Εάν FσF(ς fΙFΙVE'TF ιπu.θf'(JΟΙ Fις τοv λr5γο μου, θu.
Ffσθε πραγμu.τικύ. μu.θητu.f μοι• κω θα γvωρ(ιπτε
τηv u.λιίθΕ·ιu. και η u.λιί{Jtϊα θu. σu.ς t·λπ•θεριJJσFι (... )
Ku.Ofvu.ς που πρύ.τπι τηv u.μu.ρτ(u. t'fvaι ι�οιίλος της
αμαρτfu.ς.
1//2,'ΟΥ (!ωϊιννη 8, 31 35)

ΕΤΟ2: 4 Ιον
η:ΥΧΟ2: 22()
ΟΚΤΩΙΨ/02.: 1\ΙΟΕΜΙΗ ) ΙΟ2: - ΛΙ:ΚΗΙΙΨΙΟ2: 1<)%

11 Ε J > 1 Ε Χ Ο ΜΕΝ Λ ΤΕ Υ Χ ΟΥ Σ
Λπ() το ι·γχιΊι_Jίi)ιο τοι1 1 (πίκτητοι1 .

193

Λπλι1τηηι κω τωπιν()τητυ.

195

'Ο,τι κιί.νι-ις λι!/)αίνι-ις.

196

Κωνσταντίνου ΊΊτάτιτου: Διιί.λογοι ιπ μονωπιίuι.

197

Νίκου Καζαντζάκη: Ι I πιί.λη ψι1χ1ίς κω οιL (_) ,ως.
Λντιίινιου Λο ρ ιανιίπουλου: Ι Ινι·ι•μιιτικϊς ι1ποΟ1jκι--ς.

200
201

Χ ρ ιιττ. Καμιιρωτάκη: ΙΊ\1νηοη ΧuιοτοιΊ_

2U3

Λλβι:ρτου �βάϊτιτερ: Το Π(_)ιφλημιι της Ι'Ι(_)tjνης.

205

Διi)ιιχ{ς ()ωκι_Jι(){γτων .λι'ιτοι•ι_Jγι,Jν της Εκκλησίας.

207

Λπ6στολου Φωτ6πουλου: Ο ΟuφπΊς.

208

ΙLΛ ΟΥΙΙΛΝΙLΛΔ- Μπωιν-1'_ 2:ιj"luij

214

2:ιΗιοί λ()γοι.

216

Νικολάου Ιlολίτιι: Ο ιjλιος κιηι1 τοι•ς i)ημι,J()fις μι,Οοι•ς.

218

11 ι·uγιωω

220

'Ομ ρ ααμ Λϊβανχιίιφ: Ι I ιιγι1πη κω η οοιι ία.

224

Οι τψις αλ1jΟ1•ιι--ς.

225

Λιιμιjτρ ιου Ιωαννίοιι: 11 ψι•χ1j.

22(J

Λπ6ψιΊς ιφχιιίι,>ν Ελλ1jνων ί'\ιιινοητι,Jν γω την ψι•χ1j.

231

1\Ιιχαιίλ l:ταιηνιίπουλου: Ι I ιιξω κω η τιίχη.

232

Ιlαναγιιίιtl) Κανελλιίπουλου: Το τ{λος τοι• Μπι•τιJf)ι-ν.

2..i.i

Ο Χ(_)ιοτι5ς πι_Jοσηι •χπο.

2.+5

Ο Οιί.νιηος χωι_Jιιηι6ς της ψι•χ1jς ιαι1 το οι,ψ ιι.

2'+(J

Ι 1 ;τιψι-ίιt της ψι•χιjς μι-τϊι το Οι1νιηο τι Η• οι,ψιηος.

2..i7

Κων. ΚαβάφΙJ: Ι 1 Διιψίιι τοι1 Νι'uωνος.
Λλβ{ρτου l:βάϊτιτερ : ί\νΟ ι_J ω::τοι κω ζι,Jιι.

2..i8

Ι I ΦιΊιrη.

251

2.+9

Τl'ΙΜΙΙΝΙΛΙΟ ΙΙΕΙ'ΙΟΛΙΚΟ ΕΛΕΥ<-Η:Ι>Λl: 1:ΚΕΨΕΩl:
Βουκουρεστίου 25 Κωδ. Τuχ. 106 71, ΛΗ11νu Τηλ. 362.0702
Λιuνέμετuι ί'\ωρειiν εις τu μέλη
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11 LΤΩΙΚΙΙ ΦΙΛΟΗ)ΦIΛ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΤΗΊΌΥ
Κανι5νες αvετιiς και ηΟικιiς
1 Ιuιν <ιπ6 κ<ί0Ε ϊuγο, να ι:ξπ<ίζι:1ς, τ<ι π.uοηγο1•μ1·νιι κιι1 ιιι•τcι
που το ωωλο1 1 Οο11ν, κω τ.ι>τι: ν<ι το <ιuχ1t χ 1ς. (ΧΧΙΧ)
***
Να ανιιλιι,ψ<ίνπς κϊιΟι-: πuιίγμ ιι πο1 1 ι:ίνω <Π<t μι-'τuιι 001 1 <ινι:ίλο
γα μι-: την αξίιι <Η>ιι κω τις 1κιιν,1nμ�'; <Η>ι 1 (XIV)
•

***

•

Ν' ωτο<Π:()(ψΗΗLΙ 6<HL Ι�uίοκοντ.ω ιπην ι0 ξοι •οίιι μυς. ιιλλι:ί 1·ίνιι1
αντίΟπο πuος τη φι•ση. (11,2)
11 φ11ση ποτ.ι' ι)ι-:ν ι:π1ζητ<'ί το κυκι>. (XXVII)

\ 1).�
Τι1 ;τlH,-JT() κιιι ιινιιγκιιιιiτιιτο πι_Ηίγμιι ιιτη ψιλοιτ()ψίιι 1-'ίνιιι νιι
Ηf'<ιι_ψιiζ1Ίς ιιι•τιί :-τοιr ι'Ί1,'Ίιίι1;.(!Ί. (1.11.1)
* :t- *
'Ο;τοιος ι•;τιηιίιΗJΙ·τιιι ιπην ιινιίγzη ι·ίνιιι ιΗ>ψιiς zιιι γνιr'Ηπης των
Οι·ίων. (1.111)

***

ιι Οι•μιίι�ιιι πως ι·ίιτω ηΟο;τοιιiς ο H'<t ι)(_>ιίμιι, ιi;τως

Τ()

Οι'λι-Ί ο

ι'Ίημιι111 ι_�yιiς τ()ι•· ιιν 1-'ίνιιι ι11'•ντιηω ι1ι· ιτι'Ψτομο. ιιν ι-'ίνω μι·γιίλο οι:
μι..γιίλο. Λν Ο1'λ1Ί νιι πιφιιπιίν1Ίς

Τ()

<f'Τωχιi. νιι ι'Ίι'χ1·ιΗt1 το l_Hiλo μι'

ιιληΟιΗj•<t\'ΙΊ<ι zιιι ιrι•ν1';τ1Ίιι· το ίι'Ίιι1 zι ιιν Ο1'λ1Ί νιι :;τιι ι_� ιιττιίν1Ίς τον
ιινιί;τη ι_� (), τον ιί ι_�χι1\'Τιι zιιι τον ιι;ιλιi ;τολίτη. γιιιτί η ι'Ίιzιιί οοι• <<L)ΙΗJ
ι'Ίιιiτητιι 1-ι'νω νιι ;τιιi;1Ίς zιιλιί το ;τι_Ηiιιι,αο ;ιοι• <ΗJΙ' ι)ιi0ηz1 .. η 1·zλo
y1j ιiμω; τοιι ;τι_1<1<τι,'ι;τοι• ι)!-' \' ιι\'Ι]ΖΙ·Ί ιπ ιJΙ'νιι. (XVII)
* :+. :ί,.

!\Ι 11 ζιιτιiς, ιίιrα ιrυμ/Ιαίνουν ,,α γίνονται, ιίπως τα Οι::λι:ις ι:ιrύ,
ιιλλιi νι1 ()ι::χι:ιrιιι ιίιrα γίνονται, ιίπως γίνονται, χι ιiλα Ι)α πιiνι: χαλιi,
(\111)
Τ()ι•; ιι\'Ο ι_� ιr'η()Ι'ς τιιι_Ηι1._..01•ν ιiχι οι zιιτιιιττιίοι'ις ;τ()ι' ;τ1· ι_� νοι1 \'.
ιιλλιί ()\ 1i'11Ί:c:

:ϊ[()\'

1-'χ()\'\' γι Ί.ιι•η';. () Οιίνιιτος ι)!'\' Ι-' ίνιιι %((ΤΙ ιι·ιψι·υιi.

γιιιτί τιiπ Οιι 1jτιιν zιιι γιιι τιi Ζ:ωz ι_� ιίτη. Το Οιίνιιτο τι1ν zιίνι-Ί ιι·οj)ι·ι�ιi
η ιι'Ίι'ιι ιiτι ι·ίνιιι φ�/)ι·ι_�ιi;. (V)

***

Κιίλλιο νιι ;τ1·Οιίν1Ί zιινι'νιι; ιι;τιi την ;τι'ί,,ιι χωυί:: λι'•;τη zιιι χωι_1ί;
φψ()_ ;τιιι_�ιί νιι ζιΊ μ1'ι1ιι ιΤΙ-' πλ()t'ΤΟ. χωι_�ί; ι\Ψχιz1j γιιλ1j,,η. (:\:11.1)

* *
:+,.

Δι·ν 1-ι'νιιι Ι -' Ι'Ζολι1 νιι ι'Ίιιιτηι_�ι-ι'; την ι ιι•χιz1j <ΗJΙ' ,'ΊιιίΟι·ιτη ιι·ι•ιτιz1j.
zιιι νιι :;τιιι_�ιιzολι>1•Ο1-ι'; ιrι1 γχι_�ιiνως τιι Ι-' ξωπι_�ιzιί ;τι_�ιίγμιιτιι. ΙΊιιτί ιιν
lj't_H1\'Tlι.!'lς τι1 1-'ν<ι. Οιι ;τιιι_�ιψι-' λψπι:: ο;τι,>ι1i'11j;τοπ το ιίλλο. (:\:111)
(/:'ξtoTJΊJtXtί �ιι,tίγμr1rt1: 1ι1 1 rtί /101 1 μ,ι:, 01·μj)11/J'Ol'J', ([λλιί �ϊο1 1 /)1-ι ι r·ξ(lι_1τu)J'Tt!I
ιι;τιί μιι:;)

ΙΨi

ο δvιiμος πvος ΤΙJ φιίιτωη

Απλότητα και ταπεινότητα
Εκ�-ίνη την ιΓφ ιι 1jλΟιιν οι μιιΟητιιί �Ίς τον )ψτοι•\· r:ιιι
τοι• Εί:τιιν, «:τοιο; ιί. ι_> ιιγF Οιι 1-' ίνιιι ο μ�--γιιλι'•πι_>ο; 1--ις την
ι)(({ίΙλ�-- ίu των Ol 1 t_)((\'(ι'Jν:». Κιιι ιιψοι• Jτt_)Ο(ί;{(ίλ1-- ιί!-' �'νιι
πωtί, το �'Ι)ιιλF ιινι'ψΗΗί τιιι•ς r:ιιι �-ί:-ι�·. «Ζ:ιι; Ι)ι·j)ιιιιΓι ιSτι.
�-ι:ίν ti-- ν μ1·τιινο1\ιππ zιιι ι'Jεν γίνετε ιruν τu πuιi)ιιί, ι)ι·ν
Οιι μ:-r1\π Εις την Ι)1ιιτιλ1--ί1ι των ιΗ 1 ι_>ιινιι'ιν. Ι•:r:1·ίνι1;. :-rι111 Οιι
τιι;τ1-Ίνιι'Ηίl-' Ι τον Ηιι•τιi τι11• <Ηιν τ()\''Το το :-rιιιι\ί. ιιι·τιS: Ο1ι
f·ίνω Ο μ1--γιιλ1•πuο; !-Ί; την ι)(((}Ιλι·ίιι των ()\'t_)((νιι'ιν»,
Μιιτ!Ιιιι'οι• ιη, / . -1.

Κω ιιλλοι'•:
Λιι ψτπ τιι π1ιιt)ιιί r:ιιι μη τ<ι ι-- μποι\ίζι·π ν1ι ι'λΟοι•ν 11·
1-' μ1', ι'Jιιiτι ΟΙ' 1ινΟ ι_>1Γι;το1 1 ; ιΗι\' τιι π1ιι;'\ιιί. ιιν1\r:1Ί η Ι·ίιωιλι·ίιι
Τ(Ι)ν (Jl't_)((νιι'JV.
ι\Ιιιτ!Ιιιι'ιιι•. ιιl, /-1

Λνιιr:1ί.λι•ψιι r:ιιι l) ι_> 1\r:1ι την ιιλψ)ι-ιιι μι'ιτιt ιrrην 1ι;-τλ1i
τητιι. Τ« π1ιιι'\ι1ί. ι\ι·ν μηχιιν�-- ι•οντιιι. Δι·ν ι-ίνω 1α1\μ1ι ι\ιι·
ιηιΗψμι'νιι... 'Οτιιν γίνι-Ί r:1ιν1-ί; 1ι:-rλ1i;, Οιι :-r1Ί ιSτι ι'γι,·ι·
τl'λι:ιος. 11 λι'ξη ιι;τλιiς μ;-τ1ψι-' ί νιι ι·ξηγηΟι·ί μι· τη λι'ξη
ιιγνιiς... ϊ)ι10 ιινιψιιίνοι•μι' τιiιΗJ γινι\μωηι· ιιπλοί. ϊ)οο
γίν1ΊτΟ1: 1ι:-rλ1ιί, τι\ιΗ> :τληοιιί.ζι-τ,_. :τ(_)11; τη Οι·ϊr:mητιι.
'Ο,ιιuιιιιμ /Ιι/iιο·χ,,ί,ι.

Λπιi τη ιrοφίu τιις Κίνας
11 z<ι(_)ι'Ίιιί. ι·νιiς μιχι_>οι'• ;τιιιι\ιοι'�, 1-ίνω <Ηι\' την Υ.<ι(_)1'Ί11ί
τοι• Βοι'•ι)ι)ιι.
(/'Λ/!τϊ,ιj, 2
..',ιιιιΊι τη:, 111·,ιτ"λιj;:;. ιιιλ. .!7).

Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ
Λιτιi 1ους λιίyους 1ου (•)[ίιιυ ΛιΛucιχύ.λuυ Ιηcιuύ.

Ί"<ίτι-: ,.- ;τληοίιωιιν, ι-'j)ιιλιιν τιι χ{ ι_Ηιι πιϊινω ι-:ις τον lψHH'V Υ.ω τον
ιrι•νι'λιιj)<ιν. Κω {νιιι; ιι:πιί ,.- κ,.- ίνοι•ς, ποι• ψΗιν μι: τον !ηιΗιιΊ ν, ιϊτλω
ο,.- το χt'ι_JΙ κω ι-'j)γιιλι το μιιχιιίt_1 ι τοι• κω ικτιί πηοι τον ι'-ιοι•λον τοι•
ιιt_1χι,.-t_1 ι-'ως κω τοι• {χοψ,.- το ιιι•τί τοι•. Τιίτι τοι• λι-'γt-ι ο Ιηοοι'•ς.
«Βιί.λ,.- πι'ιλι το μιιχιιίt_1 ι οοι• ι:ι; την Οιjκη τοι•, ίΊιιίτι ι><ΗΗ Κ()<ηοιΊ ν
μιιχιιί t_Jι, (γιιι νιι κιί.νοι•ν κιιχιi), μf· μιιχιιί t_1 ι Οιι πf·Οιί.,•ι11 1 ν... »
Μιιτθιιι'οιι χς, 5/ - 52

Λ VU({'Ο(!ιί uιτό 1ον Ιlλιί1ωνu

11 τιμι,ψίιι των ι:γκλημιί.των γίνι:τω (κω) ιπον ΛίΊη. κω ιίτιιν ο
ιί.νΟ t_11,ιπος ξιινιιyι• t_1 ίζΗ ιπον κιίομο μιις, ι--ίνιιι ιινιιγκιιίο νιι ι•;τοοη:ί
την ;τοινιj JHH' f·;τιj)ιί.λλοι•ν οι νιίμοι τη; ψιΊιτης. πulluίνοντuς το ίδιο
uχvιβιίις που έχανε στο llύμu του χuι τt:ληιίινοντuς τη ζωή του με
τον ίδιο τv11πο.

Νι5μοι 780 /:"
( ..

τιι τιιιv τοωι•τι,ιιι (q-1i1·1,111) r/011· ι·v .ίlιι\οι ι γι'yvι·,ι(}ιιι, χιιι ;τιίλι1• ιιιι ιχιiμι.1 11:;

ι\ι-ιίuιι 111•ιιγχιιι'ιι1• ι-Λ·ιιι ΤΙJΙ' χιιτιί ιι·ιί,111· ,Vxηv ι·χπtΊ](ιt, τφ1 τιιι, ;τιιΟιίvτος ιί;τι-ρ
ιιιιτιiς ι',)ι_,ιι,ιι.-, ιι;τ' ιίλλιιι ι τοιιιιί τη μοι'uιι πλι,,τιί,1111 το11 τιίπ βιΊ111.)

* * * * * * *

L' ω•ηj τη ζωιί ίΊίνοι•μι' ι·ξι'τωηΊς. Κ11j1οι1 μf· τιι κ1Η ιτοι'ψιιι κω πt· t_1 νιί.μι' ιπον 1Η't_1ιινιS. Κω το κιιλιί ιπον ιί.νΟ t_1 ω:-το ι:ίνω ιiτι ο ΘΗiς τοι•
ίΊt·ίχνι:ι ιιyιί.πη. Δι:ν ιίνω ιίπως οι κιιΟηγηη'; ποι• ι'Ίίνι:ι; t·ξι:τιίιτι:ις
μιιί, ίΊι•ο, πι-'νη: ψιψ{ς κω ιJF κιij)ιΗ•ν. Ι•:ίΊιίJ ι'χι-- ις ι'Ίι;ωίωμιι μι-'χ t_1 ι νιι
πιΟιίνιις νιι ίΊίνπς f·ξιτιίιrι--ις.
1

/Ί'ρ,ι11τιις 1/ιιίΊιιος (Ο Ιί (! . 1/ιιιιιιιις, Δω1•. Ίίίτιτη, ιπλ. 8./)

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ
ΛνΟυλ()yηιπ1 απ() το βιβλίο του Κωνυταντίνου Τυuτυου

Χu.ρ. Μπύ.ροχλ ι;
ΤΛ J IJ > 02:ΩI ΙΛ ΤΩΝ ΔΙΛΛΟΠ2Ν
ΣΥΝΕ2:!ΟΣ: 1 Ιγοι',μrνος της Μονιίς Μπιψιψφι,ιω:ως.
Κ. 11 ΙΛΙΞΙ ΙΣ: ΚιιΟηγητι1ς της Φιλ()(�οφίιις ιrω I lιιν!';τιιπψιω τη;
Θrιτοιιλονίκης.
ΙΌ ΧΛΙΨΙ-:1': ΚιιΟηγηηί; τη; Φιλοοοφίιι; ιπο Ι Ιιινι·;τιιπιίμω τη;
Χωδrλ/)t' l) γη;.
Γ. ΜΛΝΧΟ\'2:Τ: ΚιιΟηγηηί; τη; Κλιωοι%ιί; Φιλολογίιι; ιηο
ΠανΕπιιπ11μιο της Τι1 /)ίγγης.
Ζ. ΜΙ ΙΛ2:2:Ε: ΚαΟηγηηί; τη; lιπ<ψίιι; οτο Ι Ιιινf·;τιιη1jμιο τοι•
ΝΛΝΣΥ,
ΣΩΦJ > ΟΝΙΟ2:: Μοvαχ6ς.
Στη Μον11 της Μπαμιψψ<ιΗΗ:ω;, ο' ι'νιι ιψ%ιιδικι) j)οι•νι\ %<>\'Τ<ί
<m1v πιψιιλίιι τοι• Μι•(_)τιιιοι•.

2:ΥΝΕ2:102:: ί\οf π<ψωωλι,ι τιι «ί\γιι· Ι Ιγι11Ίμι·ν1·» ... Ξι'(!ιΊς πως
δΕν ι:ίμω ιίγιος. 1·:ίμω {νιις πολιΊ κοιν<>; ϊινΟ (_)ω;ως ... Δι-- ν 1-'ιι-Οιωιι
ιπο οκο;τι>. Κονι-- ίς ι)Εν ψτ:ϊινιΊ ιnο Ο%ιι;τιi, ;τοι• Οιι ιjτιιν η 1-'νωοη μΓ
το Ηι-- (). Μι>νο ποι1 πωπ ιΊ ω, πω; j)ιιί)ίζω οτο οι,ΗJΤ<> ί'ψι\μο ;τοι•
Λιrτ:ι\ς μοι• ιιJ(_)Ι(JΙ·:.
ΧΛΙΨΙ·:J > : Οι δ(_) <>μοι ;τ(_)ος το ΗΗ> 1-ινω πολλοί. Δι ν ι ίνιιι μι>νι1 ιι
δι_>ι>μος τοι • ω�κητιομοιΊ. Ο κιιΟι'νυ;, οιιν ι·λι-- ι•Οι"(_)η ιη•νι--ίι)ηοη. ιι\'<<
ζητ�--ί το ι)ι%ι> τοι•, ιπη ψιλοοοφίιι, οτη 1ωι•ι11κ1ί. οτην ;τοι"ψηJ. ιΗιj
ψιΊ οη, οτη γι•νιιίκιι.
2:ΥΝΙ·:2:Ι()L: Μοι• ι:πιτι_Η'ππι-- , οοψοι" τοι• κ,iιψοι• τοιΊτοι•. νιι Ο((<::
Οι•μίιΗι> τον Ι Ιλιίτωνιι: ΚϊοιιΗ 1 οτην «Ι Ιολιπίιι» ί'!ι·ν λι'ιΊ ;1ι,ιc ιίιιιι

ΟΙ]Υ.(Ι)Οι·ί ;τολι\:: χοιψνιιιχτιi c: ιπο 1'ψιiμο, ο ψ(_Η>νιμο; ι'Ίιιιl)ιίτη; χιηιι
φι·ι'•γι·ι JΙίl!(Ι) ια1i ι-'νιι «τι-ιχίον» χιιι ι·χι·ί Π(_)<Ηπιιτι-ι•ιιι'νι>C ;τι·(_)ψι'νιΊ
νιι ;τιΊΗίι,ι·ι το χιαιi: Μιj;τωc: μιιι ιινιίλογη λιίι,η ι)Η1 Οιι Η1ι'ΊιΊ%\'1ί ο
\'Τιιν. - ι)ι'ν λι'(Ι) ;τιι\ιτοι'•. οι'•τι' JΙ<t\'Ηηι·. - ιιλλ(ι οι· ;τολλι'c: ;τι·(_)ι;ττιιΗ!!ΊC:.
μι'ιτιι ιποι•c: οχλη(_)οιΊc: χιιψοι'•c: ;τοι• ζοιΊ μι· χιιι 7Τ(_)<>%ι'ιtω νιι ζψ,(Ι)μι::
Mιj;τll)c: ι)Ι"\' ι-ίνω μιιι 1ψΟ1j. μιιι JΠ(_)1jφινη. μιιι ι/'(_)1iνιμη λιΊ11η η ιινιι
χι,ψψrη:
ΜΛΝΧ<ΨLΤ: 11 ιινιιχιι'ψψτη. ιίγιι· Ιlγοιί μι·νι·. ι)ι-·ν !'ίνω μι(ι
ψι•γ1j: Κω η ψι•γιj ι)Ι"\' J'Π(_)ιι'χι'ι χιί;τ1Ηο ιποιχι-ιο
' ι'Ίι-ιλίιιc::
LΥΝΙ-:Ζ:ΙΟL: Λ;το(_)111 ;τι,'ιc: ιτι-ιc χ ι� ίνπι' ιιι•τιi Τι) μι'γιι γιιι %ιί0ι·
:πνι-ι•μιιτιχιi ι'ινΟ (_)111;το 7Τ(_Ηil\λημιι /)λι';το\ιτιιc μι>\'Ο την ι·;τιιι·ιίνι-ιιι των
Jl(_Ηιγμιίτ(Ι)ν. Υ;τιί (_)χοι•ν 1ινιιχι,1(_)1JΙ!Ι'ΙC :πιιι• ι)Ι"\' ι-ίνιιι ιι:ι•γι'c:χιιι </ ι 1 γι';
;τοι• ι'Ίι·ν ιτηιιιιίνοι'\' ι'\ι-ιλίιι. Δι·\' ιι·ι-ιΊγομι· ιι;τιi ΤΙ]\' ι'γ%ιiιτμιιι tll)ii γιιι
νιι ιινιι:πιιι•Οοι'•μι· ιι;τιi τοι•c ιιγι,'ινt'C: τηc. ( )ι lJΙ(Ι):τηλοί ιιγιιJ\'!'C: ;τοι•
ιrι•νπλοιί \ιτιιι Η'Ιι,'ι ι-ι'νιιι Τ (_) <ιχι'•π(_)οι. 1-ϊνιιι l1%λt\(_Η>ί ιι'(ι,'ινι·c: Η'Ιt\'Τίιιν
τοι• ι·ιιι•τοι'• ιω;. 1·\·ιι\ιτίον τοι• ι'Ίι'οι•; τη; λ ηιτμ οοι'•νη;. :�:οι• ι·οι-ι'; το
Οι·(_)ιι;τι·ι'•πι· μι: τιc: ;τιΊιιπι'τι-ιι-:: τη:: χιιτιί χ1iομον 1'Ί ι�ιίοη;. οτην
;τ(_)ιίξη. ιπην ι·;τωι 1j μι· τ1>ι•; ιίλλοι•c: ιινΟ (_) ιι'ι;τοι•:::. <ΠΙ]\' Γ\'ιιλλιιγ1j τιιJ\'
ι·\ιτι•;τ1ι'Ητι·ι1J'.'. Ι•:μι-ι'c: ι·ίμ(((πι-- ι:1'\1ι'1 ιι:πιi το ;ί(_)11iι ω::: το Ι-\ (_)ιίίΊι• χιιι ιι::τιi
το /-\ (_)ι'ιι'Ίι1 ω; το Π(_>Ιιι·ι ι·νι,'ι;τιοι Η'ι,ι;τι'ι,ι.,Γ:.χομι· \'ιι ;τιιλιιίψι,ηιι: μι· τον
ιιιηονι'\ιiΗ(_)Ο ιιντί;τιιλο. τον ι·ιιι•τιi μιιc:. ' Γ:.χομι· νιι ι·ι�γιιιτΟοι'•μι·
ιτχλη(_)ιΊ γιιι νιι ιττι-- χιiμ(((Πf.- χιίΟ,.- ι,ιι�ιι ιπο ιί ψο; των ι•;τι'LJ%<Ηψίων.
Ι•:ίμωπι· μιi\'<Η μ;τ(_)()C 1rr11 μοί (_)ιι... Λι•τιi το λι'π �-ιτι-ι'; 11·ι•γ1j κιιι μιίλι
ιπιι l/'l"ι'IJ ιι;τιi ι'\ι·ιλiιι: Λ.ίλ1ι'1c: ιιι1·1jν1ψ1· ι'νιι ι'ΊιΊ ιτ%ιιλο ιιγ1,1\'1ι γιιι νιι
ι·;τιίΊοΟοιί μι· ιτ· ι'νιιν ιίλλο ι'Ίι•ιJ%ολιiΗ(_)Ο. ;τι>ι 1 ιπιιιη-ι' ιι%ιiμη ;τ ιΊΗ<ΗΗi
ΠLJΙ] 1),1-ι•Οι·ι�ιΊι ι·ιτιιJΠ(_Η%ΙJ %111 γι·ν \'ιιιιiτητιι. Λι•τιi ι-- iνω τι, νιiημιι
τηc: «ιι\'ιιχ1,\1ηιτη;». ΊΊ'τοιοι Οιι ι':�:(_)ι·;τι· \'ιι 1jτιιν ιiλιΗ οι μι·γιίλοι ιι\'ιι
χ1,φητι'c:.
ΜΛΝΧC)Ι> Ζ:Ί': Ι\1π(_)οC: ιττοι•c: ι:λ(ιχιιττοι•;. ιίγιι-- 1 ΙγοιΊ μι·\'Ι'. ::rιΗ'
ι·ίνω, ();τ(Ι)c: τοι•c: :πι·(_)ιγι)(((j'ΠΙ·. ιi;τ11JC: ι';τ(_)ι·;τι· \'(( ι·ι\'((1, ι·γι,'J τοι•λιίχι
(ΠΟ\' ιι;τοχιιλι'•;ττομιιι.
111 ΛΙΞΙ IL: Κω ι·γ1,'1. Ι\lιiνι> :ποι1 ι'\π• χιιι-ιι'ι(11ντω τιι πίχη μιιι;
ιιο\'1JC: γιιι μιιι τι'τοιιι ιινιιχ1,'1ιιηι1η. 11 ιινιιχ1,'ψψτη. ιi;τ(Ι); τη χιι(_)ιιξιιπ,
ι--ι'νω μιΊΗι ιπη ιι-ι'•ιrη τοι• χιΊΟ,.- ;τνι-ιψιιτιχοιί ιινΟ (_)111:,:1ιι•. ΚιΊΟ,.- ιιληΟι
νιic: ι'ινΟ(_)(Ι);τοc: ι-ι'νιιι 1ιψιιν1jc: ιινιιχωυητψ::, 'Ο;τοι• %1 ιιν ιπι'%πιιι.
ι·ινιιι μιιχυι•ιί ιι;τιi την ιιγιψιΊ. ϊ);τοιο; ,.- ί\'ω ιιγιψιιίο; ι'Ίι·ν ι·ίνιιι
:πνι-ι•ιιιιτιχιic:. () ;τνι-- ι•μιιτιχιi c: 1)1:ν μιλιίι·ι χιψμιιΊ ιι;τιi τι; γλι,'1οι11·c: τη;
Ηιιl-\ι'λ. ΜιλιίιΊ μιιι ι'Ίιχ1ί τιJι' γλι�'ΗΗΗι. :τι>ι• Tlj\' μιλοι'•ν ;τολιΊ λίγοι.
%ιΊ;τιηι· χιιι χιινι--ίc:. Δι·ν ι'χι·ι τ(_)1i:πι1 νιι ιrι•ννι·νιιηΟι·ί μι-- τοι•; i<ιιτοί
χοι•c: τοι• «11ι\>γοι•». Λγ1,1νίζπιιι. :πιiπ μι· πλ1jι1η. ιιλλι'ι κω ιηιίνιιι μι·

J

1)1)

<f",(t'τt%ΙJ t·πιτι•χίιι. κϊηι νιι τοι•c 1)ιιιμηνιΊ(JtΊ. Κω ω'Τοί μ1'(Jιι (ΤΙ' ;τολλ(ι
;τcφιικοι•()μιιηι. 1)ι'χιJ\'Τω κιί;τοη-. ;τοιΊ %ω ;τοι• μιιιν ιιλιjΟι-ιιι. ι·ιιι νο
οικοi)ομιjιΗJΙ'ν οι πνι:ι•μιιτι%οί το t'ι_1γο τοι•ς πvι':τι'ι νιι ιι·ι•γοι•ν ιπιi
το Ο1ivι•Ι10. ((;(() την τιΊ vΙΙη. (!:if() τοι•ς ΠΙ'Ιl_)ίΗψοι•:: των 1'11%Ολ(r)\' t·:τιτι•
χιιι)\', ((:Τ() τις ιι:τογοηΤΙ'l'ΙJ!'Ις των Πl 1 %\'Ιι)\' ((jΤίJτ1 1χιιι)\', ι�' t'\'(( χ11Jι__Η)
IJl_)Fμo, cινοικτιi ,η>ο; 6λοι•ς τοι•ς ιψίζο\'ΤΙ'ς. %ιι0ιφιi. γιιηί μιiνο μι'ιΗι
(ΤΕ μω η'τοω ι)ιιιφιίνtΊί! ft 1 ι'Jι>%ψfί η λιιγιψιj ι1%1'ψη %ιι1 το ι•ιΙ•ηλιi
ιιί<JΟιμΗι %((1 μιiνυ ιιπιi Ι'%t-ί ιι·ιιίνπω μι' το ιιληΟ1νιi τοι• (Jχιjμιι %ιιι ο
«Ιlι'•vγος» %ιιι οι %ιίτοικοί το1 1 • %ιιι %l_)ίν1'ι; ί'Jίκωιι κιιι Ι'l_)f!Ι]νΙΊ'Ι'ις
(J(r)ΙΠιί κιιι Ι) l_)ίιJκιΊ; το λιiγο ::τιJΙ' (JΙ]!ΙΙ(ίν1Ί το νιiημιι τιrJ\' :τvιιγμ(ηιrJ\'.
['ιιηί το νιiημιι ::τv�';τ1'ι νu ι::ιπωΟιί. Τι11''Το 1--ίνω το ι'vΊ'ο τι>Ι' :τ\'ΙΊψιι
τικοιΊ ιινιιχι,ψηηj: νιι ιινιιιπιιίν1Ί νοιjμιηιι ι)ίνι,ντιt; το11 ; τη /Ι<ψι/ ιj
το11 λιiγο11 ...
ΧΛΙΨΙ :ι>: Κuμμιά α v πιί οι:ν χι,ψίζι:τuι uπιί τιι μωιίτιμu. Νιιι.
η Ι(\'<.ιχι,'ψηοη· μ1ΊΗι 01· ιιι•ηjν �Ί•ι'Jοκ1μ1·ί η κιιί.λ11'v-y1Ίιι κιί01· :Τ\'ΙΊ'
μιηΙ%ΟΙ' ιίνΟοι•ς... ΔΙ'\' (((_)%1--ί. χι'φ1:: ιπην ιινιιχ11\>ηι1η. ν· ιιν1·Ι)1·ι'; ιι:τιi
το Ο%ιiτο; TOl' ι1:τηλιιίο1• ιπο ιι ω;. Ιl v ι'πι::ι, ucι,ού yνωvίοιις το (j ως:,
κάτι uπιi uυτιi νu φι'v ι::ις οι: αυτούς που ι'μι::ινuν uλυοοιΗ·μι'νοι οτο
ΗΚΟΗίΟΙ ... '()χι μιiνο '(ΙΙηί <(Ι'τιi t-ίνω Χl?Ι'ος Πl_)Ος ΤΟΙ'ς ίίl'\'ί(\'Ι) l_) 11')
;το1 1 ς. ιιλλιί γl((τί ι> ;τν1Ί•μιιτ1%ιi:: ξ1Ί _,1Ί νιι ιι\'Τi.1·ί ιΙ%1'ψ1Ί; κιιΙ ιι.1ιi τη
Οι'ιι τοι• %Ιι%01Ί %ιιι ;τ1·ίι__Ηι ιι;τιi τη ιΗ1 ','%LΗJΙ1ι1η μι· το %ιικιi κιι1 ιι:τιi την
ιίμ1'ιJη Ι':τιιιι ιj μι' την ι\i.η... Τι, Ι)ίι,ψιι τοι• κιι%ι>ι1 τι>1'ι1 ΙΊ τη vιηιj .1ι__Η>;
το %ιιλιi. Κω λ1'ω ;τω; ι)�·ν ιιl_)%Ι-ί η Ο1'ω1η τοι• %ισ:01Ό· :-τι,ι':τ1Ί νιι τι>
ζιjιJΕΙς. Κω νιίχ1Ί; ι'1 <fTl"l_)(( τη ι)1'1νιφη. :τvιν l_)Ιζι,')(!!Ί. :τιJΙ\' '(ΙVΙΊ Ι'\'Ι'l_)
ΊΙ'I((, vιι το ς1';τ1·υιίι11-Ί;. ιινιιχ11ψι,'J\'Τ<t; ιι;τιi τι> 1ωλ1•ιψ1-'νο κλίμιι τιJΙ'.
11 πλιjvη ιινιιχι,ψηιJη. γι<( ((l'Τ()ΙΊ ; T!Jl'C λιiγο1•;. ι)Ι'\' 1-ίνω η κιιλι.ιΠι__JΙ]
λ11 ιJη γιιι την τιiνιr>ιJη τη; i'Jημ101 1 l_)'(lj%ιiη1τo; τι11 1 :τνι·ι'ιμιηο::· ϊ..L1ΙΊ1ίζ1·
τω %ιιι η ι11•χν1j μπιι:τιj,) ηι rη ιπιι 1--γ%ιiιψ1ιι...
MIIΛLLI(: Ηιι μ1λ1j οο1•μ 1· 1· λ 1· 1Ί Ο 1·vιι μ;τι__JΟΙJΤ(( (!(((. ιίγ11·
Ι Ιγοι'ψι'νι·, ιιψο1Ό μιις το 1·;τ1τv1';τπ1'. L1 1γχωι_> ι'μrπ μιι; ;rι,1 1 ;ιι\'1ιγ1•ι_>ί
tι11•μ1' ιrτο Οι'μιι ποι• Πl_)<>χτ1'; ι11<ητ1j1Ηφ1· . Λλι.ιί 1Ίλ1·,φ1νιι>C :,ιιrτ1ΊΌ 0μ1· πω; ιι;τι\ τη Οι'οη τοι• χu1ιπιιινωμο1Ί το κ(ιλλι>C Τ<Η' ιΗ,'ηιιηο:: ιι,'�ι
%1·ίτω.
ΧΛΙΨΙ-:ι>: Τον (}(({_)%1%() 1'l_)ωΤ1(, (J((\ 1'-� (_)Ι>/IΙ) ;τιΗ>ς τι> Λ:τιiλι•το. 1)1·ν
Ου τον %ι_>ίνομ1· ιι:τιi το1 1ς ;τολλοιΊ; χ11 ,'Ίιιί<JΙ'C. ιιλλιί ιι,1ιi το1•c λι·γι11•c
ΙΊ''(l'VΙ·ίς. Το ιJι,' ιμ ιι ιι1 1 τιi κιιΟ' ιιιcrιi 1)1·ν 1-ίνιιι χ1 1 ,'�ωΊ>. ( )ι ι'ι\'Ο(_Ηr>:t<JΙ το
%<ίνοιιν χι•ι'Jιιίο, 01 πολλοί, 1·νιι) οι λιγι>! το κιίνιJΙ'\' %ιι0ιφιi ;(((1 1Ί•γ1·1

2()()
v ικ6, Π ί_) <Ιοψιψο ιΙ ί_> γ((νο ητην ονϊιj)ωJΙ\ πuος το ΘΗ1. 11 ιωuκική
ψ"ιονιί ψΟιίνΕι ιrrην ψιJλ<)Πί_)Ι\ ιΎτωrη fΗΙνο (rιιιν πuοολιψι:ι μπιιψυ
οικι'ς ι"ιιωrrιί.ίΗΊς, (Ιtιιν το οι,ιμιι {χΗ πιιι γίνι:ι ι:'νιι μΕ το πνι-:ιΊ μιι,
ι-\τιιν (Ιλος ο ιί.vΟuωπος, ιΊ λη κω πνι:Ί\Ηι, ιΗιν ω)ωίuι'Π\ Ε\Ιι)τητο ι:vιιJ
Οοι•ν μι' το ιιντιχι:ίμι-:vο τοι• Ι' ί_)ωτιί. των.
ΜΙΙΛ2.:2.:Ε: Τον ιί.vΟuωπο τον {πλω1Ε ο Θι:·ι1ς 11, <ιν Ο{λι:Η, η
ψιΊ(Ιη ολι-\χληuη ιπ �l(Jl'X(ΠOflμι'•uω Χί_>()\1 1((. Τον πvι-:ι•μιηιχιi ιίνΟuω
πο τον 1'nλω1ι:· η 1:λλιί�ιι...

Η πάλη ψυχ11ς και σάρκας
Λπιi τη νι:ιiτητιί μοι, η Πί_)<1Jτιψχι%1j ιιγι,ιvίιι μοι•. ιιπ<i ιi;τοι• πιίγιι
ζιιv ιiλι'ς μοι• Οί χιψι-'ς χι ιiλι:ς μοι• οι πίκuι'ς. tίτιιν τοιΊτη: η ιι%ιηιί.
πω 1τη, ιινtίλΙΊ\ πιίλη ιινιψΙΊΗι ιπο πvι:ιΊμιι κω ιπη (Jιί. ί_)%<ι ( ... )
Λγωνίιι μι'γιίλη· ιιγιιποι Ί ο(( το ι1<,ιμ ιι μοι•. κιιι �ι: · ν ψ)ι:λιι νιι
χιιΟι:· ί- ιιγιιποι1 ιΗι την ψι•χιj μοι•. χω �Ι'ν 1\Οι:·λιι νιι ξι·π{ιJfΊ' μιίχω•
μοι1ν νιι ψιλιιιJ(Ηιι τις (°)ι,ο ιιι•τι'ς tt\'tί�ι>Ofll'C: χοομογονι%ι'ς (°)ι•νιί.μΕις,
νιι νω'Η1οι•v πως δι::ν είναι οχτιιοί, ι::ίνιιι συνι::ιιyιίτι::ς, χuι νu χuιιούν,
να χuιιιίι χι ι::γιίJ μαζί τους, τιιν uι_ιμονίu ( ... )
LΙ' χιί.Οι· ιίνΟ ί_)(Ι)ΠΟ ξΗ1πιί.1-:ι η πιί.λι Ηι·οιΊ κι ιιvΟuιΓ)π<Η'. χω ιrι•νιί
μιι η λιιχτιίuιι της φίλιωοης. Τις ΠΙ'ί_)Ι<ΗΗiτι'ί_>f·ς ψοuι·'ς η π<ί.λη ιιι• ηί
ι·ίνιιι ιωι1ν1Ίι)η. Ι\ωηιί.ι·ι λίγο, �t'\' ιιη�'χι'ι μιιι ιιι'ΊιΊ vιηη ψι•χιί v· ιt\'tΙ
<Πt'%πιιι χιιιu<i πολιΊ <ΠΙJ <Ηί. ι> Χ<, 1\ιψιιίνι'ι. γίvπω χι ιιι•ηί ιΗί ί_> χιι. χι
ο ιιγι,'ινιις πιιίuνιΊ π'λος. Ι\1ιι ιηοι•ς ι•;τ1-ιΌ Οι•νι11 1 ιιvΟuι,·ιπ<Η'C:. ποι•
ι' χοι•v μt'ι><iνι•χτιι κιφψωμι-'νιι ηι μι'ηιιι τοι•ς <Πο ιιvιΓιηηο Χuι'()ς. η
πιί.λη ιινιί.μΗΗL οτη ιΗίQΧ<ι χω ιπο ;τvι·ιΊ μιι ξΗ1πιί.1·ι χι,ψις ι'λΗ�; χω
1ι;τιψ1-ί νιι l\ιιιπιί.ξt'Ι ως το Οιίνιηο.
'Οοι� πιο �ι•νιιτιj η ψι•χιί χι η οιί u χιι. niιHJ χι η ;τιίλη πω y<iνιμη χι
η πλιχιj <(ί_)fl()Vίιι
πλ()ιΊι11ιι...
;

ΠΙ()

Ν.

λΛ1/ΛΝΓ/Λf.:.ΙΙ (Ο τιλι 1 1 rιι(ιιc: .πιι,ιιιιμι>(, ι-ι,ιιιyιοyιj).
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Τοιι ωψνηιποιι Αντιιίνιοιι Αι\ριuνι5;τοιιλοιι ( 1876 - /1)57)

Tu δπνά της ανΟuι,ιπιSτητος τ6τε μ(1νον Οιι πιΗΊιτοι•ν, (JT((Y ι-:ις
τοι,ς ανΟ(_)ιίιπους κιιλλιf(_)γηΟ1ί η πνFι1μιηικ1ί των φιΊ οις κω κιηυ
(ΠΟΙ'V ΠE(_)l(HHJTf(_)OV λογικιί. 6Υτιι κω ολιγιίηιχΗ1ν Ο ηιyίιι.

***

11 χαψί. Είναι Εκδ1ίλωοις οωμιηικ1jς, ι'Ιωνοητικιίς κιιι ψι•χικ1ίς
ιιγΕίας. Χι,φίς αι•njν γιιλ1jνη κω ιφμονίιι ι'\η, Μ•νιιτιιι νιι ι•;τιίuξη ιΊς
το πνΕι'•μα.
Όοοv () ιί.νΟuωπος πuοχι,φι:ί πuο; την πλι'ΙΟ:Τ()ίψΤΙ\' τοι• H(l'TOtΊ
τοι•, πuος n1ν κιιτιιν(1ηοιv της λtποι•uγίιις τοι1 κιiομοι•. τιi(HJV κω)ί
ιπιηω ΠΙ'l>ΙιΗΗ>ΤΕ(_)ι>V ικιινιiς νιι ιη'Τιλιψ/)ι'ινπω την ιψμονίιιν τοι•
LιΊμπιη'Τος, την ι,ψιιιιiτητιι n1ς ιι·ι•οt·ι,ις κιιι της ζ11)1jς.
:+.**

Κανιiιν δω την ιιπ(iκτηιτιv της Fι1 τι•χίιις ι:ίνιιι νιι ζη κιινι·ί;
ωτλοιiν κω ια!' (_) tττον /Hov ιι)ιι,'ηι>ι•, νιι (ι;-ωλλιιγιί ιιπιi τιι; μι'L1ίμνιι;
κω τω; :π:uιττϊις ιινιί.γκας, νιι μη κιιΟιιπιί τι,ν j)ίον τοι• ;πι1ί;τλι,κον.
νιι μη ζηηj ι•ψηλιίς Οι'ωΊς, τιμιίς κω όιi;ω;, ι·κτιi; ιιν τι1ν κιιλιί ι'ις
αξιιί,μιιτιι η κοιν1j Οt'ληοις των ιτι•μ;τ()λιη,',ν τω• κιιι ιικιψη νιι μη
ηyιιj)ιί. η πολιτι'λωι.
Τ()\'

Ο πλοιΊτος κιιι η κοινωνικιj ι'Ιι'•νιιμις ι'\ιωι ΟιΊ'ι_ΗΗ'V το ηΟικιiν των
ιινΟuιίητων κω κιιΟιιποιΊ ν ωιτοι'•ς t-γωιιπιί; κιι1 ιιλιιtιiνιι;.
***
() πλοι'rr.ος ι'\ι·ν Ι'.ίνω ι,•τι•χίυ, η π•τι•χίιι ιiμ!Ι); 1:ι"νιιι ;,λοι·•1υ; ιι\·ι·
κτίμητος. 11 ψι•ι1ικ1j ζωιj ι'Ιί,'11, ιΊς τον ι'ινΟί_)ιιι:-ιον ΤΙ]\' l"ι'Ι ίιι\' κιιι ΤΙ]\'
t·ι•ι:ξίιιν, ποι• ι'ίνιιι ιι;τ<ι(_)ιιίτητιJΙ ι)11ι ΤΙ]\' ι·ι•τι•χίιιν. 11 1ψιΊ1ιιη1'ι>•ι
πηγιj t'ι•τι•χίψ: ι·ίνιιι η φιιι'Ι υιί. ,'\1ϊιΟι·ιτι;. η ιΊ•Οι•μίιι. η ιι1,τιι1,'ω:Ξ,ίιι. Ι]
ιφι·uιμ νηοίιι, η Π((Ιι'Ιικιj ((ψι'λtΊ(!.
* .... �
11 ζωιj ι:ίνω πλοι•ιτίιι ,'\ι' ι·κι ίνον ;rι>1 1 ι'χιΊ ;τλοι·•το\' ιΊ::: ΤΙ\\' ψι•χtj\'.
;t,. ,+. :...

11 οοφίιι, η γ1ιλ1jvη της ψι•χιj;, η ;{ιιλ"ο1'•νη, ιι1 ηΟικιιί <ψι 1111. η
πνι-, 1 μιηικ1i ι:λι,•Οι·uίιι, ιιποτι·λ()ιΊν τιι Π(_)<ιγμιηικι'ι ((γιιΟιί. ;(1ιjμιι

2()2
ΗΙω-ί τοι• Υ.<ιτι'χιJντο;, Υ.t<Ι ΙΊC: ηιν ι'!Ίι(ι l.(l)t\ν κω μπϊι Οϊινιιτον .
.. * *
Μ11 ι'Ί1ιrrιίζπι· !Ί( χιίΟι· JΠl_)ί(Ττω11ν V<< ι•;το<Ηl]l_)Ϊζπι· (Τ()ι·νιψι,'ι;
ιi.τι νοιιι'"cχπ ιψΟιiν. ((ληΟι'c Υ.<<Ι ι'Ίίzωον.
.;. :f,.

() <Η!ψιi;. ι·;τ1ζητι,'ιν νι< ι-ίνιtι ;τιί\rτοτι· ιτι•ν1·;τ1\; ;τl_)OC: Η<Ι'Η>ν Υ.ΟΙ
;fl_)(); τι<; <ψχ1ίc ΤΙ!Ι'. !ΊC :rτι'(ι}((\' ;τι·l_)ί;ττιr)(JI\' 1()1' /-\ίιΗ'. ι'Ίι·ν 11 ιJ/\ι·"ίΤ((I
Χ((! \'(( ((Jί!J()ιίνη ((%<>!11). ίνιt μι·ίνη <Τi'\'Ι·;τιj; ;τl_)(); Ht1 1 T<)\' %((1 ΠΙ<Π<>C
!ΊC: ΤΟ %((()1)%()\'.
Ι\Ι η λψψονι\; ;τ()τι'. ιηΙ l(JXΙ'LH>::: ι·ν τη Φ1•(J!Ί ('Ίι'•νιιτι<Ι νι< ι·ίνω
/l!)\'()\' () ι·νι'(l_)Π()C:. () ((%()λιΗ•Οιr')\' ;{((! 1·ι1 ((υιιιitιr)\' T()l'C νιiμοι•c τη;
Φι'•111·ι,>:::. Τι!Ι' Κ<<%ιΗ' 01 ('Ίι•,•ιίμι,; <Η'\'Τl!ί/\ο\'Τ<<Ι ;τl_)ι1 τη::: ((%((Τ<<jlί.1\τ()Ι'
ιι1χ1•ι1::: 101• 11Ι'<ΙΙ%01Ό \'ι'ψ<Η'.
Ο1•('!1·ί; ι'Ίι•,·ιιτι<ι νι< μ1·γι<λ()Ι'l_)'{Ι\ηη. <<\' ι'Ί1·ν j\ιπτι(ΤΟt\ 1,::: το Ο1·ι1.
11ιi,, 1·z1,\·() <1(Ι);. Τ() ο;τοίι)\' %ι(λ 1 -ίτω π•Ο()!'(Jl((ιψιi;. Ι'<ι ()(Η)\' ιιι'ιί.1(!Τ((

()1Ό τι1c: <<,το/\λ�',1ΊΊ 1,; ιι'Ίι'((; ι<νι,η1'ι_Η<; τιίς1·(1);. () 1ι'Ί1-ι1λιiγι1;

1·ν()ι>1•ι11ιωμ1ic 1·νιι1χ1·•1ϊ την ;τ\'ΙΊ'/l<tΤΙΥ.t\\' Ι"(ι·ίι<ν.

.. ,.,..

«Ι·:1 /\01·•1.1, «γιtΟ1i; 1-ί,•ιιι. :�ι�ιr'πον ;τίιττΗ•ιΗJ\' ιiτ1 Υ.<<Υ.ιi; Ι·Ί» Ο,1·γ1'\'
ο Ι•:;τί%τητι1;. '()(πι; 1'Ίηλι<1'Ί1j Ο1'λ1, ν· ((%ολο1•Ο1\οη Tlj\' 01'Ίιi,, τη; ιψι·
ηj;. \'Ι( πλ1,ο;τ1)1 ψ111 IΊ(l'f()\'. ;τυ1':11Ί \'(ι λιί/;η (Ι); ((ψι·τηι�ί((\' ΤΙ)\' ΟΥ.ι'1111\' %Ι<Ι την ;τ1·;τιJίΟψ11ν. ιiτ1 1,\·ι<Ι ((Πλιj; Υ.ιιι ;τλι\ι�η::: 1·λι<ττωμιίτι1J\'.
Ι ·:ιίν :τl(JΤΙΊ -, η;. ιiτι ιποπλι·ί; το <'<%L)O\' ι'ιιιJΤΟ\' τη; ((\'()LJ(Ι);τ1\·η; πί.!'Ιιi
τητο;. Οι< μ1,\•ηc: 1i;τ(Ι); 1·ί1Ηι1. ιαο%λι·ί1,; την :ιι1ιiο('Ίι1ν. %ιιτω'Ί1%ιίt1,::
(JΗ(Ι'τιiν 1,; (Π(((!ψιiτητ((· ιιι· 11ί((\' λ1'ς1\' ιιωυιιί\'!'ΙC:. ι'Ί1ιiτ1 !Ίπ· λιψj\ι'(
\'ΙΊC: 1•;τ· ιiιjιιΊ. ()ΤΙ ;(((\'Τιi; ;τυιίγμι<το; ι•;τιίυχ1Ί ιίλλο πλι,ιiπυον.
:;.i,.:t,

11 ((Τ((L)((ςίι(. η γ((λt\νη Τ<)Ι' ;(\'ΙΊ'/l((Τ()C %((1 τηc (Τl'\'!Ίι'Ί1\(!1·(1);. η
<Τi'\'((ίι1Ο1μ11:: τη; 1';:;τληι�ιr'101·ιι)C ΤιΗ' %t<OtjY.ι1\'TO::. η 1· 'λλπψ1; ι<Ξ.ιψηj
(JΙΊι>; ((:1() τη; Ο1),1jι11·ιι)C: ;{((1 τη; γνι,'ψη.:: 1(1)\' ιίλλιι)\'. l] ι'Ί1(ψ%1j; ι1ι<Ι
ι'Ίυ1iτ11;. η ((\'ι(/1\'Ι](JIC: τη; 1•ψηλ1\; ;(\'!Ί'/1((11%1\; μι<; ;{((Τ((γ(Ι)γtj;. η
ιι;τοι1ι•yιj <ψyι\.:: ;{((1 ι·ι11·Οωμο1Ό

Υ.((Τ((

Τ(Ι)\' ιίλλιι)\'. 1j ι'λλ1Ίψ1; ((\'1';(()

ιιονηοίιι; ι'ΊΙ(( τη,· ((:.()%Tlj!!I\' ()Ι()('ι'Ίιj;τοπ ;τυ<'<γμιιτι1.::. 1) γ<ιληνl((ίιι.
t\LJ!ΊΙOC: ;φιΗJ;τιίΟΙΊ(( ;τLH1C: ιιι•τι1j-\1),τίιι)(JΙ\' ι·ίνω ιι1'<Η( πι)(); ιιiΊ1ιίΥ.ο
]1()\'

1'Ί1ιιτ1\ι1ηο1ν τηc 1 11•χ1%1j; 1•γ1·ί((:: Υ.<<Ι τη; Ι<ΗψLJο.,ί((; τι11• ;τ,·1Ί•μι<

το;.
(Διιιrηυιίιιιιμι· τη yλιιίιιιιιι τ,,ι· ΙΙΙ')'ίϊ>ιtt/ ιΊι)
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ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ίί,ι, ΧΙ}ΙΙJΤ. J.:ιι,ιιιιuι,ιτιί;,.η

«Κω ι-·ί;η: ;τι_Η>ς: ω 1τι>1'1; ο Λγγι·λος:. μη ψο/)ι-ίtJΟ!'. <)t<iτι 11')()ιί Ι'Ι'<('(
yf.λίζομω !'ΙC: ι-·tJιί; χιφιίν μι:γιΊλην. ιjτις: Οι'λπ !'ίtJΟι· ι-·ις: ;τι'ι\'Τ<( τον
λωiν. ίΊt<JΤΙ tJ1JJl! Ί )O\' !'Y!'\'\'Jj0η ιΊ; ΗΗΊ; !'\' ;τ<iλιΊ Δ<ι/\11) (}(Ι)ΤΙjι_> ()ΙΠt;
ι--ίνω Χ ι_> t<rτ<i ς: Κιίι_> ως:.
Κω τοιΊ το Ot'λt't ι-ίι�Οι-- το οημι·ίον ιΊ; ι·ιΗΊ; Οι'λι·π Ι'Ι'ι_>ι·ί /) ι_> t'ιι ο::
ι-:ο;τ<φγ<η'ι,ηιι-'νον. %ι·ίμι·ν<>ν Ι'\' τη

ιι ιΊτνη,

Κω ι-·ξιLίψνη;. μπ<Ί τοι1 Λγγι'λ1>ι1 Hj ιΊνη ;τλιjΟο:: <Πι_><ιτιιί; ιΗ'(_)<ινι011 ιψνοιΊντων Τι>\' ΗιΊiν. %ί(l λι·γ<i\'Τ(Ι)\': Δ<iξιι ι·ν t'tl'Ι<JT()t.:: Η1Ί,-> %ιιι
ι-:;τί γης: ΙΊ ι_JΙjνη ι·ν l(\'Ο ι_> ι,->:-ιοι; !Ί'(\Ο%Ι<(». () Χ ι_> ιιrτ<i;. το ;τνιΊ ί μιι τη.::
<LληΟι-ί<(;. () Οι:ίος: Λ<i'(ο; ιjλΟι· %(([ Ι'\'(j((ι_>%11')Ο11 ι·ι.:: Tlj\' '(1]\' ω:: <ίνΟι)(ι)
;τος ()ιυ νιι ζ11J\'Τιινι'ψι·ι μιιι ιι)ι'ιι :-ιοι• ι•,η\ ι_> ;,:1· %ί(Ι ι•:-ι1ί ι_> ;,:ι·ι (!); οιί ιιj\ο
λο ι-:λ.,,ίι\ο; :-ιι_><> 7Τ<Ίντ11J\' των ιιιι1>\'<1>\'. Διιι Τ<>Ι' μι•<ηΙJι>ιΊ>ι• ιιι•τιΗ'' 1>
Χ ι_> ωτιi; Οι'λψ11· νιι Jlί(( i)ιi)ιίξι·ι ΤΟ\' τι_Ηi:ω ι)ιιι τ1>1' ο;ω1·1>ι1 011 1Ί11ι'ι,
Οοι•μι' ΙΊC: την /\ιωιλι-ίι( ΤΙ!)\' <>1 1 ι_> <ιν11>ν.
11 γι'ννηοιr, Τ<>Ι' Χ ι_> ι<!η>1'1 ι-ίνιιι %<(1 ι(;τι>πλ1 -ί την :-ιι_Ηι>τη :ηΗϊ:,t\'
τοι• μι'γ<Ίλοι• ι' ι_> γοι• της <(;τολι'Τι_>11ΗJΙ'(Ι); τη; ψι•;,:ιj; <πιi τιι ίΊιΊν<ί τ1111
%ιiιηωι, τη; ιΊλης. Ί'() γι-γονιi; ιιι•τ<i τη; γι·ννιjιιιΊ•>; 1·:-τιιν<ιλιιιιl)ιίνιτω
%ιίΟι.- ;(!_HJ\'(), ο Χ ι_> ιιη<i; γι·ννιι'τω (!); 111 ί μll<>λο ιι1,ηηι>ιΊι.:: ,'>l<l τ1>\'
ιΊνΟ ι_1ω;το, 11;τι:ν()ι1μίζ1,J\' ιΊ; ((t•τιiν <iτι το μι•1ιτιjι_>ιο τη.:: γι·ν\·1j111 (Ι);

πι_>ι';τι:ι \'(( γίνι'ι H'T1i; τη; ψι•;,:ι\; T()I' 1\ιιι \'<( ί1'>η τι> ιι (!); τη.:: ιιλ11ΟιΊ·«;.
Ι lιψι(1)<iςως: την ι·;τ11χ1\ τη; γι·ννιjοιΊ1>; Τ()Ι' Χ ι_> 11rτ()ι'• γ1·\'\'1ι'τ1ιι %ιι1 τ11
νι'ο φω:: τοι• ηλίοι• ιΊ.:: την <j 1\11ν.
() ιjλιο; Ι't'ι_)ιιJ%<iμι·ν<>; ιΊ:: το ι•ψηλιiπι_Η> ιιημ1·1()\' τ· <Jl'L><(\'01'•
ιιι_1;,:ίζι·Ί \ (( ;«ηι'ι_> ;(!'Τ((Ι πι_>ΟC Tlj\' γη.
Κ((Ι ι\;τι,ι; μι'ιΗ( ΙΊC: ΤΙ]\' <j 1'1 01\' '(Ι'\'\'((Γ<(Ι Τ() \'1'0 lj Ι1>.::: T()I' ljl.l<JI'
%<η<Ί την ;τι·ι_>ί οι)ο το1 1 ;,:1Ίμ1,-Jν()c::. Τ() 11'>10 <ΙΙ'JΙl\ιιί νιΊ %<(1 111· τι>ν
1

Χ ι_>ι<η<i, ο ():;τοίο; γι:ννιίτ<(Ι %ιιτιΊ την ;τι·ι_>ι<Jι'>() το11 <1·1•111%οιί %<ιΙ 11Ι)1κο1Ί χι:ιμι,ινο;.Κιη' Ι·,rι-'%τωJΙν το ί1'>ιο γινιτ((Ι %<Η 1·\'l'<i; Τ()Ι' ιινΟιΗ,->
ποι•. Ο Χ ι_>Ι<JΤ<i; '(!'\'\'Ιt'τω μι'ιJιι Τ()Ι', ιiτι(\' ο χ1Ί/Ιι1>νιι; τη; <ψιψτιι' ι;
(('(%<(λι<Ίζι:ι την ψ1•zιj τιJΙΙ .
Ι·:ιΊν ι)ι·ν γι·νν11Ο 1\ μι'ιJι( Ι'Ις: το 1·01,nι·ι_>1% 1i τ1>Ι' ι(ν!Jι_>1,·1;101• 11
Χ ι_> Ι<JΤ<i;, το ψω; τη; ι),..:;τίί'\();, ί'\ι·ν 117Τ()(_)!'Ι \'(( Ι'\'\'()ψJιΊ Tlj\' Οι ιι( 1'>1,'>ι(
Ο%<(λΙ<( τοι• η ο;τοίι( <(;τοπλ1-ί τ1> 1·λ1ξ1jι_>1() τηc:: ζωιj;.

20-1
(-)<ι ι'λΟι-ι ιπιγμιj ποι• ()(( Κ((τt'λΟι-ι η 1jλιος της ζωιjς, Ο Χ l_) Ι<Π<>ς
ιοΗ'i το ι'•ψtj τ' οι•ι_Jιινοι'• ι-ις τον Κ<><,μο nις γης κω ιινιιλογικ<ί. ι-Ίς το
ΗΗ•JΠL_)ΙΚ<iν τοι• rινΟ L_JιrJποι• κω Οιι ψωτίιrη τιι ΙJΚοτιίί)ιιι της ψι•χ1jς
τοι•, ιιψ<tιι_J<rJ\'Τ<ις rιπ<'i Τ(( <ίγιιι Τ<Η' ν<ιοι• τον rί.uχοντιι τοι, κι>ΙJμοι, την
Κ<ιτωτι'uιι ιως ι•πι>ιπωιη, τον I I L_J<•·H'>η. κω Ο<ι γι-- ννψιη μι'ΙJιι μ<ις τον
o,r<'i ι_J o της ιιληΟι--ίιις.
Κω Τ<>Π, ιπι_Jrηιιί. rιγγι'λων ιιγνι,Jν ΙJ;οΊ)'Ηιιν Οrι κιιτrικλι'•ΙJοι•ν το
ΗΗ•JΠL_)ΙΚ<> μιις «Ι:ίνιιι», ί)οξιίζοντι'ς κω ι•μνοι'•ντι'ς τον γιννηΟϊ\'Τ<t
.Lωτι'ι_J<ι τοι• κ<'iομοι•, ψιίλλο\'Τι·ς «ι)<'iξο �-ν ι•ψί<ποις (-)ι'<r> κω �-πί γης
ΙΊL_)tίνη ι·ν ιινΟ L_Jι,·ιποι; tΊ•ι)οκί<ι».

2()5
ΛΝΘΙ'Ωllll:ΊΊΚΛ Ι\ΙΙΙΝΥΙ\,tΛΤΛ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Λπ6 το λ6γο του ;.Ν-γά.λου uνθρωπισηj Λλ/1f.uτοι; 2.βιiϊτυΗJ,
σrις 4/11/ J<J54 (ΠΟ Όυλο, μπιi τηιι u:τονομ1j εις uυων ίΟl! />ρu.{Jι-ι'
ου Νόμπελ Ι:Ίρ1jνης.
Λς τολμιjοοι•ιΗ· ν<L δοιΊμt· κ<ηι'ψιιτιι την κιηιίιπιωη. Ο ιίνΟL_> ι,,;τος
{γινε ι'νας ·ι•πεuιίνΟuω;τος. '�γινt· ι•πι-- uιΊνΟuω,τος γι<ηί ι'Ι,, δωΟι-'τιΊ
μον(ιχ<ι τις έμψι•πς ψι•ιΗκές δι•νιίμtΊς τοι•, <ιλλιί γωτί t·λι'γχι'ι, χιί l_) η
<πις κcιτωηψτει; της ε;τιιπιjμης κω τη; πχνικιjc:. τις λιινΟι'ινοι•οι·;
δι•νάμεις μι'οιι ιπη φιΊοη κω μπιψt-ί νιι τις 01'01-Ί ιπην ι•;τηL_>Ητίιι τοι•
( ... ) ΩιπιJΟΟ, ιιι•τιJς ο t'Πf l_) ιίνΟ ι_>ω;τος ι•ποφ{ ι_>ι'Ι ιι;τιJ μι(( μοψιιίιι ((τt'
λfια τοι• πνειΊ ματ()ς τοι•. Δεν μ;τιJι_> Ητt· ν' ((\'t'ψωΟt'ί ιπο ι--πί;τt·δο μl((;
υπfl_)<ίνΟuωπης λογικιjς, ποι• Ο<ι ιι\,:ιιπωφινι)τιιν οτην κιηοχ1j τη;
υπει_>(ινΟ L_>ωπης διΊ ν<ψι\ς τοι•. ΙΊ' ιιι,:ιJ το λιiγο οι κιηιικηjιηΊ; της
fπιιπ11μης κω της η:χνικιjς Κ<ηιί,τηιτιη' ιπιι χέuιιι τοι• ολ�-'ΟιJΙι'ς ιιντί
νιι τοι• γίνοι•ν χuιjιτιμι--ς ( ... )
Ο ι•;τt·l_)<ίνΟl_)ωπο;, <ioo η ι)ιΊ ν<ψΙj τοι• ω•ξιίνt'Ι. γίνπιιι οιγιί-ιτιγ(ι
ένυς δι•ιπι•χl(ψt'νος ιίνΟι1ω;ιο;. !Ίυ νιι μη ι'Ιιιικινδι•νι'ιΊ ιιιΊ ιιπιi την
κ<ηωπι_>οφ1j ποι• Πl_)<Η'τοιμιίζΗ ο ίδιοc ιι;τ' τιι ιΊ ψη. ιινιιγκϊιζπω νιι
κατιιφι'>γtΊ ιηιι /-\ιίΟη της γης, οιιν τοι•ς ιψοι•L_><ιίοι•;. Κω γίνπω Οι·ιι
η1ς μιας χι,,uίς πι_>οηγοιΊ μ1-- vι1 ;,.ιηωττL_>οφιjς των πνΗ•μιηικι,,ν ιιξιιιJν
( ... ) Το οι•ιτιωΠΙΚ(), ωιπιiοο, ποι• {χοι•μι' χuι'ος νιι tΊtl-\ιιΟιΊ νοι•μι' ιrrη
ιη νείδηιn1 μιις, κ<ιι ποι• οφ,,ίλιιμι-- νιι το t·ίχιιμ,_. ιτι•νι'ιι'Ι ητ ο;τοιψηΊ
ωτιi κωl_)ι>, ι-:ίνω πως γιvιiμωπt· ι•πι·uιίνΟL1ω;τοι κιιτιί το μι'τι_>ι> ;ιιΗ'
κατιιvτοι'ιμ ι-- ι πϊινΟ l_)11J;ιοι ( ... ) Λν1-χΟ1jκ((μt' ιηοι•ς ι)ι•ο τι-- λι·ι•τιιίι>ι•ς
πολι'μοι•ς νιι οκοτωΟοιΊ ν ι-:κιιτομμιΊl_)ιιι ιίνΟ L_> 1,,ποι, νιι t'l_)ημωΟοιΊ ν
ολι)κλψyι--ς πιiλΗς μι' τοι•ς κιηοίκι>ι•ς τοι•ς ιι;ι' την ιηομικιj Ι\ιiμΙ\ιι.
ιίνΟ l_) <ι>ΠΙJΙ νιι μι--τιφληΟι>ι'•ν οι' ζωντιινϊι διιι)ιιί ιι;τιi τη ι_>ω)ι1·ν1Ί1γιi
οκιiνη ( ...)
Λιrrιi ποι• ΠL)()t:χιΊ, Εινιιι Y<L ιινιιγνωι_>ιιτοι•μt', ιiλοι μιιt.ι, ;ι(Ι); ι'ίμιι
ιπι-: ι'vοχοι γι(( πι_>ιίξι·ις ιι;τιινΟL_> ω;τι<ις. () τι1ιiμο; <ιι•ηj; τη; ;τι·ίuιι;
πuι'πι-:ι ν<ι �ως <ιν<ιχωτίω:ι, γιιι ν« κιηι·Ί•ΟιΊ νοι•ιιι-- τις Οι·λιjοιΊς μ«ς
κω τις ι).;τίι)Ες ιως οι-- μl(ιν t·,ωχιί ιi;τοι• ;τιiλ,,μος ()ι·ν Ο« ι•πι'ψχιΊ ( ... )
Ιϊνω ι-:πιiμΕνο, ο οίκτος, ιi;τοι• μι'ιτιι τοι• Ι'ι) ι_> ω1Γινπω η ηΟικ�ί, νιι
μην μπιψεί Υ({ οποκτψτι-:ι την (!Υ<ίλογη ι'κτιωη κω το ι)(ί0ο;. ((ν
Πfl_)ΙΟl_)Ι(ΤτΙ'ί μονιίχιι ιττοι•ς ιινΟι_>1Γ>;τω•ς χι,ψίς νιι ΠΙΊJιλιίΙ)ιΊ κιίΟι·
1

1

ζιιJ\'ΤΙ(\'!] ιΊ ;ιιψξη. Την ιψχι(ί<ι ηΟιχ�j. ;ωιι τη; ι:ίχι' λ,,ίψι'ι ι'ν<ι ;τι((_Η>
μοιο j)ι'ι0ΙJ( Υ.((Ι μιι( τι'τι)Ι(( JΠ;ιΙJίΟιιοη, ))(_)Οι· ν<ι την ((\'Τ1%((Τ(((!Τl)ιJΙΊ η
ηΟιχιj τΙJι• «01·j)ωψοι1 τηc: ζωιj;», JTΙJI' ολοι'νι( χω οι-: μι·γι(λι1 τ1·uη
ι'κτιωη ι(νι(γνιιJι_>ίζπω η <(ξί<( τη;( ... )
Ί-:ν<(; ι·Ονιχωμιi ; ΤΙJΙ' χι·ψίιττι11• ι-ίι)ι>ι•C: ι·χι'>ηλι,'>Οηχι· <ΠΙJ ,'>1ιίιπη
/ΙΙ( Τ(Ι)\' ι'>ι•ο 7Τ<(Υ%ΙJ<ψίιιJ\' ;τολι'μιι)\' %1(1 μ;τιψι·ί \'(( Οι'Ιι)(_)ηΟι:ί <(Ι'ΤΙ) τη
ιπιyμιj ιiτι ι--ι',•ι(ι ΤΙJ μι·yι(λι°•τι·uο ι·μ;τιii'ΙιΙJ yω τη ιτι•νι(ι)ι'λψωιτη τω ν
λωι'ιν ( ... ) ϊ)μω; 1ju01· ;τιι( ο %Ι(l(_H>C:. ιi;τοι• οι χι•j)Ι'(_)ν�jπ; ι·ί νι(ι Τ<('(/ΙΙ'
\'οι νιι 1·χπλοι1 ν τιc Ο1),1jι11·ι ; τι,Jν λω,·Jν ( ...) Το ξι' (_)ω Κ<(λιί. ;τ(Ι); ιπο
Π(_)<ijiλη1ιιι τη; Ι ·:ιι_))jνη; ι'�ι· ιτι•ν1·ιι1ψ1'ι_Η1J <)Ι'<JΙωπιχιί τί;τοπ νι'ι>.
τ

11 ;ι1·; ι1ίΟ ηι 11j ιωι• ιiτι Οι( %((ΤΙ((_)'ι')]ΙJ()l'ΙΙΙ" Τ<>ν ;τιiι.�-μο ι· ν ονιi ι ιιηι
τ

τη; ηl)ιx1jc. yιιηί ιω; χιιΟιοτιί 1-'νοχοι•c ιι; ι(\'Ο (_)ιιι;τίι(;. ι·ίνω /11<(
γνι,'ψη ;τι,ι• την l'JΤ<ΗfΠ] (_) Ιςι· ο Ί� (_)(((ψΟC: %((1 μι(::ί τοι• ;τολλοί ιίί.λι)Ι.
Uιηιiοο. η μιiνη ;τι_Ηιηοτι•,,ίιι ;ιοι• ι'�ιι·χ,'�ιχιι'J γιιι τον Ηιι•τιi μι>t'. ι:ί,•ιιι
ιiτι 111· μι','<( η ι(λιjΟι·ιι( <(t 1 τ1j ιJι'\'ιΗ'>ι·ιΊ πι(ι ιαιi μΙ<( j-\ι·j-\ι(ιιiτητι(. :τω c
το ((\'0 (_ΗΙ J:ΤΙ\'Ο ;τηι"•μι( Ι·"!\'((Ι 1 %((\'(1. ιrτψ' 1·,ωχ1j /11(;. \'(( ,'>ηιιιοι•ι�γ1jι11Ί
0

μιιι %<(1 \'01 -,(_) 'ι'IΙ( \'ΙΗ>Τ(_)Ο:111(. - /1!1( \'ΙΗ>Τ(_ΗJ;(ΙΙ( ηl)Ι%1] ( ... ) 1·:ν Ο\'Ι> ! (ΙΠΙ

ι iλι,,,, ι (1 •τ.,·,,, ,1 ι Jl I ι•;τιΗι·ι'(_)Ι Jl •ν yιιι ΤΙ)\' ι ι'� (_)ι(ί(Ι)οη τηc 1 -: 1 (_)!) νη;. τολμι,·J
\'<( :ϊ1Ι((_Η(%Ι(λ1'111,, τιιι•; λ(((1ι'1:: νι( %ιίνιJl'\' το

7Τ (_)ι,·ηι1 j)1jμι( ι�" ι(Ι'Τ<> το

νι'ο ,'� !._)ιi 1 ι ο ( ... ) 1 ·1ιηί ;1ιιη1Ί\,ι. ;τ(Ι); τω Ίτη τη οτ1γμ1j ι·χιιΊ1ι'(tω τι; 0%1-'
ψι·ι; %1(1 τιc ι)'"',ϊ,'>ι·; ;τοι• χιίνιΗ•ν ι·χιηιψμι·•ι�ιι( ι'(νΟ (_)ιιηιJΙ. ζιι'J\'ΤΙ(C: μι·
το ιι•ιίιψι( ι·νιi:: μι·λλο\'ΤΙ%οιΊ ;το λι'μιΗ'.
(,\/ι rιί<ι υιιιιη Ίίίιιοι· /1//111·11,ιιιί,\ η )
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Ο Άγιος της Χι'οι! )111θιμ ος: \ \ ;η_ΗΗΗΊ 1χ1j Μνι'Ι ιιη'ι_>ιί ιπον ιίνΟιΗ1J
πο κω τον ιιν�·ι)<ίζΕι οτοι•; (Η'ί_Η(\'()LΊ ;. χ<ψΓζο\'Τιί.; ΤΟ\' ()\ l (_Ηί\'1(( χιφί
ομιηιι
() 1 f{!Ol'TCLC: lοωψι:, τοι' Λγ/01 1 ϊJvιιι ·ς: Λι1z1j τη; ;τιψι-ί<ι; :τ l_)ο; T)j\'
Κ(ι0<ψ�j ;τ:_1ιΗJΗ 1χ1j. �·ίνιιι η μιίχη ;τι.>ο; τιι ;τιίΟη. 1-:ίνιιι ιιi'>ι•νιηο ,·ιι
γίν�Ί ;τι_>ιiοi'>ο; οτην :τl_)ο<πι•χιj ιiιΗJ �·νι'ι>γοιΊν τιι ;τιίΟη.
:;.. * *
() 1/u. 1/ι�ίΊτιος, τοι• Λγ/01 1 ϊJψ ιι·ς: Ι·:ιίν Οι'ιχι; νιι ;τιιίιΤιΊ; το HHi
γιιι νιι <ΤΙ' ιικοιΊιτπ ιiτιιν ;τι_>οιτιΊΊχι·ΊΗιι. γι\>101' το κιJι•μ;τί ιπην τιι;τιΊ·
νωιτη. γιιηί ο· ιιι•ηjν τη ιτι 1 χ,•ιiτητ1ι ;τιίντιι Ι'l_)γ1'ιtπω 1) Ηι·ιic ;,,:1ιι
ζιjτηιJt·: τιι;τπνιί το O.rιi; τι1ι1 •
() JΊ-' u. 1/ιψιιι• u ιος της Λττοοίc.: Ιlοι.λιJί λι'νι· ιiτι η χι>ιιττιιι,·ι;,,:ιj
ζω�j t'ίνω ι'ιι•ιτιί l_) ΗΠΙ] ;,,:ιιι ι'\ιΊιτ;,,:ολη. 1 :γιΓJ λι'(Ι) ιiτι ι·ί,·ιιι ιΊ•χιί l_) ιιπη ;,,:ιιι
ΕιΊκολη, ιιλλιί ιι;τιιιτt'ί ι'ιΌιο JΤl_Jίi;τοΟ1Ίτ1Ί;: τuπιίνωυιι χιιι !lγιί.:τιι.
:;.;+,*

Ο /ϊ!._). !:Ί;ω'(1ιος τιις ,�·!._)1.1.ΠΙiΙΠΙ!λιίς: Ι lιΗ';τιΊ \'(( γνι,ψί�ΠΙ' ιiτι ()
(-)Hi; ιΊι·ν t'JTlTl_)t',nΊ μι·γιιλι''Τι'ι>ι·; ΟλίψιΊ; ιι;τιi ιi.τι μ:τ1ψ1Ί· νιι ι•;τιΗ/ 1'
l_)Ι:ι ο ιίνΟ (_) ω;το; ϊ<<ιι ιιι•τιi τοι• ι'ιίνι·ι μι·γιίλο Οιίl_)l_)ο;.

�:;.. *

() ΙΊ-' u. ι�·u οίι ιιψος της Λι'γ11 1(1ς: Νιι JΤ(_ΗΗ!ι'χπι· ;τι,'>; Οιι )ΤΙ' (_Ηίι11·ι 1)
κιί.ΟΕ ημι' ι_>ιι . Το μι'λλον οιι; ιινιιΟι'ιτ1η1' το ιπη Ηι·ί1ι Ι lιΗiν1>11ι. Ηιι
j)οηΟιjοιΊ ο (-)Hi;. 'Ο.τι ι-ίνιιι Οι'ι.ημ1ι ΗιΊJιΊ Ο1ι γινιΊ. 1\Ιη οκι'ιιπιrrι
%((( ι)ιί.ζι·π j)ιί.ι)(); <ΠΟ VOl 1 Ο<ις '(1<( ΤΟ μι'/J-ον.
;+,;+. ;+,

τ

'Ενιις 1-:;τίοκο;τος ; ιψ1ι;τονι·ίτο, γιιηί το ιι·λογι·l_)1i τιΗ 1 ΚJ]l_)t 1 yμ1ι
ι'lt'V ι-'ψl_)Vι· κιφ;τοιΊς. Κιιι ο IΊ' l_Η!\'Τ<ι; lι· l_) 11'J\'t 1μoc τοι• ι·ί;�ι': Νιι ι'ιιι'ι1ί
ξ1Ί; JΤ(_)1Γπιι μι: το ;τιψιί.ι'ιιΊγμιί οιΗ' κιιι ι';rιπιι Οιι ι'ιι-Ί; ;rιiοοι•; ;:ιφποι'•ς Οιι ψϊ l_) Ι'Ι το ϊ<Ιjl_)ι•γμιί 001 1 ( ... ) ( )ι ιίνΟ(_)11J;τ1Η ι'ιιι'ιι'ι1Ιί<Ο\'Τ<ιl
ΠΕ(_)Ι<ΗΗJΠι_>ο μι' τιι ι' l_) γ<ι κ1ιι ιiχι μι· τ1ι λιiγιιι .
... :t,. *
() Λγιος της Χι'οι• ,ί1 ι•Οιμοc: () Ηι·ιi; ι'ιι-ν ;τιιι''!Ί νιι ι'ιίηι κιιλι';
t'μπνι-:ι•οι-:ις ιηο μι•ιιλ1i τοι 1 1ινΟ ι_> 1,'1;�οι•. ί\λλοτι' </ 1,ηίζ1Ί ΤΟ\' ίi'>ιο.
ιί.λλοτt' τοι 1 ιπΟ.νΗ μιιι ;τιψηγιψιιί ιι;�ι\ 1ί.νΟ ι_> 11ηο. ι'ιλλ11τ1· τιΗ'</ 1ιν1·-

{_)(rινπ χιινι'ν<ι σημι-ίο. Μι· χιίΟ,_. μι'οο Π(_)(ΗJΠ<ι0Εί η (ι;τt'Ι{_)η Ει 1ο;τλιι
χνί(ι τοι• νιι οιχονομιjοι·ι τ{_)():;τοι•ς γl(( νιι τον /-\οηΟψπι χω νιι τον
φt' (_) Π ΧΟ\'Ηί τοι•.
(Λπr5 το /J,ι/)λ(ο «Διι)ι�χ/ς Ιt ϊ }ΙJΙ 1τιιιv», Διril'. Ίϊιτιrι;, Κι5vιτιJΙ1, /Ι)(>fι)

ΛΙΙΟ ΤΙ� ΙΙΙΙJΊ,:� ΤΟΥ IIOΛITl�I\IOY
Ι\ΙΥ<·ΗΚΟΙ Ι\ΙΥ�ΤΛΙ. ι\ΙΛΛ�ΚΛΛΟ\

Ο ΟΡΦΕΥΣ
.1:τιιιι,,ιίιιμιιτιι μι-λι·τηc το,, Λ,,. Φωτιί:τοιιλοι ι - Φιλιίλιη 101•, /Ί•111•ιιuιιί!}χl/-

11 Οuψιχιj 1'Ίιί'\ιωχιιλίιι t·ίχt' μηιίλην :;τηI 1 μιιτιχ1jν. ηΟικ1jν χιιι
μι•ηη1uιιιχ1jν 1-- πίι'Ί {_)ιιοιν 1·:;τί τη; 1 :λλ ηνικψ: ΛuχιιΗiτητο; ιιλλιί χω Εις
ιίλλοι•ς λιωιΊς, :;τιιλιιιοι'•; χιιι μt·Ηγt·\'t·οη'uοι•ς. κιιι ιί'\ίως tΊC:: τω::
μI 1 ιrτηι11ιιχιίς χιιι μI 1 (rτιιγωγικιίς: ιιι'Ίι-- λψ)τηΗι;...
Λξί'Cχι ν(ι ι_ιίψωμι·ν ολίγον (ι·ως 1-- :;τί τη; t·;τιί'\ {_)(ιι1ι--ι,ι; fΚ H!l' Π!'{_)l·
φ1jμ1�ι• μι•Οιχοιί μι•<rτιιγωγοιΊ μοι'(ΗΗ'{_)yοιΊ .
1-:ιc:: 1(( ιψχωιiΗ {_)(( t'νπχν<(" γuιι;πιί μνημt·ίιι. Τ(( ;το11jιιιιτιι τοι•
Oμtj(_)OI' �ωι T!!l 1 l011iι'Ίο1 1 ί'\1-- ν ((\'(({j't' (_) Π((l το (iνομ(( τοι• Οuιι·ι'ω;.
Δι-- ν ,-- γνι,·){_)ιζον ΠΙ'(_)ί ιιι•τοιί : Οι•ι'Ίι--ίς Π<)λμψ1t· κιιι ιι;τι) HH'C:: ;τιιλιιιοι·•;
χιιι μι-- τηι·νι'ι1π{_)οι 1 ς χιιι (1l'ΥΧι_>(iνοι•c:: ν<ι Ι'Π<ΗJΊη{_)ιςη τοιΊ το. Οι
μιΊ (rτω, οι μι-- μι•ημι'νοι ί'\ηλ. tΊC: τιι πολι 1 1-- 11'Ί1j ;τιιλιιιιί μι 1<rτ1j(_)ι<ι. t'X{_)<t·
τοι•ν οιγ1jν χιιι t-χι·μι•Οίιιν ιιι 1<1ΤΙ)(.ΗΗιίτην· οι ί'\ι'•ο ιιι•τοί ποιηηιί οι'.-π
ι'>ι' ιίλλοι•; <ψχιμιί 1rτιις 11 ι'ιλλιι μι'(ΠΙ]{_)Ι<ι ιινιιφι-'uοι•ν ...
Κ ιιτ(ι την πιφιίι'>οοι ν. 1jτο Ι't<i c:: τοι• /-\ιωιλι-'ω; της (-)uιίχηc::
Οιϊιy{_)οι• 1j χιιτ' (ιλλοι•ς τοι• 0Η)ιΊ Λ;τ<iλλωνος χω της ΜοιΊοης
ΚιιλλΗ\ΠΙ)C::- ω; ι'>ιι'Ίιίοκιιλιiς Τ<Η' λt'γπιιι ο Λίνος ο Ηη/-\ιιίος χω ω;
μιιΟηηjς 101 ο Μοι•ιΗιίο; (Η uιίξ 1j ΛΟηνιιίος).
Νι'ος. Ι'ΠΙ(ΠΙ'ιΊ πο <iτι μπι'/-\η ,-- ι; την Λίγι•πτον, Κu1jτην χιιι ιίλλιι;
1

1

•

2()1)
χιίφω: κω f.μι1 1jΟη f.ις τιι ΕΚΕί μ ι1ιπ1]l_)1ιι. Λ\'f.δt·ίχΟη μι'γιις LΗιψωδιiς.
Πf.Qίψημος μ ο ι1 01κιiς, 0f.ΟΙ'Qγιiς, μι'•οτης. l:ι•μμπι' οχΕ της
ΛQγονω 1τικ1jς ΕκιηιΗηίιις, κ<ιτϊι την ωτοίιιν δ1ϊι n1ς λι\Ηις τοι• :;φο
οι'ψf {!f μΕγι'ι λην εξι•πηQt'τηοιν f.ΙC:: τοι•ς ΛQγονιι ιΊ τ ιις. Κιιτιί
ΔιιiδωQον (IV, 43) ιiτf. κιιη'λιιl)f. τοι•ς ΛQγονω·,ως μι-γϊιλη ;ωκοκω
{!ίΗ ΚΗΙ δι-:ν ηδιΊνΗντο Ηπιi ΘQι'ικην νιι οι1νι:χίιωι1 ν τον πλοι'•ν «ο
OQψf.ι•ς μετϊοχf. μιiνος της πλετ1jς (ιιψοιΊ υι•νι'ΟΗΗ-:ν ο ίι)ιος τιις
υπι'Q της οωτηι_Jί<ις ει•χιίς) μπιί των l:ιιμοΟ ι_J ιικιίJν». Κιιι ο κιιψιiς
αμι'υως f:/)f.λτιιίJΟη. Τίυπω ιiτι ι'ζψΗ·ν, ιiΟf.ν. Πl_Η) των Τuι,ιϊ%1ίιν. 1jτο1
Π{_)Ο τοι• 1200 π. χ. κω fίχf.ν 1κιινιin1τιις πο1ητοιΊ , μιίντΗ•>;. ιιλλι'ι κιι1
0Ηι1 μcιτιΗ 1ι_JγιηΊ , κιιι ψ1λοοιiφοι•, κιιι ιιιπι_Jολιiγο1 κω μι'ιγιΗ'.
Κιιτιί τον μι'•Οον κιιτιjλΟΕ·ν fΊC:: τον Λδην δ1ιί την :;τολ11 ιιγιιπημι'νην
ΗΗ' 01Ί γ11 γ ον Ειψι•δίκην· κιιτΕγ ο ιjτι -- ι•ιΗ· ΤΟΙ 'ς πι'ι ντιι;. την
1 if·ι_Jοf.ψιiνην, τον I lι-.ιΗΊτ(Ι)νιι κιι1 ιι1•τιiν τον ιικοίμητον :;τι1λ1 %ι-'ψιιλον
Kι'l1/)f.QOν· Επι:τι1χf· νιι πιψιιλιί/)1] ΤΙ]V οι\ι•γον, ως γν(Ι)ιπιiν. ι•:τιi τον
6ι_Jον νιι τον ακολο11Οιj ιιλλϊι νιι μη ιπ ι_J ιιψιj νιι την ίι'>η :;ψ1ν t·ξι'λΟιJΙ•ν
ΕΚ της Πf.{!Ιοχιjς το11 Λδ οι•· ο ιi ι_J ος δπ fTl]l_)Ιj0η κιι1 ι'χιιω· ι)1ιι
πιιγτιiς την \:ι•u1•ι'>ίκην.(...)
Ο Ο ι_Jψf.1\:, 6τιιν f·:;τ{ιΤΤι_Jf·ψt·ν t·κ της «ι'κ;τωδtΊ ΤΙ%1j; - μι•ητικ1j;»
Πf.{!Ιοδ f.ίιι; τοι• ιινϊι τιι μι• ιηηυ1 ιικιί κt'ντι_Jιι των χ ωι_Jιιι ν τη;
Λνιιτολ1κ1jς Μι:οογΕίιΗ', t-ίχΕ οι•λλ{ξι-Ί μιίΟηο1ν κω :;τι·ίuιιν. ιιλλιί κω
μΕ την 0Είιιν χιί.υ1ν τιΗ' Λ:;τιiλλωνο; κω των Μιιι•οι,ιν t·ίχt· κιιτωπιj
f C:: την ;τιιτι_Jίι'Ίιι
ι'νΟΕος μ11οτης ιιλλιί. κιι1 μοι 1 01κιiς γίγιις. Ίι) ι_J ι•ιπν Ί
τοι•, την \:λλην1κιjν Θ ι_J ιί.κην, τιις Ο ι_J ψ1κι'ις τι·λι-τϊί; ιj μ1•οτιjυ1ιι.
Ί ΙντλΕΙ n1ν πuοφητικιjν κω ιιι•ιπηu1ιικιjν τοι• 1κιινιiτηηι ιιπιi Οι-ίιιν
ι'μπνΗ•ιην π11γιίζιΗ 1ιΗιν !'ί( της μο1101,οjς ΗΗ' ίΊΕ1νιiτητος.
Τούτο <ΗJμαίνι:ι ιίτι ΙJ μουιηκιί έχει uνυπολιίγιιrτον πνευμuτι
κ1ίν, ηllικιίν και γενικιδτει,ον εκπολιτιιrτικιjν bημιοιψγικιjν επίι)ι,u
ιην.
Κιηιί \ \ω•οιινίιιν ((-), ΧΧΧ, 4) «ο Οuψι'ι•ς ι•:;τι·uι'l\ιιλt· ωι•ς πuο
ιιι'l:011 πιί.ντιις, ως πuος τι1ν κιιλλιι':;τπιιν των πο1ημιίτων κ«Ι ι -- φΟιιι!Ι'V
Ης μι--γιί.λην ωχι•ν κω κ1•uος- ι'πΗπf1•πο ιiτι t·ίχι -- ν ι'π1νοιjοπ πλπιίς
ΟΕΙιJν κω κιιΟιψμοι•ς ιινιιι1ίων ι'uγων κω ιιίμιιτιι (ψιίuμιικιι) ιωΟι·
νι-:1ι,·ιv κιι1 tΊ•ι·Qγπ1κιί. Οι-ιιι μηνι•μιιτιι».
Ι•:πί Ι Ιπιηοτuιί.το1• (l:T' π.Χ. (t((ι)\'((), ((\'1''(\'ΙΙ){_)Ιζον ιΊς ΤΟ\' Οuι1·1Ίι
«τον Ιf'{!<>V ιι'ψι•ηίν της λιιτυι-ίιις των Ι:λιΊ 1 ι11νίων» (ίΊηλ. Ηψτι,ιν).
(-)u<ιξ κω () ι-:ι•μολ.-τος () γι·νιίuχης των ι-:ιψ()λ.-τιδιιJV, τοι• γι\•οι•ς: ι'>ηλ.
των Ε\' τη 1-:λ!'ι οίν1 Ι!'ι_Jι'ων της Διjμητuος, !'% των ο:;τι)ίων κληι)()\'(ψl
Κ(ι)ς Πl_)()Ιίuχπο Ο l!'{_)(Ηj1((\'Της. 1jτο1 Ο ((\'ΙΙ)Τ((Τ(); ΙΙ' {_) ΙΊ-, ; %((1 ι·;τιiπτη;
των μι•οηιuίων της Διjμητυος κω 1 [!'l_)(ll'!j1()\'l]C::- ϊ)r1 Τ(( ( >uιι·t%(( ;ωλι'•
1,

1

1

1

2 1()
JTl_)O τοι• ΙΙι·ωιιπι_J<ίτοι• πι·λοι•ντο !'\' ΛΟιίνως, ι)ι·ίχνπ κω ο οτίχος
τοιι Λι_Jι<Π()ψ<ίν()ι•ς (Ι(' π. Χ. ω<,-Jν<ι): «Ο l_) ψΙ'ιΊ ς γ<ψ πλπ<ίς Ο' ημίν
κ<η1'ι'>1-,�1·ν» (ιίτοι κω 1,ς τοι•c ΛΟηνιιίο1•ς κ«Οιι'ι_J(Ι)<J!: μ1 1 <Π1JLΗ<ιzι'ι:::
π λι·τ()l 'l_)γί<ις).
11 λ<η ι_J ι--ί<ι T()I' Οl_)ψι'ωc ως Ι]l_)(l)OC: (ι'�ι<ι T<H'C: πολλο11ς πς <ινοιzηί.ς
Ηψηίς) κω ως ιιuχιμιΊιιτοι• (ι'�ιιι ι•ψηλι(Jν, ηΟικ<rJ\' κιιι ;τνι'Ι'/1<η1κ1(Jν
ι'�ιι'�<ωκ<ιλιιι'Jν ι·ις μι•ιπtίLΗ<ι ι•;τιi των ολίγι,J\' μι·μι•ημι'νων) <Lπιi π<ιλωϊι
ι'ιχι· ()1ιιι'�ι1()1j ι·κτιiς της <➔ uιίzηc ι·ις Μ. Λιιί<ιν. Μ<ικιΊ)ονίιιν z<ιι
Κιίτ(Ι) 1-:λλι'ιι)((. ΙΙι·λο;τιiννψΗ)\' Κ<ιι νψrοι1ς %((1 1:;τί Τ(Ι)\' Ι> ωμιιΪΖ(Ι)\'
Χl_)()\'(Ι)\' lτ<ιλι'ι(\' %((( λ«ι11•ς Λι rr. 1-:11 ι_J11'J;της...

Λι()ασκαλία
Ι•:πωτ1·1Ό πο ιiτι ο () ι_J ψ1·1•; ιjτο ι•ιιίιιτη ιι1•Ο1·ντίιι ιiχι μιi,•ιJ\' ως
«πιιτιjυ της Ι),λην1:,,:1j; 0ΙΊJγονίιις». ιιλλιί κω (Ι)ς ι·μ;τνι,•ιψι'νος Πl_)Ο
ιι·ιίτη::: πς τον ωτοίον 11)(1·1,J,o\'TιJ j)<ι01•ηιτω <ιποzιιλ11 ψ1,ς ΠΙ'l_)ί JΤl_)ΟΟ
υιιψιΗ' της ((l)tjς. ;τι·υί γ1·ν1'01Ί1); Κιiομοι• %((1 01·1,-J\'.
1-:;τί Τ()Ι' τιίιι·ι1 1• «%((()ιφο1•». ι'�ηλ. /11-. (TTOI' ((\'ωτιίτη::: μι•ψ11Ίr)C:.
1·1•υι'Οη Τ() (JΙ}ΤΙ)\': «Ι·:ίμω l'l()C: τη::: Ι'η; %((1 τοι• Η'Ιί<Πl_)ΙΗ' 01 1 LJ((\'(HΌ »_
1jτοι: ιrιΌ νΟιΊΙΙC: Ι'ΙC: την ;τιιυο1•(Jιιν ζωιίν ΤιΗ' 1•λ1zοιΊ ιιτοιχι-ίιΗ'. ΤιΗ'
Ονητο1Ί ( = Ι 'ης) zω το11 ιιί;λοι•. τοι• Π\'1,•μιιτι%ιΗ1 . το11 Οι-ίι111 ιπο1χ1-ίοι1
( =το1• Οι•υιινο11)...
ΙΙ1ιΠΙΊ'!"Τ((Ι ()Τ( Ο Ουιι ι·ι'•ς 1ίτο ι,ιrηγητψ:: τη::: ι)Ι()(((Ι%((λι'ιι:::: πι:vί
ιιγνού ΙΙίου ι:ις τιιν πιιvούοuν ζωιίν ί,·<ι ιι;τοιι 1Ό γιJί'\' μπιί τον Οι'ι,·ιι
τον τιμ ι,ψί<ις <ιν<ιλιiγοι•ς τι,ιν <ψιφτημι'ιτων μ<ις. Ι ·:ι'�ίι'�<ωz�· ι'�ηλ. την
ιιΟιινωrίιιν της ψι•χ1jς κιιι ιiτι η ι•()ιrJ j-\ίωιrις. j)ιί(J!Ί το1• νιiμοι• ;πυί
ιι\'Τιιποι'�ιi(JΙΊ, JC:. 1jτοι «ιi. τι Χ<ίμ ι:ι ς llu Η'!.! Ι\ ς», Οιι ι-ί νω το %LHT1]LH ον
της μπιιΟιινιιτίοι• μ<ι%<φ1ιiτητος ιj της ολίγο,• ιj ;τολ11 j-\ωrιιν1ιπ1z1ί;
%«ΚιJ()ιιιμιJ\'Ι<<C τοι• ιιΟιινιίτιΗ' ιπιJΙχι-ίιΗ' το1• ιινΟυι,nί,·οι• ι'γι,'ι. 11 ,ι;
Τι( 1(\1(( Ουιι·ι%ιί (Ι'LJι'( λ«ΤLΗ"Ι(( ΟιΊJΤtίτιr)\' της Ι'ηc: %((( 0Hntjτιr)\' TιJI'
ί\()011 • την :τίιπιν ι)Ηκνι•οι•ν Ι'ΙC: το ()ιιι-ιιι'; ((Jι,' ιμ « - ψι•χιj) τοι• ιινΟ l_) 11J
πίνοι1 Γy11). Εις τον Οvψι:ιι ιιποi)ίi'ιπuι 1\ i)ιi)uχ1ί πι:vί τιις μπι:νοuv
χι(ιιrι:ως, ΙJ οποία uπι:τι:λι:οι: βuυιχ<iν i'ιιiγμα τιις ψιλοοοψίιις του
Ιlυllιιγιivιι ΙΙvιιi'ιύτι:vον. ως )'\'(Ι)(Jtιiν.
11 κιιτιί την ;τιφιί()ιΗ1ιν ιrι•νι1 ;τιφξ1ς μπιί των ΟLΗ/ϊΚιι'ιν ιι·l_)ι,'ιν
(ι•πιi την (JΙ}μωrί<ιν Ι'()ι,-J των JΙΙ'(JΤΙ] l_) ίι,ιν. ()ηλ. των μ1•ιπιιγωγικιr'ιν
πλι·το1•υγι1Γιν των ολίγων ι'κλ1·%τιίιν μι·μ11 ημι'ν(Ι)ν) %((( των 13<ι%χιzιr'ιν
1j Διον11 11ωκιΓιν Κ<ιι ιίλλι,ιν ιιι'�ι·λψοτιjτι,ιν ιι·ιι\'�ΊΗ•'ι νι'ι την %ιΗνtjν
Κ((Τ((Υ(Ι)'(I]\' ιiλι,ιν ((l'Tιr)\'. «1 :1•υ1'\'. ΥLΗί11•1·1 () Λπολλιiι)ιι>ι_JΟC:. (\ ( )υιι•ι:11 ;
Τ<ι τοι• Διον11 ιΗΗ 1 Μ1•(J τtjι_ιιιι»· «Ι•:11 l_) Ι'ν», i'\ηλ. ι•;τιjυ χον τιι τοι•

� 11
ΔιονιΊ ιτιΗ• :η_10 τιΗ• Οι_J ψrω;. Κω ο Διιi\\ιιψο; γuι:ίι/'Ι'Ι: «Διο % ω τιι;
ι•πιS ΔιονιΊ ιτοι• γι·νομrνας η:λπιΊ; Οuφι% ι:ίς Πί_)()(Τ(( γιψ1-' ι'1 1-'ιΤΟω».
Δι<J\'Ι'ίΤΟΙ, μι•Οολογι'ίτω ιiτι ι•;τ1jι_)ξιιν πλt\ν ΤιΗ' ι•ωι'• τη; LΙ-' μι-'λη::: % ιιι
Διι1; % (( ( ιΊλλοι. ()Π(Ι)ς ο /.ιιγι_Jf'ι'1::: Διι>νι•οο;. ι-:ι; την Λίγι•;ττι)ν ιιι· ΤΟ\'
Διιiνι•οον πιιι•τίζπο ο ϊ)ιτψις % .λ.π. Ο /.(( '(ί_)Ι'ι'•ς ι'χ1'1 ::ωλλιΊ τιι
ιiμοιιι πυο; τον Οί_) ψfιι. π.χ. ιπι Ι'\1rμι·λίιτΟη %ιιι % ιιπj) ι_J οχΟ 1ΊτΟη ι•;τιi
των ΊΊτι'ινι,>ν· ι>τι κιηfΚtΊ__><ιιΊ νι,><π τοιΊ το1 1 ς ο 1.ιΊ•; % ιι1 �-,<. τη; τι'ιι ι>ιις
τι)ι• ΔιονιΊ ιτιΗ• f';τλωη: τον ι:ίνΟuωπον. ο οποίο; ω; ι·χ τοιΊ τοι• 111'η'χ1Ί
του γιj'ινοι• αλλι:ί χιιι τοι• ΊΊτιιν1%οιΊ _ 1\τοι της ιιΟιινιίτοι• οι•ι τίιις
(διψι•ι\ς)...
Tu Ο vφικά μυοτιj v ιu διu της μουοιχιjς π v οοι::διδον ι:ις την
ψυχιjν ιωψίuν, γuλιjνιιν, ν11φuλιιίτιμι1, ιjπιu ουνuιο Οιjμι1τu· Η'1'
πνf·ον ιιι•τtjν κιιι την χιι Οίιττι ,J\' ιχιινt\ν ίνιι ιιι•τtj % <ΗΙ-' ι1 Οι'•νη το
cινΟι_Jιί>;τ1νον ηι,·> ;τι_Jος ιινιιζηηjιΤΙ·Ίς ;τνι'Ι'/1\ιτ Ι ;(ιί; % ιι 1 ηΟ1χιΊ::: Ι'\'Τl_>ι'
φψπις ι•ψηλιί;, («Λπολλωνι'ίιι;»)· ίνιι τ ι_J1';τπιι 1 το Ι•:γιί> :η_><>; τον
ϊϊιιχ���:_%(( 1 Ι'ν(( ί_) ΠΟν ΙΗον μf· Πl.1 %()\' ίΤ%();Τ()\' την μι't>ΙI'\'((\' ι'J Ι (( την
Ι·:ίνω % ιιτ<Ίιι'ιi\Ι,\�')]ί\' %ιιι μιαιψιι>τητιι τη; ψι•χt\;.
%ιιι η Ε%:τολ ι τιιΠ: Ι% t\ τη; \\1·•vιι(ι1;·-1γ1ι.τ11::;_ τη; Οuιι ιχ1j; ι'� 1ι'�ιωχιιλίιι;
()ΗΠ:Ι'ΙΗ( ;ΤΙ·ϊ)((ΗΗ)Τ Ι-'ι_JΟν 1·,:ιινο;τ ι JΙι>ι\Ηι %((1 τοι•; ,'ι\'>ι\ΤΙ·'! Η(. :-Τ\'Ι'Ι'/IΙ(Τ(Ι)
f'Χλ l-'%; 0 1,'C: χ�ο μι'•ιπ:ιι; ΕLJΙ't]νΠ'•οι •ιτιι το j\ιιΟι'rrι· uον νιiημιι τη�--� η11 1 ;
11 ΟuιΊ ϊ% tj ι'J1ι'JωΤ% ιιλίιι μι•ιΤτt]l_) Ι ιαιj %ιι 1 μ1•ιπ:ιιγωγ 1% tj ι·ίχ1·\' ι'μμι·
ιτον χιιΙ ι'ψΗΤον η·l_)ιιιπίιιν ι';τίι'� l_) ιιιην 1·;τί τη; l_HHj; τοι• ::ιι>λιτ 1ιηιοι·•.
Λμι· ιΗ>ν. ι'JΙι>τΙ % ((1 μι'χ uι των ;τυ_ιί,τ ων ιι 1 ι:'ινι1)\' μ.Χ. Ι'τl_)!'(j'Ι-'\'. η
,
-'
τη\'
Οοψ1%1] \\ Ι ι'J ΙΗ Τ% ιιλίιι τιJ\' ιπ:οχιιιψι>ν %ιιι 1·νι';τνι 1· τον ν,11•:• ._ _.,
τ
1
1,,,,
χι:οι'Jίιιν μι·γιιλοφι•ιίιν ιί)(JτΙ' νιι ι·; 1τι·•χιΗ \' 1\1γιι Οιιιιμιωτιι. 1,;_
11>
•
ι1
,J\
ψιϊοιτοψίιιν. τιι γυι'ιμ μιηιι, την τι'χν!]\': Δ1<ι τω:' μ ι ·γιί.λι ' τ � �, �.
ι >ι
,.
ι
ι\
I
rrι
l_) 1ι
Εμμι-'ιτι,>; ι· ;τι' ι'J ι_J ιιιτι'ν ι·;τί της ι'Ιιι φι φιι ι1Η 11·ω; τοι• \-.ι.ληνοz
;τι 1λ1τ1 ιτμιΗΊ...

l:υμμολιομοί

212
JΙΟΙ' ι·ίνω ιι1 ιινιΓ,πιΗιΙ ηΟ1χιιί χιιι :πν1Ί•μιιτ1χιιί πτιι'Ί1ιΓ,ξπς.
l:ιιμ11ίνι:ι uκιi μ ιι τιιν llι:ίαν πvοι:λι:υιην της μουυικιίς, η οποίu
οιu της ιψμονίιις τιις, τιιν uvμονίuν του l:ύ μ πuντος Κιiυ μ ου υυ μ 
j\ολίζι:ι. () 111•Οιιγιi (_) ιις χιι1 οι 11ι•Οιιγιi (_)ΙΊΟΙ, j) (_) <ιι'ΊΙ•Π(!ΟV πλη(!ι'ιΠΙ'
(!ΟV 1-ι'Ίίι'Ίιιξιιv τιι JΙΙ'(!ί ι(l _)μοvίιι;.
Ι·:1ς πιιλιωiv :ποι'ημ((: «Ο (! ψΙ'(Ι)ς 1-ι; ί\ι'Ίο1 1 χιιτιίj)ω!Ιν» �·;τ1χ1'Ι (!Ι-ί
τιιι Ι'(!/Ι ηvι--ίιι το1• Ο (_) 1•λο1 1 i'Ί1ι((ι'ιψι:τ1χ1j· χιιτιjλΟι'ν ιiχι ι'Ίιιι την
Ι•:1•(_)Ι•ι'Ίί%t)\'. ιιλλιί (Ι ); ιίγγι·λος 1-ις τοι•ς ιινΟ (_)ι1',;τ()Ι1:; T(l)V ι·χι-ί, ίν<ι Π(_)Ο
(JΙ·λχ1•ιτη ιι1•τι1ι'•:; JΙ(_)ος την ι'>ιι'Ίιω%ιιλίιιv τοι1 «JTΙ'LJί το1• ο(Jίως ζην».
Κιηιί τοι•:; :Π(!(Γηο1 1 ς Χ (_) ιιπ1ιιν1%οιi ς XLHivo1•ς ιιλλιί %ιι1 ιι;τιi τη;
l'ι,ηιιιΙΟΧl_)((Τ(((( (Η' :π.Χ. ((((!,)\'(() η 0 (! </ 1x1j ι'Ίιι'Ίωτχιιλιιι 1jτο Ι·Ί'l_)ι''Τ((Τ((
ι'Ίι((('>ΙΊ'>ομι'vη. Ι•:χ τι11 1 λιiγοι• τοι·•τοι• ιΊ; την 7Τl_)(Ι)Τοχuιιττιιιv1χ1jv
η'χvηv. μι· ιιλληγιψιχ1jν ιτημιωιΊιv ;τιφίιπιηο ο X l_) Ι (JTιi :; 1•;τ1i την
μιψιι·ιjν το1 1 Ο l_)(j'Ι'ω;. ;τ.χ. ω; ο χιιλιic ;τοιμ1jv. ω; ιιλ11Ί\: <ινΟuιΓ,;τι,,v
τοι•; 0;111101•; χιιπvΟι11•ι11ιιtι· 1'Ί1ιι της μοι•ο1χ1j; τι>ι•. Κω Τ()Ιi το. γuιί
' vιμ πος χιιΟ ηγητιj:; Ν. Λι11Ό jiιι(_)ης. i'Ίιιiτι ;τολλοι χuιιη1ιιvοι
ψι·ι ο ω-ιμ
·•
«((\'Ιj%ο\' JTl_)I\' 1-ι; το11 ; ( >uιι ιχο1•ς ΟιιίιΗ>ι•ς» (ιjιΗ(\' 1"111} ,,..
Ι-Ίς ΤΙ( ()l_)ιj Ιr.ιί).
_ ,.,, /Ι!'Τ(ι0ιινιιτίοι• /1<!%((l_)IΙJΤηι\ι ;τι·uί ((()((\'(((JΙ°ιιc Ιltt•roΊ; Τ(Ι)\' ΙΊ'>ι,·,. ι-ι; την ι·ηιvιιv l.(l)
Jjv. (J%�'ιι•�·
το; 1j μη η1,.ι 1,·-:ιl_)ιιςΗιJ\' ΤΟΙ' ((\'()l_)(1'no11. ιιι ι'Ί1ι'ΊιιιJ%1iμ�·νιιι 1•;τ
ιi τι,,v
Ηt_iψΙ%ι�J\'. ιιλλιί %�ιι Ι'ΙC ιίλλ,ι <((!χιιίιι μ1•ιπ1jιΗιι. %({1 ιιι ιιvιι; τ τι•
_
ιΗΗΙ/ΙΙ'
vιιι ι•;το T(•J�' μι·'{ιιλι,!v 1 ·,λληvι,,v <fl'Υ'ι'LΗιψ1'ι,1v. JΙοιηη,'ιv. φιλιΗτιi
ιι·ι,,v
(1·�,i)1Ί%Tl%(1); ((\'(( </'ΙΊΗJ/ΙΙ·v τον l_)Ι)ΤΟl_) Ο('Ίιi'Ίιίιτχ,ιλοv Ιοοχuι
_
ίτιιv.
ΤΟ\'
_
Ι lι νι:ιψ ιι \'. ΤΟ\' 111')'((\' lll'(!Tlj\' Ι Ιλιίτωvιι) �·ιχοv Πl_)07Τ((l_)((
(J%Ι'l'(ίιτι,
,,ι•Jl'Τιιτιι την χιηιιvιiιι,τl\' ιιλλιί χιιι
ιι ;τ ο ι'Ίοχιj v των ()1,ιιι J \' τοι•
ΧL_>ιιτrιιινι
ιψο1• ι'Ίιι'Ίιιχι :•1'. 11 ιτι•μj)ολιj των O t/'1%(1,
:
J\', ι'Ίιιι των Ι·).λιjν(ι J \'
�
l_)
ιτοψι•J�'- 1-ι; την τιιχι•ΤΙ'l_)ιιv i'Ίιιίι'Ίοι11v
τοι• Χ l_)Ι(Πl<(\'Ιιτμοι'• %ιιι Ι·ϊC τοι•c
((\'(Ι)Tl.l_)((; J1\'ΙΊ'!lι(Τ1%()Τητο::
�,c• τι11•-..._ .ιι
- ιινΟι)((J;τοι•� %(((
•
�
�
...._,
· �ι1λ'Λ() !'._,
· ι'J ( (,(.
τοι•τι,,,,_ Ι·Ίνιιι ιιvιιμιι·ιιψιjτητος
.

11 σιyιί του μύστου

την ιφπιjν κιιι το κιιΟ)j;ων.
Οι πl_)ονομιοιΊ χοι ιιι•τοί �-χλ�-;-ηοί τοι• θΗ>ιΊ οιμίλι>ι•ν «νιι μη
l_)ί:ττοι•ν τιι ιί.γιιι τοις χι•ιJί χιιι τοι•ς μιφγιψίτιις τοι::: χι1ί l_)οι;» χιηιί.
την Οι-- ίιιν l_)IJ!Jl\'. Διι)ΤΙ. ι'ΗΎ �-ί\'((l Η( j'((t\'Ht τοις j'[((ίΗ %((Τ((\'οητι'ι·
ωτωπίτω χιιι λι·πηj διι'ινοιιι χω φιλοιJοψιχ1j 1j �·n1ιrτημονιχ1j 7ί l_)ι)7ίιψιωίΗΊ'ΙJ %(([ ψι•χιχ1\ 7ί l_) Οι'ιιιί.0�ΊΗ; χιιι ζ1jλος χω...
'(),τι ο μη (')[(((){των τιι <JιJ<ι 7ίl_)(;τ�Ί 7ίl_)ΟιΗiντιι. δ�·ν χιιτιινω·ί. το
Π(ψιινω:ί. το ψΟον�-ί. το nιψιι;τοι�-ί· ο φΟι,νος οι'>ηγι:( �Ίς το μιΊ10;.
τον ψιινιηωμιiν, το (γχλημιι.
11 ιιπιψίιι -,-:ιιι η nιιλιιιιί χιιι η ηΊ,ττt' t_) <ι χιιι η ΟΙ''(:,( t_) Ονο; 1·1\'ιιι
πλ1\ι:>η; ιι;τοχιιλι•;ττιχιΓιν ;τιψιιι'ι!Ί'(/Ι<ίτι,ιν. Λ;τιJ ;τιφιινιiηο1ν. ιψι'ιΟιΊ
ιιν, ψιινιιτιομιiν, μιοιιλλοι'ιοξίιιν.. . μι•l_) Ι<ί.ι'>t'; οι μιίιηι'(_)t'; χιι1 τιι
Οι'•μιιτιι ι--ίνω.
'Οχι ο Οι·ιi::: (/.1:ι•;), ιιλλιί ιιι•τιί. τιιι''Τιt τιι ιινι,πt' l_)ιιι ιινιχτιί ;τ(ιΟη
ωΟοι'•ν τοι•; «ιιμι•1\τοι•;» φιινιηιχοιΊ ; χιιι ιΓιΟψΗιν !'lC <j't_)Ι%tιιιπ1χιί
χιιχοt 1t_)γ1\μιιτιι χιηιί. των ιι·ι,ηιιψι'vι,ιν. των ;τιιu�-- :Ξ.ηγημ�'\'ιιιν. των
μι-γϊιλι,ιν μι•ιπιΓιν. lι'><Η' το j)ιιΟι-. Π(_)Ο\' νι\ημιι τη::: ιιλλψ(<ψίιι; ιiτι 1·x1·
(_)<Lt'Voj)oλ1jOη () Ο ι:>ιι-�-ι'•ς ( =ο ιι·ιr)Τl(ψι'νος, ο μι•ιπη;) ι•;τιi τοι• Λιι\:::
(=των ιιχτίνιr>\' τιJΙ' ιι ωτιic τοι• ιι'ιίοι• τοι• μι., ιποι•). ιιι ο; τοί«Ι ι•:τιi των
δι-- χομ�'νων ιtι'Τιί; %ιιι ;τιψιι\'<Η)t-. \'ΤίιJ\' ιι·ιινιηιχιΓ>\' μπ«τt_)ι';το\'Τ ιιι �Ί:::
χ�-- uιιι•νοιΊ ; φονιχοι'•; χιηιί. των ιι\'Τ<ινιιχλι,'>\'ΤιιJ\' τιιι''Τιt; μι•ιπιΓιν ...
Υ;τιi την ι'ννοιιιν «μιΊ ιπη;» νοι-- ίτιιι ; τιι::: ιiιπι; χιη�'χι·ι. ι\:τιιJ; ιινιι>
τ�'uω ((\'t·φι'uΟη. 1%((\'()τητιι; ((\'(ι)Τ!ΊΗιc ι)l((\'ΟΙjοι·ιι)( χω ι•ψηλιη�'uιι:::
δημt<Η'(_)'(Ι%Ι]C ;τνο1jς ιΊ; t' t_) γ<ι ;τιινιινΟuι,ι;τίνη; ιι%τινιψολίιι;...
() ( )uιι ι·ι.. ::: 1j οι () (_) </ 1χο1'. ι·,,ί το ;J(_)()Οι)!Ί'τ1χιr'JΗt_)()ν μπιιιψ1•Ομ1(JΤ((I μι•ιπιιγωγ1χιΓιν τι·λι·τι,'ι ν %<ιΙ ,'>1,'>ιιι1χιιλιι,'ιν. !'/ψt'οωc ι'11ιι των
μιιΟητι,'ιν των ι-ίχον οημιι\'ΤΙ%ωτιίτψ' ι·;τί,'J (_) ωΗ\' ι·;τί τη::: ι'�1<ι;τ ιι1,'Jιιyω
γψJΙ·ω; των ιιι1;,::1ιί1,ιν Ι:.ί.λ1jνων %<ιΙ ι'�1· 1ι11τ1,'ιν ι·;τί τη::: ι·ςι·λ1°;1Ίι); 1·:-1-ι'
τιι j)ι).τίω των ιινΟιΗ1):-τ1<π1χ1,·)ν ιrτιJΙχι·ίιιJ\' τοι• ;τολ1τ1ιφοι·• ιΊ:: :-�ιι\'ίt\'
Ο l_) ιr'ι;τ1νι>ν %λίμ«χιι. () Ιlι•Οιιγι> (_) <ι::: χ1ι1 οι Ιlι•Οιιγιit_)tϊι>t ι·ι:: την
0 (_) </ Ι%Ιjν μι•ητ1χ1\\' ι'�1,'Jω1χιιλί1ι\' ι','JιιΗΗιν νι'ιιν (ιιΗ>γιiνο\' πνοtj\'. ιινι,>
τιΊΗιν ;τ\'ΙΊ'/t<η1χιiτητιι χιι1 ηΟ1χ1\\' ιιγ1ιiτητιι.
11 ιιί·rλη τοι• μι·γ1ί.λι>1• μ11 Ο1χοι'• ,'>1,'>1ωχι'ιλο1•. το1• ( )l_)ι/ ι'ω::. τι Η'
'Γί.ληνο; ω•τοι• μ1Ίιπι)Ι'. %ιη1ιψιίνπιι1 ιiχ1 μιiνι>\' ι·ί{ τη; j\ιιΟιϊιι::: 1·;11ι'ι l_) ιίο1Ί1>C ι·;τί το11 ;τνι·ι'ψιιτο::: ιiλι,J\' των Ι•:λ λ1\ν 11J\' ι>ιΗj 11.)\' (:-τ.χ
Ι Ι11 Οιιγι\uιι. Ι Ιλιίτωνος χiλ.) ιιλλ1ί χιι1 ιι;τι\ την 1ιλληγιψ1;,1j\' ι'11ιι τη-::
τι'χνη; ι'χιι,ι)(((!Ιν, %((Τ(( τ,11•; ;τuιΓηοι•; X l_J l(JTl((\'IXOI,'( ;((_)()\'ΟΙ'; τιJΙ Ι
Ιη1Η> 1'• 11)( <> ι:><ι,ιΊ,ι; (fiλ. ι· lΊ,ιτΙJΙ__>l.(1/ 1, ΧιιιιιτtιΙΙ'IΥ.tj )((/1 /Ιι<ιιι·τι�·ιj.·Ιυχιιι,ιλ,ι)'/ΙΙ.
Λ · τιίμ ος, ιιι λ. 1)7 Υ..ι .).
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1 ΙΛl'ΛΔ( J:::ι ι Ί'�2Ν ΙΝΔΩΝ

ΙΣΑ ΟΥΙΙΑΝΙΣΑΔ
Λ/ι τ,ί,ι uιι,ιι; ,ι:υί τιι ιιy; λικ,ί: Ιί·ιιιu;ιι'οι• 2.'ι/lι_ι ιί
1

Ιt'ωι• το iΤι·•μ:τιιν 1,; την (')1\ξιι τοι 1 ΗΗΗ•: χω ι\λιι ι>ιΗι ζοι•ν χιιι
χι,·οι•ντιιι ι·;τί τη; γη;. /.1Γιντιι; το nιιι>ο�ιχ1\. l-\uι·; χ<ιι_>ι'ι ιΊ; το
Λι1,'ινιο: μη Οι'πι; την χιφι')ιιί ιΗΗ 1 ι-·ι; την 1·ξο11 ιτίιιν 1·,·ιi; ιίλλι>ι1 .
Ι •: ι_>γιιζι\μι·νο; χ«τ' ιιΙ'Τ(Ιν τον τι_>ι\:το, μ:τ<ψι-ί ι-'ν<ι; ϊινΟι_>ω:rο; νιι
JΤLΗΗΗ')ο%ι'ί μίιι tωιj ι·χιιτιi π11·ιν. Μι\νον :τι_>ι'ιξι·ιc ι·κπλΗ1Οι·ίiΤ1·; Η<;
ΤΟ\' Ηιϊ\ν (')ι·ν (')Ητμι,·1(Η'\' την ψι•χιj τοι• ιινΟ ι_>1Γnι11 1 . Υ:τι'ιι_>zοι•ν %ιiομοι
οη>ιχ1Ί1,ψι',,οι <ι:τι\ (')ιιίμ11ν1·;. :τΙΊJΙοχι'; :τλ1jι_>οι 1 ; iΤχι\τοι•;. 'Ο:τοιο;
<(L!\'l'ίT((l το ;τνιΊ'•μιι ι·ι::: την ζωιj\', ;τί; ττι·ι ι,; το !Τχι\το; τοι• Οιινι'ιτ<Η'.
Το ;τ\'!Ί'μ<ι. χ1,ψί; \'<ι χι νι'ί τιιι. ι'ί νιιι τιιzι·•τι·l_)ο ιι;τιi το νοι•· οι
ιιιοΟψτι,; �Ι'\' μ:τιψι11' 1 ν νιι το ιι Οιί<ΗΙΙ'\': Ι·ϊν((l �ιιι ι_>χι,·ι; ;τι' l_! <(\' ιι;τι\
«ι'Τ1':::. ΥιJϊι'φ,·νο ιιχίνητο. JΤLΗΗΤ;τι·l_)νιί ι·κι·ίνι11 1 ; :τοι 1 τι>�'χ<Η'\'. Ι•:ι; η�ν
11ι;c1Ίινι\ τη::: ι•:τιί ι_> ξι,,'ι; τοι•. το ;τν1Ί1 μιι τη::: ζωιj; οι')ηγι'ί Τ(ΙΙ'C ;τοτιι
μοι\:: τη; ι') ι_> ιίοιΊι>;. Κι\'Ι'ίτιιι χιιι (')ι·ν ;:ινι'ίτ((l. 1-ϊν((l μιι;ψιιί χιιι ι·ίν((l
ΧΟ\'Τ<ί. Ι·:ίνιιι Ι'\'Τ(ΙC: ι\λιιιν %((1 1-ίνω Ι'Χτι\::: ι\λων.
ϊ);τοω; Ι-Ιλι';τι·ι ιiλι·; τι; 1 1 :τιί ι�ξι·ι::: 1Ί::: το ι·ιιι•τιi Τ<!Ι' χιιι τον Ηιι•τιi
τοι• !Τι· ι\λι·; τι; ι•:τ1ίι�ξ1Ί;, ξι·ψι·ι·•γιΊ ιι:τ(\ ιiλοι•; τοι•; ιι 1ψιΗ"; (ιι:τιi
κιίΟι· ψι\Ι-\ο).
'Οτιιν ι'ν«; <Η>ψιi; 1-\λι':τι, την ΙΙΙΎιίλη <ιl'ΤΙ) ι·νι\τητιι %((1 ι> 1,ιι•τ1i;
τοι• ι'χι'ι γίνι, ιiλι'; οι ι•:τι'ψξιΊ;. ;τοιιι ((('Τ<ι:τι'ιτη %ιιι ;τοιιι Οι.ι'ιΙ•η μ.:τι�
ι�ι·ί :τοπ' νιι τι>\' :τλ ηι �ιι'ιιτη: (<<γγι;Ξ,ι·ι).
Το :;τνιΊ·•μιι 1·γι'μι111' τιι πιίηιι μι' την ιι%ΤΙ\'ιψολίιι τοι 1. Ι·ϊνω ιίι•λο
χω ιίτι�ιιιτιJ. ιιyνι\ χιιι ιινι'yyιχη1 ιι:τιi τι> χιι;.,:ιi. \·ϊ,·ιιι ο 1 1 :τ1' l_! τιιτο;
ΠLJ<H/ 1jτη; r.<ιι ιτ;.,:ι·;ττι\μπ·ο:::, 1·,'Ι':τ<ί l_) χον r.ιιι ι•:πι_>l-\ιιτι;.,:ι\. Ί'ο:τοΟπι'ί
ιiλιι ηι π ι�ι'ιγμιιτιι ι·ι; την ιιτι�ιπι\ τηc Λιι,J\'Ιιiτητο;.
Ι ·:ι; 1-\ιιΟι• ο;.,:ι\τι�c :τί:ττοι•ν 1·;.,:1Ί\'ί1Ι ;τοι• ιιχι1λιΗ 1 0ιΗ'\' την ,') l_) ιίι1η.
τ
Ι·:ι; 1-\ιιΟι'•πl_)ι> ιJ;.,:ιiτο::: : ί:�το1 1 \' 1·%ι·ίνι1ι ;τι11 1 ιιr.11λοι•Οοι'1\' την γνι,-ΗΤIJ. ()
τ

ι-'νιι; Ι'ι\•ιιι το ιι:τιη1'λΗψιι τη; γνι,·Η11·ιιι.::. r.ιιι ο <ίλλο; ιίνω το ιι; οτι'
λι·ιψιι τη; (')ι�ιίιπι,ι;. 'Γτιτι ι'χι11ψι' ιιχι11'1 ι11·ι ιι;τιi τοι•.:: ιιι�χιιίοι•;
ιΗΗ/'ΟΙ'C ;τοι• ι·ξι\Ί'ΙJ<Ηιν ιτι· μιις 1ιι·τιj ΤΙ]\' ιιλ1jΟι·ιιι.
Ι•:χιί
' νο.:: :�οι• γν1,ψί'Cι·ι <ψ(f ι\τι·ι�ιι την γνι,·ωη χιιι την ι') ι� ιίι�η. μι'
την (') ι� ι'ιιτη ι 1 :τ1·l_)νιχιι τον Οιίνιιτο r.ιιι μι· την yν1,·>iTIJ ιι·Οι'<\'!'Ι ιπην ιιΟ<ι
\'<(!ΤΙ<ι.

2 l 'i
Lf ι)ι!ΟιΊ οχιiτος πίm.οι•ν f'Υ.Fίνοι :;τοι• (!i<ολοι•ΟοιΊ ν το !'\'lΙΠ(ίl_)χον.
Lf ι)α0ιΊ πι_>ο Ο%6τος πίπτοι•ν f'%!'ίνοι :;τοι1 (!i<Ολοι1ΟοιΊ ν τι� l':ΤΙΊ>\\ιηι
κιS.
Ο {νιις Είνω το υ;τοη'λι-- ομιι τοι1 ι•:τι'ι_>l\ιηι%οι ί %ω ο ϊιλλος ι-ίνιιι
το α;τοτ{λf·ιηω τοι1 f\'l'πιίι_> χοντο;. 'Γτοι ι'χοιψf ιι%οιΊ οι-ι ιι;τιi τοι 1 ;
αι_>χιιίοι•ς οοφοι•ς ποι 1 f·ξ1jγηοιιν ιπ μας ιιι•ηj την ιιλ1jΟ1-- ιιι.
l:%1:ίνο; ποι 1 γνωι_>ίζι-- ι ιιμφιiπι_>ιι. το ι 1 πι'l'i-\ιηι;,.ι1 %<!1 το t-:\'l'πιί ι_> 
χον \ 1Πfl_)νικιί τον Οιίνιηο ;ωι μΕ το ι•;π ι_> Ι\ιηικιi φΟιίνι-- � ιπην ι!Οιινιι
σία.
Το ;τι_>ιiοω;το της ιιληΟι-- ίιι; ;τιψιιμι-'νt't %l_)ιψμι'νο ιi:τωΟΗ' ι·νιi;
Ί
κι %λοι• χι_>ι•οοιΊ . Λπι1%ιίλ1•ψt·' το ι1) Οι-- ι' τοι• ι1·ι1ηιi;. ι1,ΗΤΤΙ' t'γιΓ> :τιΗ'
cιγιι;τr(> την αλ1\Οι-- ιιι νιι μ:τιψι'ι�ω νιι την 1ι\ιΓ1 1
Ω ζωοι)ιiτιι 1\λιι', η'%νο τοι• Κι•ι_>ίιΗ' τη::: ι'Ιημιοι•ογίιι:::. μονιιχι;,,.ι'
π ι_> οψ1jτη τι11• 01 1 ι_>ιινο1'•! ί\:τλωιπ το ιι ω::: ιίοι• %ιιι ιι;τι'ιτι•ι�ι· την t'%τ1 1 φλωτι%1ί ιΗJΙ' λιιμ;rι�ιiτητιι γιιι νιι μ;τιψι'ιΗ1) νιι %οιτιί;ω την ιι%τινιψιi
λο μιψφ1\ ιίοι•: το μιαι�ινιi f'%Ι'ίνο ;τνι-- ι•μιι ;τιΗ' ι--ίνω Ι'\'Τιic 001• ι·ίνιιι
το ιι)ι%ιi μοι• 1-:οι1'1τιηο πνι'ι'μιι. Ι·:ίΟι-- η t.11Hj νιι ι•;τιίγt't ιπην ιιΟιίνιιτη
ζω�\ %1!1 το 01Γηω να ι•;τιίγιΊ ιπις ιπιίχπς. ΟΜ. Ω ψ1•χ1\ μιJΙ'. ι·νΟι•μιΗ'
τιJΙ•ς ;τιιλιιιοι\: ιιγιΓ1νt':::, t'νΟ1•1ω1'•. Διιι τη::: ιηι_>«ΠιJΙ' το11 %ιιλι>11 . ι>ι'Ι1\
γηοι' μιι::: ιπην τ1·λι%1\ t'ι'λογίιι. ι1> ;τι•ι_> Ο1·ϊΥ.ιi t'ιτι• 01-- 1' ;τοι• '(\'ι1>ι_>Ι�ΙΊC:
ιSλιις τιι; οι\οι•ς. Ι•:λι-- 1 1 Οι' ι� ι1ωι' μιι; ιαιi το ;τι'ί}ι;τλιινιΓψι·νι1 %«%ιi.
l lι)()(Jf'Ι'Xt'c: %((! λιηι_>Είιι ;τι_>ιΗΗj t'ιHH'/ll' ΙΊC: Ηίt'.
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ
1 l<ψηγ<i ι_> ψΗ' τον λι•;τημ�'νο ϊινΟ ι_> ω;το, γν(Ιψίζοντϊις τοι• ξ�'νι:ς
< rι '/Ιψ< ψι'ς.
Λ!!ΟΛ/1ΩΝ!ΟΥ ΊΟ}" ΊΥ/ΙΝ!·.Λ (Φιλ,,,πuιίτοι•. Λ:τολ. ΊΊιιιι,. ι:·:τιιιτολοi)
(Τι) λ, 1nοϊ•ιι.·νον <t)J,otυloι,; κcιΧι)Ι; Jtιιι)(ψt 1Οι)ι'1)

*

Το ιI,I>ς 1jλΟ1·ν ι-,ς Τι!\' κιi(Jμον, κ<ιι οι ιΊνΟ ι_> ιrι;τοι ηγϊι;τη<Jιιν το
()Κιiτος 1ι<ίλλον. JΤ<tι_><ί το 11•ως· ι'\ιιiτι 1jιJ<t\' ;τονηι_ιιΊ τιι ι' ι_> γιι ιιι•τι,'ιν.
!!!l"ΟΥ(Κιιτιί /ι,ιιίι,vη, γ, / 1))

*

Νιι μην Ι':ιτιΟι•μι·ί::: νιι ι1πι--ί(_)1Ίς (J;τιiιJο γιιι τη ι'\ικ1\ <Jοι• <Η'γκιψιι'\1\.
Νιι ι:;τιΟι1 μ1-ί; 110\•ι'ιχιι ν<ι ιJ,Πί ι_> ιΊ( ι·κι·ίνο το ι1;τιiιJο. πο1 1 ο -ι.<ιι_>
ηιiς το1 1 Ο<ι Ο ι_> ιΊ\•ι'Ι ΤιJ\' ;-:ιiιψο. 1-ϊιJ«Ι ι'νιι κιψμϊηι τοι• κιiομοι•.
1 Ι ι_>οιη1·ι'ι_> ο\·τ«; TLHHj'ΙJ ιJΤιJ\' ;-:ιi(Jμο. Τ(_)ι-'ψι:ι; τον ΗtΙ'Τιi ιJοι•.
Λ.ηί το /iι/iλιΊ, «Φι,ι:; ,ιτφ' Λτυιι:rιί"
Νιι μην 1 1 ,τιJΚ(_)ί\'ΗΗιι. ιιλλιΊ ιi.τι οκι';ττΗΗιι νιι το λ�·; -ι.ιιι ιι; πι'ι
ι_ιϊιξιΊ τον <'<λλιJ· μι>\'Ο ιiμω; νιι το λι-::: μι· %<ιλιi τ ι_> ιi;το %<ιι ν<ι ίΊίηι:::
Κ<<Ι ι·:Ξ_ηγtj(JιΊC:.
Ιϊυιιηιι::: !!ιιι'ιJιιι::: (Χuι,rrιι,\ιιι•Αι>Ι'. ο ;·ι·υ. !!ιιι'ι)Ι(}ζ οι-λ. 70)

.,

Τιι μι•ιrτ1j(_)Ι<ι τοι• Ηι·οι'• �ΊC: τιJι•ς τιι;τ1,νιiι1'LΗJ\'<t( ιι;τοκιιλι'•::πιJ\'Τ<<Ι.
11 τ<ι;τι-ίνωοη πλιΊο;τιJΙι-ί Tlj\' ψι•χιj ι'\ιιί Οι-ι ιrJ\' ι'\ωι_> ι·ι,'ιν.
Λγιο::: /ιJιιιίχ ιι 2.'ι· ι,ιι:::
Ν<ι Οι·ι,ψι-ί::: ιΗΗ/'ΟΙ'C ι·κι·ίνοι•; ;τοι• μιλϊινι· μι· τιαιΊ\'<Ηf (_)<)(}1'1 νη γιιι
τον ι·<ιι•τιi τοI•::: κω ίΊι·ν τιιι_ιιίζι!\'Τ<ιl μι· τιι 'ι'Ι'(_)Ι<ψ<η<ι της ί:.ωι\;. <ιλλιί
Υ\'ι,ιuι"C.ιJι•ν ν<ι 1•:-ιιΗ1·1\Η11•\' μι· ιιξ1ι!;τι_ιι';π1ιι κιιι μι· μ1'τι_ιο κιιI τις ι!Ι•μ
ι1·οι_>1'; κιιι την Ι'Ι'ΤΙ'Χtιι.

Κι'ιΟ1· λιi'( ι!( ιΗJΙ' νιι Ι "l\'ltl η ιιλ1jΟ1Ίιι. η 11·ι_ι1j ιιλ1\Ο1Ίιι... Τι1 1\ 1 1:ι'•ι'\ιJ:::
1-ίνιι1 κιικιi ιι:ιολι'•τως ... () Ζ:ιιτιινιί; 1'χι'1 ι'\1•0 ι1νιiμιιτιι. �<<τιιν<ί; κω
ψι-ι\'\ο;.
!Ιι"χτιιιu, 1::: Οι'ί'Χιι·, (Οι ιίιlλιιιι, jiιjiλ. 711, .·1)
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Λuχίζω να νομίζω πω� τιίφιt μονιίχα ξι'uω τι Οιt ;ri'ι �'ι•τι•χίι(.
Τιίφ<t μονιίχιt το κιηαλιψιιίνω, γιιηί το ζ(Ι), το ;rιφ;rιίλι(ω uητιi τη;
ΧuηιrτομιίΟΕιιις: ευτυχία flu πι:ι νu κιίνι:ις το χuέος σου. Κι ιiσο πιο
δύσκολο το χuέος, τιίσο πιο μεγιίλη η ευτυχία...
Νι'χοΙJ Κιιϊ,ιιι,τϊ,ιίχη (/Jι',κ: χιιι :τολιπιΊι τοιι Λλι"i;η 1/.ουυ_ιι:τιί)
*
Λεν π u έπει ποτέ νu εμποδίζετε τους uνΙΙ u ιΓιπους νu γίνουν
πλούσιο ι, uλλιί πuέπει νu τους μufluίνετuι νu �ωιριίζοντuι τu
πλούτη τους.
ο. /Ιίfi,11,χιιίιι ((11 /!ιι,11'λιϊο τη:; Ι'/(!Ιj1·η:;, ,ιιλ 78)
�
'Οτ«ν ι'χι'ι; ;τλοι'ttο, ιί;τλωοι' το χι'uι

1101•

ιποι•; ιι,(Ι)χοιΊ;
Φ!,2Κ)Λ!ΔΙΙ (!Ί·ιιίμ ιιι, .18)

(//λοιίτοι, ι·χ,ω, ιτφ' χι-ι'υι1 :τπ·ηπιίοι•ιιιι, rίψ·ξοι')

Το Διοικητικ6 Συμβούλιο της
Θεοσοφικ1ίς Εταιρείας ευχεται
στου ς αγαπητο ύς αναγν<ί>στες
του «Ιλισού», καλές εορτές, καλ1ί
υγεία και κάΟε ηΟικ1ί πρ6οδο.

() 1-1 Λ I Ο Σ
ΚΛΤΑ T()Yl: ΔΙΙΜΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΥΣ

2ΙS

Λπουπliυμ,πα από το βιβλ{ο του μιγιiλου λαογράφου
Νικολliου Ιlολι'τη (1852 - 1921)
Ι\1πωι ιψ1%1Γι::: ο 1jλ1ιιc λι'γπ((Ι μιiτι του (·)ι:ού· TΙJC ιιι•τιj; 1'\1· μπιι
ψιψι'ι:::. Ο1-ι,ψι11•μι'νιΗ' τοι• 1jλ1ιιι• ω; ιΗ/ Οιιλμοι1 1j ω; <Hf ΟιιλμιΗ' τοι•
Ηι·οι'•. ιiχι 11ιiνι1 01 ιφχιιίοι Τ:λληη; 1·;τι11ι111 ντο χuιjο 1ν («Διιi ;
(Hf Οιιλ11ιi:::». l lo!<iι)ιJΙ'. ι-:uγ. 11,1. 2(17). ιι λλιΊ %((1 ;τι(\'ΠC ιJϊ.ΙΊ)ιiν ()1
λιιιJι'. μηi'\�' Τω\' ιηψίων 1·�1ιφιΗ'μι'ν(Ι)\'...
Υ:τιi τ ι,J\' ιφχιιίω\' ο Ί Ιλ 1οc ι·\'ιψί(ι-το ;τιινi'\ι·u%ιj; %ιι1
;τιιν ι'\ιιιj11 11Jν· %ιιτιΊ τιι ιψη(_)1%ιΊ 1';1η «;τιΊντ· 1·ι1·ι1(_)ιΊ %ιιι ;τιιντ·
.
1·71((%()1,'ΙΊ». Ιλι1'ιι)(( ΙΌ 277 (ιiλιι Τ(( j\λ�';τη %((1 ιiλιι Τ ((%()1 1 ΙΊ). ι-:ν ΤΙ!)
<ΨΙJLΙΙ%1,·, 11 μ\'ι1J �Ί; ΤΙ]\' Δ1jμητι1tι\' λ�'γπω: Η1·ι,·1\' <!%ιJ;τιi; ηι'\ι' %<(1
((\'() (_) 11,)\' (Υμν. !ΊC ΔΙJΙΙ!Jl(_). (12). () Λ1ι1;,:1'•λι1::: (ΙlιΗψ1jΟ. ()!) ((:1()%((λ1°ί
((l'Tl1\' ;τι (\l<IΛT1j\'...
(1/ιιι·,\ι·υχιj::::" τιι .τιίι-τιι /iλι·.τιιιι·.
f ft()'1>1tιίμ(ΙΗ': () Tfl ,ίtί)'Τ(l y1·ωut'�tιJ)'.
//ιιι·,ί:ιrη::: () τιι .τιiηιι ;ι:..ι·.τ,οι·.)

Τη; ;τιινιιιJχιι1οτι'ηηc ΤιΗ' Ι ΙλίιΗ' λ((Τ(_)�·ίιι; λι·ίιι,ιινιι iΊι1 \'ίΙ\'Τιι1 νιι
Ο1·ι,ψ11Οι,·Jο1 τιι i<(nιi τιιc 0ΙΊ_!Ινι'ιc Τ(_)ι>:τ<'ιc ιι1•τιΗ 1 τ1° λοι1μ1·\'ιι. ιιι :Τl'LΗιί
τ
1
ί{((I ιιι %λψ'\ιiν1·; ... %((1 1j : uο::: ((\'((Τ()λι'ιc :τι)()(J!ϊ'Χ1] . ΤΙ]\' i'\1° %((Τ((
1
τοι•; ιιπιψ1%(>1 ; χuιiνι>1• ; λιηι��Ί°ι(\' τοι• ηλίοι• !'\' 1-:λλιΊι'\1 ((\'Tl%((T((
(�Tlj()!' :�ιΟιινιΓJC η τοι• 1η1ι'ι>1 1 Ι Ιλι'ι>Ι'...
ΙΙ1·ι�1λ1·ι'μιι1ιι ι·;τι'οη; :τιιλιωΊ::: λιηι�1ϊιι; 1-ϊν((Ι Ιι!Ι!)C ο.1ιι\'Ιιι1 !Ί'χιιί
ΙΊC ΤΟ\' 1jλ10\' %ιιι ιi(_)%ΟΙ ιΊ; ΤΟ ι1\'ιψ1ι ιι1•το 11 . Κιηιi ΤΟ\' Ι·ϊ11,ηιi%L1ΙΤΟ\'
(Λ45) ο ji(((11λ1 ι•; %ιιι Ι] j\ω11'λιιΗΗι TΙJC ΛΙ\ιjνιι;. ιίτ� %\'<JΙ ι1\'ΤΙ :::.
τοι' Ί/λιιι χιιι τιιι' ()ι•υ οι•ιί ιrιχι·ιιi ,,ουιιχιιλιιι;οιι

.
ν· ιιξ10Οι,·)(Jι \' ιι;1ο;(τιjιΗ1ΗΙΙ 11'%\'Ο\'. Κω �Ί; τιι i'\ημοτι%ιί ιιιψιιτιι
((\'(((/ �'ι�ι)\'Τ((\ T(Jl((l1 T((I ι'\πjο�ΊC. (!)( 1·\' i<LJl]T\%(1) :
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Το Οιο π<ψ<α<ιλεί κω το ψl'Υ'tιίοι,
τον Ί Ιλιο νιι τοι 1 διΓΗΗΗ'ιΗ τη χ<'ψη.
Ί
1. Οι //ι Jιιιιι :rψyω·χιίνοιιν τοι· Ί !λιοι,, ιτrψ'rι ΟΙ'Π( το .τψίu(Ι).ίΟΙ' .τψιc; rιι•rι
τολιiς. ![ ι,Ίιο,)ος των ι)ληι•ιχυίν 1,111,ίν οχι,\,ίι• :1111τιιJΙ' ιίτο ι·,πvιιμμιΊ•η .τψι:; ω·ιι
τολιίς. Κ(lrιί rοιις μι·τιιyι·νιντι'vοιις χψίνοιις ;τιιuι'λιι/!01• TIJI' ,11Ψιj!Ιι,ιι πιι(_)ιί Τ(Ι)\'
Ι [ι·ρυυίν οι ['ωμιιιΊil κιιι ι·κ τοιiτιιJΙ' οι Χριιιτl(η•οf. / lιψιi τοις rψllο,\ιίςοι;:: ,\ιι τηυιί
θη η Π(.!ΟC: ιινιιτολιiς ;τρουΙΊιχιί, ,11ιμrι ι,ίνωc; ,)ι· ,ί!}ΟC: το ιΊ-Ιος τ·;ι;το κτι:;r11•τrιι ιιι
1-·χχληο/Οι, (5.πrος οι ι:ν ar,r(l/ς t'χωοt �ί(ίιιτοτr· :τυοc: (Ο'(Ιίολlίς 1-·ιπv11μ,ιι1'ι1011 το
:ru<)ι1uJ;rtH1
.

ΕνιΓ> %<ιτ<ί την ιψχιωiτητ<ι οι 1 ν1·τιιι•τι c. πο 11 Ί Ιλιο; :τuο::: τι1ν 1·:τί
των %<ψι•ψιΓ>ν λιιτί_)Ι'ι•ιiμ�·νοι• Δίιι. οι ι·%χι_>ιιπιιινΙιJΟ!'ν·π::: Τ).ληνι -:::
ιιντι%ιιτι'ιπηιτιιν την λιιη11'ίιιν τοι• 1 Ιλίι>ι' ί'Jιιί τη; τοι• ιιγίι>ι' 1 Ιλίι1ι•...
Την ομοιιiτητιι τι>ι 1 ;ψιΗι 1ίτοι• Ι Ιλίι>ι• πι_>ο::: τον Ί Ιλιον πιψΗιίuη
<Ηιν πολλοί μι'χt_>t τοι;()Ι', ()ιιί. τιιι'•τι1::: Ι';ηγοι·•νπ; την ι·ν zιψι•ιι ιιί:::
f'λλφ-ι-ι.ιΓ)\' ιψι'ων λιιτι)!'Ι((\' {(l'TOI' ... ι:ι; ((;ΤIΊ%()\'ίοιΊ; τη::: 1ιπιψι)ι)
ψιΓJΟl'(ιJ::: τοι• Ι ηι τοι• Χ ι> ΙιJτοιί , ο llλίιις πιιι,ιιιττιί. τον Ίlλιον χrΗ ο
J\Ιωυοιίς τιιν l:ι:λιίνην, ω; τοι·•το %ιιτιιιι ιιίνπιιι 1·% ιΗ'/ι/ ',ολ1%ι,·J\, ΙΊ%ιi
νων τη; �1πιιιωuψΓΗfl'(Ι);, ((\'((γομι'νιι)\' ιΊ; τοι•; Πt_Ιtι'ηι>ι•; τοι• χι_>ι
(Πl((\'ΙιJμοι• χ ι_>ιiνοι 1;. Ι'\' ω::: 11 μι·ν Χ ι_> ιιπιi::: :τιψίιπιιτω ί'Jιιι ιπιιι•t_>ιΗ-. .
τον ()1· Μι,Jι ιιηίν ιιντι%ιι0ιιπιί. ιΊzιΓJν μιιι; Τ(Ι)\' ιι ι'ιιΙΙΊιJ\' τη; οι·λιjνη: 1j η
λιιτινι%1j λ!'ξι; / .ιι11;1 %ιιι ων I Ιλίιιν ο 1jλιο::: 1j η λι'ξι; Sol ...
Λιt()'/!}111/ΙΥ.ιi ,ιι•μμιικτιι. ιι·. ιJΙλ. Ι J(). 15. i .

tt
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220

1-1 ΕΡΓΑΣΙΑ
Λπιiψης των αι:,χαίων Ελλ1ίνων Λιανοηη(ιν

Λν ίΠ[_)1'ψ1ϊς το 1\λι'μμίι ίΗJΙ' ,11· πολλιί ;τ LΗίγμιιτιι ;τ(JΙ' ίΗ'Ιι/><tί\'(JΙ'\'
γ1• [_)ι1) μιιc. Οιι ΚίιΤ((λιψιϊ; ;Hioo (Ι)ψΟ.ιμο κιιι ιι;τοπt.�-ομ((τιί'.ιi ;-ψίίγ
μιι Ι'ίνιιι η ΤΙ[_)Ο<J;τ(ί0ιΊιι ΚΙ ο κιi;το:::· γ1ιιτί ίΠιιλιιγμιιτ11'; \'ΙΊJΟΙ' l\ιιΟ01 1 λι,·)\'ΟΙ'\' %((1 Ι\uι'ιχο1•;.
Ι Ιλι11 1 τι'ιL'Χ<1Ι' (110ι%ι'ι. 21))
,
(λ"ιιrιιμιί/1(){( ,\ 111' ιιι:; 1(1'/'ιJtμι>)' ,,u,ii')IΙI χιιι τιλι Ιl{ι)l'(l)"<i1· 1 .,ι,ιιι·λι ιιι :-((1{
:τιiι·,,:; ι·ιιrιΊ·. ι:τι' .,ιιλλιί rιω· γιyι·ιιμιΊ•ι,11• ι·.,ι/iλιΊ/·ιι.:;· οτιιyιi1·1:; μι 1· ί'ΟU ι',\ι:το.:;
,ιϊτυο:: χοiλοι'ι·οι 1 ,JΙ1·)
11 ΙΊ_J'(ιωιΊι ilLHJ ,1ί'ι\•τι,1ν ιΊ\'((Ι ι1 (Ι); γιιι τη (ωιj.
1//1·,\ιφοι• (ΟΛΙ',Ιt.,1,11•/γ,ιιι .\', Η,)

ΚιιΟι,'); τ(( ιι ι•τ(ί μι· τη μι'τι)Ι(( ;τ()(J()Τητιι \'!"[_)tJ\'1 τιJΙ'ί/'0\'Τ((I. Ι"\'1(1 μι·
τη μη1 ιίλη ;ινίγιJ\'Τ(((_ μι· τον ι',\ιο τιΗ1;10 κιιι η ψι•χιj. μι· τ1JΙ 1 ::: %((\'ίJ\'Ι
%ιJΙΊ ; ί{(J;τ()Ι'ς ((\'l'ψι,·)\'!"Τ((I. Ι"\'ι,'ι 111· τοι•::: ι 1 .11·uι\ολικοι•; %((Τ((ι)(ίλλπιιι.
f!ΛιΙΙ'Τιψχιιι· ιf/tlιγ,ιί, Ο/1}
(S20:11u }'llU Τ(Ι (j l'Γtl τοι.:: ,!01' μ1 Tι_JftJΙ:: ,;()(!(1/ rυ1Ίι 1τtt!, τοι:: ι)f .ίιιλλοι',,: .τ1-/
}'J [tll, Τι11' tll'ΓOI. T!._}O:TιJI' 1/'l'ΧΙΪ ΤιJ/:: ,lO 1' ιfl'J(,LIJ f!..Jot.,: (!1'�-1 [(!/ ,"ΤΟ\'ΟΙ,::, τοι:: ι). Ι'.11 !._)
/lιiλΛιιι•ιιι /iιι:rτι'':_ι rιιι).

22 ι
Απ6 τη λαϊκ11 μας σοφία
1 I L_J <tμ<ι ί°)οι•λι'μι'νο
Πl_)<Ίμιι ζηλι-- μι'νο.
Τι>;τος Ι)οι•ληιι-'νος
τιi;ως ζηλ�Ίιι'νο;.

11 ;τι'τιΗι ;τοι• ,:ι•λ<tfl μοι'•χλιι ί°)ι:ν ;τιιινfl.
<νl!Οος : 1 ,Α ι( )μ 1-·ι,ο::: ιι·ι1κο:, Oll ;τοιι-·i» Λuχο{ιι �-τ11ι11 11jli'r1

,.

() {:-)1:ιic Τ{Jι-'φ�·ι Τ(( ;τοι•λιι,,
r"' ιιι·ντοι•; /)ίt\'Η %<(1 το φιιϊ οτη φι,,λι,ί .

..

11 πολλιj i)οι•λπιί Τl_)<ίJ�Ί τον <ιφι'ντη της.
(/! ι,Jγιιιιι'ιι :τφ·:τι-ι νιι ι,'ι,ιιι ιιι·ιίλογη τιιιν ι.ι 11ιιιχι,ί1• 1>1•11,ίμι,,11· τ,,,, ιι1·ΙΙι_1uί:ιr>1•,
t1 .,7tΙJ( r1μι'ι1ιι1::, 1·!:_ηy1ϊ' ο l'. ,\'ιiyo:.).

Απι) τις ΛιΛαοκαλίες του Ν εοπυΟαγι) {_Ι ειου ΔιΛιiσκαλου
l:πυuίΛωνα Νιiγου.
Δι<t την ωΊξηοη τηc: ψι•χιzιj; ί')ι•\'ίψlr.<>τητοc των ιινΟ ι_J ιίJ;των ,:ιιι
την ι'Ίι' ιιι•τιίc: ιιιΊ ξηηη τη; ί°)ι<ινοψπιίJ; τοι•; ιi;rω; ι·;ιιτι'•χοι•ν τοι• ιτ;,:ο
;τοιΊ τι,>ν ω'ΤοιΊ , ()(( ι•;τοί°)ι·i:;οιψι-- τι; ιφχι' c: 1·;,:1-ί νι·; οι ο;τοίι·; Ηj,ιψμο
ζ1iμ1·ν1·ς ,:ω ι-- ξι ιγνίι 1ι 11 •ν την φιΊοη ι·,:ι-ίνων ποι• Οι'λοι •ν νιι μι•ηΟι 11Ί ν
Ι'ΙC: τιι; ((ληΟι:ί((ς τηc: Φι1 01'ι1JC zιιι τοι•; ;τL_Jο;rιφιιοzι,•ιΊ(οι•ν ιΊ; το
{ ι_Jγον ι'Ίιυ τοι• ο;τοίοι• κω <ιι'Τοί οι ίι'Ίι<>ι Οιι <ινι'λΟοι•ν ψι•χι,:ιίJ::: ι·ιc
(-)ι-ιοτι' L_J οι•ς ;τvι·ι•μιιτι,:οιΊ c: %<>ομοι•; κιιι την ((\'Ο ί_)ι,ι;τιiτητ(( ()(( /ΙοηΟιί
<ΗΗ'\' \'(( ((VΙ-J,ιχΟι:ί 1/.{tl \'(( Κ((Τ((\'ΟΙj<JΙ'Ι ΤΙ>\' ()1/.();(() τη:::.
ll ιι <ίιτον κullιίκον του uνllv<ί1που ι:ίνω ν11 ι:vyιiζπιιι. 11 ι:ι_ιγωιίιι
ι:ίνιιι φυοικιίς νιίμος και ί)ι' ιιυτιί ουίΊι;ν ιιvγι:ί ι:ις τον Άπι:Ιf.!Η
Κιίομο. () μη ι·l_)γ((ζιiμι·νο; ι'ινΟ ι_J ω;rοc ;τιφι1ιj\ιιίνι·ι 1'Ίιιι τηc j\οι•λιjι11·
ιί>; τοι• 1-- πί τη; λι·ιτοι•L_Jγίιι; τι,Jν νι1μων τηc <ψγιινιzιjc τοι• ιι·ιΊ ω·ι,J::: ,:ιιι
τοι •; ι:zτοπιι.π Ι'Κ των οχι'οι'ιιιν τοι•c ο;τοίοι•c: ι'χοι•ν ;ruo::: τοι•c λιΊ
τοιψγοιΊ ηιιc: νι1μοι•c: τιιc: ΦιΊι11•ω; τοι• ;τι·L_Jι/ΙιΊλλο\'ΤιΙC τοι•. 11 τοι•
ι·ίι'Ίοι•ς <ιι•τοιΊ ι'Ίιιι τηc: j\οι•λψ11·1,'Jc: τοι• πt ι'μ/\(((JΙC κιιι η ι·ξ ιιι•rιίc

?'2'2
χιιλιίι1ωι11c τιr)\' ι1χι'ιJΙ·ι,!ν τηc: οuγυνικιjc τ <JΙ' φ1·•ι11·ι,ιc: ;ηJoC: το ιτι•νολο
τηc: Φι'•ιJΙΊιJ; ΗJΙ' JΤΙ'(! Ι/\ιίλλοντιi; τοι•. ;ψι1%ιιλ1-ί ιι;τιi ιυτιi1111-ι,J; ινι·ι>
yι ιιι; πιιΟ11τ1%ιiτ11τιι 1·1; την <ψγιινι κιί τωι ψι•ιτη. �-ξ 'ιιι•τιjc ι'> ι·
,Π(_)ΙΙ'(!χπω ιΊ; JΤ<ι0Ι]ΤΙ%(!τl]Τ(( %((1 Ι] ψι•χιj TOI'. ι)ιιλα i)ιι εις κατ ιί ιττα 
<ΤΙ\ V(l μ ιι i)ιiνιιrιιι ιιι ι τrί (ιι ψυχrί) V(l ι:ξωτι:ιιικι:ύιrει ι:ις λ ι:ιτοι
ψγ ίαν
ι:ις τ ιιν ιψγιινιχrί τιις ψιi ιrιι, τις i)υ ν ιi ι:ις τιις πιι ος αύξψrιι τω ν
μ
ι:νι:uγι:ιιι')ν τ ιις.
Ί'ιiτι· μη 1·�ι1JΤΙΊJΙ%ΙΊ 1ιψ1'νι1J1' των ιι,ι•χι%ιι'ιν ι)ι•νϊι ι·ι ιJ\' iT(_)OC: Ι'\'Ι·' 
μ
(_)
yι:ιιιν ιΊ; την ι'�ιιινοητικιί %<ιι 01•νιιιοΟ11μιιτικ1\ λ1Ίτο1ψγίιι τη; ιινΟ )
(_ ω
;τι\'ΙJ:: 11 1 111·(Ι)c %<<Ι ι'�ιιι τη; Ι'\'ΙΊΙ'ι'Ι·ίιιc ιιι•τιί:: ιΊ:: μπιι/)ολιjν τιJΙ•:: ;τι10;
_
_
iΤΙΊΗιιτι·ιJtr) Ι'\'1,1χ1•11η τη; λιΊτ<JΙ'(!ΥΙ·ιιc TIJC 1'�ιιι\'ι11j1J1' 1 1J:: %((1 ιΤΙ'\'((l()Ο
η
μιιτΙ%ιiτητι1;. η ((\'()l)t11;iί1•11 ιι·ι'ιιJΙ:: ;τ1·uι1Ί1χ1·τω l'IC:: ((() ιίνιΊ(( ((JT()
((;Τ()
(_)
ι)'ι(Ι); 1·%τ((()ΙΊ1J:: [(Ι)\' \'ΟΙJΤ1%(Ι) \' --<((1 η0ι%ιι')\' τιι; 1) 1 •νιίμ1· 11)\', ο;τιiτι·
ι)Ι'\,
(Τl'\'τ1·λ1·1τιι1 %\11 η (ι1·ΟιJtιΙ:ΊΙΙ'η ,'T(_)()(lt',1>;:, :'[(((Ηί τι::: l'JT(('/(){)l'l,'(JIΊ
Ι ) \'
τ(
C
0
λιϊτΟ Ι'(_)'{(Jl'\'Τ(Ι) \' \'(1/l(r) \' (\Ι)\' \'(!IJTl%(! )\' %((1 ηΟιzιr) \' l';f()(JT(((Jl'Ιrιi
( J\'ΤΙ ι )\'.
11 ι'�ιιι\'ΟΙJΤΙ%>j 111 Ί111; τοι• ιι1•!\ιΗ 1.);ΤΙJΙ' λιi'(ιιι τοι• ιι1·ι,rr1ΊΗ 1J 1"\ιιηι•;τω
Ί

Ο1'1-τ11; λιiγο1• 1•11 ιιπιηιιι zιιι ;ψιΗΗι(_)μ11',1 ι\ JΤ(_)ι1; μη ι1·1•111%ιj %ιιτι'ιιπιι
Οl) η OJT()\(( την ((:Ηψ((%(_)1;\'ΙΊ ;Πί_)l(ΗΗ)ΤΙ'(_)() ((:Τ() τι:: ,ΤLΗ('ι'!l((Τ1%Ι':: τη;

<1 Ι'<J1%Ι: :: λιΊτω•ι,ιγι'ι-c %<<1 οιΊτι,ι <j Οι'ιΙ'ΙΊ ΙΊC: τ11 ()ΙjμιΊ·ον 1 ,·ιιJΤΙ' \'ιι μη
γιηι ()l'ι'\ΙΊII(( ι'\ι'\'((!11%1) τη:: ιιι Ί ;:_η()ι; %ιι0' ιiλον ΤΟ\' XLHJ\'() τη; Ι'\'Ι'(!
yιJΙ1 L.(l)Jίc τι11• <ψ'(ίί\'Ι<ψο1Ί τη::. Το γ1·Ί,,1νιic ιιι•τιi 1·'χ1·1 ω; ιι:τιηι'λΗψιι
%<<1 ΤΙ)\' ;τλιj(_)ΙJ ιηιιιJιμιiτητιι τη:: 1ι1'() (_) (1):ΤΙ\'Ι]; ιj•ι•χιj;.
11 1·ι>γιι1111ι τοι• ιιν!\uιr'>;τοι• ;τ(_)ι';τιΊ ιiμω; νιι Ι'tνιιι %ιιι ιινιίλογο;
Τ(Ι)\' ψl'(Jl%<r)\' τοι• ι'\1•νι'ι111·ων κιιι ι'�ι·ν :τί_)ι':τl'l νιι %ιιτιινιιλίιJ%Ο\'ΗtΙ
1ψγιι1•1;<1' c:: 1'>1•νιίμ1ΊC ;τ ι ' u ιιν τι11• ;τιωοιΊ τιι>\' ι'\1•νιίμ1' 1 1>\' 1·%1'\Ι'<ιJ\' τι;
();τ()IΙ·c ι)ι'•Ι'((Τ((I \'(( ((\'(ι:τληι101 η ()(_)'{((\'1%Ιί τι>ι• ιι·ιΊ οιc: ι'\1(( τη::: ομιιλιί;
λιΊτοι•uγιιιc τη:::. ι'�ιιiτι η ;τιΊΗιν των ιψιων <ιι'Τιι·)\' %<ιτιινι'ιλωοι:: ο(_)γ<ι
\'Ι%ιrη' 1)1•νι'ψ1Ί1)\' JΤ[_)0%((λι·ι Τ(( 11 ((l\'()fll'\'(( τη::: JΤ(ι0Ι]ΤΙ%()ΤΙ]ΤΟ:: %((1 Ι'ΙC:
Τ

την ιψγιι\'Ι%Ιίν τοι• ιι ι'•11η %ιιι ιΊ; την ψ1•χ1jν το1•. μι· τιι ιι1•τιί <(J Οτt'λι'
ομιιτιι τιι ι>;τοίιι 1'>η1ι1οι 1 (_)γ11 ι'•ντιι1 κιιι %ιιτιί την ;τ�·uι;ττωι�η το1 1 μη
ι·uγιιt.ιψι'νι>ι• κιιι μιίλιιπιι ι•;τιi /\ιψ1•τι'uιιν μιψιj ιjν.
11 μι:γιίλ ιι ι:ξιί η λ ψrις των οιιγανικιι'ιν i)ι•νιίμι:ων πιιvι:μποi)ίζι:ι
τιι ν ι:ξωrι: ιι ί κι:υιrη ι:ις λι:ιτ οιψγία ν των ψυχικιι'ι ν \\υνuμι:ων, διιiτι
ι)ιιι Vll ι:κδιιλωΟούν κιιι λι:ιτοιψγψrουν uυτiς t: χουν uνuγχιι ν μiοου
κιιι το μι:οον uυτιi ι-ίνω οι οιιγ<1νιχiς i)υνιίμι:ις.
11 ι·uγω�ιιι τοι• ιι\'Ο ι_Jι,-JJΤ<JΙ' 1)1·\' Ι'Ι\'((Ι μιiνον ()(Ι) μιιτ1κ1j. ιιλλιί Ι'Ι\'((1
%ιιι ψ11 χ1κ1j. Ψι•χιχιί ι·vγιωίu ι:ίν111 ιι \\111νοιμικιί, ι>ιιiτι το οί>νολο
του πι:vιι:χομι:νου των ιi)ι:ι(ιν αποτι:λι:ίτιιι απιi ψυχιχiς δι•νuμι:ις
βοιιf)ούμι:νι:ς ι:ις λι:ιτοιψγίιιν απιi την κιιΟιiλου ι:γκι:ψ<lλικιί οι•ιrίu

προς την οποία οι ψυχικές δυνά μ εις i) ίi'>ουν το μέσον τη;
Κινψτεως και Ενειιγείuς.
Εϊιν η οωμιιτιχιj Ει_Jγω�ίιι γίνηω ι'>ιιι <τt•μμι-' τοχιj; χω ι'>ιιινοητι
κιjς, Τι>τf το μιj;ως τοι• χt_)ι>\'Ο\' ;τι_J�';τfι \'(( �-ίνω j) ι_J <ιχι''Τ!' ι_J Ο\'. f•:ι(\' ι·;τ ί
ιτης η ίΊιιινοητικιj Εt_)γιωίιι ;τοοχιιλ�·ί μ�·γιιλι•η' ι.�ιι ι'ντω�η των ι'>ιιι,υη
τιχιίJν Oι_J'(((\'(J)\', fΠίι!ης ;τuι';τι-- ι () Χl'()\'()ς της \'(( ι--ίνω j) t_) <ιχι'•ποο;.
Εις οι•ίΊι-:μίcι Jη·ι.�ί;πωι�η οι''Τ�- η ί)ιιινοητιχιj οι''Τι· η ι!ωμιιτιχιj ι-' (_)γιωίιι
πι_J{;τυ νιι πι.�οχιιλοιίν χιιτιινιίλωι!η ι'Η•\·ι'ψ�Ί•>ν ;τ/ ι_J ιιν των ι•;τιi της
φιί υΕως τοι• ιινΟι.� ιί1;τοι1 χω της ψι•χιχιj; τοι• ιχιινιiτητοc:: ι-- ;τιτο�-- :τιψι-'
νων. ί)ιιiτι (ιλλω; ι'\ημιιΗ'ι_Jγ�·ίτιιι χιιτιίιηιωι; ιι,•τιιι·ι•ι�ιχ1j η ι1;τοίιι
ι•;τονοι.ι�-ιΊ ι:ι την �-ξι'λιςη χιιι των ψι•χιχι(J\' χιιι τι,J\' οογιι,•ιχι,'>\' ι'>ι•νιί
μΕιrJν τοι 1 ιινΟ ι.�ι(1;τοι•. 11 ανΟ ιι ωπίνιι φί�υις π ιι ι:πει V(l ι:χει i)ιu0ι:ιτψο
χριίνο και i)ιu ψυχικές της κuΟuρι(ις λειτουργίες. Ο χριiνος αυτιίς
πιιι:πει να i'>ιuτίllι::τuι προς επιοχέψεις φυιτιχι(ιν τοπίων τα οποία
εμφανίζουν αρμονίες μοιι φιίιν κuι χρωμιiτων χuι εν γένει πιίιτιις
φύιτεως μοιιφιίιν των οποίων 'l llι:u τους(<ψμονιιίιν χuι χρωμιίτων)
δί3νuτuι νu ξεχου ιι ιίζε ι και τέιι πει τις uνllρι�'ιπινες uιιτllιjιτπς.
Επίσης i)ιuφιί ιι ων ΙΙεuμιίτων τέχνης ιίπως χuι εχi'>ηλιί>ιτεις της
Ηνllιι ωπίνιις κuλuιιτllψτίιις κuι i'>ιuνοιjυι::ως, i'>ιιίτι ω•τές ι::πιi'>ροι•ν
επί τιις υχι:ψεως των παuuτηριιτι�'ιν κuι i'>ιμιιουργούν ι::ξιίvιτt·ις
οπιίτε οι , ιυχικι:ς i)υνιίμι:ις εκi'>ιιλούΥτω ι1<1 Οονι(ηι::ροΥ πvο; ι::νι:u
γι::ιuν, �-% τη; ο;τοίιι; γίνπιιι η ι'\ιιινοητι%1j χω ηΟιχ1j Jι(_)ιiι1ι'\ο:::. 11
ανΟuω;τίνη ιι·ι•ι!ις ;τιιι';πι ιιχιiμη νιι ι'ΊιιιΟι'πι χι.�ιΊνο,, ι'\ιιι ι'\ιιινοητιχι';
τη; χω ψι•χιχι'ς τηc ι11•νιινιιιπιΗΗ1·1'c. ι'>ιιι ι!ι•t ητ 1jι!1-ι:: χιιι ί)ιιι ;τιι,' ιi.τι
ι'\ιΊνιηω νιι την η' ι.� :πι χιιι της ;τιιι1χιιί.ι-ι' ψι•χιχ1j ηοι·μίιι χιιι '{λι•χι'•τη
τιι χω ι-' ν γι-'νι-ι ι'Ίιιινοητιχιj χιφι'ι ...

22-1
Το μέγιιrτο t:πίτι:υγμu

1-1 αγάπη και η σοφία
'Ολιι τιι <J\'Τ<ι JH>l' i'>ι·ν ιινιοττι'•ιJιJοι•ν μι'ιJ<ι τοι•ς τις i'>ι1 0 <ιuχ/ς, την
ιψοι--,•ιχιί (οοψίιι) χω ΤΙ\ Οηλι•χιj (ιιγιϊτη) ι'>ι'ν ι-ίνω ιιληΟινιί χ<η'
ιΊχιiνιι τοι• Ηι-ι11• χιιι ι'>Ι'ν ι'χοι•ν την πληuιίτητιι. Λυψιιλο'ις, i'>ι-:ν
ι'ννιΗιJ ιίτι JΤ(!Ι·'πι'ι νιι ι'χιΗ•ν τις ι'>ι•ο ιψχι'ς ιπο φι1ιΗχι1 ι';τί;τι'ι'>ο, ιιλλιί
ΟΤΟ JT\'!Ί'll((TIXΙJ: τιJV <1f!ΧΙί τιις uγιiπης ΚUΙ TI\V Uf!ΧΙί της Ηοφίuς
t:νωμι:νι::ς μι:υu τους.
Μιiνο τιι ιi\'Τ<< JT<!I' 1-'χι11•ν ;τuιιγμιηο;τοιψ11,, την ι'νωοη των ί)ι•ο
ιψχι,'ιν μι'ιJιι τοι•ς, την ιψχιί της ιιγι'αης χιιι ΤΙ\\' <ψχιj της οοφί<ις,
μιiνο ιιι•τιί τιι ιi\'Τ<ι j)(! ί(Ιχοντω μι'<Ηι ιπην ιιλιjΟ,,ιιι χιιι ί)ιιιΟt'τοι•ν τη
Δι•νιιμη. 1 :ίνω οι ιιληΟινοί Διί(Ι;ωλοι. οι ιιληΟινοί Μι'•ιπι-ς· ;τοι• ι'χοι•ν
χιιτιιλιίj)Ι'Ι την ιιγίιι τuι<ίι'>ιι της Λγιί;της, της Lοψίιις χω της
ΛλιjΟι'ιιιc. Λι•τιί τιι ιiντιι ι·χ,'>ηλι,'ινοντιιι ιιληΟινιί (Ιιιν fΧJΤ(!ιiιΗιι;τοι
τοι• Ηt-ιιι'•. ιιγωγοί τοι• ΗΗΗ' χιιι ζοι·ν μι-'(Ιιι ιπην πληu11τητιι. Λι•τιί
ι:ίνιιι τιι JΤLΗJΤι•πιι γιιι νιι ιιχολοι•Οι-ίπ.
()_ /Ιι/!111-χιιί r.ι (Ίίι μ,,,πιχιί τ,,,, Jiι/iλι"rι/ 1 τη:: φιίυη:;).
:� :t,.

*

'Οτιιν Ι\ uγιiπιι και η ιrοφίu Οιι j)ιωιλι'ψοι•ν, ιιι•τιi Οιι �-:ίνω η
j)ιωιλ,,ίιι τοι• Ηι·οι•.
1-:1,//.

1/1'.

(ΟιιuιίΙ'/11 1 !ολιπιΊι)

Τ1 1ΙΜΙΙΝΙΛΙΟ ΙΙΕΙ1ΙΟΛΙΚΟ ΕΛΕΥ<·>ΕJ >Λl: 1:ΚΕΨΕΩl:
Βuυκuυρευτίuυ 25 Κωδ. Τuχ. 106 71, ΛΟιίνu ΤΙJλ. ]62.0702
ι\ιuνέμετuι δωρι:ιiν εις τu μέλη

lί'>(ΗΙηjς + Κ�l2:ΊΊΙΣ Μl·:ΛΙΣ2:Λ1'0110ΥΛΟ2:
Συvτακτικιj ΕπιτιΗ)Πtj: 11. Λνιιγνιι'ιιΠ()Ι!, Χ. Μπ<ι(_)ιtκλη;. 11. 1 Ιιι;τιωλι(ΙΊτης

11 LΊ'ΩΙ κι I ΦΙΛΟLΟΦΙΛ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ
Κανόνες αρετ1ίς και ηΟικιίς
1 l l_)ιv ωτ6 κϊιΟε Ι·' ι.> γο, νιι ι·ξrτιί.ζι-- ις, τιι ;ψοηγοιΊ μ1'νιι r.ιιι ω•τιι
ποι ι το ωωλοι,Οοιίv, κω τι>Η νιι τι1 ιιι.>χι't,πς. (ΧΧΙΧ)
***
Να ιινιιλιψj)ιί.ν1-:ις κιί.01' Πl_)ιί.γμιι ποι• t'ίνω ιπιι μι'τl_)ιι ι1οι•. ιινϊιλο
γι1 μΕ την ιιξίιι 0011 κω τις ικιινι>τητι'ς οοι•. (XIV)
***
Ν' (ιΠ(ΗΠl_){ψι-:οω ()(J(( ι)uίοκοντω <ΠΙ)\' Ι'ξοι•οίιι ιως. ιιλλιί. ι·ίνω
ιιvτίΟπιι πl_)ος π1 ψι\�η. (11.2)
11 φι•ι�η ποτ{ (')ι:ν Ι'πιζητιί το κιικι>. (XXVII)

J

IJ.j

Το ;rυι,·ιτο κιιι <ιν<ιγχ1ιι1iτ1ιτο πυιίγμ ιι (!Τη ψιλο(Jοψί<ι ι:ίνιιι ν<ι
1·ιι <ψ/Ι<>�ΙΊ( ((l'Τ<ί 7101' ι)ιι'\ιί(Jί(Ι·ι. (1.11, 1)

:... � *

'Οποιο::: ι•,1οηίιΗJΙ'Τ<ιι ιπην <ινιίγκη �·ίνω <Η!ψιi; %<ιι γνι�'Ηπη; των
Ο1-ι1,Jν. (Ι.111)
Νιι Οι•μι'ωιιι πωc: 1'ίιΗιι ηΟοποιιic: (J' 1'ν<ι ι'Ί υ ιί.μιι. ιiπι,J; το Οι'λι, ο
ι'Ίιιιιιι>Ι'LJΊ'<> C: τοι 1 •

((\'

ι·ι'νιιι (fi,ΨΗψ() (JI. (Jl -. \'T(ψ().

(ι\'

Ι'l\'((1 μ1-γιίλο ΙJΙ'

μι·γι'ιλιJ. Λν Οι'λ1Ί νιι πιψιιπιί.ν1,; το ιιτωχι>. νιι ι'Ί1-'χ1"<Ηιι το LΗ>λο /ΙΙ'
ιιληΟοιι ιί\'ΙΊ<ι χιιι ο-ι•νι';1ι,1ι· το ι'ι'Ίιο κι ιιν Οι'Ι.ι'Ι νιt π<φιιηιί.,·ι,; ΤΟ\'
((\'(ί7!Ι]LJΟ. ΤΟ\' ιίυχο\'Τ(( %((1 ΤΟ\' ιι:ιλιi πολιτη. Ί'l((TI 1] ι'ιιχιιί.

(J()ι'

(((_ψ()-

1\ιι>ΤΙJΤ(( ι·ι'\•<ιι νιι πιιι:Ξ,1-,; κιιλιί το ΠLΗiι1ι,ι;το ;ιι>ι' <ΗJΙ' 1)11Οηχ1·· η 1·χλο
γ1j ιiμω; τοι• ΠLJO<H,-JΠOI' \\Ι'\' ((\'1]%1'1 (JΙ' (JΙ\'((. (:\VII)
:,-=t,.:,.

1\1 ιι ζιιτιiς, ιiο,1 ουμ/Ι11ίνουν να γίνονται, ιiπως τα llι::λι:ις ι:ιrιi,
α.λλιi νu ί')ι:: χ ι:οαι ιiou γίνονται, ιiπως γίνονται, χι ιiλα 1)11 πιiνι: χαλιi.
(\'111)
Τι!Ι'C: ιινΟυι,'J;ιοι•::: T<(()((L_(H'\' ιiχι ()1 %((Τ((ΙJΤ(ίιΗΊC Jτ(Η' π1·uνοι Ό ν.
ιιλλιί. ()1 11)1'1·:: Jτ()l' 1'χοι 1ν γι'ιιι•τι'c. () ()ι'(\'((ΤΟ; ι)1·ν ι·ίνιιι %((ΤΙ ιι·οι)I'()<).
γιιιτι τιiπ Οιι Ι]Τ<(\' %((1 '(1(( ΤΙ) LΙΙ)%!_)((ΤΙ]. Το Οιί.νιιτο ΤΟ\' %((\'Η ιι οι)!ΊΗ)
η ιι)ι'ιι ()Τ\ 1'1\'((\ ιι•ιψι·υι>;. (V)
Κιί.λλω '\'(( ;ιι·Οιί.νι, i(((\'!,\'((C:

***
((Jτ()

την ΠΙ'Ι\'(( χιι>()ΙC: λι1πη %((\ χι,ψι;

φil)o. πιφϊι νιι �:χι μιΊΗι 111· πλοι το. χι,ψι; ψι•χιχιj γ1ιλ1jνη. (:\11.1)
Ό

:,. :+, :+,

Δ1·ν Ι'l\'((Ι Ι'1'%ι>λο \'(( ι'\11ιη1υ1-- ί; την ψι•χι%1j

(}()Ι'

ι)ι1ί.Ο1:οη ιι·ι•ιΗ%1].

i(((I \'(( Jτ(ψ((ί(()λοι•Ο1-ί ; <Jl'YXl!Ι)\'(l)C: Τ(( ι·ξωπυιχιί. :τ υιί.γμιιηι. ΙΊ1ιτ1 ((\'
l/'LH>\'TIL.ΙΊC το ι'νιι. Οιι πιφ1ιμι·λ1jι!Ι'ΙC: ο;-ιι,ΗJ1)1j;ωπ το ϊιλλο. (:\111)
(/·}:,foT1Ί_,JfXtί .ί!JtΪ)',llf!Tll: trι•rti .ίΟΙ' }l{(ζ, tΤΙ',Ltf)ιιι'ι·tJιΨ, flλλrί .ίΟΙ' ,)1 }' 1-·ξ,ιun,Jι·r(lt
ιι,τιί μιι::)

ΙIJ:'i
Ο δυ6μος πυος ΤΙ\ φ<(ιτιυη

Απλότητα και ταπεινότητα
Εκι0 ίνη την ι(J(_HL 1\λΟιιν οι μιιΟ ητ υί ft; Τι)\' lη<ίοι'•ν κιιι
τοι• Εί.;τιιν, «ποιο; ϊφιιγt' Οιι ι-:ίνω ο μι0 γιιλι•πuο; ιΊ; την
Ι)ιιοιλι0 ίιι των 01 1 (_)ιινι(1ν:». Κιιι ιιιι·οι• Jί(_)Ο<ίχιί.λι'<ί!' �'νιι
;τιιιδί. το ι'Ι)ιιλι' ιινιί.μιΊΗί. τοι•; κιιι ι-ί:π. «Lιι; Ι)ι'j)ωιι'1 ιiτι.
Ηί.ν ()Η' μι-τιινο1\<ί!Ί!' κιιι ι)ι;ν γίνι:τι:: ιrαν τα παιi'>ιιί. ι'1ι·ν
Οιι μ;τ1jπ Ει; την l-\ιωιλι-ίιι των ιΗ'(_)Ιινι(ιν. 1·:Κι-ίνιJ;. ;τιJt' Οιι
τιι;τι-Ίνι(ΗJ!'Ι τον �-ιιι•τιi το1 1 <ίιιν τοι''Το το ;τιιιιV. ιιι•τιi; Οιι
Είνω ο μι'γιιλϊ Πl)(); !·Ί; την 1-\ωJΙλι'ιιι των tJ\'(_)ιινι(ιν».
1

.\Ιιιτllιιι'ιιι• ιη. Ι - -1.

Κω ιιλλοιi :
Λφψrπ τιι ;τιιιδιιί. κω μη τιι ι1ι;τιJι'1ι';:.�-π νιι ι'λΟοt'\' ο·
�ψι:, ί)ιιiτι οι: ιινΟuι,'ι;το1 ιτιιν τιι :τιιιι)ιιί. ιιν1jκι·1 η j)ωJΙt.ιΊ·ιι
των Ol'(_)(L\'((J\'.
1;

ι\ΙιιτliιιιΊιι·, ιil, /./

Λνιαιί.λ1 1 ψ<ι κιιι ΙΙu1\κιι την ιιλιj()ι,ιιι μι'ιΗι ιπην ωτλιi
τητιι. Ί'ιι ;τιιιί)ιϊι ί)ι·ν μηχιι\Τι'•ιJ\'Τιιι. Δι·,, ι·ίνιιι ιικιi1 ιιι ί)ιι·
ιΙΤ(_)<LJψι'νιι... ϊ)τιιν γίνιΊ κιινι·ί; ωτλιi;, Οιι ;τιΊ ιiτι ι'γι \'Ι'
τι'λιΊοc;. 11 λι'ξη ιι;τλιi; μ:τιψι-ί νιι ι·ξηγηΟι-ί 111· τη λι'ςη
ιιγνιi; ... Τ)<ίο ιινιι!)ιιίνιJ\'/lΙ' τιiιω γινιiμ(((ΙΠ ιι;τλι)ί. ϊ)ιω
γίνΙ'<ίΟΕ ιι;τλοί, τιiοο ;τλ ηι JΙι'ιζπι' ,ιι)(); τη Οι·ϊκιiτητιι.

Λπιί τη ιrοφία τιις Κίνιις
11 κιψι'1ιιί. ι·νιi; μικuοι'• πιιιι'1ιοι\ ι·ι'νω ιτιιν την κιψι'1ιιί.
τοι• Βοιίί)ι'1ιι.
( ! 'Λ/iτϊ.ιί, 2.'ιιιι ιΊι τη:. ιιι·ιιτολιj.:;. ,ιι λ. .'.7)

Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ
Λπιi τοιις λιiyους του (·)rίου ι\ιΩαιικιί.λου I ηcιού.

ΊΊiπ ,-- πληιJίωτιιν, ι'Ι)ιιλιιν τιι χι\_>ιιι Ι'πιίνω πς τον lηιJοι'•ν zω τον
οι•νι'λιιl)<ιν. Κιιι ι'νιις ιιπιi 1·;0-ίνοι•ς, ποι• ψΗιν μι' τον !ηιιοι'•ν, ιίπλω
ιJΙ' το χι' ι_Η χω ι'j-\γιιλ,.- το μιιχιιίι_Η τοι• κω ι·zτιΊ πψιΕ τον iΊοιΊ λον τοι•
«ιJΧΙΙ'ί_)Ι'ως κιιι τοι• ι'κοψ,.- το ιιι•τί τοι• . Τιiτ�· τι11• λι'γι-ϊ ο lηιJοιΊ ς,
«Βιίλ,, πιίλι το /Ι((χιιί ι_J ι ιΗJΙ' fις την Ο1j%η τοι•. ι'Ίιιiτι ιiοοι ;ψιιτοιΊ ν
μιιχιιίuι , (γιιι νιι κιί.νοι•ν χιικιi), μι' μ((χιιίι_J ι Οιι πι-- Οιίνοι•ν... »
ι\Ιιιτ/Jιιι'οιι xc:, 5/ - 52

Λνuψορι.ί uπιi τον Ιlλι.ίτωνu

11 τιμι,ψίιι των ι'γ%λημιίτι,ιν γίνπω (%ω) ιπον ί\iΊη. κ«ι ιiτιιν ι1
ιίνΟuωπο; ξιινιιγι•uΓC.ι'ι ιπον κιiιηιο μιις. ,,ίνω ιινιιγ%ιιίο νιι ι•:;τοιττι'ί
την ποιν1j ποι• �-πιΙ)ιίλλιΗ'\' οι νιiμοι τη; ψιΊ οης. πul)uίνοντuς το ίι>ιο
uχι_ιιβιίις που ι:χuνt: ιrτο Ούμ ιι του χuι τt:ληιίινοντuς τιι ζωιj του μt:
τον ίι>ιο τι_ιιiπο.
Νι5μοι 780 /:'
.. το τιιιι· τοιηιίτι,11· (ιι rί1·u11') τι'υιι· Ι'Ι' )Ιιι\οι, γι'γι'Ι'υliιιι, χιιι :τιίλιι' ιιιι ιχιίμπ·ο::.
,\ι-ι\ιο ιtΙ'ιtγκrιι',11• ι-ι'ι·ιιι Tlfl' χιιτιί ιι·ιίιιιι• ι\ι'χηι· ι·χτι-ι',ιιιι, Tlfl' Τοι· :τιιflιίvΤrι::. ιί_71·v
ιιιιτιί::. ι·ι\vιιιιι.-, 1 1 _7· ιίλλrιιι Τοιιιιίτη μοι'υιι τι-λι,>Τιjιιιιι Τω' τ,ίτι- /iι'rιι·.)

2.:' ω•τιj τη tωij iΊίνι11•μι· ι·ςι'τιωι-ις. Κιψοι•μι-- τιι %οι•ιτιιι'ψιιι %ιιι :;τι'ί_)
νιίμt' ιπον οι•ι_Jιινιi. Κω το κιιλιi ιrτ:ον ιίνΟuωπο 1--ίνω ιiτι ο (-),,ιiς τοι•
ίΊι--ίχνι'ι ιιγιίπη. Δι-- ν ι--ίνω ιiπως οι κιιΟηγηη'; ποι• ι'Ίίνι-- ι; �-ξπιί.ιπις
μιιί, ίΊι•ο, πι-\'Τ�- ψιψι'ς κω ιπ %ιil-\ι11•ν. Ι•:ι'Ιι,'ι �'χι-- ις ίΊι;ωίωμιι μι'χι_Η νιι
πι-- Οιίνπς νιι ίΊίν�-ις �-ξπιίοι--ις.
ΙΊ'vοι-τιι, //ιιιίιω; (Ο !Ίι }- Ι Ι,ιίίιιrι::,, Διοι'. Ίίίτιτη, υι-λ. 8.J)

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ
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Λν0ολ6γηιτη απι> το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τυιίτσου

Χuρ. Μ;τιφuκλη
ΤΛ I JJJ OΣΩIIΛ ΤΩΝ ΔΙΛΛΟΙ'ΩΝ
ΣΥΝΓ.ΣΙΟΣ: 1 lγοιί μι:ν ος της Μονιjς Μπιψιφψr,ιοΕως.
Κ. ΙΙ ΙΛΙΞΙ η:: Κω)ηγηηiς της <Ι>ιλοοοψί<ις ιrω I Ιιινι·;ωπtjμιο της
Θεικτι�λονίκης.
ΙΌ ΧΛΙΨΙ •:JJ : Κι�Οηγηηjς της Φιλοοοψίιις ιπο I Ιιινf·;τιιπtjμιο τη;
Χαϊδελf)ι'uγης.
Γ. ΜΛΝΧΟl'ΣΤ: Κι!Οηγηηjς της Κλωτιτικιjς Φιλι>λογίιις ιττο
Ι Ιι�νr:πιιπψιιο της Τι'f)ίγγης.
?,. ΜΙ ΙΛΣΣΕ : ΚιιΟηγητιiς της /ιπιψίιις υτιJ I lιινι·;τιιττιjμιιJ τοι•
ΝΛΝΣΥ,
ΣΩΦΙ'ΟΝΙΟΣ: Μον<ιχ6ς.
Στη Μονιj της ΜπιψιφψtιΗΤΙ-:ως, ιJ' ι-'νιι ι�u;ωι'Jιχιi Ι)<Η 1νιS, χο\rτιί
ιπη ν Π(ψ(ιλί<ι ΤΟ\ 1 Μι1uτιι)()\Ι,

ΣΥΝΕΣΙΟΣ: ί\ ιπ πιψιικι�λιιJ τιι «ί\γιι· Ι Ιγοιί μι·νι·» ... Ξι' LJ ιΊς ;τω;
δΕν Είμω ιίγιος. Ι·:ίμω ι'νιις ;τιJλιί κιΗνιiς tίνΟuω;τος... Δι·ν ι'ιι:ΟιιιΗι
ιπο οκο;τιi. Κι1ν1-ίς ι\ι'ν ιιπtί.νι'ι ιπο οκο;τιi, ;τοι 1 Οιι ιίτιιν η ι'νωοη μι·
το Θι·6. Μιiνο ;τοι• πιιηι-ιί ω, ;τω; Ι)ιιι\ίζω ιJτο ιJι,Ηηιi ι\uιiμι> ;τοι•
Λι'Τt>ς ιιοι1 (Ι)LJI! ΤΙ'.

ΧΛΙΨι-:1': Οι ι\ LJ ι'ψοι ;τuος το ΗιΊ> t'ίνιιι ;τολλιJί. Δι·ν ι-ίνω μι>\'ι> ο
ι'Ί LJt>μος τοι, ιωκητιομοι1. () κ(!()ι'νι�ς, ιων ι·λιΊί 0ιΌη ιτι•νι-ίι\ηοη. ιι\'1ι
ζητι-ί το ι\ικιi τοι•, ιπη ψλοιωψίιι, ιττη 1l(>ι 1 01κJj. οτην ;τ οίηοη. ιπιι
ψι'•οη, ιττη γι•νιιίκιι.
ΣΥΝΙ·:ΣΙΟΣ: Μ1>1 1 1·;τιτu1'ππ1·, ιΗΗf οί τ1>1 1 χ1iιηιοι• τοι'•τοι•, νιι 111ις
Ο1 μίοΙJJ τον I ΙλιίτΙJJνο: Κιί.ποι• 1ηην «Ι Ιολ1ηί1ι» ι\1·ν λιΊΊ ;1ι,>; ιί.μ1ι
1

1%
ιnJ%ω0Fί :τολι•ς %Οl'()\'t<ιχτι\; ιπο δι_Η\μο. ο ψuιiνιμο; διιψιίτη; %<ιτrι
ι1,ι:ι'1γ1cι :τίιΗιJ ιι:τιi {νιι <<Τr·ιχίον» %ιιt F%ι·ί :τ{_)<ΗΠιιτr-ι•μι\'Ο; :τι:uιμι'νrΊ
ν<ι :τr-οιί.ι1ι·ι το %ιαι\: Ιιj:τω; μιιι ιινι'ιλογη λι'•οη δι·ν Οιι 1:,,i)1:ι%νιΊ ο
νταν. - δFν λι'ω :τιιντοιΊ. οι''Τι· :τιί.,-τοπ. - ιιλλιί ι1ι· :τολλι'; :τι:οι:ττι,,ΗΗΊς:.
μι:οι� ιποι•ς ο%ληuοιΊ; %ιιφοιΊ ; :τοι• ζοιΊ μι· %ιιι :τuι>%ι:ιτιιι νιι ζ1jοωμι·:
Μιj:τω; δι·ν ι· ίνω μιιι ιψΟ1j. μιιι :τι·u1jι1 <ινη. μιιι ιι uιiνιμη λιΊ ι1η η ιινιι
χι(ιuηι n1:
ΜΛΝΧΟJ ) ΣΤ: 11 ανιιχι(ψηιτη. ιί.γιr· 1 ΙγοιΊ μΗ'f.. δFν ι:ίνω μιιι
ψ•γ1j: Κιιι η ιι·ι•γ1j δι·ν :τι'uιι'χfl %ι'ι:τοιο ιποιχι-ίο ι'\ι:ιλίιι;:
LYNEZ:10.L: Λ:τοοι,'ι ;τι(ι; ιπι:: %Qίν1·π ιιι•τιi το μι'γιι γιιι %ιί0F
;τνι·ι1μιιτt%() ι'ινΟuω:το :τl_)<)Ι)λημιι ι)λι':το\'Τ(ι; μιiνο την 1·:τιψί.ν1:ιιι Τ(Ι)\'
7ΤlΗιγμιίτων. Υ;τιίοχ<Η'\' ιινιιχι,ψ�jιπι; ;τοι• ι)Ι'\' ι·ίνω φι•γι';%ιιι ψι•γι-';
:τιΗ' δι·ν ιn1μιιίνιΗ'\' δrιλίιι. ΔΗ1 ιιηΊγομr· ιι:τιi την η%ιiιτμ1ιι ζω1j γιιι
νιι <ιν<ι:τιιι•ΟοιΊ μι· ιι:τι\ τι>ι•c ιιγι(ινι·; τη;. Οι Οt(Ι):τηλοί ι1γιr'ιν1-- ; :τοι•
οι•νπ'ί.οιΊ ηω Η)ι,'ι ι--ίνιιι Τ{}<ιχι'•Π{}<Η. Ι·ϊνω ο%ληuοί ιιγι(ινι:; ι:νιη-τίον
τοι• ι:ιιι•τοιΊ μιι;. Εν<ιντίιJ\' τοι• ι)ι'οι•ς τη; λ ηι ηιοοιΊ νης. ;τιΗ• ΗΙΙ·'ί; το
Οι·uιι:τΗΊ r'ΤΙ' μι· τις 7ΤΙΊΗ7Τι'πιι-- ; τη: %ιιτιί %()(ψ()\' δuιίιτηc. ιηην
;τvιίξη. ιπην ι·:τωι 1j μr τοι•; ιίι.λοι•; ιινΟuιΓι:τοι•::. ιrrην ι·νιιιJ.ιι'(Ιj Τ(Ι)\'
ι·ηι•;τι(JοΗ,ιν. Ι·:μι·ί; ι:ίμ(((ΤΠ !'ι)ι,'ι ωτιi το :τu(Ι)Ί ω; το 1-\ιJιίι)ι• %ιιι ι1;τι\
το ι)vιίδι• ω; το :τvωΊ ι:νι,'ι:τιοι l-'\'(1ι;τί(Ι)., Γχιφ1· \'(( ;τιιλιιίψι,ψι: μι· ΤΟ\'
ιιι1;τονι)ι\πuο ι�ντί:τιιλο, τον Ηιι•τιi μιι;. Έχομι· νιι ι·vγιωΟοιΊ μι-
Ο%t.ηοϊι '(Ι<ι νιι ΟΠ%ιiμωπι' %<ί0ι· ι(ψιι ιπο ιΊ ψο; τι,ιν ι•;τιΊJ%<Ηψt(Ι)\'.
Ι ·ϊμιωπ μιiνοι μ:τvο; ιπη μοίιΗι... Λι-τιi ΤΟ Uπ !ΊJ! ί; ψ•γ1j %((\ μιίλ1ιπιι ιι Ι''(Ιj <ι;τι\ δr-ιί.ίιι: Λ:τλιr'ι; ιιιι 1jνιψ1· ι'νιι ι)ιΊ ι1%ολο ιιγιr'ινιι γ1ιι νιι
ι·;τιί'\οΟοι',μr· ι�" �'νιιν ιίλί.ο ι)ι•ο%0Ι.ιiη' (_)Ο. :τοι• ιι;τ ωπί ιι%ιiμη ;τι·uωοιi
τι·vη ι·λι-ι•Οι:uίο 1·ιH1JHl_)t%1j %ιιι γι·ννωιiτητιι. Λι•τιi 1 -ίνιιι το νιiημιι
τη; «ιινιιχιΓιιJηοη;». Τι'τοιοι Οο 1-':το1·:τ1· νιι 1jτιιν ιiί.οι οι μι·γιίί.01 ιινιι
χι,ψητι'::.
MΛNXOJ J .LT: Μη)(); ιηοι•; ι:ί.ιί.ιωτι>ι•;, ιίγ1 ι· Ι Ιγοι•μ1·ν1·. ;τοι•
1-- ίνιιι . ι\:τω; τοι•:: ;τ1·v1γuιίιμπ. ιi:τω; Ι·':τuι·;τι· \'(( ι·ίνιιι. Ι'Ί ιΓι ΤΙ)Ι 1 ί.ιίιι
(πον <ι:το%ι1ί.ιΊ :ττομω.
11 ΙΛΙΞΙ IL: Κω ι·γι,·). Μιiνο ;τ οι• ι)Ι'\' χu1-ιιί.:.::οντιι1 τι,. πίι11 μιιι::
μον1j; γιιι μ1ιι τι'τιJΙ(ι (L\l(ιzι,χι ηι 1η. 1 (L\'((/.((ψηοη. (),ί(Ι)':: τη /Ιψιίξιιπ.
1:ίνιιι μι'ιΗι ιπη φι\n1 τοι• %ιί0ι: :τνΕι•μιιτι;,,.οιΊ ιινΟuιΓι:τι>ι•. Κιί.()1· ιιί.ηΟι
νι\ς ιίνΟuι,ι;το; ι:ίνω cιψιν1j; ιινιιzι,>vηηj;. ϊ):τοι• %1 ιιν οτι'·ι-:πιιι,
r·ίνιιι μιιi'.l_)Ι 1 <ί ιι;τι\ την ιιγιψιί. ϊ);ωιο ; ι'ίνω ι1γιψιιίο:: ι)ι·ν 1·ίνι1ι
;τνι·ι•μιιτι%ιi;. Ο ;τν1Ί 1 μιιτι%1i; ι)ι·ν μιί.ιίι-ι %<ιιιμιιί ιι;τι\ τι: γλ1ΓΗΗJ1·ς τη;
Β<tl)ι'ί.. Μιί.ιίΙΊ μ1ιι ()[%)] τοι• γί.ιr)(}(J(L. ;T()l' την μιi.(Jl'\' ;τι>i.ι• ί.ί·rοι.
z<ί;τοτι-: %<Ο %ιινι:ί;. ΔΕν ι'ι.ι:ι τιΗi;το ν<1 οι•ννι νοη()ι-ί μι-- τι>ι•; %<ι.τοί
%οι•; τοι• «Ι ( ιΊι>Ί'Οl'». Λγωνίζπω. :τιπι· μι· :τί.1jι>η. ιι.ί.ί.ιί. %((1 ιJ;ιιί.νιιι μι·
1

ι

I IJ !J
ιτχπιχtj ι·;τιτι•χίιι, z(iτι νιι τοι 1 ς ι'ΙιιψηνιΊιιι'ι. Κω ιιι'Τοί μ�'οο 01· ;τοι.ί.ι'ι
πιιι_)(ιzοιΊ ομιηο, <'Ι�'χοντ<ιι zιί;τοτι', ποιΊ zιιι ;τοιΊ μων ιιλ�jΟι·ιιι. ('ιιι νιι
οιχο()ομ1jιιοι•ν οι πν1't 1 μιηιχοί το ι\>ΊΟ τοι•; ;τι>1';τ1·1 νιι ιι ιΊγοι•ν ιι:τ6
το 0<>l_)t'/)o, ιι;τιi την τ ι\>/lη, ιι;τιi τοι•; nΙΊl_) ωψοιΊ:: τ(Ι)ν 1-·ιΊz<>i.ων 1·:τιτι•
χιιι'ιν, ιι;τιi τις ιι;τι1γοητι·ιΊ 01Ί; των π1 1 -/.νιι'ιν ιι;τοτι•χιιι'>ν. ι1' ι-'νιι ιι,-ψι>
1jl_)1·μo, ιινοιzτιi ;τl_)ος 6λοι•ς τοι•; <ψίζο\rτ1·;, zιιΟ<ψ<i, γιιηί μιiνι> 1ι1'οιι
οι-: μιιι τι'τοι<ι ()ιωι ιίν1Ίιι Ι'ι•()οzιμι-ί η λιιγιφ�j ozi'ψl) :,,_ιιι τι> ι•ψηί.ιi
ιιίοΟημιι κω ιιιiνο ιι;τιi Ι'ΧΙ-ί ιι ιιίνπιιι μι· το ιιληΟινιi τι>t' ι1z�jμιι -ι.ιιι ο
«Ι(ιΊ l_)γι>;» κιιι οι :,,.ιίτοι-ι.οί τοι•. -ι.ιιι %L>ίν1Ί; ι'\ί-ι.ιιιιι -ι.ω Ι ΊψηηιΊ ιΊ:::
<ΗιΗπιί κιιι /\1ίο:,,.1·ι; το λιiγο ;τ<>ι• οημιιινι·ι το νιiημιι Τ(Ι)\' :ψιιγμιίτι,ι\'.
ΙΊιηι το νιiημ<ι 7Τl_>Ι';�ιΊ νu ι:ιπωΟιj. ΊΊ>ι''Το 1·ίνιιι το ι' ι__η ι> τοι• ,\'Ι ιψιι
τι;ωιΊ ιινιιχιι>l_)ητιj: νιι ιινιιιπιιίνι·ι νι>1j1ωτιι ι'\ίνι>ντι'ι::: ΤΙ>l'; τη μοl_)Ι/ ij
τοι• λιiγοι•.. .
ΧΛΙΨΙ-:Ι > : Κιψμιιi <Lι_>t:τιί ί'>ι:ν χι,ψίζι:τω u:τιi τη μι:ιιιiτητα. Νιιι,
lj ((\'((χι,χ1�μ1η· μι'ιΗ( 01· ((l'r1ί\' ΙΊ'ι)ο:,,_ιμι·ι Ι] %(ιί.ί.11' l_> ΊΙ·I(( -ι.ι'ιl)ι· :Τ\Τl'
μιηικοιΊ ιίνΟι>ι';... Δι·ν ιφzι-ί . χιί l_) ι::: <Η)]\' ιινιιχι,'ψηοη, ν' ιιν1·ΙΙ1-ί; ιι:-ιιi
το ι1κιiτο; τι>ι• ο;τηλιιίοι• ιπο </ (Ι);. llι_>ι:πι:ι, <Η/ ού γνι,ψίοιις το </ ως,
χιiτι uπιi uυτιi νu </ ι:ι_> ι:ις οι: ι1υτούς που iμι:ιν<1ν uλυοοί'>ι:μiνοι οτο
ιτχοτιiί'>ι... ϊ)χι μιiνο γιιηί ιιι'Τ<> ι-ϊνω zι�ι'<>; ;τυο; τοι•; Οt'\'<ι\·Ο ι__Ηι'ι
ποι•;. ιιλλιί γι<ηι () :τνι·ι•ιιιιτιzιi::: ξ1' l_) 1·ι \'(( ((\'ΤΪ.Ι'Ι (Ι"Ι.ι'ψ1·ι: 1/.((1 ((:Τ() τη
Οι-'ιι τοι• κιαοιΊ χιιι ;Τ!'ίι�ιι ια<i τη οιΊ γ;ψοι•ι1η μ1' το zιι-ι.ιi zω ιι:τιi την
ιίμ1'οη t'nιιιι 1j μ1' την ιΊ λη... Το /Ηωμιι τοι• zιιzοιΊ τι�1'<11·1 τη ιio:τij :τι_>ο:
το :,,.ιιλιi. Κω λι'ω :τω; ι'Ιι·ν ιιι__>zι-ί η Οι'ιωη τι>ι' zιιzω Ί · :-Τl_)Ι·':τιΊ \'ιι τι>
ζψΗ·ι;. Κιιι νιΊχιΊ; ι•ιΠΙΊΗι τη <'Ιι Ό νιψη. ;τL>Ι\' l_)ιtιι'>ΟΙΊ, ;�l_)ιν '(ί\'ΙΊ ! νι'ι>
γι-ιιι. νιι το ξ1:;τ1·l_)ιΊιΗΊ;. ιινιιχωl_)ι,-J\rτιι; ιι;τιi τι> μολι•ιτμι-'νο zλίμιι Τ<Η'.
11 πλtjl_)η ιινιιχιι'ψψ1η. γιιι <ιι•τοιΊ ; τοι•; λιiγοι•;. 1'11·ν Ι'ίνιιι η zιιλί.ίτι'l_)Ι]
λιΊιτη γιιι την τι>\'(1)01] τη; ι'lημιοι•ι�γη:,,.ι\τητο: τι>t' ;τν1-Ί'1 μιηις zι>1'ιιίζ1'
τιιι χιιι η οι•χν�j μπιι:ηjι'>η11η ιπιι Ι"{%ιiομιιι...

MIIΛL.Z:I!: Ηιι μι λψ1οι•μ1· Ι'λιΊ Ί Οι l_)<! μ:-τι�οιπιί ιΗι;. ι'ι·tι ι·
Ι ΙγοιΊ μι'V!'. ιιιι·οιΊ μιι::: το ι·;τιτ ι� ι-';τι'ΤΙ' . .Ζ:ι•γχωι��jιηι' μιι; ;τοι• ξιινιιγι•l_)ί
ζοι•μι· ιπο Ο1'μιι ;τι!\' ;τι__1οχτι'; 11ι•ζητ�jιΗψ1· . Λλί.ιί ιΊλι:,,.l_)ι\'ιιι::: :-τιιπ1'ιΊο
μι· :-τω; ιι;τι> τη Οι'ιrη τιΗ' χι�ιιπιιινωμ11ιΊ το ;,:ι'ιί.ί.ο::: τοι• οι(ηl((το; ω)ι
ΚΙ'ίτιιι.
ΧΛΙΨΙ-:Ι> : Τον ιΗιι�;,:ι;,:ι\ ι' ι�ωτιι. ιΗιν () ι>ιiμο :τι�ο; το Λ:-τιiλι•το. 1'11 ν
Οιι ΤΟ\' ;,:ι>ί\'ιψι· ιι:τι) τοι•; :-τολλοι\ χι•,'Ιιιίοι•;. ιιλί.ιί ιι;τιi τιΗ•; λίγοι·;
Ι't•γι·νι·ί;. Τ11 οιι'ψιι ιιι•τιi zιιο· ω'Τ<J 1)1-'\' Ι'Ι\'ιιι χι1 <'Ιιιιο. Οι ι'ι\'Οι�ω:τ1>1 το
:,,.ιΊνοι•ν χι•δι!ίο. οι πολλοί. ι·νιι'J οι λίγοι το -ι.ιΊνιΗ'\' :,,.ιιΟιιι�ιi -ι.ιιι !'\''{!-'-
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νικό, πuόιΗ.jJΟ()Ο όuγανο στην αν(ιl)ιωη πuος το ΘΗ5. ΙΙ οιψκικ11
ηδον1j φΟuνει στην ψηλιSτεuη έντω,η μι)νο ότιιν πuυολιίl">Ει μπιιφυ
σικές διιωτιίσεις, όταν το οιί,μα έχει πια γίνΕL ένα με το πνΕι1 μιι,
όταν ιSλος ο ιίvΟuωπος, ι'•λη κω πνειΊ μα, σαν αδιαίuπη ενι>τητcι ενω
Ουύν με το αντικείμενο του έuωτc'ί των.

*****
ΜΙ ΙΛΣ2:Ι:: Τυv uvOuωπo τον έπλιωε υ Θει>ς 1j, ιιν Οέλεη, η
φιΊση ολ6κληuη ΟΕ bισεκατομμιΊ uια χuι>νια. Τον Π\'Εl'μ(tτlΚ() ιίvΟuω
πυ τον έπλcωε η Ελλάδα...

Η πάλη ψυχής και σάρκας
Λπι> τη νι-:ιSτητcί μοι• η πuωτcφχικ1j ιιγωνίιι μοι•, ιιπ<> ι>ποι• π11γα
ζcιν ιSλες μοι • οι χ<ψές κι <>λΗ; μιΗ' οι πίκuι'ς, ιjτcιν το1''Τη: η ωωυί
παι •τη, ιιvιμ.r:η πιίλη cινιψΕ<Τ<t ιπο πνει•μα κω ιπη <Ηt ί_) Κ<t ( ... )
Λγωνί<t μι-:γ<ί.λη· cι γιιποι•ιΗι το ο ιίιμ<ι μοι1, κω ι)Εν )1()1,λιι νιι
χcιΟεί· cιγ<ιποι•οιι την ψι•χ1j μοι•, κω bιc ν ήΟελιι νιι ξ1:;η'ι11:ι- μιίχοι1μυι•ν να ψλιιίJ<Τ!JJ τις ί:>ι•ο ω•τές <η'Τίί:>uομι-:ς zοιψογονικ{ς ι)ι•νιίμ1'1ς,
νu νιιίιοοι •ν πως δεν είναι οχτf!οί, είναι συνι:Ι!γάτες, και να χαιιούν,
ονία ( ... )
να χαf!ιίι κι εγιίJ μαζί τους, την
LE zιίΟF <ί.νΟvωπο ξι-:οπιί.ι:ι η πιί.λι (-)1·ι>ι1 zι ιινΟ vιί)ποι•, κω οι•ν ιί.
μ<ι η J.ι ιzτcί. uι ι της <1,ίλ1ωοης. Τις ΠΕι_)l(ΗΗ)Πι_)Ι"ς ψιψι'; η πω.η ιιι•τή
ι-:ίνω ιιοι•νι:ιδη, f)ιιοτϊιπ λί'(ο, ι)ι:ν ιι\'ΤΙ'χΙ'l μ1ιι ω)ιΊ νιιτη ψι•χιj ν' <t\'ΤΙ
ιπ{zπω zωvι> :-ωλι• στη <Ηί. uzιι· Ι)<ψιιίνιΊ, γίνπω z1 ιιι•τιj ιΗί. (_) z ιι., zι
ο αγι,ινυς ;τιιί uνι:ι τι-'ί.ος. Μιι οτοι•ς 1•;τ1·ι'•Ο1•νοι•ς ιινΟιΗί);τοι•ς, ποι•
�'χοι •ν μ1'ι_)<>νι•1.τ<ι zιιvψ,ηη' να τ ι� μιί.τιιι τοι•ς ιπ ο ιινιίπιηο Χvϊος, η
πιίί.η ιινιί μι'ιΗι. οτη <Τ<ί u-ι.ι� zω ιπο πν1:ι• ι ω ςΗJπιίι·ι z(Ι)ι_>ίς 0.Η>ς zω
ΙL,οψ:ί νιι f)ιωτιί.ξιΊ ως το Οιί.νιηο.
'Οιιο πιο ι)ι•νιιτιj η ψ1•χ11 -ι.1 η ιιι ί. u·ι.ιι, τιiιΗ> -ι.1 η :-1ιίί.η π ιο γι>νιμ η ·ι.ι
η πi.1z1j ιψμονίο :-1ιο :;τί.01Ί ιιιυ...
11.{ψ

Χ

Ν. ΚΛ/,ΛΙ\'Ί ΛΚ!/ ((} τιί.ι ι•τιιι'ο; :τι ιuιι,ιμrίς, Ι'/ιJΙΙΊ'ιιιί'ιί)-
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΙ-ΙΚΕΣ
Ί,JΙι ιιι ιjινηοτοιι Λντιιίνιοιι Λι\uιιινιί:τοι,λοιι ( /87(ι

/')57)

Τιχ ί'Ί1-:ιvιί της ιινΟ ι_>ι,ιπιSτητος τ6π μιivov Οιι πωΊοοι•ν, ιiτ<ιν 1-ι;
τοιις ιινΟι_> ιι'ιποι,ς κιιλλ11'ι_>γηΟ1\ η πν1-·ι,μιιτ1κ1\ των φιΊ <J1; κιιι ·,ωτιχ
ιποι',ν JΤΙ'ι_>Ι<ΗΗ>Τf ι_> ον λογ1κιί ιi\rrιι ·,{ιιι ολιγι,'ιτι·uον Οιjι_>ίιι .

........

11 χιιι_><:ί. f.ίνω 1· κι\1jλω<Jις ι1ωμιιτικψ;, ι\1ιινοητικ1\:: κιιι ψι•zικι\;
ΙJ'(t'ίιις. Χωι_>ί; ιιι•η\ν γιιλt\νη κω ιψμονίιι ί'Ίι·ν ι\1Όνιιτιιι νιι 1•:τϊι ι_> ξη 1-ι;
το πνt:11μιι.
ϊ)<Jον ο ιί.νΟι_> ωπος ,ψοχι,φι·ί ;τι_>ο; την πλ1Ίο;το1Ίμ,ιν το1• 1·ιι1ιτο1'1
τ<Η', πι_>ος την χιιηινιiηιτιν τηc λ1-ιτο1ψγίιι; τοι• κι'Ηψοι·. T<><HJ\' κιιΟί
ιπιιτιιι JΤΙ'ι_>Ι<ΗΗ>ΤΙ'ι_>ον ιχιινιiς νιι ιι\rrιλιιμ/-\ιίν1-τω την ιιι_>μονίιιν τοι•
LιΌμπιι\ϊος, την ι,ιι_>ιι1ιiτιιτιι τη; 11•ιΊ <JΗ1>; κω της ζωιj:::.

***

Κιινιι'ιν i'Ίιιι την ωτιiκτηοιν της 1·ι 1 τι•χίιις t'ίνιι1 νιι ζη ;,.ιινι·ί;
ιιπλιJΙΊν κω ιι;τ1' ι_> 1πον /-\ίον ιι)ιι,'ιτοι•, νιι ιι:τιιλλιιγ1\ ιι;τιi τιι; μ1-χ1ίμνιις
κω τω; ;τ 1'ι_>ιττιίς <t\'ιί.γκιι;, νιι μη %ιιΟ1ιπιί τον /-\ίον τοι• :πιιί;�λοκιι\',
ν<ι μη ζηη\ ι•ιjιηλιί; Ο1'ι11Ίς, τ1μϊι; κω ι)ιiξιι;. 1κτιi; ιιν τον ;-:ιιλ1j Ι'Ι;
<ιξ1ιΓιμιιτιι η κο1ν1\ Οι'λ ηι ,ι; των ιτι 1 μ.,ολ1τιι'ιν τοι• ;-:ιι1 ιικι>μη νιι μη τον
τι_>ιφϊι η :;ωλιτ�'λυ<ι.
() πλ()\Ότο; κω η κοινι,ινικtj ι\1Όνιψ1; ι)1ω101-ί (_) <>Ι'\' το ηΟ1κι>ν των
ιινΟι_>ιι'ι:των κιιι κιιΟ11πο1Όν ιιι'ΤοιΌ :: 1·γι,>1,πιί; ;-:ω ιιλιι�ιiνιι;.
:j.:;. ...

Ο ;τλ{)Ι'ιτος ί'Ί1·ν 1·ίνιι1 1·1 1 τ1 1χίιι. η Ι'l'Τt'z1Ίι ιiμ(J):: 1ϊνιι1 :τί.οιΊ το:: ιιν1·
κτίμητο;. 11 <j"l'<JIXtj ζι,ι1j ι)ίι)Ι'Ι 1·1; τον tί\•Ο ιι ω:τον ΤΙ)\' \''(Ι ίιιν ;-:ω ΤΙ]\'
1·11 1,ξίιιν. ποι• t'ίνιι1 ιι:τιιιιιιίτητο1 ι'11ιι την 1·1•τ1•zίιιν. 11 ιιμ1·ιJι,η1'ιιιι
πηγ;\ fl'ΤΙ'ΧΙ<ι; t'ίνιιι η <j ιι1ι) (_)ιί ι)ιιίΟ1·ιτι::. η π•Οι•μίιι. η ιι1ιJΙοι')()ξίιι. Ι]
ιιμ1·ι_>ιμνηοίιι, η πιιιi'Ί1;-:1\ ιιι1·1'λ1-ι«.

***

11 ζωιj 1-ίνιιι ;τλ{)Ι•οίιι 1)1· 1·κ1·ίνον :;τιJ\' ι'χ1-ι :τλοι-, το\' 1'1; την ι,•1•z1jν.

***

11 οοψίιι. η γιιλtjνη τη; ψι•χψ::. η ;-:ιιλιωιΊνη. ιι1 ηίJ1;-:ιιί ιιι11·τω'. η
Π\'Ι'Ι'fl<<ΤΙ%t\ t'λι·ι•Οι'(_)ίιι. ιι:τιη1).οιΊν τιι ,,ιιιιγμιιτ1;-:ιί ιι-:ιιΟι'ι. %ΤΙ]!Ηι

ι-·οuι--ί τι Η' zιιτ{χοντο;. zιιι ι-Ίς την Fι'\ιΓ1 ζω1jν zω μt·τcί Οιίνιιτον.

***

f\1η ίΊιιrτιίζfπ ι-·ι; zιί0f :τ1'ι_>ίιττιωιν νct ι•:τοοτηι_>(ζπf οΟι-·νιφι,'ι;
ι\.τι νομίCπf ιψΟιSν. ιtί.ηΟ{; zιιι ίΊίzιιιον.

***

Ο <HHj ι>;. Ι':τttητcΓιν νcι Fίνιιι :τιt\'Τοη· οι•ν1::τ1j:; :τl_)ος Ηtι•τιiν zυι
:τl_)ο; τιι; ιιι_>χιί; τοι•. Ει; :τιίιΗt\' :τι·l_)ί:ττωιΗ\' τοι• Ι)ί<Η'. ι'\Ε\' ιι ι)l)t'ίτω
zcιι νιι ιι:τοΟιίνη ιιzι> μη. ίνιι μι:ίνη οι•η·:τ1j; :τl_)ος fttι•τι>ν zιιι :ηιπι>:;
�Ί; το zιιΟ1jzον.
Μη ί.ηιτμον1j; ;ωη'. <>τι ιοχι•l_)ι>::: Ι'\' τη ΦιΊ <ΙΙΊ ίΊι'•νιιτιιι \'lt 1·ίνω
μιι\'Ο\' ο π·ιt l_) ΠιJ;. ο ιιzολοι•()ι(J\' zιιι Η/ <tl_)μι>:::ων τοι•:; νι>μοι•:; τη;
ΦιΊιίl'(ι);. ΤιΗ• ;,:ιιzοιΊ οι ι'Ίι•νι'ψ1Ί; ιτι•ηι�ίl-\ι>\'Τίtt ;τι_>ο τη; ιαιιτιιΙ·1λ1jτο1 1
ωzιΊ ο::: TOl' l/ l'ιJl%Oι'• \'ι>μ<Η'.
Οι•ι\ι·ί; ι'Ίι'•νιnω νιt μι·γιιΪJΗ'ι_J '(1]ιΤ1). ιιν Μν Ι)ιι:ττιοΟ1j Ι't; το Οι'ι_J
μι>\' t·zι·ίνο </ ω;. το ο:τοίο\' zιιλι·ίτω Ι'\'Οοι•οιιωμι>;. Ι'ί/ · ι>οον μιίλι
οτιι οι'•το; ιι:τιψί.ι-':τι·ι ι-Ί; ιι"\1-'ιι; ιινωη'ι_J ιι; τιίξι·ω;. Ο ιι\ι·ολι>γο;
Ι'νΟοι•ιτιιωμιi; Ι'νιιτι.1Ί1:ι την :τν1Ίψιιτι;,:1jν ι•γι:ίιιν.
***
«Ι-:ι Ι')οιΊ λιΊ Ct'(<ι0ι>; ι--ίνω. :τοιι'ηον :τίιτπι•ιων ι>τι zιιzι> :; Ι't» Ο.�-γι·ν
ο Ι-::τίzτητο;. 'Οιπι; bηί.ω\1j Οι'ί.ι -1 ν· ιιzοί.οι•Οψτη την οι\ι>ν της ιφι·
τιj;, \'(( ΤΙ ί.�-10:τοιψτη H(l'T()\', :τl_)ι':τι:ι \'(( ι.ϊιΙ')η ω; (((/'!'Τ1\l_)ί((\' την ozi'
ψl\' zιιι την :τι·:τοίΟηιτιν. <>τι 1-ίνω ιιπλ1j; zιιι :τί.1juη; ι).ιιττι,ψιίτι,ιν.
Ι-:ιί.\' :τιιπΗ'•η;. <>τι ιι:τοπί.ι-ί; το ιί%l_)ον ιίωτον τη; ιιν0ι>ω:τίνη; πί.ι-ιιi
τητο;. Οιι μι·ί\'η; ι>:τω; ι·ίοω. υ:το;,:ί.ι-ίιΊ; την :τι>t>οι\ον. zιιτ(((\ιzιίζιΊ;
<ΤΙΊ(Ι'Τι>\' ι·ι; ιπιιιτιμιiτητιι· μι: μίιιν ί.ι'ξιν μι,ιιΗιίνιΊ;. ι\ιι>τι ι'>ι·ν λιιιφιί
ν1Ί; ι•:τ· <>Ιi'ΙΊ. <>τι :τιιηι>; :τι_>ι'ι'(μιιτο; ι•:τιίοzιΊ ιίί.ί.ο ηί.ι-ιι>Πl_)Ο\'.

***

11 ιιτιιοιιξίιι. η γυί.1j\'η τοι• :τνιΊΊ μιιτο; zω τη; 01 1 ν1Ίι'>1jιΗΊ1ι:::. η
tίi'\'ιιί<Τ!Jψτι; τη; ι·;,::τληοι�'Jtτι·ω::: τοι• ;,:ιιίJψ,.ο\-το;. η 0).ι-ι ψι; ι·ξιφτιj
<Τι ω; ((:Τ() τη; ()1-ί.ψτι-ι,ι; %((\ τη::: '(\'tΓιμη::: Τ(Ι)\' ω.ί.ιι)\'. 1] ι'Ίιιφ;,:1j::: <ιω
ι'Ίl_)ι>τη:::. η cινιίμνη<Τι; τη; ι•ψηί.ιj; :τ\'!Ί 1μιιτι;,:1j; μυ; zιιτιιΊ1,ιγ1j:::, η
ιι:τοιι ι•γ1j <JL)"(1j; %(([ !'l_)Ι·ΟιιτμοιΊ i'.ιιτιί. τι,ιν ιί.ί.ί.ι,ι\'. η ι'ί.ί.ιΊψι; ιι\'Ι':τι>
μι>νψτίιι; ι'>t<( την ((:T()%T)JITI\' οιοι•ι'>1j:τοπ ;Τl_)<ίγιωτο;, η ·rιιί.ηνιιιίιι,
)](_>ΙΊtο; :τ<Jο<Τ:τιίΟιΊιι ;η_>ι>; ιιι•τιψι·ί.τί(ι)<ΤΙ\' ι·ίνιιι μι'<Ηι :τι_>ο; ω'>ιιί;,:ο
:τον ι'Ίιιιτ1jι)ηιτιν τη::: 1 1 1·1.ι;,.1j; ι•γι·ίιι; ;,:ιιι τη::: ιιτιψι_>ο:τίι(; τοι• :τνι·ιΊ μιι
το:::.
1

(Δι,ιτηιιιjοrιμι τη ι;_,,ί,ιοο U)Ι' οιιί''/f_!'ΗfΙΊιj

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
'jί,,, Χuιιιτ ι-:.,ιμ,ι()(ιJCΙίΥ.ΙJ
«Κω t-' ίilt-' πuο; ω•τοι\:: Ο 'Λγγιλι>;, μη <ι()l\1·ίοΟ1·. ίΊ1ιiτ1

1\)()1'• l-'l' ( ('(
y1 λίζομω 1-' 1; t-' <Ηί; χ<ψιίν μι·yιίλην. 1jτ1:: ΟΟ,1·1 t-' ίοΟι· 1·1; ;τιί\'Τ<ι Τ()\'
--

λωiν, ι\1ιiτ1 ι11jμι·ι)()ν 1·'(1·νν1jΟη ιΊ; ι·ιΗί; t ν ;τιiλ1·1 Διιj\ίι\ ιΗ,ηιίι> ιiιπ1;
1-ίνω Χο1ιπιi; Kι'•ul();.
Κω τι>ι'•το 00.ιΊ 1·ίιJΟ1· το ιJΙ]μι·ί()\' 1·1:: ι·ιJιί; Οι'ί.π•· 1·ι•ι>ι'ί Ιl ι> ι'ιι ο::
t'ο;τιφyιινωμι'ν()ν, χι-ίμ1·νιJ\' ι·ν τη ιι ιίτνη.
Κω Ι-' ςιιίιι νη;, μπιί Τ()I Ι Λ·πι'ί.ιJΙ' l'(j((\'I] :τί.1jΟο;
()1• ιψνοιΊ ντων ,ον Ηι·ιiν. χιιι λι·-:ι\\'Των:

(ίΓ(_)((ΤΙ((;

()Ι'(_Η(\'ί

ιiξιι ι·ν ι•ψ1'ιηι>1:: (-λιι'J :-cιιι

Ι-' Πί γη:: 1-' Ι!_)Ι]\'Ι] Ι-' ν ιινΟuι,'>:-ω1; 1·1•,\οr.ίιι». Ο Χυιιηιi;. το :τν1·1Ό μιι τη;
ιιλ η Οι-ίιι;. <> Οι·ίο; ΛιiΊο; 1jλ!)1· %((1 1·νιΗtι_)%Ι,-JΟ11 ιΊ; την Ίην ω; ιίν[) (_) ιrJ
πο; ι)Ι(( \'(( ζιr)\'Τ(tνt'ψιΊ !ll(( 1ι\1'<ι ;τι)Ι' ι•:τ1jι1z1· %((1 ι•:τιί (_)J.ΙΊ ω:: ΙΤΙ-,Ι Ιl)()
λο ιλ..,ίι\ο;

7f(_)() ;τιίντιr)ν των ((l(r,)\'(r)\', Διιι Τ()\' !(l'ΙΤΤΙj(_)ί()Ι• (( l'T()I-, ( )
Χu1ιπιi; Οι'λψ!!-' νιι μιι; iΊ1ίΊιίς1Ί τι>\' τuιi:τ() ι\1ιι Τ<Η' ο;ωίο1 1 Οιι ιΊιΤ1·'λ

[)01•μ1-' Ι'Ι; την j)ωτιλι·ίιι των οι•υιινιι'>ν.
11 yι'ννηιJ1; Τ()\' Χοιοτι)ΙΊ 1·ίνιι1 i'.((I ((i10ΤΙ'I.Ι-' ί την :τ(_)ιι'ηη ;τοιϊ:.Ι\'
TU\ μ1·γϊιλοι1 1'uγοι 1 τη; ιι;τολΙ'Τ(_)Ι,-)()f'(r); τη:: ψ1•z1j; ((:ι() Τ(( ι\1 Ι\'ιί T!)I'
1

χιiι�μοι• τη; ιΊ λη;. ΊΊ> y1·yo\·ιi; ιιι'Τ1i τη; γ1·ν\'Ιj111·ω; ι·;τ1ιν1ιί.ιιμj\ιίητω
χϊίΟι· χοιiνο. () Χ ι> ωτιi; y 1·νν11'τιι1 ω; οιΊ μj\οί.ο ι111JΤΙ](_)ί1ι; ,\1ιι τον
ϊινΟuω:το. 11:,:ι·νΟι•μίζων Η; ((l'T()\' ()ΤΙ το !(l'(Π)](_)lιJ τη:: '(1'\'\')]ΟΙΊrJ:
JT(_)t';τt'I \'(( yίνrΊ Ι'\'Τιi; τη; ι1•1 1 χ1j; Τ()Ι' ι)Ι(( \'(( ίι>' η Τ() ιι ω; τη; ιιί.ηΟι'ίιι;.
Ιlιψ(ιιJιiξω; την Ι';τι>z1j τη:: '(1'\'\'l]ιJl'(I); TOI' Χι> Ι<Πι)t'• '(Ι'\'\'ΙΙ'τω ί', ( (1 το
ν(ο ιι'ω; τοι• ηλίοι• ιΊ; την ι1·1-, ι11ν.
Ο 1jλω; Η'ι>ιοχιiμι'νο; ΙΊ; το ι•ψηλιiτΙΊΗ> ι1ημ1·ίον τ· ()l'(_)(t\'()ιΊ
<ψχΓC.1-- 1 νιι %<ιτ1'(_)χ1·τιι1 :Τ(_)(); ΤΙ]\' '(Ι].
Κω ():1:(1}; μt-'ιJ<( ιΊ; Τ Ι]\' <ι ι Ί ιJΙ\' γ1·ννιίτιι1 Τ() \'Ι'ι) ιι ι,); TOI' ηί.ίοι·
χ ιιτ ϊι την ;-τ t'ι> ίο ίΊ () το 1, χ ιΊ μι ι> \'ο::. τι 1 1Ί'> 1 ο ι11•μ /) ιι ί \' ιΊ % ιι I ιι :· το\'
Χι> ωτιi. ο ():,:οίο; y1·\'\'ιίτιι1 χιιτι'ι την ;τιΊ >ίοι'\() τι>Ι' ιι 1•ι11χι>1Ί %<ι1 ηΟ1χο1Ί χι·ιμιι'Jνο;.Κιη' 1·;τ1•'%τιω1ν Τ() ίί')ω γίνπω %ιι1 t'\'Τι>; τοι· ιινΟυι,·J
ποι•. Ο Χοιοτιi; γ1-'νν11'τω μt-'ιΗι Τ()Ι'. ιiτιιν () χι·Ίμιr'Jνιι:: τη; ιιμιψτίιι;
ιιγχιιλ1ι'ιζ1Ί την ψ1•χ1j ΗΗ'.
ι:ιί.\· ι'!Εν ΥΗ'νηΟ1j μι-'ιJ(( 1:1; το HT(t)H(_)I%() Τ()\' ((\'0 (_) (():τΟ\' ()
Χu1ιττιi;. το ψω; τη; fλ.,ίι'>();. ί')ι·ν μ.-τοψί νιι ι·\·ν01jιr1Ί την Οι·ίιι iΊιι)ιι
Ο%ιιλίιι τυι• η ο;τ()ί<ι ιι:τοτι).1-ί Τ() 1-- λ1ξ1j(_)ιο τη; ζ(Ι)1j;.

2n--i
Θα έλΟ1:ι στιγμ1j πυι 1 Οα :ωτι-'λΟει η 1jλιος της ζωιjς, Ο ΧuιυτιSς
από τα ιΊ ψη τ' οι 1uανοιΊ π; τον κι>ομο της γη; κω αναλογικϊι �Ίς το
ευιιπεuικιSν τοι1 ανΟ ι_κ,'ηοι και Οα φωτίιrη τιι οκοτcίδιιι n1ς ψι 1 χ1jς
τ<)l', αψαψιίJντα; από τα ιίγια τοι• νcωιΊ τον cίuχo\'τ:CL του κι5ομοι• την
;ωτr,πι\?Ct μας ι 1 πιSυτcωη. τον I Ιuιί>δη, κuι Ou γΕνν1jιn1 μ{ιJιι μιις τον
σπιSοο n1; ιιληΟείω::.
Κω τιSπ, ιποcιτιά αγγι-'λων αγνίίJ\1 οκ{ψι:ων Οα κcιτιαλι1οοι 1 ν το
εσυπι'l_)tκι5 μας «Είναι», ι\οξιίζο\'τ:Ες κω 1 μνοιΊ γτες τον γεννη0έ\'τα
2:υπr- u ιι τοι• κιSομοι 1 ψωJ,υ\'τf·ς «δ<Jξcι εν ι•ψίιποις ΘειΓ> κω �-πί γης
εψ1jνη εν ιινΟ ι_> ιί>ποι; 1:ι 1 ι\οzίιι».
1

1

,

ΛΝΗι•ωιιLΊΊΚΛ Ι\ΙΙΙΝΥΙ\1ΛΤΛ

Ί

'ΊΟ ΠΡΟΒΛΙ-ΙΜΑ 1 -ΙΣ ΕΙΙ)ΙΙΝΙ-ΙΣ
Λπ{) το λr5yo του ιπyύ.λου uνΟuω:τιυηί Λλfs{uτου 2.jsι1iτulϊJ,
ιπις 4/11/ /1)54 ιπο ϊJολο, μπιί την 11πονομιj 1,ς ωπι5ν του /Jψ1f1ι'(
ου Νι5μπfλ l:Ίu1jνης.
Λ; τολμψΗJΙ'μf· ν(ι ι'\οι•μt' κιιτϊψιιτιι την κι1τιίιπιωη. () ιίνΟuι,>,το;
{γινΕ ι'ν(1; Ι'ΠΙ'l_)<ΊνΟ(_) ω;τος. Τ.γινt· 1•;τt·(_)ιίνΟ L_J ω;το; γιιηί ι'\1· ι'ΊιιιΟι'πι
μονι'ιχι1 τις ι'μψι•πς φ1•ιτικt'; 1'Ίι•νιίμtΊς τοι•, (("'}j.ιί γιιιτι 1·λι'γχ1Ί, χιί(_) η
ιπι; κιηιικτψ�t:ι; n1; t·;τιιπιjμη; κω τη; πχνικιj;. τι; λιινΟιiνοι•ΙJ1·;
δι 1 νιίμπ; μt'1Η1 ιπη φιΊ ι1η κιιι μ;τιψt·ί νιι τι; Οι'ιJΙ'Ι ΙJτην ι•;ιηL_JΗJί(( τοι
( ... ) Ωιπι>οο, ιιι'Ί:ι>; ο ι•;Η (_) ιίνΟ (_) ιι>;το; ι•;τιHjJf l_) l'L ιι;τι> μω 1ιι)ΙL_Jι1ίιt ιιτt'
λΕω το1• πνΕι•μιηι>; το1•. ΔΕν μ;τι> l_) f"ιJt· ν' ίl\'Ι'ψιι>Οι--ί ιπο 1-·;τί:τιΊ'Ίο μι<ι;
1 ;τι-:οιΊνΟοωπη; λογικψ:, ποι• Οι1 ((\'Τ((ΠΟΚL_)l\'()Τ((\' ιηην κιιτο;,:ιj τη;
1· 1πfLΗίνΟ (_) ω;τη; ι'\ιΊ νιιμιj; τοι•. ΙΊ' ιιι•η\ το λι>γο οι κ1ιτιικτψ11.- ι; τη;
t·πιιπιjμη; κω τη; πχνικιj; κιιτιΊντψΗιν ιπο χι' (_)Ι<L τοι• ολιΊ)LΗΙ'ς ωrrί
\'(( ΤΟ\' γίνο1 1 ν Χl'1]0ψt·ς ( ... )
Ο Ι'ΠΙ'(_}ιΊνΟοωπο;, ι>ΙJο η ι'\1•νιιμ1j τοι• ιι1•ξιΊηΊ. '(ίνπιιι ιιιγιΊ-οι'(ιί
{νι1; δ1 1π1•χιομι-'νο; ϊινΟ(_) ωπο;. Ι'ω νιι μη ι'\ιιικινι'\ι•ν1Ί1 1!!Ί ιπι> την
κατωπuοψ1j ;τοιι Πί_)ΟΙ'τοιμιίζfΊ ο ίδιο; α;τ' τι1 ι'•ψη, ιινιι'(κιίζπιιι νι1
κατιιφ1ΊγfΊ οτιι j)ιίΟη n1; γη;, ιΗιν τοι•; ιψοι•uιιίιΗ•;. Κω γίνπιιι Οι·ιι
ηj; μιιι; χι,ψί; ποοηγι11Ί μt·νο κιηωηί_)ιΗ1·1j; των Π\'tΊ'/Ηηικι(Jν ιιξιι(Jν
( ... ) Το 01•ι11ωπικι>. ιιJΙΠ<>ΙJο. ποι• t'χι11•μ1· χut'ι>; νιι t·μj-\ιιΟι•νοι•μι· ιrrη
ιη•νΕίι'Ί ηι ηj μι1;, κιιι ποι• οψf·ίλιψΕ νι1 το fίχιψΙ' <Η 1 ν1'ιι'\ητο;τοι1jιπι
απι> κωuι>, Είνω πω; γινι>μωπf ι•;τι·uιίνΟuω;τ οι κιιτιί το μι'η_>ο ;τοι•
Κίη(tντοιΊμΕ ι•;τϊινΟ (_)ιιJΠ<JΙ ( ... ) ΛνΕχΟtjκιψΙ' ιηοι•; ι'Ίι•ο πλι.- ι•τιιίοι•;
πολ{μοι•; νι1 οκοτωΟοιΊ ν f·κιιτιψμι•uι<ι ιίνΟuω;τιJΙ. νιι Ι'ί_)ΙJ/lωΟοι•ν
ολ6κληut·; ;τι>λfις μt· τοι•; κιιτοίκοι•; τοι•; ιι;τ' την ιηομικ1j j-\ιiμj',ιι.
ιΊνΟuω;τοι \'(( μπιιj-\λ ηΟοι•ν ω· ί:ιι>\rrιινιί διιι'Ίιιί ιπι\ τη uιιδι1·ν1·uγι\
υχ6νη ( ...)
Λι'Τ<> ;το1• πuοrχι'ι, Fίνω νι1 ιινιιγνω(_)ί<ΗJΙ'μtΌ ι\λοι ιωζί, ;τω; Ι'ίμιι
ιπε {νοχοι γιιι ;τψίξt·ι; ιι;τιι\'Οuω:τίιι;. Ο τ (_) ι>μος: ιιι•ηj; τη; :τι·ίuιι;
πu{πΕι νι1 μα; ιιν(ιχωτίιπι. γιιι νιι χιιτfΊ 1 ιJ1Ί νο1•μt· τι; 0Ελ1jωΊ; μιι;
και τι; fλ,,ίδt:; μ((; ΟΙ' μιι1ν F:τοχ1j ι>;το1• πι>λι:μος δFν Οιι ι•;τιί(!;,:tΊ ( ... )
Είνω f.Πι)μFνο, ο οίχτο;, 6;τοι• μt'οιι τοι• Fδ (_) ιιιι(Jνπω η ηΟικ1j, νιι
μην μ;τιψεί νu cιποκτ�jιτΕι την ανιίλογη {χτιωη κω το j-\ιΊΟο;, ι1ν
:τεQLΟί_)Lιπfί μονιΊχιι ιποι cινΟ (_)ιι'J;τοι 1 χι,ψί; νcι πt· (_) ιλιψFι κιΊΟt·
1

1

1

1;

;

2()()
ζω\-τ:ανη ι•;τιψξη. Την ιψχιιίιι ηΟιr.11. ;τοι• τη; FίχF λf·ίψfΊ ι'νιι πιψιS
μοιο /)c.ίΟο; Υ.ω μω η'τοω πf;τοίΟηιτη, 1100Ε να την αντιΥ.ιιτιωηjιτfΊ η
ηΟιr.ιj τοι• «ιπ/)ωψοι• τη; ζωιj;». ;τοι• ολιη'νιι Υ.ιιι ιτF μcγιιλιΊ η:011
έr.τιωη ανcιγνωuίζπω η ιιξίιι τη;( ... )
'[να; ι-:Ονιr.ωμι,; τοι• ΧfΊ(_)ίιττοι• f"ίδοι•; αδηλ(Ι'ιΟηr.f· ιττο διιί.ιπη
μα των δι•ο ;τιιγr.οιτμίων ;τολι'μων Υ.ω μ;το(_)f"ί νιι 0FωLJη0Fί ιιι•τιj τη
ιπιγμιj ι,τι Fίνω το �η:γιιλι•ΤF(_)Ο Εμ;τι,ί'Ίιο γιιι τη ιτι•νιιδέλφωιτη των
λιω'ιν ( ... ) 'Ομω; 1100Ε ;τl(( ο Υ.ιιιuι,ς. ιi;τοι• οι Υ.ι•/)!'LJνιjη·; Fίνω τιιγμι'
νοι νιι Εr.πλοι•ν τι; 0f-ι.ψτι:ι; των λωι'ιν ( ...) Το ξι'uω κιιλιί. ;τω; ιπο
:τuιil-\i.ημιι τη; Ειuιjνη; ι)f' <H'\'!'l<Tlj ι' (_) (Ι) ΟΙ'<Τl((<ΠlΥ.(ί τί;τοπ νι'ο.
11 ;τΕ:τοίΟηιηj μοι• ιiτι Οιι Υ.ιιτιψγιjιτοι•μf· τον ;τι\λι·μο ι·ν ονι\μιιτι
τη; ηΟιr.ιj;, γωτί μιι; Υ.ιιΟιιττιί ένοχοι•; ιι;τιινΟuω:τίιι;, ι:ίνω μιιι
γνιι'ηι η ;τοι• την ι•;τιΗΠΙ]L)Ιςf Ο 'Γ.οιιιτιιο; %((1 μιιζί τοι• ;τολλοί ιίλλοι.
Ωιπιiιω. η μιiνη :τοωτοτι•;τίιι ποι• ι'�ιι'Υ.ι'Ιιr.ιι'ι γιιι τον ι'ιιι'Τιi μοι•, ι'ίνω
ι\τι <Η' μι'νιι η cιλιj0fΊΙι cιt'ΤΙ] ιτι•νοι)ι-- ιΊ πω ιι;τι, μιιι /-\ι-- /-\ωιiτηηι. πως
το ιινΟl11ι'ι;τινο ;τνι-,•μιι f·ίνω ιΥ.ιινι\ ιπην ι';τοχιj μιι;. νιι ι)ημιοι•uγ1jι!!Ί
μιιι %((Ινοι1l_)'(Ι<( \'ΟΟΤLJΟ;τίιι. - μιιι \'<Η)τ(_)ο;τίιι 1]01%1] ( ... ) Ι:ν 0\'<J!l<LTI
ιiλων Lιt'Τ<ι'ιν ;τοι• ι•;τιΗμ'(!οι•ν γιιι την !'ι) (_)ιιίωιτη τη; Ι ·:φ1jνη;. τολμι,'1
νιι ;τιψ(ιΥ.ιιλf'ιτω τι>1•ς λcιοιΊ ; νιι zιίνοι•ν το :τοιι'ηο /-\1jμιι ιτ' ιιι•ηi το
νι'ο ί'Ί l_) ιiμο ( ...) 1 'ιιιτί ;τι ι πιΊΊ ω_ ;τω; τοι•τη τη ιττιγμ 1j f·zιι,οιί.tι ,, τι; οΥ.ι'
ψfΊ ς zω η; !'}�-τίbι-- ; ;τοι• zιί.νοι•ν f'Υ.ιιτομμι•οιcι ιί.νΟuω;τοι, ζιι'ιντιι; μι:
το ιιΛιψιι Fνιi; μf·λλοντιΥ.οι'• ;τολι'μοι•.
(Μπιί qυ ιωη Ίίίιτοι, ΛΙ/111 ,ωιιί,J η )
1

Διδαχέςαειμνήστων διακριθέντων
λειτουργών της εκκλησίας
Ο ί1γιος της Χι'οι 1 ί111Οιμος: 11 Πl_)Ο<11·ι•z1\ 1'-ιίvι, ιιπιΗί ιπι>\' ιίνΟ L_)ιι>
πο κω τον <(ν1·Ι)ιίζ1Ί οτοι•ς οι1 l_)ι(νοι1 ;, χ<ψiζοντιί; τι>ι 1 οι 1 ιΗίνιι1 ϊ.(((_)ί
ομιηι1
() 1 ϊuοι1τrις lωοιίιι, ΤΟ/' Λγι'οι• '( )ψιι•ς: Λο:ι.1\ τη; ;f ()(_)I Ι<(; ;η_><>: Τ))\'
κιιΟιψ1j ;τLΗΗ11·ι•χ1\, 1-ι'νω η μιίχη ;τ(_)(); Τ(( ;τιί.Οη. 1·:ι'νω ιι,'\ιΊνιηι1 νιι
γινπ Π l_) ()()(')ο; <Πψ' ;fl_)()(Jl'l';(1\ ()(!() 1-' \'l'(_)'(<ΗΊν Τ(( ;τιίΟη.
:+.+*

Ο 1/!_!. l/11i'ίτιιις, τιιι• Λγι'οι• ϊJuιιι•ς: Ι·:ιίν Ο�').ι-ι; νιι ;τιιίι11Ί; Τ() Ηι·ιί
yιιι \'(( (Η' ((ΚοιΊ01Ί ()Τ((\' Π l_) <ΗJ!Ί\(1'0((1, γι\1ω1· Τ() ;{()l'/1:TI ιπηv τιαι·ι
\'(Ι)(ΤJ). γιιιτί ιτ' ιιι•τιjν τη Οl';(\'ιiτητιι ;τιί\·τιι ΙΊJγιίζπιιι <> Ηι ιi: κιιι
ζι\τψτι-' τιοιι-Ίνιί το 0.Hi; T()l'.
() l'/u. 1 /ο!_) </ l; !_) ΙOC. ΤΙ/( Λττι%1ίc: Ι Ι()Η()ί λι'η ιiτι η ϊ.ι>Ι<ΤΤl((\'IΚΙ]
ζωι\ ι·ίνω 1)ι 1ιτιίl_)1-' 1πη κιιι ι)ιΌοκ()λη. Ι ·:γι,·ι λι-'ω 1iτι ι·ίνω ι·ι•zιίι>ιιπη κιιι
Ι-' tΊ κολη. ιιλλιί ιι;τι(ιτι·ί ι)ι\1 πl_)ίΊ;τι1Ο1'01·ι;: τωτι::ίνωοη χυι <LΊ<ί;τη.
:+- ;t,.

*

() 1 ϊu. 1:Ί•ωβιος της lr !}(1,'Τ()(JΤΙΙΑψ;: Ι l ι>1';τ11 \'(( '(\'ΙΙ)l_)Ι(ΠΙ' ,)ΤΙ ()
ΗυSς δι·ν ι:;τιτl_){:;πι μη1 ιιλιΊτ1-' (_)1·; Ολιι1 11Ί: ιαιi ιi.τι μ;τ()(_)Ι·ι \'<ι ι•;τ<Ηf ι'
LΗ·Ί ο ιί\'() l_) (r);τος %((1 ((1'1() τοι1 ι)ίηι μι·γιίί.ο Οιί.ιψο;.
*-t'*

{) Ιϊu. Ιι-·uιι'ιι'Ι'μος τιμ; Λι'γ11 ι1ς: Νιι ;τ(_)ιΗΤΙ'χι·π ;τι,·1; Οιι ;τι (_)(ίοι·ι 1)
κc!ΟΕ ημ1·' ι>ι1 . Το μι'λλον οι1; ιινιιΟι-'οιιτι' τι> ιπη Ηι-' ιι( 1 ) l_)ι1\'ι1ιιι. Ηιι
Ι)οηΟ1\ι1Η ο ΗιΊi;. 'Ο.τι ι·ίνιιι Οι'λημιι Ηι·οιΊ Οι( '(Ι\'ΙΊ. ί\Ιη οκι'<ιτιιπι·
κω Ι)ιί.ζt·π Ι)<ί. l_)ος ιrτο νοι• οιι; '(Ιιι το μι')J,ον.
1

***

'Γ.νιις t·;τίοκο;το; ;τιι(_)<t:τοηίτο. γιιιτί το ιι·λογι·(_)ιi τοι1 ΚΙ](_)l''(/lιι
δfν ι-'ιπyνt· κιψ;τοι'•ς. Κω ο l'ι' l_)ι>ντιι; I1·l_)ι1J\'l'�ω; τοι• 1·1:π: Νιι ι'°ΙιιVι
ξtΊ; πl_)ιr'ηιι μΕ το πιψιί.δtΊ'(/l(ί ιτι>ι• κιιι ι':ηΊτιι Οι; δ1Ί; :τιiιΗΗ 1 ; Κ<((_)
ποι'•; υα ψt' (_) fl το ΚΙ](_)l''(μιί {Τ()\' ( ... ) Οι ιί.νΟ (_) (Ι);{()Ι 1)ιι'°Ιιί <J%Ο\'Τι(I
:;πt_Jιοιτιiπ(_ΗJ μt· τα { t_) yιι %ιιι ιiχι μ�· τιι λιiγιι1.
;j,.

**

() ί1 yιος της Χ{οι· ίl ι,f)ιμ ος: Ο (-)1:ιi; ι)ι·ν ;τιιι'•�:ι \'lt ι)ινt-Ί κιιί.ι':
t·μ:;τνι:ι'•ιΗΊς (JT() μι•ιιλιi Τ()\ 1 ((\'O (_) tr'J;τ()\', ί\)).οπ ιι ωτι��Ί ΤΟ\' ιΊ)ιο.
ιί.λλοπ τοι 1 ιπ�'ληι μιιι ;τιtt_)Ι]'(t)(_)Ι<ί ιι:τιi ιίνΟ (_)ιι>.,ο. ιίλλι>Η Τ<Η' ιι ιι\'Ι-' -
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ρ</Jνει κανένα m1μείο. Με κιΊ.Οε μέοο προοπαΟεί η άπειρη ει•ο:τλα
χνία τοι• να οικυνομ11ιτει τρι1;τοι•ς γω Υ(ι τον Ι1οηΟψπι κω νιι τον
φέρει κοντιΊ. τοι•.
(Λ:τό το βιβλι'ο «ΔιΛοχfς Γι::ψ511τr11ν», Διον. Τάτση, Κr5νιτιτu, JIJ6(ι)

ΛΙ/O ΤΙΣ 1/1/Ι'ΕΣ ΤΟΥ 1/ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
I\IY<·)IKOI ΜΥΣΤΛΙ - ΛΙΛΛΣΚΛΛΟΙ

Ο ΟΡΦΕΥΣ
Λ:του:τϊιιιμιιτ11 ι.αλt'της τοιι Λ:τ. Φωτιi;τοιιλοι1 - Φιλιiλογοιι, ι·ι ιμνυυιιίuχη.

11 Ουφικ11 �Ηδιωκcιλίιι είχε μεγω,ηv πνι:ι•μιιτικιjν, ηΟικ11ν κιιι
μι•ιm1υι(ικ1jν επίδυωτιν f·:;τί της Ελληνικ11:; Λυχιιιι1τητος αλι.Λ κω εις
cΊ.λλοι•ς λ<ωιΊ ς, π<ιλωοι•ς κcιι μετrγ}·νεοτέυοι•ς, κω ιδίως εις τιις
μι•ιπηοιακcΊ.ς κω μι•ιπ<ιγωγικcΊ.ς υδ�·λψ1τηηις...
Λξίζυ νιι υίψι,ψfΥ ολίγον φως επί της επιδυιΊ.ιιεως ΕΚ τοι• πι-:υι
φ11μοι• μι•Οικοι• μι•ιπ<ιγωγοι• μοι•ιΗ>ι'LJΥΟl•.
Εις τcι ιιυzωι1τι-:υιι f\'τt:χνιι· γυ<ι;ττιΊ. μνημι:ί<ι, τιι ;τοι11μιιτιι του
Ομιjυοι• κω τοι• 1 lιΗι)δοι>, ()r'V (t\'(ιψ{υι-:τω το l)VΟμιι τι Η' Ουψ�'ως.
Δεν εγνcίφιζον πι-:υί ω•τοι•: Οι•ι)}·ίς ι-:τι1λμηιπ κω ιι:;τι1 τοι,ς παλωοι1ς
κcιι μEH'(!'VfOHL)Ol'ς κω ιιι•γzυι1νοι•ς V(t ι•;τοιιτηυιςη τοιΊ το. Οι
μι•ιπω, ι,ι μιψι•ημ{νοι δηλ. εις ηι ;τολι•ι:ιι)ιj ;ιcιλιιιιΊ. μι•ιπιjυω, εκυcί
τοι•ν ΟΙ'(1jν κω εzι:μι•Οίιιν ω•οη1υοτιΊ.την· οι δι•ο ιιι•τοί ;τοιητιιί οι''Ί:Ι'
δι' ω.λοι•ς cψχιμι•ιπ<ις ή ιΊ.λλο μι•ιπιjυω ({V(ιψι'υοι•ν...
ΚατιΊ. την :τουιΊ.δοιιιν, ήτο ι•ιι1ς τοι, Ι)<ωι λf:ως της (-)υιΊ.κης
ΟιιΊ.γυοι• ή κ <ιτ' 6λλοι•ς τοι• Ο εοιΊ Λπι>λλωνος κιιι της ΜοιΊ ιιης
Κιιλλιι1;της· ως ι)ιι)cΊ.ιτκιιλι1ς τοι• λι 'γι-:τω ο Λίνος ο Θηl)<ιίος κω ως
μιιΟητής τοι• ο ΜιJΙ'<Ηιίος (<->υιΊ.ξ 11 ΛΟηνcιίος).
Νι'ος, ε;τιιττrι•ι-:το <>τι μπι'Ι)η �Ίς την Λίγι,:;ττον, Κυ1jτην κιιι ιΊ.λλcις

2-11
γ<
τι1
γι
ο
ι
ο
>
_
μ'
ί<ψl)ο;,
>
Οι_
Λr ς
ι';ωνι· νιι ({ΙοΟι'ινομ({Ι ;-:ιί.;τ οω ιιν1ί
_ηί >ι ς
οι•χη <'Ιι•οπιοτι« ιπηv ΊΊ\,:η.
«Τον ι·χΟι_><Ι πι« τ<Jν 1-'ίχ« Οt l \'Τί_)ίψΗ. ιι,Η> 1'%ι·ί <'Ιι·ν ι'ίχ(( τί ;τ οτ<ι νιι
φιφηΟιι), Ιϊ•ι_>ιζιι λοιπι1ν ψτι•χος, /ll' ι)(((Jlλιιί.<)ι·; ((lϊ./Ι((ί.ι,' η οι•:::. μι·
ιί.πιΊι_><ι λιίψt'ί_)«, μι· το ιπι_>ιηι1 μοι• ιι:.-:μιιίο. Κι' ι1μω;, ;,:ιίτι μ' Ηf-<ψιζι·
γι« την Ί'ι•χη».
Ο Λιμίλιος 1 (ωί λος <'Ιι·ν ξι'uι·ι τι ι-ίνω ιιιιτι1 το ;-:ιίτι, ι)ι· μ:τ<ψι·ί νιι
το χιιΟιψί<JΙ'l. 'Ομως ιιιrτι1; ο <ι<ψος τιJΙ• ιιγν11'Ηπο1 ξι•πνιίιϊ %<ιι :τι_>ο
l"lιίλλιϊ, τη οτιγμ1\, ποι• η ι·ι•τι•χί(( ψιίνπω \'(( ι'ίνω ;τολι• μι'γ,ί.ί.η,
Ηιί.λι·γι' χιινι·ί; <>ΤΙ ο ιίνΟ[_)<ιι:το; γνωι_>ίζι·ι <iτι <ι;τ<> τ11ν ι·ι•τι•ι.ί« ι)Ι'
<1t%ιιιω'rτω πιφιί μ<iνο ι'νιι μιχ ι_> <> /lΙΊJΙι)ιο. ;,:ι' ιιιrτι1 «1\�'!\ιιl(). Κι ι1τ«ν
1<)ι'ί ξιιιι·νι;,:ιί. ν(( τοι• <)ίνι't η τι\,:η ;,:ιίτι ;τολι'• ;τιΊJΙ<Τ<Η>ΤΙΊJΟ. ιινηιιι•;,:ι'ί.
μ1jπως %((ΠΟΙΟς ιίγν(Ι)ΟΤΟς 0Ηiς /ll'Τl_)<ίΙΊ Τ(( /l!'ί_)Ιι)I(( της 1'1'Τl'1/.Ι<ι; ΤΙιJν
ιινΟι_>ι,ιπι,ιν, %<ο l_) ιχνι•ι το :;τι-ί.ι';,:ι ι•;τιί.νι,ι ο' 1·;,:1-ίνον ;τοι• ;τ1jl_)1· ;-:ιίτι
Πl'ί_)I< Η Η 1Τl'ί_)Ο.
Λι•τι'ς τι; ιτχιΊι•ιΊ;, ((l'Τ!·'ς τι; ί)ιωοΟ1jο1·ι; Οιι τι::: ;τ 1·l_)ίμ1·ν1· %((\'Ι'ί:::
ιι;τ6 «νΟι_>ι,'ι;τοι•; λι·;ττοι•::: ;,:ιιι ι)ι«νοητι;,:οιΊ:::, ιi;,:ι ια11 ιπl_)ιηηγοι•::: ;τ οι•
τοι•ς οχλ�ίl_)t'\'((ν ω ,rω,ι•μοι. Νιι ιiμω; ;τ ιιι• η ι·ι•ιιιοUηοιΊι ι·ίνιιι ιιοιl_)ιι
<ψι'νη %1 ιorriί ιπιι τι•ιι λιί. Νιι ι'νιι; ιηι>ιιτηγι1::: :τιο ι·ι•ιιίοl) ητ ο::: ;,:ι ια<i
ι'νιιν ψιλι1<ΗΗf ο, Μι·τuοι•ιJΙ· τι; ι·;τιτι•ι.ίι·; τοιι . ;,:ι' ιiιτο μι·γιί.ί.ι,ι,•ιιν.
τι1<ΤΟ ;τιο ;τολι'• «νηοι•χοι'•οι·, μij;τ(J); η Ίϊ• ;,: η l_)ίςι·ι οτην :τλιί.οτι·πιι
χιψμιιί. οι•μιι·ιψιί., γι(( ν« ιι ι' ι_> ΙΊ την ιιΗψl_)ο;τίιι.
Μιι το πιο ιτι•γχινητι;-:<i. <)ι•ν το ι·ί:τι' ιι;,:ι1μη. ϊ)τιιν η ιτι•μ<ι ιψιί τον
χτι•;τηοι• μι• το Οιίνιιτο των πιιι,111,ιν τοι•. τι,τι· τον %l l_)ί1·1 ιτι• μιιι ;τιιι>ιί.
ί)οξη γιιλ1\νη!
- 11 ψι1 χ1\ μοι•, λι'γιΊ. ;τοι• ι'τιJtΊtι· γιιι τις οι•μ<ι οψ'; :τοι• ιι;τ1Ίi.<>1•
ιτιιv ίοως την π<ηι_>ίί)ιι fl<JΙ'. λιrτι_>ι,'ιΟη;,:1· ιαι1 το ιι ιψο τη:::. ι1τιιν Ιt<)ιι
το ιτ;τίτι μοι• νιι l_)ημιίζι•ι. %1 ι'Οιιψ« τιι 1)1 10 μοι• ;τιιιι)ιι'ι. τιι Ο«λΗ_><ί.
Ι"Ιλωπιί ι, ιιι μοι•, τη μ11νη μοι• Ι'!w,ίί)« %ιιι ;,:ληι,ονομιιί.. Τι,ιl_)ιι ;τιιι ι'μι·ι
ν<ι ι' ι, ημος χι· ι'(ί{λη ι, ο; ιπον %11ομο. Τιι>l_)<ι ιiμω:::. ι)ι· Ι-\ί.ι';τω ;τι« ιίί.ί.ιιν
κίνί)ι•νο νιι μι· ιι:;τ1Ίλ1-ί. 11 μ;τιi ι_J ιι ;τι' ι_J <ι<J!'. 11 \ > ι,'ιμη μ:τιψι•ί νιι ι-ίνω
ψτι•χη.11 ΜοίιΗι ι·%ί)ιχ1\Οη%1' ι'μι'νιι. χι ι1;,:ι την ;τ ιη[_)ί<1<< fl<H'.
Ί-::νιι ι_Jωμιιϊ;,:ι1 μι-γιιλι•ίο ιινιιι)ι•πω μι'ο' ιι;τ' ιιιrτ<1 τιι ο:τιιl_)<ιγμ<>
τοι• :;τιηι' l_)((. Τη ΝϊμΗτη τη φι!-\ι>τιιν ι>χι μ6νο γιιι τον Ι'ίΟ'Τ<i Τ<Η'. μιι
χιιι γιιι την ;τιηι_Jίί)« τοι•. ΊΊ,ιιιιι 7r<H' ο ΧΙ'ί_)<ιι•νιi; ι':τΗτt' ιαιί.νω τοι•
%<ιι τοι'•;,:ιιψι· την %<ι ι,ί)ιιί. τοι•. τι,-Jι_Jt< ;τιιJΠΙ'Η :τω; οι Οι,οί ;,:<>ι_JτιιiΗιν
πια. ιiτι την ;rιηι_>ίι'Ίιι τ<Η' ί)ι· Οιι τη χτι•:τ1jοοι•ν.
() Μιιίπιιλιγχ. ;rοιι μνημονι't'!'l %1 ((l T1i; τη 0%1]\'1]. ί)ίν!'l ιι)l((IH
l_))) ιτημιωίιι οτη '(Η'νιιιιiτητιι τω• J >ωμιιί<Η'. ;τ οι' 1\ξι•ψ· νιι ιV;,:πιιι τιι
χτι•π1\μ<ιτ(( %tι0ιιJς Ο ιΤΤί_)((Τ((ιJΤη; ιττη μιί.χη. Υ:τιί.uχοι•ν. ΥιΗί.ιι !Ί Ο
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Μcιίπολιγ%, τ6οοι τρ6:τοι νιι ί)fχ0Εί %ιινΕίς: το μΕγϊιλο :τ6νο, 6οι1ι %ι'
οι άνΟοω:τοι ι-:;τί n1ς: γης:. Ο ΙιίJΙ-\ Fί:τF «Ο Θι-:ι>ς: τιι {ί)<ι>%f., ο θΗ>ς: τιι
:τψ_)Ε :τίοω. Λ; γίνFι το 00.ημϊι Τοι1 ». Ο J\,�μιιίος: ει•χιιοίσn10F τοι•ς
Οεοί•ς: γωτί η Μοίuιι χτιΊ ;τηοε τον ειιι•τι> τοιι κι ι1χι την πιιτοίδιι τοι•.
Νω, ιιλλύ., ι>υο %1 ί!Υ ο :τιιτοωτιυμιSς: οωμιιϊ%οιΊ τι1 ποι1 φωτίζΕι
%Cί.ποι• %(ί:τιΗ' οcιν ωπ(>ωηj. ιιλλιί. %ιιι ιJ<1ν ιιτιΗί.λινο λεπίδι την ιιπ.ο
l_)ίιι τοι ανΟοιίJ;τινοι• πι>νοι•, ιiοο κι ιιν οι cί.λλοι ηοωϊομοί κι' οι ιιι•το
Ο ι•οίε; τον �η:τιιτο:τίζοι•ν ιιι•τι>ν τον πι>νο, κιί.πως: Ες<ι> ιιπι> την
ανΟο<ίJ;τινη %ιφδιιί, πιί.ντιι ωοτ6υο η κιιο δι<ί. <ιι•ηi η ποοωιί>νιιι
;τι)\ηι{νη. Οιι i'!ι�·%ί)ι%1jιΗΊ την %\'l_)Ι<!(>χίιι τη;.
Ί:τοι %1 �Ί)ιίJ, μι--υ' ιι;τ' ιιι•τι> το ι•ψηλιi Eίi'io; ηl_)ωΊΊτμοι Ί , η ψωνιj
τοι• πιιη'ιΗι. <ι%οιΊγπω :τιί.λι. Μ' {νιι οπιψ<ιχτι%6 :τ<1l_)ιί.;τονο, μΕ το
ί)ιί.%l_)l' ιrπγνωμι'νο ιι:τι> n1ν οi'!ιΊ νη. ι'Ί�- i'!ιιπ.ιί.ζι-:ι νι1 φων(ιζι--ι γιιι την
τl_)ιιγι%1\ Ι'll_)(ιJνίιι της τι•χης, %ιιι νιι ψιιΥ!'(>ιίωπ {νιι ΠΙ%l_)<iτιιτο, ιιλλιί.
%ω Ι-ίιιΟιΊτιιτο uνΟοιίJ;τινο ιτι ι νcιίιJΟημιι ζιjλι·ω;:
- Κοι τιί.ξπ, λ{ει %<ι0ι,'Jς: η:λι:ίωνι-: την <ιγ<>(> Η'<Τll τοι•, %οιτιί.ξη: τι
π ιιl_)<ί.ςΗ'η %<ιι τι ιί.<η<ηη ;τοι• � -ί ν<ιι η τ ιΊ χη τω ν ιιν Ο l_) ιίJ ;των! Ο
ι ίλιος
Ι/1°·ιΗJει•ς, ν ι%ημι'νο;. �:χ�-ι ιiμως: τ<ι πιιιbιιί. τοι•, �·νι,'J ο Α μ
Ι ΙωΊ λο;. \'l%1jTΙjς:, ι-'χωτε τιι bι%ιί. τοι•...
<ψιlfΊ %<1νι:ίς ιiτι ιαοιΊ �-ι τον Π\'t'(μf'νο λι•γμιi τιJΙ• ;τονι·μ�\•οι•
<Π(>tιτηγοιΊ , %ιι0ιίJς ι-:ί;τι: τιι πλι:ι•τιιίιι ιιιrτι'ι λι>'(tιι. Ο I Ιλοι'rτιψχος: bι
Uι-ι. τι <ι%ο/.ο ιΊ 0ηω:. ϊ)μω; ποιο; μ,.:οψί ν<1 ιιμιι ιΙ-\ιί.λλει ιiτι ιiλοι οι
;τοί.ίπς Οιι {%ί.ιιψιιν ιι%οιΊ γοντιι; ιιι•τιί. τιι λι>γιιι. Ί:νιις ϊινΟl_)ωΠιJς:
ποvοιΊιπ. {ν<ι; ι >ωμιιίος 1\ς�'l_)ι· νιι Ι-Ιοίσ,ο-ι :τιψηγ<ψιιί. γι' ω rτι>ν τον
;τι1νο, <ΤΊ�!':ΤΤ<>1ιι'ν ο ; <>τι ι'τοι γί.ιΊτωοι· η ;τιιτοίδιι τοι• της Μ ο ί (_) ιις την
αι)ί%ψτη. ϊ)μως %CLΙ :τιί.λι ο ιί.νΟ l_) <ιJ;ως ξιινιί. (_) χπιιι, !'Πιιτ%ι<ί.ζυ το
J )ωμαίο. %ιιι χιΊ νι:ι ί)ιί.%l_)l'<ι, ζηί.ι-:ιΊ οντιι; το ι'Ίι•ιπι•χιιτμι'νο ωχμιί.λωτο
1-\ιωιλιιί.. ::τοι• οιj;τι-:τω τιί)l_) ιι οτη ιΤ%ουινιj l_)<ιψιιΪ%Ιj ψι λ<ι%Ιl. Τον
ζηί.ι,ιΊι,ι μ<>νο %<ιι μι>νο ι-:;τι:ιi'!ιj !'%1--ίνο; ι'χι·Ί τιι ;τιιιι)ιιί τοι• ζωντιινιί..
Κι' ι,i'),,', ί.οιπιiν, η %ιψι'Ίι<ί τοι• ανΟοιί,ποι•. τοι• πιηι' (_)<ι, ί)ι1:ξι:ι)ί%η
ΟΙ' τιι ι)ι%ιιιι,'ψιιτιί. τη; %<11 τιι ::τtjl_)Ι' ::τίοω. Ο πιηι'l_1<ις: ι:νί%ψΗ: το
Ι>ωμ<ιίο. 11 %((l_)ι)l(l τοι• <ινΟοιί,;τοι•, ο ((\'(ίJνι•μ ο ; ΠΙ)\'(); της, ο τι)()()
;τ!'(_)l<ΗΗiτ1·(_)0 ιτ1,ι-Ιωrτι>; <><Η> Ι'ίνιιι %<>ινι\ς ιτ' <>λοι•; τοι•ς: ιινΟ (_)ιι'Jποι•ς: %1
<>f.l μ11νο οτοι•::: ι·%ί.ι·%τοιΊ ;. πψ_>ι· ;τίοιιJ τιι ι'Ίι%ιιιι(ψιιτιί τοι• %((1 την
·ι.ι•vι<ι(_)zίιι τοι· ιττη ·�ωιj. l lijvι-: :τίοιιJ την ;τl_) ο ωιίJν ιιι ()ι>ξιι τοι• ο
ιινΟ (_)ιι'J;τινο; ;τι1νο;.
ΤιίΗ__Ηι, <Υτι> τι'ί.ο;. 1·:ιί.:::.1-ι ιΗ 1 ν1jΟω; ·ι.ιινι:ί; ι·ι'Ί11'J ι-'νιι 1Jι μ;τι' (_) <t<τμιι.
Αί.ί.ιΊ. πιίJ; νυ ιινιι%ί'ψιί.ωι,'Ηι1·1 %ιινι:ί; τιι <><Τ<ι ι:ί;τιψ.f πιίνω οι: τιi<Ηι
Ο1Ί.ιcιτC1, ιΊ ιπ.ι·vιι ιι:τ<> την ι·;τιΙΙi.ητι%1j <LΙ'Ttj, την /ΙιιΟι''Τ<η<ι <ινΟvι,',;τινη
ψιJνιj τοt' Λψιί.ίο;• 1 /ωΊ ί.οι•: Λ; μι-ίνι-ι ί. ο ι;ιι>ν ιιι1Τ1j η ψ,,ν1j, <Ηιν ηλ1
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ι:vτιΊπωοη τοιι <.ιν<1yνιΓΗπη. Κι ι1c:: j)Ι'!)ωιι'JνιΗ'Ιιt' πϊιντ<.ι τοι•c::
τίμιοι•ς ι.ινΟuιΓητοι•c:: 6τι Οι.ι νικοιΊ v ιnι.ιν Οι.ι πολ1'μοιΊν μι· το ;τuοωιι'J
vιο τίμιο κι' <.ικ<η<ί!)λητο <Jπλο, bηλω'Ί11 μι' την τιμιι\τητι.ι κιιι την ι·ιλι
κuίvι<.ι, bηλω'Ί11 το ι\πλο ποι, ι'χ�·ι ι)οκιμιωΟι·ί 1·:τί ωιι'Jν1·ς κι' ι·ίνω
πιίντι.ι, κι.ιΟιΓJς το πι:ζικιJ, ο Ι)ιωιλι'ι•ς τη::: μιίχης, ι\;τως 1-ί,τιφι· ιπηv
οuχ11. Κω Οι1 νι;ωι'ιv. ΜιJνο, ας τοι•ς Ι'ι•χιJμωrπ χιιι τοι'•το: vιι μη
τοι•ς φΟον1\01'ι κω η ΤιΊχη!
λι:1 1τοί<1

l..:χιίλιο στο ά ιι Ο ιιο
Ο Λιμίλιος Ι ΙωΊ λος ι'κιινι· ι'νιι κιιτιικτητικιi ;τι\ιηιο. Lι· l 'i ημι'
u�·ς <JΙ'\'t·'τuιψ�· τοι•ς Μιικt'ι)ιiνιιc::. ΚιιτΟ.1•ι11· την t'λι·ι•Οι' (_)Ιιι ι·νι\;
λιιοιΊ , τον λι:ηλϊιτηι1ι-: κω τιuπίvωο�· χωuί::: 0.H>C:: 101 1 ητη1ιιι'νοι•ς.
11 οοφι\ Μοίuι.ι τοι• bίνt'Ι το πuιΓπο μ1jνιψιι. Ι J1,()ιιίνt'Ι το (νιι τι>ι•
πωbί. Lι•νι'χιιπ ι•πt'UΙ)(/ ιινιι την πιψι'ί<.ι «τοι• Ο (_) ιιίμ !\οι•» της νίκης
ΤΟ\'. ΤιΗ• ι)ίVt'l μπιί κω το ι)πΊ πuο.
Λ1•π1jΟη;<ι· l\ιιΟ ιΊ τιιτιι ο Λιμίλιοc:: Ι Ιιιι'•λος ;τοι• 1'χιω1· τιι ;τιιιι)ιϊι
τοι•. Τοι•ς ιίλλιΗ'C:: vι'οι•ς ιiμως. ;τωbιιί <'ιλλι,ιv. γοvιΊιι\', :τοι• Οιινιίτι,ινι·
ιπιc:: t'κιπuιιπίt'C:: τοι• bι·ν τοι•ς ι•;τολιiγιζι-.
11 Μοίuι.ι ι)!'\Ι t'κbικιjΟ η;�t' ΤΟ\' «�'νι)οξο l)Q(t)((». Ηι'λψΗ'
ΤΟ\'
ιη•νπίιπι. ΛιιτιJς ι-ίνω ο Οι·ίος οκο:τιi c:: της. «Τι> ιπuιψιi το ξιΊ λο η
ιι·ι,ηιιί το ιοιιί�t-ϊ», λ1Ί c 1 μίιι ιΗΗ/'1) πιιuοιμ ίιι. 11 ψι•χ1\ τοι'• t'πίμι>ν<ι
tΎι,>1ιττ1\ κιιι οκληι_)()ιΊ ιιvΟuιΓι:τοι• μιιλιικιι'JνtΊ μι' οι)ι•νψ>ι'ς ι)οκιμ υ
οί ι·c::.
ΙιτχιΊι'ι ι'ί'ΗΓ> ο λιiγος τοι• Ι •:ιψιπίι)η
;
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( ! !λι';.,.ψιι, Ι Ι 70)

(2.'χ{τλιιι ,ιιι-ν ι':rιιθt<, 111•ιίuιιι

,> · ι ιι_ηιίιιυι)

ΛιiτΙJης της ελευΟεΙJίας χαι των UΙJχαίων Ελλήνων

Το τέλος του Μπετόβεν
Δι•ιrι.ολα r.ω τοιιγ1r.ιί ι'ζψη· ο Μ:πτι1j-\1-- ν ω::: τι� η'λη τη::: ζωψ:
τοι•. μω::: i:ωi\;. ;τοι• ι•οπο' ιι:τι1 μ1ιιν <ψοιι'Ηττ1ι� οι•νι•ιι,ωτμι'νη μf.
1·;ταη1λημμ/νr::: rγz�Ί[>ψ!fΊ::: r.ιι1 μι· φ1j-\1·uοι Ί ::: ;τι1νοι•c:: ι'ιψι•οι-- ιττιι
1S27.
/3ιψιιί ιίιφω<Ττο::: r.ιι1 ((;τιiλι•τιι 'I.Ol'ψ<i;. i:ητοι•ιπ ;τληι>ο<r·οl_)ίι·; γιιι
τον ιι:πλι-- 1 1 01-- l_)ιιιτιr.<i ιι'(ιι'Jνιι των Ι•:λι,1jνων. LTO 'Ι.l_)Ι·j-\ιίτ1 η>ι• �-- τοιμο
Οιίνιιτ<JΙ' «τον !·'ίzιιν ;τ1-- οιτuιγι 1 L_>ί<!!'Ι». ()iT(l)C:: γοιίφι-- ι ο iTl<TT<JC:: τοι •
μιιΟηηj; '1.((1 (j ίλο::: Lίντί.ΙΌ. «οι ;τω ;τιιλιοί ΤΟ\' ιι,ίλοι χαι οuιrχuλοι
uπιί την Ελλuοα, ο Ιlλούται.ιχος, ο 'Ο μηι.ι ος, ο Ιlλuτ ων, ο
Λ v ωτοτίλης r.ιιι ιίί.ι.ω τι'τοιοι μ<Η'<Η!<j,ψιιίοι»(.,.)
11 r.ιψ.'\ιιί τοι• 1jτι�ν ιιγνιiτιηη. ΙΙ ιrχίυt] του ιjταν αψιι:ι_>ω μίν11
ιrτιιν ι:λι:υl!ι:ΙJία. Μιιι ιι;τιi τι::: ;τω zιφιι'Ι.ΤΙJ[>Ι<ΠΙ'Ι.ι'; χ�Ίl_)ονιψίι·c:: τηc::
ζω�j::: Τ<JΙ' 1jτιιν η ιιr.ιiλοι•Οη: Οω•μ<ιi:ι· τον Νιι;τολι'οηιι. -ι.' ΙΊt;τνι·ι•ιψϊ
νο::: ιι;τιί το Οuιιψj-\ι·ι 1 τι;,,:ι\ τοι 1 ςΓι.ίνημιι ι'γl_> ιιψι' ;,,:ω τοι• ιιψ1\1ω<Τ1·
την Ί'οίτη Ll'fl(j (ιJνίιι (την «Ι Ιι)(r)ϊ;,,:1j» ). '()Τ((\' ι' μ ιιΟι'. ()ΤΙ Ο ΝιαολιΊι)\'
ιπι'ιι,()η;,,:ι: cιt'TOY.LJ<tT<JL_><ι:::. ι'<ΤΥ.Ι<Η_. την ιιψιι·' ι> <rΗ!!]. Την ι-- ίι'\η<Τη. τοι• την
;τ1jγf ;τυιΓηο::: ο μιιΟηηj; τοι• ο Ι1ίιc::. Ο Μ;τπ(if-\ι·ν, <i;τι,κ μ1ι; ι'\ιηγιι'τω
ο μιιΟητψ: ;,,:ιιι <j ίί.ο::: τοι 1 Υ.Ι'[>Ι!'ι'•Οη;,,:ι· ιι;τι\ ιιγιινιί;,,:τηοη.
•

Ι !ιιΗι;ιιιιίτη ΚrlΙ'ΙΜJiποι•λοι; /,ποι__ιι,1 τοιι πιψ,ι.7rιιχοιί ,ΤΙ'! ιiμιιτο;, τriμιχ:; Λ, χι ψ Κ/..

Ο Χριστός προσηύχετο

'()τ((\' ι-'ιι Οωπ () Ι η οωΌ ; ΙΊ; Τ()\' Τ():;Τ{)\' (τωv /:'λιιιιιίvJ.

(Π!>J.ΙΙ)l_)\JιΠ η 

κι-· <LΠ<> τοι•ς μοΟ η τϊι; τοι• Ι'ι; <αι1ιπω1 η :;τι'η_Η>j)()λιιί; και γονιηίΗ<1ς
Πι_>ΟΗΙJύχt:το.

Λ, >Ι'Ζ<'ι

22, .!() - -! 1

(/ί·vιίμι·vιι::, ,\ι· ι-,τι· τοιι τ,5.τοι• .. χιιι ιιι-τιί :; ιι.τι,ι.τιί,ιllη 11:1· ,ιι•τιιίι· ιιιοι( λιΊ!Ι!ΙJ
/lολιίv χιιι /Jι ις τιι yι>>'Ιιτιι πuο,ιηιίχιτιι)
Λμt'()ως lj\'(!'(X(((J!' Τ()\ 1 ; ιωΟ η τιί; T!JI' \'(( /1:Τ()\'\' ιΊ; Τι) ;τί.οιιί l_) ΙΟ\'
Ί

κιιι νιι μπιψ()ιΊ ν πι_>ιν ιι:;τ' ιιι•τι>ν Ι'ι; Τ() <t\'Tl%l_)l'V<i μι _)(); ;τι>ο; τ η ν
Β η Οοιϊιι'>ϊιν ... Λιι ()\Ί T()t•; ιι,πχωι_>ι'τη()ΙΌ ι::πιίγι:: ι::ις το \Ιουνιί i)ιά ν<1

Πι_)ΟΙJΙ::UΧ 110 ι::ί.

,\/ιίu;ωι· (ι, -15 - ./(ι
(Κιιι ι-ι•//ιΊ,κ; f/\'ΙίyΥ.11ιι1· τοι·:; μιι/Ιητιί::, ιιι·τοι ί ι-μJiιίι·ιιι, ιι:; το .,λιι1ΊJΙ1 Υ.ιιι .,ι_ιl!ιίyιϊν Ιϊ::, το ;"(/

0
1_)(

/Ι' .,ι_ιιι:; /JηflιιιιiΊ\ιί)1 • • ΧΙ// 11.,οτιιιιίμι )'()::, ιιι•τοι':; ιι ..ιjλΙΙι

)'

1 ι::, το

ιSρο::, .,ροιπι•ξιιιι/1111.)
Ί� ι_> ;(Ο\'Τιιι πς ι'νι� μι'ι_>ο; :;τι Η• ι•λι-'yπο

I Ί·()() η μιιν1j.

Κω λι-'γι'ι ιΊ::

τοι•ς ιωΟ η τιί; ιιι'τοιΊ . «ΚιιΟ1jιΗιΗ ι'ί'>ι,'>. ι'ως ιίτου ιτι_ιοΗι::ύχηΟιΓJ».
ι\!ιί ι__ικοι·

/./,

.12

(Κιιι t'υχιι11τιιι, tϊ:; χωρι'ω1 οι• το 1S1·0,ιιιι /ί/Ιυημιι1·1ί. Υ.ιιι λι'ytι τοι::, μιι/Ιητ,1ι':;
ιιι•τοι ί . λ·ιιΗι'ιιιιπ ιιίι\t· ιΊ,ι:; .,ι_ιοιπι•ξωμ,11)
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Ο θάνατος χωρισμός της ψυχής από το σώμα
Οι απόψεις του Ιlλιiτωνu
Ο Uϊίνατο; ί:JΕν Είνω τί;ωπ (ί.λλο, Πίι(_Ηί. ο χωuωμι>; ι'>ιί ο Π(_)ίιγμ(ί.
των, τοι• f\'11; ιι;τι\ το ϊιλι.ο, ι')ηλ(ιι\1j τη; ψι•χ11ς ίιπιS το οιΓψιι.
Jί ψγι'ιις, 52.//1
(Ο θάι1uτοc. τιγχάvο (1)1 (IJC, φοι' ι>ωα:(, οι•ι>fιι ιiλλο ιί ι}Ι'Οι'11 πuuγ
μάτοι 11 ι>ιάλι •ιτιc., τ ηc. ψι •χιίc. %UΙ τοι • υιι'ιμοτοc. u,, · uλλιίλοι ι')
1,

*

Ότιιν f;τ�'(_)χι-:τω ο Οι'ινιιτο; οτον ίί.νΟuω;ω, το μι-- ν Ονητι> μϊuος
ω1τοιί . %ιιΟιΓJ; ιι ιιίνπω. Πf0ιιίνfl. το ι)f· ((()ιί.νιιτο. η ψι•χιj, οη%ιιJνπω
%((! ιμιίγfΊ (}(,,)() %((1 ({(j,0(((_)TO.
Φιιι'ι�ω1 /Ο(ι/;·
(J·,"πιr5ιιτοc. ίl tJ U θuvc.iτrJI} Ε·πι' τοv άι1θ ψιι:τοv, το μπ1 θι1 ητr5v, ως ϊοι
%f.'V, uι·τοι; u;τοθι,ψJ%f't, το ι> · uθιiιιuτοv, ιπιιι χuι uι)ιιiιι-θιψοι οιχΕ:
τuι u:τιι5ιι)
1

,

1

1,

Λπό την Καινή Λιαflιiκη
ΕνιΓJ <ι%ι>μη μιλοιiιη· (ο Χu ωτιiς) %<ί.ποιος ... λϊfι (,π ι'νιι :r,ιτι'ψι), «11
Οι•·rcιτι-'(_) α ιτοι• ;τf'ΟιινΕ, μην f·νοχλf·ί; j"[).ι-'ον τον 1)ιbϊιο%ιιλο". Ο ι)ι_.
ΙηοοιΊ ;. ι>τιιν το cί.%οι1ιJΙ·:, τοι• �"ί;Η, «Μη ψοΙ)<t(Τω· μιiνο πίοπι•Ε ιiτι
Οιι γίνι-- ι %ιιί.ιί.". 'Οηιν 1-'ιι,Οιωι-: ιττο (!j"[ίτι ( ... ) f'πιιιιη: το χι-'uι της
%<>uη; %Cιι ΕΙ/ ι,Jνιιςf". «Κιψίτο1, (JJJ%<1> 1-- πιί.νω». Και επίιιτιμψε το
πνι::ύμα της ·1.ιι1 f'(J1]%<1'J0η%�· cψι'ιιως.
Λ οι ι ;υi li, 4(} - 56

*******

Οι πνευματικά νεκροί
' Γ ν c ι ; γ (_) < ι μ μιιτ ΗΊ ; Ε ;τ λη(Τ ί ιι ο f (τον / η ,/(ι ι,) ·ι. ιι I το ι, 1-- ί π 1-- ,
Οιι οι· ωωί.οι•ΟψΗι> ιi;το1 1 ·1.rι1 ιιν ;τιι;» ( ... )
Άί.ί.ο; ι)f· ιιπιi το1 1 μυΟητιί.; τοιΊ 1-- ίπι-- , « Κ ιΊ u1 ι·, ι-- πίτuι· ψι' μοι, νιι
πcί.ω π(_)cΓηιι νυ Oιί.tj•r,J τον πιιτι-' (_) ιι μοι ». Ο /ηοο 1Ί; το1• λ1'γ1·1,
«Λ%οί.οιΊ Οη(!ι' μι-· ·ι.ιιι ιί.ιι.ηιτι-: τοι•; \Ιf'%(_)οιΊ ; ν<ι Οιί.ψοι•ν τοι•; ι)ι%οι\:
των νι-- z(_)<JιΊ ;» ... (11%0}.011fl1 ι μοι, %ιιι ,iιι-ι· ς τοιις νι·i{ ψJιί ς 11,ίψ,ιι τοιις ι·ιιιιτιιίν
<1 Δ1ι')ιί.0%ιιi.f'.

:

1

V/'%(!0l'c,).

Μ,ιτ/1,ι/()ιι, η, /') - 22
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ \ΙJ ΥΧΗΣ ΜΕΤΑ το
ΘΑΝΑΤΟΤΟΥΣΩΜΑΤΟΣ

ϊ)τοv Κ<�ποιος πι:Οιίνι·ι, το Π(._ΗΗΠ<ιπιrτ:ικιS τοι• πνι·ι',μ<ι (ο <ι·ι'οί.rι
κ<ις ιίγγι:λος τοι 1 ), ποι• ι:ίχΕ τι'•χι·ι <J' ωrτ:<iν 6ηιν ζοι,<ιι:, ωrτ<i !ινολrφ
jκ1νι-:ι \'(! τον ο,'Ιψ(Ι]<Τ!'l <JI' Κ(1Π()l() τ<>πο, ()JT()\• οι ψι•χ/; ΠΟΙ• 01 1 γκ1·
Υτt_J(ίινοντω, <ιψοιΊ κuιΟοιΊ ν πηγ<ιίνοι 1 ν <Jτον ί\1'111 (... ) ΛψοιΊ ,'lt' τι\,:οι •ν
Ι'κ�·ί, 60<,ιν τψι'πι'ι V<ι τι'•χοι•ν κrιι μ1-'ίνοι•ν <>οο χι_Ηiνο πι_ιι'π1,. ι'ιλλο
πι'ιλι Π(_)ιιιη<ιτt'l 1 τικι'\ πνι:ιΊ μιι τοι'•; μπ(((ι t\Jι-ι οτην 1·1'11ίι ζ(Ι)ιj.
Ι Ιι\ιl Π2,\'Λ (Φιιι',\ιι1ι /i!7, ! >, !·.'J
1,

*
'Οποιο; πι·uιί<Jt'Ι τη ζ(Ι)Ιl τοι 1 ι'Ιίzωιι, Οιι ι'χι, μπrί το Orίvrnιi τ<Jl'
κυλι'rτ�·uιι μοί ι_Η(, �-vιί) (};T()to; ζιjω, rίt'Jιzrι. χtι(_)()ΤΙ'(_)Ι).
1 JΛΛ Ί!,2.\'Λ (ιf,,ι(ι\ιι111 2-18 !·.')
,

Ι•:γrίι λοιπι\ν ( ... ) ψ(_)Ο\'ΤΙ'ζω, 1\τrιν Οιι ι' ι_ι Ο1-, η rίι(_)rι. πι,'ι; Οιι πrιι_ιοι 1 οιιωηί> ιηον κuιηj μ�· την ψι 1 χ1i ι•γιt'ιπιιτη. Λι'Ιιωι οι_ιι,'ι γιrι τι; τιμι';
των ιινΟuι,'ιπων, πολλοί ιιπι\ τοι•; οποίοι•; τι; �-πιι'Ιιιίιzοι•ν, ιLποΙ)λι'πω
μ6νο ιπην ιιλι\Οι,ιιι κιιι Π()<ΗΤπιιΟιίι νιL t'ίμιιι ιiιτο το ι'Ιι•νιηιi τι')χιο;.
ιωκιίJ\'Τιι; την <(t_)Ι'ΤΙ\.
*

//Λ.'1Π2.\1 (/ΊψyιΊι:;, 52(ι/))

11 ψι•χιi τοι• ιινΟuιίιποι• �-ίνιιι ιιΟι'ινιιτη κω οι·μl)<ιίνι·ι ω.λοπ μι'ν
να πλfιιίινfι (τη ιτι•ν�·uγιωίιL τη; μι-- το ο<ίηω). πι_ιι'ιγμ<ι ποι 1 ω; γνι,ι
ιπ,Sν οι ι'ινΟuωποι το ονομϊιζ<Η'V Οιίν<η<>. ιίλλοπ ν<ι ξιινιιγιι'V\'Ιt·'τω,
<Lλλιί ποτι' (')�· χι'ινπω.
*

1 !ΛΛΊΩ.VΛ (,\Ι;"ι•ι,111 81 /J)
,

Λι'Ί:Ι] η οι•ζιjτψn) JHH' τ<ίιt_J<ι Οι•μηΟιj;-:<ψt' t'ίνιιι πιιλιι'ι. ι'Ιηλω'Ιι\ <>ΤΙ
ι•πιίuχοιιν οι ψι•χt';, κιιι ιιπι\ fι'Jιίι πηγιιίνοι•ν 1·κ1'ί (οτον ί\ι'Ιη). zω
πϊιλι �·διίι �·πιιπι_ι1'ψιΗ 1 ν(...)
Λ:-τιS ;τοι•Οt·νιί ιιλλοιΊ t'Jt' γι:ννωιΊντιιι οι ζωντιινοί. πιιι_ιι'ι <ι:τ<> τοι•;
πΕΟιψι'νοι•;.

*

/ΙΛΛΊΩ,\Λ (Φιι(,\ω1 70 (. [))
1,

Γίδιι το Μίνωιι. τοι 1 Δίιι λιιμ π ι_ι <> γ ιο. ποι• �·zι_Ηίπι <Τzι\πτl_)ο
Χt.>Ι'<Η>. κι t:δίκιιζt: τοι•; ν�·κuοι1 ;(... )μt'<Jιι ιπο ιινιίκηψο τοι• ί\(')η.

2-ΙS
Οι \!!!!'ΟΥ (Ο,>ιiοιπιι1, Λ, 568 - 571)
(Δ ιιίrΙJ<lΙJ τοι· Ο,\ι·οι;ι'ιι. ιι.-τ · (i, τι rι'ι>ι· υτο rιιξι',\ι τοι ι υτοv )1,\η).

Κ. ΚΛΒΛΦΙΙ

Η Διορία του Ν έρωνος
Δ�-' ν (ινηιrι\(ψJΙ-' ν ο 1\_Η1Jν ιiτ<ιν (ί%οι•οΕ
τοι• Δι:λιι 1%Οι'• Μιιγπιοι• ΤΟ\' χuηομιi.
«Τίι 1-' /'\ί'\ομ1\ντ(ι Τ(_)Ι<ι zuιiν1ίι νυ ιιο/-\ιίτω».
Uzi_. ;.:ιιφιiν ιαιiμη νιι χ<ψ�'ι.
Ί
Ί _>1ίί\'Τ(ι χuονι,J ι-'ίνω. \ Ιολι'• (((_)%ΠΙ\
Ι-'ιν' η ι)ιιψίιι ;τοι• ο θι·ιi; τοι• ι)ίί'\ι--ι
γιιί. νιι ιι L_ΗJ\'ΤΙΊJΙΊ γιιι τοι•; μι'λλιηrτιι; ;,:1νι)ιΌ νοι 1;.
Τι,J(_)<ι ιπην \1ι,φη Οιι ι-·;τιιπ(_)ι-'ψιΊ ;,:οι•(_)ωψι-'νο; λίγο.
ιιί.λιί. ι-·ξιιιιΗ<ι %ιΗ'(_)(((ψι'νο; ιι:;τιi το τιιξιι\ι ιιι•τιi,
;τοι• 1\τιιν ιiί.ο μι'ι__>ι·::: ιι;τολιιιΌ ι11Ί1ι; ιπιι Ο�'<ιτ(_)<ι. ιποι•; ;,:1\;τοι•;. ιπιι γι•μνιίοιιι ...
Των :τιiί.Η1)\' τη; Λzιϊίιι; HJ;τι'ui-' ;...
Λ. των '(Ι'μνι,Jν οωμιίτων η ηι\ον1\ JT(_)O ;τιί.\'Τ,1Jν...
ΛΙ'Τ<ί () 1\_>11)\! ... Κω οτην \ο;τιινι« () Ι'ιί.ί./Ίιι;
%LΗ'<ιΛ το <ΠLΗίη-ι•μιί τοι• ιΗ•νιιΟuοίςι·ι ;,:ιι1 το ιιι1;,:1-' ί,
<> γι' l_> Ο\'Τιι; ο Ι'[Ίί'\1ψ1\\'Τ<ι Tl_}li1Jν zuονι,Jν.

Ο ΙΙαΟυιrτιίχιωτος φιλιίοοφος ΙΙvύ.κλητος (5-Η} - 475 π.χ.), μας
λt"γι::ι:

Ο ;τν�-' ιψ«τι;.:ιi; ιίuι.οντιι::: οτον ο:τοίο ιιν1j;.:1Ί το 11<ιντ1·10 των
Δι·ί.ιι IΙ)\Ι . οιΌ π (L\'((%01\'(J)\'IΊ (ωrτιί. j"[I)\' '(\'(1)(_)ίC1Ί), 01Ίτ1-' τιι ιι;το;,:ι)ΙΊ 
;ττι-ι. «ί.ί.ι'ι ηι ;,:ιί.μι-ι '(\'ωιπιί. Ι'Ιtμι'οω;.
Λ_,,ίοπιιομ11 1)3, /)ι,-1.Ι" - /,πιιιz
(() ιί�,,ιξ, οι• το

οηιι ιιιΊ·ιι )-

μιι� ι τι ιιί�,

ιΊπιv το ι v Διλιιοι'ς οιίη λι'γι ι, οι;τι r.Ι}Ιί,,τι ι, ιιλλιί

, Ενu κι::νό οτη hυτικιi φιλοοο<;,ίu

Άνθρωποι και ζώα
ΊίJιJ μ ΙΎι ίλοΙJ 11vlii_}111.7ΙΙJTΙί ιι ΙΤΙJΟΙi κrιι 'Ι ιλιίu"'I οι, ΛλjiιΊ_1τοι · 2,ίiι ί ί τοι {)_

11 Φlι\()2:ΟΦΙΛ τη; Δι•οη; πιιι_Η>ι•<JΙ<ίζι.- , ι'νιι %!'\'<> τι_>ιt'(Ι%ιi ιιι·
μω Ι.- %ι'\�\λωοη ζω�\;, ποι• ωι·�jνπ τον ιίνΟι_Ηι>πο 1·%πΟ1ϊμι'vο %ω τον
Ι'μψιινίζπ Οι·<ι>(_)!]ΤΙ%<ί ιt%<ίλι•πτο ιπην ι·vι·(_)γιi <Π<ίοη ;-τι>ι• Οιι ι',,(_)1·:1Τ
ν<ι ,.. ίχ,.- <ι;τι'ν<ιντη ο-την ιίλλη Κ<ηηγι)(_)Ιιι «%ιιτοί%ιιJ\'» τοι• :τι.<ινιjτοι•
μιι;, <Π<ι ζι,ιιι. Ι'ιιηί η <j ιλιΗΗΗj ί<ι μιι;, ι·ν-πί.ιι·>; <ι(_)V!]ΤΙ%Ι] ιπον τιψι'ιι
ιιι'Τ<i, Οι.- <ι>(_)ι--ί την Π(_)ιι%ΤΙ%Ι] 1'%ι1 ι_Ηωη οι•μ:rιιΟι-ί<ι; <αι'νιιvτη ο,<ι t.<rHt
ως <ΥΙ'ν<ιωΟημ<ηιομιi ϊωχπο μι.- την ηΟ1%1j ij ιιποι'\ίι'\ιϊ ιπην ιJΙ•μ;τ<'ί
Οι.- ιιι ιιι•ηj ι'\ιΊ'Π (_)ιΊ•οι•ιJιι ι�ημιωίιι. Κω η rι;τιιγωjτ1Ί <JJ] ιι:ιιi το γι·γο
νιi:; γίνπω <ι%ιiμη πιο ι'vτονη μι.- την ι'\ι<αίοτιι>ιJΙ] ιiτι ιπηv %ιν1·ζι%1j
κω ιπην ιvι'\1%1\ Ο%ι'ψη η ιΊ•Οι•vη τοι• <ινΟuιι'ηοι• :φο; Τ<ι πλιίομιιτιι
της Φι•ι11.- ω; πιιίζιΊ πολι• μι.- γιιλι'•π ι,ο ι, ιiλο <ι.,ιi ιi,τι ιπο,• τι,ιi;το Ο%1'
ψης της Δι•οη:;.
Ο Κινι'ζο:; ψιλιiιΗΗj,ΟC:: Μι'νγκ Ί'ιΗ· (ΊΊΟ π.Χ.). ο:τω'\ιi; τη; οχοί.1j;
τοι• Κομφοι•κίοι•. ι'γ(_)ιιψι.- μι: j)<ιΟι·ιιί ιιγιί:τη γιιι τιι ζι,·><ι. () Λιι·ν Ί'ι11·,
της οχολ�j; τοι• Λιί.ο Τοι· ((1oc:: ιιιι,,ν π.Χ.). ι·ξι'<1 ι,ιωι.- την :τι·;τοί() ηι ηj
τοι• ιiτι η %tι(_)ι'\ιιί κω ο νοι•; των ζι,Jων ι'\1.- v ι'\1(((1 ι' ι, ω•ν. ιiιJι) :τιιπιΊ•ι:
τω, ((;1() τι:; ((\'(ιλογι< ι�ιιiτηπc:: T()ll ((\'O ι, ιrJ:τ(Jl'. 11 (Jι•μ;τιίΟιΊ(( :τι,ο;
Τ(( ζιί)(( ((ΠΟΠλι:ί ι.' πίοη; j)(((Jl%ιi %Hj ι'ιλrιιο (Π() «Βι/-\λίο τη; Λιιοιι)�j:::
κω τοι• Κολιωμοι•» - %Ιηζ1%1j; ιJΙ1 λλογ1jc:: 112 η0ι%ι,·,v <ιςιι,ψrίτωv,
χ(_)ονολογοι•μι-'vηc:: ια<i την πιιν<ί. (_)χιωι ι'\ι•νιι<πι--ί<ι των Lοι·•νγ% ( 1227
π.Χ.). ι\ν(ίμι·οιι οτι; η01%1'; <ι�•τι'c:: ιφχι'; - :τολλι' c:: ιαοπλι)ι'•v ιι%ιiμη
κανιivι-:c:: ζωιjc:: κω οτην οημι-· (_)ι\'!] Κίνιι - ι-·%ιl ι, ιίζπω η Ο%Ι'ψη ιiτι ο
«Οι•(_)ιtν<i;» (Ηι-:ιi;) 1--ίνιιι ιιι•τ<i; ποι• ,')ίvι-Ί t.ι,,ij ο· <iί.ιι τιι :τίJίιψιιτιι.
Ί�τοι γω νιι ι•:τιί. (_) χΙΊ <ψμοvίιι ι'νιιντι τοι• «Οι•(_)ιινοι•». ο ϊ<νΟυω;-το;
οψfίλfι νιι φι'ψ:τω μι· κιιλο<τι•vη ;τι_Jο; τιι ζιίκι. Βιιοι%tj ι-·ξ ιίί.ί.ιJΙ
ιφχ�j των ΊΊωϊοτώv μον<ιχιι·>ν ιινιίγι-Ί 01.- %<ι0tj%ov την %ιιλοοι·•vη
JΤ(_)ος χιί.Οf ζιιJ\'Τιινιi ;τλι'ωμιι( ...).
ι·ιιι την ιvι'\1%)). πιίλι. ιτκι'ψη. η !-'\'()Τψ(( %((0f ι•:τιψξη;- ((\'Ο (_) ιι'ηι
νης. ζωϊκ�\:; κω φι•τικιj:;- ιι;τοπλι--ί '(Ι''(OV<i;. 11 j-\ ι, <ιχμ<t\'Ικ�j :τίοτη
JΤ(_)Ητ/-\ι-·ι•ι-:ι ιiτι κιίΟι-: ψι•χ�j Π(_)ω\_Jχπω ιι:τιi την ll<L' (r.ιiιτμω Ψι•χ1j
(Β (_)ιίχμιι) κω ο· ω'Τ�jν f:τt<ΠL)Ι·ψ
' Η. Κιιι τι; οχt'<πι; τοι• ιινΟuι,·J;τιΗ'
JT()(); Τ(( ζ<r)(( ιψ(ζοι•ν οι j-\ωτι%ι-'C:: !-'\'ΤΟλι'; «()\' ιι ()\'!-ΊΊιί�Ί:::» %((1 «()l'
j)λ<tψflC::».
1

1

·S1ni \ι/ω.:3 lι ιΗl.ηί\ω 1.1:�ιι:<ωυ.:1.L,ιJ ,Ιω.! )>Η()
-�JJ.!ίH>i)J.! lιχοzο\ι(.,Ι ΙJJΛ,U \ι1,11J - nιl!J�JΊJ.! :!()�>% r>ιl. :;lιJ.!�J/.ι> 5ln \ιl<lJJ
11 ,,�J\>'IJ ΛΟl 17>% ΟΛ\ΙJ.! ΛΟl \> J.!7> -.nl\1o<loL'1i <H>\J ':11i,1oιH>�J"((JJL:)> 5,ιοl
1)ι\

)Ί)% «5\t(Ι!). 5ln 5,ΗΗ!\JJ.!10(.,10,\ι\ί),> :;))(.,l(JJ.!�)()l.Jl ),1()1 .-11ί\1οοlω�j r>Λ

)O)(JY. \J%1()U :11ΙοΥ.,1 Ίο,ν 1Ιί1Ιl.Ι.(ΟJ.! 7)():Ι11\1o·u)%(J).!J)()l,\7) 11()1.: Ί<J1.:(Ι)(J()Λ!)
ι\1)!)

17>)1 "TH_1,s, 7)1 )()()1.: 7)13()�)1.:Τl,Ιί) 5rni �(%1!),1'1) UlίJ \()ν ι\ 1·u,Ι 01
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Η cDYΣI-1
Ω ΦιΊ οη, ιι;τι1 οι'νιι πuω\_>χοντω ω.ιι, μι'<ΗL ι1οι ι·ίvω ιiλιι, %<(1
ο{νιι κιηολ11γοι•v τι� π<tντ<ι.
1

Ο!'

ΜΛΙ'ΚΟΥ Λ ΥΙΊ !Λ /ΟΥ (Ίίι ι,Jc; ι�Ίι ιιτι5ν, Δ, xy)

•
Ι/Υ(-JΛ/0/'Λ (Χuι•,ιιι ι'.τη, 52)

Ι lψιΊ ι�η �·ίvω ;τιηι)ίi)<( τη; γ�·νιι'ι; τοι %<t0!' ω·Ο t_> ιίJ:τοι,.
1

*

l�lΊ'IIIIΔII (/1i•II. 2.'τιιji. 1/1/., 8)

l lψιΊ ι�η <(Π<i τ<ι φωνι\μι'V<L, ι'Η' μι(; ι"\ίν�Ί την 1·\,:ιΊ ;-τωοη ιiτι ι·ίνω
ι'νιι :;τl_)<tγμ<ι :;τοι• hιι':;τπω ιι:;τι\ γ�'γι>\·ιiτιι ιtτ<(%τιι %ιιι ιωιΊνι"\πιι μπι(
ξιΊ τοι•;, ιi:;τω; μιιι %ιαιiπχνη Τ(_)<ιγιl)("\ίι(.
Λ!Ί2.ΤΟΠ-ΛΙ!

*

(Μιτιί τιι Φι•ιιιχιί

Δεν t'ίνω ι'\ι•νιηιiν νι( λιιΟι-- ιΊοι1ν οι νιiμοι τη; ιι·ιΊ ι�η;.

/()<)(}

/>, 22 - 2-1)

ι\ΙΙ�Ί\'Λ,\'Δ!'ΟΥ (/Ί•. μο�•. -Ν2)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Ελενuς 11. J\Ιπλuβύ.τιrκυ, Βίβλος uποκvυ(ι ωμού. Εκb11ιrι:ις
ΚΕΛI'< η.:. l:ελίοε; JX�.
Ιl ι, ιiz�ΊΤΙΗ γω {να :τλψ_11-- ; ΖC(Ι ω•Ο�·ντιzιS λ�·ξιzιi cαοzl_)ιΊ ιμ,Jν
(} (_)(ι)ν,
11 ;ψrί,τη {zδοση rγιη ιπο Λονδίνο το ιs ιJ2. Το Ι)ιf-\λίο <(ιιτιi ι'χ�·ι
ιJ%0:ί() νι( ;Tt_)(HHj ι'ψ:ι :τληοι>4,<)(_)ίfC: (ίf.Π1%(ί μf τι; 1)((()1%ι' ς: (Τ((νιJΖL.)1τ,z�';. Οιf)Πί(ν�';. ;ι:<(Ϊ.ι)ιιΪ%1-';. ;τf·uοιzι';. ι!%<(\'ι)ιν<(Ι)ι%ι';. 1-- Ι-; ι> ι(ΪΖι'ς:,
ι·λί.ηνι·/.1-';. zω λιηινιzι'; λι'ξι-ι;. zιιΟιί>; zω λι'ξιΊ; τη; ι)Ι((λ{zτοι•
[ [ι(ι.λ�·ιΗ. 1 /rίλι ;.,_ω οχπιzιί μι: τοι•; () L.)OI'; των [ 'νω ι πιzιίιν %((( τοι•
Λ:τοzuι•ιι ιομοι'• :τοι• χι1ηιτιμο;τι )(Οl'\'Τ((I γ�·νιzιί οτην Οι·ιΗΗΗ/ 1%1J ιι·ιλο
ί.ογίι(.
Το Ι-\ιΙ-\i.ίο ιιιrτι> ιαοπλι:ί μίr( ;τrιγ% ι 'Ηψιιι �-γzι•zλι1;τ1ιίι''\!Ίί( μπιι
ιμ•οι%1j; ιι ιί.οιΗΗ/ ίι(;. ;τνι--ι•μιηιzrιJν ι)Ιι)<(Ο%C(λιr,-J\' zω ιτι•μf-;ολιzι,-Jν
Η'νοιιι'ιν. :τοι• zιιλι•;ττιJΙ•ν ιiί.η την γ%ιίμιι των Λ;τιizι1ι•11 ι,ι\' �-;τιιπημιίJν
Λν((τοί.1j; zω Δι•οη;.

Βuιrιλείου Ιlελuιrγού ΙΊ,ύ1rιου: Ιουλιuνιίς ο ΙΙ11v11ιrτύ.της,
(-)ειrυuλονί;,,:η 1 %6.
Το ι' ι> '(Ο ι(ιrτι\. το ο;τοίο �·ίνω μίι( ;τοιητιz�j οι' \'ΟΗΗJ. ί)ιr('(L.)<ίιι,πι(ι
1] ;τι,ιΗ!<ι);Τ1%Ι)Τ!jΤ<( %((( η ηιJιzij %((( ψι 1;ι:1>;τν1Ί 1 μrηιz1j (!1''(%L.)()T)j<!!j ΤΟΙ
ιι)ι,>ί.ιiγοι• Ι/ιιι1ωηιίτοι 1 τοι• 1·:ί.ληνι%οιΊ Ιlοί.ιτωμοιΊ. Κω 1-- ίνω
Ι/ιφωπϊιτη; zιπιί τι >ν ι τι•·πuωι ι'rι. ο lιΗ•i.ιιινι\; zω <> ϊ. Ι Ι lr(ιΗL!',ιίτη;.
11 rιι_> r(<!Τrίτη ;. 1)1 ιiτι 1·;τι11,ηοιττιίτηιτ1: οτη ν ι· ;τι( ν1iι>Οοι1η τοι•
/Ιν1Ί'ΙΗΠΙ%Οι' μηυί.1--ίοι 1 τη: zιίφι(;. η ο;τι)((( ;τrψ!J'(ί('(!' το 1.L!"(((ί.ι'η·
ι>Ο ;τοί.ιτιιπιzι i <>ι%οι\ιiμημιι τη; οιzοι•μι'νη:. ϊ)zι I lr(LJ<(f-\rίτη;. 1\ιιiτι
ι)Η' ;τ((ψΊ-\η zιψμίι( ι•;τοz(_)ι'ωοη ηΟιz1j; ιι ι•ι!!·ι,ι;. Τηλι'ιι,. (!1 '(/L.>ί(ψ'<(
ω ι - γ; �4 2�.
1

1

1

1

ΔΩΡΕΑ

%. Ι:μμι(\'ΟΙ 1 )jί. Μοι'(Π((%(ί.;.,.η; ;τι><Η!ι'ψΊ,_J!:
Τ(ι)ν Νιz. Ι Jιϊ:11 ·,:ω /1,Ηί\'\'Ι)\'
Δομι'νιzιΗ•.
Τον ΙΊ 'ϊ.ωJΙ< :τοιΊ μf·.
()

ι:.

70.0()() ι )ι>z.

!ϊC: μν1j1ιη

Μετο.ξί, �1<1,ς

ι\ΝΊΙΙ ΙΙ )ΟL�21101 ΤΟΥ
Τιι. Ι'ι__1ιι.ιι1ίυ τω• ,,f.\lLOY»
Ι�()l'ί(ι)Ι'!__)!Ί!ΤίιΗ' 2). ιι' ιΊι){)
(f ();

Κωϊ'>. 10() 71. ιίνιι.ι

υ \' ι) 1 Ί'. τ ιι. Ί'. ι ι.Ο ι- ! Ι ΙΊ_) ι ι. ι ι :τ ι 1
Ι 0.30 - 1 1·ίtτι1; L<Ιj�j>ιΊτω 1
Χί(Ι ΚΙ'\._)Ι<Ι.Ί�Ι\;.

I.\ILOY
Ι.ι'ι-ι.1 1 \·(), ς 11ι(\'. 1Ιί.ι Ι./1 >:r1)11ί.1 >;
l!ιΊί.ο;: 1·. !<1)\''/.()l'j>Ι\'1):::
Κϊι1:.c1•ι)((: Κι1.ι)_ 1)ί.1); .-\γΙι)Ι•;
. \ι 1.111ι ι: 1·. i\ lι >1·1 ιι.ιι 11:::
\ιΊη1011: Ιο. Φι ί.ί.ι)ι•;
Νιι1·:1ί.ω: :\ιtι). i\1:1ιι1_Ηυί . 1 1;
ΙΙιΊτι)((: .\Ο. Κι)\'lι)()(Ί./.ΙI:

Ε ί\ Ι Β ..\ � ί\ 1.-\1'.-\
llιι.ι_)<Ι.Χιt).ι11 1 ι11 ι1:τω; ιι:τι)
οτϊλι.πι τι; ι11 1 \'i)ι_Η11:!; ι11
Τ(1/l'ι'ψι ψ l ΧΙ\ 1 :ΤΙ τι Ι.Ό'Ι\ :τι)1
11 ! ι) Ι ι) ι"> l Ί'. ιΊ \' " 1. \ 1 L () L •· ..
Ι�6Υ ΚΟΥ 1' Ι-:�ΊϊΟ Υ 2';_
Ι()() 71. .-\Olj\'ίl.
1 ·: :Ί ί ι 11 \ ::: ι Π ( ) ι ) τ ! ί. Ϊ.1 Η ! Ι !
τ ()( 1. .11· :.::Ί ί'. 11 ! ΌΊΊ Τ ( ( '/ ,·1 ! 1 () \'() \'
ιΊ :::
(-)iι)(Τι Hj 1 %1\ f-:τιιι ι1ίι 1..
j1()\'Ίω1 1 ι_)!(Ηίι)\' 2). 10() 71.
.
_ \()J\\'((.

<:

\ > ι ()1•11\'1): .-\\'l. Ι1101ιΊ-1.11:
l'ι)ι')ι>;: .\\'Τ. Ι111_)γ1, 1 111:
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Ι,1•:11_1ι>;:
.\()ι(\'. ΙΙιι:rιιi')().lιJΙ'ί.ι):
.\ . f 'ι_). . \1•.:: ! \ Ί Ι ι J 1 ' 2()
i\Ιι Ί'<Ι.1_)1) .\1.·rιι. -/_-')(ι
Ί'. Ί'. ()( )2 1 ..\( (

)\'(

ι_

(1/.(/.

ΙΊ1ί.. Ο-Η):')-1:') 11 (Ο1:.-:1ιι;)

25--t

1 Ιεριεχύμενα έτους 1996
Λ�φιιινο;τοι•λοι• Λντ.: ΙΙ Ι·:λf.ηνιz11 Θωοοψίιι
»
» ΙΙruί;τι_)ΟΟΕΙ 1 χ11ς
»
» Εμ;τu6ς ιπη ΟιίλιωιΗι
»
» Ιlνr:ι•μιιτιz(ς ι•;τοΟιjzΕς
ΛΙΙ1cινχιι'ιφ Όμuωφ : 11 v6ηυη zω η κcψδιιί
» Tu τιί.λιιτμuν
»
» 11 CLl' ι_) CL
»
»
» 11 {Lγιί;τη zιιι η οοψίιι
Λναγνιι'ιιπυι• 1 /cιν. : Ι'ιιψηj λι-:ι•zοιΊ λι,nοι•
ΒιψΟολιηωίοι•, Οιzοι•μ. ΙΙιιτι_)ι<ίι_)χη: Όχι ι1;ωγο1jτι:ι•ιrη.
ιιλλιΊ ιτι•η'χιοη τη; ;τuοο;τιΊΟυιι;
Βιωιλ1j Ιωιίννη :
Ι3ι1Ο1:ιι-'ς: ω.1\Οι,ιι:ς <αιi ιπιi μ ιι ιι;τλοϊ·,ωι• (1\'0 ι_) <ιJ:τ0l'
»
»
11 ιινΟuι,ι;τινη ιιξιο;τu�'π�:ιιι

4
107
140
201
13
17
] (ι()
224
7(ι

ΊΊι ιινΟι)(ι);Τl\'l{ ί)ιzωιΓι μιιτιι
Μη_>οιττcί ιπο ι•;τ�Ί_>ψι'<ΗΖιi
11 z< ιλι Η τι•νη
Ι loo; τοι•; αγι,ινιιπ�\: τη; Ει.ληνιzιjς
Ε;τιινtίιττωrης τοι• ΙΧ21
»
»
Ο uγνιi; zοιιπιιινιιψιi; των ι-' l_)'(<ιJV
Κιαίο zω ιίνΟοωπος
ΙΌ1ηιψιιίόη Κωv.:
(-)1-:οι)<ιφιιzιi;τοι•λιιι• 1.: Ο Φιίοι•ι η τοι• Ι';ι.ιιίτι-:
Το μ<L'(l zιi ;τιιλιίτι
1 ωαννίί)η Δημ.:
»
11 ψι•χ11
»
Λομονίtι %Ul_)ι)ιιΊ; zω νοι •
Κιιζιιντζtίzη Νιz.:
))
»
Ι1 ;τιίί.η ψι•zψ: %((1 (1(1 !_) %(!;
Κι1ν�:ί.λιi;τοι1 i.οι1 1 /αν.:Το τι'λο; τοι• M;τi:τιij\i:v
Κιψ((!_)(ΙΠ(1%η Χοιιττ.: Χοιιττιi; (!VΙ'ιττη
»
»
11 <ηοu;τι\ς τοι• μιιΟηηj
»
Jγννηοη ΧvιιττοιΊ
»
Κοι•zοι•Ι\ίνιιι• Ι'.:
«ι- :Ι» zω «1.ΝΩΗΙ �Λ ΥΊϊ )Ν»
Λ;τιi την zιίΟιψιrη ιπην ψΓιτιιιη
Λιιί.�-zοιΊ Λοτ.:
Μι-·ί.ιιΗ)((!_)();Τ()l 1 λοι • Κ.: Ο νιiμο; τοι• Κιί ο ιω
,,
»
Υ;τοΟιjzω
ι
η
Χι
:
Λ:τολί.rι'ινιο;
ο Τι•ιινι·ιΊ;
ί
Μ;τ(ψ ι:.ι. .
ψ.
»
»
11 ψι·1.1\ zιιι η ι·ξι'ί.ιξη ιιι-τ1j;
Μ:τ�':::.,ιη ί\ννιι::::
11 ιΓιοιι τοι• Οιινιίτιιι•

153
33
I Χ5

»
»
Βλιιzο;τοι•λοι• Ι /ιιν.:
»
»
Ι':.ωίη Ιωιίν. :

3
] ίJ
95

7
.SX
35
144
172
22()
13
200
244
12
7(ι
Ί(ι
(ιΧ
.S 1J
41
12 1)
47
117
140

ι- '))
-Μπι_)()ιΊ μη ί\ vως:
Οι•γ;ω'> Ι3ίκτω(_)<1:
l l<ϊίιτιοι1 μονυχοιΊ :
Νϊιγοι• LπιΊ(_) οιι :
Ι ΙιψτιJιν1'Ι\1).οι 1 Νιz.:

Ο �ίλιο; της Ι •:λλιί<)<1ς
Ι Ιιφομοιιι'Jοf·ις
1 /νι-' ι•ιωτικι'ς ι1ποΟ1\κ1·ς
11 1·(_)γιωίι1
Ο τι·κτονι(ψ(Sς ιrτο κιηι,'Jι/ λι τι>ι
2Ιοιι ιωι'Jν<1
Ι Ιλοι'rr:(ψχοιι:
Δι'ιοιι)ιιιμονίιι zω ιιΟι·ϊιι
»
111-' (_)ί (j λι•(ψίω;
1
Ι Ιολίτη ικολιί.ω
Ο �jλως ;ωτιί τοι•ς ι)ημι,'Jι)ι·ι:: μιΊΟοιι;
Ll\ιί.ϊrur(_) ΛλΙ).:
Το Π(_)ιil\i.ημι� τη; 1 l(_)!\νη::
Lιj\(_) ιj I Ί·ι,φγ.:
( )μιλίιι «ΛΙΊ'r.οιΊ λι,ιτοι'•»
.Lτιωιν<Jποι•λοι, Μιχ.: 11 (ιςι<1 zω η τιΊχη
Τιιγ-<()(_) l'<ι�ι-τιτι_)(ινι'ιΟ: Λ,τ<i τη ιΗΗj,ί<ι τοι• ΒιΗΊι)ι)ιι
))
))
Λt'(_)lΚ(( ιι ιμι·uι,'ηι ιιτιι
Ί
Ί .-uζιί.zη ί\γγ1-' λοι 1
Ί'ο Ι\ιΙΩ.ίο zω ι> πι>λιτωμιiς
Ί'ιιιίτιΗΗ' Κωνιπ.:
Διιίλογοι ιJΕ μονιιιπιj(_)Ι
ΦιιJΤ(iποι•λοι • Λ,ω<π: Ο ( )ι�ιι,ι ·ι'•ς
Χ«τζηνικολιί.οι• Ιγν.: Διιίλογο; πιιπποι Ί zω ι·γγονι>ιί
11 Οι'ληιJη τη; Μι>ίι�ι1ς
Λιύ.φουu:
»
11 μη1·νιΗt (_) %ι11ιJη ι)ιι)ιίιJzπιιι ιrτη ΒίΙΩ.ο:
»
Ί'ο μι•ιπιzιS της ιιτι1(_)<ιςίιις
»
Ί'ο zιιOijzov των :τλοι•ιJίων
»
Ύμνος ιJτην ΛΟιjνι1
»
Λιiγοι ιΗΗ/ οί
.\-4. 1( 1 4.
Ί τη ποίη ιι
»
ιι
πλοι
Ί'
(
1 1)
»
Λ:τ6 τη ί)ωΟιjzη τοι1 Βιzτι,ψιι ( )ι 1 γ;.,:ιΓJ
»
Ο ιι·ιΊλιιzιις ϊίγγι·λο;
»
Κιηι.ι (_) <t ι)ι;.,:ιιιη zω ιί.ι)ι;.,:η
»
'Γοτι Η1Ίiς. Μιιι t-' ν,)ιιιιι ι'ι__Η>ι'ιΗι ι'\ιι\'(ηιιη
»
l\\ι•ιπηι�ιιι;.,:ι'ς ι•;τι1Ο1\r.1-' ς
»
Ι I ιΓ>ι�<ι τη; ιφγ1\ς
LΙ 1 \'Τιιγιj Ι"(f·ίιι;
»
»
Ι I ιJι•ν�';τι-,ιι ιηοι•; λι>'(ι>t•:: τοι• !-' Ι'ιt'('(:-' Ι.ιοι•
»
11 ιιvιί)ιοπλιj; ΠLJtHH/ ιφϊι
»
Z:nt01'ι)(in1nι ;ι.ω ι•πο1ω\1j ιπιι ιιιτιjιιιηιί. �ιιι;
ιrτο Ηι-' ιi ;.,:ω ιiχι ιινι•:τιψονηι1ίι1
Ι I ι,'φιι τοι• Οιινιίτοι•
11 ι ι,-τι'ιτη τι>ι' :τ λι>ιΊ τοι•
11 ιι:τι'ι\'Τηtn] τι>ι• ι>ι•ι�ιινοιΊ
2.:ι,m\ι�ιιι μφ-ιΊ μ1 πιι ιπι Η•; ίl iγοι •; τι Η' 1ηοοιΊ
,
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Ει,τ,ι•χίο
1 Ιιχ χιιοΟημιι γιιι τη Ι1ιΊUιιrη τοι• «Τιτω'Ιi'λ Η'»
'ΓλληνΕς εζ�jτηοιιν νιι ιδοι•ν τον ΧιΗιπι1ν
κω η ιι;τιίηηιηj τιΗ•
11 ιιμιψτίιι ιιιτίιι n1; δοκ ι μιωίιι; τοι 1
11 δωοκ�j; χιφιί
Οι δι•νιίμι:ι; τοι • κιιλοι• κιιι τοι• κιαοι•
Ψ�j'(μιηιι χοι•οοι•
Οι ψ ι•χικοί κ�Ηtδιωμοί ωΨψοιΊ ντιιι μι:
ιιγνι1πl_)η tl_)<Hj'Ι]
11 ιιγιί;τη. Ο ;τιιγκι1ομιο; φ•οικιi; νι1μο;
ο ΧLΗ'(Η)ς %((\'()\'((; της ιινΟιΗ1);"(()t1jτ<(;
Ι Ιi.ψψι•οιιτμ{νο; <ΠΟ ιιω;
Ο ιίγνωι:πος: ;τονι·μ{νο; ιη•νι:ίνΟρ:1J.,,ι1; μι:ι;
U.ι'ι•Ο�Ί_)ίι:ι ιι;τι1 τιι ;τιίΟη
Κιν{ζικιι γνι,ηιικιί
Λι,τ,οχ�Ί(_)ίιt
() ιιι__rι.ωοι)ληνι·,z.(1; ;τνπ•1«ιτι;ι.ιi; ;τολ.tτιο1«1;
Το �'l_)γο των i'.ιι;ι.ο;τοιι,'>ν ;τνι-ι•μιίτι,J\'
Το <\_Ηψ(t τη; μητι'l_)ιι; ;(l_)Ο!Ίδο;τοι ηι τι'
Οι ;τ{ντι· δωλογωμοι τοι• 13oι•i'>δrt
Οι κιιΟημι:ιJtη:; μικοολογίι·;
Λ;τι1 το Γ/ΖΙΊl_)ίδιο τοι• [:;τικηjτοι1
Λ;τ ί.ιiτητιt ·r.ιιι τιαι'ι νιiτητιι
'Ο,τι κι'ινι-ι; λιψιιινι-ι;
Οι Τl_)Ι'ι; ω.1\Οι-ι;
Διδιιz{; ι\ιια.ι:ιΟι\'Τ(Ι)\' ί.ι-ιτοι•(_)γ(r)\Ι τη;
�·κκληι τίιι;
Λ;τι1ψ�·ι; ιψ;,:υιων 1-:λι.1j νων ι)\((\'Ο!jΤ(Ι)\Ι
γι<ι την ψι•;,:1\
() Χ ι> Ι<ΤΤ<); ;((_)()(Τ!]Ι'Ζ!"ΤΟ
() Οι'ινιηο; zι1)(_)l(ψ(); τη; ψι•ztj;
ιαι1 το <τι ,ψα
11 ;τιψι·ιιι τη:: ψι•zij; μι·τι'ι το
Οι'ινιηο ιτι,',μιιτο;
11 Διι)l_)ίrιτοι• Ν1\_><1Jν<Υ,:,
Ι Ιοίη1«ι τοι• Κ. ΚυΙ'χίιιη
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fΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ωpίς έξοδα αποστολής για παραγγελίες σuνολικης αξίας άνω των 8.000 δρχ)

ΤοΒιβλίο του Τέκτονος Μαθητού('ΟσβαλντΒίρτ).... ....... . .. .. . ....3.500

Η Μυστική Ιστορία του Τεκτονισμού (Λεντμπίτερ)....... . .....

.....2.800

Μετενσάρκωση (Παπύς).. .... ... .. ... ..................... . . . .. ....... 2.000
Το Μέγα Απόρρητο(Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών)(Ελ.Λεβί)... ...2.000

Διδασκαλίες Δρυίδων(Υβ Μπερτου)..... ....... ........ . ...................1.400
Θάνατος και Υπερπέραν (Αννυ Μπέζαντ)..... ........ ........ ........ ..... .1.200
Αυτοκυρ κ'Πεπρωμένο με τους Κύκλους της ζωής(Χ Σ Λιούις).... 2.200
Ecce Ηοmο(Λουί Κλώντ ντε Σαιν Μαρτέν).... .. .. .. . ..... ....... .......1.000
Πραγματεία επι των Αποκρύφων Επιστημών (Παπύς)...................4.000
Το Βιβλίο των Σοφών (Ελιφάς Λεβί)....................................... .......... 1.600
Ο Εσωτερικός χαρακτήρας των Ευαγγελίων (Ε.Π.Μπλαβάτσκυ)...1.000
Ο Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του(Φρ. Χάρτμαν)....2.800
Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Α' (Ροζέρ ντε Πέν) ...

.. .2 000
Αναζητώντας τους Ροδοσταύρους(Φράντς Χάρτμαν)..... . ...... ..1 800
Η Μυστική ζωή του Ιησού (Χ.Σ.Λιουις).... ........................... ...... ....3.000
Η Ανώνυμη Αδελφότητα(Στέργου Χρούση).............. ...... ......... .....2.500
Ο Θρύλος του Τέταρτου Μάγου(Χένρυ Βαν Ντάικ). ...... . ..... ..........850
Εσωτερικός Βουδδισμός*(Α.Σίννετ) . ..... ......................... ......... ...... 3.000
*Εκδόσεις Υδρανός (Π Παπασλιωτης) Σατωβριανδοu 29 Αθήνα.
Τηλεφωνο . 5243 822
ωρείτε να κόψετε (ή καλυτερα να φωτοτυπήσετε) αυτή την σελίδα και
την στειλετε συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και τα βιβλία που θέλεΌματεπώνυμο...................... ..... . ... ...................................... .....................
5ός.............. .........................Αρ.........Πόλη .. .................. ............Τ.Κ..... ....
λέφωνο........ .......................και ταχυδρομήστε το στην παρακάτω διεύνση, ή στείλτε το με Fax, ή πάρτε μας τηλέφωνο.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Μαρια Βασιλοπούλοu Φιντιοu 9 Αθηνα
Ταχυδρομική Διευθυνση : Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά
Τηλ.: 01-8563 591, Fax: 01-6250 513
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ
OSWALD WIRTH

Ο Όσβcιλ\·ι Βίρι, υπι1pςΕ ένας ωιό τους διασημοιtρους Τέκιονcς του
αιώ\'Cι μας. Ίlων μcιD ηι ι1ς ωυ μcyάλου Ροδόοιcιυρου και
Καμπολιοu1, Σιανισλάς νιc Γκουαιιά (Sl,ιnislas de Guaila) και απο
αυτόν i.λοβc ιις βcιDύι[ρις ωωι[ρικές του γνώσιις. Λυιό όμως ιιου
ανέιιιυςr 0110 μόνος ιου, σr cΊριοιο j3ιιDμό, 11ιον ο ωωuυμβολισμός
ιων Τι:κ ιονικών αλληγοριών και συμβόλων κοDώς και μιcι μ[γcίλη
φβάDυνσή σιηv έννοια ιου Τι:κιοvικού Ιδι:.ώδους.
Το όνομά του, έχι:ι άpρηκια συνδΕD[ί μι: ιην αυDcνιικ11 Τ[κτονικ11
διδασκαλία και ro έργα του ΓΙΟf)Ουσιc'ιζονιοι παγκοσμίως σι όλα ιο
λι:ςικά ιου ι:σωιιρισμού.
Το Βιβλίο του Τέκιονος ΜοDηιού δι:.ν οναφέpιιcιι μονάχο σιον
βαDμό αυιό. ΛνιίDι:ω, συνοψίζιι όλα ω ιστορικό και φιλοσοφικά
δι:.δομένα, ιωυ αποιι:λούν το σημείο ι:κκινήσι:ως γιο την Τικιοvικι1
διδαχή.
Αυιή - σύμφωνα μι: τα λι:yόιιcνcι ιου 13ίρι - δcv ι:ςuριcΊιοι σιην ουσία
της 0110 ιους συμβολικούς βcιDμούς, ιιου μπορcί να ιι(φι:ι ο κcιDένας.
ΕςαρτcΊιοι απο την διαίοDηση, ιην rνόρcιοη και ιην rιvr υμαιική δύνα
μη που μrιορι:.ί να φέρει ο κ(ιίJ[ Τtκτων, ώστε νcι ιιοχωρψJι:.ι σιο
cιιίπcδο που ιου crιιφέιιcι ο cουιός ιου. Τούιο ουμβαίνcι, γιcιιί ιι:.λι
κ6 ο cοωτcρικός Εαυιός ορίζcι οον ιιρώιιοιο οιόχο ιου, ιην αιιι
λrυίJ{ρωσή ιου μέσα οιο Φ<;Jς.
II

II

ΕκδόοLις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
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