 ν ι•ψηλ<JΤΙ'ί)ΟΙ•ς %ί)<ιι)ιι
ομοι'1 ;, ;τιιοcί. το r.Qι'ιι;, uί.λιί. χιψηλι>ποοι•; ιιπιi τις τοοψ'; ;τοιJ ιινιι
ψέ ί)cψι-: ΠQΟΙ]'(<Ηψι'νως. Τιι %ί)F<η<ι ι:ίνω χιφη).ιί. οι· %ί)Cιδιωμοι1 ς.
ΤοιίJγοντα; %ιινf· ί; %ψ'α;, bιcν λιψ/)ιί.νΕι μ<iνον τον %(!<ιiΊω ψ<> μιιί.ς
«νE%Q)J;» τοοφ1i;, ω.ί.ιί. %(Η τοι•; %(_)(ι()ωψοι'1 ; τοι 1 ζιίJ<Η1 (t;τ() το οποί
ον ;τQ<Ηiί.Οι:, r.υΟιί>; r.ω τον r.(_)ω)ιωμιi τοι1 Τί)<>μοι 1 ιττο οψιγι:ίο %ιιτιί.
την ιίJQU τοι• Οιινιί.τοι•. Τα αλκοολικά ποτά, .το κάπνιιτμα, τα ναuκ111τικά και το κρι:ας μ ι:ταφι:ι)Ουν τους πιο χαμηλούς κ uαbιωμ ούς.
Μιιzοι•r1 rι;τιi ω•τιί., ιιν 0O.ι'π νιι ιη'Ι'ψιίιοπι' το1 1 ς %Qω)ωτμοιΊ ; οιις.
Ι Ιοί.ί.ιί. α;τιi Τ(( ί.!''(<JμΕν<ι «μιιί.(ι%<ί.» ;τοτιί. ΠΙ'(_)tι'zιΗ 1 ν !'Πίιτης ω.%οολι
%Fς οι•υίι:ς. ο %ωι,ές ι'zι:ι ;τολιΊ ;τιο zιιμηλιi ';'.[!((()(ωμιi ((;,:() τυ ιί.λί.ιι
ιι·ι-τι %<ί. αιι,ι: ψ11μιηιι.
Ι Ιιί.ντως, ι)Εν ι:ίνω οr,Ηττι\ να f'ΠΙϊ.ΕΙ(_))l<Η·ι %<ινι'ί; ν' ιιί.λιί.ξπ οι,νή0Ειι:; iΊιrιίτης cι;τιi το [10<11)1 1 ω; το Πί)ίJJί. 11 ιι:τιiτομη ίlί.ί.ιιγή Πί)Οr.<ι
Ϊ.Εί ιπ:r.νοχrίJ[!ΙΙ:ς zω /1i.<ί.j)f·;. 11 ί!Ϊ.ί.u.γή ;τψ';τιΊ νιι 1-ίνω /'><ι0μιrιίrι.
01 1 ν

τοι1 ;

ι1 ψηλ6π(_)οι•ς

1

1

\'
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Ο ΙΙΛΙ'Κ<η:ΜΙ<η: ΦYLIK02.: ΝΟΜΟ2.:

1-1 ΑΓ ΑΙΙΙ-1
Λπιί τους λ6γους του Χ ι_> ιιrτού

Ηι:λΕΙς <ιγωτ<i τον πληοίοv ιτοι• ως ιJΙ·ω,τ()V.
ΜιιτΟ,ι{ωι, κβ, .Ν κ111 Μιiuκοιι, ι/i, 31
*
ltιΗίΙΨΙJ, 11', 12 - 13
Λπιί το ανΟολιίγιο τιις μονι1ς Ιωιiνοu του Ηωλιίγου ιrτιιν llιiτμο.

Το ι1γισrιίν τον ιιδι,λψ(1V ιιι•τοιΊ, Οι,ίωv �-\'ΤολιΓ,v ι'οτιv ;τλ1juι,,οις.
Χuιιυιιυτrίιιοιι
*

*

Ίrιιι Νι•ιτι;:;

!:Ίιιι'/!}ΙΊ;ιι
(ΦλιγιιιιιΊ·ι,ι: .1,ίοχι,ι οι qλι·Ίιιιη1ί:;. qί.ιηιΊ;ομιιι)
*
Λγαπητοί, μηδ{v πl_)οτιμ ηο1Γηι�·Οι1 πλfίον της ιι\ψ;το;φίτοι• C!'(<i
πης... Χι,ψίς γιφ της ογιi;της πι1ν ι-'ογον <ιγιι06ν πιιι_Ηi Κι•uίιι> ωτι_J()(Τ
δατιSν Ειττι v· μη οι•ν j-\οι •ληΟ�· ίς χι,φίς ni; ιιγ(ί;της ;τοι1jοιιί τι.
Ίr!ΙΙ ιιy{οι· Ι·.'ιι υ111ίι
*
Ο ιιyιαιΓιν τον ;τληοίοv μωφϊιv {οτιν α;τ6 ;τιiηη; ιφιφτίιις.
Ίίι111 1!ιιτιΊJtιιν

Λπ6 την ελληνιχή αι_>χαι6τητα

ΔΕ γFνν1jΟη;ω γιιι vu μωιΓι, ιιλλϊι μοvιiχιι ν' ιιγιι;τιΓι.
ΧΟΦΟΚΛ!Ι (ΛΙ'ΤΙ'/Ι)VIJ)

Όποιον αληθινά αγαπάει,
αυτιiν η αγάπη στα ουρ άνια Οα τον πάει!

/. /J. ΓΚΛΙΤΕ (Φιiοιιιπ, ιπ. / / 750 - 1175 /)

*****
11 αγci;τη είνω εν σι•μ,. --τcιΟητιzιS ιη•ναίοΟημι(, μία ψι•χιz1j διιί0f
σι;. ιιλλiJ. cηγ1.ι_><1νω; zω εν r.ίνητ{?. ον, το ο;τοίον ω0fί τον cίνΟQι,ιπον
νcι δίδετω. να ;τιφ{zη εcιι•τιSν r.ω ιS.τι αγα06ν δι'\'ιηω να !'ΙωΟ{ιτη
-ι•;τf l? των ιίλi.ι,Jν, αυfJοιψ ήτως, ανεπιcrυλάκτως, ανυιrτε ρ οβούλως
και χωvίς ΠΙJ<Ηrδοκίαν ανταποδιiοεως ( ... )
Ο {zων f·ν τη ψι•χ1j τοι 1 Λγιί;την. φωτίζπω r.ω r.ctΟίιπιηω πν1'1 1 ματιr.ι>; ήλιο;. Λγιί.;τη r.Ctl φως Είνω αλληΜνι�πcι.
Λ. ΛΔΙΊΛΝΟ//ΟΥΛΟΥ (Οι νιίμοι της t,υιιjς)

*****

Το ;ταν είνω rίνω αγcί.;τη r.ω το !'111':;τπ η ι1γιί;τη r.<tΙ τ6π μι>νον ο
cίνΟ (_) (J):ϊΤΟς Οιι rνιφμονωΟf·ί πι_)()ς το Ι Ιι1ν. 6τι1ν μι·ηψιψφι,ιΟι:ί Ης
αγcί;την. ιiταν αγάπη εκδηλι(><rει πρ ος πάντα άνθ ρ ωπον.
2.'..Ν/,/ΟΥ (Ομιλι'ιι τοι· :τιι_μ· Χ{_}ιυτοιί)

Οι θείες αρετές
ΊrJιι ιιΊfοι• Φψιγ-;,:fuΥ.οι ι τιμ:; Λοιί;ης

'Οπου ιηάπη και ιrοφία, 1''1.Ι-ί μ1jπ ιι ι>Ι-lο; Ί.(J)ί_ΗtfΊ, μ1jτ1· ιψιί.Ο1Ίι1.
'Οπου υπομονή και ταπεινοψ(_JΟιrύνη, 1·ξωιc1νίC1·τι(ι η ctνηοι•χία ·r.ι11
η ιφγ1j ( ... ) Κι <>;τοι• ι•:τιί.ομι ευσπλαχνία χuι ιrυμπ�iνια, ()1-:ν 1•π<ί. (_) 
zοι 1 ν μ1'Jπ :'ll'(_)lΠ(( υγιιΟcί.. μ1jτ1· (J'Ι.Ϊ.1](.?(>n]Τί( τη; %(1(_)(°)1((; ( ... )
Λ'fίΙJ. l.:ocι ία, ;ι.cηc1ν1;ι.cί; τον 2.:ιηι(νcί 'Ι.Ι ιiί.011; τοι• τοι•; ι\ιiι.01 ;!
Λ-;ία Λ;τλιίτιιτα, ;ι.ιιτrιν1;ι.ιί; ;ι.ιί.Οι· ιιλι1�ον1·ία ( ... )
Λ'fΙΕ · Ει>ωτ11, f·ςωι υνίCιΊ; ιiί.() 1•; το1•; :ϊΤΙΊ(_)<ωιωιΊ; το11 ι\1rιΙ',ιiλο1
;ι.ιιι τη; (Jιί.(_)'Ι.<ι::: ...
1

1

fΛ:τrί το /!ι/!ί.(ο "0 rίΊιrχ; ΦψιΊχι',ιχος τψ: Λιι(ζης", μι τrίιι (!. Νι'χου
Κιιί:.ιιντζ,ίχη, οιλ. 172 - /7.1)

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘJ>ΩΠ01ΉΤΑΣ
Πράττε εις τους άλλους, ό� τι καλό Οα ιίΟελες και
οι άλλοι να πράττουν σε***
σένα.
Μην κύ.νπε <ποι•ς άλλοl !ς εκε/νυ. για τα ο::το/υ. Ηπ/ς θιψ<ι)
νετε, r5τυ.ν τα κύ.νοιιν οι ύ.λλοι σε ιτυ.ς.
12..ϊ)Κ/',ιΊΊJ{ (Νιχοχλιjς, 6)

*

Μη πράττεις εις τοι•ς ύ.λλοιJς, r5, τι θι1 ιτου προξt:νοι!ιΠ πόνο
α11 επρύ.τπτο εις εσένα.
!Jριι;f)Ι ιι νιuμ ιiς

*

Μη θιγεις τοι•ς ύ.λλοl !ς με τρόπους, που θu. τοl !ς εθt·ωροιί
ιτες επι/Ηu/Jι-/ς, αν ειπρέφοντο προς Η1fι1ι1.
ΙJοιιιiωμιiς

*

Ο κuνr5ι1 ας ζωιίς ει\ αι το να ιτυμπεριrμ:ρόμυ.ιπε απfνuι ιτι
1

των άλλωι r5::τοις θι1 θf.λuμε 1 a ι11•μπεριφέρο11 τω και υ.ιιτο/
1

,

1

απf.11ωιτ/μι1ς· 11u η ι�ιι5υ.σκuλ/ι1 τοι• uι1θρ<ι)ΠΟΙ'.

*

ΚΟΜΦΟΥΚ/ΟΥ

l!u. 11τι1 όσο ωι θfλητε νι1 κύ.μ11ωιJΙ ν t:ις ειτύ.ς οι u. 11θρωποι,
οι;τω και ιπ/ς κύ.μ11ετε Εϊς αιτοι;ς. ι5ιr5τι οι•τως ι/11ω ο νr5,ιι ος
και οι προφψω.
: .'-:!Ί2..'ΊΟΥ (ΜοτΗ. ζ, 12)

]--10

ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΊΌΥ ΛΙ:ΙΜΝ!f2.'ΊΌΥ ΛΝΊΩΝΙΟΥ ΛΔΙΊΛΝΟ!!ΟΥΛΟΥ

Ι Ιηγαίνετε εις μίαν αχτι1ν, F.ις ένιι /) (_J uχον, πcι (_J ιί. την <ιχιιν11
οω.cωοαν ;,:ω ιι:τιψλέψπε Π(_JΟς ΤΟ\' Ι_. l'(_JιΊν )"[()\'ΤΟ\'. Εχι-:ί, η Οέιι τοι•
ιι::τι:ίοοι•, του F.%τπcψένοι•, Οcι ιη'l'ψ<ί)(Τfl το πνf-ι'>μα οας, διΊ νιηαι να
οcι; ψΞ(_JfΊ 1:ις 1:::τι;,:οινωνίuν ;φος το άπfl(_)Ο\'.
11 Οέιι τοι• cινοιχτοί• Ο(_Jίζ.οντος, τοι• οι•(_JανοιΊ , της Οιί.λωΗΗ1ς, Οι1
Οίι; ι_. μ;τνrι'> οrι ωοΟιjμcιτcι μεγίί.λι1, ωοΟιjμcιτα zιιΟολιχι1τητος. Θι1
ωυΟcινΟι-: ίη τον F.ω'T<J\' οας εις ιrτrν11ν ιr1:(οιν α::τένιιντι τοι 1 ιιπεί
(Η)Ι'.
Όυον ;,:αΟολι;,:ι,'nε(_J α 1--ίνω τα ωοΟ111ωτιί. οc1ς. τι5οον μ1_. γι1λι'•π
(_JΟν Οιι ιοιjτr. τον ειιι•τ6ν οας, τ<'>οον 1•ψηλι>Η(_)<ι Οίι ιιιοΟιινΟΕίτι-:
πνει,μιιτ1;,:ιίι;, τι1οον FΙ 1 (_)ι''ΤΕ(_)<1 ;-:ιιι ίt::τ6ΤF(Ηι Οα ιδ11π.
Θα δι•νηΟιjη, η5π, να f·πιοzοπιjιπη ιι::τι> π1_. ι11οπ1jς το �'uγον της
<ι ι•οΕως ;-:ω Οα ιιντιληψΟιjπ 6τι η :πuί το ίί.τομι>ν (J((ς zιιι μι5νον
ι)ιίι(_)%ιj; μf' (_) ψνί1, οα; ·,ωΟιιπ:cί. μιχuοι•ς. οο; rξι_. ι•πλίζΕΙ, ι'\ιι5τι ::τf·(_)ιο
οίί,πΕ Εις Εν μι\νον (Jημι_. ίον Τ((ς /)ί.f'ψfΊς zω την rν1·uγητ1zι>τητιί.
(J<ι;. 1-:νιίι οι'•νιωΟι-: νιι την <Π(_)έψι:π χω νιι την χιιτπ Ο1'•νπι_. ::τuος το
ιί.::τΗ(_)ον, νιι f·νωΟιjπ μπ' ιιιrι:οι\ ίνιι ;-:cιτωπιjπ %ίtΙ ΗΗ-ίς μ1_. γιί.λο1!
11 Οιί.ί.ιωιΗι, η fΊ'(_)ι'> τη; τοι• πι1ντοι Οιι ()ας εμπνΕι'•(Jοι ν μι_. yιίλιι
ω(JΟ1j1ωτcι ;,:ω Οιι οιι; δ1διίξι11•ν <>τι πιί.ιΗ1 ενι-'uγ�-ιιί. <Ηις π(_)ι'πι_. , νιι
1

1,

1

!·'zη zιιΟοi.1%()\' l.(1(_)((%T1l(_)((, να ;τληuιi πιί.ντοτΕ %(10ολΙ%{)\' τιν(( 0%()
Π<)\'.
ΛνιΊ..ί.ο'(<t οι•νιιιοΟιjμιιτιι ιrι•ν<1ντιί. τις ι·πί των 1•ψηλιίJν οu�'ι,Jν χω
f·;,:1,ίΟι_.ν 1.-;-τιο;,:ο::τιίJν την 11,ι'>(JΙ\Ι.

Η ώρα του θανάτου
!:Ίς το :τf_!οηγοι:μι·vο τπ;χος ι:ιχομι· uντιγf_!(J.Ι/'f't uπr5 ι'νο ιJΙ! 'f'/fJUJΙ
μu roιJ aψ'u %οι οχο),ΔQχη /1. !Ιuπuζωμιψ;;τοι.>λοιJ το ιξιίc::
,:Oτuv τις ι/ιι·χοf_!f_!U'/Ιί, ι'>ι'ον vu ι:πι%f_!UΠ( ι·ν τω ι�ιιιμurι'r,ι ι-:%1--ι'νοι;
αιγιί /iυ.θι ι'υ.. . »
Λ;τr; το /iιβλι'ο της .ί1 vνuς Μπι'ζuντ, πψι/r� f_} οι• της Ι !r;γ%ιιtψι'οι;
Θιοιτrψι%1ίς /:'τωf_}ι/υ.ς ( /1)07 - /1)33) μι. τι'τλο ,,// Uf}χο(υ. αrιφ'υ.»,
ι'%r)οοη 18ΙJ7, μι rωι /ψιι•μι· τα u.;crJλoι•θu σι.πι%rr

1-11

«Την ιίJι_ω τοι, Οιιν(ιτοι, ( ... ) 1•πϊφχοι•ν 6λiι τιι
της
ζωής τ<Η' ιιvΟuι[Jποι• κω τιι μικuιί. και τ<! μηϊιλ<ι. 13λι';Ηι τις ψλο<'Ιο
ξίΕς του ΠLJ<tγμιιτοποιημ{νΕς κω ιιπuαγμιιτοποίηπς, τις πuοο;-rιί.Οι·ι
{ς το11 , τοι•ς Οuι<ί.μl)οι ι ς τοι•, τις ιιποτ ι•χίr·c τοι•. τις αγ(ι;-rι_. ; κιιι τις
{χΟuι-:ς τοι• ( ... ) 1:ίνω η ,_. πίοημη η ιπ.ιγμ11 ΠΟ\Ι ο ιίνΟuι,ιπος (!\'ΤΙ/tf'Τ(J)
πίζυ πu6οωπο μι: ΠLJ <>οωπο ολ6κληuη τη ζω11 τοι, ( ... ) Μι'οιι οι_.
τοιΊ το το λίγο χuονικιS Ι'\ιιί<π.ημ<ι Ι)λ{πΗ τον Η!Ι'Τ() τοι• <Sπι,ις 1-ίνω
πuυγμιιτικιί, ι'iωκuίνΕι το οκοπιi της ζω11ς το11, ξι' LJ rΊ 6τι ο ν<iμος
Είνω δι•νιη6ς, Μκωος κω κολ<iς ( ...)
Ιl ρ ψίu και ιτι-:β(l(rμιiς πρ έπι-:ι να χα ρ uκτη ρ ίζι-:ι τιι bιιιγωγή ιiλων
ιiιτοι βρίιτκοντuι γύ ρ ω uπιi το νι-:κρικιi κρι-:βιiτι, γω ν<ι 1•πιί. ι_J;.(ΙΊ η
οιωπι\ πο1• ()' ιιφι\<rη ω\ιιηιί.uιιχτη την ψ1•χ1\. ;rοι• </Τt-,·rι_. ι νιι ι·ξπ(ωι-Ί
τιι πι_.uιιομι'νιι της. Οι κuιιι1γι'ς κω το Ι'\11 νιιτιί. τιι κλ<ί.μιιτιι κιί.νοι•νι_.
ιηην ψ1•χ1j ΟλιΙ)Ι'LJΙl r·ν τι',πωοη κcιι μπιψο1Ό ν νο ι\Ηιτ<ψ<ίξοι•ν τη
ιrι1γκ1-'ντuωση της Π LJΟ<JΟχιjς n1ς. Το νιι 1'11ιιτιψιίζο1•μ1_. μι_. τη λιίπη μιις
γιιι το χcψ<) τ' <ιγιαημι'νο1 1 μιις n1ν Υ]LJΙ_. μίιι ΠΟI' τον ι)οηΟι·ί \ (( γ<ιλη
ν{ψι-Ί Είνω ΠLJ<ίξη ιίπLJfπη κι ηωϊmικ1j. 11 Ο ι_ημτκι-ίιι κ<ί.ν,_. ι οοψί
ποι, πιφιιγγι'λνΕι ΠLJ<ΗΤΙ_. ι,χι'ς γω το1 1 ς ,_. τοιμοΟ<ί.νιιτοι•ς. Οι Π LJ<ΗΤΕΙ•
χι'ς διαn1uο1Ό νΕ τη γιιλι\νη και ;φοκιιλοιΌ ν r-ι•χι-'ς. zι,φίς ιι\ιοτι'λι-Ίιι.
f)οηΟητικι'ς γι' ωrι:6ν πιΗ' πΕΟ<ιίνι_. ι_ κω η κιίΟ,_. 0;0Ίj1η ογιί.;τη; Οl'\'ΤΙ'
λΕί ιπην ι•πι_.ucίοπι<n\ το11 κω την Π LJ<ΗΠ<ωίιι τοι•».
πι_. LJΙ<η<ιτικιί

1

Πλημμυρισμένος στο φως
Λπr5 τις ΙJJΙΕ(}Ολογιακ{ς <ΤIJ,LΙfϊrίιιπις ηr5ς ιt·uο,ιιrί1 1αχοι•, οι οποι'ι·ς
u.vu.rμ'uovτaι ιπις ['f/Πfϊ(]ι't·ς ΤΟ/' υ,;τr5 ΤΟΙΙ ;τrπfuu l luiιJΙO, (το11 Οl'ΙψU
ΙΠ() ι5ιο(]UΤιΚ() ayιo(}t-ι'Tlj ,llOl'Oχr5) U.ΠΟιJJτοί Fl'U. ΤjΙΙί,ΙΙU. ΠΟ/ 1 ΠΟ(}Ο/'ΙJ/U
ί,f:Ι Η5ιu.{τεψ> π•ι�ιαιμ'uοv:

«Ο J'{uο ν τ ιις μοι• πuιSτ rΊ\Ι Ε (11 LJ ιO ΠΟΙ' r·ίνιιι ΤΟ\' Λ'{ίΟΙ'
Χιφιιλ(ψ;-r()Ι'ς \ (( πιίω \'(( λ�ΊTOl'LJYIJ(HΙ) (JT() κr·λί ΤΟ\'. 11 zιιι,ιί. μοι1
ι"Ιεν ΠfLJιγuιιψSτιιν. Lι1 ν1_. ννοηΟ1\κcψF για την ιίψ ιι κι F'ιι•ι•γι: ;-rπιίJ
ντας απ6 n1 χιψ(ι. Το ,ψωΊ nοι• πιjγιι ιπ.ο κf·λί τοι• l'r' LJ O\'T(ι 1jμοι1 ν
FνΟοι•ιΗcωμ{νος. Ο Γ{ι,ο\'Τας ι'ψr·λνF μF τη λ�·;-rηj ιι•ι,ινοι'•λιι τοι•, ποι•
ΟιΊμιζε παιδι'ικι. Ί Ιτcιν πι_>0ιn1λωμ{νος ο' ωrι:cί ποι• t'ψΕλνF κω δι(ι
�αζF. και μοι' μrτt'ι"ΙιδΕ την cιτμ6οψιιιι,<ι της κιιτιί.νι•ξης ιτn1ν ο;τοίιι
ζοιΊιπ.
1

1

1--12
Ότcιν μ;τψωμε ιπη λειτοι•uγία, ν6μιζα 6τι Οιι ο;τι'ιοει η καuδιcί
μοι• α;τ6 τη συγκίνηοη. Θι•μ<ίμαι πσ1• κοιτοι•ο<ι οτcι κλεψΗ1 τον
ΓέQΟ\'Τα κω :ι<ψcικ<ιλοι•οα να ιτταμαn1ιπι ο χ(_)<Ινος για μένα εκεί.
Lτην cίJ()U τσι• κοινωνικού, ο Γέροντας πληοίωτε και κοινrίινησε.
Όταν εί;τα το «πά\-τοτε \'l'V και αεί» ιττοcψμένος ποος τον κι•uίως
ναό, είδα τον ΓέQΟ\'Τα να είναι πάνω απ6 το πάτωμα και να cιΗ,φεί
ται. ΊΞ,-τ(Ηψος έ (>ιςα το j)λέμμα μου να δω την {κqψωη1 τοι, κω
κατέ/)cωα αμέσως τα μάτια μου, γιατί το πριίσωπο του Γέροντα
ήταν ιίλο φως και δεν μποuσίiσα να δωκuίvω οι•τε f.Κψ(_)ιιιn1 uιin:
πuόοω;το.
Λ:τ(i το βι/1λiο «Ο ΙΈ'ρων Ιlυί'ίηος» το,, Δων. Ίίiτιπ7, σιλ. 218

Ο άγνωστος πονεμένος συνάνθρωπός μας
Ο Μέγας Γuηγ6uιος μcις uφηγείτω την ιοτιψίι1 τοιι κιιλ6γεuο11
Mu (_)τl) (_) lOU, ΠΟ\ J είχε ΟUV(ι\'Τήοει (ΠΟ δu6μο ένιι λεποι5, εξcη-τλημέ
νο απ<> τοι•ς π6νοι•ς κι <1πιi την κοί•uωn1, τιSοο ποι• δΕν μ,ϊο(_)οι,οι:
πια vu πεu:τcιηjοει. Ο Μιψτύ(_) ιος τι•λιξε τον ιίuur,κπο ιπο μανδι•α
τοι•, τον <n1κωοε ιπην αγκαλι<ί τοι, κω τον π�j'(ε ως το μονωπήuι
τοι1 Μο ξιιψνου οτην αγκcιλιιί τοι• ο λεπ(_)<>ς είχΕ μετιψιψφωΟ�-:ί
ιπον ίδιο τον Ιηοοιi , ;τοι1, Π(_) lV cινέΙ)�·ι ;τιίλι οτον οι (_)<1ν6, /)λ6γηοε
τον καλ6γι:uο κω του είπε: Μιψτι• (_) tf, μι: ·,ωταδέχτηκες εδιίι ιπη γη·
Οα οε καταδεχτ ιί> κ' ι:γιίJ ε;τϊινω ιπον 011uανιi.
•

1

(Λ:τ6 το βιβλiο «Ο ιiγιος Φριηχ(,τ,ως της Λ(}(ζης» 1. loagι-n.1·,,n, ΜΙ'Τοφρ. Ν.
Κι1ζυντζιίκη, ιπλ. 32)

*****

Ο ξένος κι ο ικέτης είνrιι οαν ω1Η:λφ6ς ιπον ιίνΟ (_)ωπο.
(Λντi %ιωι-;νrίτοιι ξ,-(νος 11' ικι'της τι· τι'τιικτι11)

ΟΜ/!Ι'ΟΥ (Οι\11(}(}/'tο, Θ, 546)

Λπιί τους Μίγους του Χρωτού: Τιiπ (... ) 00.ΕΙ Ειπι-:ί :τuος τοι•ς ιξ
<1(_)l<ΠE(_)rίJ\1 «Ε;τ1:ίνιωι1 κω ()Εν μοι υ)ιίικυη: νι1 ψί'(ω· Ει)ίψηου κιιι
δεν με r:;τοτίοαπ· ξι-'νο; 11μην :,,,ω ι)εν μι-: Εψλοξ,,vήοcη�:- γι•μν1iς, :,,,ιΗ
ι)εν μΕ Ενυ)ι•ιΗ1.π. ιωΟ1·ν11; ·,ωι !'V ψι•i11κή :,,:ω ι)Εν μι: Ε;τΕοzι!φΟηη:.
•••

1-11
Τ6π Ο{λοι οιν (tπωψιΟ11 Π(_)()ς ω τ<iν, λι'γονπς, Κιί (_) ΙΙ', ;τιiπ οι·
�-ίι'Ίομι:ν ΠΕινιΓ�vτ:α, ή ι)ιψι,'�ντ<ι, ή ξ{vον, 11 γι1μνιiν, 11 ωJ01:v1j, 1j ι·ν
ψι•λωοi κιιι /)1,v ιπ 1•;τη(_)ι'njιηψt'ν:
Ί'ιiτι: Ο{λι-:ι ιιποκ(_)1Ο1j π(_)ος ιιι1τοι'•ς, λι'γων ... κ<ιΟ' ιiιΗJν ι)Ι'V t'Υ.<ίμι'
ΤΕ Εις l'V<t τοί,των των uδι:λφ ιiΊν μ ου T(J)V ι:λuχίιττ(ι)ν, ουοέ ι:ις ι:μι:
ι:κι.ίμ uτι:».
Μ,ιτli,ιfοιι κι·, .U - ,/{1
1

1

Ελευθερία από τα πάΟη
ΤλΕ:γΕ· λοιπf5v ο ΙηαοιJς προς τοι!ς /01•ι)uι'οι 1 ς (... )
Θfλεπ y11ωρίιπι τηv uλιί{11Ίαν και η uλιίθπο. Οfλι-Ί υας ι-λι-:11Ο1ΊJιιΊ
ιJΙΊ. ΛπΕ:κριϊ)ηοuν προς ο.ι 1τ(5ιι. 2.Ίτ.fρμο. τοι.1 Λ/1(.!ωiμ πίιι-0(1, και ι)π,
ι-:γίιιο.μπι ι)οι•λοι ι-·ις οι.,ιVvυ πι(ιποπ· πιιις ιn.1 λ{,;ι--ις, fJTt θfλι-τε γιΊ ι-ι
ι-λΕ:ι•θι-ϊ_Jοι:
Λπεχρίθη προς uι:τοι•ς ο /ηοοι!ς. Λληθι,ις, αληΟιιΊς ους λ{γιιι, ι5τι
πας ιfπτις πριiτπι την αμαρτίαν, δούλος ΕΙναι της αμαρτ(ας.
1

!ιοιίΙΙ\ΙΙ), η, 31 - .1-1

Κινέζικα γνωμικά
Λπι5 το περιοι)ιχι5 «ι;πτύλοφος ι,ιf(1» 15/5! /8(15 κω 15/IJ/ /8(ι5
(Διιιτηροιί;α· τη yλuίι1υι1 τοιι ,·πριοι\ικοιί)
Το να διδιίι1κη τις rις 1ίλλοι•ς, ηις ιιληΟ�·ίιις κω τu χ(_){η nις ηΟι
κ11ς, χ(J)(_)ίς νιι Ι'κπλ11 ω τά, 1:ίvω το αι•τιi ως νιι ιη•νιιΟ (_)οίζ.η μ�-γιίλιις
πι.ωμηΟrίας JΤ(_)Ος μ6νον ΤΟ\' ιJΚΟJΤ()\Ι ΤΟ\' \ (( %((Τ(!%((Ι ιn1 ιιt'Τι'ί.ς.
***
Ιlοί• οψFίλι:ι τις νιι ζηη\ι1Fι την ι:ιu1\νην τη; ψ1 1 χψ;: 11 Εψ1\νη
ηπαντιίτω ι:ν n] οοιj'ίιι. n1v οποίαν ι>ιτον τις uγuπι.ί, ι:πί τοσούτον
κuι προοδι:ύι:ι.
1

1

1

***

ΜΕ rι•πλf'; τι οιη•κτ6ν (την ιψι•uιδ<ι). 1πίλl)ο1•ιτι τον ωVψαντcι·
Οι''Τως, αι ι'•ruFις τοι μοχΟηuοι'• cις (J()I χuηοψF11 0(Ι)(Η\' εις ΤFλtΊο;ιοί
ηοιν των αuπιΓιν 001 1 .
1

Ο ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ

1-1-1

J'ou αr(ιινηστου /. ΘΓ:ΟΔΩJJΛΚΟΙΙΟΥΛΟΥ, Λκω)ημαίχο11,
καθιr;ητοι1 της φιλοσοφ'ας (ΠΟ Ι!ανr;rιιπ1ίμιο Λθηνιvν.

Ανθολόγηση του έργου

Χrιρ. Μ.7ιίρuχλη

Ο θf· 6; f"Ι�--τιί;.Fι 6τι ο Φιίοι'<Π (ο αντιπροιτωπευτικ6ς τύπος του
UΊωνιζιiμενου καλού ανflιι ιiΊπου) μf· τον ιιγιίJνα τη; ζωιi; Ο<ι ((λλϊιξυ.
Ο<ι ι•:-rι--vνι;.-:1jι1Ει n1 ο;.-:οπιν(ιδ<ι των ;ωΟιίJν ;.-:cιι Ο<ι ι•ψωΟf·ί <Πο ;.-:υΟ<ι
vιi </ ω;. Λ:-rιi n1ν ;τω.η των ((\'ΤtΟ(των δι•ν<ίμΗι)\' μ(ου (ΠΟ\' Φϊιοι•οτ
ο (-)ιχi; ;τι_)()οδοr.<ί τη ).ι'η_)ιι>οη τοι• δοι•λοι• τοι•. Mf· cιι•τ<i ια ι_, φrί>; το
:-rνι-:ι•μα ιι;τrt\'Τ<ί ο (-)Hi; ιπον ΜΕψlιJΤ<Η/'fλιi (τον 2.·ιιτιινιί).
Ο ΚΥΙ'/02.":

Λ }J %U/ τυΊvu μ ,· ι:π ηvπ,-f ιrι:γ%,χΙ'fl{Ι U,
'Ο,ιιως 1/fJ'ίΊOfJU θu τον οι> η γψτω ιπ η οωμίν,-ιu.
ι·νωvΓς,:ι ()U ο %1/ΠΟl'(j()ς, r5τuν το ιVνι\_ιο Π(JUΙJl)!{(ΠI,
'Οτι ύ.νθη %UΙ %U(JΠrJς ιπο μ {λλον Ou το ιπολι'οοιΨ.
1

Ο Φ<ίοι•<π ΕίνιΗ !'νιι ι)(νδ ι_,ο ;τοι• το φι'•πψΕ ο θΗi; ;.-:ιιι το j)λ(;τι:ι
η,'>vα να ;τι_,ιωινΪζΗ. Ο φι•τ<Η't_1γιi; f-ίνιιι /-\ι'j)ωος ;τως ίJ<ι ψ�'uι·ι ;.-:ω
τοι•; ;.-:υι_,;τοι•; τοι•. Ο /-\vωψιiς ;τοι• γίνι-- τιιι μιΊΗι οτην ψι•χ1j τοι•
Φrίοι•ιπ Οιι ;.-:rηιιλιiςΕι r.<ί;τοπ ΟΕ !'νιι λιφ;τι;.-:ιίuιιψ<ι. Ί:τοι ιι;τιi τη
ιΗ•γχι•<η1 Οιι </ Οιίοη οτη <Ηιψ11νΗ<ι. Lτο οημι-- ίο <ιι•τ<i τοι• iΊιιιλιiΎοι•,
ιi;τοι• (χιψf· (νιι Εςιιίuπο ι)ι·ίγμ<ι τη; ι) (_) <ψ<ιτι;.-:11; τι'χνης τοι• ποιη
τοι\ () Μαι ιιπο<ι ι-- ί.ιj; γίνπ ω Οvιωι''Τf(_)Ος %(([ ι)ιιιτι•;τιίJνι·ι μίιι :ίΤ(_)Ο
;.-:ί.ητι;.-:11 :-rv<rrωrη :ϊΤ(_)ος το ΗΕ6.

Μ1:'Φ12.ΤΟΦJ-:Λ //2.Ό·

Ίί ιποιz η,ιιυ. /ir1ζ,π: Λ / 'Τ()}Ι Ου τΟΙ1 ι/ι.ιπη:,
Λ ν ,ιιοι, ι>υΊσπ ,· τ η ν (Jι)ου.,
Nu τον οr> ηΊιίιτrιι !JΙΊCΙ. - αιγ(J ιπο ι> ψ5μ ο μ οι;_
1 1 α;τιί\'Τ1]< 1η ι-- ίνιιι <1.ληΟιν(ι Οι·ϊ;.-:ιi;
Ο KYJ) JOl::
ϊJπο α ιπ,iς ζη ι-.ϊά νω πτη γη,
ι1ι.·v που ιLϊαγοψύω να τον όοχιμriζι·ις. 1

1-l'i

ΛπιS την δοκιμαιιία ωrιήν τιη, Φιίοι•ιπ, ο Μι'ψιιποφ�·λής ΠΙ'l_)ψι'
ΥΕL rιπ6 τις διΊο δι νιίμΕις πιη1 πrιλε1Ίο1 ν μέιια ιπο ι)οιΊλο το1• ΘΕοι\ η
Ονητή δι•νιψη να νικψ1ΕL την (.ι0άνr.ιτη, η τάοη το1 1 πι_>ος τις ηι"!ονι'ς
της γης να νικήοΕι την τιίιτη τιη• πuος την πνΕΙιμιιτικιn:ητιί τοι•.
Ο Κύuιος απι.ιντά με την ίδω εμπιοτοιηΊνη κω ιωφι.ιξίι.ι, γωτί
γνιιφι'ζfl ιSτι ο ΜΕψιιποφΕλής δεν Οc.ι μπιψι'οι:ι νι.ι κιηωπl_)ι'ψΕΙ τον
π11 u11νι.ι της ψι•χιiς το11 Φιίουιπ ( ... ) Κω μ' ιωτ6 το πνΕι'•μι.ι ωωντιί
ιπον Μι:φιιποφ�·λιj:
1

1

Ο ΚΥΙ'/02,':

Λοιπr5v κuλά uοι• f'ΠΙΤ(}fπω! (... )
Κω με/vF. vφοπιαuμfvος, av Ι J ποχψωθιίς να rηιολογιίιπις:
Ί:'vο. ς κaλr5ς uvθρωπος, μ{αa ιπ η ακnπιvιj τοι• τuιτη,
2-ΊΨοωθu vετω χολu τοv aλη θιvό ΤΟ/) ι)υόμn.

***

2:ιλ. 122 - 125

ΦΛΟ'r2'Ί':

Άκοι .ι, πuϊπει va μol J φ'{μ-ις τηv κόρη!
Μ1�·cp12,τοΦΙ-:Λ / 12,Ό·
l lοιω1 λοιπr5v;

ΦΛΟ'r2Τ:

Λι ι τιίv ποι! πf ρωπ τιιί ρο. aπ' ει)ιιι.
Μf:'ΦJΣJΟΦJ::Λ / !Χ:
Λι•τιίv εκο'; ...
Λϊvω fνa ολωuδιr5λοl! aθιιίο πλuιτμa, (... )
J,,'πcivω ο· aι•τιίv ι)f·v fχω εξοι•οι'a 2•
Ο Φιίοι•ιπ ομιλt·ί τιίφι.ι ιrιΊμιι•ιιJνα μF την τιίιnι της ψι1χ1jς τοι• Πl_)ι>ς
το πεπΕ(_)(t<ψέν ο, ποος τις ηδονές της γης. ( ...) Ο ι'ί'>ιος ο
Μεφιιποφελ�jς κc.ιτιί τον διϊιλογιS τοι• με τον ΘειS εχcφcατιjοηοΕ
οωιπcί τον Φιίο1 ιπ. «ΛπιS τον 01 οαν6 απαιη·ί τα πιινέμιψφα ωπέ
οια, κι απ6 τη γη κιίΟF ανιίηατη ηδονψ, ( ... )
«11 ιιπιSλω ιn1, λέΕι κάποι• ο Γκαι'η:, κιίνFι τον ιίvΟοωπο χι•ί'>αίο».
ΛιrιιS ι.ικοιι)(ι'>ς επιδιιίJΚFl ο Μ�·r1 J L<ΠΟφFλ11ς.
1

1

1

***

2.'ιλ. 340- 34/

11 λαχτιίοα για τη φι•υη και την ομοοφιcί της, ΠΟ\ ! ει•οίοκομε
(ΠΟΥ Βι'οUεοο το11 Ι'καίτF. και ;του την είχε ποιν εκφοuοει με τον
η_)όπο τ<Η' ο \\Η 1 ικ1ιί>, ι.ιιrιή ακοι�ιί>ς κι· •οιει•ει την ψι•χιj τιη• Φ(ω1 1 ιn.

1-Ι(ι

Το :τνειίμα ;του είχε :τλημμι•ρίοει την ψι•χιj τοι• νεαι_)οιί Γ;ωίη:.
6ταν ανα;.-:ιiλυψε τη ιι·ιΊοη ;.-:αι την ομοι__)ψιά της. ιιυτ6 γεμίζει την
;το\ηι{νη ψι•χ1j τοι• ηλι;.-:ιωμ{νοl' Φιίοι•οτ. 11 φύυη είναι που Οερα
πεύει κάθε πληγή της ψυχής. ( ... )
***
(ΛΥ.ολουθοι"Ι' οι uτ(χοι ιι:τι5 τοιις λr5γοιις τοιι Φιiοι•υτ.)

Και rfτυ.ν η φιJση Ου. σt· διδάσκει,
Ίίfτε της ψυχιίς η δύι:υ.μη Ου. σοι· φωτ(!ωΟι·ί (. . .)

2.·ιλ. 138 - / ./Ο

***
11 γι•νοί;.-:ιι cαι_>ιl)(ίJς ι:ίνω ι:·r.�·ίνη ;τοι• ο(ίJζ�-:ι τον Φιiοι•(Π ηΟι;.-:(ίJς.
Τοιίτο ιι ι(ίνπω ;.-:((Ο<t(_)<ί ωτ6 το η'λο; τοι• (\ι·ι'•η:ι_ΗΗ' μ�'ι_>οι•; τοι•
Φιίοι•ιπ, το ο:τοίον ;.-:λ1:ίν1Ί μι-: τοι•; οτίχοι•;: «Το αιιίινια γυναικείο
μάς έλκει πvος τα πάνω». 11 Μιφγιψίτι( λοι;τ()ν 1-ίν((l ποι• {λκι:ι τον
Φιiοι•ιπ :τοο; Τ(( :τcί\'(1).
2.Ί·λ. -186

(Στη λι;υη τοι• ι\ r_J ιίμ,ιτο:; ψιι'ι,ι·τιιι το θ,ι1;μ11 της Υ.rίliιψ,ιης. Ο γψ1Jο:; ι'ι_μιιτιιc;
f'γιι•ι- ιΊ_μοτιις θιϊΥ.6:; ( .. ) «Ίr; ωυίι'!ο Ηηλι,Υ.ri μιίc; τcιι/!ιίι ι φηλιί» (. . .) // γ1ΨοfΥ.ι1
ιο•ο(γιι ιJΤΟ\' ιί1J,\r_J ιι ΤΟ\' Υ.rίομο της ομοcιι-ιιίς Υ.ιιι της 11γ,iπψ;. (. .. ) /Ί' ι1l ! τr5 ο
rί1Jι\ψι:; .. χ111ι_Jπιι,ι, μι· ι·ι•χοι_J(ιιτηυη τη1J .,(}ι,ιτοβο1ιλ(11 τηc; y111Jo(Y.oc;, ποιι ΤΟ\'
1·1/·υ,1•11 %(1/ ΤΟ\' ο,\ηrιΙ ,7(}(Ι:; Tlf\' {)/Ι(}(ί)'Ι(l ll(},l/{}J)/(l, ΠΟ/1 ΤΟ\' ΠO(Jlf'/O(}f'/ ){([/ τοιι
ι•.,rίυχι·τιιι τη 1 (Υ.η, ,,οι• το11 ,n-ιιιrιλι,Ι)\'1'/ μι- το rιιυί1Jω Υ.111 το Οι/ο.
Λπrί το /!ι/iλ(ο «ΦΛ ΟΥ2.'Ί;, Μι τ,ίιι (J. /. 1/ιιιιλιiΥ.η, ι-κ,\. « ,<Λυτ((}(Jc;», υιλ. 270)
1

***
() ι1.ν0 ί_) (ι);το;, Ζ<t0<Γ>; <ιγ<1>νίζf·τ<1.1 ν<.ι f:λEι,Ot:l_)(r>OEί μ(ο<L <.ιπ() τη
χοονι;.-:ι)τηηι r.C(l νfι οι•λλιψπ την <t,Η)/..ι•τη {ννοιυ ;τοιι �'χι:ι η ζιιηj
τοι•, 1:ίνω ενδι:χι1μενο οι•χνri νι( πλιινηΟι:ί. 11 Or.<JTE1ν1j ;.-:ω οι•γ;.-:1-:χυ
μι'νη τιίοη :τοο; το t(Πι)ί.ι•το :τΕί_)Ι<ψίμ:τω ι1:τ<> τη οzπιr.<)τητυ, τη
ο;.-:ο:τιμ ι1τηηι :τι'ι_>Ι<)(_)Ϊζπω ι(:τι1 ηι ωοΟηηi, <L:τ<) την ι:t(\ική γνιίιοη,
απιi τη bιiξα, απιi την ηl>ονή. 11 ηiοη τοι, ιινΟ ι_> rίιποιι ;ψος το ωτ6λυ
το ι)Εν ι·ίνω ποτ{ χι,ιοιοτ1j rι;τ(J την τιίοη τοι• π ι_> ο; το Ονητι1 ;.-:ω
:τι: ι_> ιιι>ι_>ιιψι'νο. Το Ονητ() μι'οιι ιπ:ον ιίνΟ ι_> ω:το ι(ν<(r.(1:ττπ ;.-:ιίΟ�: ιπ:ιγ
μ.1\ την ;τοψίιι τοι• :τ ι_>ο; το γι:νtr.(). L' ω•τψ• ftr.ι_)φι/ις τη δι:τλή τfί.οη
τοι• ((ν() ι__ιιίι:τοι• ιπηοίζπω ι1λο το {ι_>γο, ι1λη η τ ι_> (('((Ι)ι)ί(L τοι· , ι·;ωίτι:,
:τοι• ιμ' ι_> �Ί το ιiνομ(( Φιίοι•ιπ:.

1-!7
2.'ιμ ιι, ιιίιιι, ς:

1. Λ:rιi τη 1,(χη τι,11, .-·πιι_ιιιι1μι,ίv :r11Ίιι,ί1,1·τιιι η ψι·χιχιj .τι_ιιiοι>α:;. ι\1(ιι ιιοιι ιj
:rιιι_ιοιμ(ιι λιΊ-ι: «2.'111, υο11 τι1χη .71"/(!tΙυμιiς :rι'ψιιιι' τοι, yι · ιιyιιιιιμιi». Οι :rι ιι_ιιιιιμο(
,V1,01τ111 yιιι τφ' τι-λοιο:rοfη,rη τοιι 111,(Ιι_ιιιί:rοι1.
2. /:Ί>ιιί ι·,τιιιημιιι'ι,ι-τω η υ:rοιιι\ιιιι5τητιι χιιι η ι\ιί1,ιιμη τη� ιΙ'(Ι'ΙΠf/ΤΙΙς.

Τι να φοβηθώ;
Ο Μι:γίις Βίωίλt-ιος, πτίο:-ωπο; ΚιιιιΗφt-- ί{(;, ι'Ιιια(_ΗVι)ηιv γιιι τη
ψιλ(ινΟοιι))Τ(;οj τοι• ι'Ιοιί.οη. Τιι JT(ί.VT(( {1)ιvi-- γι{( τοι•ς ίj,ί(Ι):(ΟΙΊς %((1
τοιις πιί.οχον1:�--ς, ζιί!vτιις ο ίδιος μι-: {(JΤ6λι,τη λιτ6nμιι.
Ο ιΊ πιφχος Μιiι'ι�-- οτος, μ�-- t'ντολ1j τοι• ίtί)t.- ωνιΗ' ιιι•τοκοιί. τιφος
Οι•ιί.λι--ντος, τον κι'ιλ�-- 01-: κω τοι• ζ1jτψπ v' ((Κολοι•ΟψΗ'Ι τον ιφ1-Ίrινι
ομ6, ιιπt'ιλι,J\'Τ{(ς τον ιιν ι'Ιt'ν ι•πιικοι'•ο�-- ι.
«Τι \'(( ψοl)η0ιί1: - οι,Ίτηιπ () Βω,ίλtΊος - τι μ;τοοι-- ί; \'(( ιωιι
κϊιv�-- ι;:»
«Δtjμι-- ιι οη, 1-- ξιψίιι, Ι)ωΗινιοτ�\οιιι, Οίί\'υτος», ιιποκοίΟηκ�-- ο
Μ6ι'\ωτο;.
«λλλο τίποτιι ιιπι·ίλ ηι τϊ μ�-- , διι)ΤΙ fιπ' 6οιι 1-- ίπι·ς δFv φιψιί.μω
τίποπ. Λ;τ 6 δ1jμtΊ•ιn1 1)ι·ν μπιψ�-- ί v' ((νψη•χ1jιπι ιί.vΟο(Ι)πος, ;τοι• 1),.- v
ι'χtΊ παο(ί. δι 10 τοιμμ�'vιι οοι' χιι κω λίγιι Ι)ιΙ)λίιι. Ι�ξιψίιι 1)1-v μ.ι-τοοιίJ
Vίt πιί.Οω, δι6τι ιπ <)ποιο μι-'οος της γης, εί μ αι οδοιπιίρος χωρίς
πατρίδα. Βωτιιvιιπ1\οιιι δι·v μ,-τιψοιΊ v νιι γίvοι•ν ιπ ιτιίψιι ω'\ιΊ vίηο,
;τοι• Οιι 1-- κ;τv1-- ι\πι ιιι· nιν ;τοι,'>n] πληγ1j. Κω ο Οιί.νιιτος Οιι ι·κπt.ηί)<ιJ
ιπι ιSλΗ:: τις ι-;τιΟι,μίι·; μοι•, ι'Jιι)τι Οιι μι-- φι'οι-ι- πληοιι'ιπΕl_)α ιπι1 (-)1:ιi.
1

(Λ:τιi το /Jι/Jλfo «Λ!1-yιίλ1-ς :rψίξι,; χιιι Μι-yιίλιι 1·Ίχλψιιιτι1 υτηv ιυτοι_ι(ιι των
l:'λλιjl'lol'». τοιι Κ. Μιλι1ΗΗΙΙ_)ιί.το1•λοι•, ιπλ. 110).
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Παρομοιώσεις ...
Του /J(κτωρος ΟιιγκιιΊ

Λν αι ψυχαί των ανΟριi>πων ήσαν οραταί εις το1•ς οφΟαλμούς,
εκάστη αυτιiJν Οα είχεν ομοιότητα προς ζιίJον τι. Λπ6 τοι• οστρειδίυυ
μέχρι του αετού, από του χοίρου μέχρι της τίγρεως, όλα τα κηiνη
ευ(_)ίσκονται εις τα εντός των ανΟριi>πων· εν εις έκαιπ:ον, ενίοτε δε
και πολλά εις ένα.
Τα κτήνη είναι αι μυρφαί των αρετιί>ν και των κακιιί>ν ημιi>ν·
είναι τα ζu'Jντα είδωλα των ψι•χιί>ν ημιί>ν περιφερόμενα προ των
ομμάτων ημιi>ν. Ταίtτα ο Θε6ς δείκνι•οιν εις τσι•ς ανΟ(_)tίJποι•ς, όπως
εμj)άλη αυτούς εις την οκέψιν.
(Οι ιiθλιοι, μπο φρ. /. Σκιιλι'τση, βιβλ(οv 5ο, Ε')

*****
Όταν κοινωνu'> τους (!ΥΟ(_)(J)ΠΟυς ποτ{ δε ιηiπω το Π(_)()<J(Ι)Π()
τους, αλλά καμιά ψο(_)ά μοι• λiει υ λογιομ()ς νΗ κοιτιίξω το Π(_)(J<Jωπο
των Π(_)ΟιJε(_)χομένων στη Θεία Μετ6ληψη. Τ6Η ιηϊπω το Π(_)()ιJ())ΠΟ
του ενός να είναι 6χι πuόοωπο ανΟριi>ποι 1, Ηλλιί να iχει μ(ψψ1i οκιΊ 
λου, 6λλου να είναι οαν μαϊμοι•ς, 6λλων να iχει διcίψο(_)ες μι)(_)ψiς
ζιi>ων, φοj)εuiς μι)(_)ψές! Θεέ μοι• λiω, αφού είναι άνΟuωποι, πιί>ς
έχουν π(_)6οωπα ζιi>ων; Είναι και με(_)ικοί πο1 iuχονται να κοινωνή
οουν με πικSοωπο ήuεμο και ιλcφό και μ(>λις κοινωνήοιΗ•ν λcίμπει το
πuύσωπ6 τσι•ς οαν τον ήλιο.
1

IF{!υμόvαχοιι /άχωβοιι Τuαλίχη (1920 - 1991). /lγοι,μ(vου της Μυνtίς Διιβ(ό
Γέροντος, Ευβοί(Ις. (Ο τρ(τος γvωuτός οvομ(Ιuτιiς ιιτο /1ιινΕλλήvιο ι'ιιοριιτικι5ς
λFΙτουργός της rκκληuίος. Οι ιiλλοι όιJο ήυοv, ο /Ιορφιίριος της Αττικής (1906 1991) κυι ο Πο(σιος τουΛγ(ου Όρους (1924- 1994).
Το υ:ιι5u:ιυuμιι t·λήφθη α:ιό το /iιβλ(ο ,/Γ:νιις ιiγιος Προvτιις, ο μιικ(Ιριιιτιίς
:ιυτή(! /ύκωβος». Λιίινη Ι:ΊιfiοιΊ1ς Ν95.

•••••••••••••
••••
•••••
•••••••••
••••••••
••••••
••••

ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ
Από την ελληνικιί αρχαιότητα:
Εκr.ίνος ποι• ιιιrrοκτον1-:ί, κ6j)Ει ω1Οαί l_) t'τ<ι (μf τη j)ί<ι), το ί'ψ6μ ο
που του {χΕι χ(ψ(ιξι:ι η Moίl_),t.
1 ΙΛΛ Ί'ΩΝΛ (Νriμοι, 1173 C..)

(Ος 11ν ε1111Ηiν χπfνη, την της ι-ιμ11ρμ(νης βιΊ1 ιιπο,πι·ρι,ίν μο(ρω,)

*
Ι'ι<ι <Sοοι•ς Είνω κιιλι•ποα να πΕΟιΊνοι•ν, Fίνω ωΗ'I\Ειιι ποος το
ΘΕίον να π•uγετοιΊ ν οι ίδιοι τοι 1ς r.αι•το11ς τιη,ς, ιιλλϊι οντίΟετα πl_)έ
ΠΙ'l να ΠΕQψ{νοι•ν etλλον π ογέτη. ΔFν ποt'πΕι ν' αφωuοι•μΕ μ6νοι
τη ζωή μ({ς, ποοτοιΊ μας οτι:ίλι'ι ο ΘΕ6ς το μιίνι• μιΊ το1 μΕ την μ<ψφ11
μιιις ανάγκης.
1

1

1 JΛΛ Ί'ΩΝΛ (Φr1f,\ων 62 Λ, C..')
(Οις ι\ε βι'λτων τι-θνιiνι1ι... μη ιίυιιίν ι·υτιν 111ιτο1ίς ιϊι 1 ιτο1ίς π1 ποιι·(ν, 11λλ'
ιiλλου δει περιμ(νι,ν ειιι·ργ(την... μη πριiπρον (lιιτιiν 11ποχτιw1ίν(lι ,\ι-ιν, πριν
ανιiγχ ην τιν11 θιΊiς ι·πι;n'μψη)

***
Από τη σοφία της Ανατολιίς:
Είναι δειλία, c,> ,φίψιωπι», οαν δFν oF οπucίιχν�-ι τuέλcι,
να πας στ:ην (ιλλη n1 ζωή, ;τοιν ιJοι• φων<Ίξουν «έλα».
ΚιψΕις το δu6μο της ζωιjς, χc,φίς να πuοχc,φψπις,
Μιι Οι-ΊuΟFις πίυω, γιcι ποιν11, να τιSνr. ξαν(ψχίοFις.
Ίί1 χομ:rολ<ίϊ του Δrρβ{ιπι, Σωχριiτη Ι !ροχο:τίου, Λθιίνα l<J./3.
(Ι'ίψυuπις: J:χείνος ποιι χ,ιτιi την ι(ψο της μ,iχης, ,-γχι�τ11λι-ι'πι-ι τu όaτλu χαι
τρι'ππαι εις ψυyιί)-
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ΤΛΓΚΟΙ'

ΛΥΡΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΕΙΙΙΜΓ.Λ!:ΊΛ: ΧΙ'ΙΣΤ ΚΛΜΛJ>ΩΊΛΚIΙ
Λοιπόν ναι, η αγά:τη Σοι! υε μi11α f° {11αι τ/λΕ·ια. Λοι;τr511 νοι κατϊ
βηκΕ·ς ως εμϊνα. Ω, Σι· Κ1 1 ριε όλων των Ol'(_)Ul'Oί11 ;το1 1 θu.τuιι IJ αγάπη
ΙJΟΙ' αιι r),·ν 1!:rιίρχα:
Με :τιί(J,ς σι'vτροφ5 2.'οι.· ΙJ. όλα τα :τλοι'ΤΙ/ 2.'οι·. 2.'τψ κιφι)ιά ,ιιο1 1
ι::τάρχει τ' ατϊλειωτο ;ταιγι·/r)ι της χαράς 2.'οι '.
2.·τη ζωιί ,ιιοι! η θϊλησιί ΙJΟΙ.' ;τα/ρ11,ϊ :τϊιι1τα jlO(}(f ιί και σχιί,ιια.
Και για τοι5το, 2,Ί,, ;τοι• ,'/ααι ο βαιJιλιάς τι,111 /Jαιτιλιάι)ωι·, ιπολ/ιπη
κες με καλλοι'Ιί για να αιχιιαλωτ/rπις την καρι)ιr1 ,1101 1•
Κω για τοϊτο η αγιί.:τη ΙJΟΙ' χιί.11 παι 1πηι1 αγιί.:τη τοι• Ε-.'(}αιπιί 2.'01 1,
κι f'r.ε/ q,avc:ρr(ιvf'IJU.ι 1πην τ/λ,ϊα /νοιιrη τω11 ι)ι 10.
Φως! Ω Φως μοι·! Φως ;τοι1 πλημμι•vι'ζ/Ί το1 1 %()!Jjl0, ί/ΙJ!ς Τ(ι)ΙJ
,ιιατιοίν, ψλ/ γλι'κα της καψ)ιιί.ς ειτι5, rιι Φως!
Λ! Ως rπα κατιί.βαθα της ψι·χιίς μοι•, ω Λyα:τη,ιι{νι: ,ιιοι·, ;τι·ιιιχι 1 111ται το rμιις κr11 rποιJ φιιτr5ς το κάθf' χά1)ι, rιι Λατφμf11ε ,ιιοι•, r)ο11ι"ςο
ντω της αyιί.:της ,ιιοι• οι -;_rψιVς.
ΊrJ. οι•ριί.νια α110/γοι-ν, οι U\lf',f/Oι ;τ11{01'1' OQ,l(IJTΙ%0[; y/λιο ΠΙ'Q11(1
ε;τιί.νω α:τr5 τη γη.
2.'τον οικ,·ανr5 τοιι q:οιτr5ς, Λγυπημfν,: μοι•, πι ;τπολο1 1ι)ι-ς ονο/yοι.Ψ
τα rr,πιιιί. τοι•ς, κι· οι r.(_)/νοι κυι τα γιuιπμιιί. λιποΟιΊΙΟΙ'Ι'Ι, 1ποι! rμιιτr5ς
τα %1',ΙΙ ατα. Κο/τα, κπ/τα, ;τπλι•ογαπημϊν,: μπι•, ;τοίς χ1'11ιϊ το χιιι 11Jr1ψ
τοι• rπα rΤΙ'ΙΨ,·q,α το rμιις, κυι ;τοίς ακορπά πολιίτιμο :τπψ)1)ω μι-· r5λη
τοι·ς τη λrJ.μψη.
Λ11ατριχ/λο ηr)ονιjc ;τ,·uνr1,Ί υπr5 rι 1 1 λλπ ιπ rι 1 1 λλο.
ΛΊr);τη μπι·, κι· ι-.1Ί1υ.ι η χυ.ψ1 ομfτ(}ψΙJ. ΊΊJ1· ΟΙ!ΙJ(J.11/ΟΙ' ;τrπυμοιJ
{ιJ;ταιJrJ.ΙJ οι ίf,(}άχπς κι r5λο :τλημ,ιι Ι!ΙJι'ιτυ.111-· οπr5 ι ι·τι 1 χ/ο.

ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ
}:ι•λλογιιrπίπ nι <ΤΠ<ψ<ί οας- δι'ν ι'χι'π ::τλωπt·ί γι<ι ν<L tιjπ ουν
το κn\νη, μri γω v' ωωλοι•Οι-:ίπ rψαή κω γvιίιηη.
ΔΛΝΊΊΙ {«Κιiλιι,π;", Λ, 2rι, 112. ι\Ιcτιιιι <J- 1: 2-Ί 'I ι·<JΙ/)

*

Λδι,λφοί μοι•, <�δι,λιι·οί μοι•, ο Κι'(_Ηο; μt' κrίλΗΗ' νrt ;1τι_Jπ<ιηjοω
ιποι•ς δοι1μοι•ς ΤΙ}ς uπλι>ΤΙJΤας και της τuπι::ινο111ιιο11ύνιις κιιι κιίλ�·
<ΤΕ μιιζί μοι• κι ()ιJοι•ς Οι'λιJΙ Ιν vrι /lf' rαολοι•Ο1jιΗ111 v κrιι vιι μι· μ1μη
Οοι•v.
*

Δt' Οιι π<ίι_JιΊς f'Ις τον ιίλλο κι1ιηω, π<φ<ί <),ΤΙ ι�ιίιοtΊ; �Ί; ιι1•τι1v.
ΊίJ/Ι<.}ΧΙΧΙj :τιιψ)[JIΙΙΙ (1:Ίι 1/JI- «Ι:Όπιίλιιιι ο::; ι\ϊι:", 3 //8//8(ι5J

Δι·v ιω; t'ι�ωκι' ο Ηι'ι\ς τον πλοιΊτοv ι�ιιι νιι ;τι1λ1•τοι,'ι'(ι,ηιι·v :--:ιιι νιι
κιίvωμι·ν ;τολιί τιμιt ψφt'ιωτιι κ<ιΙ ;τιιλιίτιιι ι•ψηλιί. κω οι ιιτωχοί νιι
ιιποΟιιίνοι•v <ιπι\ την ;πίvιιv. 'Γχομt'V χοι'ος νιι Τ[_Η,'>Ίι,ιμι·ν κω νι�
;τίνωμιv το <L(_)ΚΙ'T<JV μα; κω τιι ι•;τιiλοι;τι� vιι τιι ι·ξοδt·ιίι,ψt·ν tΊ; τΟΙ•:::
ψτωχοιΊ ς:. Λι'Τιi t-ίνω το χοt'ος μιι;. ιιδι),ιιοί μοι•.
*

Κοομιi,:, ο Λιτωλr),:,

Lι•χνιί οι πι_JιΗπι•χt'ς της μιίν<ις ποι• ιιγ<ιπιίιΊ. πιίνι· κιι1 <fΠt_ΗJΙ 1 '(ί
ζοι•v γι'•οι,ι οτο ;τωδί τη;. οιιv μ<ψψ(ς ιιγ'(ι·λ1κι'::: κ<ιι Κ!_)<ηοι ί ν
μ<αι_Jι•<ί τοι1 τι; κι�κ�'ς ι·π1ι_Jt_Joi'; ;τοι1 μ;τοι_Jι'ί νι� τι_Jιίj"\ηξιιv κοντιί τοι•
οι ίδιt·ς τοι• οι οκ(ψι'ι;.
*

ΛΙΨιι ι\/.τιΊ:.111-τ (/1 ιψχιιιΊι ιιοψ"ιι)

Τη <ιιιίιχΕΙ<L κω τον πλοιίτο οι <ίνΟοι,ποι τυ t'χοι•v ιπηv ψι•ι.ι\
τοι•ς κιιι ιiχι ιπο ιηίτι τοι•;.
*

ΊΌί<ι fίνω ικt·ίvιι γιιL τι� ο;τοίιι κιίΟι· ιίνΟι_Jωπος πι_Jι'πtΊ v· ωr;,:ο
λrίτω μ· t·πιμι'λtΊ<ι· το πι_Jιίιτο ι'ίνω η <1 !_)Ο\'Τίδιι τοι• γιιι την ψι•χι\. το
δt·ι'•ποο η ψ(_)Ο\'Τίδι� τοι1 γιιι το οιίηω κω το τuίτο %((1 Π/.!'Ι 1 τιιίο η
ψ(_)Ο\'Τίδ<ι για τη (Τ(Ι)(ΠΙ] χuηοιμ ο;τοίηιnι nιv ;ωημιίτωv.
Ι lΛΛ ΊΩΝΛ (ι\"ι5μοι, 7-13/:"j

1)2
11 μετcιξ'ί• οοφοίi και φιλοσ6φοι1 διαφιψά είναι ότι ο μF.ν ψιλιSοο4'0; γιγνιίχ_τ;,:ει, ο δε σοφι5ς πράτπι.
(Λπr5 ro Πf'ριοόιχιί «Επrιίλοφος vfo», 15/3//865)
*

Στοι•ς '�λληνF.ς τα πάντα έχιη•ν {να ξF.χωuιιπ6 μF.γαλf-ίο. Το
πνεί�μα τους λάμπl'ι παντού: ιπο μάρμαuο, ιπο χαλκ6, ιπο ιπίχο,
ιm1ν ;,:ωμιz11, το ίδιο κω ιπην τραγική μϊιιτ;,:α. Όλα ιSιτιι βγ11κιιν απ'
τοι•ς 'f:λληη:ς είναι λοι•ιψ{να υτο φως.
ΓΚΑΙΠ: (!! παρωΜιι uτοιις Λρχιιiοιις, μπιΗ/'(>. /. 1/ιιιιλιίχη)

*

ΥπάοχΕι ΟειS; ποι• ποονοι:ί γιιι όλα ;,:ω δεν Ι'ίνω δι•νιιτιS να διιι
ψί•γοι,ν την ποοιτοχ11 τοιι οι•π οι ;φάξFις μας, υλλιί οίrτ:Ι' ;,:ω οι ποο
Οfοει; zω οι ιτzfψFις μcις.
/:Ί/ΙΚΠΠΟΥ (Διιιrρι/1111; /J, ιι\ 1 /)

ΠΡΟΣ ΊΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ «/ΛΙΣΟΥ»
Η ΘΕ ΟΣΟΦΙΚΗ ΕΊΆΙΡΕ!Α ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ.
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. ΜΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟ ΚΡΙΘΟΥΜΕ
ΣΤΗ Μ ΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ Π ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Τ ΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ.
ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΥΠΕΡ
ΤΩΝ ΣΚΟΠΏΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΗ>ΕΙΑΣ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙ ΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘJ ) ΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ.
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤοιJ ωΊ'ι,ινιμπου !ωιίννη /Jιιυιλrί

ΑνΟριίιπινα δικαιιίιμιηα ... 'Οταν διαj)ϊιζοι,μf, ακοι•με ή κω π l_)ο
φέuυυμι-: αυτές τις λεςι-:ις, αιο0ιιν6μαιπε μια τ6νωοη, μω ενΟϊί. (_) ΙJν
ση, ένα υυναίοΟημα οιγοιφιcίς και ι-:λ.,,ίδιις.
Τυ ε1•χάuιιπο αιrrιS <ηιναίοΟημα, άμα κι•l_)ιαuχή<πι, διιίιχνι-:ι ιιπ6
μέοα μας τον εφιάλτη του πλf.γματος της κατιιψ(_ΗJVΙ((ς, που οαν
Κίρκη μας ναl_)κιίινει κω μας 1•π<ψϊιλλει την ιδέιι, 6τι μι-:ιονι-:χτοιΊμε,
ότι ι-:ίμαιπι-: οι απωΟημ{νοι ανάμεοα υτ011ς άλλους, τοι•ς ομοίοι,ς μας
αvΟuιίιπους ιπην κοινωνί<ι, 6τι η'λος είμιωτι-: οι ιιδικημι-'νοι. Το
ιrυναίσΟημα αιrr6, το ι-:λπιδοφ<i(_)ο και το ωοιιSδοξο, rχι:ι ιικιiμη την
δύναμη να μας ι-:λι-:υΟι-:l_)ιίινει απ6 τον φαντωπικ6 κατατψγμιi της
αδυσιίητητης Μοίρας μας, οτις �οι•λές της οποίιις ιιδιιψαl_)τι•l_) ητα
και απροφάσιοτα οφείλουμε δήΟεν να υπσωοοιίιμι,Οα, μέχι>ι σημι:ί
ου ιίJστε να απεμπυλοι,μι-:, ν' αποτάοοοι,με κ(ιΟι-: δικαίωμ(ι μας.
'Cτσι, πcψαλι,ι-:ι κά0f προοπάΟι-:ια για τη j)ελτίωοη του μrλλοντ6ς
μας.
Αvωrηκι1ινπι1ι, 6μως, το \Οικ6 μας ανά<m1μα και με 1•ψηλιS ψl_)6νημα Οαι_ψαλέα ατεvι'ζιΗ'Jι�· την ζωή, 6τιιν πιιπrιΊοι•με 6τι ε'χουμι-:
και μεις δικαιιίιμιιτιι σ' αιrr6ν τον κάψο, <πον οποίο 11ι>Οcιμε γι,μνοί
και αδι1νcιμοι.
Τϊλος, όταν το νι5ημα των δϊ•ο cηrτίίJν δι•νιιμικίίJν λt-'ςf.<ι>ν διιψl_)ιίJ
σει το νοι• μας και την καρδιά μιις, τ6τι-: νοιιίJΟοι•μΕ μέοα μας νιι
γιγαντιίινεται η αυτυπεποίΟηοη. Λισ0αν6μωπε την δι•νcιμη της
οντ6τητιiς μας. ΝοιιίJΟοι,με 6τι είμαιπf f.νcι εν<η,vείδητο δι•νιιμικιS.
Εγι1> και μι-:τcψιιλλ6μωπι-: υε ιοχι•l_) οιΊ ς και οε δι•ναμικοι•ς, ιίΗπε να
διεκδικήuουμι-: πια μόνοι μας, μι-: τα χf. l_) ια μας, αχιiμη και μι-: τα
δι.S\'Τtα μας, σαν τον Κι•ναίγι-:ιρο, ία διχαιίίψατά μας τα ανΟuιίιπινα.
Αλλά, για να φΟάυυι•μι-: ιπο οημείο ωrτ6 του ηl_)ίιιϊιψοι\ π(_)έπι-:ι να
έχουμε σαν κίνητρο μια ζωντανή πίιπη στι-:ρι-:ωμένη ιπην !Ύί1>ση.
Και η Γνι[χτη αιmi, για να είναι αληΟινή, πuf'πει να είναι Οι-:μελιωμέ
νη ο' ένα ν6μο Φυοικι.S που να επιj)άλλεται σαν αξία πuαγματικ11
σαν αξία αιιίινια και ακατι:ί.λυτη.
Ο νόμος λοιπ6ν αυτtiς, ας το γνωρίσοι1 μι-: ιSλοι μας, είναι ο μεγά
λος Ν6μυς της ΔικαιοσιΊνης 11 ο Υπέρτατος: Ν6μος της Λνάγκης, που

1 ."i--1

bιcαct\'Ονι'ζrι n1ν η_)οχιϊι ni; 6λη; Φι•ιπως zω χcψϊιιηπι n1ν ποοι'ίιι
ιiί.ιιJ\' των ιrt'\'Ftι'Ιψπων ω'Τ1j;. Τον νιiμον τοι''Τι1ν η Φιλοοσιι-ίιι r·zr·ί
νη :τοι· ιωχολι-:ίτω με τον ΕιΗ,rτεοιzιi Λιiγο των λrιτοι•ογιι(Jν 6λων
των ιιυινομf'νων τη; Φι'•οεως. (){λrι νιι τον ονομιί.trι Νιiμο της
Λναγνr,Jι_:,ίοι'ως. ΙΊcηί. λέγι'ι ιiτι. η Φι•ιη1 rίνω rzr-ίνη ;τοι• πcψι-'χι'ι.
:τοι• δίί')rΊ τιι :τrίντα {ΠΟ\' cίνΟ ι_:,ω:το. ο ι'ιν0 ι_> (Ι)JΤ()ς 0(/ f'l/,Π \' cινιιγνω_::
οι-::;:r-ι zω νcι δr'χπrιι το bιδιiμrνον.
Το :τι_>tt'(μtιτι:-ι.ιi. το Ι)ιt0ι•. το r·οι,rποιzιS νιiημιι τηc ΔικωοιrιΊ νης
cι.νιιί.ι• πω r :τι"((><ψμcιτιzι(rτιιτcι ιπο 11ι•Οιιγ<iur· ιο αξίωμιι « Εκϊιι πω το
ι, \'Ι] %Ο\'». Τιι bι' ιι νΟοι,π ι νιι δ ι ;!<ι ιι(ψ ιιτι ι οι μ;τ ι•z νι(Jνοντcι ι ιπην
(ννοιιι τοι• zιι01jzo\,o;. ;τοι• ι':τtl)ιίλλfΊ ν' ιινιιγνι,Jι_>ίζ.οι•μr: 6λοι οτο\'
zrιΟι'νcι το ι'Ιι;.,:ιιίωμο \' ιι:τοί.ιψΙ)<ίνrι 6.τι τοι• ιινιj;.,:rι cι:τιi τη Φι•ιη].
Lι'•μιι ι,Jνcι. λοι:τιiν. μι' τι; Φι•ιJΙο%ι_Ηηιzf'; ιιι•τι-'; bοξcωίι'ς. η
l%(([()(Tl'\'I] %(([ το διzιtί(Ι)μ(t ;τοι• ιι:τοοοr'r-ι ((;Τ() ((\'Tll\', ψωλιϊιtο1 1
ουν νιiμο; ι'Ιι•νrφιzιi;. cινιιλλοί(Ιrτο;. zιιι ω'Ιι•ιΗ(πητο;. ιΗt\' Νιiμος
Λνιίγ;.,:η;. μι-'ιΗιΊrτψ' Δημιο·•ι_:,γι·-οίν r·;.,:r·ίνην 01 οίιιν ιι;τι\ την ο;τοιιιν
ιiί.cι τιι ιi\ι<t ι'zοι•ν :τλωπι-ί ;.,:ιιι ιι:τιi την οJrοίιιν <t\'ΤΪ.οιΊ ν την ι'Ιι•νrψη
zιιι τιι μι'οιι τη; ι•:τιί ι_>ς!'Ι(J; τ11J\' %(tl τη; ιrι•νι·χίοι·(Ι); τη; L.(!)Ιjς Τ(Ι)\'. Το
<ψι.υίο ιι:τιiιιΟr·'(μιι «ιινιί'(Ζ<ι ;.,:ιιι Οι·οί ;τι--ίΟο\'Τtιι» ι·uμψ'!'l'!'Τω οι_>Οο
ί.ογιοτιzι'ι. ιiτι zω οι ()ι:οί. οι ι•:τι' ι_:, τιιπc r·κι:ίνr; ιrι νι:ιb1j0Ης, cικο
ί.υι•Οοι•ν τον Νιiμο τη; Δι;ωιοοι Ί νη;. οιιν Νιiμο ιινι'ιγzης ιπη ΦιΊ οη.
11 ιιί.ψ)ιΊιt ιιt'ΤΙj ιινιιιψί την ιι\ιίληψη. ιiτι η Φι•οη 1'Ιημιοι1 uγι'ί :τt_Jo
\'OfllOl' ι.<ι ιi\-ru. Κι•ι_:,ίοι•c zιιι Δι:ο;τ1iτιι; των ϊιλλι,Jν.
Lτην zί.ίμιιzιι. τηc tι,JΙj:: η ιιξιολιiγη<η] Τ(Ι)\' ιi\'Τι11ν 1 1 :τολογίζι'τω
ιινιίί.ογιι μι· την bι'•νιφη μι· την ο;ωίrι zιί()ι, Ο\'Τ<iτη; ι:·ι-:1'Ιηλr(JνιΊ το1 ς
i\ιiμιJt•c τη:. τι; [ι'Ιιιiτητι': τη:.
Lτι; ϊ.<ψηί.Ι'; rJ)(ι()μίι'Ιι:;. ()[ νιiμοι ((Ι'ΤΟί Ι) t_) ί(Τ%()\ί((\ ()!" λ1jΟιιι__:,γι1 1j
ιΗ· ί.(tνΟιί.νοι•ιτιι ;.,:ιιτιίιπωrη. Lτιc ι•ψηλιnι'ι_>t,; !'%1'Ιηί.ι(1νοντω ι'\'ΤΟ\'ίt.
ι·ηονι,rτι"(_)<ι. Φrινι·uι,'>νπrιι. τ(λο;. μf· :τληι_>ιiτητιι. η ο:τοίιι χιψιικτη
ι_:,ίCfΊ :τω το ι·νιτι•νr·ί/)ητο Ι·:γιι>. ιiτυν τοι•το υγγι'ζι-Ί την ι1J(_)tμιiτητιι,
ι'Ιηί.ω'Ι1j ()Τ((\' ι'zι:ι ιι,ΟιίοιΊ την πλrιιiτητιι.
ΙΊιι νιι μ:τοι_:,ι'οι-ι. ιiμω;. ο ιίνΟοω:το; νιι. :τrιηjοι-ι το τι'ί.ι:ι•τιιίο
<ι-,ωί.ο:τιίτι τη; 1 ΙνιΊ'!Ηηιzιin�το:, νομίς(Ι) <iτι. :τ(_)ι':τιΊ ν' ιιzολοι•Οιj<τι-ι
:τιιπrί.. ιιi.λ<ί zω Ι'νrrι•νι-ί1'Ιητιι. ιι>(_Η<ψr'νF; <φχι';, :τοι• νιι. τον %rιτι·ι,()ι1 νι1ι•ν ιπιιΟι·uιί. or· :τr.._1οzιιΟιιJ(_)Ι<ψι'νο οημι-ίι1 )1'1ι·ολο·rιzοιΊ :τ(_)<ΗΗιν<ιτο
ί.ι,ψοιΊ . 1-ϊνω τοι•το ιι;τιι(_)rιίτητο zιιι ιινιt'(Ζιιίο. χι•uίω; ιηjμι't_Jίt μι'ιΗt
ιπιι :τοιzίί.ιι zω ιιί.ί.ηi.<ΗΤΙ"(,φ<1ι1 ιiμι·νιι lι'Ιι·ολογιzιί ψ-ιΌμ(Ι_τιι, τιι ι•λι
ιπι·ι.ιί., τιι. ιιγνιιJ<Ττιzιοτιzrί.. τrι Ι':τιιπημονιzrί. τιι ι'Ιογμιι.τιzrί., T<t γιομιί.
τιι μονιψF(_)t'i<t zιιι </ ιινιιτι<ψ<>. () 1'1ιι1.νοηηj;. ο !'(_)tϊ•νηηj; ιίνΟ ι_> ι1J;ιοc,
Ηίν ι)ι-:ν (zιι 1ιι'ιΗι τοι• χιψιίξπ ι,ι(_)ιιτμι'νι'; UίJϊ/;. :τοι• Ο' ιι·ι-:ολοι Ο1jI
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l'i'i
υυ, Οίι πιί.ΟΗ 6,τι <αι_Jιj\(ι'>ς Οίι π<ί.01-, ο 0<(!.Ι(<ΗJοπι\uο::: 1·%1"1νο: ;ωι•
Οο Ι'JΤΙΧΕΙLJΙJ<JΕι ν<ι ι'\1<1πλ1:ι'•οι-:ι τον ψοι•ι_Jτοι•νι<((ψι'ν(J\' ,,->;,:1·ι(\'<) ιιΊ· μιι(
Ι)ίί. ι_J Κί( χωuίς τιμι\νι κω χι,φίς πι,ξίι'\α...
Το μt'τuο n1ς υλ1\ΟιΊ((ς χω οι <φχι'ς ποι• ίψμιi':'οι•ν ιπην <1·1•01%0ψι,χοιτιΊ νΟi'tΤΙj τοι• Κίί.Οι-- ιποχωτηj, πιιπι--11<1> ;τω; JΤι_Jι';τι, ο χιιΟι'νι(:::
μ6νος το1 1 Υί( τ<ι πληοιιί.οι-Ί %<(l Vl( Τ<( j\ ι_J ιΊ. ι·u1,•νιίJ\'Τt(; ω'\ιιί;,:ο;τι( μ1·
τι\λμη, μι· ιΊλl%ι_Jίνω κω μΕ Ελι·ι'10Ει_Jη Ο%t'ψη. ϊ}τιιν ;,:ιί.;τιπ1· ηι j\_>1,.
τ(( γνωι_Jίιπι, τον ΙΧ((ΥΟΠΟll)<ΤΟΙ1 ν Y.((l Τ({ Πl(ΠΙ'\Ίοι,, T<)Tf' ((j\ίωπι( %(11
Ε%οι'•οω \'(( τ(( ωωλοι•Ο1\ιη,. ΊΊ\π μονϊιχί( ι•;τι\ ιi)ίιιν τοι• 1,•Οι'•νη \'((
τα Εψιψμ()ο1-:ι.
Ο (ί.λλος, ο οο<ι ιiς 1\ ο ι')11 ν<ιτι\;. ;τοπ' i)ι·ν JΤι_Jι':πι ν(ι ϊίνπw το
Χ<(λοιΊ ;τι, π<ί.νι,J ιπο ωωίο ν<ι χι'•νοι•μι-- την lι'\1·ολιJγ1%1\ 1\ την ηΟι;,:1\
μας Ι()lΟ<Η'<Π(ωί((.
Ο ΚίιΟι'ν((ς μ((i; ι:ίνω μω <ι1rrι·ξο1Ί ο1ι(, ι(ι•rι\\•ιψη ;,:ι(ι <ιηξιί.uτητη
((τομιχ()τητιι. 'Γχ1'1 <ιψιιψι'νη ιιψ!'Τηι_Jί<ι ι•;τ ιί. l_) ςΗι>ς. Ί; ι.ΙΊ ι>ι'\1·11 01,
ι,ψιιτμt'νη ;το ι_J Ι'ί<( %((1 η ψ1•χ1j τοι• �'χι, την i)1;,:1j τη::: ηλιΥ.ίιι Υ.<ιι Ι'ΙΙ;πι
ι_Jί((. Ί'ην ('\ιιι%ι_JίνιΊ ι,ψιιψι'νη ι,ψιμ <iτη; μι· ιινιί.λογη i)ι•νιψι;,:ιiτητι(.
Ίϊλος, ι-'χι:ι ο ΚίιΟι-'νιις μυς το (')1%<> τοι• <ιτ<ψΙ%ι\ χ<ψ<ιΥ.ΤΙ]l_)<ι. () Υ.ιιΟι'
νας ιως Οιι ιτι•ν1-χίιJιΊ μιiνος τοι• τις JΤΙΊ_>ιοι'\1:ί1-::: τη; ψ1•1.1ί::: τοι• %ιιι
μι\νος τοι 1 Οα i)ιιιλ:'ξ�, το μονοπ<ίτι τοι 1 λ1•τuωμοι'1 τοι•. ( ( l_) 1-';τ1, ο
χαΟι-:νας ιως ν<ι το πιιτπιΊ ιτι-, ι\τι 1:ίνιιι μι« ω 1 Ο11;τιιl_)Υ.ΤΙj. <ιι•τι\νιψη.
αιrτ1·ξοι1ι�ω Ο\'Τιrτης, γω \'(( ωιJΟιινΟι·ί ;,:ιιι τι; ,_.1,()1 Ί ν1·ς των :Τl_)<t;ι·ιί>ν
τοι,. Είμω χω Εγιί> �-:ν<(; οιιν %ω οας. Τ:νιι; οι'\οι;τι\ ι_J ος τη; /.ω1\ς.
ΚίηψΊΟ11 νιι τ<ι j)1jμιιηί. μοι• JTl_)oς ι\λο11 ; Τ<Η'ς 1i)1·ολογι;,:01Ί ς ιψίt,J\'Τι·:::
χω τοι•ς ιτι•νι(ΙιJ0ημιιτι%ιΗΊς χι\ομιΗ•ς. Δο;,:ίμιιιJι· η ψ1•χ1j μοι•. μ1' ;τολ
λι'; Ι'\'<(λλι(γι'ς, τις πί%ι_J Ι'ς χιιι τι; χιψ�';. την ι'λ.,,ί('\ιι %ιιι την ιι:τογοιj
πι•οη, την ιπιψγ1\ χιιι την ι·%τίμηοη. ((λλrί χιιι την :τl_)ιΗπι•zιιι' . 2.:ι•zνιί.
πλι(νψ)ηχί( κω !'οψίιλ((. ί(λλίί. χω Πί>Π - πι\η· γνιί>l_) tιτίι ΙΙΙ'l_)ΙΥ.Ι'ς ιιλ1ί
Οι,ι'ς, τις ο;τοίΕς ίαολοι•ΟψΗ( μονολι0ι%ιί..
Όλι( ω•τ(ι μι· οίι'\ιιξιιν, μ' fί/'<Ι)('\ίωΗιν μι' ;,:ιί.;τοιιι ΙΊL,Ι'Ιl_)ί<ι. γιιι ν<ι
νοιιί>υω η:λιχϊι πιί>ς {χοι•ν ;,:ιηιιντιjοι-- ι την χοινι,Jνι;,:ιj ζω1\ των
ιινΟuιίJπων, η <ί.γνοι<ι. η χιιχίιι, τι; ();τοίι-- ; ;τl)_ (;η, νιι :τολι·μι'ι μι· ι\ί.1-- ;
τοι• τις ι)ι•ν(ί.μΕις ΚίtΟΕ ϊινΟl_)ω;το; ;τοι• ιιγ<(JΤ(t τον ιί.νΟl_) ιι>;το. \ Jι,ποι Ί ιΗι
ίΤΤ<( π l_)ιίπι( j-\ψιιηιι των ι·l_)Η'νιί>ν μοι• ι'νιιν οοιι·ι\ ιί.νΟιΗιηο ;τοι• τιΗ'
χι>ωοηί> πολλιί οτη ζω�j μοι•. Ί'ον l_)ιίπηοιι μιιι μι\_>ιι. μι: (')ι\ηη ιι;τΙ'l_)Ι
υχΕψί(ι; κω τ6λμη;:
«Δεν μο11 λ�·ς:. ιιγ(ι;τηη' μοι•. ((;τ() ,ωιΊ ξι,χίνηιπ; �·οιΊ γιιι \'(( ιι Οιί.
ιπις: Ε%Εί ποι1 !'ψΟ<ωες:». Λιrτι\ς γι-'λω!!: μι: το χι(λοχιί.γιιΟο ΊΙ'λιο τοι•
κω μοι• ιιπιίγτηιπ:
«Λχοι• μι(t ιιπιψί(( ;τιΗ• μοιιί.t�Ί ιΗιν ;τιφιι.μιΌ Οι. Λλλιί.. γιι( ;,:1:ίνον
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που μ:τορεί να εμβαΟύνει, περιέχει πολλ{ς αλ�jΟειες πο1• μ.,-τορεί να
f"κ)ηΟ11σουν καισένα και 6.λλους, ποι• Οα το ακοι•σουν 11 Οα το διc.ι
fkί.σοιι ν. Γιατί 6λοι μας ποι6ς νωρίπcκι και ποι6ς αργιnερα, ωτ6 κει
Οα περάσουμε ή έχουμε περάσει. ί\κοι• λοιπόν:
Λuχικά, ανάλογα με τις δυνάμεις μιη•, ξεκίνηοα απο τη ΔιΊ οη.
Ε:κεί βασιλεύουν, το σκοτάδι, η αταξία, το ζωιίιδες ένοτικτο. Λυτά
γεννούν και τψ:φουν τη βία, την τυραννία, τον ΕγωϊομιS. Εδοκίμαοε
για πολύ χρύνο η ψιιχή μοι• τη μούχλα, την πίκρα, τη ζωοκτιSνο δου
λεία της καταστάσεως εκείνης. 11 αποκι)()υοτική, η ανι•π6φορη
γεί•ση της δι::ν έφυγε ακ6μη απι> τη μν11μη μιΗ•. Εκι= ί, οαν κίνητιyο της
ενεuγητικ6τητας, μας παρεδρειΊ ει το ένστικτο, ποι• δι::ν έχει <ί.λλο
σκοπ6 παρά τον κορεομύ του. Εκείνη ιSμως η περιιι>οιιτμένη δράοη
μας /)γάζι::ι απιS τη νcί.uκη του λανΟάνοντος και μιις οπuιίιχνει ιπην
κατcί.ιπcωη της ι::νι::ργητικ6τητος.
Το έuε/)ος είναι c'ιρνηοις. Λλλά και τσι•τη έχει την χuηοιμ6τητιί.
της στη Φι'•ση. Ι'ιcιτί η αδρ(ινι::ια, η ιπcωιμιnητα, ποι, ι::ίνcιι τα χαρα
κτηuιιπικά της, μας κcί.νι::ι να την αποιπρεψSμαιπF. Τέλος, μας διδά
οzι::ι να CLΠ<)(/'ι'•γοι•με την αποη:λμάτωοη και να ποΟήι1οι•μι:: τη δuάιrη
ποι• ι::ίνcιι κίνηοις και ζω11, Εγκατέλι::ιψα ιSοο γρηγορι;π:ι::ρα μ.,-τιSuι= οα
τu πι::δίcι του χάοι•ς και του οκ6τοι•ς κω ποuι::ιiτηκ<ι κατά την
μεσημβιιίu.
Εκι::ί κcιλλιι::uγι=ίτω κω ανcιπτιΊ ιΗτι::τω το .Lι•ναίοΟημcι. Ιοχι106
κίνητuσ για την εξέλιξη των ιSντων. Τοι''Το γεννu τις r:πιΟι•μίες, τοι•ς
π60uυς, τους ι::νΟοι•ιτιωτμοιΊ ς, και τον έuωτα ποι• οφι•ροκοποιΊν το
ψι•χικ6 Εγιί>, για νιι το cιπιιλι1νοι•ν, να το ημι::uιίιοοι•ν κω νcι το /)οη
Οήοουν να ξεχcί.οι::ι τις δοκιμιωίι::ς του οκιSτοι�ς. Ί'ω•τιSχοον<ι το
γλυκύ ιιι•τιS κίνητuο Οερμιιίνι::ι, γιγαντιίινει την ψι•χή κω την κάνει
ικαν11 να φτεuοι•γίοει καιν' cιπομακuι•νΟεί ιιπ6 την λcί.οπη της γης.
Ο πύΟuς, ο εν0οι•οιωτμ6;, ο έuως ι::ίνcιι δι•νcί.μ�-ις λυτuι,π:ικι:ς της
ψι•χής. Λλλcί. παuιί.πλι::ι•ο<ι πuλιν ο' ω•η'ς ι::λλοχΕΙ1 οι•ν η <ωτιί.Οι:ιιι
κω σι παλινδuομήιτι::ις, οι μι= ταπτιί)(ΤΕις, το cικ6οεοτο, η cιπογοήη:υ
ιrη γιu. το (L\Ι f'Κπλ11uι,π:ο. Όλα ω•τιί. δημιοι•uγοι•ν (L\'(ίψαλες Κ(ΠU
οτcί.υε ις οαν τιι οκαμπcιν Ε f1ιί.ομcιτα μι cις φοι 0;,.οΟιιλcιοοι (ί.ς, που
δοκιμcί.ζοι•μι:: κω μεις μέοιι ιπον εοιιιτεuιzιS μcις ιι>ΚΕ<ιν6, τον ιιναηι
uωτuιSμενον ιιπιS τι; Οι•ελ).ε; t(J)ν cιπωΟημι:ν(J)ν κω των ανικανοποί
ητων εν<φμήοειί>ν μας κω των ωιίγωπων πιSΟων μιις. Οι c1οτιιτι-:ς
ω'Τές ί'.cιτωπιί.ω-ις φι•γιιδι-:ι•οι•ν τη γιιλήνη κω την 1-:ιρ11νη της ψι,χ11ς
zαι Οσi.ιί>νοι•ν την ·,ψίοη, τ<ι τιSοον ιιπcιucιίτηΗι οτοιχείιι γω την
κιιτuκτηιrη της ω.ψJωις.
Εδοκίμιωιι κω fΚΕί χcιuι'ς κω πίκuες. Τ.φυγιι χιιφί; πλ11uη ικι�1
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νοποίηοη. ΛπεκιSμιοα όμως πολίrτιμιι εφ6ι)ια για νιι κι1τι:11Ο1 1νΟιί>
κατά το Βορρά.
Εκεί έχει την επικρ(ιη:ιά της η Νοηο1αρχίιι. Ι•:ζ11τηοιι ν' ιαονίοω
το μΙJαλιS μοι• για να μπορ{οω να 01,λλιί/)ω την πριιγμιηικ()τητ<1, νι1
γνοφίοω 600 μπορο1iοα πιο κοντ(1 την uλ1jOi-:1<1. Εψ6ι_>τι,ιοι1 το νοητι
κιS μου με παντοr.ιδr.ίς γνιίιοεις. Μελι-'τηοα τα πιψίομιηα 6λων �·κι'ί
νων που προηγ1jΟηκαν ιπην {ρευνα. Ομολογιίι, κο11 ρι1ιπηκ<1 πολιΊ,
έως ότου κ<ηαλά/1ω 6τι η πλιίνη παραλολοι•Οfί ιΗ1ν τη οχιά τον
ερευνηn1 ποι, r.πιχειρεί, μιSνο με την νοητικ11 τιJΙ 1 ικαν6τητι1, να l)lH'l
και να καη1κηjοΕΙ την αλήΟεω. 11 (t/)ι'/)ωιnητα, η ιψψ/)ολίι1 κω ο
υκεπτικιομιSς ανωπ{λλοι 1 ν την οιψ11 προς τιι πι_>6ιΗ1>. Οι οόοι;τοι_>ίι· _
του Βορι_>ά μ' εν{πληοαν με πολλ{ς χρήοιμ�·ς και (ιχuηιπΕς γνιίιιΗ'ις.
Εγνιίφιοα, 6μως, Εκεί 6τι έχω οι1ν άνΟοωπος δικωιίιμ ιη(ι Fπί της
ζωής, επί της προ6δο11, επί τοι1 ψωτιομοι'• μο1 Ί:μιι0ί1 �-κ�·ί 6τι
ουδείς δι•νιηαι νιι μοι• αι_>νηΟεί 11 να μο11 (ιψι11ρ{ιΗ·ι, τα ()ικωιίψιηι1
αι 1 τϊι. M6vov η ι1γνοιά μοι', η πλάνη μοι• κω οι ιιδ11 ν(ψίfς μοι1 μ'
ψποδίζοι1ν να τίl διεκδικψΗι>.
1 ( ι_>έπει λοιπ6ν να ξει_>ριζιiιοω ωrτ{ς απι1 μ{ο(1 μο1 γιιι νιι γίνω ο
!οχιψός. Κιιηιγίνομω (ιπιS χι_>6νια πολλά ο' ιι11njv την κιηrργιωία
του εαυτού μου. Δ�:ν f·ίνω κω τ6οο Ει•κολη δοι•λειϊι. Λ;τ{κτηοα
όμως ένα οποι 1διιίο ιmjριγμιι ποι• Οα με 1•ποj)ωπι1ζfι ιπις ιιπλr.ίω
τες οδοιπιψίες της ψι•χ11ς μο11 ί\ντληιΗι ν�:fς δ1•νιίμ�Ίς. 1:γκιη{λι-Ίψ<ι
το Βορρά για να οτραψιίι με τιSλμη κω με ωοιοδοξίι1 κατ ά την
Ανατολή.
Εκεί αντίκ ι_> Ι1<Ηι ένίl δι(1χ1•το απίlλι1 φωτιιrμ() ;το11 οκοι_>πι1fl η
χιψαυγ11 πι_>ιν απ6 την ι1νατολ11 τοιι Ι Ιλίο1•. Λ1ιτ6 μ�· j101jOηo�· να δια
ΚQίνω ένα μονοπάτι που οδηγοι•οε ιJF μω κιηι'ιφωτη οι_>οοrιι_>ι1.
ΙΙuοχιίφηοα κω πιίτηοα τον ποιίιτο λ6ψο. 1:κεί το οτιψγικι1 χι\Η
ενός ι1γαΟοι'• και οοφοιi γ{uοvτι1 με ιπαμιίτηιΗ· ;ωι μο1• {κcψε με
πολλ1j ει•γένεια την εξ1jς εuιίrτηιn1:
«Γνι,ιuίζεις, αδfλψέ μοι1 άνΟuωπF. ΠΟΙ' κ<1τί1λ1jγ�Ί (1\ T() το μονο
πάτι και τί πο{;τu νίl {χrις οι1ν εψSδια γω να μην το χιίοrις κω
περιπλανηΟείς:».
Λπάντηοα: «Δεν γνωuίζω. Mr. ι•πο/)αιπ(ιζο1 1 ν ι1μως οι αγαΟ{ς
μου πuοΟ{οεις κω με οδηγεί η Ελπίς. Εκ�-ίνο ποι• ξ{Qιιι καλιί είναι.
ότι οι οδοιποι_> ίες μοι, κucιτοιΊν αιcίινες ;τολλοιΊ ς, ανα ι_> ίUμητοι•ς.
Ί Ιοαν πολύ εξαντλητικές. Βαρ{Οηκcι πια τι; ;τεuι;τλανψη:ις ιττη γη.
Μ{οα μο11 μεγαλ<i)Vfl κϊιΟε μ{ι_>α και ΠfQl<HH)TEQO μι(ι δ1•ναμη. ποι1
n1ν λένε οι (ίνΟuωποι Οέληση. Λιιτ11 τιίφα μf· υη_1ιίιχνfι νι1 φι'•γω α;τι\
δω κι1τω. Θϊλω και ζητιί1 μια v{α πcιτρίδι1. πυυ να την πλημμι•Qίζfι
1•
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το φως της α γάπης, της Ελευθεl}ίας, της Λικuιο11ύνης, της
Ι 'νuΗrεως, του αγνού' ΕΙ}ωtα, του ΠΙ} αγμuτικού».
}:' ιιι'Τ(ι μοι• τιι λι5γω ωιιί\'Τη<ΤΙ' ι'ητι ο κιιλω�cίγιιΟο; αιrι:6; κιίτοι
κο; Τ(Ι)\' ψηλιί)ν ι)οι•νιί)ν:
«ιΊαu.ι ειλι,φινψ:. Τοι'το με %(1Vfϊ ν α u· f" %τψοί. 11 ειλιχu/ν,·ιυ. %(1/
η ιπu.θΕ·(!ιί θ{λι;ιτι; θα ιπ βοηθιίιJΟΙ.Ψ ιπην αvιiβu.οι; της οροοFΊ(}ύς ποι:
πύτηιπς. 2.'τι;ριΊ;υται ιπ μια /1σχτηριu. ποι.1 r/11αι απr5 ξι 1 λο u.yuιω·λη
ύς. Και ο %r5τινος, με τοv οπο/ον οι αρχα/οι Τλλην,·ς {ιπrφu.11 τοι•ς
νι%ψ{ς, ιίτu.ν από το ιΊ'>ιο ι'>ϊvι\_>n. ΊΊ;11 u.π{%τηιπς yιu.τ/ χαι ιτιι ν/%Ιj
ιπς το11 ,·u.ι·τr5 ΙJΟΙ'. Λπ{βυ.λ,·ς πολλ{ς ω)ι·vα,ιι/ες ΙJnι• %u.t U.(_)%1:τύ
ι·λu.ττοΊμυ.τυ.. 'ι°τΙJι ξu.λuιrροιιπς την φι·χιί IJO/' aπό το (1V/ 1 Π()((,()(.!()
/1ύψ>ς τοι·ς. Ίί1Ί(!u., yω 11a π(!οχοιΙJψπις ύ11πu., Π(!i,,Εϊ η υ.πι'ρr111τη
χυ.).οιιJΙ'Ι Ι //, η ιτι•ιητις %W ο rψ(Μς λr5yος 11a ι-ιΊιω οι aχιι'η_){rποι ιJΙ!Ι'Τ(!Ο
q ο/ (JII/'. 1/οψΊ'ΟΙ' τιιι (} U. τηιι :τοψ-/υ. της 1/1/'χιίς IJOl.t. 1/ιi(} Ο Π(111(ι) θυ.
(J/'Ι'UΙ 1r,ίιπις μια /Ιιrιιί μι· /,{ι){)()()χο J! I"{_)(). Na ()0%ψύιπις τψ Ι)(.! OIJ{IJ .
τοι·. Κω ύμυ. ξt%οι·ρωπ,·/ς, 11 u πψιχοι (} ,ίιπις θa(_)ΙJιlλ{ο. 1�·%1-/ Ου
rJΙ'Ι'UΙ 1τψπις q·ο/1ι·(!ύ ηιπr5ι'>ιu. 2.'01 1 π•χιιμω νu τυ. ι·%ποu0,ίιπις %W vu.
ιτι'Ι'ι-y_ι'rπις το r'>ψ5μο ΙJΟΙ'. ΊΊ5υ ((,(ι)ς ύ:τλπο θu λϊ1.μιjιιΊ μπuοιπύ ιτοι•.
1/ολλο/ Οιιητο/ ι'>π1 ω1τ/χιιι·ν ιπη ι>Ι'Ι'(ψιί τοι· -χαι ιπrψι1το1 11 1·-χΕ:/ '/"ο
qιιις uι:τr5 ΙΊΊ,uι το .,ΙJοπ{τυ.ιψu ποι• -χαλ1 1πu·ι τυ. ciyιu. τι,111 uy/(ι)Ι'.
Ι:Ί'vu.ι η χυ.τοιχ/υ. τιιιι1 ΊΈ-λt-/ων. Λλλύ yιu νu rι-θύrπις 1·%1-/ πuι'πf'ι Π(_)ΙΙ',
11 υ. rπι-γ.υ.1η,ι()ΙΊ'ς /lf' απιr-ύνι π.λι-yμ{νο uπr5 %λοΊι ιοι•ς ιψΙ'(}rtrJς %ΟΙ
ι'>ύιι ΙJ Ι/ς. 2.'01,1 f'ι;χομuι νu το %υ.τιψθr,Ίιπις %Ut 11 0. μπ1·ις f"ΧΙ-ι' ποι!
1 1,,ύ(}χΙΊ ιιι,ις, /Ί'!ιΊΙJις, uη·λ1-/ωτι; /111%U(_)tr5τητυ.. /·,"/ιιω χuι τοι5το {11υ.
υ.:τr5 τu α,-τοι•r'>υ.ιr5πψ1 υ.11Οψ1Ίπινu r)ι%u.ιι,Ίμυ.τύ uοι,. Κuτϊι.%τψτϊ τu
θU(!(!U.λιΌ. Οι π•χ{ς μοι.' χω η ιΠΟΙJΥΙί μο11 ω: rτι.Ψοr>ι-ι'ΟΙ'V,,_ι
Ι·:ι•z<ι(_)ίιrτψΗι ΟΙ'(_)/tϊι τον ιιηΗΗJί)<!zητον ω•ηiν Π{_ΗΗΠ<iτη μοι•, τον
ο;τοίο tΗ·ν ςΙΊν<ί) ;τοτι', ιιi)Λ ;τ<ίντ<ι tητ ι,'ι πιν zιιΟοi')ι'jγηοιi τοιι, zω
;τ(_)οzrίJ(_)ηι Η1 μι· ;τοί.i.ιjν ωοιοι)οξίrι zω ιιι'Το;τι';τοίΟηοη.
Ι lιΗί'{ μιιτι. 1';τ1-ϊτι1 ια<> μιι1 οι)οιπ<ψίιι μιιz(_)t'<L κω Ι';τί;τονη, <ινΕ
·ι.ιLί.ι•ψ<ι μω Ι lη'{ιj μι-: %(_)t 1ιrτιίί.ί.ινο V!'(_)<i. ;τοι• την οzί<ιζον ι) (_) ιΊ ι-:ς ·ι.ιιι
ί.ι-ιΊ zι';. Κω)ηοιι ι-:zιί %0\'Τιί . ΚιιΟrι(_)ίιrτηzιι. Ί l;τl(( ιι;τιi το ;υ·\'Τ<ικ<ί
Οιφο νι·uιi nι::. Δ(_)<ΗJίοτηzι· η ψι•zιj /I0\ 1 •
Λνιηεννrίllιγuν οι ιbέες μου και τι1 ιrυνuωllιjμuτιi μου. Τιί1ι_Η1
νοΗ,ίllω να πλημμυι.ιίζει την κι1ι.ιbιιi. μου μιιί κuλωιrύνη γιιi. ιίλους
και ΊΙύ. ιiλu zω ο Νοι'•; μοι• /11' ηί_]η.ιίιι κιιι i')ιιιιΊγι·ιιι zιιτιψΟι,'ιvι:ι νιι
Ι'ςljΊ! ί ιzυνο;τοιητιzιί -ιιrι μι'νι1 ηι ψιινιi μι:νι1 της /,ωιi;, ;τοι• ;τ(_)ο
j)<ίi.ί.ι ιι•ν /Lι(._)(ΗΠ.ιί ιωι•.
'Γ,τοι νοιι,'ιΟω ιΗιν /(_)ι'ο; νι1 ψ,ινιί.ξ(ΙJ τοι•:: ιJΙ•νοi')οι;τιi (_)οι•ς μοι•
�\)Ε\ 1 νητϊ; zω ()ιιινοηπ'::. νι1 �'ί.Οοι•ν νιι () (_)<ΗJωΟοι'•ν ;,_ω ιιι>τοί ιπηv
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ιrι1 νιί.ντψΗ1

ιπ:ις οδοιπιψίι'ς της ψι•χι\ς μοι• υνιί. τω•ς ιιιιi'J
πηγ11 ποι•
νΕς. Κιιι η πηγ11 ι1ι•ηj ί)εv �-ίνω ιί.λλο τι πι1ι_><:ί οι Φυιrιοκι,ι ατικ�;ς
δοξασίες, ποι• τις οκΕπιί.ζει κω τις ψωτϊςι·ι το φως της Ι•:οι1π1 Ί _Η%Ιjς
φιλοοοφίι1ς. Μι·λι'n10Ε, λι>ιπι1ν κω ιrι• τοι•; ιψχιιίοι•ς 'Γλληνι-·ς οι•γ
Υl_Η1ψι:ίς. Ι•:κι:ί Οι1 Ι) (_) Ι:ις πολΜς ι1λ1jΟι:1Ες, :;τοι• Οι1 <J!' κιί.νω•ν νιι ι·;,:τι
μψη:ις n1ν ι1λη φι,οη, το Ι Ιι1ν. Λγιίπηοέ Την μι' τις ωοΟ1\01'1ς οοι•
κιιι με το πνΕΙΊ μιι οοΙJ. 11 ι1γιίπη ω•n\ Οιι οι-: Ι)οηΟιjοη να Την γνι1J(_)ί
οε ις, να γ ν ι,φίιπ ι ς τους Ν()μοι ς Τ ιμ: ;,:ω τοι•ς οz οποιΌς Τη;.
ΛφομοίωοΕ τον Εωη6 <HHJ πuος οι•τοιΊς.
11 φι\τη 6μωc: ι:χι'ι κω τον ΗΗ1ΠΙ'(_)Ι%<Ι της Λ()γο, :;τοι• γνι,ψι\πω
μ6νο μΕ το πν1-:ί•μι1 κω ι1χι μιSνο μι-: τις ωοΟιjιτπς. LTI) J 'νιί>οη ω•ηj
Οα οε Ι)οηΟψτι-:ι η λι:γιiμΕνη 'Γοι,π1ψικ1j ψιλοοοφίο. Μ�·λ�'τηω' την.
'Γχεις πολλιί. νι1 ωφ�·ληΟ�-- ίς.ϊ),τι γνι1J(_)ΪC1-ις κω ΟΕ ωιμλψπι_ νι1 το
μπω)ιίΗτι-:ις κω οτοι•ς ιί.λλοι•ς, γιιι \1(( τοι•ς ι)οηΟ1jιτι-- ις, ():;Τ(Ι)ς ηι,'ι
Ι-Ιο1\Οηιτι1 εοϊνιι.
llίστεψε δε, ιiτι ιiποιος πvοσπαflεί να βοιιflιί τους ομοίους του,
βοηflείται πολλαπλάιrια απιi τις υπι;ι,ιτεvες αυτού ι1υνειbψ1εις. Οι
ειι χι'ς μοι• κω ιπ:ιψγι\ μοι• Οι1 ιτε π<ψ<ικολοι•Οοιί ν πιί.ντοπ.
LΤQ<ίψηκι1 με ζιjλο κω οτιι0ιψ6τητιι πuος την κιιπιίΟι•νιτη :;τοι•
μοιι ι•πιSδειξι-: Ο ιιι-:γιιλιίποος κω Ο οοφι\ς Π\'!Ί'μ<ηικιi; Λi)1.-J,</ ιi;
μοι•. 11 :;φιίηη κω Ι-Ιωτικ1\ <1uχ1\ της ΚοομοΟ1'<1)(_)ίιις ω•ηjς ι-- ίνιιι η
εξ1\ς:
11 φ ιΊοις Είνιιι το Ιlαν . Λι τ11ν την 0 1 1 ν Ο1-'τι'ι το Lί•νολο τι,Jν
Οι•οιιίιν_ μιψφιίιν και ιη νΕιδ1\ιτΕι1ιν, :;τοι• (χιΗ•ν Ι'Κι)ηλωΟι--ί zω δ (_)οι•ν
ιπ:ο ι:ίπι'ψο. Ο <�νΟ (_)ωπος μέιτα ιτ' ω τι1ν τον Κιiιτμο. ιι:;τιi τον οποίον
Π (_)ΟΙjλΟΕ, (1ΠΟΤfλΕί μl((ν ωιτι\νομη Κ((Ι Ε\'<Η'\'!'ίι) ητη ατομι;,:ιnητιι,
ποι• ι:ξ�·λίιτιτι:τω κω τΕλ�,οί•τω μιiνον 6τιιν Π(?Ο<Ηψμι1ζπω ιττοι•ς
οκοποιΊ ς της ΦιΊιτεως κω ποuειΊ�·τω πιψϊιλληλιι μι: τοι•ς νι1μο1 1 ς της.
Τω n1χοονιι 6μως μι-- την ι'μφϊινιιn\ τοι• ιττη ζr,JΙj. ο ιίν()(_)(Ι)Πος φι'ψ,
οιιν νιiμο της ι•πιΗπ:ιίιτειίJς τοι•. το ι\ικιιίωμιι ν' ιιντλ�-:ί ιιπιi το :;τι·uι
�ιί.λλον τοι• τα μ�'ιτιι της ιη'Vη](_)tjιτι'rιJς τοι• ιψγfινιομοιΊ τοιι κω τα
μέοιι της πνει•μιιτικ1jς τοι• ποοιiδοι•. 11 ιινιιγνιίι(_)ιιτις, λοιπι\ν, ιι:τι1
τοι•ς ιινΟ(_)ίίι:;τοι•ς μως κοινωνίιις 6,τι ιΤΕ κιί.Οε ένιιν ανιj;,:1-:1 ιι:;τι1 τη
Φί•ιτη, ο ι•ν ιιττι:ί την έννοιιι της Δικωιωί•νη:;. 11 ;,:οιν(Ι)νία, ιταν
Οεομ6:;, ένιι έπQΕΠΕ νιι έχει ιτκοπι>: Νιι Ι'ς<ωφιιλ(CΕΙ τιι εψ>διυ της
ζω1jς, να πιφέχΕι n1 μ{ιτιι της μιψψίίιοεω:; κω τη; :;τν1-ιψιιτικ1j:; ιινιι
πτιΊξΕως τοl' ιινΟQ(ίJ:;τοι•. Τ{λο:; ιSλοι να ψQΟ\"Τι'ζιΗ•ν γιι1 την u•ι)ω μο
νι'α τσι• κιιΟ' Εν6:; κω ο κιιΟ' έν<ις νιι ψ(_)οντι'ζι·ι γι(ι ι\λο1 1
Ι I φί�οις μΕ τον Ν6μο της Δικωοοί•νη:; δίδυ τιι :;τιίντιι ιποι•:;
:;τ(ιντΕς. Ο ιί.νΟuωπος κιιλ�·ίτιιι νιι ιινιιγ\'ι,φίιτΕι ι>,τι πιt\"ΤΙ'ς δικιιιοιΊ 1
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νται να λαμΒάνουν από την Κοινή Μητέρα Φι\n1, της οποίας η κα(>
δι(ι είναι μόνο αγάπη και με cη•τήν περιΒc'ιλλει ηι παιδιά της. Ο
άνΟuωπος λοιπιSν, οιαοδήποτε καταστάοεως και αν είναι, μορφωμέ
νος 11 απαίδευτος, καλύς ή κακός, λει•κ6ς 11 έγχ(>ωμος, πλοιΊοιο ς 11
πένης, έχει το δικαίωμα να περιμένει cιπ6 τον άλλον άνΟ (> Cι>πο,
αγάπη, στ:οuγ11 και όχι μίοος- ενδωφέ(>ον κω 6χι περιq)(>6νηση ή
uδιαqχψία. ΚάΟε οντόn1ς, που έρχεται ιπον κιSομο {χει το δικαίωμα
να της πα(>έχεται τροφή και ενδυμασία, για να ουντηu11οει τον
Lψγανιομό της, που είναι το μέσον της F.ξF.λίξF.ως της ψι•χ11ς. Ί:.χF.ι το
δικαίωμα να n1ς πcψέχονται τα μέοα της μιψφ<ι'>οεως κω της πνει•
ματικής της ανcιπτι•ξεως. 11 κοιν(ι)νία δεν πρέπει να αναγν(ι)ρίζει
πένητες και απιίκληρους. 11 ύπαρξίς τους είναι το ειδεχΟέ<Jτερο
στίγμα της. 11 ύπαρξις προνομιούχ(ι)ν, με άφθονα τα μέσα τα οικο
Ί
νομικά, είναι η μεγαλύτερη αδικία που ανέχεται η κοινωνία. Ι .ατί
το επί πλέον, το πέραν f(J)V αναγκών καθεν<ίς, είναι κατακράτηιης
και αρπαγή από τους ισχυριίτερους, T(J)V αγαΟιίιν που ανήκουν στο
<Jύνολο.
Το ιεριίιτερο ανΟριίιπινο δικαί(ι)μα είναι η ελευθερία. 11 ελευΟε
ρία της l:κέψεως, η ελευθερία του Λιίγου και η ελευΟερία της
Συνειδή<τεως. Λι•τι)ς είνω ο τuίπο1•ς, ποι• πάνω τοιι ιπηuίζπω ο
άνΟuωπος, για ν' ανιιδειχΟεί κω να νοιιι'χ1ει ι)τι ιιποτΕλεί ιπη ΦιΊ ση
ένα ενοι•νF.ίδητο, ω•τι)νομο και ανεξάuπJτιJ Εγιι'>.
Οι λεςF.ις ωrτ.ές F.ίνω η αΟϊινιιτη τuιλογίιι, με την δι•νιιμη κω το
Φως της οποίας κϊιΟε fί_)Ι'Ι 1 νηn1ς Οcι γίνF.ι ικιιν6ς νιι Βuι-:ι την αλή
Οειιι, ακιSμη κω τον λι•τ(>U>μ<) τοι•. 11 μη αναγνιiφιυη των τuιιι'>ν
αυτιι'>ν αγαΟιi>ν, εμπιΗ'-Jίζει το ςfτιΊλιγμα των διι vϊιμιc ων της ψι•χ11ς,
γενv(ι και τι_>1·'φ1cι την πλϊινη και τη ΔF.οποπία. 11 ΔF.οποη-ί<ι επιj)(ιλ
λει τη μονιψf ί_) F.L<ι, το δι>Ίμα, τη δοι•λF.ία, που εξοι•Οι-:νιι'>νει την αξία
εκF.ίνη ;τοι• λέγF.ται «ί\νΟ (_) <ι>πος».
ΕλευΟε(_) ίιι <>μως δεν είναι οι•νιι'ινι•μον της cωι•ι'-Jοοίιις. 11 ελει•Οε
(_)ία έχι::ι ι> (_) Lα. Κω τα <>(_)ιι:ι της είνω εκι,ίvιι, ιιπι> τα οποία <ι(.)χίζει η
F.λι-:ι•Οε(_)ία του c:ιλλο1 1 . Τοι'rτ.ο ιη•νιιπι:ι την έννοια τοι• κcιΟήκοντος, το
οποίον μας επιj)<tλλFL ν' ανιιγνυ)(_)ίζοιι μΕ τιι δικιωι'ηωτιι της ελι-:ιίΟι::
(.)η; εν{ (_) γεως το1 1 c:ιλλοu.
Εάν 1-:πιιτκοπήιωι•με τιι ανΟ (_) ιι'>πινιι Πί_)<tγμ<Lτ<ι, Ο' ιιντικοι•οοι•με
το χάος ιπις οκι:ι ιfις κω το οκοτι:ιι'-Jι οτιι ωοΟήμιιηι των ανΟοιi>πων.
Θα ουνιιντήοοιιμε την αταξίιι ·ι.ω τις αντιΟέοΕι; οτις μπ<ιξιΊ τοι•ς
ιr1/οεις. 2.:ε κctOF. μιις j-\ήμιι Οιι j)λέποι•μΕ την Π(_)<ΗJπuΟΕLιι ν' <ι(_)ΠιtζΗ
ο ιπ,.,:-ι•οιSη:οο; <>,τι ιι'{αΟι, μπι)(_)Εί ιιπι> τον πιο ω'-Jι\νιιτο. ΊϊοπF.ται ο
δι• ν ατι>ς, ι1τιιν 1•ποδοι•λιι'ινΗ κιιι �'ξοι•Οεvιι'ιvι-:ι τον ι:ιλλοv.

ι (ι ι
Λποη:λι:ομα η μΗαξ1, των αδ�·λφιί,v (tVΟ l_) ιί,πων ι:χ0 ιι 6της. η πω.η. ο
φιψος, το μίοος, η πι:νίιι, οι οιμωγF.ς, η α;τι·λπιιτίιt, το ιί.γχος κω το
δι'ος. Λιrrή Είναι η εικ6νιt της <n]μFl_)tv1iς κοιvωνίιις των ιιvΟuιίι;των.
ΚιSλωτις, ποΙJ τις φωτιι:ς της τuοφοδοτοι'•v ο Ι·:γωϊιτμ()ς, το ιί.vομο
ουμφι'l_)ον, η ιtπληιπίιι, η ftl_)χομαvία, η π<tl_)<ιγνιίφιοη ιSλων τιιJV
διχωωμϊιτων πο1• έχι:ι ιιπιS τη ΦιΊοη ο ιί.vΟuωπος.
11 παl_)<ιπuνω r.ιχ6νιι δι:v ι:ίvω φαντωπική. Δι ιιπι ιχιίις, �-ίvω ω•ni
πu11 ουvΟι'η:ι τη ζωή των σι•γχuιSvων ιινΟuιίι;των, ποι• 6πως 1-ίνω
φτιαγμένη, δεν έχει 011n: νιSημιt, ο,Ίπ ιτκοπι) ι•πϊφξ�·ι,,ς. Κω γωτί
ω ιτιS; ΙΊιηί ο ϊιvΟuωπος δι'ν ποl_)Ει•πω οι' μψωνι1 μι· τη ΦιΊιτη κω
τοι•ς Ν6μοι•ς της. Lτο χι'uι τοι 1 �-ίνω νιt <Πl)t'ψι·ι τον l_HH' των ΠfJΤl_)<ι>
μι'νων τοι ι. Lτο χι'uι τοι ι fίνω νιt ι'Ίημιοιψγ�jιπι οι•νΟ1jκ1'ς ΙΗ011 ποιι
να τοι• χιψίζοι 1 ν χιψ{ς χω άν1Ίn1, Πl_)ιiοδο κω γηΟοοι'•νη. Λικιιίωμιί.
τοι• Είναι να ζητψJΙ'Ι νιt l_)ι 1Ομίζοι1ν τις μΗιιξι'ι των ιινΟuιίιπων οχ{
ΟΕις η uγάπrι, η ελευllερίu, η δικαιοσύνη. Λς ιrι•ο;τ1'φ1,,ΟοιΊ ν ιiλοι οι
rμφuονες ιίνΟuωποι γιΊ uω απιi την O(iκ1j ιtι•ηj τuιλογίιt κω ι1ς γίνt'Ι
ωmi πολιτικιiς τοιις ωπt' l_)<tς. Λς γίνΕι πιtνιtνΟ l_) tίι;τινη οι1ν1:ίι'>ηιrη, ιiτι
η ιινΟ (_) ιίιπιvη Πl_)ΟΟ<ιJπικιiτη τιt {χ�Ί δικωιί,μ ιη<ι ιινι1;τιιλλοτuί1,n<ι κω
ιινιtφιt ί l_) ετιι. 11 01 1 νf·ίι)ηοη ιιι•ηj ιις μπο1 1 οιωΟι:ί 01· Νι)μοιις
Κοινωνικοι'•ς, οε Νιiμοι ις Ι ΙολιπιιtκοιΊ ς, ποι• ν(ι π{_)οοτιιη·ι' 1011ν τιι
ιινΟ (_) ιίι;τινιt δικαιιί,μ ιιτcι.
Ειrrι•χιίJς, η οι•τοπίιt ιψχίζΕι να μπιψιίλλπω οι: Ε1 1 χι't(_)ιοn1 ;τuιιγ
μιιτικιinμο.
Οι δοχιμιωίες τοΙJ δ�-ιΊ η-(_)011 και το δι'ος το1 1 τuίτοι• ;τολι'μο1 1
ωδ1jγηοcιν μfl_)ικιί πνΕιΊμιιτιt φι,πεινιί νιt κιvηΟ01Ίν 1-'ντονιι ιπcι διf·
Ον1j πΕι'ιίιι της ανΟuω;τιιπικ1jς δuιιιπηuιι\τητιις. ιίΗΠΕ ιnjμt'l_)<t μπο
ι_ιο1ΊμΕ νιι διωτιιπιίΗΗΗ'flΕ μι: χιψιί 6τι ιiλιι τιι ι'Ονη ιινιtγνιίφιοιtν κω
ενίιrχι•οιιν την δι�·Ον1j οι_ιγάνω<n] ποιι ιωχολι:ίτω ιιπιi ι'ιf,ωΗίιις μι:
τα ΛνΟ ι_ι ιίJπινcι δικωιί,μ ιηα.
Τιίφα, ας r.νtί>οο11μΕ 6λοι μιις τις �Ί•χ{ς ι.ως zω τις πι_ιοοπιί.01:ιι'ς
�ως, ι'iπως ιrι·•ντομιι η νομο0fοίιι κιίΟr Κl_)<ίτο1•; Πl_)<ΗΤΤιηΕι' 0Ει το
ανΟ{_)ιίJπινιι διωωιιί,ματιt. Τιrη: μ6νο Οιt (tλλι'tξΕι ιiψη η ανΟuωπ6τη;.
11 κοινωνικ1j ιιΟλιιiτης Οιι μπιιΙ)ληΟι-:ί ΟΕ Εll_)Ιjνη, <ΤΕ ;τuιiοι)ο, οε
χα ι_ι ιί ποι• νοιπαλγι:ί κω τιiοο ι'ντονιt ΟηQ�Ί· Ει ο οι·1γχοοvος ϊινΟιιω
πος.
Με τα 6οιι ους ωτιωχ6λψΗt ιnjμψιι Ο{ληοcι νυ ΟψFλιtίJοω n1ν
ι'ννοια των ΛνΟ ι_ι ωπίV(ι)\' Δικωωμιιτ(ι)\' 7Τ({\'(Ι) ΟΕ ι)({ΟΕΙς ΠΟI' οι''ΤΕ ()
cίνΟ{_) ωπος με τιι οοφίομιηC:ι τοιι και τις ι1δ11 νcψίΕς τοι•. μιt οιΊ π zω ο
χι_ι6νος μr. την φ0ιψο;τοι6 τοι• δϊ νιψη. νιι Fίνω ΟΕ Οι-'ιn1 νιι τι; zλονί
οοι•ν. Ο φι•οικιSς Ν6μος. ποι• πιίνω ο' ιιιrr6ν ;τ{_)ιΗ1;τι'tΟηοα να ωτιο1
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λογψπιJ χαι να ιπεuειί>οω το ν<Sημα των ΛνΟuωπίνων Δικαιωμ(ιτων,
είναι cιιιίJνιος, αληΟινός, είναι αχατάλι rτος.
Κανένας Ονητ6ς δεν μ.,,ο(>εί να τον πιψ(ιj)εί χfιφίς Ολιj)Ε(>ές γι'
ω,τιSν οι 1 νέπειες, πο1 1 δεν είναι άλλο πrψά οι δοκιμ(ωίες κω ο
πι5νος ποι 1 δοκιμάζει ο πcφαβάτης του.
Ι Ιάντοτε ας Οι 1 μ6μαστε 6τι:
Κcινι-'νcις απ6 μας, 600 οοφ<Sς, 600 δ1 1 νιιτ6ς και να γίνει δεν μπο
(>Εί να χατcιιπεί 1 1 πέρτερος της αληΟείας. Κανι-'νας μιις δεν μ.,,<φεί
να γίνη ωχ1•u6τε(>ος απ<S ένα Ν6μο της ψι'<Τεως. Σοφ()ς και ευδαί
μων είναι εκείνος που αγαπά και ακολουθεί (),ΤΙ είναι φυιrικι), είναι
αληΒιν6, ()ΤΙ είναι θείον.

Ο αρχαιοελληνικός πνευματικός πολιτισμός
«Οι αθάνατοι κι' οι ωραίοι»
Λ,,ό το «ΔωΔr·χάλrr;ο του ΙiJφ του» του Κωιπή /Ιυ.λuμά
Ω, οι πηγ{ς οι ιι.Οω.ωπς της 2..:κι'ψης,
οι cιοι•γνι'ιρωπ:οι ni; Ίϊzνης Οl'l_Ηινοί,
οι ΛΟcίνιιτοι χι' οι ΩιΗιίοι.
Κι' ιίναι niς Λλψ)�Ί<ις οι iΊιι)ιίχοι
n1ς ιιχι-'uω ς Ομοuψcίδιις οι ΠΙ<Π:οί,
γέuοι, ωπ:ί(_)cι:,:τοι, ιiλο ν{οι,
χω ψ.ιοι ;τοι• οοι 1 Μδο\-τω νιι τοι•ς zιφ1jς
;τcίντcι μ�·ο'ιπ:ο ι) (><>οος κιί;τοιοι• ΛπuΟ,η
οι ΛΟcίνcιτοι κι' οι Ωuιιίοι.
Λπι> τοι•ς γωλοι•ς n1ς Ιωνίcις
κι' <ιπ<> της ΛΟήνfις τον cιέucι
που ιiλcι πνπ\ωτιι τcι κcίνι:ι κcιΟ1,>ς πνέει,
κι' UΠι) Ό]ς J:λJ.ιίι)cις τ' cιγνfί χc,ηωτιι,
η 2..:οψίυ, ο Λι>γος, ο J> ι•Ομ1>ς,
οι ΛΟιίνυτοι κι' οι Ω(_) cιίοι.
Κι' είνω οι Ι ΙίΛτcιJνf'ς κω πίοω τους,
της I ιVcις ήι__>rι>Ες, οι ψλι>οοφοι,

κι' η Λrαή μ' αυτοιiς «η λFΙ)ι-:ντιά ι-:ίμω!» λr�'ι.
Κι Fίνω οι Ό μηrοι, και πίοω τους
6λοι οι ψάλτες κω των Όλ1,μ.πων οι πλιi<πΕς,
οι Λlλiνuτοι κι' Ωrαίοι.
Τη <ΠΕ(?Υ11 πατrίδ<1 τους την πιφατάν,
και του κ6ομου γίνοντω πολίτΕς,
οι ΛΟάν<ιτοι κι' οι Ωrιιίοι!

Το έργο των κακοποιών πνευμάτων
«Λν Κ((JTOI(( μF (? U», (ίrχιοι-: να μο11 λ�'Ει () ιγ!_) Ο\'Τ((ς I l<ψψι•uως,
«πεrπαηίς 1\<η•χος <ΠΟ δQι>μο οοι• κω ιδΕίς τον ω'ΊΕλψ6 οοιι νιι πrο
ΠΟ(?ΕιΊ ετω κι' ωιτ<>ς ψτι•χtι, αλλά οι-: κ(ιποια οτιγμή cη'Τι;.φι•ιπις (νιιν
κακ<S (ινΟrωπο, νcι πrτάγπω ξ<1φνικιi απ<S μιιι πιίuοδο κω μι, �'να
μαχαίrι να <φμ(ι κcιη:πιίνω ιπον αδι-:λφ6 001•, να τον κτιιπά, vu τοι,
τrαΙ)ά τα μαλλι(t, να τον πληγtί>νι-:ι κω να τον rίχν�·ι κciτω μιηωμ(νο,
Ε<ηΊ , μ,ϊ (?Ο<Πci ο' ιη•τιS το Ο�'ιψα, Οιι ιχ>γιοΟΕίς Fναντίον τοι• αδ�:λφοιi
οοι, 11 Οcι τον λι•πηΟείς:»
Ιlcφαξι-:νειΊτηκα με την Ε (? tί>Τηιrη το11 ΙΊ"rοντα κω τον uιί>Τηοιι ;.-:ι
εγcΔ με τη σΕφcί μου: 1 Ιcί>ς Fίνω δι•νατιSν να ιψγιοΟιί> ενcη'Τίον τοι•
πληγωμ�'νοι• cιδελφοιi μου, ποι ι {πFΟΕ Οι•μα τοιι κcαο;τοιοιi: ... «Ε,
λοιπόν» ιηιν{χιοε ο Γ�'rοντας, «κ(ιΟΕ ιίνΟrωπος, JT0\1 ΟΕ Π(?ίΗJΙ)ciίJ,ι-:ι,
ποι, σε Ι)λciπη:ι, πο11 οε οι•κοψα\'Τεί, που ΟΕ αδικ�·ί μF οποιοδιj;τοπ
τrιSπο, Είναι Fνας ιιδFλψιSς οοιι, πο11 �'π�Ίπ ιπα χέrια του κακοποιοιi
διcψ6λου. ΕσιΊ, ιiταν et\'ΤΙΚ(?Ι'Οεις τον αδ�-:λ φιi οοιι νιι ΟΕ ιιδι;.-:ι-:ί, τί
Π(Η'ΠΙ'ι να κάνFις: llQέJTFΙ να τον λι•πηΟείς πολιi , νcι τον οι•μπον{οπς
και να παrcικαλέιη:ις Οε (? μά και σιωπηλά το ΘΕιi, να στηrίξει
Fοένcι, on1 διΊ οκολη ωtt:ιj cί>ρcι της δοκιμαοίας 0011 και να ελ�-:ψΗ'l
και τον αδελφιS οοιι, ποιι έπFοF Οι•μα του ληιrnj δια/)ι>λου κι ο ΘειSς
Οα /)οηΟιjοει κι εσένα και τον αδι-:λφιS οου. ΔιιSτι, ιι\' δεν το ;.-:άνεις
αιtt:6, αν, αντιΟέτως, ιψγιοΟFίς F:Vα\'Τίον τοι ι αδι-:λφοιΊ 001 1 , cη'Τιτάο
οοντας ιπην επίΟειnj του, αντF:πίΟειη1 ιΗΗ', τ6τε ο διάβολος, που
βρίσκεται στο σβέρκο του αδελφού σου, πηδάει και στο δικι> σου
σβέρκο και σας χορεύει και τους δύο».
(Α,"!'ό το βιβλίο «Κοvτιί ιπο /Ίροvτπ Πορq ιiριο» του Κ Γιιιwιruιοίτη, ιπλ. 35)
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Σημείωση: Κατά τις σι ιμβουλfς των διδαυκιίλωv της υοφ(ιις, ο ιivθρωπος
μπορε( vu προσταπυθε( από τα χέρια του κιικοποιοι; διαβιiλοιι, μr την ιιyvότη
τα της ζωής του. Δηλαδή μr την αvιδιοτfλrιά του, την ταπr(νωσή του, την απλιi
τητα της ζωής του και την αγιiπη του για όλα τα όvτυ. Οι αρπfς ιωτfς ε(1,ω η
αυπ(διι του.

Ο Τεκτονισμός ως φιλοσοφικός,
φιλανθρωπικός και προοδευτικός θεσμός στο
κατώφλι του 21ου αιώνα.
ΊϊJΥ Ν!ΚΟΥ !ΙΛΙ'12ΊΝΟJ/:ΛΟΥ

Ι Ι εξέλιξις τuυ πνει•ματικοι• πολιτιομοι• της αν0σωπ6rητος οφι:ί
λει πολλu εις τας μι•ιπησωκάς ιψγανιι'ιοεις. Είναι γνωσ�:6ν δε ι>τι ιις
τα άδυτα των ιε(_)<�'>ν cη.•ηι'ιν, ει-rχεδιάοΟηιΗιν ι· •πέσοχ<ι δημιοι•σγήμιιηι
της ανΟσιι'ιπινης διc:ίνοιας ;ωι ανr.πτιΊχΟηοαν cψχαί %ω Οr.ιιψίω υπιS
την σκέπην κω ιι'ιΟηοιν των ο;τοίων το ιινΟσιι'ιπινον γένος εΙ)ι'ιδιο ι:- ν
πους την επί τα Π(_)()<Η1> Εξέλιξίν του, ως <ιναψέ (_) ΕΙ ο αr.ίμνηοτος
Διδuσκαλος ΛΜξανδσος Τζιιζ6ποι1 λος.
Ι I γνιι',μη ω,τή, ι•ποιπηuί'ζαcιι ωτιS 6λοι1 ς οχεδ<>ν τοι•ς <φχαίοιις
υι•γγl_)αψείς %αt φιλοο6φοι,ς, αλ).(ί. %αι απ<> ΥΕίιrτέ(_)ιΗ•ς ι>πως π.χ. ι•πι>
του Γ3ολταίσοι•, ο οποίος διεκήσι· •ξεν 6τι: «Εις το χ{ως των κοινωνι
κιί>ν πσολψμι:υ>ν μία μ6νον Οuγάνωοις ε1 1 (_){()η η οποίιι, ι:μ.πι>διοι:ν
τον άνΟσωπον να μη πέυη εις καΟολιz11ν αποzτιjνωοιν. Ι Ι οσγιί.νω
οις αΊ'τή είνω τα «Μι1 υη1σιcι». Τιι Μι 1 ιττήι__>ι<ι λοι;ι<>ν ήουν ι:-r:ι:ίνιι
ποι• �οψ)ηοΩν τοι•ς πuογι1νσυς μιις να Ι)ω)ίοοι•ν πuος την ψι,zιzήν
zω πνι-:ι•μrιτικήν των εξέλιξιν. Είνω j)έl)ωον ι>τι, ι-:z�·ί ι1πο1 λΕιτοι\>
γηοαν Μ1 1 ιrτήuια, εzεί (L\'Ι'πτιΊzΟη κιιι πολιτιιτμι>ς αξιι>λογος, ;ω06οον ιωτcί. ιjοuν, η ιιντιιι' γιιu τοι1 πολιτιομσιί.
Οι ενι:ί.uετοι z αι οι ιτοφοί λοιπι>ν τ ης αuχωι1τητος δια των
Μι 1 <πησίων Ι)ιηiΟηοαν τοι•ς Πl_>ΟΊι>νοι•ς μος εις την πνι-:ι•μοτιzήν %0l
ψι•χιzήν των Εξέi.ιξιν.
Εις την εποz11ν μας ·r:ι1 l_)ί(ι μι 1 οτηuιrαή ιψγrί.νωοις 1JΠ() Π(L'(%()
ομιον zcιuυzτιjψι είνω ο Τεzτονιομ<>;, ο ο;ιοίο; ;ψέ;τι-:ι νιι Επιη:λϊ1

1

Ι(,'i
σει εις την κοινωνία των ανΟ {_) ι!ιπων τον αι1τ6ν με τας cψχαίuς
μυοτη {_)ιακιiς ο{_)γανι!χη:ις Π {_)Ο<){_)ιομ6ν, δεδομ{νου μάλιοτu ιSτι και
αι Μυ<πη {_) ιακαί Οργανίί>οεις κω ο Τεκτονιομ6ς Π(?<Χ){_)ιομ6ν {χοι,ν
την ανύψωοιν του ψι•χικού και πνευμuτικοιί Είνω τοι• ανΟ {_)ίι>ποι,
και της ανΟ {_)ωπιSτητος.
Ο ω:ίμνψπος Ι Ιέτ(_)ος Ι'(?άβιγγε{_) εις το βι/-\λίο του «Θεμέλια
Βασιλικής Τ{χνης» γράφει: «Διάδοχος των Μυοτη {_) ίων κω των
Μυστη{_)ιακι!,ν Οργανι!,οεων, είναι ο σιiγχ {_) ονος Τεκτονιομ6ς, ο
οποίος βασίζεται επί της α(_)χής της αδελφιSτητος, της ω6τητος και
της ελευΟεvίας της ιη,νειδήοεως και αποβλέπει εις την ιη•νένωοιν
των ανΟ {_) ι[,πc,>ν πάοης κοινωνικής τάξεως επί ταυτιi> και έχει ως
τελικ6ν σκοπ6ν την επικvάτησιν επί της Γης της ΛληΟείας κω της
Αγάπης. » .
Συνεχιιπής λοιπ<5ν και Οεματοφύλαξ των ηΟικιi>ν και πνευματι
ΚίJJΥ παραδ6οεων, ο Τεκτονωμ<5ς αγωνίζεται να διατηvήσει uκε {_)αί
αν την αυτονομίαν του ανΟριί,πσι•, να διαπλάοει ενά {_)ετα ήΟη και να
κρατψπι ασιiλειrτον το βιίΟρον της c.((_)ετής.
Λναζητεί τί ημπο{_) εί να λυτ{_)ιίχ1ει τον άνΟρωπον, ως πvοσωπικιS
τητα απ6 το βιi {_)ος της ιίλης δια να τον οδηγήσει πvος το ακτινιψ6λον φως του μέλλοντος, π {_) ος τους Οαι•μαοίους πολιτισμούς μιας
αύριον, τ6σον υπε {_)τέ{_)ας της σήμε(?ΟΥ, 6σον και αιrτοί είναι υπ{ι_>τε
ροι απ6 την Π {_)ωτ6γονον βc.({_)Ι)c.((_)ιSτητα. Ο ΊΈκτονιομ6ς λοιπι>ν ως
φιλοσοφικ6ν Ίδρι•μα χ(?ηιημοποιεί ίδιον τρ6πον και μέΟοδον ε{_)ειi 
νης της αληΟείας και της Φύοεως.
Ο Μι•<παγωγιSς Σπυuίδων Ν<iγος εις το έuγον τοι, «1 Ινει,ματικιιί
Ιδέαι» μεταξύ άλλων αναφέuει: «ΚάΟε ύπα{_) ξtς δικαιούτω να {χει
cπην διάΟεσίν της όλα τα μέσα της προόδου, της παιδείας για να
μιiΟει και αυτή την αλήΟεια και ν' αποκτήσει την ΕλευΟε{_) ία την κοι
νωνικ11ν και την πνευματικήν. Κάνε ιSτι μπορείς για ν' ανανψj,ει ο
αδελφιSς σου. Διί,σε χείuα βοηΟείας να βγει απ6 τον βούρκο της
κατωτεριSτητος. Μη πuοκαλείς, μη ι1ποτιμάς κανένα, πιiντα να είσαι
ανεκτικ6ς».
Λς υπενΟυμίοουμε λοιπιSν οτους ιη1νανΟρι!,πους μας ιSτι η ίδια η
φύση απαιτεί καλοσύνη απιS τον 6.νΟρωπον, απαιτεί παγκιSσμια
αδελφοσύνη, απαιτεί την ένωση όλων μας. Θα π{_)έπει οι άvΟρωποι
να ΟυμηΟούν τα σοφά λ6για του Ι3οί1δα: «Ποτέ το μίοος δεν κατα
<πέλλεται με το μίσος, αλλά με την αγάπη » και ιSτι «Το μίσος είνω
πηγ11 δυστυχίας για την ανΟ{_)ωπότητα » . Αλλά και του αειμν11στου
Καρ6λου Λεντμπ11τερ, ο οποίος είχε πει: «Τα δεινά ιπο κιSυμο π{_)ο
έρχυνται απιS έλλειψη αγάπης και αδελφικότητος. Λν ο άνΟ {_)ω:τος

ι r,r,
μάΟει να αγα;τά και νcι παίρνει την αδελφικ1j (Πάιn1, ιSλα τcι δει \'(ί
Οα ιπcψαηjοουν και Οcι αν(ηείλει ο χσι•οιS; ω<Γ>ν».

Φιλανθρωπικός
Ο Τεκτονιομ6ς δεν είνω 6:τως είπ(ψfν, μ6νον φιλοοοφικ6ς, δι:ν
επιδιιΓ>κει μ6νον την γν<Γ>υιν, δεν ικανοποιείται μόνον εκ της οοψί(tς.
αλλ' είναι και φιλαν0σω;τιχ6ς χαι χσηοιμο;τοιεί και τοι•ς δι\J Πιt()(ί
γοντας δια την πικχ1γωγ1jν τοι• ανΟριΓ>ποι• και τοιι cινΟοωπιομοιΊ .
11 Τατονι;,:1j ψιλανΟvωπία <Π:()Fψπω ;,:ιη' (ψχ1jν πvος το οι'•νο
λον της α;τσουιι'>;τοι• ανΟQ!ιJ;τι1τητος και Fπιζητεί, νι1 ψωτίυει ω•ηjν
;,:ω (n'l'ψ!i'HJfl το :;n•ε1•ματι;,:ι1ν της Fπίπεδον κω �fλτιιΓιοfΊ το η0ικ6ν
και ψι•χικ6ν της Είναι. Ι:ιι'Ίικιι'ηεοα εις την {ννοια της τεκτ:ονικ1jς
φιί.cινΟσωπίι1; Ε\'<ΗψκοιΊ τω η αγάπη, η ο;τοίι1 !tποπλfί κω τον
;τ\ {_)ήνα ω•ηj;. οιΊτως (i')(Π:f. (ίνFU της ι)((()ι,ίcις πvος τον cίνΟοωπον,
ι1χι τον ιφιομ{νον ιίνΟοω;τον, (tλλά πvος Π<(ν (tνΟvιΓJ;τινο ον αγιίπης,
ιι,ιλ<ινΟοω;τία ι•;τιi τε;,:τονι;,:1jν {ννοιαν δεν νω:ίτω.
Ο Μι•ιπ:αγωγι>; Ι;τι•οίδων Νcίγος (λι:γι':
«Φίλει τον cίνΟvω;τον, ι1χι απ<> ι'ΊΕοντολογί<ιν 1j κατ επιτι1γ1jν.
Φιί.ει τον άνΟ {_) ω;τον ω'Ίωψ<)(><�'>ντας Ηίν ωοτ6ς οε ογωτcί, οε μιοι-:ί 1j
ΟΕ ;τεσιιι:σονεί. LTO Π{_)()(Τίι)ΠΟ ;,:(ιΟε CLV0 {_) (i')ΠOl ν(t /1λ(:;πις ΕΠ(tV<tλ<ψ
Ι1<1νι1μr,νη την ίδια υοι• ι•;τι1ιπ:ωrη».
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ΙΙvοοhευτικός
Ο ω-:ίμνηοτος Λντίι'Jνιος Λνι'Ί (_)ωνι1:;τοι1 λος εις το ΙΙ- ιΙ-\λίο τ:οι• «Τί
f·ίνω ο Τε;,:τονιιτμι1ς» γ(>cίψει: Ο Τι'κτονιιτμι1ς είνω πιιt{_)Ι--ί<ι π{_)οο
δΕ1οτι;,:1j. Τί δε είνω ;τοι1οι'\ος: 11 δι<ψκ1jς μ1·Η1l-\ολ1j μιω:: κ<ηωπ:ιίω:
ως ;τ{_)ος %(ιί.).ιη\>Ω\' Εςι•;τη{_)(τη ()t\Ι το1 f·;τιι'\Ι(ιJ;,:ομι-'νοι• ιτ;,:ο;τοιΊ ».
Ενι'\ιr1ψι-'(_)ΕΗ1.ι λοι;τι1ν ο Τεzτονωμι1ς ι'Ίt<t τον <ίνΟοω;τον zω
0O.ει, ()Π(ι)ς (tl'T(>ς ;τuοοι'\ι-:ιΊοι:- ι, να Π(_)<>Οι'ΊΙ'l'ΟΕΙ :τ{_)ος Π(((J(t\l Ζ(ΠΕΙ'•
Οι•νιτιν. Ο ΤΕ;,:τονιομι>; f·;τιι)ιιΓ>r.fΊ την <1ναμι1 (_) ψι>ιτιν της ι1νΟ {_) ωπίνης
ψι•χ�jς, την <1νcψι1 {_) ψ!J()Lν τ:οι• ανΟ (_) <ι'J;τοι•, τ:ην ι1νrφι1 {_) ψωοιν τ:ης
r1νΟοίι'J;τινη; ;,:οινωνίος, την ι'\ιrψ;,:ή μf·ηψoi.ijv τ:ων οι•νΟηzιι'Jν τ:οι•
ανΟ {_) ω;τίνοι• ΙΗοι• ;,:cιι της %ίηωπ:ιίω:ως των υνΟοιΓ>πων πuος zι1λλι
η:ψ1ν εςι•:τηvι'τηιτιν τοι• ιτ;,:ο;τοιΊ τ:ων.
Ο ΊΊ,;,:τ:ονιιτμι1ς α:;ηιι'Ίή()ας. ως αναψι'(>Εt ο <η:ίμvψπ:ος Κω(rτ:1jς
Μr:ί.ιιωcφι1;τοι1 i.ο;, u;τ<J το Ε;τα·πΕλμίηι;,:<l οωμιηι:ίιt τ:ων οι;,:οι'Ί(>
μων τοι• ΜΕ()αίωνος f·ίνω μία νΕί1rτι' (_) ι1 μ<ψ<j,ή τοι• 1 lιtνανΟοω;τίνου
()r,ομοιi των Μι•<m1vίων της ιψzωι>τητος.
1
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Μίιt μετΕνοιiuκωοις των Κιt�Εί ι> ων, των Οuψικι,,ν κυι των
Ελι-' ιιοινί(ι)V, μία μετΕV<Ηt ι> Κ<ιΗJΙς το11 Ί'(ιγμιιτος των J > οι)οοτιιιΊuων
κω του Τιίyμ((τος των Νιϊίτι;ιv, 11 π6 ιίλλην /1ι·/1ιιίως μιψφιiν -ι.ιιι ονο
μωτίιtν, ιιλλu μι: το ιωτ6 πι: ι> ιΕχ6μΕνον.
Οι οκοποί κω οι μ{Οοι)οι πιφαμ{νοι•ν οι ίι)ιοι:
11 Εξl'λιξις κω ηλυοποίηοις της <tνΟuωπίνης ψι1χ11ς. Το ιι)ωλο
yικιiν ΠΕQΙΕχιiμι:νον τοι• Ίϊκτονιομοι\ ωΟι:ί τιt μι'λη τοι• ιiπως Ι'ι>γιί
ζονωι ω)ωλ�·ίm:ως ι 1 π{ ι> της πι.>061)01• χιιι της πνΕι•μωι;οiς κιιι ηΟι
κιiς <tν<ψΟι,ιοι:(ι)ς, 1 1πι'ι> της Ει•ι)ωμονίιις της ιινΟuωπιiτητος, ιι)ιιιίΗ
ι><t <iμ(ι)ς της j)ι),τι<ιΗΤΕως το1 <ινΟuι,ιποι•. Η<ι οι•νι'χί<Η'Ι ι)ι-' ν<t 1 :rιίu
χι'ι ωωνίως, διιι της κιιΟο,)11γ1\οι-' ως δι' των μι•ιπψ_>ίων, οι)ηγι'ί τοι•ς
τι'κτονιις Εις τιι ι: uy ιι ΠQ<Ηiι'ω11 διιt την <ινΟuωπιiτητιι, ιiχι μιiνον
<fllllEL><t, 6χι μιiνον τον 2 Ιον ιιιιι·ινιι, ιιλλιί ιΊς το ι)ιψ'!-' Κ!'ς.
Lτον κωνοιίuγιο λοιπιiν <ιιι,ιν<t πο1• πληοι(ιζιΊ, ιις ΠQ<ΗΤπιιΟψτω
μι:ν νυ πuιιΥΤ<ΗΠ<ιτιjο(ι)μΕν �Ίς την /)01\Οι'ι<ιν των οι•ν<tνΟuιιι;των μιις.
1 λικ1\ν, ηΟικιj,• κω πν�Ίψιιτικιjν διο τοι• πιφιιδι,ίγμ<ηιiς μιις κω της
ιιyϊιπης μ<ις.
Λς ζοιΊμ�· ο ι'νιις <ιπιi την �-ι•τι•χίαν τοι• ιίλλοι• χω ιiχι ιι ι'νιις ιιπιi
την δι•οτι•χίιιν το11 ι1λλο11
Λς μην λψτμονψτωμι-:ν DE ποτι: τιι λ()γιιι της ί\νν1 Μπι'ζω-τ, ;τι·uι
φι\μ<ω πuοι'δuο1 της l l<ιγκοομίο11 (-)ι·οοοφικι\ς Ετοφι'ίιις:
«Ν(( ι•πηuπι:ίς την ιινΟuωπιiτητιι �'ίνω το πιο 1-' 1''(!-' \'lΚ() πuονιiιιιο.
Νιι Ι'ι>Υ<tζι-:υιιι γιιι τοι•ς ιίλλοι•ς. Fίνω η πιο πλοιΊ ιJΙ<ι ιι,-τ<ψοιj)Ιj».
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Μια t:νδιαφι:ρουιτα διιίγηιτη

Το όραμα της μητέρας προειδοποίησε
11 ;τιο 0ruμιj �-;τιΟ1 μίιι n1ς μητ(uιις 1\τιιν ν(( Π((\'ΤψΊ•Οι\ () μ�·γιίλος
μοι• ιιδrλ4·ιiς, ο Λνιίντο. «Λχ. 6ταν Οιι ίt\'ΤΙΚ(_)ΙΊ ιτω το Π!_ΗJ<Η•>ΠΟ της
γι•νιιίκω; τοι• Λνιίντιι. Οιι μ οι• </'<ινιj πως j)(_)ίοκομω υτον
Ι Ιιψι'ιδΕιοο». L11χν(1 ι'ικοι•γιι την μητι'uιι μ<ι::: νcι �·κιι ι> <ίζrι μι: τϊτοιιt
λ6για την μι-:γϊιλη n1ς rπιΟιιμίιι. ποι• 1\τιιν <ίλλι,,ιπ�· ιτιΊ μιι·ι,,νη μr την
ινι)ικιj πιφι'ιδοιn1 γιιι την O11νι'χι<n] της οικογι'ν�Ίας.
Ί Ιμοι•ν JΠι>ί;τοι• (νδrκ(ι FΤ<ιιν την πrοχι\ ;το11 ιψ(_)ιι/)ωνιιίιπηκr ο
Λνιίντα. Ι I μηη' ί_? <ι 1\ταν οτην Κιιλ;ω1Ίττιι 6:τοι•. κιιτιιχιιl_)οιΊ μι-- νη.
εφ!_ΗJ\'Τtζε τιι n1ς JΤί)ΟFΤΟψιωί<!ς το1• γϊιμοι•. Ο ;τ<ιτf ι> <ις χι r yι,ι Εμ(
νιφι: μ6νοι ιπο υ;τίτι μιις ιrτο Μπrφεyί (B,1n:ill)1), π(_)ος τα /ΜψΊιι
1

I(iS
λ6γοιις

μέρη των ΙνδιιίΝ. Εκεί είχιιν μεταΟέσει τον πατέρα, δια
ι•πη
ρεσιuκuψ:.
Είχα παρακολσι•ΟψJει άλλοτε ω•τές τις επι�λητικές τελετές,
ιποιις γάμοι•ς της \Jόμα και της Οίιμα, των δι•ο μεγαλι•τέρων μου
αδελψιίJν. Οι προετοιμασίες όμως για τον Λνάντ<t ήοιιν πολιi ποιο
σοι)αt_)ές κω επίσημες, αιρού επρ6κειτο για πρωτότοκο αγ6uι. 11
μητέρα υποδέχετο πολλούς συγγενείς ποι• έφΟαναν καΟημερινιί>ς
στην Κυλκοίiπα από μακρινές πιSλεις, και Εψρι>ντιζε γιά n1ν διαμο
ν11 τοιις σε ένα υπίτι που προ ολίγου είχαμε αγοριίοει.'Ολα ήοιιν
έτοιμα: τα ωuαίιι φαγητά του γει'•ματος, ο χιφμιSοι•νος κινητ6ς 006νος ποι• Οα μετέφεοε τον αδελψS μηι• ιπο οπίτι της νί'ψης, οι γφλιί
ντες με τuι•ς χοωματιστούς λιφ.πτήοες, τα πελ<ί>ρια ζιίκι ιιπιS χ<φτιSνι,
- γκαμ1jλ ες και ελf:ψαντες, - οι τρείς ορχψπρες, - ιιγγλικ11, οκύπιΗ'ζι
κη κω ινδική, - οι ηΟοποιοί ποι• Οα μας διcωκέδιιζιιv κω οι ιερωμέ
νοι γιcί n1ν λειτοι•ργία, ποι• Ou εγίνετο ιτι•μφωνα με τις πιφιιδόοεις
το1 1 παλιού καιρού.
Ο πuη'ριις κ' εγιί>, με προ()tάΟεοη εσοτωπικ11, είχcιμ ε ι•πολογί
οει να crι•νιινniυcιψε την υ;�χSλ<>1πη οικογέvεω εγκαίοως γιιι την ιίιριι
n1ς τελF.ηjς, ιSμως λίγο ποιν ιιπιS την μηάλη μέοιι, μοι• 1jλOF. μια ψQι
κηi οπτcωίιι. ΛυτιS μοι• υι•νέl-\η ιπο Μπαρι:γί κιιηί τιι μι-:οιίνυχτιι.
ΚιιΟι[>ς κοιμιSμοι•ν πλιίϊ ιπον πατέρα, ιπη Ι-\ερc'tντα, μι-: ξί,πνψΤF. ϊνιι
περίεuγο Ορ(>ϊυμα ποι• {κιινε η κσι•νοt•πι{οcι, οα να κι•μιίτιζε γιiοιι>
απιS το κρF.1-11-\ιίτι. ΊΌ ελαφρ6τιηο ιΊ φιωμcί της δωχι,ψί(πηκΕ, κω
τ<Sτε είδα την π(_)ιχτφιλή μcψφ11 της μηη'ρας.
«ΞιΊ :-τνηοΕ τον παη'ρυ 001 1 !» μοι• είπι' με μιιι φωνή που μιSλις
ακοι•γ(5ταν ιΗιν ψίΟι•οος. «Ι Ιcίρη: το πριίπο τρυίνο ποι! Οιι Ι)QΙjη:,
ιπις τέοοερι:ς το πρω"ί. Ελάτε γu11γ<>ριι ιπηv ΚιιλκοιΊττα ιιν Οι'λπε
να με πuο<ι.Οιίοπι: ζωντανή» κιιι το ψcίντωτμιι της μηη:uιις χιίΟηκ1:.
«Ι Ιuτέuιι, πcιτέρα, η μητ{οο πF.ΟαίνΕι». Ο το(>μος της φωνής μου
τον ξί•πνηοι-: ιιμ{οως. Μου 1jλΟιιν λυγμοί ωη•γκοιίτητοι.
«Μη δίνης οημιωίυ οτις πcψαιοΟ1jοΕις οοι•», �-ίπε ο πιηι\Ηις,
που, ιSπως πάντοτε, διv πιψι-:δέχπο αμ{οr,>ς μίιι <tΠ(Jτομη vr-'ιι κιιτά
ιπυοη. «11 μηη'uιι <ΗΗ' είνιιι λυμ,,ucί ιπηv ι•γείιι της. ί\v μας ϊλΟουv
κακά νϊυ, Οα <ι,ιΊγιι>μΕ ωΊ uιο».
«Οι•δ{;τοη: Οιι οι•γzωρήοη; τον Htl'T<> οοο», τοι1 ι-:ίπιι, «που δΕν
00.Εις νιι ψιΊγωμι-: υμ{οως»· ίt;τ(J την αγωνί<ι μου ()Ε ΕΠ(_)(>Ο0Ε<Ηι μ1:
πίκου: «Οί'τ ι:γιί) ιί)).ωοη: Ου ΟΕ ιη•γzωρϊοω ΠΟΤf·'».
Μ<>ί.ις ξημι'uιι>ΟΕ , μ<ι; ήλΟε το μ11νι•μι1 που <)Εν χ<ι>(_)οιΊω: <ψφιl-\ο
ί.ίυ: «Μηη:(_)υ Ι-Ιυ οι·ι cί ιίu(_)ιι>οτη· γ(ιμο; υνιι11ιίλ>.ι:τ ιιι· ΕλάΤΕ
uμ{οως».

Φιiγιφι-: uλλιSφuονι-:ς...
ΕφΟϊωιφι-: στο οπίτι μας στην ΚαλκοιΊπ<ι, μ6νο γιϊ( νιι ίL\'ΤΙμπιιJ
πίοωμι-: το ωrι,λληπτο μι 1<π11vιο τοιι Οιιν(ίτοι• (για ένrι ;τι11ι'Ιί ι'vί)ι-:;ω
ι-:τιίJν). ΒυΟίιπηκα οε μία κιηιί.οτrωι ωτ6 την οποίrι οχι-:ι'Ι<>V {λι'ΙJΤ!' η
ζω11. l lέQ(LO(LV χv6νω ολ6κληuα ως ποι• Y(L ;ωτοvΟιίJΟ(J) \!(L Π(ψω'l!'
χΟcί) το ανί!π<Sφεκτο.
(Λπι5 το βιβλιΌ « / Ι ιι 1ποβιογριιφi11 ι·νι5ς γιόγκι» τοιJ Ι /. Ιίογχιινιiντιι, ()η ι'χ,�οuη,
ιιιλ. 32)

Η ΑΥΡΑ
Υπάρχει σε κάθε άνllρωπο και χαρακτηρίζει την ψυχικιi του κατάοταιηι
'/"οιι ϊ)μρωιμ Λίβονχιιψ

Το κιί.ΟΕ τι ΠΟ\ 1 πάuχι-:ι, οι ιί.ν0ι_J (ι)JΤΟΙ, HL ζ<ιΗL, (LΚ<Jμη χω οι
πέτv1-:ς, 1:χπϊμπει μ<SQω, πιψϊιγ�·ι αχτινοΙ)ολίες κrιι ιιι•τιi η QΓ:Ι•<π1j.
αιΟιΕvιιι ατμι>οψωι_Jα, ποι• πεvι/)ιί.λλει κιί.Οε πvιί.γμιι, ιιι•τι> αχοι/)ιί>ς
uνομιί.ζο11ν ωi (> <L. Βέ/)ωί! δεν είναι ιψcιnj πιψrί. μονϊ(χα γω τοι•ς
διοοιιτικοιΊς, κω πολλοί άνΟvr,1ποι δεν ξέvοι•ν οιΊτι-: χιιν 6τι 1•;τιί.uχ1-:ι.
11 αιi ι_J α λοιπι5ν ι-:ίνω αυτι> το είδος τοι1 φωτι-:ινοι, κιΊ κλοιι ;τοι, ;τι-:ι_Η
�ι'iλλει κ60ε ανΟοιί1πινυ πλ6ομα, μ�· n1 διιιψ<ψιί ιSτι, οε μει_JιχοιΊ ;,
είναι πλαπιιί., ι-:1 1uεία, φωη:ινιj, δυνιιηj, έχΕι ι)ονψίl't; 1-'ντονΕς χιιι
χρcίψατα 11πέuοχα, 1:νιι'J ο' άλλοι•ς, αντίΟεπι, είνω μι,ψιi, Οιιμ .ι-τιi, ομι
χλιί1δης και ι'ί.οχημη ...
Μπο ι_Jοι•μι-: να πιη•με 6τι ι-:ίνω το δι'uμα πις ψι•χιj;, γιιηί ιιι'Τιj την
καλιΊπτει, την πvοιπιιτι-:1•1-:ι... Μ{οα απ' την ιιί•οα �ως παοιί.γπαι μω
αδ1<ί.κοπη ιη-ταλλαγή ανάμι-:οα οε μα; κω τις δι•νιί.μ�Ίς της φιΊοης...
11 αιiι_Jα πcφιιπuνι-:ι τις κεοαίι-:ς μιις, είναι μω οι1οκει 1 1j ;τοι ι ιrι ι λ
λαμ/)ίί.νι-:ι τα μηνι•μuτα, τα κι•ματιι, τις δ1 1νιί.μεις πο11 μας έuχο\'ΤCΗ
απι5 το σι'•μπαν. ΥποΟ{ιπε τcίJ (> <L ιSτι 11;τΛοχο1 1ν ιπον χι>ομο Ο(>Ι<ψί'
νι-:ς ανιSυιες επφι_Jο{ς. Εάν έχετε μια αύρα πολύ δυνατή, πολύ
φωτεινή, αιrη:ς οι δ1 1ν(1μεις δεν �L,ιψοι•ν να ΠΕί_)ιίιτοι•ν κω να φΟιί.
uουν μέχρι τη η1•νείδψn1 οας γω να ιτ(ις ιιγγιςιΗ•ν, νιt ιτας κλονί
σουν ιj να οας �λιίψουν. Ι'ιατί: Επειδ11 ποιν νιι φΟι'ιιτοι•ν μ{χι_Jι Ηiιί.ς,
πuι:πει πuιίπιι να ιη,vα\'Τ1jοο1 ν την αιίuιι οας. Λι•nj η ω\_�α είναι �-'να
φράγμα, ένας τοίχος...
11 αύοα είνcιι εχποuειίοεις και μcίλιιnιι 6χι εκποι_J1-:ιΊοει; τυυ
1
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ι1·1•ιΗ'Ι.οι'• οιίψατος ... Για να αι•ς�jοΗF. την F\'Tωn1. n1ν αγν6τητα %αι
n1 bι'•νcψη τη; ω\_)<t;, είναι σημω-τικ6 να {χπε το 1•ψηλ6 ιδ<ινι%6 να
ερyιωΟr.ίη: πιΊνω στον εαι•τ6 σας, για να πραγματοποιήσετε πρά
ξεις ευγενικές και δίκαιες να έχετε αγνές σκέψεις και αγνά συναι
σUήματα...
Ι'ιιηί ;τQ\'Tet ;τα(__)οι•οίcωαν τοι•ς αγίοι•ς μ' {να στεψcΊνι χQ11 υαφί
γι1(__)ίιJ α;τ6 το %εψcιλι: Στο πcψr.λΟιSν, 1•;τ1)QΧΕ μιcι ολι1κληQη Επιιπ�jμη
χQυψcΊτων, :τοι• εςηγοι\η: 6τι %ιί0Ε α(__)fΤΊl FΚψ(__)<Ίζfται μfιτ<ι ωτι1 {να
ιbιιιίποο ΧQίι'>μα. %ω 6τι τα χQ<ίψιηιι πο11 π<ψϊιγο\'Τω ιιπ' ω•η'ς τις:
cψ"η';. ο;ι:ημιιτίΊ:<Η'ν n1ν ιιι• (__) α. Οι cΊγιοι ι-- ίνω ι•πιί (__) ςι'ω; μηιίλης
α'(ν6τητιι;. ;τοι• 00.οι•ν ν<ι πληοιιίιηΗ•ν ποος τον Κι•οιο. νιι Εν<ιJ
Οοι•ν μrΛ:.ί Τοι•, γι<ι να Τον γνrιJ (_)ίιΗΗ1 ν %ιtι νrι γίνο11 ν ιiπως Ι·>ι--ίνος.
%ω μι'οα α;τ' <tΙ'ΤΙj την ε;τιΟι•μίcι γνιίΗn�ς. <ιπο%τοι•ν μιιι η'τοω ι'\ιπο
ι'\ι•τι·--:6τητιι. μιcι τrτοιιι οοφία. rίΗπ:f ένα χuιίιμα κίτρινο - χuυιταφί
αναβλύζει απ6 την πιο βαllει ιί τους ύπαuξη και τους πειιωτοιχί
ζει... Λν ο ιίνflvωπος είναι αγν6ς, η αύρα του γίνεται bιαυγιίς και
bιάφανη...
Κω ηίιοιι πrίι; ν<ι �-ογιιοΟ�·ίη: :τιΊνω ιπην <ιι\Ηι: Μποu�·ίτι: νιι το
%ι'ινπε μ�- bι•ο τ(_) <iποι•::. 1 [ (_)ιίηιι με τη ιτι•ν�-ιι'\ηηj 00.ηιτη. i)ηλιιb11 με
την Οl''(%F\'Τ (_) ίιΗί1) ;τιίνω ιπιι χ(_)(Ι,ιμ <ιτ<ι: νιι ψι\'ΤιΊ:::ΗτΟι-- ι1τι %ολ1 1 μπιί.η:
μι'οα ιπ:ιι ;τιο ιι-ινιί. τιι π ιο ψ,ιπινrί ;ωιίψrιηι... 11 ι'\ι-- ιΊ π(_)η μι'Οοbος
είνω νιι t'(_)'(ωίΟ1-- ίπ πιίνω ιπι; cφπ{;: την αγνιiτητα, την υπομονή,
την επιείκεια, την γενναιοbωρία, την καλοιτύνη, την ελπίbα, ηιν
πίιττη, την ταπεινιiτητα, τη bικαιοιτύνη, την αφιλοκέιι bεω. Λι•ηj η
ιΊι-- ιΊτι-:οη μι-'Οοι'\ο; είνω η ;τιο οίγοι1 (_)η. 1-:uγrΊζΗτΟ1-- Π(!\1 (1) <πι; ιφ1:τι'ς
·--:cιι ω'Τι'; οι ίι'\11-- ; οι <φι--τι-' ; π;.ηιωτίζ<11 1 ν την ω1(_)ίt οιις.
ΚιίΟΕ μι-'(_)<ι :τuοοπιι0f-ίιπ:Ε νιι %<ίηπ την ιίιτ%ηιί1]: 1 l<'ι (_)Π 1-'νιι Π(_)ί
ιτμιι. %<ιτ1-' ι•Οι•ν1-- τ{ το ποο; το <f ι,ι:: τοι• 1jλιο1•, %ω %οιηί.ξτι πω;. ι'\ιιι
π�-ονιίιντιι; το. <ιι•τι1 το <ι ω; ιιποιτι•ντίΟπω οι-- 1·πτιΊ ;ι_οι,'ψ ιιτιι. Κι
ι\τcιν Οιι ι';ι:πε %ιιί.ιί. Ο1ΊιJQ!)ιJΗ τrι αί.ηΟινιί ;ι:uιίιμιιτι1. τ<iπ ·--:ί.1--ίιπ:1: τιι
μιί.τιιι ·,,:ω ψη'Τιιιπ1-- ίπ ι\τι π1-οιl'ί<ίλί.Η1Οι-: ιι;τι> το ιιί>ι'\1-- ς. 1'π1-- ιτιι ιι;τι1
το ;,:ι•ιινι,. το ;τ(_)<t<Ηνο ;,:ω οι'•τω %ίιΟ1·ξ11c:. Ί I ιιuι.ίιπι: ιιπ<i το %ιi;,:;,:1νο.
ΊΙ<ι νιι πιΊπ /lf·' ι. οι το Ι(ίιι\1·;. ι'\ωτηuιίιντιις '(ι<( ί.ίγυ Ϊ.1-',ΤΤ<Ί ;,:ιί.01·
;ι:ι�(Ι'ψιι γι• ι�ι,J οιι;. 1:ψt(_)μιiί:.οντιι; ;,:ιιΟημιφινιί. rιι'Tij την ιί.ο;,:η(ίη, Οιι
;,:ιιτιψΟ<,ΗίΠΕ νυ Γξιιγνίι11-' τF n1ν <ιΙ' LJ ίι <ΗιC:, ν<ι την ι'\ι1 νιιμ<,-Η11·τ1-: ;,:ιιι
Ου ιιιοΟιινΟι--ίπ τιi()ο %<ιί.ιί.. ιίΗπ:1-: zω ()1·ιc: ο ίι'\ιο; Οιι 1-:·,,:;τJ.ίιΊΙ-' (τ1-' ...
Λν η ιιι''l_)ίι ()<ι; ι\f:ν r·ίνιιι %<ι0<ι(_)Ι). ιiι.ι μιiνο οι %ιιλι' ς Ι-' ;ΤΙ(_)(_)ΟΙ(ς:
των πί.ιινητι,'Jν. ίιί.ί.ιί. οι'•π zω ()1 1-ι1 i.0Ίί1·;, ;τοι• οι <ι'Γ(f'ί.1z1:ς -ι•;τιί. (_) 
ς�Ίς (ίτι'Ϊ.\·οι•ν <rn] γη. ΙL,ι)(_)<Η'V νιι ι--ιοι.ωιηj()οΙ•ν μι'ιιιι οιιc:. ι:ξωτίrι;
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<Πl_)ωμιίτων, πο1 κuιΊj-\οι•ν την ((ληΟιν1ί ο((ς ι•,Ηψ
tSλωv των
ξη. 'Οταν τα οιΊ ννι-·φα 1° ίνω πι•κνιί., κι_>ι•j-\οι•ν τον 1jλιο, ποι• ι'>ι·ν μ:το
ι_>Εί πια να ζι-:ιrτιί.νΕL οι'•η: νι� φωτί(Jι-·ι τιι πλιίομιηι�. Το ίι'>ιο ιrι•μj\ιιί
νω με κιί.Οι-: Πl_)<J<Ηι>πο <�γχιίιt'>ες, ηψι�γμι-'νο, γ1°μιί.το ιψγ1j 1j μί(Jος:
υπϊφχουv ιηJννΕψ<1 ιπην ωΊuα του ...
Το φως πl_)οοι-:λκ ι1 1-:ι το φως, η ι�γ νιSτητιι την υγ νι>τητιι.
Επομϊνως, αν η ω1 ι_>α οω; ι--ίνω ιικιίΟιιι_>n), Οιψπ1ί, χωίΗ'>ψ:, ι1λι·ς οι
<ψμονικϊς, ιιγνF.ς κω φωη:ινϊς δι•νιίμι'ις Οιι μ1° ίvοι•ν ιιπ' ι-'ξω, ;,:ω
μ6νον 6,τι είνιιι Οιιμπ6 κω <ί<1χημο Οι� ι·ιι1οι_>μ1j(Jf'Ι <1' ω'Τήν, γωτί
ωrτ:1j Οα αφψη:ι να πt:ι_ιάιη:ι ιi,τι της μοιιiζt:ι ...
11 ((ll ι_J(( χuηοιμι'l1 1'1 γl(( \'(( Πι_)Ο(JΙ'λκι1ιJΙ'Ι πϊινω (J((; Τψ' Πι_)Ο(Τ()ΖΙ]
των οι•uανίων ι•πι'ψξΗ,ιν. Λλλ�'ι οιις ι-·πιτuι-'πι'ι ι·;τί(Jηr, νι� /L-τι-ίπ οτι;
ΠΕ(_)ιοχϊς 6ποι• κιηοικοιΊ ν ιιι•η'ς οι ι•πιίuξι·ι;... 11 ;,:ιηιί(Jτιωη τη;
ωΊl_)υς, η αγνι1τητιί. τη;, η ι'>ιωΊ γι-Ίιί τη; !'ς<φτιίιντιιι ι�πι> τον ΤlΗ>πο JΙΕ
τον οποίο ο ιίνΟuωπο; ζ1° ι. Λν ιιφίνπιιι νιι πιφιωι•uΟι-ί πuο; την
ΗΗ•JΤΕ(_)ΙΚΙ] lΗιΟι•μίιι, την ιηιιξίι�. τιι ι),ιιπιίιμ ιηιι. η ιιι1uιι τοι• γίνπω
ι1μοω μΕ F.νιι ι'λος. ιι;τ' ι1ποι1 ι'\ιrιψι-- ι'•γοι•ν χιίΟ1° ι-ίι'>οι•; ιινΟι 1 γιιΊνιί
μι<ί(Jμιηα ποι • οι ιίλλοι ιιι(JΟιίνοντω ... Ι·:vι,'ι ι'νιι; J\Ιι'•οτη;, ι'νιι;
Διί<1χι1λος, ο οποίος γιιt ωιΓινι'ς κω χιλιπί�-·ς. έχt:ι t:ι_ιγιωΟt:ί για να
αναπτύξt:ι μέΗα του τ11ν αγιiπ11, τη 110φία, τι1ν ι�γνιίτιμu, την ΙΗ/ ι
λοχέ ι_ι δt:ια, κιιη'χι-Ί μιιι π1° λιί)(_) ιιι ω•u ιι, μι'οιι οτην οποίιι τιι πί.ιί(Jμιι
τα 1-'uχοντω νιι j-\ι•ΟωΟοι•ν χιιι ι1ποι1 ωοΟιίνο\,ω χιψτιωμι'νιι, Ι'Ιι_)!]
νι-·μι'να, δι•νιιμωμι-'νιι, οι'\ηγημι'νιι πuο; μίιι Οι0 ίιι ;,:ιιπιΌ [)ι•νοη.
Μία ω1(_)<ι κιιΟιφιj ψι' ι_) VΗ j-\ι-·λτιιίJ(Jt'ις πι_Jιίπιι - πι�ιΓηιι ιJΙ' οιι; τον
ίbιο. Λλλιί μπιψιφψιίJνι-·ι fπίιrης κιιι n1v ιημι><Ηf ιιιuιι γι'•uω (Jω:. κω
γι' <Η•τιS οι ιίλλοι <ψχίζω•ν νιι οιις ι�γιιποι•ν· χι,ψί; ;,:ιιν νιι ξι'uοι•ν το
γιιιτί, ιιωΟιί.νο\ίιιι κιιλιί. ΚΟ\'Τιί ιΗις. Ζ:την πι_J <ιγμιηι;,:11τητιι. ωrτι1 πι11•
ωοΟιί.νιJ\'Τ((Ι ι-:ίνιιι μιιι πιφοι•(Jίtι. η πιφοι•<1ίιι των ιι ωπινιι'Jν ι•πιίι_Jςt'
ων που Πl_)οιπίλκι•υε η ω1l_) <t ()ας. Οι ουι_ιάνιt:ς οντιίτητες αγαπούν
τα χαΟ αe ά χ ιιιίιμ ατα, χαι ()TUV π αeατ11ιιούν μια ύπαιιξη που πt:ιιι
βάλλt:ται απ' αυτιί το φως χαι αυτά τα χιιι,ίματα, πι_ιοΗτι_ιέ χουν πιιος
αυτιjν, ενώ οι Ηχοτt:ινές οντιίτητt:ς πηγαίνουν κοντιi Ητους i'>ιt:
Ητ ρ αμμ ένους και χαχούς ανΟ ρ ιίίπους...
Λυτιiς που έ χt:ι τη χ άρη να χατοικt:ίται απιi φωτt:ινά πνt:ύματu.
εκδ11λιίινt:ται μ t: t:ξαιιιt:τιχά διίί ρ α διιί ι_ι ι11Jης, διαχοιjς, Οt:ι_ιαπfίας.
χάνει flαύματα! ..
1 \ l_) {πFι να ;ψιιγμιηοποι1jι11'η: μίcι ολ6%ληuη ι-·uγιωίυ πιΊνω ιrτον
Εω•τιS υι�ς: γιιι χuι1νιιι. γιιι νιι κιίνπι-· την ι�ι'•uιι οιι; μιυ κι-·uι�ί(ι.
ικι1ν1j να πuοιπλκιΌ ει χιί.Οι-· τι ιιληΟινιί. ιιJι_Jιιίο κω FΙ't'ι_)'{t-·τι%ιJ γω την
ανΟuωπι1τι1τι1. Λν ιως οωτιjοοι•ν: Ζ:ι�; Η'6ΙlΗf'{ ι_) ι-Ί πuαγμιηικιί. η
παχι-- ιιίιν

1
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υγεία σας, η ομιψφιά υας, η γαλήνη σας, η πτυχία σας: Σας ι:νδια
φέοει πραγματικά να οας αγαποι•ν: Θα απαντψη:τι:: Μα ναί,
�έΙ)αια, αι•τ6 μ6νο Οέλουμε! Και τ6τF, γωτί δι:ν κάνετε τίποτα για
να το α;ωκτι1υπε: Όλες cηrτ:ές οι ει•λογίες δι:ν μ.,-τιψοιΊ ν να π{οουν
πάνω υας έτιη, τυχαία. Το καλι)τι:ρο μ{οο για να τις προοι:λκιJσFΤΕ
είναι να εργαοΟείτF πάνω στην αύρα· με την αγάπη τη ζωογονείτε,
με τη σοφία την κάνετε πιο φωτεινή, με τη δύναμη του χαρακτήρα
σας την κάνετε δυνατή, με μια ζωή αγνή την κάνετε διαυγή και
λαμπερή. Οι ιδιότητες που δίνετε στην αύρα σας εξιιeτώνται απι>
τις U(!εtές που κατορf!ώνετε να αναπτύξετε.
(Λπ(i τις FΧ()(>Φϊς Ι'ΠΟ.','V/:ΤΛ: « !! μπαφιιαιχή ΑιtίfΠtΙ<Π/ τοΙJ ανθρυίποιι»)

Κλασικά φιλ οσοφικά κείμενα

Το Μαγικό Παλάτι
Του ω'ίμνηιιτο1J Δημήη_1ιο1J Ιωαννί<'1η

Φαίνπω 6τι ιττα πολιΊ παλι(ι χu6νια, που ανήχουν ιπην ποοϊιττο
Qίu της χιί)l_)ας μας, 1 1π1jl_)ςF μια ι:ποχ11 χuι•οή. Ί !ταν η εποχή που οι
Θεοί των Λuχαίων ε1 1 uίοκοντο χοντά ιπους ανΟuιίιπους. 11 ι:ποχή
που ο Πλάτων, μιλ.iίιvτ:ας 1πον «Φίληί)ο» για τους πcιλωοη\ιους, των
οποίων παu{Οετε τις γνιί>μες, ι'λι:γι: πως ψΤ<ιν καλι'tτ:ε(_)οι και κιηοι
χοιΊ οαν πιο κοντά ιπους Οειηiς. «Οι δε παλωοί Κl_)Είττοντες ημιίιν
χω εγγι'•τεl_)ον Θειίιν οιχοι•vτ:ες ταϊτην την φήμην πιιl_)Fι)ίι><Jαν... »
11 πcφάδοοις φύλαξε μεuιχά ονιSματα των cινι)l_)υ'ιν εκείνων και ο
Οuύλος λ{ει πολλά για τα { ι_> γα το11ς και τις γνιίιμες τοι•ς. Λίνος,
Οuφεύς, ΙΙιiμφως, Μοι•ο αίος, Ε1Ίμολπος ... «Υιοί του ΘF.1η1
Λπ ι5λλ ωνος » οι ΠFl_)LΟιΗSτει.ι οι, φωτιομ{νοι χcιι ιιγνοί ιταν τον
Ι Ιuτέ ι_> α τους. Μουοιχοί, ;τοιηηιί, αργοναι'rτ:ω...
Ο Ι Ιοίοδος μιις μιλιi γιcι τα γf'νη των ανΟ ι.ιιiιπων που f'ζηοιιν μια
φιφά χ ι' {να χιιιι.ιιS. 2.:το f' ι.ι γο του «Ί: ι_> γα χω ημ{ ι_>ω»: ΙΊα το
«χι.ιι1 οεον γϊνος».
Όλοι ι5μως οι τι,τε ιί.νΟ ι.ιωποι, ιπο γ{νος Ι'r.Είνο rινήzαν; Βr:Ι)ωrι,
όχι. 2.:' αυτιS φ<ιίνετω πως ιινήzαν, ιSπως πcί.vτ:οτε, οι λίγοι, οι Ι'ΧλΕ-
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κτοί. Οι σοφοί και αγνοί. Τα παιδιcί τοι• Θωιί. Ι·:ίχιιν μιίΟt·ι ωr6
τους Θωύς τις μεγάλFς αλψ)Fιfς για τη φι•ιn1, ποι• μιSνο ιποιΊς αλt:
κτούς δίνονται. Για την οι,οία της, τοιις νιSμοι•ς της ... Κω γιιι το
πνεύμα της, που είναι το λαμπε ι_>6τf(_)Ο πωi'>ί της... 1 :ίχιιν μιίΟει γω
την τ·ύχη των αγίων και των οοφιi'>ν,ποι• ι)εν τοι•ς χι,φt-ί πλ{οv η
παη_1ίδα τους, η Γη. lloυ μοίeα έχουν πλέον τον ουραν6... Μιι οι
αλήΟFιες αυη:ς δεν κιίνFι να λέγωντω οε ι\λοι•ς. 2.:τις vει,'>πl_)Ες
ψυχές. Ιlι�έπει να κριΊ �ι•>vτω οαν τα χι_>ι•ο(ίψι κω το ί'\ωμιίvτι, γω vιι
μη τις λFρ<J>0σ1 1ν εκείνοι ποιι ί'\εν Οέλουν 11 ί'\εν μπιφοιΊν να τις κιηα
λάΙ)ουν.
Κω οι οοφοί τις ι'κρuψαν οε μέι_>ος ποι• μι\νον οι ιίγιοι ;rοι• {χοι•ν
την φλόγα γιcι νιι μcί001 1 ν, γιcι να ιιν{j\οι•ν πιι\ ψηιΛ, Οιι τις ει\Η
οκαν. Τις κριΊ ψιινf μ{οα ο' {να φωπιν6 κιιι ψηλιi, πολι', ψηλι\ :;ιιιλιί
τι, καλά 6μως κλfΊ<ψένο κω ψι•λιιγμ{νο, ποι, οι πιSυη:ς τοι• μιSνον
ιπους δικαίοιις Ο' ιίνοιγαν.
Μα 11ι_>Οιιν ημ{ρες κακι{ς, ημέι_>Fς οχοπιν{ς... Ο χcηιιχλι•ιψι\ς...
Το «χι_>ι•ιπον» γένος το διω){χΟηχF το «ιφγι\>Η>ν». Κιιι t·κt·ίνο μt'
τη σεψά τοι• {δωοf τη U{ιτη τοι• σε cίλλα «γ{νη» πιο χιιμηλιi. 2.:το
«χάλκFον», μας λέγfι ο Ι Ιιτίοί'\ος, κω ιπο τ{λος ιπο «οιί'\1\l_)t·ον,,, ποι•
ζη κω �αοιλειΊ ει κω <niμεl_)α.
ΙΙριν π{οFι 6μως η �cφι•χειμωνιά, Πl_)ΙV το «οιι)ήl_)t·ον γένος»
fκωιλειΊ ψει μαζί με τις κακίες και τις ιη•μφορ{ς, t·οτιίΟηχιιν μεuιχιί
παλληχcίρια, «το γ{νος των Ι Ι ι_> ιί>ων» χιιΟιί>ς μcις λ{γει ο :;ιοιηηiς,
ποι• κ ι_> (ιτηοε ιS,τι μπιψοιΊ οε να Κι_>(ιτηΟ11 (ι;τ' τη μcιι•οίλcι, απ' τον
κατακλι•ιψι5.
Λυτά τα λαμπ ι_> u πιιλληχιί ι_J ια, ι1ι1ν τοι•ς πιο αγνοιΊ ς ιιπιi τοι•ς
ιππιSτες τοι• ΜFοαίωνα, λίγοι, πολιΊ λίγοι, μcίχο\'Ται εί'\ιί> χω αεί γω
την αλ11Οεια κω τη διχαιοοιΊνη. ΛπιS κιιψ6 Of κωοιi, ιι;τι\ τι\;τυ ιη·
τόπο... Με πίιπι, με εt.Jϊίδα, μ' (ιγuπη...
Το Ορι•λιχ6 εκFίνο πιιλιίτι, με τοι•ς ιινεχτίμητοι•ς Οηοαι•ι_>οιΊ ς
τοι•ς,ι•πuι_> χει ακιiμη... Καηί τοι•ς F.ΠfΊτιι χωι_>οι•ς ιiμως μr.οικιί, πι\τε
ο ένας πιSτε ο cίλλος, οαν τcι μικοcί πωί'\ιιί. ποοοπϊιΟψωιιν μ' ωμ'
λεια να το r.ρει•ν1\οοι ν, α;τ· {ξω, μr. την φιιντασία τοι•ς! 11 φcιντcωίιι
6μως και μcίλιοτιι των παιδιιί>ν δεν μπιψr.ί ν' ιιγγΓξη οιΊ τε ωιιS
μακι_>ιcϊ την πι_>αγματιχι5τητα. Κω έτοι γπνηΟ1\χιινΕ, με π1ν ψαvηι
οίιι πάντοτε, ψειΊτιχες ιδέες, ποοοΟ11κες, πολλf'ς πuοοΟιjχες, ι•πει_>
βολές, αφαψέοεις για το Οηοω•ι_>ιS ποι• ιjταν εχr.ί μ{οιι τι\οcι ;ωλ<ί
κρυμμένος.
Ιτον πολι} ιSμως κιSσμο ωιτά κcίνοι•ν εvτι•π<•><Π]. ΙΙuοοι'χει σι•νή
Οως οε 6,τι δr.ν F.ίναι cιληΟινιS. 1 Ιαίονει ει•χcίοιιπα τις r.ιΊ χολF.ς γνιί>1
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μες ;τοι• δεν Οrλσι•ν και ;τολλ11 οκrψη ;ωι τι; 0Ηι){_)F.ί πως είναι (tλti0fΊ(L.
Κοντά 6μως ιrω μι:,ψά παιδιά, ποι• η αφΟ.ει(ι τοι•ς τοι•ς δίνει {να
ελcιψι_ΗΨτικ6 για τις γνύψες και τα rογα τοι•ς, 1 1 π<ίχουν και /Η'(_)ικοί
κωωί, κοηοί ιπο ανάοτημα. Σαν των πωί'ΊιιίJν. Λιrτ:οί ΟελψΗινε νιι
λf·ρύ>οοι•ν 6,τι δf·ν κατιιλιίβαιναν βλf'πι1\-τcι; το φωτι-:ιν6 παλιίτι ωτ·
ϊ;ω. «Μcις: γελάνF, δεν ι•;τάοχει κει μ{οcι τί;τοτF - είναι ιί.δF.ιο - Κι'
αν ι•;τά(_)χΕΙ, δFν μ;τοοεί να Fίναι κανrνCLς: Οηοcψ6ς:. Ποcί.γμcηιι
ανΟοιί>πων cι;τλοϊκών, CL(_)(_)ιίκπων. Δεν βcψγιrυαι. <Ι)ιιντ<ωίες:!»
Το φωτr ινι1 πιιλιίτι, κ<ιΟιί>ς εί;τcψι', 1 1 ;τά(_)χfΊ ιικιSμη, κλεωτ6,
καηίκλfΊ(ΠΟ. 11 Π<) (_) τ<ι τοι• Πf'(_)ψ{νει τον «δίκιιιο» ΠΟl' Ο<ι rοΟη μω
μrοcι. ΚL)ιtT(ί)VTCLς το ;( (_) 1'0() κλf-ιδί, νcι το cινοι'ξη. ν(L μ,-τη μ{οα, νcι δη
τοι•; Οηοcιι•οοιΊ ς: ποι• φιΊλιιξf· εκFί μ{οcι το «χο1Ί ι1Fον γι'νος». Μι1νον
cιιιτι1; μπιφεί νcι τοι•ς <'>η, νcι τοι•ς: κιιτιιλιί/1η, νιι τοι•ς: Οω,μιίοη. Ν'
ιι;τολωΊιn1 την ωμιφφιcί τοι•ς, το λcψπ(_)ι> φως τοι•ς:, τιι Ί 1 πrοοχ<ι χο<ί>
μιηι1 τοι•ς, τιι Οι:ϊκιί τοι•ς cψιίψcηCL...
Κω ·ι.cίτι ω.λο τιί)(_)(L. Ηιι {;ψfΠf. \'(( το f·ίχ<ψf' πη (tπ' n1v cψχ11.
Μιι δεν Πf'Ι(_)ιίζfΊ. Το λf'με κιιι τιί)(_)ct. Λπι1 πϊινω cιπ' τη μεγ<ίλη JT(J l_)T<L
ιrω ;τιιλιίτι ι•πιίοχrι, c1πι1 ηι χQ<Jνια Fκf'ίνcι, /1ιιλμι'νη μιιι χοι•ιni επι
'( (_)CLψll, γιιι νcι ιωΟυίνη ο διcψcίτης: τ' 6νομιί τοι,, τοι•λιίχιιπο.
11 επιγ(_)αψ11 ι-:ίνω δι•ιi λ{ξι'ις. '()οο κω cίν f'ΠFl_HHHtν τιSοοι κω
τι1οοι κωοοί, διι1Ι1ιίζι-:τω ακ(1μη κιιλcί. Οι ι'\1 1 <1 λr ξF.ις ι:ίνω:
«Ελληνική Μυllολογία».

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 130Υ ΔΔΑ
Ί�να; μιιΟ ητ ή; Fί;τΕ: «Δίδ<ιξϊ με, ιι> Κι\JΙΕ, τοι•ς: ι)ιιιλογιομοι,ς
;τοι• ο' ιιι•τοιΊ ; ;τι_Η';τΕΙ νιι ιιψ<ΗJΙιι>Οιi> γιcί νυ οι)ηγψτω το πνΠ'/λ<L ιπον
;τcφιίδΕl<ΤΟ τη; ιιγν11; zιφιί;»
Κι ο ΒοιΊ διιc ι '- ί;τε:
«! !(νπ ι:ίνω οι Δt(Lί.οΊιιψοί <LΙ'Τοί:
Ο ποιίηο; Είνιιι ο ι)ωί.ογιιψι1ς τη; ΛΊιίπης:. 2:' ωrτ:ι1ν πuι'πι:ι νιι
;τοοοcψμι1ιrι�; την κιφι)ιιί. 001 ιί>οτι-: νcι ;τοΟ11ς την 1-:11ημ1φίιι ι5λων
των ()\'Τ(Ι)\ (LΚ<Jμη κιιι των 1-:zΟuιί)ν 0011.
Ο δει·'Τι'(_)ος f'ίνω ο ι)ωί.0Ίl<Τ/t<1ς: τοι• οίκτοι•. 2:' ω τι1ν Οιι οκ{πτι-:
οω ιiί.ιι η� ι1ντιι ;τοι• ι)οκιμ ιί'�ο\'Τω, <f,f' (_) \'O\'Tίtς ιπο νοι• οου ζωη(_)(ί.
τι; Οί.ίψει; κω τι; ιιΊωνίε; των, '(Ιίt νιι ξι•;τνψτη μ(οιι ιπην ψι•χή <ΗJΙ!
fkιΟιιί οι•μ;τιί.0fΊίL Ίl' ω •τιί..
1,
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Ο τ t_> ίτος δωλογωμ<1ς, ι:ίνω ο <)ωλ.ογιομ()ς n1ς χιφιί.ς. L ((l 'T<J\' Ου
ΟΚΕΠΤΕ<ΗΗ την Ειιτυχία των ιί.λλων κω Οιt χιtίt_> ΗΤ<ιι μΕ τη χιφιί. τοος.
Ο τέηt t_> τος <)ωλογι<ψ<Jς Είνω ο δωλογιιτμιiς πιί.νω οτην <tνηΟι
κιSτητu. Θιι οκι'ψτ:ι'οω τις φο/-\ι·t_> ές ιrι νι'πι'ι1-' ς των οψιιλμιί.των: πιiοο
μηδιιμιν11 Είνω η ηδον11 μ1<ις στιγμής κω πιiοο μοι t_>ιtίιt τ' ιιποπλ 1'
οματ11 n1ς.
Ο πι'μπτος δωλογιομιSς Είνω πιί.νω στη γιιλ�ίνη. Μ'ωιτι1ν ι•ιj1ι,ινι·
uω πϊινω απιS την uγϊιπη κω το μίοος, n1v τι•t_><ιννία κω τη ι)οι•λ Ε ί<t.
τον πλοι'rτ:ο κω την ένδι:ιιt κιιι /-\λι'πΕις n1 μοί t_>α 0011, <ψΙ-' (_)<iληπτιt,
11t_> ι'μα, μι'οα ιπην τι'λι-' ω γιtλ�jνη».
(Λ:τιi το fiι/JλιΊ; «/Jοιι()()/Ομιi::;", ι: '/,ι,,yuιl</•Ιίχη, «ΔωrlιιJΙ'ΙJ" /()80
1

1-1 ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΤΥΧΙ-1
ΊΟΥ ΜΙΧ. Δ. 2.'Ί'Λ2.'/ΝΟ!ΙΟΥΛΟΥ, Λzιι,'\ημιϊιzο1ί - τ. πuοι',\ ψ;ιι τη::;
Δημοr.ψιτι'ιι::;.
«Το πΕζικιi Είνω ο /-\ιωιλιι'ις της μιί.χης», λι'νΕ οι ιη t_> <ιτιι,ιτικο(.
«11 τιμι6της Είνω ο /-\ωΗλιιί.ς <Πη μιί.χη της ζωιjς» Π (_) ι'π 1:ι ν<t λι'μΕ κι'
ψΕίς.
· Το πι,>ς ο τίμιος, ο ιί.ξιος Οα πιί.ι-' ι μπ(_)οιπιί. κω Οιι νι;,οjιπι, ι-ίνιιι
μΕγιί.λο και πολι•πλωω π t_>οΙ-\λημα. Ο ιί.ξιος χt>ψτιμοποιι:ί την ιιξ(υ
του κιιι την nt_>Enj τοι•. Λι•τιi, ΕίπιψΕ, Είνω το π1-:ζικ<i, το Ι)ωτικιi
ιiπλο. Νω, αλλιί. 11 πιί. t_> χο11 ν κι ιί.λλιt ιiπλα. Υπιί. (_) χοι•ν τα ιηομικιί..
11πά t_> χοι1 ν ακ6μη και τιt αοψι•ξιογ<iνα. Μι-: ωιηί. ίοως Οιt νικιjοοι•ν
τον ενά t_>Ετο, Οιt τον ι•ΠΕt_)ψ(ιλιtγ'{ίοοι•ν κιιι Οιt τον Εξο1•1)FΤΕ(_)<1ιοο1 ν.
γιιιτί αι•τιi τΩ ιiπλα ο ιί.ξιος uνΟ t_>ωπος δΕν ξι'ψ:ι νιι ηι χι'ψιοΟ�j.
ΚάΟF μέt_>Ω /-\λέποιψΕ γι• t_> <ι> μω; ιινΟ t_>ιΓποι•ς νιt ι)ιωφίνο\'Τω, ν'
ανΕ/1αίνο11ν, να φΟιί.νοι•ν ιπην κο t_> 11 φ11. Ι Ιολλοί ιtπ' ιιι•τοι\:: ψΟιί.νοι•ν
μΕ ιiπλο n1ν ακατιιμ cί.χητη αι:ίνη ΕπιτηδΕιιrτητιι, την ιtκοι• t_> ωηη. την
ανεξι1,'Τληn1, την ΕψΕΙ' t_> Ετικ11, niv 1•ποκ t_>ιτικ1j ι:κι-'ίνη Ειλικ (_)ίνΕω πο11
ξέt_>Fι να Εξαπιιτιί. κιιι το1 ς πιο έ[L,fl(>ΟΙ•ς. LJΤ(_)ι,'ιχνουν, μf·t_>ιϊιζοι•ν,
κλωτοοι',ν, κολcικι:ι'•οι•ν, ποδοπιηοι•ν, τ t_> ι'χο1 ν (Θf·έ μο11, πιiοο τ t_> έ
χοι•ν μέ t_>α κιιι νϊ•χτιι) κω τέλος, νιί. τοι•ς ποι• έψΟωτιtν ιm1ν κ<ψι•φ1j
χω t_> ίς να έχοι•ν αξία. «Οι·κ ι:ξ <ψFηjς η l l t_> oEι\ t_>ίιt(» fψ<ίιναςΕ υ:τ()
τ6τι: ο l'(>ηγ6 t_>ιος ο Νιιζιανζηνιiς. «Οι• των ιιξιωτ{ (_)<ιJν, <tλλιί. των
δι•νατωτ{ t_> (ιJν οι Οt_>6νοι!»
1
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Και 6χι μόνο αυτό. Σι•μμαχσι•ν μεταξι• τοι•ς, κι' η «ιε(_)ή>> σι•μμα
χία τοι•ς, η ένδοξη και πανάΟλια, ανέχεται και ιn•γχωρεί τα πcίντα,
εκτός απιS την αξία και n1ν αρετι1.
Οι ανάξιοι, κω οι επιτΙJχι'ες τοΙJς: Όλοι μας έχοι,με δει τέτοιες
πεuιπτu>οεις. Λνάξως έφτασε στην κορι1φ11. Μερικοί ψίΟι•ροι, μεuι
κές απ<χJίες, «μα πu>ς, μα πιί>ς είναι δι•νατ6ν:», μεuικά κουν11ματα
κεφαλιοι\ αλλά αν το αξίωμα 6που έφΟrωε ο νέος αξιωματοιΊ χος
είναι σημαντικιS κι έχει δι•νrιμη, η αντίδuαιn1 ίΠ<ψατϊi cη•νήΟως έως
εδu>.
Καμμιά σημω,ία δεν έχει η ΒcιΟμίδα όπσι• έφΟcωαν. Όταν οι
ΒαΟμίδες zαταλαμΙ)<ίνοντω μ' αυτοιΊς τοι•ς τuόποι•ς, δεν {χοι•ν αξία,
αποχuωματίζοντω, cιποδι,νcιμιί>νοντω, zατcί ένιι τuόπο, ωοπεδιί,νο
νται.
-Μην επιχεψψJεη: ν<ι Ι1u<ίοεη:το νεο6 πάνω cιπ6 100 Ι1ιιΟμοιΊς.
Δεν {χει 101, 102, 103. Μετcί απ<S το 100, είναι (Jλα ίοιι.
Λυτ6 το έλεγε ένας π<ιλι6ς <JUΥ{(.?<ιφ{cις γιά να πuοοΟ{οΕΙ:
-Ετοι ιη•μΒαίνει zαι γιιι τ<Η•ς μεγαλοφι•είς. Ι Ιιίνω cιπ<) <ι>(.?Ι<ψ{νη
ΒαΟμίδ<ι, είναι 11λοι το ίδιο. 11 μεγαλοφι•ίιι είναι η χιίφιι των ίοων.
Κατ(ι {νrι πrφrίδοξο τu<Sπο, ιη•μΒcιίνει το ίbιο κω με το φαιν6με
νο εzείνων ποι• φηίνοι•ν ψηλrί χ(Ιψίς νιι το ιιξίζοι•ν. Εφ' 6οον {ιιπα
οαν αεί χωuίς αξία, κrινείς τοι•ς δεν είναι πιο ψηλcί ή πιο χαμηλά.
Είνω 6λοι ίοοι. Τοι•ς ωοπεδιί,νει 6λοι1ς η μ{Οοδος η κrική, η χuψτη
των «6λλων>, μ{οων. Ιοοπεδιίινοντω λοιπ6ν 6λcι τcι cιξιι,',μ cηrι ο'
ω•τ{ς τις πει_Η<Π<ίοεις, γιατί ωφιl)ιί,ς τοι•ς αψ11uεοε την οημcωίrι
τοι•ς την cφχιzή, η μ{Οοbος με την οποίαν αποκτψ)ηκιιν. Ι'ωτί η
οημ<ωίιι των αξιωμ6των είναι ηιιγι•φαομ{νη ηΟικcί με τον κιινονικc1
zαι δί·,ωιο η_ΗSπο zατcιλψμειί,ς των. Λπ6 τη ιπιγμή ποι• δεν καταλcιμ
Ι)ιί\·οντω cιπcίξιιι, χϊινουν κω τη οημ<ωίιι τοιις, κω ιί u ιι, μ{οα ο'
ωτη την ιιποbι•νcίμωιn1 τοι•ς, ιοοπεδιί,νονται.
Ωπωοδ11ποτε, {φΟcωιιν λοιπι1ν εκεί επrίνω. Τι γίνΕΤω 1Ί ιπι:urι;
Λίγοι απ' <ιι•τοιΊ ς Οα είναι τι100 {ξι•πνοι, cίHJn: νιι {χουν και λίγο
zιοι\ιιψ, zrιι να το π<ί ι__Ηη•ν zω λίγο οτ' ιωπίιι. «Φτcί.οαμι: εbιίι, rις
μη το ί.{ με 01Ί τε τοι• πιιπcί� Τοιμοι•δι<ί τιίψιι z ιιι ψ(.?<Jνιμιι».
Υπ<'iuzοι•ν μει__>ιzοί τ{τοιοι ξ{νοιωτωι τι•ποι. Θι•μο1•μω {νιιν ι:υψι•ι:
ιπcιτο πι__>ι1iοtιίμι:νο, πο1 ωστ6οο ()f. με).ΕΤοι•οF. ποτ( zι' ι1nιν {γινε
Π(_),JΪοηίμF.νος '/.CLl Π(L(_)(ιγκι,',νιιη· U(_)ΖΕΤΟΙ'ς ποι• ήτιιν (ΗJΙΙγzι__ιίτως
zυλι'rτει__>οί τοι•, FίzE την ι:ι•φt•ία νυ το πι' ι__>νει οτ' ωπ.ιία:
-Λς μη Ι1<ίi.οι•ν μω\Jιι� Ο.εγΕ 'fHL το1 1 ς ϊιλί.οι ς. Τι να το11ς zιίνω!
ιις F.ίzιιν zι' ω•τοί ω')ελψS ΥποΊ'(_)'(<J�
Οι πει__>ιοοιJΗ(_)<Η 11μως, το ;τιιί ι__>νο1 1 ν ιπ.α οιφυι__ιιί αι•τ<> το ιιξίωμrι,
1
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που ξι\ΗΗ Ι V, 6τι το <ιπf-'κτηοιιν χωuίς <ιξίιι. Κω τ6τf <ψχίζι·ι το %ι,ψι
κιηu<Lγικ6 οτοιχ1:ίο. ΚιφιιuιίJνοι•ν <Ηι νιι ι--ίνω Ι'Κt-ί μι' την ιιξίιι
τοι•ς. Κι1νοι•ν κω τον <L(ψι)διο. Φ1 1λι1γοντιιι, πιιι..ΗιπιιτοιΊν χιφμιι1
ψΟ(?({, ()f. λ{νf. πολλά, «η (ΤΙ(ι)Π1l t·ίνω χuι•ο6ς», ιιλλιί λίγο - λίγο,
01 1 νειΟίζο1 1ν την κιηάιπιωη, πΕίΟοντω <Sτι 6λιι f-'χοι•ν γίν�·ι ομιιλιί.,
κι' ιSτι 6λα πιί.νΕ κ<ιλc1.
Δι-: Οα λείψ<η•ν �ι-'�ιιιιι κω οι κ6λιικfς:
-1:ίητε <ιξιοΟιιί> μωπος, Ει'ιιίJ πο1 εφΟιίοιιπ μΕ την ιιξίιι ο<ις.
Ί:νιις ϊξι,;τνος, Ο<ι π1:ι:«Λ1 τ6ς ε()ιίJ ποι• μοι• τα λ{Ει 11 t-ίνω j)λαξ,
1j t"ίνω κι)λαξ».
Λλλιί ωrτ:6ς ο {ξι•πνος, Οα t-ίνω Ι'ς«ίuι'ιrη. Οι ΠΙ'(?Ι<ΗΗ>Π(..ΗΗ <ωιi
τοι,ς ιινιίξιοι,ς, Οιι πιιπ.1:ιΊοι•ν ιπο τι'λος ω•τι'ς τις κολια,--ι'1'ς.
-Λοιπι)ν, ω•τι)ς ο νι'ος ιψγ((νιομι)ς της ι•πη(?Ι'<Τi<ι; οιι; t-ίνιιι Οιιι•
μ(ωιος, τοι• λ1-'ν1'. Ξι-:πfuιίιτιιτΕ τοι•ς πuοχιιτιiχοι•ς ιτιις.
Λι•τοιΊ ς τοι•ς ν1'οι•; «<ψγιινιομοιΊ ς» τ<Η•ς ;τ1-:τ ι•χαίνοι•ν χιιιιμιϊι
φοu<1 οι ΕπιηjδΗοι, ωφιj)ιίJς 1,ΗΊι'ι11 οι•ν�jΟως τοι•ς κιί.νοι•ν μ1'uικοί
κιιηίJΤΕ(?<Η ιί.ξιοι ι•;τιίλληλοι. ιιφιινt·ίς κω ιινιίJ\'t•μοι. Ι!ι•κολιίπι-uο
fίνω νιι κι1ν1-- ις 1-'νcιν ν1-'ον <ψγιινιομ6, πιψιί νιι Ι'ψ<ψμιiζπς κιιλιί. τον
π<ιλι6.
Μ1-:uικοί. δt:ν πf-'ψ τοι•ν ιπην πιιγίι'!ιι. Το uίχνοι•ν ιπη μι:τuιιΗ/ !_Η)
οιΊνη: -ΔΕ j)cψι•ι-'οω, τον ι-'χιιμιιν t·διίJ τιι ;τωι'ιιιί (ι:ννοt-ί «;τιιιι)ιιί.»
τοι•ς ι•π((λλ1)λοι•ς, τοι•ς πιί.ντοπ ιινιιJνιΌμοι•;). Ι!γι,'> 1Ί'ιιιΗΗι μι)νο τι:::
«καη:ι•Οι•νιπι;».
Οι «καη -ι•ΟιΊ νιπις» ιιι•τι-'ς rινιιπληuιίJ\'οι•ν το 1'uγο. Ι'κι-ί ποι• Ι'(_)γο.
�c λλfίψΕι ιιξίιις, δ1:ν μπιψΕί νιι ι•πιt (_)ζΕΙ.
\'t:νιχιί. ο ιινιίξιος ποι• 111:ιίνtΊ ιπην κιψι•ιι·ιj. ιιιοΟϊιν!'Τ((Ι tjιη•χο;
κι' Ει•τι•χ11ψι-'νος. ΛντίΟF.Τιι ο ιίξιος ποι• t'ψτωπ μt· την ιιξίιι τω•.
()ιιψχιίJς ιινηι11 1χι'ί. μ1jπως ι'!Ε φιινFί :τ(_)αγμιιτιχιί. ιί.ξιος.
Κ((\ χcί.ποπ, <ιJ τοι• Οω•μιιτος. ι()ιΗ' κιιι μιιι ιιπuοοι)ι)κητη ι·;τιτι•χ,ίιι
τοι• ιινιί.ξια ψηιομt'νοι•. μιιι Ε:τιτι•χίιι ποι κιινt·ίς ι)Εν την πt·(_)ίμt·νf
ιιπι> ι1νΟ (_) ιιJΠΟ ()ικοιΊ τοι• t·πιπ{()οι•. 11 Επιτι•χίιι ιιι•τιj t' (..) χFΤω 01:
χuω•γιιΜιι ιt\'τί ψιωη με n1ν πιωίγνωιrτη Ο.λειψη ((ξίιις τοι• ιιξιωμιι
τοιΊχοι•. Κω ο ί()ιος δεν n1ν πεuίμFνΕ. τοι• την ι'ιπΗλΕ η τι• χη.
Τι Οιι κάμει ηίφιι: Θιι διt·κι'ιικ1jοtΊ την r;τιτι•χίιι ιτιιν ()ικιj τοι•: (-)ιι
χιιμcφιί>νFι 6τι �c ίνιιι δικιi τοι• t' (_) γο. ω 1 τι) πιΗ' ι·ίνω ιι ιινι·uι> πως
t'γινε ιι;τι) τι•χη:
Διάj1ιωιι κιί.;τοτΕ γιιι ι'να ΠF(?ιιπιιτικ6 ποι• ι'γινι· ιπο 1 \ιψίοι. 01:
μια μεγϊιλη ΔιεΟν1j 'Γ,xOHnJ. :τuιν ιι;τι) το Δι·ι'rτ:Fρο Ι 16λt:μο. ΕίχΕ αι
οκεψΟεί την 'Γ,xOHnJ. ψτ:ωτμένη cι;τ6 το Λονδίνο, η Βιωί'λωοιι n1;
Λγγλίας. Τ η ν ξΕναγοιΌοε ο γη(_)ιιtι)ς γάλλος οτ(_)ιιτηγιiς Λι•(ιJΤιιί. ο
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μεγάλος οργανωτής των γαλλικιί>ν αποικΗι>ν, ένας άξιος και μι•αλο
μένος άνΟuωπος, ποι• 11ταν οργανωη1ς κι' FκFίνης της rκΟέσFως.
11 υψηλή ξένη πFριδιάΒαζF μαζί τοι• τα διάψ1()α Πf.Qίπτεuα κι'
έδειχνε μεγάλο ενδιαφέον. Όμως ήταν καλοκαίρι, {κανF ζέιπη, ο
tiλιος εκαιγε και ίσκιος δεν ύπήρχε.
Κάποτε είπε η f-χ1σι'λισσα στο ιπ()ατηγ6, μισοαιπεία, μισοοιψα
ρά:
-Ωραία όλα, στρατηγέ. λλλά για το Θε6, αιιτ6ς ο 1iλιος δεν υπο
φέρεται. 'ΕπρFπε να υπάρχει και λίγος ίιτκιος. ΘΟ..ω λίγον ίιτκιο.
Ο στuατηγιSς ιπFνοχωιη1Οηκε και ποοοπαΟοι•ιΤF να ιτκf.φ011 έναν
τοιSπο να ει•χα(Ηιπήση την ΜεγαλFιοτάτη. ΚοίταζF εδιί>, κοίταζF
εκεί, αλλά αuγοίο οF να /-\QFί λιί ιrη.
Ώσπου, ιπ μια ιπιγμή, να ένα ιτιί ννf.ψο αQΚFτά μFγάλο στον
υι•uαvό, έuχεται και σκεπcίζFι τον ιiλιο, και οίχνFι μια FυQγFΤικ11
σκιά σ' ιSλο το χιιJ()Ο.
11 /-kωίλιοσα, καπι•χαuιιπημένη, γι•οίζFι κω λέει ιπο ιποιιτηγ6,
χαμογελιι>ντας Fςι•πνα κι' Fι•γFνικ(ι:
- Ευχcφιιπιί>, ευχcφιστιι>, ιπ(_)ατηγέ. Είιπε Οω•μcίοιος!
Ο καίiμένος ο ιποατηγιSς οάιπηοε, κιίτω απι> το r-'ξι•πνο χιψ6γε
λο της /-\αυίλιυοας. Σι:μνι5ς άνΟοωπος, λίγο ωη•νψ)ιιπος οε τέτοιr:ς
λεπτές ιπιγμές, δF ΒοήκF τι να πf.ι κι' Fοιιiητηοε.
λλλ' ο ανcίξια φτcωμένος, τις πιο πολλές φοοές δε Οα οιωπψ1ει.
Ζαλισμένος απ<> την τυχαία ,,πιτι•χίu, Ou πuοοπιιΟήοι:ι να την πcψα
στήιπι ως έQγο δικό του. Στο κάτω-κcίτω, γιατί δF μπο(_]Fί να είναι
έογο δικό του: Με λίγη επιτηδFι6τητα, μπιψεί να το πιιοωπήοη
έτυι το ποάγμα, ιί>στε να πιιπέψο11ν μF(_)ικοί 6τι δεν ήταν η f.πιτι,χίιι
τι•χαία, αλλά αποτέλεομα ιδικής τοι• ενε(_)γFίας. Κω ίοως-ίοως, ιπο
τι'λος Οα το πιστέψει κι' ο ίδιος.
Σε zάπ.οια π(_)υεzλογική εκιποαη:ία, ιπη Γcιλλίcι, ένας ι•πο1jι11φιο ς Βοι•λι::ι•τής έλεγf. ιπυυς εκλογFίς τοι•, οο/kιοcί κω ιωτεία μαζί:
-Μα 6λο υοφοιί ς Οα ψηφι'ζFΤε: Ψηφίιπε κω κιίποιον για νu οιις
zάνει τις δοι•λιές οcις!
Κι' εννοσίο οF τον εαυτ6 του.
Κω πuος γενικ11 κατάπληξη, ο f'ξι•πηοετικι>ς ω•τ6ς ι•ποψψμιος
εξF λl'γη πuιίπος!
'Οταν 6μως ιτι•νήλΟε κι' ίδιος απ6 την έκπληξη, είπε, πολι, οο/-\ιι
ά
α
ί_) υη1 τη ψJLΗί:
-Λς πcίψοι•ν τcι ιr;:ι>λια! MF ψήφιοαν, απλοι•ιπατu, γιατί ,,ίμω ο
;ωλι'ιτεοος κω ι;ων<i>τf"(_]ος!
'Οταν, οτη ι�ιzή μας τη χ<ιJ(_]Ct, μεγcίλοι εΟνικοί ηγι'τες καπ:ψηφί-
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uΟηυαν, εν<J> /\γήκαν ιπην ίδιu περιφέ ι_> εια ϊiλλοι υποόΕέιπι'ι_><>ι, οι
τελfυταίοι αυτοί γιά κάμποοον καψιS, δf μιλοι1οuν. Άν 6μως μι' τον
καφ6, ξεΟcιρι_>ευ<1ν και μιλοιiοαν, Οα {λεγαν, κ6τι αν6λογο με το
1'6λλο /1ουλππή:
-Επί τέλους, τι το πuι_>άδοξο! Μας π ι_> οτίμηοαν γιιιτί είμuοπ
καλιίτει_>οι απ' αυηSν τον Μfγάλο! Δfν έκ(rν<ψf Εοψαλμένη διf0ν11
πολιτική, δεν εφέραμε οικονομικές χ ι_> fωκοπίες, δfν είχ(ψf τι5οfς
αποτυχίες 6οfς !'Κείνος.
Θα ήταν παράδοξο χιοι3μορ. Φυοικά, ο αοφαΜοΗ (> <>ς τ (><>πος να
μην έχflς αποτυχίες, είναι να μην ι:πιχ�·ψείς τίποτα!
Και οι τ(>ίτοι, οι 0Ηηαί; Λυτοί χαμογελοι1ν, μ�- τοι1ς αvϊιξια ψω
uμr.νοιις, αλλά τις πιο πολλ{ς ψΟ(> Fς δι-: μιλοιΊν, δε φων<rζοι•ν - ι:χτ6ς
απ6 τοιις λίγοι•ς γενναίοι•ς. ΙΊcιτί 6μως ΠΙ' (> ΙΟ(>ίζοντω να χ(ψογΕ
λούν, γιατί δε μιλοιΊν:
Καμμιά ψΟ(> <i, εξηγούν τη οιωπή τοιις: «Τί Οέλι:Η να πω, τί να
y(>άψω: ΛιοΟιίνομω αηδία, μοι, φτάνει να τοι•ς π�·uιψ(><J\'ύ,>».
Είπε ιSμως ένας !'άλλος πολιτικ6ς:
- ιc mcrΓis ιι' cst r:ιs ιιιι systcmc rolitiφιc. 11 Πf(>lψ(>6Υψιη και
μ6νη δεν αποτελεί πολιτικ6 ιτι,ιπημα, οιΊ τε και πολιτικ11 ιπάση.
Γι αυτ:6, κι' οι ανάξια φταομένοι ειΊχοντω να τους δείχνοι,ν αυηi
την Πf(>ιqψ6νηοη. [ίναι η αντίδ (> cωη η πιο ανίί>δυνη γι'ω•τοιJς.
Είναι η πιο �ολική γι' cωτοιiς αντιπολίτευση.
*
Οι άξιοι ιπην κορυψιί. Μετριοφροιn1νη και αλαζονF.{α: Λς αφί
σοl'με τ<Jψα ήσι•χους αι•τοιΊ ς τους ανΟQ<ί>πιΗJς, κι' ας οτραφσύμι-:
ιπους άλλους, τους καλοι3ς κι άξιους.
Όταν κcίποιος φτάνει ιπην κο(>υqηi με η1ν αξία του, τι Ηλογία
Οεσύ Οαι>(>είται αιrτή η ΠF.(>ίπτωοη! Κι' είναι, αλψ)F.ια, αξιοΟαί!μα
ιπο, να φτάσεις μF. την uξία σοι,, uνάμεοα απ6 μί•(>ιF.ς πλεκτϊινες
που επιν<Χ)tΊν γίtQω σου οι πονη(>οί. Μακά (> ΙΟL λοιπόν εκείνοι, που,
11(>εμοι, νηφάλιοι, χω(>ίς ν' αντιτάξουν μηχανειi μcιτα ιπις πλεκτάνες
και σωοί/1ια ιπις παγίδες, έφΟαηαν ιm1ν κιψι•qηj, /)αδίζοντας, κατ'
ευΟείαν, χυφίς φ6�ο και χ<ι)(>ίς πάΟος, και χιι)(>ίς να λοξοδρομή
σουν. Λς ευχαριιπούν αυτοί το Θε6, γιατί F.ίναι οπάνιο να το επιτύ
χεις αυτό, χωρίς να φθείρεις την αρετή σου.
Και είναι χαρακτη(>tιπικ6, π6ιn1 νηφαλιότητα και μετ(>ιοψροσιJ
νη διατηρσιiν συν11Οως αι•τοί οι cίνΟρωποι. Ο μεγάλος κίνδυνος,
όταν φτι1σεις ιπην κορυφή, είναι να ζαλιιπείς και να πέυεις <Πον
εγωϊομ6, ιπην αλαζονεία. Κω ουνήΟως, δF.ν το αντιλαμj)άνωω ο
ίδιος, ότι πέqπεις ιπην αλαζονεία. 1:Ξν<J> είσαι μετριοπαΟ1iς άνΟ(>ιι>-
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πος, όμως μέσα με την ημέρα, η εξ01•οίcι. το μεγ(ιλο αξίωμα, μπορεί
να σε χαλάσει, ωτ6 μέσα, αδιιSρατα, χιιφίς να αντιληφΟείς ειτι• ο
ίδιος αι'Τή την αργή μεταμόρφωση. Γίνεται τιSοο αργά, τόσο αΟόρι•
βα, ωσάν να Οέλει να κριψτεί από τα ίδια μας τα μιί.τια.
Ένας α σχαίος ναί•αρχος , επειδ11 νίκησε σε μια νω,μαχίιι,
φω'Τάιπηκε 6τι είναι I Ιοοειδuιν, και σννείΟιζε να κρατεί στο χέρι,
για οι'•μβολυ, μια τρίωνα! Πuις δεν καταλι'ιβcιινε 6τι αι•τιS 11τιιν
'(ελυίο, οα μια μασκα(_)άτα:
'Cνας άλλος, επειδή νίκησε σε μια μάχη έλεγε 6τι το δι)(_)Ι' τοι•
rαοι•μποι•οε στον οι•οαν6. Το πιSοο 11ηιν γελοία ω•nj η ιδέα, δεν Οιι
το α\'Τελ1jφΟη πcφϊι μ6νον, 6ταν οι φ(λοι τοι• το1 1 είπαν εφωνικά:
ΛλήΟr.ια, ας κάνοι•με πέρα, μψτως τ(_)ι 1 π1j<ηΊς τον οι•οιινι>, κω
πέσει α:τάνω μας!
Ο φριiνιμος λοιπ<)Υ και (ιξιος, φτ(ινr.ι νηφάλιος κω παριφένει
νηφάλιος καΟι,>ς κοιιτεί το αξίωμcί. τοι•. Λιατηρεί τη μετριοφροιrύνιι
του, που είναι η υψηλι1τερη αρετή. 11 μπ (_)ΙΟψ(_)<Ητι•νη ι-:ίνω, κιιτιί.
τον ιu Brι1ycrι.:. καΟιι'ις οι οχιές ιπις ψιγοι'•ψ·ς εν6ς πίνιικα. Λι'Τι-'ς οι
οzιές κcί.νιΗ•ν πιο έντονες τις μιψφές κω τις ειzιiνες.
«Κανένιις αληΟινά οποι•διιίος άνΟuωπος, λf'γει ο J J �·νιί.ν, δΕν
:τιιπεϊ•ει κατιί. /)ιί.Οος ιSτι f-ίνcιι οπο1 1 ι)ιιίος. Λπ<) τη ιπιγμ1j ποι• Οιι το
πιιπ{ψΕι, Οα πιί.ψει να είνω οπο1 1 δcιίος». Κι' <)χι μ6νον ιιι'Τ6, ιιλλ6. ο
<ι,ι_>ιiνιμος ανηιη•zεί κcί.Οε ιπιγμ11, μ1jπως: ε-yκιιτιιλείψι'ι τη μΕΤ(_)ΙΟψ(Η)
οιΊ νη τοι• κω π{οΕL ιπην <ιλαζονείιι. Κι' ιιΙ'ΤΙι η ιινηοι•χίιι.f·ίνω ιιz(_)ι
βιί>ς η ιη•οίιι της μΕΤ(_)l<Ηf,(_)<ΗτιΊ νης. !Ίcιτί ο ποcιγμιιτιzιί. / L. ΕΤ(_)Ι<)ψ (_) <ι>ν,
ποτέ δεν Ου,φεί <)τι r.ίνιιι μπ (_) ι<)ψ(_)ίι>ν. Ι Ιιί.ντιι ιινηοι•χf·ί 111jπως
μεγαλο:τοιεί την αξία τοι•. !Ίιιτί, cιλήΟιΊιι, λ{γf·ι πιί.λι ο J J Ενιί.ν, «ιιν
;ωτά /)ιί.Οος πιοτ{ψει 6τι είνιιι μετοι6ψ(_)ίι>ν, ιιπιi τη οτιγμ11 ιιι•ηj
πω•ει :τια νιι είναι μπ (_)ι 6 ψ(_)<ι>ν».
Ι' ένα μι'•Οο τοιι Ιτcιλι11• Ί"ι-ίlιιss;_ι, το1 1 μο\'Τ{(_) νοι• Λιοιίιποι•, λέ-yf·ι ο
μι Κ (_)<)ς μενεξές:
-Με ιυ.{πεη:: Είμαι το τωη-ινιiν ίον. Χίl)(_)ίς φιγοι• (_) Ι·:ς, ι\ίνω T(){J()
<J>(_)uίo ιί.uωμα. Είμιιι το ίον, με την πωτίγνωοτη 01:μνιiτητιι κιιι
μr.η_>ιοψ(_)<Η rι'•νη ...
-Χιιuιί. ιπη μπ(_)ι<Ηf, (_)οοιί νη! F.ί;ταν τιί.ί.i.ιι λοι1λοι•ι\ιu.
Φι•οιzcί., 1 1 πιί.uzοι 1 ν κι' οι μΕτ(_)l()ψ(_)Ο\Ι Ες (!Π() 1 1 πολΟ'(l<ψ().
Λνάξιοι, αλί.' r.πιτψ\υοι zιιι 1•πολογιο τιιί, ξ{οο1 1 ν τι ιιξίιι ϊzι:ι η
μετ (_) ΙΟ(f,(.Η)<η•νη οτα μιί.τιιι τοι• κcSιτμοι•. Λοzοι•ν λοι;τιiv μιιι μπ(_)t<>
ψyοοι-νη ομ:δ6ν Π(_)C!'(/Hnιz1i. ιιποψFιΊ Ίοι•ν ·ι.ιί.Οf· ιιi.ιιζονιzή ποιί.ξη η
λ<>'(<>, μιiνο και μιiνο ΊΙ<1 νιι τιη•ς Οι:ιι>(_)Ι·:ί ο κιiομος μπuιιiφοονι-:ς.
Λυτοί ψι•ιτιzc1, ι)Fν είνω μF.τ(_)ιιiιι,uονες. 'Γ.νιις ;τοι1 ι\1-:ν T(_)ti'>F.t ;τολι,
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πίνει, μ6νο και μ6νο γιu να τον Ι)λ{ποι,ν κομψ6, <JΨ<Jιχϊι l),,v
r.ίνω το ίδιο μΕ τον r.κ φιΊοr.ως r.γκ()ατή κω λιτοι'>ίωτο.
ΛοιπιSν, είνω λίγοι οι Π()αγματικά μrτι_>ι6φοονf·ς, ω'Τοί πο1 1 <ι,Οϊι
νουν ιπην κιψυφή και διιιτηοοιΊνται άφΟ<ψτοι.
ΩοτιSοο, υπάοχr.ι ακ6μη ένu πλψ)ος (ιξιοι, πο1 1 ι)Εν φΟϊινοι•ν
ιπην κοοι•φή, γιατί οπωοδήποτr., δΕν χι,φοι•ν 6λοι οτην κοοι•φή.
Κιη' ανάγκην, Οα γίνr.ι κάποιu διαλογή. Κω κfηά τη ι'\ιιιλογή ιωηi,
Οα διαγωνιοΟοιiν πολλοί, (ιξιοι και μη. Ότuν πl_)οκοιΟή γω την
κο()ι,φή ένας απ6 τους άξιους, Είναι r.νδιαψέ l_)ον, να ιι)εί κιινι-·ίς τι
γίνΕΤιιι γι•οω. Οι ανϊιξιοι πιΗΙ δfν πι'τι•χιιν νιι τον πιψι1γκωνίοο1 ν
(πήγαν χαμ{νιι τα τl_)Εχάμιηιι, οι FΠΙ<ΤΚfψfΊς, τα γι-- ι•μιιτιι - ω•τιί. τιι
γΕLΊμιηα! - πι τηλεφων11μιιτιι, ίοως κω οι ()ι<ψολfς!), ι•ποκοίνοντω
τιΓφα πως ποτι\ μα ποτ{ δΕ διΕλογίοΟηοιιν νιι τοι• πιί.οοι•ν το Μχιο
του. Κι ας ξέοr.ι ιSλος ο κ6ομος τι f-ίχαν κιί.μΕι ιπιι πιψιωκήνω.
Είναι fΊκ6νιι Ολφr.011, ωιτοί οι ηπημ{νοι, ποι 1 ()fν ηπψ)ηοιιν κιιν ΟΕ
{ντιμη μιί.χη.
Οι ctλλοι ιSμως , οι τίμιοι κω ιί.ξιοι, Είνω 1° 1 1 λογίι1 0ΕοιΊ νιι τοι•ς
Ι1λf'πf·ις ω•τι1 τη ιπιγμή. Τ.χωΗιν μιιι τίμιιι μάχη, {νιι τίμιο πωγνίί)ι.
ΙΙοιΓποι τιΓφ<ι χαίοοντω Εtλιχοινϊι γιιι το ιιπιrτ:f'λΗψιι. Κι' είνω ι•ψι
<ΠΟ δΕίγμιι πολιτιομιΗΊ ιιιtτ11 η <πιί.<n) τους.
- «ΚιιΟιΓ>ς δΕ Οι:λω να Είμαι δοι•λος, ι'τοι δr. Οι'λω και νιι 1° ίμω
ιιφf'ντης. Κ ιιι αι•Η) Είνιιι η ί)ημοκ()<ιτίιι», r.ίχΕ ΠΕΙ ο ΛΙ)οωί.μ
Λίνκολν. Λς τον μr.τιιφ{ιΗΗ'μΕ r.διΓ> το οοφ6 ιιι'Τ6 λ6γο, μf·ταπλωψι'
νον έτοι: «ΚιιΟιi>ς δr. Ο{λω να μΕ αδικψτοι•ν κω να μοι• πϊφοι•ν τη
Ο{οη ποι1 ανήκει ιπην ιιξία μοι•, {τοι ί'>r. Ο{λω να πιί.οι•> μια Ο{<τη ποι•
αν11κι:ι οτην ιιξία r.ν6ς άλλου. Κι' α ιι τ<>, μΕ μω λ{ξη, r.ίνω ο
πολιτιομιSς».
Μuκϊιοι, νιι 11ταν πιί.νπι {τοι ...
1

Το τ(λος οτο ι·:rιiμι·νο πιiχος.
(Δημοοιι·ιiθηκι· υτο ,πριιΗ\ικιi «Γ.ΥΘΥΝ/1» το }(}772. Σιλι'ι\ι·ς 2ΨJ- 303).
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τοι• αF.ίμνη<ποι• ΛΓΓΕΛΟΥ ΠΓΖΛΚΙΙ
Το παuόν και το μέλλον του βιβλίοι• F.ίναι το παuόν και το μέλ
λον τυυ πολιτισμού μας ιπο σύνολιi τσι•, πνει•ματικοι• και μη (Οα
έλεγα «αντιπνευματικού»).
Τυ παρ6ν το ζούμε ιiλοι μας. Για το μέλλον είμαι ανήιτι•χος, δεν
το κριΊ �J. Το πρuΊτο, πως ζοίιμε το πα(>CJΥ, δεν Οα πf.ι και πως μετέ
χσι•με σl'νειδητά 6λοι μας mo δι•νcψικ6 τοι• σχήμα. Θ' αποοcιφηνί
σω αι•τι5 που Οέλω να πω αν Π(>ΟσΟέοιιJ πως βλέπω το π<ψ6ν να έχει
μω και μ6νο σημαοία: 6τι εγκι,μονεί το μέλλον, κατcί. μεγcί.λο μέuος
το προεξοφλεί, κι αι•τιS δεν ξέuω αν Οα ικανοποιήσει τοι1ς μαεγενέ
ιπε(>οι•ς. Λναλαμβάνοι•με ελαφuά τη καuΜα ει•Οιiνες κω δεσμειJ
σεις βuuί�τατες, οριιπικές, χ{Ι)(>ίς καμμιά σχεδόν επίγνωση πως 6,τι
κάνουμε δεν αφορά εμάς αλλά αείνιη•ς ποι• ΟcίuΟουν.
ΠιστειΊ ω cπο βιβλίο. Τόοο πίιπr.ψα σ' αι•n-S ανέκαΟεν, <ίJ<πε σ'
όλα τα χc>όνια της νιότης μσι• δεν μπnuε<Ηι παucί. με πι:Η)οπcί.Οεια
πολλή να διαβάζω εφημεuίδα - ίοως κι' απ6 αντίδuωτη ιπο π�-:uι/1uλ
λον της Νομικής Σχολ11ς, που ήταν εφημεuιδοφ άγο. Υπcί.uχουν
άνΟ (_) ωποι mον τόπο μας (μήπως οι πιο πολλοί:) ποι• νομ(ζοι•ν πως
οποιοδήποτε διάfkισμα είναι το ίδιο. ΛάΟος τuαγικιS: ΙΙ Fψημεuίδα
σε πλη(>οφο(>εί, το /-\ιβλίο σε διαμοuφιίινF.ι. Ο FλληνικιSς λωSς Fίνω
εφημεuιδοδίαιτος, νομίζF.ι πως με τ' αναγνcίιομcη<ι του ημF(_)ψJΙου
Τύπου επιπλcίινει τον F.σι,Jτε(_)ικσ τοι• χιiJ(_)Ο. Το /-\ιf-\λίο ι'χF.ι cί.λλην
cφετή - γι' ω•τ6 κι ο Ι>ι,ψι6ς τοι• πεζοδuομίου τ' αποφεϊiγfΊ 6πως ο
Δι(�f-\ολος το λιβάνι. Λκοϊrτι:: να οιις λένF., κατά π(_)οτίμη<τη οι rκπuιS
σωποι της μέιτης τϊιξης, που είνω και η πιο ι•πF.ι•Οι•νη γιιηί ΠΕ(_)νιί.�-:ι
για ηγετική τάξη: «!Ιού και(>6ς για ι)ι(�l-\cωμα!». 'Γ,χοι•ν ιSμως 6λοι
τους αμ{τ(>ητο κωu<S να χιψτοπαίςοι •ν μα<ί. μανίιις, τις νι•χη:ς ως τα
χαuάματα σω οπίτια τοι•ς, ιπις ε·ι.δuομ{ς <>ποι• κοι•[-\<ιλιιSντω για να
φάνε κω να χcψτοπω'ξοι•ν. Δεν rίνω τι•χαίο πιη• είμωπε λω1ς κω
νωνικά ακέφαλος. Το οχολFίο κ<ί.νΗ αντιπα0ητικ6 το 1)ιιί.f-\ιωμα, η
ωπική τcί.ξη το πcψατcί.ει ο' εκ�-ίνιι <1π6 η1 μ{λη της ποι• κ<ηιί. f-\ιί.Οος,
τα Οεω(>Fί «[1λcψμένα».
Με η'τοιο πcψι'\ν, τι μ{λλον νι1 πuιψλf'ψω; Είναι κω τ' cί.λλο: ο
εκδυτικ6ς πληΟυφιομιSς, φωνιSμενο απιηηλ6. 11 βφλιαγιψιί. ,ωτα
κλι)ζr.ται απι5 λογοπχνήματα κ(ιΟε λογής κω ιπuΟμης, πuιJπιSτυπα,
μπαψ(_)(1οr.ις ανέλεγκτες. Τα πuι,π6τι•πα F.ίναι τ6οα ποι• αλληλω:κ
μηδενίςυvτω, Βουλιάζει; μ{οιι οτο ιΗιJ(_)<1 κι' ιινα (_) ιJπι{οιιι: LE μια

ΙSΊ
χιίψιι που διcψάζf.l τιSοο λίγο, πι[�ς FξηγFίτω τ6οη FΙ'ψ)(_)ί<ι ι'ντιιπη;
ΒοηΟιί�ντιις κ' οι μοντ�\�νΕς ηχνοη_)οπίι'ς, η κιη(ι (_) γηση κω),, πυ
Οιφχίας, {,χοι1 μF μια ψλυιφίιι ποι• μοιιί.ζΕι πολιi μΕ πιι (_)<ιλιi(_)ημιι.
Ι Ιιί1ς ξαφνικά ξεπ(_)ιSjκιλ((ν ιπην 1 :λλcίδιι τικrοι ιί.νΟ (_) ωποι πο11 ι'χοι•ν
νιι μιις ανακοινιiΊοουν κι'ίτι βιιΟιi, νέο κω ιn1μιιντικι>; Ι Ιι,ις λιίνι:τω η
αντίφωrη τιSοο λίγοι ιινιιγνιίχπΕς οε ιηiγκ (_)ιιnJ μΕ τι>οο πολλοιίς οι•γ
ΥLJUψΕίς; Ειιη 1 χιί1ς που υπrί.uχιηιν v{οι πο11 διιιj)ιί.ζοι•ν, (')ιψιί.νΕ γω
απιιντψrFις ΟΕ μεγάλιι πuοj-\λιiμιιτα, πολι, ΠΕ (_)ι<ΗΗ)ΤΕι_)οι πιψιί. οτη
μΕοοπυλομική Εποχή. Λι•τ6 Είναι το μ6νο πιφήγιψο. Λλλιί. ποιι\ς
τους κιιτΕ11Ο1,νFι:
Είπ(( για το μ{λλον πως rίμω ιινψηιχος. ϊ)χι γιιιτί Εγιί� πι·(_)ν<ί.ω
μιιζί μΕ τον κω (_)<J μο1 1 ιιλλιί. γιιιτί j-\λ{πω νιι ι)(_)Οιίινοντω τιι ι ποκιι
τι'ίοηιτιι τοι• j-\ιj-\λίο11: τηλυS(_) ωrη, κινημιιτογ(_)<ί.ψος, (_)ω'\ιοφωνικι'ς
οκηνϊς κι' ιινιιγνιί�ομιιτιι, ποι6ς ςf. (_) fι ποιιι ι'ιλλι.ι ι'\ιοκίιι Ί'ι'χνης ποι•
Οιι ΕπινοψΤFι η ηχνολογίιι - ι'\ηλιιι'ηi το Επιχπ (_)ημιηιϊ{ι\ ϊ{�·φιί.λιιιο για ν' ιιποϊ{οψ(ζ.Ει το πνΕ11μιι κω νιι διΕγΕί(_) �Ί τις ιιιοΟψτιΊς. Ι lιίις Ο'
αντιπιιλιιίοΕι το j-\ιj-\λίο: ϊ)μως μονι'ιχrι μ' {ν(( j-\ιj-\λίο ιπο χι' (_)ι, 011γϊ{t:
VΤ(_)<ιηι{νος ΟΕ μιιι γωνι(ι, j-\(_) ί<Τϊ{Πω καν{νιις FVιί�πιος Ενωπίω, μιSνος
αντίκ (_) υ ιπη ιτυνΕίδ ηιni τοι•, ΟΕ ιη νιί.φ�·ιιι /ll' το νοι• τοιι, ποι• Οι'λο
ντιις κω μη, ιφχίζΕι κι' ιιιrτι\ς νιι ψFλλιί;.Ει, νιι ζωντιινΕΙ'Ει. νιι <> (_) <ι
ματίζΕτω. Τα μηχανικά μέιrα ιrτομιόνουν το νου, το βιβλίο τον ακο
νίζει.
Λλλιί. j-\αίνοι,μF Π(_)ος το ιδανιϊ{ι\ το1 rλιί.οοονος ϊ{ι\ποι•. Ω, τι
πιφΕξιjγηοη η ιιπαλλιιγιj τοι• ανΟ (_) ιί�ποι• ιιπι\ την 1 1 λιχ1\ ιινι�γχη!
Ιlοιι\ς Οα το έλεγε πως Οα κιιταλ1jξει οτην ιπαλλιιγιj το1 1 ωτ6 την
αvΟuωπιά τοι•, ιιπι> τη ί'ιίψα της ψ1 1 χ1jς: Τιι χιιΟFιπιίrω ποι• ψοj-\ιίμω
πως έρχοντω, οι ηχνοκuατικοί δ�Ίrποτιομοί, {)(( ι:ξοντιίJ<rοι•ν το
βιβλίο χωuίς νιι χuει(ίζπω πι(( νιι το καίη: ιπις πλιιπίες. Το εξιιψι
νίζουν απι\ τιί)(_)α κιιSλιις μF την {ντFχνη π(_)ιψολιj των μ{οων που
πuοοψf. (_)Ο\'ται απ6 λιSγοι•ς τοι•ς για πλι1ιπις εγχ�·φ(ιλων. Ί:νιι Π(_ΗJ
πcιγανδιιπικ6 β ιj-\λίο, μι>λις το λιί.j-\πF, το ππ(ιη με πΕι_Jιφι_J<>νηοη·
μια πι_Jοπαγανδιιπιχ1j Fχπιψπιj οας μιιγνητιί;.Fι. Λιrι:6 ω λι'�Ί 6λα.
Ι'ιcι μ{να, {να κω μιSνο Πί_)<>βλημιι υπι'ψχΕL για το πιψι\ν χω για
το μ{,λλον τοι• κ6ομο11 Οι'λετf μF αψο(_)μιj το j-\ι j-\λίο, Οι:λπε π{ι_Jιι ιιπ'
αιrι:6: Ι Ιιr'ις ο ιί.νΟ ι_Jωπος Οιι rμποδίοFι τον Ηιι•τι> τοι• νιι γίνΕι ΕΟ1,λι>
δοl'λος.
1
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(Δ ημοuιι·ιiτψ,- το 1972 uτο :πριοι)ιχι5 «1:ΎΘΥΝ! !», Χιλ. 52{} - 530).
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Αετός χωρίς φτερά!
Δια τον άνΟρωπο η ακληοία είναι Οεϊκ6ς π(_)οιπάn1ς στο φουρ
τοι•νιαομ{νο πέλαγος nJς ζω11ς τοι•! Και πο{πει ωτιS μικ(_)6 πωδί να
διδάσκετε τις συμ/)οι•λ{ς της εκκληοίας πσι• σκοποι•ν n1ν ψι•χοπνει
ματικ11 του Βοή Οεια, δια να μη ναι•αγήοει ιπο π{λαγος της ζ ω11ς.
Χuψίς 0Qψτκει•τικ11 πίιπη ο ciνΟρωπος κατιιντάΕΙ αετ6ς χ(Ιψίς
ψτε (_)ιί.! ί\ξιος λιi πης...
1-

ΛιΛωιμrίτιιτος 7.ΛΝΟΣ ΓΟΥJΊJΥ/ΆΣ
ΠΙ:'ΤΝΟΠ M/CI //(;ΑΝ

Ο ΑΡΖΟΥΝΑ ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΚΡΙΣΝΑ
Βλέπω 6λοι•ς τοι•ς Οι:οιΊ ς μέοcι πτο οίίψίι οοι•, ίι> Θι-:έ κω ομιi<'ιι:ς
απι-i ποικίλα 6ντα. Βλι'πω ίιπ6 παντοιΊ την ίί.πι:ψη μο(_) ψ1j <ΗΗ', 6μως
δεν Ι-\λι-'πω οι''Τε το τέλος οοι•, οι''ΤF την μέοη oot', οι''ΤΕ την ιφχ11 οοι•,
ω Κ1Ί (_)ιΕ του ιτι•μπιιντος, ω πιιγκι1ομιιι Μιψψ!). Σε 1-\λι-'πω <ΠΕψ(ινω
μένο κω μαζί με τον Όγκο οσι• κιιι τον δίοκο οοι• <'ιι•οκολίι ξι-:χίιJ(_)ί
ζυς, γωτί είυc.ιι πιιντοι• μια χιιφίς <J (_) Ιιι πι• (_)κcιγιιi, ι-'νιι λιιμπ(_)ιJ οιιν
τον 11i.ιο α;φοομι'τ(_)ητο λcιμ.,Q6, <Ηιν n1 φωτιιί. είοιιι. Το ι•πι·' (_) τιιτο
cψετίί.[)λητο, ποι• ΠQfΠ!'l νιι το '(\'Cι)(>ίοοι•μι-:, ι:ίοcιι το ι•ψηλιi ιΠ1)(_)tγμιι
κω η 1 ,ι ψηi.11 κιιτοικίιι τοι• ιrι•μ.,-τιιντος, είοω ο ω\ιιί.φΟιψος φιi λιικας
των αιωνίων νι1μων, είοcιι η πcινωιίJνια ψι•χ11 της 1•πι'ί (_)ξι:ως.
MIIAIKAIJAT ΙΚΙΊΆ

*****
Ιlοτ{ <)Εν έχω διιιl-\ciοει rιφαιι-Sπ (_) η ιιντίληψη το1• Θι-:011 cιπι>
τιη''Τη:
Είνω ο ΜΕ'(riλος ΙΙ01ηη1ς ο ΛQχcιίος ΙΙοιηη)ς. Ωλ6κληQο το
οιΊ μ;τιιν Είναι το ;τοίημιι το1•, f-\γcιίνυ οι-: ιπίχοι•ς οι: οιiμι:ς κω (_)t•Ο
μοι•ς '(Qίψμ{νοι•ς με ιί.πιοη Μίικιφι6τητα.
12.Λ ΟΥΙΙΛΝΙLΛΝΤ- 2..ϊ)ΥΛΜΙ /j//J/:ΚΛΝΛΝΊΆ
ι:·πιμι)ι·ιιι: / ίοr.οι"πι',>οιι Σοφ/rι

Ι S'i

Οι καθημερινές μικρολογίες
Λυτή ι-:(νω η παρύ.κλησή μου rπ: Χfνα, ω K11ua: (. .. )
Δος μου τη (�11ναμη να σηκrι>νω το νου μου ψηλr1 uπrίνω ωτr5
τις καθημιφιν{ς μικuολογ(ι:ς.
!Ίψπιντριινιίθ Ίίιyχ1iρ (Λ 11uιχιί ιιιι ιf·ρι,ψυτο, 36, ΛΟψ1 1ι N2 J)

***
1/rίσο μικuή ι-:(νω τοιJτη η ζωή κω πο>ς τη απuταλο11μι-· (Π
ύ.θλα:ς ιιιχuολοy(ι-:ς! Να νικrjσουμι-.· τη ιιικuολογ/ο, μ1·γuλ11πuο
αyuθ6 (�πι υπrίuχιϊ.
Νι'χοιι Κιιt,ιιντt,ιίχη («Ν. Κοt,ιιντt,ιίχη, ο ιωι·μ/!ιϊJιιιιτοc;", Ι:λι'11ηc; Κιιt,οντt,ιiχη,
ΛΟψ,ιι /<)77, ιιιλ. /78).

Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ
ΊΟΥ ΙΙΛΝΛΙΊΩΠΙ 11ΛΛ.\'Ο!!ΟΥΛΟΥ

Ι I Κίtλοοι•νη rίνω μια Πίtι_Ηωτ<ηική ι'κψι_Ηωη τη; ηΟικψ:, ποι•
ωτοτι-:λrίτω <tΠι) τις μι-:γϊιλ�·ς <φπι'ς n1ς ίtνοχ�j;. n1; ιιγ<ίπης ;,:ω τη;
Οι•ιτίίtς. 11 ΚαλοοιΊ νη �-ίvω μtίt ψι•χικιj ι'νωιτη, ποι, μιι; ιωyψ'Εt'Εt,
μας ωχμιιλωτίζι:ι κω μας rλr.t'f't <ΤΕ μω πν�-ι•μίηι;,::j ι:πιμι:ιξίίt. 11
Κίιλοιτι•νη rίνω ΕΚ<)ιjλωιτη της ψι•χιj;, πο1 1 ι'χι't μι'ιτιι της ηΟικιi
ΠΕ(ΗΕχ6μr,νο. Είνω <ιπ6 rκι:ίνιι τα οι1 ΥίttοΟ1jμίη<t τη; ψι•χιj;, ποι•
διακίtνονι'ζιΗ•ν <φμονικιί τις ιr_χ/<Τ�Ίς της μF τις (ίλλι-- ς ψι•χι\, τω•τ<>
χ ι_>ονιι φανFι_><ι'ιν�Ί τον π ι_>αγματικι) Ι)<t0μ6 τη; ι:ξι'λιξη;, ίtλλϊι κω τη;
ο ι_>ιμ6τητας της ψι•χιjς. 11 πι_>ιιγμιηικ1j ΚαλοοιΊ νη δεν rκ1)ηλ<ι'ινπω
μ6νο <Πον οικογrνrωκ6 χ(ι'ιι_> ο ;,:ω οτιι δωκι_>ιτικιί οο6ιτημιι εν6;
φιλικού ΠΕι_>t/)ιίλοντος, δεν /)ίίζrι 6 ι_>ι<ι, �-ίνω καΟολικιi- 11 Κίιλοοί> νη
δεν ιπιψίtτίί ο' ω•τιί τυ <ΠΕνιί 6 ι_>ια. Τα ξ�·πrον<ί, ιιπλίι'ινι:τω ιττο
ιίπrψο για ν' ίtΥΚίtλtίL<ΤΕΙ κ60r μοι_>φ1j, ΚίίΟr ιτι•ν�·ίδηοη. rίτι-: αι:ίνη
απι'ναντί μας rίνω κιιλιj rίπ rίνω κακ1j. Λν ιιηίιΗΗ'μF ιτ' αι1τι) το
οημι-:ίο κω κλrίοοι,μr, μι'οα �ως <>χι μ6νο την ανΟ ι_>ιΓιπινη μιψψιj,
αλλίί κω κιίΟr, τι, ποι• ι'χ�Ί πνοιj. ζωιj, τιiπ μι<t μι' ι_> <t Οα κατιψΟιΓι
οοι•με μr την ακτίνίt της οκι'ψης μος νιι μποι•μΕ ιττον κι•κλο τη;
παγκ6ομι<ις ιφμονίας.
λλλά η ίtπι'ψιντη ίtl'T!l Κιιλοοί•νη 6τιιν ΕκδηλrΓινπω μr η'τοω

ΙS6
ένταση κuι•Ι1ει μέσα της ένα μεγάλο μ1 1 <πικι1. Κι' αι•η1 είνω 6τι η
Καλουι•νη και η αγά;τη οδηγοι•νε εκείνον. ποι• τις εκδηλιί>νει ολο
κληuωτικά, χωρίς 6ρια και όριη•ς, cπο κατιίχρλι της ωτέραντης γνιίJ
σης. Όταν η Καλοσύνη σιι μβαδίζει και σι•ζει•χΟεί με τη γν<ί><!11, τιrι:ε
ω,τ;ί τοι• ;τ:6νου ο άνΟρωπος Ο' απολαι•σει 6λες τις χαρές της ζω11ς
και Οc.ι ωυΟανΟεί τον εuιrτ6 του πραγματικά ελει•Οf.ρο και πω,τ;ο
γν<ί>οτη. ΙΙολλοί προβciλλοι•ν τον π6νο και τις ατcψικέςδοκιμ cωίες
τοι•ς κι' uπωτuι•ν απ6 τοι•ς άλλαι•ς να τηι•ς προσέχοι•ν κω να τοι•ς
c.ινακοι•φίζιΗ•ν. λλλ' εκείνος, ποι• έχει μεγάλη Καλοοι•νη διωψίνε
τω τc.ιι•τιiχuονα για ανωπuιSτητα, ει•γένω, ει•αωΟηοία. Τον δικιi
μας πιiνο πu{;πι να τον οκFπιίζFι το ενδιιιψέ ι_J ον μας γω τον πιiνο
τοι• άλλοι•, ;τοι• ;φέ;τει να ωοΟ<ινιSμωπε οιιν δικιi μας πιSνο. Να π<ί>ς
ποέ;τπ να οκέ;ττετω και να ωοΟιiνετω ο ;τl_)αyματικ6ς ανιίηFι_)ος
(ιν0οω;τος. Γι' ω•τιSν τιiτε �L-τοοοι•με να ;τοιΊ με πως υτο Κf.\'TQO της
ψ1•χ11ς τι)Ι' {χοι•ν οη1οει το Οο<iνο τοι•ς η Λγϊιπη κω η Κιιλοοι1νη,
ενιίι ιπην ;τf'ι_)ιφέοειά της ι•π(φχει η πl_)αyμιηική ει•γ{νι:ω.
11 αγϊιπη οδηγεί τα ι111μcιτ (ι μιις ποος την κcιταν<iηιτη και την
αι_ψονία. Μας Ι1οη0ϊιει νc.ι γνοψίοοι•με τους αν0 ι><ίιποι•ς, μ<ις ψι'QνΕι
σ' επuφ11 με το FοωτFι_Jικιi τοι•ς. Είνω ιικιιτιψληη1 ι)ι•νcφη, πολι•τι
μιiτcηu cιγαΟιi. 11 αγίιπη yFμίζει κι' ομιψφ<ιίνFι τη ζω11. Ι:ίνω το
άνΟος της κιιτανιiηι111ς. Είνω (1Πf l,)Ct\'Tη η δι•ναμη της c ιγϊιπης οτη
ζω11 κω υτη δο(ω η της ανΟοιίιπινης κοινωνίιις, ποι• πuιιγματοποιεί 
ται με την Κι1λοοιΊνη.
*****
LTO Δία δί;τλα ιπέκετω ομιiΟuονή τοι• η κω,οοιΊνη για ιiλες του
τις Π(_)(ίξΗς.
2.'ΟΦΟΚΛ // (ΟιΜποιις; πi Κολωνοί, Ι 2rι7, - 1268)
(7,ηνi uύνθωω� θ(!( Νων Λιc\υίς ;·;r · (ρyοι; πιίυι)

***
11 λαϊκή μας σοφία:
-1 Ι ομcψιι,ι<ί Fίνω cίχuψπη χωuίς την καλοιrι•νη.
-'()λιι στον κιiιτμο χιίνοντω κω μεν' η ·,ωλοιτι1νη.
- Λπιi η1 γλιίJ<ΗΗι cφzιν<ίfΊ η κιιλοοι•νη.
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ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ
Λπ6 το κuλοκαί ι_Η η 0Fοοοφική οικογένFια {γινΕ φτ:ωχ6π ι_> η.
Ι Ι μFγάλη ει•ε ι_> γ{τιδu και Fπίτιμος Π ι_> <>Fδ ι_> ος της Θωοοφικ�ίς
Γ-:ταιι_>είας, Λνωπcωία Μπογωντζ6γλοι•, αναχιίφηοΕ γω τοι•ς πνΕι•
ματικοιίς κ6ομσι•ς, πλ1ίι_>ης ημF ι_>ι,-,ν γιSνιμης πνΕι•μιηικής δι_>ωπη ι_>ι6τητας.
Λπ6 μικρή ηλικίιι ιιπήρξF {ν0F ι_ψος οπαδ6ς της Οωοοφικής
ιδ{ας, και (.(ψιέρωοF τη ζωή της ιπην 11πηι_>ΕΟί(.( κω τη δι(ιδοοής της
μέχρι το τέλος της ζω11ς της.
MF την έντονη προοωπικιrrητά της κω τη Οει_ψή ιδιοιη•γκι_>ιωί(.(
της διοχέτευε ιπους cίλλοιι ς με ΕνΟοι•οιαομιS τις εμπνFί•ιπις των
εοωτFρικιί,ν ορuματιομιΓ,ν της και παρ6τ ι_> ι1 νF γιιι πνFιι ματικ11
δράση.
Όοοι τη γν<ίφιοcιν Οι•μηιΊ νται την επίμονη ιιγωνία της, ιδίως τα
τελευταία χρ6νια, να σι•μ�άλλει ιττ:ην Π(><Ηι'ιΟηση των 0Εοοοψικι,',ν
ιδειί,ν· αγωνία ποι, Fκδηλ<Γ>ΟηκF έμπι_>ακτα μF τις μFγι'iλFς δω ι_>Εές
της ιπη Οωοοφικ11 Ετω[_)Fίcι.
Το Δ. Σ. και τα μέλη της Οωοοφικ11ς Εωψfίιις κω ο ΙΛΙΣΟΣ,
με ευγνωμοιτίινη για τη γενναιιSδ<,φη ιηιμ�ολ11 της ιm1ν ει•ιiδωοη τοι•
Οεοσοφικού έuγου, αφράζοι•ν πuος τοι•ς σι•γγενΕίς, της τα Fιλικuι
ν11 και Οιφμά τοι1 ς ιτι1 λλιιπητι1ρια.
ΑποχcιιρετσιΊ με τι1ν αδελφή μας με τη Ι)ιφcιιιrrητα 6τι οι π()οοφο
ρές της δεν Οα πciνε χαμένες και με τη σκέψη μας να τη οι•νοδειΊ Fι
ειρηνικci ιποιις γαλ11νιο1 1 ς πνει•ματικοιΊ ς κ6ομοι•ς πuος τοι•ς οποίοι•ς
προοέ�λεπε η φωτ:ειν�ί της ψι•χή.
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ΕΙΙΙΣΤΩΛΛΙ
11 1\Ιίρ κα Κωτσαρίδη μuς α;τ{ιπfιλf {νιι %fίμΗο μΕ τίτλο «γωτί
τα 0Εοοοφιzά ιδειί>δη ;τοτέ δfν ωτοΟνψτzοι•ν». Στο z�-ίμFν6 της
τον(ζΗ 6τι τu Οωοοφιzά ιδειί>δη είναι αΟιίνατα zω 6τι η 0Fοοοφία
u:τοτελΕί zαι απηχεί {zφραm1 της αλ110fιιις. Καταλ11γΕΙ ι1τι, τα ιδΕ
u>δη cιι'Τά, η αγάπη, η αλληλfyt1•η, η αλληλοΙ)ωjΟFια, ;τοη' δΕν ωτο
Ονψ1zοι•ν, Ε%ψ(_)('ιζfι η'λος την fΙ'X'l να διίιn]ι_ΗΗ'μΕ n1 Θ�Ί)οοφιzιj
Εταφεία 0f·ματοφι•λια<ι ω 'Τίί>ν των ιιξιιί>ν.
Ο Εμμαν. Τζω ρτζάκης <ιπ<1 τιι Σι-:ληνιιι τη; Σιιλιιμίνιις ποι1 δια
μ{νf'l, μιι; ιι;η'ιπ�ΊΪ-.Ε μίιι μcα(_)(! επιιπολ1j.
Λνωι,{uι-:τι11 οτοι•ς διδcωzί'ιλοι•ς τοι• μι-: ι'ν<ι ξι,χι-:ίλιιψcι οι1 νω
υΟημuτιzι1. ΛνΟολογοι•μι-: τα ιαιiλοι•Οιι ιιξι6λογιι: ΛδΟ.φω μοι,.
Εμ!;ίς οι Οι'ι1οοψοι, οι F(_)ωπές της ίιλιjΟFιιις, οι μίιΟηη'ς της !'JΤιίπ1j
μη; τοι• 1 Ιν�-ιΊμcιτο;... ι-:z;τέ�L-τω•μι-: τη οτιψγ1j zω την ιιγιί;τη μrις ιηον
πλιινψη ι·η . Εz:τι' μ.,οι•μΕ την <ιγcί;τη μας ιπο ηλωzι1 μιις ιτι1 ιm1μα,
οτον )'cιλrιξία μίις, ίJΤΟ Σι•μπαν.Εzπϊμποι•μΕ την αγιίπη μας, την
Fι•γν<ι>μοιη•νη μcι; zω την λcιτuι-:ίcι μω:: ιπο Μι-:γιίλο Λuχιη'·,αονrι τοι•
Σι•μ;τuντο;, τον ΎψιίΠΟ Κι\>10 τοι• ;τιιντιSς, τον Οι• (_) <ινιο l lίιτι' (_) ίt
μιις... Uμι·Οcι Οι·οί Fν ι)ι•νιίμιΊ ... Σzο;τι1ς της <ιτομιzής ι•πί'ι (_) ξΕrί>ς μιις
ι-:ίνω να γίνοι•μι-: Οι-:οί Ι'ν ι-:ν�·uγι'ία... Λιtτ6 (')Εν ι-'ίνω οι•το;τίιι, ι)ιιSτι
zαι οι Διδιίοzαλοί μιις, ;τ(_)οτοι• ψΟί!<ΗΗ'ν στο 1•ψος, ιπο μι'γ<ιλι:ίο πς
το ο;ωίο ίίπιιντω, ιjοcιν ιιμ<φτωλοί ι1πως ·,ωι ,μι'ίς...

«ΕΙ» ΚΛΙ ,,Ι'ΝΩ<·Η l:ΛYJ'(>N». l:YMIIΛIJJ)Ωl:11
Στο ;φ<>η'(<>Ι' Ι (Ι'νο ηι•χος μιις zω ιπο (! (_)Ο (_) ο «Ι·:Ι» zω «Ι'ΝΩΘΙ
ΣΛ ΥΤΟΝ» τοι• Ι'. Κοι•zοι•Ι�ίνοι•, Πίι(_)ιιλιjιι,ΟηzΕ Ε% ;τcφω) (_)<ψ.1jς η
πi.ι-:ι•ηιίιι ;τι_ΗJΤ(ΗJη τοι• Zf'ψf.\l()\' ;τοι• ι'zι-:ι ως ι-:ξής:
,,Το Σι•μπαν �'χι'ι <ινrίγzη ιι;τιS οι•νι'ι<\ήοι:ις:»

ΙJΙ•ΟΙΊ •ΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΙ•Ηη.: - ΝΟΕΜΒι•ιοι: - ΔΕΚΕΜΒι•ιοι: 1996

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4 Ιlιιι_><ωχ�-ι•ή

Κ. ΜΙ:Λ/ΛΟL, 11. Λν<ι γν(ιΗJτοι1: Ι·:λι:ι•οί; κ«ι
ι:λιΊ•<Jίνιιt Μι•<m\l_)ω.

7

Δ1•ι 1 τt'l_)<!

10 1 Ιt'μπτη

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ, Λ. l lίιπω'><ψιχ� λίί.κη: Οι υ(_)χt';
ΛΙ ΙΟ ΛΛΩΝ,

ι·. Ltl)(_)ής:

τη; ΗtΊΗΗ><Ι ίιι;.
Τνιις ιπιιΟμ(); οτην

πνfι•μιιτικ�j iΤΟ (_) �-ίιι n1; οτοι'ι; ΛΙ IΟΛΛΩΝ.
11 Ι Ιιφωτκι•ι•ι\

ΛΛΚΥΩΝ, ΙΌ Κολι•Ι)ιί.;: Κοιιrνιιμ οι'•οτι.

14 ΔtΊ•τt'l_)ιι

ΜΙ ΙΛΛΒΛΊ' LΚΥ, Λ. 1 Ιιιπιιδομιzι·ι.ιί.χη: Ί'ο Ίϊ>ί
γωνο n1; Λιιτογνωοί<ι;: Νοι•;, <t(_)πij κιιι Πl_)<ί.ξη.

15 Τ(.) ίτη

I IΛIOL, Η. Κιιψπζ\\ποι•λο;: Ι�ο!:;ι:Γ ιlι: J> i11s.
ι:πιιπολ{ς των Διι)(ωκϊιλων 11 Πl_)<Η'τοιμιωίιι
τη; 11υ νιιγίιι;
ΛJ JΊ!MIL, Χ. Κιιμιψωτιίκης: Ι•:;τιπι'•γμ<ηιι τοι•
Y

πιφι•λ0<>ντο; χ<ιι π(_)οοπτικt'; γιιι το μt'λλον.

lSll<φ<ωx1•ι•1j
21 ΔΕι1τ{l_)ιι
22 Τ (.) ίτη

κ. rν1Ι·:ΝΛΟL, 11. Λνιιγν(ι)Οτοι•: 210; ((i(Ι)ν(ι;

%((1

ΗΗ1JΤ!'(_)Ικ1j πωι'>ι-ίιι των ιινΟ(_) <ιJ;τι,Jν.
ΜΙ ΙΛΛΒΛΊ'LΚΥ, Λδιιμ. Μοι'•γιοι•: Το ;{<ί.ομα.
I IΛIOL Λοτ. Λιιλ�·χοι'•: 11 ιιψη\ κιιι η �-ιι.,πψίιι
της ι 1\ •zij;

24 Ιlt'μπτη

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ. Ι Ιλ. Κίμος: ι::τιλο-rι'; ιιπ<> τι; Οι•
πιινιοιίο των I ν δι(ι)ν.

25 llαQcω;n·ι 1 1j

ΛΛΚΥΩΝ. ΙΌ Κολι•/)ιί.;: Κοιονιιμοι\_ηι.

J l Ι Ι{μπn1

Λ\ Υ ΙΊ-:ΜΙL. Η. Κιιτοιιι·�\;: 1 ι�-ι?ί ω•τογ\'<1Jοίcι;.

1 <)()

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κ. ΜΕΝΛΟΣ, ΜαQία Μελιοοαροπούλ01 1 Λπό
τις ομιλίες Κωστή Μελιοοαρ6ποι•λου: «Για μια
πληuέιπερη ζωή».
ΜΠΛΑΙ3ΑΤΣΚΥ, Λ. Παπαδομιχελάκη: Ι Ι ανΟuιi>
πινη πuοοι,ιπικότητα.
1 ΙΛΙΟΣ, Θ. Καφετζόπσι•λος: H.ogcr dc J> ί11s,Γ::πισ
τολές των Διδω1κάλων, Ι I γέννηση τοιι Οείοιι /">Qέψ)ι•ς (Μέuος 1ον).
ΛΠΟΛΛΩΝ,Γ. Σιβuής: ί\γνωιπα ιποιχείααπι>τη
ζωή και τη διδασκαλία εν6ς μι\ποι• (Μέuος Ίον).
ΛΛΚΥΩΝ, Γ. Κολι•βάς: Κuωνcψοι•uτι.
ΜfΙΛΑΒΛΤΣΚΥ, Λ. Πι.ιπc.ιδομιχεΜκη: Μι 1ιπικ11
Δοςc.ιυίc.ι (εuγcωία: Στάντζα 1.11 vιiχτ ι.ι του Σι•μπαντος).
ΙΙΛΙΟΣ, Μιχ. Γuηγοuίου: 11 υχέοη των ωά
κuας με τι.ι ψυχικά κέντuι.ι.
ΛΙΥ Π:ΜΙΣ, Ζ. Καλαμcίuα: Ιlεuί σιι νειδψπως.
Κ. ΜΕΝΛΟΣ, 11. Αναγνιίχποι•: Χιψc.ικτήuες τοιι
Εοωτεuισμοι,.
ΜΙΙΛΛΒΛΤΣΚΥ, Λ. Ιl απι.ιδομιχελάκη: Λυ
τογνωοία (Οεωuία κω πuάξη).
Ι ΙΛΙΟΣ, Θ. Κι.ιφι-:τζιSποι•λος: l{ogcr dc Ι,ί,1s,επι
ιπuλές των διδcω;-.άλων 11 γέννηση του Θείου
j)Qέψη,ς (Μϊuος 2ον).
ΛΠΟΛΛΩΝ, K u . Ιωαννίδοι1: 1 Ιεuί Μιιοτικωμοι,.
ΛΛΚΥΩΝ, 1'. Κολ1 1 βιίς: Κuιονιψιηiuτι.
ΜΙ ΙΛΛΒΛΤΣΚΥ, Ε11ι.ιγγ. Ι Ιι.ιπω'Jομιχι-:λcίκης:
Θεnφuωπος Ι Ιιψάκελι1ος.
1 ΙΛΙΟΣ, Λuτ. Λαλεχοϊ•: Οι μηχι.ινιιψοί της πνπ1μc.ιτι κ11ς καΟάuοι-:ως κι.ιι ιιχ,n ίοι:ως.
ΛΙΥ Π�ΜΙΣ, Χ. Καμιψunιίκης: 11 <.ιπ6κu1•φι>ς
πλε1 1()ά εις τις ι:uγιωίι-:ς της ιποι1ς.
Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 11. Λναγνι,'>οτοι•: Σκοποί του ΕΟ<JJ
ΤΕ()l<ψ.οιί και άνΟuωπος.
:

4 Δευτέρα
5 Τuίτη
7 Πέ μ,-�:τη
8 Πα(>αοκευή
11 Δευτέuα

12 Ί'uίτη
14 Ιlέμ;τ:τη
15 Ιlαuuοκε11ή
18 Δευτέuα
1 9 Τuίτη
21 Ι!F. μ,-�:τη
22 Παucωκει•ή
25 Δευη'uα
26 Τuίτη
28 ΙΙέμ;τ:τη

Δ Ε Κ Ε Μ Β J> 1 Ο Σ
2 Δι-:ι,τι'uα

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ, Λοπ. Ι lωτω'){)μιχι·λιί.zη: Μι•ο

3 Τuίτη

τιχή Δοξιωίιι (ι'uγιωίιι: Lτιί.\-rζιι 1).
I IΛIOL, Θ. Κι1ψι'τζ61101•λος: l�ogι:r ιtι: J > iηs,Ι:πιιJ
τολι'ς των Διb<ωχιί.λων. Ο Ιηοοι·,ς σπ1ν Ι'ψηj)1'ί<1

5 11 ι'μπn1

(Μι'uος lι>ν).
ΛΙ ΙΩΛΛΩΝ, 1 '.2:ιj)uής: ί\γνωιπιι ιrωιχιϊο ιιπ6 τη
ζω11 χω τη ιΊιιΊιωχιιλίιι ,,v6ς μι•ιποι• (Μι'uος 2ον).

() Ι Ιιψιωχι:1 1 11
1

)

ΔιΊ•τι'uιι

ΙΟ Τuίn1

ΛΛΚΥΩΝ, ΙΌ Κολι•j)ϊι;: Κ ι_J ιιJνιψοι• ι_J11.
ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ,ΛΟηνιί. ΚιιτιΗιι_Jοι·•:Το Ι Ιιψ<ψι'•Οι,
ι' νιι ιη'•νολο ψι•χιzιίιν ιη•μj16λων.
Ι ΙΛΙΟ2:, Ι·:λ. Ζιψποι• ι_Jιι: Το οιΊοιπιψιχιS Ι'νιSς Οι:ο
ο6φου.

12 Ι Ιι'μπn1
13 ll<1Q<ωχπ 1 11

ΛJ ΙΊ :ΜΙL, Χ. Κιψι ψωτιί.χης: Το μι'γ<ι ι'u γ ο χι ιτιί.
τοι•ς οοψο1·1ς ιιλχημιιJτι'ς.
Κ. ΜΕΛ/ΛΟL, Λuτ. Λιιλι:χοι•: Ι'ήϊνη χω 011ι_Jιί.νω
Υ

μ11ηοη.
I(! Δι-:ιrτt' ι_J α

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ2.:ΚΥ, Λ. 1 ΙιιπωΊομιχι).ιί.zη: Λι•το γνωοίιι (ΟιΊ,ψίιι χω Π ι_Jιί.ξη).

17 Τuίτη

I IΛIOL, Θ. Κω1J�-τζιSπο1 1 λος: Ι{οgι:Γ ιlι: J > i11s. Επιιrτολt'ς των Διι'>ιωχιί.λων. Ο Ιηοοι'1ς ιrτην Εψηl)Είι1
(Μ�'uος 2ov).

J <)

Ι lι'μπn1

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, Β. Κιψχιt\-rζιSς: Λπ6 τις δ1διωχι1λί1-:ς
των Lο11φο1.

20 Ι lιψωτκΕ1 1 11, Κ. ΜΙ·:Λ/ΛΟL, Χ. Μπ<ί. ι_Jιαλης: ΥποΟι\χω πνΕΙ•�ω
τ ιχι\ς ζω11ς.

Λνακοινούται ι5τι: οι Lτοt'ς «Κ. Ml!ΛILLΛJ > ()J ΙΟΥΛΟL» χω
«ΛΛΚΥΩΝ» ιιπι'i τοι• μηνιSς Ιι1,'ι>Ι'<ψίο1 1 1 <)<)7 Οιι ιτι•ν�·ιΊ ι_> ι<ί.ζοι•ν
χιί.ΟΕ ΔΕ1 1η'u<1 χω η <ΠΟ(ί. «ΜΙ ΙΛΛΒΛΤLΚΥ», χιίΟι: Τπιί.uτη.
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Α. Β. SINNET
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ
Ο «Εσωτερι-κιSς Uουδ δ ισ μός» είναι από τ α κλασ ικά
έργα της εσωτερικής φιλολογίας. Τ α κείμενα που
περιέχει αποτελούν μία γενική,αλλά έγκυρη επισκόπι
ση της εσωτερικής δοξασίας και έχουν βασ ιστεί σ τ ις

γνωστές επιστολές που έλαβε ο συγγραφέας απ<5 δύο
Μύστες της Μεγάλης Λευκής Αδελφ6τητας.
Εκδόσεις ΥΔΡΑΝΟΣ, Σατωβριάνδου 29 (2ος όοοφος),
ΑΟ11ν α ,104 31 - Τηλ. 52 43 822.

