
Η ιατρική Οερωτεύει τις αρρώστιες του σώματος, 
η δε σοφία αφαιρεί από την ψυχή τα πάΟη. 

Δημ6κριτον (Απ6απuαμα 31, DιeLs - Κranz)

(Ιατρική σώματος v6αονς ακέεται, αοφίη δε ψυχήν παθών 
αφαιρέεται) 

ΕΤΟΣ-Πον 

ΑΠΡΙ.\ΙΟΣ - �1.ΛιΟΣ 
ΤΕΥΧΟΣ 228 

- ΙΟΥ ΙΟΣ ! 9<J7



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Ο νόμος της Ειμαρμένης. 65 

Τα %ίvητρα των πράξε,ών μας. 66 

Λό'{οι του Θείου Διδασκάλου Ιησου κατα τους ευαγγελι(πάς. 67 

Όμρααμ Αϊβανχώφ: ΕΟελουσία ενσάρκωση. 72 

Αντωνίου Αδριανόπουλου: Ι! αγ(mη ως φυσικός νόμος 73 

Κωστή Μελισσαρόπουλου: ΘΓ<'>crιλος Καϊρης. 75 

, \ό'(οι σοcrοί. 8 ι 

Ιωάννη Βασιλή: Α'(οραίω μιιντείω κιιι ι-πικίνί)υνος πνπ 1ιωτι-

σμός. 

Πλούταρχου: Ικανότητες των ζιί)(ι)ν. 

Δημήτριου Ιωαννίδη: ΙΙ τϊι.ση του L'(ωϊσμσι'1• 

82 

88 

Caιnille Flaιηιnarion: Εμcrο.νίσεις ψυχιί)ν μετϊι το ΟιΊνατο. 92 

Παραμχάσα Γιογκανάντα: Σιί)μα - Ζωiι - Θάνιιτος κω παντοι)ΙJ

νυ.μία του νσ,,. 94 

Νίκου Καρούζου: Νηστπη η ·ψ1 1zi1 μ,01 1 U.Π<) τα π6Uη. 11 οίηιιυ. 97 

Ο όσιος Αμβρόσιος της Οπτι να. 9i) 

Π ροσευzi1. Π οί ημυ. ι ()() 

Άντας Μπρούμη: Οι ;τριίηοι. 

Γεωργίου Σιβρτj: E0Qτr1 του Λευ%01Ί Λωτο1Ί. 

J()Ι 

ιω 

Χριστ. Καμαρωτάκη: Το c'(ιί) του αν0l)ιί);του χυι η υι')� ί.ψηης. 1 ()7 

Παύλου Πασιουρτίδη: 11 αναζi1τηση της Λί.rΊΟιω.ς. 1 J() 

Ιωάννη Λυριτζtϊ Ο ;τ(J:(Ι..(χηω>; V<>!,lί)ς της u.νιJj;.ηίυς cπη ψωη. 111 

Παν. Δ. Αναγνώστου: 11 ηΟιχi1 της υ:ι..σιο<f<J:(ίυς. 117 

Γιάννη Καμαρινάκη: Μ(ιψος ΑΊ\_>i]ί.ιος, ο U.l'TOΊ'.()CJ.τoσu.ς <fι-

ί.όσοcrος. 

Το ϊι.σμu. ;του ;τψηιμ,01101:, ο Μ;τ6_z. 

1 1 <J 

126 



ΊΊ)ΙΜΙΙΝΙΛΙΟ ΙΙΕΙ)ΙΟΛΙΚΟ ΕΛΕΥ<•Η:Ι)Λl: l:ΚΕΨΕΩl:

Βουχουρω1ίου 25 Κωb. Ταχ. 106 71, Λflήνα Τιιλ. 362.0702 

Λιανέμι:ται bωρεύ.ν εις τα μέλη 

Ηψυτής + κω:ΊΊ η: ΜΕΛ12:2:Λ1'01 !ΟΥ Λω: 

Ιhιοκτηι1ία. Ί:κοοι1η: (-)ωι1οιrιχή ΕΗtι(?Γί<! ΕΥ Ελλιί.οι 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 

Ο Νόμος της Ειμcψμ{νης, ο νι1μος τοι• αντιπfπον06τος, είνω ο 
χι•ι_Ηότε(_)ος διδιiυχαλος των ψι•χι{>ν, διότι l'ΠιtγιψfιΌ ι:ι να l'ψίιηuτω 
η ενοιt(_)χοι•μένη ψι•χή τι.ι δf.ινu τι.ι οποία δι{π(_)ι.ιςf ποος τοι•ς c1λλοι•ς 
χατι1 τι1ς ποοηγοι•μένι.ις ενοι.ι(_)κι(ΗJfις της. 

ΒεΙ)ι1ίως, ο ι1νΟοωπος δεν έχει f'πίγνωοιν της π•Οι'•νης τοι• διι1 Τί1 
δεινι1 τα οποίι.ι ι•ψίιττuτω. Όταν 6μως η ψι•χ11 τοι• μπιωτεί εις τον 
πνειιμιηικιSν χιSυμον, Ι)οη()f-ίτω ι•;τ6 ανυ>τF (_)ων πνΕt•μι1των να cινα
χf·ιι·υλωι(>ιπι τυ γεγονιnα τοι• πιφFλ06ντος ;-:ω νι1 Fςι1γFι σι•�L-τf·ι�ι1-
ομι.ιτu ωφ{λιμα διc1 τον μfΤέπειτu ψι•χικι>ν της �ίοι•. 'Εκuστος δηλα
διί αναλόγως των πράξεών του υφαίνει την ειμuρμένην της προσε
χούς ενσαρκιόσεώς του, κατά την οποίαν δρέπει τους καρπούς των 
έργων του. 

Αvrωνι'ου Λδι>ιιινο:τοιίλου (Uι νι5μοι της ζωής) 
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Η άποψη του Ο. Αϊβανχώφ 

Μέσα σε κάΟε σκέψη, συναίσΟημα 11 :;τρ6ξη, /)άζετε ένu σ:;τόρο 
:του αρχίζει 11δη να φυτρu)νει, κι αν φανψ.-:cιτε άνΟρω:;τος αχc1ριστος, 
άδι;ως, σκληρός, βίαιος, θα ξαναβρείτε μω μrρu, στα δριSμο σας, 
τις ίδιες αχαριστίες, τις ίδιες αδικίες, τις ίδιΕ; σκληρ6τητες, την ίδια 
βία. Θα ξαναπέσουν πάνω στο κεφάλι υας F.ίκοσι, τρι6ντα 11 σαuϊi
vτu χρόνια μετά, και τότε Οα αρχίσετε νu κιιτιιλα/)αίνrτα 6τι υπάρ
χει μια Κοσμική Νοημοσύνη που καταγράφει τα πάντα. 

( Ο ιiνθρω.--ως χιίριος του ππrρωμι'νοu τοιι) 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΙΙΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ 

'Cχω ιδεί πολλά και διάφορα φυτc1 αl_)F.τιίJν, φι•η:ι•μrνιι μι'ιΗ1 
στον κόσμο, που εποτίζυνταν α:;τ6 τον /)ό(_)/)ο(_)υ του ι•:;τονιSμοι, της 
κενοδοξίας και εοzαλίζοvταν α:τι5 το :;Τ\'f·:ι;�ω της Επιι)ι·ίξΕως i'.-ω ι--λι
;τuίνονταν με το λί:τιωμα των ε:τιιίνων. Τα ίι)ω 6μως φι•τc1, ι>τcιν 
μεταφυτεύΟηκαν σε γη έl_)ημο zω ά/)ατο ωτιS zοομιzοι'•ς, κιιι U\'l'
δuo, χuψίς τυ /)l_)ωμψ6 νιψιS της ΖF.νοδοξίας, αμrοως ΕξΕ(_)ι1Οηzαν. 
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/ωύνι,ου το11 2."ινι1ϊrου, «Κλfμι1ξ», 11, /Ο 



ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ 

Λνθολr5γη,πι: Χορ. Μπιiρrιχλη 

ΚΛ Ο Ι•:}: ΛJ > ΕΊΊI}: ΚΛΙ ΙΙΗΙΚ/1}: 

-ϊ)λ<ι ι'iιΗt Οt'λι:η: να ιΗις κ<ί.νοι•ν οι <ί.νΟι_>ωποι, z(ί.νι·τε κω οι:ις ΤίL 

ίδω ο' αι•τοιΊς. 
«Ι/ιiντιι οιίν r5,ιιι ιιν ΙJfληπ fνιι ;τοιι,ίuιν 1,μ[ν οι ιiν/Ιρωπω, οιίτω χιιι Ι')ΙΙ[ς 

ποιι-fπ ιωτο[ς» (Μιιτθ11[011 7, /2. Σχπιχι5: Λοιιχιί ό, /3). 

(// ιινωτι'ρω προτροπιί ιιπriρχfΊ υf· ι5λι·ς τις θρηυχιΊΊ-ς χrιι ιι;τοπλ,-{ τον 

χρυού χuνιiνu rης uνΟρωπύrητιις. Ί'ην /Jρ[υχοι,μι: χιιι υτην ιιχι5λοιιθη ,�ιιιτι5:ιωιιη: 

Ι !ριiτπ υτοιις ι.iλλοιις ι5, τι χιιλι5 θιι πrιθιψοιίυι·ς νιι πριiττοιιν χuι οι άλλοι για 

υfνι1). 

-Nu ιιγαπ<ί.ς τον πληοίον οου ιτuν τον ΗωτιS οου.
«ΛyιυrιίuιΊς τον πληυ[ον 0011 ως υειωrιiν» (Μιiρχοιι 12,3 χιιι Μιπθ. 22,.Ν. 

2.'χπιχιi: /ωιίννη 15, 12). 

-[ιΊν δΕν t:πιστι_> έψΕΤΕ \'(1 γίνfΤf (J(1V t(1 παι διιί., δΕν υu μπfίΤΕ στη 
�ωΗλΕίι1 των οι•ι_>ανu>ν. ΕκΕίνος ποι• Οα ταπειν<(>οΕι τον Εω•τι'iν του 
OHV τοιΊτο το πωδί, ω•τι'iς ΟΗ Είνω ο μι:γ<ιλιΊη:ι_>ος υτη Ι�αοιλΕίu των 
Ο l 'l_)(t VίJJY. 

«/:Ίiν μη ιJΤ!}ΟΙ/ ιfπ χω y{νηυθι· ως τιι :rαιι>ι'ι1, 011 μη ιΊυt'λθηπ εις την βιιιιι

λι-ι'ιι των οιιριιν(Ιίν. Όυτις οι ιν τιι;τι,νι,ίυη rιι11rι5ν ως το ;τιιιι\ι'ον τοιίτο, 011τος 

Ηπι'ν ο μιΙζων ι·ν τη βιιιιιλι-fιι των 01ιριινι,1ν» (ι'vfιιτθ. 18, 3 - 5. 2.'χπιχιi: Λοιικι.i 18, 

16 - 17. ι'vfιίρχοιι 10, 14 - 15, !ω:ιν. 13, 34) 

(2.Ί· ερ(/1τημιι :rρος το Χριυτιi, ποιος ι·fνιιι ο μι-yιιλιίπρος υτη f1uuιλιiu των 

οιιριινιύν fψι·ρι· μ;τρrχπιi τους {να πωδ[ χιιι ι-f,-rι: τιι uνωτfψ,ι λriyιιι) 

-Να ι1γι1πιί.η: uι'Τοί•ς, ποι• uuς ΕχΟι_>ειJο\-ται· να ψfι_> ΕLΠΕ zαλά οε
εκfίνους ποι• σας μιuοί•ν. 

,νtyu,-rιίπ τους εχθρούς υμι,1ν, χαλυ1ς .-rοιι·[π τοις μωοι•υιv ,,μιiς» (/Ιουχιί 6, 

27 - 28. 2.'χπιχιi: ι\Ιιιrθ. 6, 44). 

-Όταν ;τι_>οσφέρεις �01jΟειu ιποι•ς ψτωχυί•ς, να μη γνωι_>ι�ει το
αι_1ιιπει_>6 ιΗΗ' χί-'ι_1ι τι κιΊνει το δΕςί σοι•, για να γίνετω η Ι)οψ)ΕΙιί. 



υοι• υτ:α zριψά. 
«Σου όε :rοιούντο; ελrημοm:νηv μη γ νυίτω η uρ1υrrριί uuu τί .--ιu11·ί η ι\ι·ξ1ιί 

υοι·. ό.--ιω:; η υοv η ελι·ημοm'νη Ι'!' τω κρυ.--ιτυί». (,\/ιιτθ. 6. 3 - -+) 

-[zείνο; :;τοι_• Οα ι•ψι(>οει τον εω•ηSν τοι• Οι1 τα:;τ1'ινωΟ1:ί, zω f.Ζf-ί
νο; :τοι• Οα τα:τεινι(χπι τον ι::αι-τ6ν τοι• Ou ι•4•ι,>Ο1--ί :τη:ηιιηιz(ι. 

« Όυr1; δε vψυίυε1 ruι•τ6v τa.--ιι·1νωθψ11·τιι1, κ ιι1 r5υτ1; τιι.--ιιϊ1•ιι1ιιιϊ Ιϊ11•τιi1• 
L"1/'ΙιJθήυπuι». (Ματθ. 23, 11- 12. Σχπιχό:Λuι·κιί 14. //. 12). 

-Π (_)οοέχετε ·,ωι q:ιί.αzΟF.ίτε cι:τ6 z(ι()f· f·ίbo; :-τλωνοξίιι;.
«Οριiτε χι11 ιrυλιiυυινθε 11.--ιό ,--ιιί,πμ:; .--ιλl'fJ!'Ι'ξίιι;» (Λοι·χιί 12. 15)

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

-Δεν Οα εισέλΟει οτη 1-\ιωιλεία των σι•ι_Ηινιι'>ν zcί0f· {νιι; ποι• μοι•
ί.{γει «Κι\Ηε, Κι\_1ιε». αλλcί εzείνο; :;τοι• z<'ινει το Οf'λημιι τοι• 
1 ΙuτF.(_)α μοl' τοι• ε:τοι•οανίοι•. 

(:τuv ι:ιι,ιψμόζ,ε1 τα θι-ι'ο όιι\ιiγμιιτιι) 
«Ου :r11; ο λι'γωv μο1 Κι'ρ11· Κιίρ1ε, 1·1υιλπ'υι·τιι1 1·1::; τηι• /1ιιυ1λ1-ι'ιιν των οιιψι-

1•υ1ν, 11λλ' ο :ro1u1v το Ιiϊλημι1 του .--ιιιτρr5; μου του ι·v οι ιριιvο(:;,, ( Μιιτfl. 7, 21 - 22. 
2.χπ1χι5: Λουχιi 6, 46 - 47) 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΕΙΣ 

-Ε1-τι•zεί; είνω Εzι-ίνοι :;τοι· t'zοι•ν zιιΟιψ1j 'Ι.(ψι\ιιί, Ίtιιτί ιιt'Τοί Οιι 
ιδοuν το Θι:ιS. 

«Λ111χιiρ1u1 01 χ11Uιιρο( τη χιιρ,\1Ίι, ι5τι ιι ι•τοι' τον Οι,5ν ι5φοντll/» ( ΜΙLτ!Ι. 5, 8) 

-1:ι•τι•zεί; είvω οι τα:;τΕινοί ϊινΟuω;τοι. '(l(!Τί η ι)(tοlλt:ίιι Τ(ι)V
ουι_>ανιi>ν είνω ι�ιzrj τοι•;. 

«Λ1ιιχriριοι 01 :rτωΊοfτω :rν1Ίίμιπ1, ι5τ1 ιιιιτιι1ν 1Ίιτ111 η /!ιιιιιλι (ιι τιιιν οι•ρrινι,ίν,, 
(Μυτ/1. 5, .,) 

-Ειrτ1•zεί; είνω οι ι:λεήμονΕς, '(t<ηί ωrτοί Ου ι·ί.�:ηΟοιΊv.
«Moxriρ101 01 ιλπίμuνι::;, r5τ1 rιι:τοι'ι-λιηilψ1οντrιι" (Μιιτ!J.5, 7;

-1:ι•τι•zι::ί; f·ίνuι Εzι:ίνοι ;τοι• ι)ιrίJzοvτω ι·:τΕ1<)1ί ,•;τι·uωι;τίςοι•ν το 
bίzωο, γιιηί η ι)ωτιλΕί<ι των Ο\'(_)(1ν(ίJν Είνω ι)ιz11 τοι.'ς. 

«Λ1υχιiρ101 01 r\ιλ1ωΊμι' νο1 ιΎ,·χιν (J1;,,r1ιοοι'·νης r;τ1 ιιι ιτιιίν 1Ίπ1ν η /1001λιι'ο 
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των οuuι1νιιίν» (Μιιτθ. 5, 10) 

-1·:ιπιr,(Είς t·ίvω οι ι:ιι._>ηνο;τοωί, γιιηί ιιι-τοί Οιι οvομιωτi>ιΊν ;τω
bιϊι του Η1°οι·1• 

"!vfυχιίuιοι οι Ιϊ!}ηνοποιο(, ιίτι ιιυτο( ιιιο( (-),οι! χληθήοοντιιι» (Μιιτθ. 5, 1)) 

Ο,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ το l3PEII ΜΠΡΟΣΤΛ ΣΟΥ 

-Βι1.λΕ ;τι1.λι το μιιχιιίι_>ι οοι 1 ι:ις την Οι'οη τοι•, γιιηί <Sλοι ιSιΗ)Ι
πιιίι_>νοι1v το μιιχιιίι_>ι (yιιι Ι'ιι χιί1,οι,v χιιχιί), μι' μιιχιιίι_>ι Οιι ;τ1-:Οι1.νοι1ν. 

,<)1,τιίοτu,·φιiν οοιι την μιίχιιl!}ιιν ι,:; τον τιi:τη1ι ιιι•τιj:;· :τιίντι:; yιι!} οι λι�jiιίνης 
μ,iχιιιuιιν ι·ν μιιχιιf!}<ι ιι:τολοιί1,τι11,,_ { ι\Ιιιτ!J. 26, 52) 

-Υ;τ11uχΕ �-κι-ί rνιις ;τιψιιλι•τικιSς, ο ο;τοίος 1)Τ<(\' (!l_)ί_) (ι)(Τί()ς Τί_) l(!
ντιι οκτιί> χι_>ιSνω. ϊ)τω, ο Ι ηι rοιΊς τον 1°ίι'Ί1· κιηιtκοιτο ( ... ) τοι• λι:1-ι: 
«2.:1jκι,> t·πι1.νω, ιnjκωοΕ το Κl_)t'[)[)ι'ηι οοι 1 κω ;τ1°u;τι1.η10Ε». Κω ιιμι'
οως ο ι'ινΟuω;τος (γινΕ ι•γ11jς ( ... ) Μπϊι ιι;τιS ω-τι1. τον j)ι_> Ι]ΚΕ ο Ι ηι rοιΊ ς 
πς το νωS κω τοι• Εί:τι:: «Είι'Η:ς, rγινΕς ι•γι1jς· μην ιιμιψτϊινυς ;τλι:ον, 
'(l(( Vl( μη οοι• οι 1μ[1Εί Κ(J.TI χΕψ()Πl_)Ο». 

(Κιιτιί του:; λιiyους του lηοοιJ οι ιψ11!}τiι,:, του ιινliuιι1,του ιιυτοιJ, ι\ηλιυ\ή οι 
χ.ιιχι'ς τοι, ;τριίξι,ς, ιjτιιν η ωτiιι της ιινιι.τηuiιις του). 

«!/ν ,\,· τι::; ιiνliuω.τος ι·χ,,· τuιι.ίχοντu χω οχτuί fτη ι'χων ,·ν τη ιιυθι·νι-ι'ιι 
ιιι•τοιJ. Τοιίτον ιι\ιιίν ο /ηuοιίς χιιτι1χειίιι·νον (. . .) λι'yιι ιιιιτuί· fy,,ιμ, ιίρον τον 
Χ!}ιi/ψιιτιi11 uou χιιι ,τι·uιπιίπι. Κω ,·1 1θfυις ,-yfνπο ιr;ιrj::; ο ιiνθuω.τος(. .. ) Μπιί 
τιιιJτιι t:ΙΙ!}fuχει ιωτιiν ο !ηυοιJ::; εν τω ιεριι1 χιιι ε(.τ,·ν ιωτu1· iι\,· υγιής yfyονυς· 
μηχfτι uμι.ίuτονι·, (νι1 μη χ,·(gόν uοι τι yι'νητuι». (/ωιiννη 5, 5 - /4. Σχ,·τιχύ.: 
ιΗιίρχου 2, 1 - 2, ιΗuτθ. 9, 1 - 7). 

1-1 ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 

-Οδηγοί τι•ιι·λοί. ;του oη_)lt'r"(l':,ETE το ΚΟL'\'ΟιΊ ;τι, ενιί> κc.ηcι;τίνπε
την κιψ1jλιι. Αλίμονο ο' ει rι1; γψιμμιιηί; κα Φιιvιιrι1ίοι ι•;τοκvιτ{ς, 
yιιηί κιιΟιιvίζπΕ το t·ξωπvικ6 μέvο; τοι• ;τοη1vιοιΊ κω τοι• ;τιι1.τοι•, 
EOlr)Πl_)lr.l1 δt· 1-'ίναι yf·μάτι1 ιι;τιS r.λεψιι'ι κω ι1κολcωίιι ( ... ) Αλίμονο 
ο' f·οι'ις yvιψμιιη-ί; κω Φιιvιο ιιίοι ι•;τοκvιτέ;, γιuτί μοιι1ζετε με 
ιιοrΗπιιψFνοι•; TUlj'Ot•;. ;τοι• ια' {ξω μεν ιμιίνοντω UJl_)((ίOι, ΕΟωτι:
ρικά 6μω; fίνω γt:μ(ιτοι cα6 κιSκcιλcι ναοιίJ\' κω cι;τιS κc!Οε ακιιΟcιv
οίη. 
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Έτσι και σει;, εξωτερικά μεν φιιίνειπf υτοι•; ιινΟ{_)ιιι:τοι•; δίκω
οι, εσωτερικά όμως είστε γεμάτοι α:τό ι,;το;ψιυίιι κω πιι{_)ανομίιι. 

«Οδηγο( τυqλοί, οι διvλι'ζοντες ταν κώνω,-ια, την ι\r κιίμηλω, κατιι.-ιιΊ•()νπ:;. 
Ονα( υμ(ν, γραμματει'ς και Φιιριυα((}ι ι.•,-ιοκριτuί, ότι κιιθιιρ(ςπr το fξωθπ, τ(}ιι 
:rοτηρ(ου και της παροψiδος, fυωθrν δε γfμουυιν rξ ιιρ.-ιιιΊ'ής κιιι ακριιυιΊι:: (. . .) 

Ονα( υμι'ν, Ί'Qαμματε(ς και ΦαριυαιΌι υ,-ιοκριτιιι; 6τι :τιιρ(}μ(}ιιίζπι· τιίψJι:: 
χεχυνιαμένοις, ο(τινες έξωθεν μεν quίνονται ωριιt(}t, fυωθπ, δr Ί'(f.Ι()Ι JUΙΙ' (}ιπfων 
νεκρuίν χαι πάυης αχαθιιρσίας. ούτω χαι υμrίς fξωθι-v μι·ν ιμιίνιΊJ/Ιι· Τ(}ι:: 
ανθροί.-ιοις δι'χαιοι, έσωθεν δΕ μεuτοί fuτE ι ι.-ιοχριΌιΊος χιιι ω,ομιΊις». (/1-!ιιτθ. 23, 
2.J - 29)

-Γιατί βλέπει; το ξι•ι.cψcίκι ποι• είνω ιπο μ(ί.τι τοι• ιιδι'Ι.lf'(Η' ιτοι•.
ενιίJ το δοκάρι ποι• είνω σω δικιS ουι• μάτι δεν το πιψωη{_)�-ίς: ( . .. ) 
Υποκριπj, βγάλε ποιίnu το δοκάοι α:τιS το δικι1 οοι• το μιίτι ... 

«Ίϊ δε βλi.πεις το χύ.ρqος το εν τω οqθιιψιι1 τοι ι ιιr\ι·λ. ιι,01' υο11, την ι\ι· Ι'Ι' τω
οφθαλμuί δοχόν ΟΙJ χ11τανοι ίς: (. .. ) 11.,οχριτύ., t'χ/3ιιλι· .,(.Jι,,τον τφ1 ι\οχιiν ι·χ τοι ι 

οφθαλμού U(}V ... » (Μιιτθ. 7, 3 - 5. Σχπιχό:Λο1•χιi 6, .Jl - .J3). 

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 

ΛλήΟεια σας λέ γω, 6τι δι1 οκολα {νιι; :τλοι1ιΗο; cίνΟοω:τος Οιι 
ειοέί.Οει στην βωπλF.ία των oι•(HL\'(JJY. Ι Ιιίλι ι�Ε ιτ(ις λι'γω ι>τι Ι'ίνιιι 
ευzο).u'ηε(JΟ νu πε{_)cίοει μίu zαμ1jλα ιι;τι1 τη ν τ(_)ι1 ;τιι μως f)ι).ι1νιις 
παοcί νcι ειοέλΟF.ι πλοι1ιτιο; στη βαιτιί.F.ίιι τιη• Θ�·οιΊ . 

(κάμηλος, ο και η, εΙ)Qιtϊκ1j ς, ιιuαf)ι;,:ής κιηιιΊωγ1\;: ;,:ι'ιμηλος, 
γκ(tμήλu. ΥπάQχΕι ;-:ω η κ(ι μιi.ος: ο;,:οινί 1j ;τιιλιιμιίuι) 

«Αμήν ΜΊ'(J) ι•μίν ότι δ1Jιr,υiλως πλο1ίυιος ιϊυι·λι 1ίυπιιι ιϊς την /ίιωιλιΙιιν τοιν 
ουρανu,ν. Ι !άλιν δε λέr(J) 1,μίν, ι:υκο,-ιu,πριiν έιπι κιiμιλον ι\ιιι τριι,-ιήμιιτοc:; (.)ΙLΙ/ ί
δος διιλθι-ίν ή :rλιJ11υιrιν ιϊς την βrωιλι-ί11ν του Οιο1ί ιι,πλΙJι ι'ν» (ΜιπΙJ. Ν, 23 - 24, 
Σχετιχιi Μιiρχου 10, 23 - 25, Λουχιi 18, 2.J - 25). 

13ΑΘΥΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

-Ζητ(ιτε και Οα οuς δοΟΕί, εuπ•ν(ιη: ;ι.ω Οα f1l_) Είπ, ;,:τι•πcίη: κω 
Οα ι:ας uνοιzΟεί η π6{_)τu· γιατί %(r0ε {νο; ;τοι• ζητϊι λιψίιίνι:ι ;ι.ω 
ε-ι.είνος που ε οει•νά �Q ί<Jκει ;ι.ω εις εκείνον που κτι•πιί. Οιι του υνοι
χΟF.ί η πόιrτu. 

« Λιτείτε, και δοθήυετω υμίν, ζητι:fπ, χ11ι ΙϊJ(!ήοπι, χuο11πι, κ,11 ονοιΊ'fίιJ/ -
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τω ιψ(ν· πιις γυ.ρ ο ιltτι,1ν λυ.μβιίνει κω ο ζητuίν ι,1ρ(υκιΊ κω τι,, κροιίοντι 

υ.νοιγψπτω» ( Μυ.τυ. 7, 7 - 9 .2.'χι:τικιi: ΛοΙJκιί 11, l) -11) 

-Μη δίνπε τ(.( άγω εις τ(.( οκυλιά κω μη t,>ίχνπι-: μπt,><ΗΠ<i ιποι•ς
χοίt,>οι,ς τ(t μαt,>γιtt,>LTάt,> tιt οας, μη τυχ<'>ν τ(.( Κ(ΗωτιηήΟΟΙJV με Τί! 

π<'>1)ω τοι,ς κω {πυηι <Πt,>αφοιίv και <J(.(ς ιη,vφίψοι•v. 
«ι'v!η δι,ίτι- το ιiγιον τοις κιJυ( μηι\έ βιiλητε τοΙJς μι�ργι�ρ(τιις ιψι,ίν {μπρουθι:ν 

των χο(ρι,ιν, μιίπσπ κι�τυ.πι�τήυωυι 111Jτοι1ς εν τοις που(ν υ.ιπuίν κ111 ιπριΗμ'ντι-ς 

ριjξωυιν ΙJμιiς.» (ι'v!ιπθ. 7, 6) 

ΥπιiρχιΊ κω η υχπικrj ριjυη του Ιπποκριiτη: Ίίι ιι:ριi πριίγμι�τιι 11ποκιιλιί

πτοντω υι· 1Fροι1ς 11νΟρι,ίπιιυς. ,,'/ίι ι,ι· ιι·ριί ι·ι5ντιι πρήγμιιτιι ιFρο(υιν ιινθροίποιυι 

,�ι'ίκνΙJντιιι» ( ΝιJμοc;, V) 

-1:ιίv εοείς μείνπε ιπαΟεuοί πς τον λ6γο μου, Οα είοΟε πurιγμι1-
τικιί μιιΟητές μου κω Οα γνωt,>ίοι-:τε την (.(λψ)εω κω η ιιλήΟΕL<1 Οα 
οιις 1:λει•Οεuιί,οει ( ... ) ΚαΟ{νας που πuάττει π1ν αμιφτία, είναι δοιJ
λος της <1μιφτί<1ς. 

«1:Ίίν ιιμι'ίς μι-ι'νητε εν τω λι5γω τω εμι,ί, uληθι,ίς μ11θητιι( μοιJ {υπ κω yvι(ιυι·

υΟι· την ιιλιjθιΊιιν, κιιι η 11λιjθιΊ11 ελιΊJθι·ροίιπι υμιίς (..) πυ.ς ο ποιι,ίν την ιιμι�ρ

τ(ιιν ,\οιίλος {υτι της ιιμιιρτιΊις» (/ωιiν. 8, 31 - 35) 

-Το φως ήλΟε εις τον κιSομο, αλλ' οι άνΟuωποι αγciπηουv μιiλλον
το οκοτιίδι π<1t,>ά το φως, επι-:ιδιj ψΗιν πονηucί ηι εuγιι ωπιί,v. 

«Το φως ελιίλυθι:ν ΙΊς τον κι5υμον, κuι ηγιίπηυιιν οι ιiνθρωποι μιίλλον το 

υκι5τος ιί το φως, ην γαρ πονηριί uυτών τα {ργα» (/ωιiν. 3, /l)) 

-ΜιiρΟιι, ΜάuΟα ψ(_)οντίςεις και αοχολείοω για πολλά ποάγμα
τu, αλλά ένα π(_)(ιγμα είνω αναγκαίο. 11 Μuοία εδιάλεξε την καλή 
ψQίδα, η οποία δε Οα της αφαψι-:Οεί. 

(Απιiντηση τοιι Ιησού ,-τρος γνν11fκ11, η οπο(u του πuραπον{θηκε 6τι η 111,ελ

φιj της η Μαρι'α δεν την βοηθοιίω· στις εργ11υιΈς του υπιτιοι5, που 11σχολείτο με 

επιμι'λεια η ι'Δω, uκιiμα και την uίρu της επιυκϊψει,ίς Του στο υ,-τίτι τους. 11 

uδελφιj της εκιίθπο υτu ,-τιiδιιι του !ηυοι1 και άκουγε τις διι\ιιιnωλ(ες Του). 

«ι'v!ιίρθιι Μάρθιι, J.ιι·ριμνιίς κuι τυρβάζης περί πολλά· ενι5ς δε {ο-τι χρεία. 

ι'v!αρία δf την αγα&ιjν ;ιι·ρ(δ11 εξFλι'ξατο, ήτις ουκ αφuιρε&ιjσrτuι α,-τ· αυτής» 

(Λουκιί 10, 38 - 42) 

-ΚάΟε ένας που έρχεται σ εμένα και ακούει τους λιSγους μου
και εκτελεί αυτούς ( ... ) μοιάζει με άνΟρωπο, που ιSταν έκτιζε το 
σπίτι του, έσκαψε βαΟειά και έβαλε τα θεμέλια επάνω στην πέτρα. 
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'Οταν δε έγινε ;τλημμί'l_)α, έπεσε ο ποτιφιS; ε:τάνω στο σπίτι ω•τ6. 
αί.ί.cι δεν μ.ϊόρ εο ε να το χλονίυει. 

«lla:; ο ,ρχόμfνο:; προς με και ωωύw1, μοι• τω1' λι5γων κuι ,τοιιύ1, αι•τοιί::; ( .. .) 
όμοιά; έυτιν ανθρυίπω οικοδομούvτι οικι'υν, ο:; fυκa�·ι· κω ιβιίθι·νι· κaι ι'Rηκι· 

θφέλιον ε.τι' την πέτραν· .τλημμι:ρ(l:; δε γινομένη:; .τρουfψ}Ιjξι·ν ο ποτιιμι5:; τη 

οικι'α εκει'νη, και οι-κ ι'σχι rυι· υιιλειίυuι υι ιτιjν,, (Λοι•κιί 6, -17 - -18) 

-Τι έzι:ι να ωιμί.ηΟ1-:ί ο άνΟρω;το; Ηίν %Ερδίω:ι 6λο τον χι\υμο
χω ζημιιi'Jσει την ψι•χ1jν του: Ί 1, τι �'χει ν<ι διi'Jο,Ί ο ιίνΟοω;το; ως 
αντcιί.ί.α'(μα της ψι•χ1j; τυl': 

,//ϊ γaρ ωq ι) .. ,ι'τ111 ιi1·θρω.το:; ιιίl' τιη, κιίομrιι, ι5λον ΚΙϊJι\iοη, τηl' ,\ι �•ιχιjι· 

r1ι·τοι' ζημιωθή: ιj τι' δuίυιϊ ιίνθQυ1.το:; ιιι,τιίΜιιγμιι τη::; Ι(Ι'ϊ.Ιί::; !!Ι'Το1': (Λ!ιιτ!Ι. /6, 
26 - 27). 

Εθελουσία ενσάρκωση 

'Οταν {να ον είν ω ΕνηλιΓJς ΕλΕι•ΟΕρωμένο. ιiτιιν ι)1-:ν ι-'zυ πλέον 
χανένα χρέος Ίιιι να ΕςίΗj.ί.1jοΗ, δΕν ΕνιΗψχιίJνt'ηΗ ;τΗί, ,ωl_)ιψι\η 
ψηί.α μι:υα στην πλ11ρη ι-:ι•τι•zία χω το φως. Οι•i)t'μίιι πί.ι'ον ι 1;τοzρϊ
ωοη το ;τρυυελχιΌ ει υτη Ί11· 

ΜΕριχές ψοοέ; 6μως, υνιίμυJα ι,' αυτϊι ηι ι\\'Τ<.1 :;τοι• �'χοιιv ι-:λπι-
0Ερω0εί, υπάρχει z<ί:;τοιο :;τοι1 Ι)ί.έ:;τοντιις τις ο διΌvι-:; των ιινΟριίJ;τι,ιν. 
α:;τοψωίζι-:ι να τους Ι)οηΟ!jοΕι. 1 lηΊcιίνΕι i.οιπιiν χω πιιοοι•οιι1ζαιιι 
ιrτοιι; «Είzουι τ(οιπρις ΙΊ-'ρο\'ΤΕ;»* γω νιι τοι,ς ζητψJΙ:ι νιι zιιτιΊ)ιι 
zω οι Εί%οοι τέίίΟΕ(_)ι; ι·,\_,οντι-:ς μι:ί.ποι'•ν το Οι'μιι. Ι ·:πιι)(j,!·:ί.οιΌ\'Τω 
uι-τή; της ι:ςω(_)Ετιzής ι-:ι•zαψίιις, (να ον ;του Οι'λι:ι νcι Οι•ιnωηι:ί ... 
zω zuΟιΓJς Εzι-:ίνοι ι-:ίνuι μίcι, ιιzιηuμι:ηyητη ι'zιι οωτη τη; οοιι,ίιις 
τοι• K1•uί1J1•, zιινονίζοι.•ν '(L' ιιι•τι> το ον τιι ;τιο τοιψΙ'l_)<ί. '(ΕΊΟν<\τιι, 
ιιί.ί.ύ. ιrι•γzρόνως zω Τ(( :;τιο υ;τ<'οοzα. 

Μπίί, ;τριν ι-:νοcψ:.ι.ωΟιί, του ;ταροι•ι11ιίζοι·ν ιiί.ιι ι1ι•τιί. τ<ι '(Ε'/Ο\'<ι
τu οιιν (νυ ιι,ίi.μ, ρωηίJντι1; το uv τιι <Vι.πω. Κω. Ι)ι'[)ωιι ι·%ι--ίνο 
δι-:ι.ιτω. 

* '()ρο-:, .τοι• ϊ.QΙ/Uψο.τοιι ι'τοι rι .;,; τrιν /ωιίννη το Θι οί.rίγr, οτην Λ.ϊfJ%r1ί.11φη
1/ΙΙΙ μιο ι ξοιψ τικ,; Ι'Ι(Ι/i.ιί /ι Ι}ΙJΙ}ϊ.ι'ΙJ ϊJντιΙJΙ'. 
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Ι ΙΟΛ ΥΊ'ΙΜΙ·:2.: ΔIΔΛ2:ΚΛΛΙΙ·:2.: 

1-1 ΑΓΑΠΙ-1 ΩΣ <Ι>ΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

ΊίJιι ι ι Ιϊ)Ι vηυτοιι Δ ι,\ι ίιιχ,ιλοιι Λ vτιι,1ιιοι • Λι\φιι�'fί:ιοι ·λοιι 

Ι:κ τι>ι1 χϊιλλοι1ς της ψιΊιπως Π(_)()ι' (_)zt-τω πϊίοιι ιινΟ (_) ω:τίvη 
{μ.,,:v1:ι 1οις. /:χ της 0Είιις ιιίγλης της ψιΊω:ως ι')ω;τλϊιιΗJΠιιι η ιινΟ(_)ιιJ
πίvη χιψι\ίιι κω μπιιμιφιι οι·•τιι1 το ιιίι1Ο11ιιιι ιιι'Τιj;, ιι ωτιζιiμ,:νοv t'ι; 
το Ηt-ί() ;τι'{_) τη; ιιγιί.;της zω ιiί.ωv τ(J)V Ι'Ι'ϊl'\'ιι·,v ιrι 1 \'ΙιιοΟημιί.τι,,v zω
ιιvι•ψι,ινtΊ την ψι•χ1iv ΙΊς 1ιvι,·ιτ1ΊΗt 1::τί;τ1'\')ιι πλtΊιiτητι,; ( ... ) 

() μt'λπι,ιv την ιι.ιΊοιv z1ι1 τ,>1 1 ; νιiμι>11 ; της. ΙΊ'(_) ι.,νι·ι τιι; ιιντιί.1j
ψυς τοι,, πι'uιιν τιJΙ• μ11 (Ι);τιzοι'• ιψίζοντο; των 01 1v1jOωv ιινΟ!_)υ'ι:ι(Ι)V. 
Δ1ωη1-'λλ1'ι τ<Jτt' το t'γι,ι το1 1 μt'zι>ι τοι1 ιι;τι-'ί(_)οι• κω μιiνι>ν τιiτι· οι•νιιι
οΟιί.νπω την zιιΟολιχιiτητιι τ(Ι)ν νιiμων τη; ιι,ιΊ ιJΙΊι>ς zιι1 την ι'ννοων 
της χιιΟολιχ1j; ιιγιί.:τη; zιι1 της ω)ι'ί.ψiτητος ;τιί.ντ(Ι)\' των ιi\'T(J)V ( ... ) 

Ο ιί.vΟuωπος, ο οποίος ζι-:ι zω ι-:ι•ι>ίοzπω zοντιί. 1-:1; την ιι,ι·•ο1v, 
tΊς το μι'γιι Ι Ιιιν. ο οποίος ζι-:ι Π{_)<Γ(μιηιzιιJς μι' το ιί.:τtΊ!_)ον, ι')ι·,, ι 1;το
f-\ιf)ϊιζ1'ι ποη' τον αιι'Τιiv τοι1 tΊ; τιιπtΊνιiτητιι;, i:'Η·ν ημ:ιοψ-ί νιι γίνt-Ί 
κιιχιiς κω fπιf1λιψ1iς πuος τοι•ς ιί.λλοι1ς. 2.:ι1νηΟίζ1Ί νιι κιί.μη ιi,τι 
κιί.μνυ κω η φιΊοις, πιψιί.γι-:ι, Ι)οηΟι-:ί, ι-:ξι).ίιΗJΕL. 

Ι!ίνω f.l'Ε(_)'(ι'της Π(_)Ος πιί.ντ<ις. ΜιιΟιιίνΗ νιι ιιγιιπϊι. 'Ο:ιω; κω η 
φιΊοις πt'(_) Ιπτι·•ιΗ1ι-:τιιι κ<ιι Χ (_)ιηfί i-:1; την ιιγκιί.λην τη; το ;τιιν, τιι 
;τιί.ντιι. τοι1ς πιί.ντιις ( ... ) 

t·:ιί.ν ο ιί.νΟοω:τος Οι'λι:ι νιι ζη ιη•νιΊί')ητι,·,ς κω ι·π1Οι•μ1:ί v' αzολοι•
Οι-:ί την Κοιψικ�jv τι:ίξιν (τη Ηι-' ίιι Νομοτι'λι-'ιιι), :τ(_)t·'πtΊ \' ιινιι;πι·•ςt'l 
τον v6μov της Λγϊίπης ιrι1vι-:ιδητι,·>ς. 11 οι 1μμ6(_)ψrJοίς τοι 1 ι)Ε πι)(); την 
Κοομικ�jν τι'ιξιν, ψι-'l_)ΕΙ ω 1τιiv rι; μι·γιιλι'Τι'(_)ιιν ι·ξt'ί.ιξιv, ι)ιιiτ1 χιrJ!_)ί; 
Λy(ιπην ι')ιν γίνπιιι η ϊινοι')ος n1ς ψι 1χ1ί; ( ... ) Κιιι ο ΙηοοιΊ; ι·ί')ίί')ιιξt·: 
την Λγιίπηv. Λλλ' η Χι.> ιοτιιινικ�j Οοηι1z1-' ίι1, 6πω; ι)ιι·μιψιι ιι>Οη, 
χωοίς την διδιωχιιλίιιν χιιι την ι·;τιbίωξιv τη; ιιγ(ιπη; ως κοινωνικι>11 

ν6μοι•. ιιπιψιιίνtΊ ιrη-ί(_)ιι zω χωοί; ΠΕ(>tt-χι\μι'νον ( ... ) 
Χοιοτιιινι)ς rίνιιι f%t'ίvo;, ο ο:ιοίος ζfι κιηιί Χ(_) ωτιiv zιιι 61.ι 

Εκι-·ίνυς , ο οποίο; ι·Ι)ιι:πίοΟη ιι;τλιΓ>ς zω ι·κ;τληψί τοι•; τιΊ ποι•; τη; 
Ο(_)ψ ,κι-· ίιι;. 

Είνω ο ποιιιJ\' το Οέλημιι τοι• 1 Ιιηοι);. ω; εί:ιΕν ο ίι')ιο; ο Ιηοοι'1;, 

κω Οι'λημcι τοι• llιnl_)ιi; Είνω η π(_)ος ;τιί.ντας Λγιί.πη, ί)ι6τι και ο 
ίδιο; ο θfι\: «:ίl_)Ο ;ωντιiς Λγιίπη ειrτί». 

Ο ι-"χων στην ψι•χ1jν n1ν Λγ(ι:την. 4 υιτίζπιιι zιιι zιιΟίιπιιτω :τνtΊ'-
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ματιzός ήλιuς. Αγά;τη και φως είναι αλληλένδετα. Δίiναται να εκ;τσ
ρεί•εται φως μόνον α;τ' εκεί 6;τοι• ι•;τάuχει Λγu;τη. Ό;τυι• δωψημίζε
ται ως υ;τάρχον φως και δεν εςυ:rτεοικείiεται α;ι' εκεί Λγά;τη ;τ(Jος 
την ΑνΟρω:ιότητα, :t(JOς ηιν ;-ψόυδον αι •ηjς, εκεί δεν υ;τάuχει φως. 
αλλά σκότος. 

Διότι ό:του υ:τάρχει εγωϊσμός και σι•μψέ(Jον, εκεί αι ιτι•γκuοι•
σεις, η αλληλομάχη και η δι•στυχία. Ενu> όποι• Αγάπη και 
Δικαιυσί-νη, εκεί η αρμονία και η επακολουΟυίiσα ει•τl'χία. 

(Επιλογές από το βιβλιΌ του «Οι νόμοι της ζωής». Διaτηρήuιψf τη yλoίuuu τοιι 

mΓ("/ρα({έα). 

Πι,>έ:τει ο μαΟηματικός ή οποιοσδήποτε άλλος χuηιημοποιι:ί πάuα 
:τολύ τη σzϊψη του, να δίνει και στο οu>μα του την (ωκηοη ποι• χuει
άζεται, ωrι:ολιη•μενuς με τη γι•μναστική· εκείνος πάλι πο1• <)ωπλιι
Οει μ' επιμι'λεια το σuψα τοι•, πuέπει νu πuοκαλεί και ιπην ψι•χή τις 
κατάλληλες κινήσεις, χ()η<Ημοποι6vτας τη μοι•ιηκή κω κάΟι' είι�ος 
φιλοσοφίας, αν πuιSκειται διzαιολογημ{να να λ{γετuι εvάuπος κω 
αγαΟός. 

1 ΙΛΛ Ί'ΩΝΛ ( Πμιιωc;, RR JJ- C.") 
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ΟΥ ΛΙ:Ίι'v/ΝΙ/2.ΤUΥ Κ!.22.ΤΙΙ ΜΙ-Λ/2.'2:ΛΙ'ΟΙΙΟΥΛΟΥ 

ΛνϊψΕΟ<L ιπυ πν�-ιψιιτιχϊι ιωτι\Η<ι, ποι, %<ιτω"(<ίζοι,v τον ωπ1-' 
ι_><SΕντ<1 ΠVIΊ'!HLTlX()\' ()\'lHL\'()\' της ι:λλϊιι'\ος, ω�τινοΙ)<>λΕί (J.(ΠI){_) ;τι_>(ι)
το1 1 μΕγ(Οοι•ς χω Εξωψτιχ11ς μ<ψμuι_Η"(Ι)ς, ο θ. Κιϊίιιης. 

Ίϊ χι αν π1 1χν<1 τ<ι v(ψη τοι, ψ<Lνιιτιομοιί χω της <ψ<ιΟ�·ί<�ς 1:%<ίλι1
-

ψ<Lν πι_>6οχω{_)α το λ{ψΠ!_)<) ι1ιπι_>ο; 11 ζ!-'ίδ<ιφος το1 1 ελ�·ι•Ο(!_)οι• πνΕι•
μιιτος <ll' !_)(l ((Π()()[(Ι)ΧΕl τ<l (Jl'VVEψU χω η Πι_>Οτιψ�j τοι• Η. Κιϊι ι_>η 
χοομι-:ί <niμε{_)ον την πλ<1ΤΕί<1ν της γr.ννΕΤΕί!_)<ις τοι•. 

Λς <Πι_>f'ψι,ψεν μπ' ει•).α!iF.ίω; την οχf'ψιν ;ψος τον ί\νι)ι_>{L, ι>οτις 
uπή!_)ςΕν (να απ6 τ<L μr.γαλ1Ίη:{_)ι1 ψιλοοοψιχά πν!-'ι•μ<ιτ<ι των νt-:ωτι'
(.Ηι>ν χι?6ν<ι>ν, χω•χημα της Ι·:λλ<1δυς χω τοι 1 ανΟι_>ω;τίνοι1 γ(νοι1ς, 
ένας <1π6 τοι•ς ολίγοι•ς Διι)<ωχι'ιλους ποι1 η ζιιηj τοι,ς ιαολοι1Ο1-ί τη 
φιλοοοφί<1 τοι1ς χω υ 0<1ν<ιτος την επιοφι_>uγίζΕΙ. 

Ο Θε6φ. Κιϊίοης yεvvi\Oηxr. <πην ί\ νδι_>ο τι> 17Χ4, z<ιτ<�γιiμενος 
απιS αοχοντιχ�jν οιχογένειu του τιSποu. Επτ<1 πιίJν Εzινδι•ν�-ι•οΕ την 
ζωήν τοι1 διά να O<[)(nj ένα άλλο πωδί που zινι)ιiνf.lΙΕ \'{L πνιγ11. Τα 
πι_>ιίJηι γι_>άμμcιτα έμαΟε οτην ί\νδ[_)ο. 'Γ-:πειτα Ε ψοίτηιτε ιπην ;τΕ ι_>ίψη
μη Σχολ�j των Κι•δωνιιιJ\', χcιΟιΓις ;ωι {Πις Σχολές της Ι Ιcίτμου %ω της 
Χίοι•. Δr.χαr.ννεαεηiς Ε;τ�jγε ιπο Ι Ιανr.;τιιπ�jμιο της Ιlίζης κω μι:τι1 4 
έη1 στο I l{ψίιτι, ()Π0l' έμf ινΕ ω.λιι 4 Xl?()Vlίl, μέχι?ι το 1 χ 10, ωτχολοι•
μενος με φιλοοοφιχές μι:λ(τες. Εκεί εγνι,φιω: τον Λι'\cιμ. Κιψωj, 
γέι:,οντα, μr. τον οποίον ιπενιΓις οuνεΜΟη. Εις το I Ιcψίοι ο Κ<ϊιι_>ης 
έλα�r. πι_ΗSοληιτιν ωτιS τοι•ς ;φοι\.(οvτuς των Κι•δι,ινιιιJV, να cιν(Lλιψη 
την διεί!Οι•νιτι,• της Σχολ�jς ΚuδωνιιίJν. 2:ι•γχι_>ιSνως οι 2:μι•l_)νcιίοι τον 
εχαλοί!σαν να αναΜΙiη την διfί!Οι•νοιν της Ι:ι•ι1γγελικ1\ς Σχολ11; 
Σμί1ρνης. Ο ΚαΊQης χιη�iλΟr.ν r.ις [λλuδu το lH 11 και ι)ιηί!Ουνιν επί 
1 έτος η1ν Σχολ�jν Σμt'l_)νης, αχολοι•Οως δε ανΟ.α�ε η1ν διF.ιίΟι 1νσιν 
η1ς Σχολ�jς Κι•δωνΗιJν. 

Με τον ενΟοι•σιαομόν του, την r.υγωττίαν του, τον τι_>6πον της 
διδασκαλίcις του και το πul_)ι1δειγμα τυυ απλοί! και ενάρετοι• �ίυι• 
τοι•, έδcιχ1ε νέ((ν αίγλην εις την Σχολ�\ν ΚιιδωνιιίJν, ιS;τοιι εμαΟ�\τπυν 
εκατοντάδες νέοι απ6 6λην την Ελλάδα. Σιιγχρόνως διατηιιοιiσε 



αλληί.υyραq:ίαv με πλείιrτυl'ς υοφοί•ς της ΔιΊι1εως και μΕ τας κορι•
q:6; της Ι:λληνιzής διανοιjυεως (Λδ. Κορωjν, ΝειSφ. Β(ψl)αν, λνΟ. 
Γαζιjν, Κων. ΚοιΊμαν). 

Κατύ. το 1R19 ο Θ. Κιϊιοη; εμι•ιjΟη εις την Φιλιzιjν Εωψίιιν, 
6τιιν δε εξεοοάγη η [λληνι;,:1j Ε;ωνύ.ιrτιωις {ο;τει•υι:ν ΕΚ των πι_JιίJ
των εις την φωνιjν της 1:ί.ι:ι•Οεοίιις. Επι'οωπν ιι;τιS τcι Ψιψι_Jιϊ, ιSποl' 
1:ξι-:ιμi'Jνηυε ιη•γzινητιzυ'nιιτον λ ιSyυv zω Ειnjzωοι: την ιn1μιιίιιν της 
Επαναιrτ6οεως εις την πιιτ ι_Jίδιι τοι• λνί'ψον. 'Γ.λιψι: μ{οος ι:ις την 
ατι•z1j εzοη_κιη:ίιιv τοι• Οi.ί•μ:τοι• 6:το,• ποω•μιιτίοΟη, λιιf)ιίJν 3 οφιιί
vα;. Εις <JΪ.ας τα; ΕΟνοιη•νι:ί.ι-:t'<JΕις της Ε:τιινωrτιί.01:ως 1:ξ1-:λι'γ1-:το 
Ι Ιi.ηvεξοι,οιος, ;τιψιφι'νων πύ.vτοη μιιzοιί.\' zω ξι'νος ποος τιις 
εμψι•i.ίοι•ς διιιμι'ιzας. Όηιν zιιnji.OE <ΠΙ]\' Ελί.<ί.διι ως Κι•[)Ει_Jνιjτης ο 
Κιι:τοδί<ποιιις, αν{Οι'<Ηιν Ι'ις τον ΚιιΊvην νιι τον ;τι_ΗΗΗ/-<ι>νtj<nJ. Κω ο 
ΚιιΊοης, μπcιξιΊ ω.ί.(ι)\'. Ι'ίΠΕ ;,:ω τα εξιjς μνημι-:ι<ι'Jι)Ιj «Δι·ν Οι'λοι•οιν 
ΕςΟl'<JΙCί.ζΕι τοι• ί.οι;τοι1 οί.ιΊ)οιιι ;τιί.Οη, <izι zιιμι·vπίς ιδιοτι-'λΕΙ<ιι, <iχι 
vαδl<JL't_J'(ίω, <izι οι;,:ι-·ίο; f'(ί.\' ι)Ι'\' ι:ίνω ιί.ξιο;, <izι (Jl''('(l'\'Ιj; ι:ιί.ν Είνω 
ιινΕ:τιτιjδΕtος, 6zι <1-ίί.ος τοι• Κι•Ι-\ιφνιjτοι• Ειί.ν διν ι:χη ιzιιν<iτητ<ι, 
rιi.i.' η tf't_)Cί. Δι·ι.ιιιοοι1νη zω οι ω<ίJνιοι ν<>μοι τοι• (-)ΗΗΊ, οι ποος 
;,:ι•f-\ι't_)νηοιν ι:ί.ει•Ο{ι_JίιJν ανΟv<ίηων δι<ψιοΟι'ντι:ς, 00.ιΗ'm ;,:ι•[)Ι'!_)\'<ί.». 

Λ<1:οι1 η Εί.ί.ύ.ς ιιπΕzrιτιι<ηι!Οη εις El.l'l'0Eι_Joν 13(((ιίί,Ειον, ο 
ΚαΊvης ηοvψ)η ι-:;τιζ1jί.οι•ς Οι:οΗς Διιι•Οι•\'Τ()\1 διαψ<)!_)(Ι)V Lχοί.<ί)ν r.<ιl 
cαεφ6οιοι: να διrιΟι'<nJ την zοi.οοοιιιίιιν ;τvιι•ι.tιιτιzιjv zω πΕνιχοιί.ν 
ι•i.ιz1jv πr:vιοι•οίcιv τοι• πt_>ος ίι'>vι•οιν Οvψιινοτ!_)<Η/,Ι'ίοι• 1-:ν ί\ν<'>vω, 
διυ τα η'zνιι των ψ>νι:ι•Οι-'ντιιJν zcιτ6 την Επιινιί.στιωιv. Ι:τιιξίδΕι•οι:ν 
ι-:ις Ει•οcίJ;την, <'>tΕVΕιJ'(<ί>ν ι-χΗί.νοι•ς διιι το Οvψινοτι_JιΗ/-Ι'ίον, ιιγοι_><ί.
ζωv f-\φi.ίιι zω διδαzτιzι1 rJ!_)'(Cινιι, μ1-:λ1-:τrί>ν τα οι•μ,,Ε!_)rί.<ψrηιι α της 
ι:ψιt_JμΟ'(Ιjς Εις τcι ξϊνcι Εzπcω)r:ι•ηjt_>ιrι των ;τιω)ιιγωγιzιίJν μι:0<5δων 
τοι• J>οι•ο<ΗίJ zιιι τοι• 1 Ιυrτcιί.<iτζη.

Τα Ε'(r.Cιίνια τοι• Οοιι,rινοτι_JοψΕίοι• Ι"(ι'νοντο το 1 R35. Ο Θ. 
Κιϊί t_>η ς 1-: ΜδαοzΕ μ<Sνος Εί.ί.ψ1ι ·1.c1, Λvι Ο 1ι ητι zij ν, ι ·ιωμι:τv ίυ ν, 
J\Ϊ.·(Εl-\ ι> ιιν, Φι•οιz1jν, Κοομο'(t_Jcιψίυν, Ι Ιοιητιz1jν, Ψι•χολογίιιν, 
Φιί.οοο<ιϊιιν, Μπωι.ι•οιzιjv. Τα μ<ι01jμrη<L τοι• ;ιιιvιψηzοί.οι1Οοι•ν 
πωδιι.1 <) πrίJ\' zω c1.νι)ψ:; 40 zι>()νων. Τ,νιις '(Εt_>μ<ινιS; πψιη·(ηηi;
r'Ίι>ωι•Εν <>τι ω ;τιφιιδι>ΟΕι; του Κrι'ι(_)η οτην ί\νι)!_)Ο\' ι:νι:ΟιΊ μιζιιν 
μυΟψιcιτιι τη; Λzω'>ημίυ; τοι• Ι Ιi.ιLτωνο;. Ο Κrιϊt_>η; ι)ι:ν ι:zοιμιί.το 
ΠEt_JΙ<HHJτEt_Joν των 5 <JJL)<i°Jν το ημι·t_>ο\'tΊzτιον. Ι·:ις την Tl_)<Hf-Ι]V τοι• 1jτο 
i.ιτ6τιιτο;. Ψωμί ;,:ω ΥΕ(_)<> ιι:τοπί.οιΊουν 01•ν1jΟω; το ψι'(ητι>ν του.
Λ.:τι; τοι•; μrιΟηηL; τοι• 1jΟ1:ί.ι: νιι ον<ψΛζπω ω)ι:i.ψ>;. Ο Βιωιλι:11;
'ΟίJων, 00.ων νιι. τιμψn1 τον Η. Κιϊί (_)ψ', τοι• ιαι'νι:ψΕ το 1�35 τον
zvι•οοιΊ ν Lτ((1'L)()\' τοι• L(ιJT)jt_Joς %((1 μπr:i. 2 ι'τη τον ι)ιιi'φηοι:
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ΚαΟηγητήν του Ι Ιι1νπωπημίο11 ΛΟ,1νιΓJν. Λλλ' ο Κιϊίι_>η; ((;ιι·;τοι 1jΟη 
ΕΚ μΕτ ι_>1οφ ι_>οο 1Ίνης, τ6οον το ;τι1ι_>(ι(Jημον, ιSοον χι11 την 
ΚιtΟηγητ1κ11ν {ι'\ ι_>αν, μη Ε;τ1Ο1 1 μι1Jν να 1-·γ χιιτι1λι·ί1•η το 
Οι_>φανοτι_>οφι-:ίον το11

• 

Λλλ' η ι1πολ1 1τιψχ1κή Λ11λ1j του 'ΟΟωνο; ω• ηι ιι'•χη(Jι', ψ>j)οι•μrνη 
το f'λE1•0t'ι_>OV κω ιΊ11νιηι>ν πν1-·1'1μιι το1 1 Κιϊίι_>η. LΙ"(Χι_Jι>νως ι'\ι(ιιι ιψοι 
φ11μω ήι_>χιι1<1ν νι1 χ1 1κλοφοι_>ο1•ν 6τι ο Κιϊίι_>ης 1-·ιΊί1'\ω1·1.ι· ;τι_>ιί.γμιιτο 
<1ντι/)<1ίνοντ<1 Ι·ϊς τί1 ι'\ι>γμιηι1 ;ωι τας πιψω'\ι>οιϊς τη; Οι_>Οοι'\ι>ξοι• 
Εκκλη(Jίι1ς, 6τι ηι_>νι-·ίτο την (-)ι: ιSτητί1 τι11 1 Ιη (Jοι'• Χ ι_> ωτοιΊ, το 
Μι•ιπ11u1ον τη; Λγ. Τuιιί.ι'\ος, το 0Η>:τVΙ-ϊ 1(ΠΟV 1(Ι)ν Λ'(ίων Ι'uωι (Ι,)\', το 
αλιί.νΟαιπ:ον των Οιχο1 1μΗ'ικιΓJν Lι1νι>1'\ων, την οι';τη>τητι1 των ι'ιχιS
νων, την μι:οηη-ίι1ν των Λ'(ίων, n]'✓ ι1νιιγκωι>τητιι η,>\' νηιπι:ιιΓ>ν, κω 
6τι Εδιι'\ιίοκι-· (-)ι,ιSν Ι!νιιδιχ6ν, ι•;τιι!_>ξιν λογιχιΓ>ν ιSντων χω ι'ι; 
ιίλλοι 1ς πλιιν1jτι1ς, μπιίf)ωΗν των ψι•χιι'Jν των ιινΟ!_>ιΓηων cαι> οι,'φιι
τος ι-ϊς οιι'ηω κω ι1πιS πλον1jτοι 1 Fις ;τλιιν1jτην. 

Το ιs� <) ι•;τι·ιηψ)η μ1jν1•01; 1-·νι1ντίον TOI' Η. Κι(ίι_>η, ()ιπις ((:Τ() ιs 
πιι'>ν t'ίχι' χ 1-·1vοτονηΟ1j μονι1χ<>C:, Εις την IE!_>. 2.:ι'•νοι'\ον. 
Ε;τη;ωλο1ΊΟηι ων ιη 1οχrψι·:1ς χω ιΊιιιf)οι'•λω χω ιι;πιπιί.ληιΗιν ιινι::τί
ιn11ωι κω Ι'Πί(Jημοι 1-· ;τωτι1λιιί ι-·κ μrvο1•ς τη; 1 ι·v. Lι•νι1ιΊ01 1 ;τι,ο; τον 
<➔. Κιιϊvην, κ<ιλοι•μι-·νον νιι ιηιολογψτη ;τί(Jτl ν ι-Ί; τι1 ( ) ι_>Οιi1'\οξιι
Χ ι_> ΙιJτl<1\'lΚ(ί. ΔιSγμιιτι1. () Κιιϊvης (ι:τΙjντψJΕ μι-·τvιοιι l_)()\ 1(1);. ω.λ'
ιϊ; ιο ;τ ι> ι-· :τι (J ς . Λ ι ι ι ;τι ι ν τ 1j ι Η. ι ς το ι, ι'\ ι-· ν ι-· χι> ί Ο ηι Η ι ν f ;τι  1 !} χι: ί; .
2.:ι•γχι_>6νως  1jλ0f. οι•νι-·;τίκιΗ'LJΟV ι-Ίς την [Ι'!_>. 2.:1•νι>ι'\ον r.ι11 το
Οικοι•μΕνικ6ν Ιlιιτι,ιι1ι_>χι-:ίον Κων/:τιSλι·ως, το ο;τοίον ι-·ξι'ιΊωοι:ν
Εγκι•χλιον κιιτιί. της «ιιντιχι_>ίιπο1 1 » ι'\ιδιωχιιλίι1; 101 1 Κιιϊι,η, ι:;ιωι·ί
ων fν<η'Τίον cιι'ΤΟΙ' κιιι των μιιΟηηΓJν 101 1 τιι Ι)<ψ1'rrι"ι_>ι1 των 1-·χχί.ηοιιι
ιηικιΓJν t:πιτιμίων. Ο ι'\ι-· t';τί των Ι!χχληοιωπιχιι'Jν l'ι_Ηt/ψ<ιτΕι•; τοι•
ΌΟωνο; ι-·κδίδι-Ί ι'\ιcιτι1γ1jν ;τι_>ος τον Κονιί.ι,ην, ι1ι,χηγιiν τη; χιηιί. το
Λι γ<ι ίον Ν ω •τι χ ψ:: Μο ί οι ι;. νιι :τ λι-· ι•οη f ις ί\ ν ι'\ ι,ον κιι ι να ιι f ι_>η
Fκοι•οίως 1j διιί της �ίιι; τον Θ. Κιϊιι_>ην, ιΊιιί νι1 α;ιολογηΟ11 ι-:νιΓηων
n1ς 1. 2.:11ν6ι'\01•. Ι I νιιι•ιψχίς ιι;τι';ιλι-:ι•ιJΕ\' 1:1; ί\νι'ψον χω ο Διοιχηηjς
Τ11νοι 1 χιιι ί\νδι_>οι• δ11-'τιιξF τον Κιϊίι,ην ιS;ιως Ε\'Τι>; ημωι'ίι1; ιΓJι_>ιις
Ε;τι�ιf)ιωΟ1j Fις το ;ιλοίον.

Ο Κιϊίι_>ης ;τιψοι•οι(ωΟη ;ιι_>ο της 1. 2.:ι•ν61'\οι• χω 1-Ί)1jλω0Εν α;ιFι,ι
ψt_)(ιιπως ιSτι δfν Fδίι'\ιιι1κ1-· Θ1-Ί>λι1γίιιν, ιιλλϊι Φιλοοοιι.ίιιν. '()τι ΕV(ι
ντίον της Χ ι_>ιιπιιινικtj; Διδιωχιιλίιις οι•ιΊt-'ν ;τοτ{ Fί:τι-'. Λλλ' ιnι ι-·κι-·ί
νο το οποίον ο ίδιο; ι�·uονι::ί ωιχ1t_)ιt ΗΗ'Τι>ν χω δrν δι'•νιιτω να ψFΙ'-
0011 εις n1v ιη•νείδηοίν τιΗ•. 11 1. 2.:ι•νοδο; cι;τεψ'ιοιω: την κιtΟαίι,Ε
σίν τοι• - δι6τι 1110 μον<ιχιSς- κιιι την ιι:τοχο;ι1jν τοι• ιαιS το οιΓψιι της 
Εχχληοίιις, ως «;τιψιιf1ιtτοι•, (ιντι'ψτοι•, ωτι-:Ι1οι�;. αΟrοι•. cινατι,ο;τέ-
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ως, λ1 1μει1)νος και ψι•χοφ0ό()Ο1'». Cις εκδοΟΕίοην δε εγκιΊκλι6ν της 
κηρt•σσει αμείλικτον τον κατi:ί. τοt• Θ. ΚC1ίοη ;τ6λψον, χαρακτηοί
ζουσu αΊ !τόν «ωτηρέτην μοχ0ηο6ν γνιι'>μη; του διιιΙ)όλοι• κω ως 
;τε;τληρωμένον ;τνεt•ματος ;τονηοίu; και μ�:ιπι5ν ;τλάνης αντιΟέοι• και 
αnιχοιστωνικ11;». ΙlοοτοιΊ 6μως ;τQιψ11 ει; η1ν κιtΟαίQεοίν τοt•, τον 
έοτειλε οε ένα μοναοτψ_Η της Σκιά0<Η', δια νιι το11 δοΟ11 κuψι5ς ;τοο; 
μεταμέλειαv. Cκεί ο ΚαϊQη; ι•;τέιπη τιι :τϊινδι:ινu ιι;τ6 τον φανcιτι
σμιSν των καλογ11c>ι1Jν. Τον έοuιξuν ει; ένιι γι•μν6ν 1 1yQ6 κ�->.ί. 11 
πληγή :τοι• υ;τέιπη ει; τον Όληι.-τον κuτcί τον ιιyιί>νιι η�; Ελ1-Ί 10ΕLJίιι; 
μετεΙ)ί.11Οη ει; χο6νιον έλκος. Ει; οι•ι)�'νιι ,,;τ{το�·;τον νιι τον ε:τιιτκε
ιι,011. Ο καλ6γψος ;τοι• τοι• {ψε(_)νε το ξ�·u6 τοι• ψωμί, 1'μ;τιιζ1-: μ�· 
ι)ιιπuγμιS το χ{Qι τοι• ιι:τ6 η] μιιτιινοιγμ{νη :τ6Qηι. ιι;τι\ ψSΙ)ο μ1j;τω; 
καλuσΟ11. Εν τω μεταξιΊ το OQψιινοτ(_)οψείον το {κλ�·ιοιιν κιιι διι'λι1

-

σuν τοι•ς μcιΟητιί.;. 1:ν τέi.Ει Κι•Ι){(_)νηιτις κω 1. 2:ι•νοι)ος ιι;τηλ.,-τίιτΟη
σαν να :τείοοι•ν τον Κιιϊuην νιι α;τcιι,:ινηΟ11 εω•τιSν, τον κιιΟΙ)(>Ι'<Ηιν 
και τον α;τψ.αυuν εκ τη; U.λιί.δο;. 

Ο ες6(>ιιrτος Καϊοης μετ{/)η ;τοι�'nον εις I Ιιι(_)ιιτίοι•ς κω ιικολοιΊ 
Οως εις Λονδίνον, ι\;τι>1 1 {γινε ι'\�·κτιiς μετιί. μεγϊιλων τιμι1J\' κω Ι)ι,>χι
οε να διδ6οκη φιλοιτοφικά μιιΟ11μιιτιι δις της εΙ)δομιί.ι)ος. ϊ)τιιν 
ιiμως το 1R44 ειιηψίιτΟη εις την Ι·:λι.cί.διι το 2:ϊ•ντιιγμιι, το ο;τοίον ιινι:
γνύφιζε την ελει•Οε(_)ίαν της οι•νι-:ιδψτι:ως, ο Κιϊιuης ε;τ{ιπι,>Εψ1-:ν εις 
την Ε).ί.άι'\ιι, εγzλατιιιπιιΟεί; κιιι ;τιί.λιν Ης το Οuιι,<ινοτοοφι:ίον τοι• 
τη; ί\ νι)ι,>011

• ιS:του Ι)LJΧιιJε ν<ι ι)ι<)ιί.οκη τα ιί.:τι ψ<ι ;τω ι)ιιί.. 
Αλλ' ω εναντίον τιη• Ε:τιΟ{ιτΗς δι:ν ΗΤΤιψιί.τιιΤ<ιν. Μι:πιι,ι'ι,>Οηιτυv 

FLς τα; εφημεοίι'\cις κω ο «Λιι,Jν» αν{λ<ψΕ τιικτικψ1 1-:;τί01'οιν zιηιί. 
τοι• Κrι'ιι,>η. με :τοιSψωιν την ε;τ{:,,:τωτιν των ίj,L/J)()Oψlr.(J)ν ((;"[()ψΗJ)\' 
του, τυ11 «Θεοιη:/1ιομοί-». Δι6τι ω <J,ιλοιτ<ΗJ,ιzιιί ιδι'ιιι του Κιι'ιι,>η 
ωνομϊωΟηι1αν 1 1:τιi τοι• ιδίοι• «C-)Εοιτ1Ί11'ι<ι». 

ΙlιιοιιΟι:το1 1 μΕ μει,>ιz(ι; α;τι\ τιι; <)ιδιωzιιλίιι; τοι• Κιϊιι,>η, τιις 
;τεuιεzι,μrνιι; �Ί; το ιτιΌγγuιψrί. τοι• «C-)ι-οιτιΊ)ι:ι<ι». 

«Θι-:6; {οτι ·,ωι i.�:-rι-:τιιι ο Ι\οιητ11; zω Ιluονοητιiς z ιιι 
Ι1•ντηι_>ηηj; zιιι Κι•Ι)�·ι_>ν11τη; zιιι 2:1•νοz1,·•ς τοι• ;ωντ<iς, ο μι>νος 
κι•uίω; zω ιιi.ηΟιι'>ς Ών, ω; μ<>νος <ινι-:ν<)ι·ιiJ; zω ιαuοο<)ι-:<,>ς ι•:τ<ί.ι,>
zων. Ε;τομ{νω;, Οεοο{Ι)ι:ιιι ι'ιτι,ται η Εν ;τνι,'ψιηι zω rιi.ηΟΕίrι, 
ί.ιηι_>ιίrι τοι• Υψίιποι• τοϊ•τοι• 'Οηος, <ι:τωτ<>l'<Ηι την zιη<ί. το <)ι•νιηι>ν 
γνι[χJΙν Λι•τοι'• zω Ι)ίον ιJL 1νιί.ι'\οντιι zrncι ;τιί.vrιι τω Οι'ίω Οι-:i.ψιιηι». 
«2:ι•μ;τuοrί.γι:ι η (-)ιοιτιΊ)Ει<ι η1ν (1'((L0ι5τητι1 τη; ψι1z1jς, την <j,l,><>νηιιιν, 
την ιΗι><j,ι_>οιτιΊνψ', την Ε"JΖl_)<ί.η:ιιιν, την ι'\ι·r:ιιιοιηΌνην, την ιιν1'\ψ:ίιιν, 
την ψί.π•;τονίιιν, την zι_ί.Ουuοιν του νοιi; zιιι τη; ;ι.ιψ1)ίιις, την ;τuος 
τον θΗ>ν ι�ιrί;τι'(__)()\' ιιγιί.;τηv, η1ν πς (1\'Τ()\' ι)ι:ι)(Ll<)τητυ, ;τίιττιν, ι)_,ί-



,\))ίψ ,\(1)1 Sυιψ1.Ληη) 11) ,'({Π ·sn,ωlt"{ΚΚJ S\tΚl'{O(JJJ){ Sln �ηκ )(_Ι)(JΌΧ 
Ί 10�9ςοο<10 Slι1 5,\Ο"{�)ΚίJ7)Q19 S�lO'{'{Ol! ::ιοlι1�Ι)ι111 ·Slι1 �)1σ\ι10,ψ.;r 
))1 η19 IΤ)Κ 5�))3Κolt<J(:-) S\tΚl,\T)tl.()1<1X Slu rnn1iλs)Q rn ))1Q Srη'{o�/HbliΌ 
S�)'({ιΗ.: 3/.,13 )QIT)l: SHJΚt1i S)l:)) ns1 Λ:41.:J:Ι ·Slu μlnsl'{lΩ) lι1 ι\3 SoXoo 
-Jl:,ϊ .υ�<1\ι1:,1 lt<,).Π)I ,Ηη Π)λιτ{Οl!ΤJ 11 ·( ιl\ι111.ιc) Sοχοl!,1ιlπ1 Sη'{9Κ1Ν 
ι\�11Λlιον i \O)lilll.!)ll!.4,\T)ll ,ΗΗ S\ι1lιλlt(JTJ)I () 01\ι ,\01 55Ηlολ\ιΛ,\l
·lHl),Y))I ·Θ 1101 S1ι\1:4κι1 \ικ1:IHHJO'{ttl1 lι 'Λ�•Ηl,ιο ΛίιJ1 Λ(Ι)Λ}riΩ13'{Χ:ΙΚ
Ίωι\ι:z Λlι1 St:4 lιοο�1κ1ςΗ ϊ�ΗΙ ,ιιψlφi.4κ:4y' Λlιιϊ tr)X Λ\tΟϊ Λlι� ΙJJ){ 

·Srηοlι'{ΚΚJ , ιo�SlQ0()<1() 
5 \ι κ, "ηηο 1<1χ 5 ln rn n1i λ sις rn 5 Η "ηο,\ΟΛ) n� 11Λ n 1 Όκ 5, 1011)<1 )1 
1101 5>1!,ι ΛltΛ}1iο�1<1(11ΛληΛη lni 'ΛlιΛ;11i ,ιο'{JJΚ Ληt.4�/}ΩΟ3Θ Ί,ω::ισ,11J 
ΛΤ>JΛ Λ,ω�1:η/ο:4ιl.ιc η1κ ΛTHJ,HJ<_>)()TJΚ 11511ς 'nn(_IJlίJ3<1trJ Sω ,101 Λι_ι1ς,n.ιcο 
,\(1)1 513(11 ΙΤJΚ SlιΧι,�)ΙίΗ(JΙ)) )(1) sιω!ΤJ)Ι "(-) ο Λ\IO(JίJr)Xlς,1 Τ),\ 01,\0l!li 
-:4l!rH1r11: ,10)01!0 ,ω1 r11ι,i 'So11J1i\1,Ι'{,ω�/ �10κ1ix1i:1l!JHJnl! Λωοqκ;=� St:4 
.ω�lι·ο111κ 5:Ι,\11))) ')ΗΟ)<JΚ)),\Τ) 5�)%11%))1 c/�))1}1<;1 S�ιη::ιλλποu ωι\1:z 
,\] Ο ϊ�ΗΙ ()1 �)1))% 11))1 ·S::ις,1<l::nilul1:➔ 1JJ'{'{�J Ι)JΚ «Λ1_,111y» Ο Lιο<l}λlι�:➔ 
,1οςψ.,,1:z Ί S!t1 Λ\l'{l.: SrψJl!() Srn ))1(,) Ίω)_Τ))Ι 1101 Hl}(,11 1Τ) ΙΤ>:ι._,1η10,1, 

. «5(1)31)�\ J)l!))ΛTJl!:4 
S�ωοlι'{ η ΙΤ>Κ SΠJΛUΙI)) S!tΛ51ri Slι1 ,ηκ ,1ι1.1. ,\ (l)l�)riίJl(JJJX ΗJΚ 
,ω.ι, ι\�0-➔<J(Ι)(,1 ,\(1)1 ,\()I��) ,ηκ �ΗΗΘ ΛΟΛΚ,J1 IJJX ΛOU(J�JΛ.4 S<_ι>()ll'{J) Ί,51κ 
-tλο'{ S<_ιιοlι·{η '\ι�j.4ί><Η() ηΛ ΛΟΛ,ηi!>Λ,Ι(,1 ',ω ΛΤ)l! tr>X ΛΟl!<ι)<J()Λ�> Λο1 lω 
-\U.ίΗ>.lηκ ΤJΛ 1119 ηο�ωκ<lrJ�:Ι lιΛ5ηi lι 'η,�ηκλr>Λη lιΛ51ri lι ωΛ)3 ημ11'(01L 
Ί.➔��HJl! ΙJJi'. T>),Ι<J<1J3() 'ΛSΗΘ φ.ηκ lι 'SoHJ ,,5n11y 5οι11! SoΛωtlJ1i\ω 
Ο 'So.ll)li\t'(I() ,ω.ι, ,ΙΟ_tλy , 101 Stο<_ι>Λλ U \ΗΗΘ Ιl01 ltl!J)λn Ι))Χ Stο(_Ι)ΛΛ
Λ\J1Τ>Λ,Ι(,1 01 �ηπκ lι \ιςη>'{ltς> 'πt:,�j}ίΗΗΘ 11 'ΛΤΗ1;ηο1η:η �ηκ ΛΤΗ1;η
-,Ι.(Υ>Κ Λ\ι<11� Sυ Stω>�l�11:11J in,',13 5,�ηjοιΗΗ() )(_IJ()lΙ'{JJ S,101 r11q SιηηΛ!JΟ 
() 1))% Sο·ιη 1:1/.} ,υq 110 1:�Ι)(J()ΛΤJ 1101 ί,ιω� 11 ·S,10 N  S013'(,J10<Jl31!)) 
ΙΤΙΚ Soonλ�J,\r)l! 'So1 IJOΩι\φ.c 'SωiT),\�\(,101.ΛT)l! 'S5n,\J)I 1 1101 Slι1\tι\<J:,�j,t)I 
Η)% S\ι1lωlι1.Λ,ι:z 1))% S\nlιoΛO(JJ I ΙΤ)Κ S\11lιιοι 1 'Ssi:➔(-) () 1Τ)Λ);! )J)ι\'j,» 
·«Sυ .. ωλ!ι19 10·οrt1 η1κ Jo1t1τ,91> Sι11 'S1ori5JΛ Sω1100,1 5.ηΛ�J1! 'ΛΟΛΛΤJ<J�ΙJ. 
\ι ι\ll.lί)!)ι\1tq \ι ,\()1(7\\Υ. ΗJΛ).➔ JJΛ;J(,1,1()» ·«SoΛ,nis>,tTJ1LTJι\TJ1!.➔ ΛΟΛ51ri ΛS>l.ιl)) 
Su tr>x Λ<_rηπ1λη η>κ Λ<•ικι1�σΛ ,λ �101,nn , ΙQ Λ�η,η1 'SoΛ:➔ri5J�I :➔ο 111κ 
ι\(Ι)Κί)�Ι)ι\Ιλ (ΗΗΜΗ ,1(,1 Λsη,ιη 'SoΛ:➔τis1κιn1q1q �10111)) ,1!(1 )Π):Ι()lΙ'(n Sησ 
-,notTJκλnι\TJ Srn. 5J>ιJ�)l! ,ηκ SoΛ:,ris1�]1.(r) ( !) \10 1.ΙΤ) ,1!(\ ωκ Λ<_rn:➔'{,llil'i:➔ 
ι\5η,ιη HJY. ΛSΗ(-) ι\Οt.➔··ιηοι1υ.ιcπ ΛΟ1 SoΛ.➔ri5JΛ1.HT>ΛJJ ι\5η,111 Su 'ΛΗJ 
-ι,'ΙΛ), 1ηκ Λtrir>Λ�ιq 'π1lι�5Jt,Ι'(:Ι1 �ηκη111)1 ·Sω\HIJ �ιο:ιιn1 So1TJΛ�>on ωχ
πΩ;➔()ί1:Ι'(➔ '\ικtλο'{ !ι <,'η,ιrι ω1�ω'{!ιqz:➔ Ίrη�1<111χ:1�Ι �ηκ ηη::ι�ΛλΤJ 'Λω�
Sι_ιιφωο:10 'So.ιcίrHJ()Λ� ()» ·«Λ1ί)(Ι1JΚ10 lTJX ι\lίHl),JOrio <_r>:➔(-) ι111 ΛSJ1TJΛI\Q 
0.1 �,1ηκ Λl11 t:➔Λ}λ Λ3 η1κ ΛTJJ_ιouιt:➔ Λ5ηr1Λ1ιq 01 �nnx ,ηκ ΛU1L!JΛ.TJ 
,\()χοq�> S\10<10X:-1 5,ιιη 5π1.Λ�J1! Soι1u Λlι1 'ΛH>U>)Ωort>n ΛΤJ):➔'(31 ωκ nq

r,ι 



::Ι/:,.1 ·ιι1 lΊ>Ζ η>Λ).Ι l>.i))-,>)I ίΙ(>"(Ι lψ.!(-) ί\01 Λί•>l.ι);.1 Ν•>lΛ}()Ο(ΙΖ.Ι Λί•>l \l�•>l.J]ΛI 

:«λ(Η!VΙ,, Ι.ιιχrφ1ilι� 

Πϊι { Λl'f ,,,ωμy.ιv ,ψ%ι/ι(J{)(J./(-)" 
·5,Ι<>l ο/.ι\� ()1 5,101 Λ\ΙΙ<\Ιl()ί)J1 ()1, ,nl ΛιΙΟ:)Jl.rΗΙ !)Ο\1.::➔ ί)Λ Ί\0"(%�\ί'. 

ι\()Λψl. ΛΟl \Jl.c-,J ,,r,11 ,\_10(Ι)<Jl�ιχι 11.:-,> Λ lt1 51 .➔ Λ, ι oj9H>, 10ι11J1.c , 101.c Ί,r1η 
-�nl,UΛl.c ι\(1)1 ηι1 ,ιιηl lι \t.\ΙΟί'. ))),\}:/ ·::1�lt·(1.:η 17)131.c}(Jl)l.c.➔ ,υv -5�)-υ:-1 

ί)(),!l.(ΙΗ,\ 11 ,U /.7Jl.[ιι1π:ιc ι 1()1.: ,\(1)ηJ1Ι, )3,\1.c ,\(ΙΗ\η, 1"(7Jl.3ri ,\(()1 7JΛ} Ξo<Jl.c 
5ωιΟμΖrη,ηl n>z lιΛ\1ίΗ!17Jί'.1(.,) 5()ΛJ1.:r_ιΗΙ()ΛΠ lι ,υ�ι1\ι1.c,ι lι1�ω10.1.

·:Ξ,ωl,!) ,ιομιlΙ_)))Ι ,101 \>1.:7) Λ\ί)()1)()νr. .:Ξοi)ι: 1,\�)Jiωn/.y 
Λ .! ί J .! '(;! 1,! 17) % Λ ο ,Ι .! ·!Jo i1 lΟΛ )J•IHi () Ol .:Ξ 1 :➔ lι �j ,η:➔ ri 'Λ<_rJZ 7 Jι\O!i 17)% 
ΛU!Λ,Jll,10/.11 'Λ(rι,1Π.11 \)1.:,1 .:Ξοι\311�!,U (.,)<>,\,Ιί! Ί10<Ι(.,) ,\V, ::01.:oz1J)l.:3 3(l () 
·,\ί_r)1Ιι,\tί'. �ιJ1,111 ,\.! .,r,,1 !J.l.!11 'ΛοΗιμz 01 .➔Zo;nrJz HJ% ,101 Λ\J'IJ"{➔(,)TJ ΛΟl 
,!�({)_1(.,)3�3 Ίιιl.!.7!)1 ,ωμ·!Jοιl1,ο,υJ·IΗΙ() 01 ::1:1 .:Ξ[ιzοχ,ι:t1οι1((JΪ. 5rιH1iQΛ,1(.,)
�)1311 Ιι�j;ιυ1Ι \ω/.(),101.:λ_ :;))):!(.,)Η>/ 1 1 1)% ,\(_1J%1lί!7)1ί)lι"(Ζ%:/ ,\(Γ)l μ:➔ 
ιlOl Λ\tλ))l,7)1(.,1 ,\(_')"(-!l%:Ι Ί10ιιι._� ,,v, Slu ::;()Ϊ.(JJ)l.::._.I, Ο ::πΛ\ι1i l �)Bli νχϊν

Ί\(f)lΛ,1()0))%1(.,1))17)% ι\(f)l ,\)ί)(f)(_')() )) ,\ltl 3�,l(J\l%3 11)ί'. ,\)ίΗ)'lψι:η Λ\ιz 
-llίHJZl<.,JJω>z Λlι1 3ίJ.!ίJ\t.\7J ::οJ.�η / 5ουι1ν, ο 5rH1;1ilι 51>!._1·(() ,U�\j 

·Lιι1].n)Ι rniιHJ_lri ω 
SJUJ ::01Ιο�J% () \t()Λ,1'(011 lιil ΠΛ Πl(.,) Ί,lι111,��jω> ,υ1!1Η1ιι;ι ωz ,ω·l>Ql ΛΟl 
3,\1JJZίJ,!ΛJJ ::ο·(Ϊ.\Ι ο ,ωι\ηl!ι Λlι,ν1iο1.c:1 :➔(.,) Λlt_J_ ΊΗΗ\ι� 51n ΛοΗι\uιιrJ() 
-1)%l)1ίll!'{ 01 )1:! Ιι 1)�)13 1))% ,ψzπχ,ι:1) Λlη sη.:π (J(r)l%�),\ lt()Ϊ.\tl.')) ωi((),\ 
-\ιr.ο ,\�)ll.::10 ()./. ·S(r).l.._1"(01.:7) Ιιο\ιΛιJlι ',\()1.:()%0)1.::/ ,\01 )))% Λoriςi,\,11.ίJV 
ι\(Jl "Λlι/.ιι�))IΟΝ ,\()l 311 ,\()l"(�1Ο�j1Ι,ω :ΗiΠΖ} �ω·Ιω 17)% :Ξι,rι·tΗ)ί)1) 3ΩltL\ 
-\11.c)) 5\1:!'{:Ι,U.))Ol:/ () Ίψ:f)))l ::ιΗ)l.: ::sHJ%3Λ () \ιοοψ)()7)1! ι)()l 1)Λ lιιl].JJ)I 
,ω.1 \ω·Ι�'(!<.;!7> ,\(Jl Λωlι1,_11> ::1:1 Ίirir_rω 01 lιzι_ιJ1<.;>1nrJz 7)Λ 31>Lιο�1Ο'(Ο% 
-Ιι�-� ·::[ιϊ.,1,!1 5111 �JlrJ% 5οι1,1Υ..ι1_1Λ1J ·Λr_ιιο1)1i1) Λί rη .:Ξ\)Ιio11nΛrJ'fJ ο ,'((V 

·5111 �ηίr,ι.,\ιzο Λ\Jl{))J() ti 01 3,\11.ημπ:,,,.J,3 \ιΪ.,li\\ lt"(�Jl.:➔1i lι i�H! 
,10_1())),1(),\))/ Λlιz: [ Λlι.ι. --�1!1.1zμ.:,1 lt<Ι).1))1 ' f-) ,\01 τηir_ιω 01 Ί\lί))%�Υ(•1:h 
ι\(HJ.411\t{)l �Ηη\j Ί\Ο<\1::<: ,\ί,')ΖΠ(,1:f) ι\(Ι)l ,\Olη)Jj(()ςi ,\01'{\t,\1) ,\�,ιι/.,1 )13 
lt()0):!'(%3 Ί\(Ι)Ϊ.Ο�)l.: 11)% )()))liJ�)�j:10 ,\(Ι)i19c/ Ί\lίJ1%�)'{ι1:b \tl31(.,) ::13 l!oo 
-�)Ζlί,)317)% '5ol3()�),\3 1))% 5\J,hoo ο 'Slω).7))1 ·0 ο \101iΩllnΛTYb ,\01 17)% 
51J_J:Ι()JJ11n ::lι1 Λωr,1"(:h\11 Λlη lωμ)Τ)Ϊ.r>ΛΥJ ," 01nΛ�1ς�lι Λ}ς�,10 ,ϊϊV 

«·,ω1i τηi�ι3Λl.: 01 3Ω 
-ουι17)ΒΗ)% '51η'{oφ.tJ1in ::lu z:➔ 5ω '5ltΛ_13i�3 ::\11il.11.n Ξlι1 1<)1/.;ni τηοι:ο 
Ιι Ί101i 5\ιΧ,1φ Sltl Λψ7)()7)l Λlll ,\))ί),\l\11)1.:7)17)% Λlι()Λ9()ί>lι 3101%} lT))I 
ΎIIVLIV ΝΟ]Θ 'λΟΗ�Ι� ΝΟ]Θ ::13�η ::ω 'ωori1i�H1J. ::,1011,ιu/. 
\HJl,))) ,l.:3 ,\(ί)Λλ}Λ1.J ll\) ))1)111\1,\3 ',\�)ι\7)(1ι1() ,\Olr)lς)(Jl.:Jin·( )1)ί'. ,\01))1.J.) 
-,41.:3(11.:0'{))/.:➔11 7ΗΛ:η)(J.Ηί))) ,\01 )0()1.: 5ηΩ_lΛ31Τ) 'Τ)1%\\Λ ,\01i3Λ\t.\ 17)% 
�>Λη .,η,1η1Λlt'(ηλ ·::,10'{}1 ,11.c:_1» ·,1πzηlι101.:0Λ1)z1 ::rι,{�1ςι,10 ωz ΞJ3:hnon 

(1� 



ΧΙ 

«ΦιλοιJ< Ηj,LΚά κω ιμλι1λ()γι·�ιί.,, ( 1 Ιιίη_ΗL I S75 ). «1 Ύω<Jτι κή, ή των 1()\J ιιvΟι_>ι,'J;ωυ 
γvι(Η�ι·ωv ι�ι',ντιψος FκΟ;-ιιη;» (ΛΟήνιι IS4!J). «l:ωιχι·ίιι ιι,ιλι1ιιοιι,ίιις ή των ;πuί 
τυ ιSvτιι '{ιΎικι(ιπuοv fJΕωl_)οι,μιΎωv τι1 οτιιιχfΊωι)ιΊ,πuιι» (ΛΟήνυ !S5!). 
«Ι·:ηιτιψή της Ο ι·()ω·j\ικής hιι)ιωκιιλίιt; κω ηΟικής,, (ΛιJvι)ίνο IS52). «Ηι·ιΗJΙ·j\ι(Jv 
Jιl_)(ΗJΙ:1Jχιιί κω ιιχΗί. rί.ομιηιt,, (Λovhίvo IR52). 

Λνι'κι)ιηιι fl_)'(<L τοΙJ Κιtίl_)η Είνιιι «Λνrιλ1Jτι%1i Ίι·ι,ψπl_)ίυ,,, «Λιιτl_)ιJνιψίιι», 
«Λ()ΊLΚή», «Ι ΙΟική», «Ι'ηηψική», «Μι-τ<tψυιιική,, κιη ιί.i.i.ιt. 

ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Τι_> ιο;«ιλιSτι•χl1ς 6ποιο; ιδ1Sντ<ι; τ<ι �·κείνιι (τιι μι,,ιτψ_Ηιι), <ιποκϊιτοι• 
της γη; ΚίΗΙ'fS<ιίν1Τ την τι'λt'ιωοη ξι\_)Η τη; ζψτης κω την Ο1·(SΟ1'ν 
ιΊοομι'νη <ιπ<φχ�j τη;. 

111,VΔΑΙ'ΟΥ(Θι_μίνοι, 137. ι\!ιτωιυ llιιν.Λπωτ,ιιί) 
* 

Ι•:ι,κολη fίνω η ;Τl_)<ι,;η τοι• κοκΟΙ1 οτοι•ς <ινΟl_)<1ηοις τοι• κ<ιλοιΊ 
6μ(Ι)ς το {l_)γο 1--ίνω διΊοκl1λl1. 

ΘΠJlNl (1:'λιγι(ιι 1027, �Vι,.1·1; 
* 

\·\ο,ίνος ποι• �-l_)γ<tζπω γιιι νιι γίη:ι ;τλοι1οιος, ΠLJFΠH να {χFι ο<ιν 
ιιΊ<ινικ6, 6χι την ιιπ<Sκτηση, <ιλλcί τη δι<ινομή τοι• πλοι'-τιΗ' 101 1

• 

ϊJμυιιιψ Αί/iιινχ,,ίιι- (Λ.;ιινω, τr5μος XXlV,oι-.J.. 46) 
* 

Ντιίοf το έγκλημ<ι μΕ 0<,ψιικ<ι ΧLJΙ'<Ηίψι κι' έοπ<ωΕ η υκληι.>11 τοι• 
νιSμοι• λ1Sγχη, χ<ιφί; ν<ι το π�Ί\_Ηίςfι. Ντι\πτο [lf κοι•vι'λι<ι κι έν<ις 
τζοι•τζές μ' έν<ι (ιχι•l_)ο Ο<ι το τl_)ι 1π1j0Fι. 

LAlΞll/11' (!Jιωιλι ιί::; Ληρ, μπιιι/(). /J. Ι'υίτιιJ 
• 

11 μFγ<ιλοψι•χία fίνω <φπ1j της ψι•χ�j;, με την οποίιι ο <1νΟl_)ω
πος, �L,OLJFί ν<ι ιιντιππω;τίζFι κω την ει•τι•χίιι κω τη ,Ίι•ιηι•χίιι κιιι 
τις τιμ!-'ς κ<ιι τις δι<ι!1ολές. 

ΑΙ'/2..'Ί'ΟΊΊ-ΛΙJ (Α�·θολ. 2..'τοβιιι'οv Α, 18) 
* 

Ι I ψι'ΧΙ] πάντ<ι ιrι•ζεί άλλοπ μ' {να ο<ίψu, r.ι ωJ.οτε μF ω.λο. 
!!ΛΑΤΩΝΑ (Νr�ιιοι, IJ03f)J 

* 

l:γιΔ λοιπιSν ψvοντίζω. l)τ((\' έvΟει η uψα, πι,Jς Οα ΠUl_)O\'OlιHΠ(J) 
ιπον χl_)ιτή μF την 4 1ι•χ1j ι•γιέιπιιτη. Λδιαιμψ<,J για τις τιμές των 
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ανΟρuJ;των, πολλοί α;τό τους ο;τuίου; τις ε:τιδιίίJκουν, ωτιψλέ:τω 
μόνο σrην αλ11Οεια και πρuοπαΟuJ να είμω όοο το δι•νατ6ν τέλ�:ιος, 
ασκuJντα; την αρετή. 

11ΛΛΊΩΝΑ (Γrψιfος, 52Μ)) 
* 

Όλα όσα μα; συμf1αίνοι•ν, τα γνωρίζrι η Μοίρα κι ο νοι•ς τοι• 
Διός σ' όλη το1•; τη διάρκc:ια. 

O/'ΦJΚΟΝ (Ύμνοι, Μοιριvν, 13 - J.J, 1/πιιιαιιιι) 
* 

Φαίνεται 6τι τιηΊτu κάνt :ι ;τολλές ψψt'ς ο (-)fι)ς: rυ,ι::τοντιις 
cινι')(_)ε(ε; ψι•χέ;, r;τιτρέ:τrι τuι•; ;τολέμοι•; (των κιικιίJν ;τνπμιίτων) 
rυΟί•; εξ ULJϊ.ή;, με την ε:τιΟι•μίιι νυ τι; ιπfιμινιίJω:ι υιΊγωμιι. 

JΩ.Λ ι\'ΝΟΥ 2-ΊΛ'ΑiΊΟΥ (,,/v..ι;ιιιξ» Α, ./ 1) 

1 ΙΟΛ ΥΊΊΜΕΣ ΔIΔΛLΚΛΛΙΕΣ 

ΑΓΟΡΑΙΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΙ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΛ1ΑΤΙΣΜΟΣ 

Τοιι ιιι-ι;ινηιπου /ωιiννη /Jιωιλιί 

Το πε(_)ιεχιSμενον τη; 1Ίλη; τοι• «ΙλιοοιΊ » κω η ιι)�:ο)J>γικ11 ιοτι>κλι
σί; του πι_>ος την F:οι,Jη:ι_>ικ11ν ΦιλιΉJοψίιιν, μοι• δίι\οι•ν n1ν ι-:ι•κω
ρίαν ;ι.αι το Οά (_)l_)ος, νΩ εκΟέυω τας απι>ψΕις μοι 1 Επί �:νι>ς ψωνομι:
νου, το οποίον ΟF.ιιψιιJ οι>f"\αι_>ι>ν και r:;τικίνδι 1νον οι 1ν(ιμι1 κω το 
οποίον έπ(_)F.ΠF. να F.ίϊ.Εν F.πιο ί,ψ:ι την :τι_>οοοι.1jν ΤίιJΥ ι\ωνοοι•1.ι(νιιιν 
μuς, οι οποίοι ι::ι.συν χι_>Fο; να ι)ιίιψωτίοοι•ν τιΗ•ς πολλοιΊς. 

/ lψ>κFιται ΠF(_)ί των ΠF.ΙLJίψιίτων των :τν1Ί 1μ1ηιιηικι(ιν Ζ<Η :τι:ι_>ί 
των cηι>μων ε·,,.είνων, τα ο:τοία :τ.ι_ΗΗJ:τ11ΟοιΊν νυ '(Vωl_)ί<Η>Ι'V τις (')01 1

-

λϊις τη; Ειμ<φμt'νη; των, zcηωμιΊγοντ11 1Ίς /lΗΗίζοντιι; ιιμψ()<>ΪJ>Ι' 
ηΟ ιzή ς zω ι.ι ιμη i.ή; ι)ιιινοητι·,,_ι>τητος. Λ; μη 1:z;τ ί.ι t'(οι'•ν οι <ι ν11-rνιίJ
ιπω δια το Οι::μ<ι το ο;τοίον ΕςfΪ.Ες<ι. Νομίζω ι>τι οι 1 /ν1:ιψιιτιzοί 
άνΟl_)ω:τοι {zουν υ;τοχl_){ωοι ν νιι �-:τιi.υμ()ιίνωντcιι των τοιωiτοιι 
είδο1•ς ζητημάτων και να ι)ωψ,ιτι�ο1 !ν τιη •; ·ι.ιπιι'(ινομ{νοι•ς ΕΙ-:: τιι-:: 



1-:πιδ()οι-:ις αυτϊις, ω οποίω είνω δυνατι>ν να απο/)οΙJν ολl'Οι_>1ω <)ιι1 
την ηΟιχ11ν, νι:υι_ΗΧ!ΊV χω Οωνοητιχήν ω•τι:Jν χιηάιπιωιν. 

ΛλλιΊ. Οι1 μ' Ε(_)ωτψπη, ι:ίvω πολλοί εκείνοι, οι οποίοι ι:πιδί<)ο
ντω υς τα πνι:υμιηωτιzι:Ί. ΠΕΙ(_){ψατα κω εις την αγ<)(_)uίι1ν μt1ντ1-·ίιιν: 
ι:, λοιπ()V, ι-:ι:Ί.ν οας {λι:γα 1Sτι ι:ίνω το 25% των χιηοίzων των μι:γ1ι
λο1 1πιSλ1:ων της χ<J,J(_)ας �ως, δι-:v Οα ήγγιζα τι1 6(_)ια της ΙJΠΕ(_)l)ολή;. 
ΛνΟοωποι π(Ί.ιn1ς ηλιχίιις χω πάσης μο(_)ψ:χ1ι:ως, αvήχοντι-:ς εις δω
φ6οους χοινωνικάς τιΊ.ξΕLς, ποδηγfτο1,ντω, ι)(1\ ΙΧ<1λίζοvτω κω 
παοαπλανt;Jντω, μf τCtς <)ψ)ι:v ιαοχαλί•ψεις. 11 τί•ιι,λωοίς των, υ 
φι1vtηιιψιSς των Εις την v{t1v ω•τι1ν Ο(_)ψ1z1-:ίι1v, η ι-:μπιιποοιΊvη των, 
(\1-Ύ κλοvίζοντω, <)1 1ιπ1•χι;Jς, πι1(_)<1 τας ιη•χvιίς διttψf,101-:ις των Π(_)<ψ
(_)Ιjοt·tιJΥ κω των μαντι:1•μι1των, τCt ωτοίο, Εί(_)ψJΟω Εν πι1(_)6δω, το11ς 
οτοιχίζο1 1ν <1(_)ΧΙ'τι:Ί. εις Xl)!l/1!1 χω tΊς νflΊ

(_)α. Λν0[_)<1>;τοι , κtηιί τιι 
uλλι1 οοΙ)<ψοί κω ι1ξιοπ(_)Επfίς, κιιπξι:1•πλίζοντω, γιν6μι:νοι 
t'(_)μωιι χω δοιΊλοι κοινι:Jν ι1γ11(_)τιJJΥ, χαχοποιι:Jν κω uπιηfι:Jνων. 11 
κι1τι1ιπωης αι'•τη οημι:ιοιΊτω κω ιη1μ1φον, ίlλλtί κω ι-:ις ιSλι1ς τυς 
Fποχιί.ς. 

l loo 15f·τίι1ς ;Ηί_) ίΠΟ\ Ι () ημΕ(_)Jl<ΗΟς τι'•;τος Κ((I ιδιωτr.uως η
«Λκί_)<Sπολι;» τοι• ΙΊtl)ί_) ΙΙ]λίδ11 Πt'(_)ι{γί_)αψf. τιις ικιιν<Sτητι1ς ι:νιS; ;τfί_)Ι
ψ))/lΟΙ' μι'ιγο1 1 της οι)οιΊ Φfί_)ί_)ι:Jν. LΕ/)ωπ6ς μο1• φίλος, cωχολο1iμι:νο; 
τ6π μι-: τον ι1ποκuι•φιομ6ν κω ιη•γγί_)<tψι:1Ίς Οόκιμος, μου ΕΠί_)<nι:ινι: 
νι1 τον Ι'ΠlιJΧΗ/'0<:ψι:ν, δω νι1 ίδωμrν τι μt'uος λ6γο11 1\το ο πι-:uίφη
μος ω•τιSς μιΊγος. 

Εδ{χΟηv τι1v πι_ΗSοχψΗν, ωμοί• εννω:ίτιtι ι-:ίχι-: πl_)οηγηΟή η οιΊοτι1-
οις, ιSτι fΠί_)<>χι:ιτι) νι.ι τον ι-:πιοκι-:ψ0)j f.μπεψος ι1ποκu1•φιιπ!\ς και 
ψl)ί_) tΟψ:: Οt·6οοφος. Μι:ηΊ)ημΗ τι1v ιψιοΟt-ίοι1v ι[J(_)UY Ης το άνδοον 
τι1ς Μι1γf·ίιις. ΕιιniλΟ<ψΕν εις μίι.ιν μάνδ(_)ι.ιν, εις το �ιί.Οος της ο;τοίι1ς 
r.1 1οίοχfτο οικίοχος εκ δ1Ίο - τοιι:Jν δωμιηίων. Τι;Jl_)α εις το μf.l_)ος
αι•τ6 {χι:ι ανεγfι_>Οή ι•;τ6 το1 1 πι::(_)ιψήμοι• μι-'ι'(ΟV, !Ίδη μιικcψίτοι•,
πολι•κατοικίι1, μνημείον πc.ρικc.ιλλf.ς εις δ6ξι1v τι�; ε1 1πιιπίας κω της
μωρίι.ις των ΛΟηvι.ιίων κω των ΛτΟίδων.

Μας ι•πι-:δ{χΟη μετά τιμιΓJν ο οιχοδF.οπότι�; zω Ψ!χωι-:ν η σι•ζ1\τη
οις ε:τί διαψι5ι_ΗιJ\' Οεμάτωv. 

Ί !το {νcις ει•q-t'))ζ ανατολίτης, lιΤ,(Ι'ι_>ά; οωμιηικ)jς zρι-'ιοεως zω 
0Ελημιηικύς ιί.vΟοωπος. Μι.ι; Fδ)jλωω:ν ύτι αοκεί την λε1 1%!)V μαγεί
αν κιιι ι5τι 01 1δ{;ωτε κιί.νει χακιS οε κανf.νc.ι. 

Ταυτοχι_>ι)νως μοι• επι�ι5τεινε να καταστρύJοη το ιι)(_)οσzύ;τιύv 
μου, ;τοάγμcι το ο;τοίον Fι'ιfχΟην. Τίποτε δεν εποαγμωυ;τοι)j0η ες 
ι5οων ;{l_)ΟΗj'))τfι•υεν. 

Κατci τι1ν τFλποι•ογίιιν ωrτ:1\v 1\κοι•υιι μF(_)ικιί; ε;τιr.λψJεις, ;τι_>ο-



cμρομένας εις την αl_)ctrιr.1jν, την ο:τοίt(\' Ε';'\'(Ι)l_)lζ((. Τον 1)[>(Ι)Τ1]0(( 
:τοι• εο:τοι•δασε την τέχνην, ;,:ω μοι• α:τιίντηοt· 6τι ει; τιι Ι)cι0η τη; 
Λιj' l_) Lr.1jς, ιS:τοι• εζηοι::ν Ctl_)r.ετcι έτη. ιtνιιγ;.-:ιωΟεί; ν' ιtλι.ι.tξο:τιιmjοη. 
δια να ν1•μφευΟ1j την ;,:ι\l_)ην τοι• εκεί ΣεΊχοι•, ι•:τ6 τον ι\l_)ον νιt τοι• 
μετιtδ6οη οί·τος την μ1•ι;τι;.-:1jν τέχνην τοι•. 

ΘΟ.ων να εξακριl)ύκ�ω ι::ι; :τοίον μέl_)ο; n1; Λιινικ�j;, διι\τι κω 
εγιίJ είzα ζήσει ει; την 13. Λφl_)ιr.1jν, τον ηl_)ιίJηJοιt ι,;:rτι;,:ιίJ; r.ιtι μοι• 
α:njντησεν εις το Φεζάν. Το Φεζάν δι::ν μ<Η' 1jτο cίγνωιπον, εξ ωι'η
'(Ιjοεων rεrαίως. ΕγνιίJl_)ιζον 6τι 1jτο τ6:τος fςοl_)ίιt;, F:τί 
Τοι•!_)ΚΟr.{_)Cηίας, u:τ6 τον ο:τοίυν 1jτο ctνΟl_)ω:τίνως ω'\ι•νcηον νct ι'ψιt
:τεηΊ•οει κίι:τοιο:::. 

Με κά:τοιαν εκ:τληξιν τον ηl_)ιίηψτιt, :τιί>; Κ((Τ!1)l_)Οωο1· νιt ιι·ι•γη 
α:τιS αεί ;.-:ctι νct τιtξιδ�·ι'•υη JO ημ�"{_)6νι•;.-:τιt μf'οω τη; 1·l_)1jμοι•. Μι>ι• 
α;τ�jντηο�·ν ιSτι, την οωτηl_)ίct ν το ι • την <ιΗΙ �-0.1, ι !' ι; Τ< J\' Θ1·ι\ν μι\νον 
;.-:ω διu. τοι'-το, ι\τιtν {4 Οcωεν rι; Τ l_)ί:ωλιν (Λφι•η;). ιφt'οω; 1·:τ1jγ1·ν 
ει; την ε;.-:;.-:i.ηοίι1ν ι)l(( νct ει•;:ιψιιπψn] τον (-)Η\ν ;.-:ω νιt τον ι;,:π1·ι'•ιrη 
νc1 τον ιη•γz<ι)l_)1]Πt] ()[(1 την :τl_)<HHΙ)l_)l\')) ΤΟ\' (()./.(tξο:τιοτί<tν. -1ι\λι; 
ή;.-:οι•οu ιη-τά 1]l_)ϊ.LO<tν νι1 ιηl_)ι>/)ιλίζωντω 1-,; το μι•ιtί.ι\ μοι• :τιtλ<tl((ί 
ανcφνήοει; της ε:τοz�jς αείνης, δηλ. τι Η• 1 <)()5, ;,:ω ι)ιιαι\ι •ct::: ιtι'Τι\ν 
ι.1.:τοτ(iμως ΕΟΙ•ν{zιοιι εγιί> ως Εςιjς: 

«ΤιrτΕ ειι)ο:τοι ιjΟηοαν οι :τl_)οϊιrτιίμι·νοι της Ι )).ηνι;.-:1j; ;τιψοιr.ίιι;. 
οε :ταl_)έλcψεν {να; r.l' l_)ιoς με γr.νι-:ω, ο' ειι ιλοξι'νψJΕ, Ι'ψ' ι\οον 
1jοοι•ν Ελί.ην()ιιωνος Χl_) ιοτιc1νι\;, οοι• έι)ωΟΙ' :τF\'ΤΕ νιt;τολΗ\νιιt κιtι 
ΟΕ ειμ•γ(tι)Ε1'<JΕ μΕ ένα Ι•ι)l_)<tϊκ6 ί'.(ι

°
Ι%l '(l<l τον [ !Ι'll_)<tιtί».

ο Μϊι'(ος μας %l'!_)l01.!"%Tl%(Ι)ς το {zωΗΌ ΕοηκιίιΟη, ιιοι• i'<Hf ιξ1· το 
z{l_)ι, ί.έγοντϊις μοι•: «Λl_)χοντιί μοι•, 01: ι1ν<t'(\'<ι)l_)ίζω, Ι'l<Ηtι μΕ'(tίλος, 
είμω δοι•ί.ος οοι•». Ι->(<Ι) τοι• (t:τΙjντψΗ1: ,/Οχι, ιι ίi.1· 1ιοι•. ι-:γιίι ι')!'\' 
Είμαι u:τοi.ι'•τως τί.:τηα: Ο ϊινΟl_)ω:τος :τοι• 01· f'tHιJ<J�·, 1jτον ο :τιηι'l_)tt; 
μοι•, ο ο:τοίος μοι• είμ:ν ωι,η'(ηΟιj την :τ�· l_)ι:τι'υιιίν οοι•». Ι·ϊνω 
:τιφιττι\ν να σας εί:τω ι\τι ο ι•:τεl_)ι\:ττης ι1ι•τι\ς Μιί'(ος 1:ξοι•Ο1·νι(ιΟη 
και ηοΟάvΟη τcι:η:ίνωοιν. !Ί'l_)ι:Οι:ίς Ε\'tιJ:τιον ι1νΟl_)ι(ι:τοι•, ο ο:τοίο::: 
ΕγνιΓJl_) ιζε το Οί.ιι)[l_)()\' ΤΟ\' :ταψ:ί.Οι\ν. 

1 Ιοίο;, λοL,<Jν, ήτο ο Μfί'(ος της οί)οιΊ Φ1·l_)l_)tίιν, �Ί; τον ο:τοίον 
κιηr<μυγον κι•l_)ίαι ι1νωτ{l_)c1ς κοινιιινικ1jς τιίξΗιJ;, ί)ιι1νοοι'-μ1·νοι, 
[)οι•Ϊ.ΕΙ'ΤC1ί, δημ<ΗΗΟ'(l_)C!ψΗ, 1•:τοt'l_)'(<>ί, τοι• ενι·;τιιππ•οvτο τυς :τί.ι'ον 
ενδομι'•χοι•ς οκέψεις Τ(ι)ν κω εζ1jτο1•ν ι1;τι\ <tι-τι\ν νι1 [1οη0ψ�η ι·ις την 
:τl_)αγμιηο:τοίηοιν των :τι\Οων των: Λ.-τί . .οι'•ιπιηιt, 1jτο {νι1; ί)ιιίι�ημος 
(ΗUl_)l_)Ι]r.της, οι•λi.ηιι,Οεί; μπ' <1ί.λων :τ{ντι: Λl_)μΙ'νίων, ι::τ1·;,:ι:ίl_) ΎJ<Η1ν 
την διcίι_φηξιν μω; Τοι1:τ{ζης Ει; ΚωνιJ<1ντινοι•:τοί.ιν ·,ωι οι >ί.ί.ηιι,Οι'
ντΕς Εςtι>l_)ίοΟψΗ1ν 1•:τι\ τη; Το1•l_)κικ11; Κι•f)ι:l_)ν1jο1'(ι)ς 1:1::: το Φι·ζιίv 



n1ς Λψι_>ικιjς, ιSποι, Εξι--πωι)πΊΟη υς τι� της Μιιγι-- ίιις κω ήλΟι·ν ιϊ; 
ΛΟ1jνι1ς ι)ω ν<1 γίνη ο 1·ξομολ()γος κω ο ;ωΟοί)ηγηη\ς των ωμλιιJν 
κω των Ι-' Ι 1πίιηων! Λι 1τιΊ π1·uι1·ίχ1-:ν ο ιι,ιΊκ1).λιSς τοι 1 , τοι 1 οποίοι• 
t'λιψι-: γνιιΗJ ι ν, μι-- τιΊ την ιι,ι,γιΊΟt'ι•οίν τοι•, ο πιηι\ι_> μοι• ι1;τι\ το; 
Τοι•ι_>κικι1ς ιψχιΊς. 

ΛλλιΊ μιjπως κω ιnjμt-'l_)OV οι όι(ιιι,ιφοι tι>ι_>οοκιS;τοι ;ιοι• δι_>ο11 ν Ης 
τι1ς (J\ ) \101Κίας των ΛΟηνιιJ\Ι ιΜως, <Η Ol(lψ)l_)Ol χιψτομuντιι)1--ς κιιι 
κιιψt-'τζοιΊι')ι·ς, ποιι Πl_)ΟΟt'λκιΊοι•ν κω 1-·κμπιιλλ1·11οντω τους μι,ψοιΊς, 
νομιΊ;,1--η· ιSτι ι--ίνω κιιλ1'Τt' ι_>οι 1 ιι·ι 1ι_>ιΊμ((τ<Jς ιι;ι() τοι• ι,ις ιΊνω Μϊιγοι•: 

Ίοως ;τιιι_>ι·ιτιΊ
ι_>Οην ;τι'ι_>tιΗΗ\Πl_)ον τοι• ι'ιt'οντο; μι-- την ωι,1\'(ηι1ίν 

μοι 1 . ΝομιΊ;,(/) ιSμως ιSτι t-'ίνω λίιιν ι)ιι)ωπικι\. Λ; 1--ξπιΊ(Ιωμ1-:ν τιίψιι 
η1ν (ιλλην κιιτηγιψίι1ν των ω1χολο1•μt'νων μι-· τον πνtΊ•μιιτι(ΙμιSν. Κιιι 
t'κι-·ίνοι μt'V οι οποίοι, (1)()01Ίμ1·νοι ιιπ:ιS μίιιν ΗΗ1ιτ1·uικ1\ν όιιΊΟ1Ί1ιν, 
μι:λποι'•ν τον πνΙΊψιηιιιμιSν ι,ι; Οι·ι,ψίιιν, ω; ι)οξιωίιιν, ι·ίνω ϊιξιοι 
ι'Ίιιιιι ωτψπ(Ι)ς κιιι Ι'Vt(ΙzιΊι1Γ(Ι)ς. Διι>τι πιιπι·ιΊι)\'Τt-'; t-'ις την ι'1π:ι1ι_>ξιν κω 
πτιjΗωοιν της ιινΟι_>ω;τίνης ψι•χι\ς, 1-·u1--11νοιΊν την :τt'ι_>ι1ν τοιι ηΊιι 01 1 

πιψ1-ίι1ν, Ο ι_>ιΊ(Ιιν κω 1·ξ1'λιξιν ιιι'Τ1\ς. 
Λπι> ι1ι_>χωοτϊίτων χι_>ιSνι,ιν κω 1-·ις ιSλοι•ς τοι1ς λωιιΊς Ι'Π:ΕΚι_><Ίτοι•ν 

ιιι•τιιί ω ι)οξιωίω ;ιι·uί της t':τtj)ιιιΗJΙΊι>ς τη; ίlVΟ ι_>ω:τίνης ψι•χιjς, <lΙ 
οποίω ι1ππ1'λ1-' ιΗιν κω τιις Ο1-,11'λιιίΗ)1Ί; ι1ι_>χϊι; ι)ιωι,ι> ι_><ι>ν Οι_>ηι1κ1·ι
ι, ιν. 

Οι1τω 1·1; την Λι_>χαίαν ι:υ.ιΊδα η Πl_)Ογονολιηι_>1:ίι1 11π1jι>ξ1·ν Ι] 
ιψχιj τη; πνΙ-Ί 1μιιτοόοξίω;. 'Οτι1ν ιιπι-'Ονηοκι·ν ο ιψχηγ6ς της οι·r:οΊΙ'
νι-:ίιι; ι-·ΟιΊπτπο ι1ι_>χικιίις Ι'\'ΤιS; το11 :πι_>tj)ιSλιΗ' της οικίιι; τοι• κι�ι 1-το
ποΟt'τοι 1ν οι t'πιζιίJ\'ΤΙ-' C: ;τινι'ικιον μπιΊ </ ι1γητοιΊ π; την τι_>(ί;τι-·ζιιν ι'Ίω 
τον η·Ον1--ιίπιι, όιιSτι ι-·ΟΗιJl_)t-'ίτο οιΊτος πιψιίιν, οι•νι--χίζων την ;τι_>οιηι1-
οίιιν n1; οικογι-·νι--ίιι; τοι•. 

ΚιιτιSπιν η λιιη_Η·ίιι ιιι'•τη 1-·;τ1-·ξ1--τϊιΟη ιΊς τον Διjμον Οω τοι 1 ; 
1\ι_>ωιι;, τοι•; ο:τοίο11; 1-·Ο1--ιίψιΗ'\' (J)C: :τ ι_>ιΗπιΊτιις κω ι)όηγοιΊ ς. ΛλλιΊ 
Κ((I ι-:ξ' ()(Ηι)ν ι'Ίtt'()(ι)Οηοιιν ;τι·uί των (!l_)χ(1ίιι)\' μ11ιπηl_)ίων, Ο κι\JΙ<); 
οκοπ()ς των ιjτο νι1 οπο1 1διΊζιΗ•ν την κιηιΊιπιωι. 1--ις την οποίι1ν Οιι 
t-'l'l_)Ι-·01\ μι--τιΊ ΟιΊνιιτον ο ϊινΟοω;τος, τιι; ι)ι(((ι ί\l_)οι•; διιιj)ιiΟμίοιΊς της 
πνΗ"μιιτικιjς ιι-'l_)ιιι�χίιις Ης την ο:τοίιιν 1-·\'T!ttHJEt οι•χί η τι•ιι λιj τιΊ;,:η 1\ 
η ιηομικ1j Οι-'λψτiς. ιιλλιΊ η ηΟικ1\ κιιι Οιιινοητικιj υί.1:ιι>της ι-:νιi; t-'κιΊ
ιποι•. 1 \ l_)ος τιΗΊτι> 1--χιΊl_)ωΗτον κιινιiνιι; j)ίοι• ;τιψιιλλ1jλοι·; :τοο; τιJΙ•ς 
ωωνίο11ς rιωικοιΊ; ν()μοι•; τη; (ι l_)μονίιι;, ιjτοι της Κ<ιΟολικ1j; 
ΛγιΊ;της, τη; ι:λι--ι•Οι-'l_)ίιι;, n1; Δικι1ιουι'•νης. ;τοο; τοι•; ο;τοίοι•; :τιιο
ιη\οιιοζον τον j)ί()\' των. ι-:πίlΠfl'Ο\' δ�· ()ΤΙ ((l τι-'Ϊ.Ειιιι ψ1•zι1ί, κιιη'ι.ι>ι•
(1((1 οο,1·ίιιν κιιι ιιτχι'•ν. ι-:νι-':τνι-:ον. 1-·:τοοιπιΊη-ι•υν κι1ι 1-·;τοι)ηγϊτοι•ν τιι; 
1:-'Πί της γη; ψι•χι'ι;. l:\'Τt-ΊΊ ()εν η πίιπι; ιSτι μι--τι1ξ1• των ζιίιντων κω 



τεθνειίπων ε:τετυγχάνετο ε;τικοικωνία, ο;τόταν τα τέλεια και ελει•Οε
ρα πνεί-ματα έκρινον σκόπιμον να το πράξσι•ν, και ιSταν ειιριυκuν 
την κατάιJ.ηλον cπιγμ1iν, ως και την ανάλογον ηΟικψ• κω ψι•χολογι
κήν κατάcπασιν των ζιί>ντων. Εις τοιιτους μετέδιδον, εν είδει ffL,νf.
σεως ή δι' ονείρων, αληΟείας και γνιίΧJεις, ικανάς να καταιπιjοοι•ν 
τον Ονητόν ειτυχή, σοφ6ν, 11ρωα. [ις τοι•ς uψίμοι•ς απεκάλι•πτον 
τας διαφόρους διαβαΟμίσεις των πνει•μ(ιτων και την ιεραοχίαν 
αυτυ'>ν και τον τρόπον της επικοινωνίας. 

Όπως και εις τας άλλας Ορησκείιις,  οιΊ τω και εις την 
Χvιστιανιr:11ν επικοιιη:ί η πf·;τοίΟηοις, 6τι τιι :τνει•ματιι r:ιηcιτιίιτιΗJ
ντr.-ιι, αναλ6γως της ηΟικιiς των r:ατωπϊιιη:ως ;.:ω της διcινοητιr:1jς 
των ανα:ττύξεως, εις διαφ6ουι•ς βαΟμίδας εξελίξεως. Ο νιSμος της 
αλληλεγγί•ης λειτσι•ογεί μεταξύ των πνει•μϊιτων. Ο Ν6μος σι•τος 
τους ι·ποχοειί>νει να βοηΟοι•ν τιις r:ατ6πιν αι•ηί>ν ερχομi.νιις ηι•νει
δήσεις, ίνα r:αι ωΊται φΟίωuι,ν την r:ιηάιnωτιν εις την ο;τοίιιν π•ρί
σ-ι.ονται εκείνοι. 

1 Ι Χuιcπιανιr:ή Ι Ινει•μιιτοδοξία πιιοαδi.χπιιι 9 τιίξεις Λγγi.λων: 
ί\γγελυι, Λuχάγγελοι, Λρχιιί, Εξοι•ιτίιιι, Δι•νιίμεις. ΚιψιιSτητες, 
Θu6νοι, Χερουβείμ, Σεριιφι::ίμ. 

Δι,•ιπι•χιί>ς η διδcωκcιί.ία των Χριιπιcινιr:ι,'>ν ιιληΟπιίJν ;τι·uιι,ψίοΟη 
εις το τελF.τοι•uγιr:ιSν της μi.ρος μιSνον r:ω δω τοι'•το το ι'ιλλο ;τνι'ι•μιι
τιzιJν Πf.(_)tF.χι5μF.ν6ν τη; πιιρuμ{νει εν πολλοίς ιίγνωιπον zω νι-:zuι>ν, 
όπως εν πολλοίς νF.zou και ση:ίuα F.ίνω η bοcίοι; τοι• 1 ΙΌιηι:ίοι• 
<Sλων των Χοιιrτιανιr:ιiJν αποzριί>οεων. 

Στοιχεία προς μF.Uτην τη; llνει•μcιτιr:ιiς Ιεu<φzίιις κιιτcί τιις 
Χριστιανικάς α;τι5ψεις F.ι•uίο;ι.ιψF.ν άφΟονα εις τα οι•--rιοιίμματιι τοι, 
Σβ{νη:μ:τοργz, ι'\ιπις 1'Πl)l'ςf. κω ιδuι•ηiς ομιιJνι•μι,Jν Μι•οτηοίιι)ν, 
Ωυω:•τως και εις το f'ογον «Ο Μιιγε·ι•μϊνος ιωλι)ς)) τ<Η' Μιnοιιοτ. 

Λς Ο.ΟιJψF.ν τιί>ρα εις την zιιτ11Ίιψίαν των m•�·ι•μιηιο τrίJν αι-:ίνων 
οι ο;τοίοι ζητούν την επιzοινωνίαν μι-:τά των η:Ονειίπ:ων, ιιγνοοι•ντι·ς 
την zιηcίιπι.ιοιν ει; τήν ο;τοίαν f.l'()ίοzπω το -ι•;τ' ιιι•τrίJν Ε;τιzcιλοι'ψι-:
νον Π\'F.ί•μα. 

Λγνοούν F.πίιτης οι'•τοι τοι•ς ·ι.ανι>νcι; της οι•σωιχίιις των μιιγνητι
zιίJν uει•ιττc;>ν των συνει1)(_)ιαζιSντων, το;τοΟ1-:τοι 1μf'νων ι-:ιr:11 zcιι ως 
f'τi•zF., αδιαzuίτω; ηί.ι%ίuς zω φ1iλου. Μι: το το(ι;τ�:ζcίzι ή zιιι ω.ί.ιι 
μi.ou ω-τομιίτσι• Ί()CLψ11ς, zuψίς να {zοι•ν τον τuι1;τον τοι• ι:λr'γzοι• μι: 
τι F.ίδους ;τνει1μu οι•νδωλf'γονται ,  :τ(_)<Ητ;τιιΟοιίν νcι ()ιιίοοι1 ν τος 
πι'•ί.α; το1• ουuuνοι:,, χιJψίς το zcίριομu της <�ι;τί.ιiς λι-:γομf'νης οuιίοι:
ως zαι αzοή;. 1 Ιαρομοιcίζιτω η πuοοπ(J.01:ι(ι των ποος F.ΖΕίνην ενιJς 
τι•ιι,λού ε;τιzF.t(_)(J1Όντος Ο{_)ΕΙ()UΟίιιν. 



ΗΊ 

11 πι_JοοπάΟειά των αιπ:ή δεν είνuι μιSνον ματιιίu, uλλci δυιπι•χιί,ς 
uποΙ)αίνει καταιπι_>επτική, εις Ι)άι_>ος της αωμuτικής των υγείας, ιδίιι 
διά τους ηλικιωμένους. Δω τα πνευμιιτιιπικά πεψάμιηιι uπωτείτω 
πι_>ωτίοτως πι_Jοοήλωοις. 11 Πι_Jοοήλωοις πι_>οϋποΟέτει uπιφολήν, 
κuτιινάλωσιν ζωϊκύ,ν μιιγνητικιϊ,ν ι_Jευοτιί,ν. Τοίiτο ιSμως έχει ως 
επακολούΟημα την εξuοΟένηοιν του νειψικού ουιπ11μuτος, δι,vιφέ
νην vu οδηγήοη μέχι_Jι του σημείου της διιιοιιλεύοεως των φι_>ένωv. 

Οι πεψαμuτιζιSμενοι πνευματιmuί επιχειι_>ούν vu πει_Jάοουν την 
απέvαvη όχΟην του ανΟι_>ωπίνου κιSομου, uγνοοι,v 6μως 6τι εκείΟεν 
απλούτω ατέι_Jμων ωκειινιSς δω τον διιiπλουv του οποίου δεν έχουν, 
οι,τε το κιηιiλληλον πλοίον, οιΊτε τα κιηιiλληλu ιιπία ... Ο κιSομος 
ούτος είναι, εν τοι'>τοις, μία κιιΟιιι_Jή οπτιωίιι, Ο{λγουοu, οurrηι_>ίιι, 
αλλά κuι μεοτή κιv δι,vωv και πει_>ιπετειιί,ν ωμαντάοτων. 
Εμπιιπεύοvτω συνήΟως εις ένu φuvτωπικιSv κω άγvωιπον πλοη
γ6ν. Τον ονομάζουν «πνεύμα Κu0οδηγητικ6ν», αλλά ούτε το βλέ
πουν, ούτε το ακούουν, ούτε το γνωρίζουν, αγνοούν την υπι5ιrτuιrίν 
του και την κuτάιrτuσίν του. Εν τούτοις του εμπιστεύονται την 
εκπuίδευσίν των, την ιrωτηρίuν των. �υνήΟως είναι πνεύμα άσαρ
κον, τυφλ6ν, έχον ανάγκην μέσου ενεργείας, φιλοπαίγμον ή και
κuκοποιι5ν, το οποίον εκμυζά τον uνΟρώπινον ζωϊκόν μαγνητισ
σμι5ν, μέχρι εξαντλψ1εως των αδαών και uσυνέτων μεσαζι5ντων. 
Ούτοι είναι οι συνι\Οεις «προστάται» και πνευματικοί «οδηγοί» 
των πνευματιστικών συνεδριάσεων. Τυφλοί και εκμεταλλευταί 

οδηγούντες τυφλούς και μωρούς ανΟρώπους. 
λλλ' έιπω, ας πιιι:,ιιδεχΟιί,μεν 6τι επιτυγχάνουν μίαν επικοιν(ι)

νίαv. Ποίον το ιδεολογικ6ν πει:,ιεχιSμενοv τ(ι)V ανακοινιί>0εων 
uι•τύ,ν; Κατά καvιSvα, οιΊvηΟες και τετι_Jψμέvον, ανάλογοv ή κω 
κατιίrrει_Jον της vοητικιjς κατωπάυεως των μευαζιSντων. 2.:υχνά δια
ψει,δοvται αι αποκαλύψεις των γλαφι•ι:,ύ>ν αvακοινύ,οεωv. 

Και οι απατύψενοι αναvψττουν ενίοτε, αλλιΊ πολιΊ αι_Jγά. Διά 
τοι'ttο οι δυνάμενοι ποέπει να διαφωτίζουν τους cωχολοίiμεvους με 
τα πι-:ψάματα αιttά, 6τι έτσι ματαιοποvο1Ίν και εκτίΟεvτω εις αφα
ντάι:πους κινδίiνους. 1 Ι ι:,έπει να γίvη μία <ΠUΙ-'L)Οψορία διαφωτίσεως 
και συιπηματικής διδασκαλίας ΠQΩς τα πολλά Οί•ματα μιάς αuγο
σχιSλου και επικιvδί•vου προυπαΟείας rιαυμού των Ουρύ,v του 
μυστικού του υπει_Jπέι_Jιιν. 



Αρχαίες διηγτjuης 

Ικανότητες των ζώων 

Ο Βασιλιάς Ιlύοι>ος οε κά:;τοια :;τοu1::ί c1 (Η•νάντηιτε ένιι οκιΊλο :;τοι• 
q:ί•λαΊε το οc(ψα σκοτωμ{νοι•. Ότcιν :;τληuοφ<ψιjΟηκε πως για τψις 
μέρε; ο σκι•λος έμενε Fκι:ί χωοί; να ψάει κ<ιι δεν το κοι•νοι•ιτε. ι\ιϊ
ταξΕ να Οάψοι•ν το νε;φιi κω να :;τ(tl.)Ol'\' μιιζί τον ιτκι'•λο νιι τον ίf ϊ _ΗJ
ντίοουν. Μπά cηό λίγ�·; μιc'uες έγινε Ε:;τιΟ1-:ι1Jl.)ηιn1 των ιπuιηιι,π,,Jν 
κcιι :;ταψ'λωn1 μ:τοοιrτιί. cι:τι1 τον Ι)cωιλιιί.. κιιΟιομ(νο ιrτον Οl_)ι1νο τοι• 
και {zοηα; Μ:τί.α τοι• τον ιτκι•λο Ψ.!�·μο. 

Μ6λι; 6μω; Είι)Ε τοι•ς φονιϊιδ�·ς τοι• Κι•οίοι• τοι 1 νο :ϊΤΙ'l_)νοι•ν. 
6(_)μηοε οογιιψ{νος κιη,ί. :;τcί.νω τοι•ς κιιι τοι•ς γ,ψγιζι', γι•οι"ς.ονηις 
και κοιτιί.ζοηας τω'Τ<1zuονιι :;τuος το μ{l_)ος τοι• I lι•l_)(_)Ol'. ι1JιΠ1' ,\χι 
μι1νον εκείνος, αλί.ά κιιι 6λοι οι :;τιψ<J\'ΤΙ:ς νιι τοι•ς ι•:τοψι(((ττοιΊν. 
'Cτοι τοι•; ,η•ν{ί.ιφ,ιν ,ψ{οως, μΕΤά ιι:τι1 ιινιίκuιιn1 κω n1ν :;τοοιτκιS
μιm1 Ο(_)ιιηι{νων ε'ςωΟεν μιψτι•οιι(Jν. εκι-:ίνοι ομολι1'(ηιΗιν κω τιμω
(_)ιjΟηκιιν για τον φ6νο. 

Άλλη διήγηιrη: 

Κιί.:;τοιος ϊινΟuω:;τος τοιΌ;τωιτε κuι•ιμί οτον νιιιi τοι• Λιτκλη;τιοιΊ, 
;τψ_)Ε τα ;τιο ογι.<1Jδη ωn1μ{νιιι κω χυι•ιτιί ωι ι1·οι,' ψιηι1 κω ;τιιrτ.1-·ιΊο
ντας ;τω; δι:ν τον :;τιjι_>ιιν Είι'Jηοη, το {οκωιt_. . Ο φιΊλιικιις ιτκιΊλο;, 
ε:τει,'Ίιj κανείς α;τύ τοι•ς 1 1:;τηuι'η:ς τοι• νuοιΊ 1'11:ν ιη'Τ1Ί'ψω1Ε ιπιι γω•
γίομιιτιί. τοι•, κιηιιδίωξε τον ιΗ _ _Η1ιη•ί.ο :;τοι, ϊτοι-χε. 2.:την <ψχιj 1·-ι.1 ί
νο; του f.(_)lςE ;τϊτοι:ς, ιιί.i.ιί ο ιτκιΊλος ι'Ίεν ϊψ ''(Ε. '()τιιν ξημι'uωιτΙ'. 
zωuίς νrι ;τί.ηοιrίζει, ι)f\' τον ciιι,ηνι: ((:;Τ() T(t μι1.τιι1 TOl', τον ιικολοι•
ΟοιΌοΕ ·ι.ω E\'ίJJ ο ιί.ί.i.ο; τοι• ιc'δινι τοοψj, διν ϊτο<•J"(Ε. 

ϊ)τιιν ο ι1:uι1ιη•ί.ο; ξι:κοι•r.._>rιt.ι\τ<ιν, ο οκιΊί.ο; · ,'.((Οιπιιν ι1ί.η νιΌχτιι 
ι)ί;τΪ.(1 ΤΟ!,', ()Τ<ιν ςί1νι1.(_)zιζΕ την :;τιψΕί<ι, Ο οκι'•ί.ος ιΤ)]ΚίιJνιιτ<ιν Κί1l τον 
uκοί.ΟΙ•Οοι'•οF. ι1:;τ6 ;τίοιιJ. κοι 1νι>ι101· την οι•uι1. ιποι•; οι'Ίοι;τιi(_)ι>t•; :τοι• 
οι•νιι\-τ:οιΌιτι1ν, οι-: ΕΚ�-ίνον ιiμιιJς "(ίtl-\Ίιζε ·ι.ιιι ι)ι·ν τον ιίψ]VΙ' <Πl"(!ΙΙ]. 

'Οτι1ν οι ι'Ίιr,Jκτι-:; τοι• ιι·uιίοι•ί.ι>ι• :τΪ.η(_)οψψιjίJηκrιν ιιι•Ηί ιι;τιί 
υνΟ(_)<JJ;τι>ι•ς :τοι• είzιιν ουνrιντιj111-:ι τον κί.ι'ιι,τη μι: τον ιΓι.ι'•ί.ο κω τοι•; 
είzυν cινωμ'(_)r:ι το /l_)ίJψ(( τοι• οκιΊί.οι• κω το ιι�'Ίι·Οος. ιιι•νϊzιιΗιν μι· 
;τr:ι>ιιτι;ιiη:uο ζ ιjί.ο την κrηω�ίωξη. �':τιωΗιν τον ιι·l_)ιiιτι•i.ο .,,_ιι.ι τον 
{ιμι_>υν ;τίοω. ϊ)οο ΊΙC1 τον οκιΊί.ο, οτην 1:;τιιηl_)οψj ;τ1jΊ<ιιν1· μ:τι_>οιπιί 
ιiί.ο κιψιί.l_)ι κω zrψr1., i.ι:ς κω δι�·-ι.ι'Ίι κοι'•οι: Ί ιιι τον 1,11 •τιiν τι> ι • την 
τιμιj '(l<1 το %l'\1Υ(Ι]ΤΛ -ι1ιι τη οϊ>iληψη τοι• ιιχ_χχrι•i1Η•. 

1/ΛΟΥΓΛΙ'ΧΟΥ (1/Ιιι;,�ιi, ()(!() · (}7ΙJΛ, «ΚΛΚΊΟΧ,,, ΊΟΜΟΧ 250:;) 



Η ΤΑΣΗ 'ΙΌΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ 

Ί'οι ι ιιι ιίιvηιποι• Δημιίτuιο,ι /ωιιvvι'ι\η 

Ο ΛΝΘJ>Ωf 10:L ιJ(LY μιφψιi πνι,•μωικιi, i)η).ιιi'\ιi Ι)ιολογικι) 1--ίι')();
rμψι•χ(), ιιλ).ιί κω νοηΠ%(), �·κi)ηλι1)Υ!-'Ι zιιτ(ι Τ(_Η)ΠΟΥ rvτovo τις ι)1 1vιί
μπς τη; ψι•χικιi; 01 1οίιι;, ;τοι• τον 1-'μψ1•;,:ι,'ιν1Ί zω τοι• ι\ίν�Ί τη Ζ(Ι)Ιi, 

Ι I ψι•χικ1i ιιι•ηi οι•οίιι ιj z«Οι,ις τη λrγο1 1v - ψι•χιz6 ιίτομο ιj ψι•χιj 
ιηομικιi, 1τιψοι•ι11ιίζ�Ί ιαι) τη ιι ι'•(Jι n1; ι'\ι'•ο Ι)<ωιzr; ιι'\ι6τηης, i)ιίο 
ι)ι•vϊψΗ;: Την κ1·νη_)()μολ1%1j κω την ιι ι•γοκι:vτι_>ικιj. 11 ιι·ι•γοz1·\rτι_>ι
κ1i, i<<ιΟιίι; λrγοι•ν οι ιι ιλι1<ΗΗΙ ι>ι, 1:;τιτι_>1';τ11 (!Τι> ψι•χικι1 ιί.τομο νιι 
Εκι)ηλιί>νη τις λιινΟιί.νοι•(Jι-'ς ιzιινι1nμι'; τοι• κω νο ;ψοιΗ)ι'ιΊη, ι·νι,'ι η 
ΚfΥΤ(.><)jlΟλιzή ι)ιιιτηψί την ι'•;τιψξί τοι• οι· 01 1ν1'χ1Ίιι μιι�ί μι· τι; ικι1-
νι1τηης ποι• ι'z!-'Ι ι·zι'\ηλιίΗΤΙΊ. Οι %1-'\'Τ(_)ομολιzι'; τοι• ιι'\ιιiτηη::: τοι• 
�-ξωηι <ιλίζοι ιν η1v ιιι 1τοτι'λ1-'ιιι, οι ()1-' ψl"(ΟΖΙ-'\'Τ(_)Ιr.ι'; τοι 1 1-' ;τιτι_>ι';τι>1 1ν 
\'({ ι:;τιι)(_)(( (ΤΗ) JΤ!-' ι_>Ιl)ιίλλ()V T()I', %11(_)10 i'\1· την ((\'() (_)(Ι);τίνη μοι)(ι•ιj, ;τοι• 
Εμψι•χιί>νΙ-'Ι, n1; ο;τοίιι; Ι-'ίνιιι το ;τιιS 1)1 1νιιμιz6 ιποιχι--ί οv. 

Λ;τι1 τι; i)ι'•ο ιιι•τι'; τιίοι-Ίς το1 1 ψι•χιzοι'• ιιτι1μο1 1 η zι·ηι_><ψοi.ιzιj 
ι'χι-' ι ι'ψΗΤ1} 1-' ;τίi)ιJωΗ ιπον <ιτ()μ1κι1 τι_>ι1;το Ζωιj:: τοι• ιινΟ ι_>ιιJ;τιΗ'. 1-' ίη 
μ�- την ιί.(JΚΙ)(JΙ Τ(ι)\' νι1μ(ι)ν της Ζω1jς, την λι-'ιτοι' (_) '(ί(( ι'\ηλιιι'\ιj τιιι\' 
ι·νιπίκτων, ;το1 1 ΚΙ'(_)ιιίηι·ί_?ο Ι-'ίνω τ() της ιιιιτοιτι•,rτηι_>ιjιJΙΊ•>; τοι• ιiντι>; 
κιιι το της ιι,·ιι;τιψιtγ(ι)γΙj; τοι• �-ίι'\οι•;. τιι ο;τοίιι ο ιί.νΟι_>ω;το; zιιi.ι'ί
τω νιι πλψ_)οί μπιί. λι1γο1 1 , ι'\η).ιιι'\ιj ιι�· την ιί.(Jr.lj(H της ιιψηjς. μι· την 
ιίοκηοι των ιψ�·τιί>ν, ;τοι• ημ;τιψι·ί νιι Ι-' zι'\ηλι,'>νη () ;τι_>ωιγ11μ1-' νο; 
ιί.νΟι_>ω;τος. Ίϊτοιι-' ς ιφπrς ι-'ίνω, ;τί_?ιίηιι ;τί_?ι,'πιι, η ιι;τιι)).ιιγιi το1 1 ιι:τι1 
τις ι'Ίιιίψι)(_)ι-·; κιικίι-:;. Λ:τιιλλιιγ1j ;τιΗ' τοι• ι\ίνιΊ την ι-·λι-' ι•Οι-"

ι_>ίιι T()I' zω 
τον κιί.μνfι ιί.νΟι_>ι,ι;τιJ ι-·λιΊ•Οι-' ί_?Ο χι,)(_)ίς i)ο1 1λι-"ίι-·ς. Ί\λ),�·; ιιψτι'; ι·ίνω η 
Οι-'λη(Jις, το Οιί.ί_?ι_>ος, η (Jtι>ιι·ι.?ι><JΙ'\'Ι). η γιιλιjνη. η ιιτιψιι;ίιι, η ιιξιο
Πί}FΠΙ-' Ιιι. η ;τιιοι_>ηι1ίιι zω τ6οι-'; ιί.λλ�·;. 

ΙΙ ιι•ι•γοzι-·ντοικιj :τιίλι τιί.ι11; ι'χrι οχrοι μι-' τι; ι-·z!)ηλιί><1ι-Ί; τοι· 
<ινΟοιίJ:τοι •  :τοο; το :τΙ-' l_)Ιl)ι'ιλλον τοι•. ιi)ί(ι); μι-· τι; Ι-' r.ι'\ηλιίΗπι; Τ()Ι' 
ποος τίJΙ •ς ιί.λλιΗ •; <t νΟοι,nι JΙ 1;. LT< >ν ;τι)()ηγμ ι'νο ιί.νΟί_?tιJ:το οι ιι ·ι "(()r.�· -
ντοικrς ιιι 1τrς τιί.οrι; ι-·zδηλιr)\'Ο\'Τ({Ι (}((\' ;τι_>ιί.ξι-Ί; ηΟικιj::. ():Τ(ι); ι-'ίνιιι 
η ιιγιί.;τη γιιί 6λοι•; το11; ιινΟι_><1>;το1 1 ;. η t-'zτΟ.ι-:υι; τοι• κιιΟιjκοντος, η 
απιSδοοις δικιιιοοιΊνης, zιιΟι,>; κω ι1λι-·; ι-:κ�·ίη; οι ι-·;,,:ι'\ηλι,ΗJΕι; :τοι• 
ι•;τιιγιψι-·ι10\rτι11 ιι;τ6 την ιι,rτι'ληψι μιιΊ; ω)fl.ίj 6τητο; zιιΟολικιj; μι:τιι
ξιΊ των <ινΟοιί>:των. 

Ι I cί.ονηοι; Τ(ι)V ν6μων ni; Ζωιj; ιι;τιS τον ιί.νΟοω:το ιj η zιιτιί.χι_>ηοί 
τοι•ς. η μη fκδιjλω,11; ιιψτιίιν ιj η μη ϊωκηοι των ηΟικι,Jν τοι• ι•;τοzψ·
ι,ΗJΙ-' ων ιι:τοτι-'/.ιJt'\' τι; κιικίι--:: τιΗ' ιινΟι_>ιι'nι>ι'. Λι-τι-':: �·ίνιιι 01 κιυ.ί�-::: 
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:-τοι· bημισι•ργοιίν το ;ωκό το ο:-τοίο ιττιιμιιτιί την :-τu6οδο. Κω {τοι το 
χακό :ταίuνει την έννοιιι τοι• «Οέuει» χcικοιί. Γιιιτί «φι'•uει» κ<ικι) δΕν 
ι•:-τάuzει αφοί• οι νόμοι της Φι•υεως μόνο ιπην ;'{{_J()Oi)O ωΟοιίν κιιι τι; 
μορφές χω τα όντα. 

Μία α:τό τι; :-του.έ; ;ωκίε; είναι κιιι η ι•;τει_η{_JιJιj'ίιt τιΗ• χε\'t{_JΟ
μολικοί• της ψυχ11ς εις βάι_>0ς του ψι•γοκΕνη_Ηχοι\ ποι• ιαιψιιίνι-:ι 
έτσι ατuοφικιi. Τοί•το α:-τοτελι:ί μία χατιί.οτιωι :-τιιΟολογικ11 της 
ψυχ1jς, την εγω:τάΟεια. Εχείνο :του λέμε εyωϊuμό, ο ο:-τοίος είνιιι σω 
βcιΟος μια διαιπ(_)υφή τοι• ενυτίχτου τη; ιιιtto<H'\'ll)lnjuεως. Ο εγωϊ
υμι5ς είναι ;τιίΟος, είναι νιSιnιμιι τιη• Οι•μιχοιί _ χαΟιΓJ; το λt'yοι•ν υι•ν1j
Οω; ιπην ψι•zολογία. 

Ο εγωϊιmj; Οέλει τιι :τU\'tιι γιιι τον Hιt"t<J τοι•. ΤΟ\' ο:ωίον ΟΗ,J
l_)εί, Οα ελέγαμε, οαν το χ{ντι_>ο του Κ6ομοι•. Δεν ημ:-τοu�·ί νιι εχbη
Ϊ.ίJJνη αγϊι;τη για τοι•ς άi.ί.οι•ς, οιίτε διίνιιτω νcι �·ίνω δίχωος. Δι:ν 
�L,Οl_)Ι:ί να εχδηi.ι i'>νη οι•μ.-ταΟητικcί. οι•νcιιοΟ1jμcιτιι, το b�- bιcινοητικ6 
του uι•uχιηίζ.εται. Όλιι ι'iμως ω"tά μοψιιίω; ανcιχι>:-τ:-ττοι•ν την ψι•χι
ΧΙ) του εξέλιξι, 6:τως α)).(ιΗΠΕ ιτι•μΙ)αίν�Ί χω με τις cί.λλες χιικίες. 

Ι I ηω:-τ(ιΟεω πcψυι•ιτιcίζει, Ι)ί'Ι)αω. μίcι χλιμιί.κι,ΗΗ. Λ(.Jχί':π ιι:-τι> 
την α:-τί.ή φιλω•τία ή το ενbιωι:έl_)ον μι,νον γιιι το <ΠΙ'ν<> ;τι'ι_>ιΙ)ιί.λλον. 
ιbίω; bε για εχείνους ποι• {χοι•ν 11 bείzνοι•ν ;τως ϊχοι•ν μι'γιί.λη ιιVιι 
για τον ηωϊιmj '{1(( να φΟιί.ιn) ιττι; Πl<) ι)((ι_>ιίπ l_) Ι:ς μιψψ{ς. 

Ο Ε'/(ι)Ϊοηjς γίνετιιι cψι_>ιΙ)ιιτηjς, η�αοl_) Εί νcι πιιηjοη χω �·;τί πτω
μuτων ((%(Jμη γιιι να Πι_>ι>j)cί.ί.η τον !'(Η'Τ() ΤΟ\'. Ι·ϊνω ω.ιιζιι'Jν l'ΠΙ'l_)()
;ττη; κω ΠΕ(_)Ιlj.l_)Ο','Εί τοι•ς πcίντιις. 1 Ιιί.οzει ιιπι, μι'γcιλομιινίιι χω 
;'{l_)ΟΟΠαΟεί \'(( Πl_)Οχαλ1j :τcίnοη: την ;'{l_)()ίJOX1] των ω./.(Ι)\'. Ιϊνπω 
πΕίίJμων, bεν ομολογεί την :-τλιί.νην τοι•. Ί:τίJι ι'>ι:, πι_>οχιιλι:ί την <t\'ΤΙ
:τuΟF.ια τ(ι)V cί.ί.λων. 'Οταν δΕ τι'•χη \'(( ϊzη τη νοημοίJι'1νη 1:λιιπωμι-'νη 
1j νu είναι 4,ί.ιίuuος, τιSη: Ίίνπω κω ΊΙ:ί.οίο;. 

,L((V την ΛΕ(_)Vίιί<ι Ύbl_) <ι {zοι•ν Π((l_)Ομοι(L()[I τον 1-:γ(J)ϊΟμ<>. 'Γzυ 
()ϊ. L μιSνον εννϊα, cιi.ί.ά :-τολί.ίί. χΗμ(ίί.ω. Νιι μι-:ι_>ικιί. ιιπι, ιιι•τιί: η 
έ;τ((t_)ΟΙς, η μηιιί1ιι•zία, η οίηοι;, η bοκηιιι<ΗΗj,ίιι, () V((l_)i'.!O(Jl(ψ<)ς, () 
bεο:τοτιομιSς, η uι_>χομίινίιι, η μcηωοι'>οξία, η 1•ιττι: l_)οψημίιι, η πί.ι:ο
vεξίιι, η <ιπί.ηιπίιι, η ζηί.οτι,:τίcι χω τ<J<Ηι χω τ<><Jίι ιίί.ί.ιι. 

Λi.λιί., ας είνω· οκο;ιιS; μu; ήτο νιι :-τοιίμε χιίτι '(Ιίι μιίί., <ιπι, τις 
;ιοί.ί.έ;, Ειι)ικ1j ΕΚι)ήί.(J)(Jl το1• η<ιJί<JμοιΌ. ι·ι(ί. \'(( lj,Ο<ί.οοι•με ι,μω; ι'ω; 
ι::ι)<J,J ήτιιν cινίί.'{χη vu ;ι(ίι_>οι•με το Οι'μιι γαικ<[JΗι_>ίι χω <ιπι, την <ψ:,:11 
τιη!. 

1 ) l_)ιS·r.ειτω λοι;τιSν γω τη νοοτι_>ο:-τίιι μι:ι>ιχι[Jν ;του νομίςοι1ν χω 
Οέί.οι•ν 6:τ(J); ι5λοι οι (1νΟl_Jω:τοι νιι οκέπτιJJ\"t<Η οιιν ;,.ω εκι-:ίνοι•ς. Σε 
ι)ιc1ψ1ψ:ς Ι'Χι)ηίJΓΗ1εις. LE bιcί.ψψα Οι'μιηιι. LΙ' ζηηjμ<ηιι ;τ. z. χοινω-
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νικ(ι, πολιτικcί., Οιη1οκF.1 1τικ(ι, t<'Η:ολογικ(ι ή ψιλοοοψκ(ι κω οι-: πολλιί. 
άλλα. Ι·ϊνω και η νοοτuοπία ωrι:ή μω ιιπιS τις fΚΟηλιί><πις τοι• εγωϊ
ομού. 

ΚιηαφuοvοιΊν τις γνιίψες των άλλων, ΕΚ<f,{_)Cί.ζοντω γι' ω 1τές μι' 
ΠΕ{_)lψ(_)6νηιη, πολλές δε ψο(_){ς κω με λ<Sγια ανιί.γωγα. Νομίζοι•ν 6τι 
μιSνον η δική τους γνιί>μη είνω η ιψΟή. Οι εγωϊιπιιί ωrι:ής της κιηη
γιψίιις ξεχνοι1ν 6τι δ�·ν είνω φι•οικ6 οτον άνΟ(_)ωπο, οιιν ιΊπιφξι 
νοητικ)i, νιι οκ{πτι-:τω αγ�·λαίιι κιιι μ(ιλιοτιι ηιΊμ φωνιι με τη <)ικ1i 
τους ιιντίληψι. Lιιν τιΊχει δε κιική τη μοίuα, η'τοιοι ιί.νΟuωποι νιι 
έχουν Κ<Η πολιτική fςοι1οίιι γίνοντ<Η <)εοποτικοί 11 κιο <Ηιν ι'zοι1ν τη 
όιΊνιφι, δημιοι•uγοιΊν τις τι1uιιννί<)�·ς. 11 t(JΤ<){_)ίιι 1ω; Μ,)ι·ι πολiΛ 
τι'τοω πε{_)ιοτιηικά. Κω η Π{_)t)(Jψιηη ιοτι)(_)ί<ι της Κιηοχ1\;, ποι• τη 
ζψΗψΕ κω μΕLς οι ίι)ιοι. 

Δι-:ν είνω, κ<t0<ί>ς είπιφε, ψι1οικ6 ιπον (ινΟuωπο νιι \Jκ{:τπτιιι 
αγι:λιιίιι. Είνω τοι'rτο ιιvτίΟfτο <πη φι1οι τοι1. Λντίκ�·ιτιιι <Πη Φι\τι, η 
οποία δεν ΕΠ((Vιιλιψ/-\ϊιν�Ί τιι <)ημιοι•uγ11μιηιί. της. 'Οπως δι:ν ι1;ιιί.{_)
χοι•ν δι10 <)ημιοιψγ11μιιτο της Φι1(J!'ως ενπλιί>ς τιι ί<)ω, κω οτην 
απ(_)6ιΗι>πο Φι1 \Jt κιιι \Jτις uψγιινωμένες μιψψές της. 'Οπως όι10 
ιί.νΟuωποι όεν είνιιι όι1νιιτιSν νιι �-ίνω ακuι/-\ιί)ς 6μοιοι, {τ\Jι κω <)1 10 
ι'iνΟuωποι δεν ημπι){_)Εί νιι οκέπτωvτω κιηά τον ίόιο ενπλιί>ς η_ΗSπο. 
Ο κάΟε (ιvΟuωπος O((V μονιiδα πνfl!μιιτική {χει την ιιπιψία τοι• κω 
την πuοϊιποuία τοι1 . Κω ιταν είδος �ιολογικιS εμψι1χωμ{νο, ω.λιί. 
κι1uίως και οαν ψι1χ11. Ί:τιτι ο κιί.Οε άvΟuωπος (Jχ{ππτιιι κω ενεuγεί 
κατιί. τον δικ6 τοι• τu6πο, ποι1 δωψF{_)fl ((Π() τον τ(_)ιSπο των ιί.λλων. Ο 
καΟ{ν((ς μας ζει κω εκδηλιί>νι-:τω με τις πuιί.ξεις τοι1 , με τις ιικ{ψεις 
τιΗt, με τις ιδ{ες τοι1 κω με τοι1ς λιSγοι1ς του, ιτι1μ φωνιι με τη νοοτ{_)ο
πίιι τοι1 κιιι τον χc((_)ιικηiuιι τοι1 . Κω όλοι ξέuοι1με π6\Jο οι νοοηyο
πίες και οι χcψακη\uες είνω δωφοuετικοί απιS ιί.νΟuωπο οε ιί.νΟ(_)ω
πο. 

Τη νοοτuοπίcι μας πιί.λι, το πιί>ς δηλιιδ1\ ιτ;Η:πτιSμεΟα, ποι• τ<Sοο 
επη(_)εάζ�-ι κιιι τον χι((_)ιικη\(_)(( μιις, διιψ<ψψιίη'Εl. fΚτ6ς των ιί.λλων, 
κω {νιις ιί.λλος πι((_)cί.γων ποι1 πολΜς ψο(_){ς Είνιιι ιι:τοψωιιττικ6ς. 
Είναι ο πι((_)(ιγων ωrι:6ς η ποοϊιπιψίιι ποι• έzEL η κιί.Οε ψι1χ1\, ποοϊ
ιrωuία ποι• τικτον είνιιι διιί.ψο(_)η ιπον κιιΟένιι. 11 κιί.Οε ιινΟ(_)ιί>πινη 
ψι1χ1j {χει μίιι π(_)οϊιττιψίιι, μικ(_)Ι] 1j μηιί.λη οε χι>ιiνο, φι>τειν�\ 1j υκο
τειν11 ιτε ποιιSηιτιι. Ο πc((_)ιί.γων ωrr6ς Π(_)οοδιιψίζει κω την Πl_)tΗ)ιά
Οωί μας γω τις διάφψες ιδεολογίες. 

Ας μην μας κιικοψαίνεται λοι:τ6ν κω να μη μιις κcίνη εντί•πωοι 1\ 
και καμμιά ψο(_)ά ης μη δι1σιιχφοιΊμε, αν οι ω.λοι αδελφοί μιις
άνΟuωποι σκ{πτωνται διcιφι)(_)ετικά 11 uυπάζωνται ιδεολογίες που 



')2

δεν είνuι οι ίδιε; με τι; δικέ; μιι;. 
ΚαΟψ-:ον μα; είνuι νιι σι•ζητοί-με τι; yνιΓ,με; τοι•; κω τι; γνιΓψι'; 

μιι;, τι; ιδέε; τοι•; και τι; ιδι-'ε; μιι; με κιιλ1j ;τίιrτι κω μr ιιγϊπη κω 
ανοz1j ;τρο; εκείνοι•; με τυι•; υ;τοίοι•; ηχ6ν δια4'ιιJ\'οιΊμε. 'Cτοι μιιι 
τέτοια καλο;τροαίρετη. μιι και ... χωuί; ι:γωϊομ6, υι•ζ1jτηοι; πιί.ντοπ 
κιί.τι καλιS κω ίιJ4,έλ ιμο {χ�Ί να  διΓκn1. 

Εl\1ΦΑΝΙΣΕΙΣ ΨΥΧΩΝ l\1ETA ΤΟ ΘΑΝΑΊΌ 

Από το βιβλίο« Το άγνωστον και τα ι/
J

Ι'χικά προβλιίματα» 
Τυι, ('Λ,ΗJΙ,Ι,ι· ΠΛ,\Ι,Ηι1ΗΙΟΝ, μπιι,ιu- ΙΌ Λημηruιιιι•, ι11Jψ,ι ΙΥ27 

Ε π ι λ υ y 11 π ε ιι ιυ τ u τ ι κ ιίι ν 

11 z. Βι:rι1,ιrJί11ι: 1jτο μίιι γuιιίιι t'πηuι'ηyω <ψ<>l_)l/ ιιπη. χιι)l_)ί ; ιιV<L 
;τεt_>ί ;τνπ•μιηιομοι-. . Ί:νιι Ι-\ι_>ϊιbι1 ;τιΗ' zιni'l)JJZΙ' Ι'ι; το ι1;τι\γr-ιο γω νιι 
;τιί.t_> fl ;,ψrωί. ιινιφηzr: r:;τ<ί.νω με ιί.bι:ω την μ;τοι'κιί.λ<ι. ωχοιί. zιιι ημι
ί.ι;τι50ι•μο;. Τι�ι-'zοι•ν. την ;τληοιίί.ζοι•ν zω τη; </ <ιιν<ί.ζοι 1 ν: «Τι �'χιΊς 
Βι: rι1;ι rJ ί 11 ι:: ». 

- Είι')ίι την z6l_)η μοι,. ια<1ντ<ί., την zι>οη ΙΙΙΗ' ;τιΗ• 1:ίνιιι ιττην
Λμει�ιz1j. ήτιιν zιί.τιιο;τι�ιι \'Τtψ1'νη, ψιινι>τιιν <Ηιν ιί.ι._ψωιπη, zιιι μοι1 

ι-:ί;τι-:: «Χιιίur· μ(ψ<ί.». 
- Είοω τl_)Ι'i.1j! ί lιιΊ; μ,-τοuι-ί; νιι ιbι·ί; την Ζ<>ι__>η <Jοι1 <α<> την Νι'ιι

Υι>ψ.η: 
- Την r"ίι)<ι, την ιί:,:οι 1ιΗ1! Λ! τι Ο1'ί.1'ι ν<ι ;τπ ιιι•τι>: Ηιι ;τ1:Οιιν1· 1 

'Οί.οι ι-:ι; το ο;τίτι ι-:ν<>μι<Jιιν <>τι η Βι:rι1,1ΓJi11ι: ψι\'Τιί.ζπω ιινι•;υφ;,,.τιι 
;τt_>ιί.1μι_ηίι. Λί.λ' ω•ηj �'μ1-:ν1-: ία<ψη1<>l_)ψη. 1:;τί τ�:ί.οι 1 ; το τιιχ1 1ι)uο
μι-:ίο {ιμψ: την ι-:ίι)ηοη τοι1 Οί1νιί.τοι1 τη; Ζ<>l_)η; τη;. Λ;τ1'Οι1νΕ. την 
ψll't_>ί1 zω την ιι'φίι ;τοι• η μηη'ι�υ τη; n1ν 1·ίι)1-: ί'.ω ιινιι'(νι,')l_)ιοΙ' την 
</ f ιJ\'Jj τη;. 

Την 4ην ΕΖ!'Jφt_>ίοι• lkk4. ιπι; 3 το ;τι__>ιιιϊ ι-:ξι'•;τνηιΗι ;,:ω ι:;τ1Ί-rι1. νιι 
;τί_ι,()ιι'ι. ιiτιιν 1·ί1)ι1. νιι !Ίl</ ιινί;πω ·,:ι1.Οω__>1(ηιιτιι ΙΊLϊι_><>; μοι' ο ιι.,)1-ί.-
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ψ<Sς μο11 Ιωοtiψ Βο1111ι;t 1 1:τ:ολοχιιγιSς, 11011 1jτο ίj,ι_)(>Ι'ι}<'i ι-,; Η,1111;1_ 
Κιη(t την fϊτοχ�jν ιωηjν f·ίχον μι-:γιί.λιt γι•μνιί.οω κω \)ΙΎ ηξιΊ\1ομ1· 
ιt;φιl)<Γ>ς πω 1 t,•uίοκπο. Ο <tι)t·λιι.6ς μοι 1 μt· 11 Ο.ηω· tΊς το μι'τω:το· 
ιιωΟιί.νΟη;�ιt μίιι ψ(_)ι%ίιωη πολιΊ 11ι1χοιί. κω μοι 1 t·ί:τι-- 1,•κι>1νιΓ>;: · Γι,_.

γι-' t<t Λ11ι:;ι;lι:, ι111(Ο{(ν<t! 1 (ολιΊ 111 1γκινημι'νη ·r.ω υν1ωτιη(ι)μι'νη, ι·ξιΊ 
πνψΗt τον ιτι'1ζι1γ6ν μο1• ιtμι'οως κω τιΗ• ι-'ί:τιt: «Ο lωιnjψ ι1;τι'()ι1νι·· 
τιΓφιt ι)ιt μοι• το FίπF». 

ι:πι'ιι)Ιi t·xt·ίvη την ημι'οι1, 1jτ{(ν η ι·;τι'πιο; των γι·νι·Ολίων τοι• 
((ι)t·λιι,01Ί μοι ι χω την :τ:οοηγοι'ψfνη t·ίχιφt· ομιλψ1Ει γι' (t\ 11()\', Ο 

ιτιΊζι1γι1ς μοι1 μ' Ι-' nιΙ)ι·Ι)<tίι,ΗΗ' 11τι το ι1οιιμιί. μοι• tjτιιν οι•νι'χι--ιιι των 
οχι-'ψι-- ιΓιν μοιι. 

ϊ)λη την ημι'(_)<t ΙϊΟ'ίνη ΙΊ 1
(_) ωχ6μοι1ν ιΊ; ιιγιι>νίιι. Lrι; <) το Ι)(_)<ίι)ι 1 

ι·λιψιιμι· ι'νιι n1λι·'((_)<ί.11 ημι1· ;φιν το ανοίξ(ι) 11ξιΊ'(_)<t τι ;τιΊ>tι-ίχι-. Ο 
ω)1'!,<Ι 6; μοι 1 ,--ίχι' ιι;ωΟιίνΗ ι--ι; τυ;] το n(_)ιι>ϊ. 

Μίιι κ1 1οίιι ;τιψfι1uίοχπο cις ι·πίοημο τι_Ηι:τι-'ζ1. Ι!ις το μι'οον Η>1 1 

γΗΊμιηος (ςωj Vί( I] %\'l_)ί(t <tl'T\] !'%1/ Ι'(_) Ι-' 1 μίιt %(_)ιt1 1'(1] %(tl μι· 1(1 μιί.τιιι
χιφ11 ωμι'νιι flζ τον ιι:τι'νιιντί τη; τοίχο κω μι' πντωμι'νιι :τ(_)1>::: τιι 
Fμπl_)6ς τιt χι'οι<t της ιι ωνιί.ζι--ι: «πωl">ί μοι•, πωΜ μοι 1 » κω :τί:τπι 
λιπι1Οι 1μος. Την μπt'ψf(_)((ν ι,ς ω.λο ι)ωμιί.τω %((1 ()Τ((\' (Τ\Ι\'Jjί.Οι· Ι">ιη
γtjΟη μΕ λt"(!ΙΟtΊς 6τι ι'ξωι·νιι η Τl_)(t:τι--ζιψί(( μt· Τ(( ιι ιΓηιι %((1 Τ()\'; :Τ(_)Ο

ΟΚ!'Κλημι'νοι•; ι·ίχt· χιιΟι·ί ιι:τ:ι1 ι·μ:τι_>ι1; η1; κω ι-'ί1)t· ()ιί.)_ιtιΗΗt μ1ινιιΓι
Ι)η χω το :τ:ιιιι)ί της ι,ς τιι κι'•μιιτιt :τ:οι• τη; ι'πινt· τιι χι'οω. 

Λογ6ποιι ι'λιιΙ)ι· την ι--ί1)ηιn1 τοι• Οιtνιί.τιΗ 1 101 1 ι•ιοι'• τη;. ιιξιωμιιτι
χοιΊ τοι• νιι1 1τικοιΊ, ο ο:τοίος ι-χιίΟη υς ι'νιι νιιι1ιίγιο, Τ{(ςιι)ι--ιΊων ιΊ::: 
τ(((:: \νδίιις, την ημι'(}ιt ιικ(_)tl)1Γ1ς :τ:οι• ι·ί1)ι· το ιi(_)ιψιι η κι1(_)ίrι <tt'TΙ]. 



Σώμα - Ζωή - Θάνατος 
και παντοδυναμία του Νου 

().j 

Τοιι Ινnο11 qιλι5υοφοιι ΠΟΙΚ/'ιΝΛΝΓΛ 

Ο ΙΊΟΓΚΛΝΛΝΤΛ γεννιίθη;α το 1893 υτο 1κοραχ:τοι'ψ τω11 

1νι)Ι(ίJν. Το πρα γματικό τοι1 όνομα ιίτα11 Mukuιιcla 1,a/ Clιω-/ι. 
Μεπτρά:τη δε εις Υοgaιιαιιc/α όταν κατετύ.γΙJ εις το αvχα/ο τύ.γμu. 
των μοιιu.χοίν .\"waιrιi το 1914. 

Μαθψιίς τοι; -�-ri Vι,kιι:.ηl"(ιr, μι:τϊφ:φ: ιπΙJν Δ ι\rΙJ TIJI' :τι11·ύ.vχαιu. 
ι::τ ιι π ιίμ 1/ της Κρ/για Γι r>γ;ω. 

Ο llαραμχύ.νυu. ι)εν εΜι)u.ξι· μόνο. Λιπιί η /ι)ιu. ΙJ ζωιί τοι 1 ϊγιιη: γιu.
χιλιύ.ώ:ς u.νθροί:τοιJς :ταvύ.ι)ειγμα ενι5ς ν{οι,ι τvr5,-τοι! ζι,ιψ; «:τu.ιμ>χιίς 
ι;;τ lj(Ji.'U/U.ς». 

Μετu.ξι] των ϊρrcιιν τοι! Ε:ι'ναι η ,<.Λι:τοβιογvu.rμ'u. π115ς !ίι>γκι», ;τοι 1 

έχιι ι-:κr)οθιί κu.ι ιπα Ε:λλΙJνικύ.. 

Το οιίψα μας δF:ν είνω πιψύ. μια ού.ι_>zινη Oijzη μι'ιΗι οτην ο;ωίιι 
το ποι,.ί.ί n1ς ζω1jς εγzαΟίστιηω γιιι λίγο. 11 ζω1j �·ίνω ι:ξ' ολοκλ1jι,>οι1 

ανεξύ.ι,>τητη u;τ' τη οιίι,>zινη Oijzη το1 1 οιίηωτος. Τωrτ:ιζι1μΗΙ] 6μως 
πι,><>; τοι•ς ΠF:l_)lΟί_)LΟμοι'ος: τοι• οιίψιηος 1•ποφέι,>ει. Κιηιί την διιίι,>ΖΙΊ<1 
της ημέι,> <ις () άνΟuωπος δέzπω Ει,>ΕΟιομοιίς, (J\ Ι\'(lJΤΟr.(ψίζων τιι 
uνάί.ο'(α συνωοΟιjματα. Μείνπε ελει•Οεuοι ιιπι1 [)ιί.οιινα zω ι'>ι1ιπι1

-

zίες. Χ ι,>ηιτιμοποιήιπF: τcι <Jι,>γuνιι τοι• οιίιμιηο; με Lοφίιι, μην τω•τί
ζι·:ιJΟΕ μ' αυτά zω γίνι-:ιJΟΕ δι-ιπι•zι:ίς. Ο ί\γιος Φι,>ογzίιJ;,,.ος ιιποzιι
i.οι•οε το οιίψο «() ω'>�·ί.ιι ιS; - 1•ποζ1Ί'(lΟ\'». ΛuzίιJΗ το οzι'ι'>ιο της 
ιιπεί.ει•Ο�· ι_>ιίχrι:ως τιίφιι, zιίΟε ιινιψολιj �'ίνω μοψιιίιι. 

1:ίνω πuuγμιηιzϊι ι•π{uοzο το \'Ο ζ�Ί zιιηίς μ' rί.�-ιΌΟεuο Νω•, 
ι•πέι,>οzο zω μεγιιi.ειιίΗ'>ι·ς μιιζί, διι1τι οι ι'>ι•νιιτιiτηης τοι• Νι>ι• ι'>ι:ν 
έ/Οl'\Ι zανένα ΠF:l_)lι>ι_>LΟμι>. 

Κάποη: οτο Μιί.γοι•ιί>zι της Κ<ιi.ιψiι,>νιrις ι'ι'>ιι'>ιι μιιι ι'>ιιί.λι ξη. 11 
ζι:οτη ήτιιν ποcιγμιιτιzιί ωι ι1ι,>ητη ;,,.ιιι μπιί ιιπ<> i.ίγο ο ι<'>LΗ,'1τι1; μοι• 
τι•ιι)Jι)\ΙΕ Τ<1 μιίτω., Γ,ιμι,>ιι ΤΟ χf'ι,> l ιπην τω';τη, '(l 1l_)Ι'l1Ο\'τιις το μιιvrή
ί.ι ;,tι>ι! '(L<1 νιι ο;,,.οι•πίοω τον ιδι,>ιiπ.α μοι•, <>ταν μπϊι λιΊπης μοι• <JΙ•νι·ι
ι�ητο:τοίηοι1 ι1τι είzι1 ξΕχιί.ιπ:ι νιι πϊφω μιητψ.ι μιιζί μοι,. Κιίτι μωJ 
Εί:τF: ιι:τιS μ(οα μο11

• «ΔΕν μπιψεί νιι οι•νι·zίοΕις την διιίί.ι·ξη, ιιν <'>ι:ν 
ι1zο11 :τωπίς». Λ1'Τ<> zι,><ίτηιη: <'>Ε1rτ:Ει,><>ί.�·;ττι1. Έ·r.ί.ι'ιο<ι τιι μιίτω ;,,.ω 
το (1:ί(Ηι,(10[()((,<'ΔΕν 1•:τ(ί.ι_>zυ :::ι'οτη». «Δι:ν ι'zω (1\'(ί'(r.η το μιηrτ1jί.ι 
μ<Η'». Λμ�'οως η ι:ντιΌ;τω()η τη; tι'ιπη; ι.ωJ1γ1· ·,-,.ω ξrινιίνοιι1ΗΗ1 ψι,•-



(J_"i 

χος, κω <Y'..( L μ6νον ω 1τ6 , ιιλλϊι κω ι){_HHJl'l_)U.. Κιίνη- κι ΕΟΕίς το ίι)ιο 
κω Οιι <)Είτε μ6νοι οuς π6οο ιιλ11Οπιι ι:ίνω ιSοιι <Jιις λι-'γω. Μ:τ<)l_)Είπ 
ν' ιωξ1jοπΕ τυν π<Sνο ή κω V(( την ι-:λιιτωΊοι-:η: ;ωτιί ι)οιΌληοη. 

ϊhιιν κιίποιος uyιιπημt'νος ιΗις πΕΟι1νι:ι, <ι\rτί νιι κλιιίη: <J;ιιιL_><ι
κτικίι., οκι:ψΟι:ίη: με ι,ψιμ<Sτητο κω Ούνιιμη ιSτι π1jγι: <JE ιίλλο ιινιίrτΕ
ι><> πι:Οίο κω 6τι ο ΚιΊuιος γvι1ψίζtΊ τί ι:ίνω το ;ωλιΊη:uο γω κι-:ίvον . 
.Lυνuδητοποιι:ίιrη: 6τι t-ίνιιι ι:λι-· ιΊΟιψος κω Πl_)<ΗJΕι•χηΟι:ίη:. 11 <t'(<tπη 
οιις κω η καλή Οι-'ληοη ιις γίνοι•ν αγγι:λιοψSLJ<Η ποι• Οιι τον Ι)οηΟ1j
οουν νιι πuοχοψήοι-:ι στο κωνοιΊuγιο μονο;1:<1τι της ζωής. Μω τι'τοιιι 
ιrυμ;ιfl_)ιψιψίι. ι:ίνω πολιΊ πιο χι>t\<Jιμη, πιοτι'ψπ μι-. Μην γίν.-ι,Οι-

ι:γωϊιπιιί. 11 υπι:vβολική ΟλίψιJ ιτuς τον ψποοίζι:ι νu πυοχιιJt)Ι)Ηι:Ι 
κuι κvuτά δέΗμιu τιι ψυχιί του Ηι: πυ6Ηγι:ιu επίπεοu. ΕυχιιΟιjτε του 
ειvιίνιι κuι ελι:υlJευίu, κuι uντί νu κλαίτε, βοιιlJι:ίΗτε τον νu uνυψω
Ιlt:ί. 

Οι ϊινΟuωποι οι•ν11Οως κιηιηϊωοοντιιι <Jι· ι)ι•ι> κιηηγιψίι-:;. L' 
ιιιttοιΊς ποι• κιη' ι:ξιικολοιΊΟηυη ΟuηνοιΊν κω οι'\ιΊ

L_>ο\'Τιιι γιιι το κιικιS 
τοιι κιSομοι• κω ιf ι:κι--ίνοι•ς ποι• ξι:uοι•v κιιι χιψογι-- λοιΌν ;φος κϊιΟι· 
δι•οκολίιι της ζω,jς, κω πιφιιμι'νοι•ν πι1ντιι Οπικοί ιπη οκι·'ψη τοι•ς. 
Κω ψΟιίνΕι ν' ιιν<ιl_)<ιrτιι-'τuι κιινι-·ίς: ΙΊιηί οι ϊινΟuι,1;τοι να ;τιιίl_)νοι'\' 
ιπιι ικ>/)<1l_)ιί το κι1Οε τι: 

l lιSoo πιο Οω•μι1<Jιος Οι1τιιν ο κιSιηως, ι-:ιίν ο ;ωΟένιι; μιι; 1jτιιν
ι-·νul_)μονιομένος κω Οπικιίrτει__>ος! Μέ<Jιι ιπην ζοιΊγκλu τοι• πολιτι
ομοιΊ, μι-'οu ιπο <1'(..(Ος της μι)\rτέuνιις κω μηχιινικ,j; ζω1jς tΊ'l_)ίοκι:τω 
η Δοχιμιωίιι. Ό,τι κάνεις, <>,τι διίΗ1εις, uυτιi ι:'ρχιτuι πίιτω Ηου κuι 
Ou Η' ακολουΟι:ί yιu πάντα. 

Μισείς; Θα μωιιΟείς. .
Λγuπάς; Αγάπη Ou βι_>ίιτκεις παντού. 
Η Ηκέψις Ηου είναι αι_>ν11τικιj κuι δυΗuι_>μονικιί; 
Δυιτuρμονίu προσκομίζεις κuι για τον εuυτιiν υου. Κι ι:;τί 

τ{λοι•ς, yιιηί ι1λιι ιιι•τιί: ΙΊιηί μιιΗ·ί;: ΙΊιιτί ιι·Οονι-·ί;, γιιιτί ι:ί<Jιιι 
Οι1μωμ{νος: Δι-·ν fLϊΟι_>fίς. ιιντί γι' ιSλι.ι ιιι'Τι1. \'' ιι·tα:τιίς: 

ΣιΊ\'1--λΟε yι_>1jyιψιι. Λντιπετι,>:τιυΕ οωοτι1 τα πι_>ι1γμιιτιι κιιι Ι)ιίι.
υοιι \'' ιι;ωλλuγ1j; (ι;τ() κιίΟε bι•ιΗψμο\'ίιι. Κιι\'ε έ\'ιιν ΠΕl_)ί:τιιτο, 1\ 
μέηJηLJf μ{χι_>ι τιι είκοιτι, 1\ οκ{ψιΗ• κι1τι t'ι•χιιι_>ιιπο. Ότα\' Εί<Jω εν 
δι•οαι_>μονίu, ιj Οι•μωμέ\'ος, το μι•ιιλ6 ()()\' \';Τl'Q0Ει>μ{\'Ετ((\. οι ι)ιιί.Ι-\ί
δΕς τη; κuρδιιί οοι• ι•ποφέοοι•ν, ο ιψγιι\'ωμι>; οοι• ολ6κληι�ο; 
ναι_>ιί>νπω. Νοιι,'1οε ι_>ο1j , uγιιΟιiτητιι, Eιl_)t]\'1J. Λιtt(t ι-·ίνιιι οι ιΟιιSτη
η:; τοι• Κι•ι_>ίιΗ' μιι;, ιιι•τι.Ί. Εί\'ιιι οι•οίιι μu;. ΛψψοιιιJ<Η>L' :τι�ο; uι-τι>ν 
και τόη: ·τί:τοτε δεν Ou �Lϊοι_>έιπι \'ίι u' ι:νοχλψ,ει ;τοη' ;τω. 

Ση1ν η:λωttιιίιι ιινι'ιλι•ιnι 6λιι ι-'χοι'\' την t·κκίνηιτη α;τιS το Νοι•. 11 



cφαιηία είνω δημιοί•uγημι1 τιΗ' Νυι•. το ;,:ια6. η ιιδιr.ίιι. Ο cιγν6; τον 
Νιη•ν, τα �).{:πι 6λα γι\_J(ι> ιιγνcι. Ο ;,:ιι;,:6; Ι-\U:-τει γι\_Jω ΗΗ' μιSνο το 

·ι.cιr.6. Τα μιr.(_)ά :τωl)ιιί Fίναι αγνι'ι. ί)ι6τι ο Νοι•; Fίνω ιι;,:ιSμη
ςεγι•μνωμένος: α:-τιS σι•νcιιοΟ1jμcιτα r.ιιr.ίιις: ;,:ω ιψιψηjμιιτος:. Ί:νιι 
α:τι-:ίΟα(_)zο μι•αί.6 δεν :ί(_)0%(ιί.εί τί:τοτε ω.ί.ο ;'[(((_)(11-\λι'ιl-\η %((1 δι•ιΗ((_)
μονία ιπη ζω1i μας:. Είνιιι ο μοναδι;,:6; ι•;τιιίτιο; ;,:ιίΟι-: :-τολι-'μ<Η'. 
;,:cιτωrτ(_)οtι·ιj;. αδιr.ίιι;. 

Κω τι εψωνίιι! Ο Κι\Ηο; ι-Ί-\uλε τον cίνΟοω:το μι-'ιΗι ο' (tl'T!J την 
ωυΟηηj(_)ια φSρμu γιο νιι ζ�jοι--ι οcιν μω ι-·:τιΙ-\λι-':-τιΗ•οιι ι 1ι•χ1j ;,:ω νιι 
�L--τοοι-:ί ν' α:-τολιιμΙ-½νει την ιι{νιιη r.ίνηιrη τη; δημιοι•ογίιι; τοι•. Δι·ν 
τοι• F:τ{l-\ι1λf νιι τω'τιοΟrί μ' ιιι'Τ1j. Το ιr1/διιS τοι• γω τον ιίνΟοω:το 
ιjταν ει•11•χί(ι. χιψc'ι ;,:ι ιηιiλω•οη. 11 ;ττι(ιοη είνιιι 1·:-τιλογ1j τι>1 1 

ανΟοι(ι:τοι•, δι-·ν τοι• ι-::πΙ-\ί.�j()η. δι-:ν τοι• διiΟη;,:ι-· <Ηιν ;,:ιψίιι τιμι,ψίιι. 
Ι>ιι-:οΟι-·ίτε ί.οι:τ6ν άνΟοω:τοι. 11 Οι-'(}'ι; ()((; ι-:ίνιιι ι•:τ1'(_)(1\'(Ι) T(Jl' 

zo(_)ot' τη; ζιιΗj; %((l 10l' 0(1\'(LTOl'. 11 ιιί.ί.ιιγ�j. η (((}'Τ(1Ο1·ιι1, η μπιφλη-
11%()ΤΊ]Η! δι-:ν :-τ(_)Ι·':τFι :-τί.1'ον νιι <Η1; ι-·,πίC:ι>t•ν. ι-'τοι μιiνον Οιι ΙL,Ο(_)Ι·'(}'ι·
π ν' ιινι;,:ηι'•οι-:π το 2.:ημι-·ίον ιi:τοι• είνω Ι'\'Ο(_)ονιιηι�'νο; ο Κι'•οιο;. 

Ο νοι•; ι-·ίνω το μι-''(ιι Οιιι•μιι. το Οιιι•μιι των Οω•μιίτιιJ\'. ι·ξ ιiλιιJ\' 
ι><Ηι ο Κι'•οιο; ι-·δημιοιΌ

(_)'()]<Jf'. Λν ;,:ω ;,:ιινι'νιι; μιι; ι)Η' μ:τιψ�-ί νιι ι)1Ί.
νι1 ι)tftoιV•ιJ'f'l μi'(J'<L (}'ΤΟ μι•ιrτη(_)ιιι;,:ιi ι)ιιίδιιί.ο τη; ί.1-ιτοι'(_)'(ί<ι; τοι1 

\'Ol'. Εν τοί•τοι ;  ο ;,:ιιΟ1'νι1; μιι; το διιιιοΟιίνπω ιiτι οί.ιi;,:ληοο; 
;τιη'τοδι•νιιμίιι 1-\ι>ί(}';,:πω Ι'r.Ι-ί μι-'ιΗι. 

Λι'Τ<) '(ί\'ΕΤ((I :τΕ (_)Ι<ΗΗJΤΕ(_)Ο ·ι.ιιτιιί.η:-ττιi, ()Τ((\' '1.(1\'Ι-ίς ((:ί()(/ ιωίοΙΊ. 
νιι ζητψ1ι-:ι, ;,:ω ιι:τι--ι•Οι•νΟι-·ί ι-·;,:ι-'ί '(Ιιι ;τν1'ι1μιιτι;,:1j ι-·νίο;,:ι•ιrη r.ιιι ι)ιΌνιι
μη. Ό:τω; π.z. ιιν ;,:(ι;τοιο; Οι-·λψrFι νιι γίνιΊ ίtr.(_)οΙ-\ι 'ιτη;, ι\1:ν (;,:1:ι 
:τιψι'ι ν' ιινrφιzΟι-:ί μ· ιιz(_)οl-\ι'ιπ;. Λν :τιίί.ι ιινιιtητιί (}'0Ι-\ιψ1j μι'ί.�'τη 
zω (}'Οί/ ίιι οι ;τιο ;,:ιιτιίί.ί.ηί;>t ΊΙ<ι :τ(_)<ΗΗ/ <)(_)<t 1-ίνω οι ιοι.ι•οοί τη; ο;,:ι'
ψη;. οι <Η></ οί. 

Μι-:ίνπι-: ί.οι:τιiν μιι%(_)Ι'ί1 ιι:τι\ ι'ιοzο:τ1:; ;,.ω ιι ί.ι'•ιψι·; (}'1'\'Τ(_)<></ 11';. 
ιι:τιί ;τ(_)<J<ΗιJ;τιι ;τοι• οι ι-·:τιι)(_)<L(}'f'Ι; τοι•; :τιφιιί.ι•οι•ν τη 00.η(}'η ·ι.ω το 
μι•ιιί.ι\ (}'(ι;. 

2.:ιω:τ1j ;,:ω ;τι-·(_)ωι•ί.i.ο'(Ιj rίνω τιι μι•ιπι;,:ι'ι τη; 1·:τιτι1;,:ίιι;. 2.:' ιιι•ηj 
την μονη'ιινrι ;-:;τοι.11 τη; ι)(_)ωπηοιιiτητιι; ;,:ι,ψί; ιi)Ηι'Η)η. ο μιiνο; Τ(_)<>
;το; ιι:τιιί.ί.<ιΊ1i; ()(!; ιι:τιi n1ν ιιί.ι•οίι\ιι των ιιτι'i.1Ίι1πι1J\' ιπιιιnj(}'Ι:(ΙJν zι 
f;τιΟι•μιr1J\'. ι-:ίνω η :τι-·(_)ιιrι•ί.i.ο'(1]. 

Το f,α()ίί.fΊΟ τοι• :τι-:;τ(_)ι,ψ{νοι• οιι; zω ο ι)ημιοι'(_)'(<>; τοι• ι:ί(}'()ι· 
(}'fΊ;. ο Ηιι'τ<> (}'ιι;. Ι'ίνι-:π ιι;τιί μι'(}'ιι ου; ι'νιι; ι'ι·πι·ί.ο;. Ι·ϊvιιι το :τιο 
1-ι�;,.οί.ο :-τ(_)ίί.'(μ<ι . ;,:ω ,·ίνιιι ·ι.ιιτι)(_)Οι,πιi. Κιί()ι· ιι οιιιί ;τοι1 ω(}'Οιί.ν1'0Οι:
τον () ι •μιi "(l '(<L\'Τ(Ιψ!'νο. 1) .,,_ιί.()ι: ω.ί.η. r ((_)\'!)ΤΙ ·1.1j ι)(_)(L( ηηιιι ιiτητι L (r,οι -
μη νυ Εr.<)ηί.ωΟ,·ί. ι-::τuνιιί.ιφl'>r'ινπω ιιιω:τηi/ι zω 111· :τίοτη: ,,Ι·:ίμω



το πιο ι-:ψηνικ6 πω1)ί του Ηι-:οιΊ». «Είμω (Ll!τιS, ωrι:6 ποι• οκ{;ττομω 
<Sτι ι-:ίμω». Λuχίοη:, δοκιμϊιζοντιις την 1'-ιιiναμη τοι• νοι• οι-: μιzuιί 
πι__Ηίγμιηιι. Ll'((ί - οιγιί η Ο{λψrη Οα �-vδι,νιψωΟι-:ί κω τι1η: δω-:ιμιί
ιrη: την γω υψηλι-\π l_)<>ι•ς ιιτ()χοι,ς κω ι-:πιι"ιιι,ιςΙ'Ις. 11 διΊναμη πuος 
ι-:πίπι•ξη κϊιΟι-: ι-:πιτι•χίιις, Ι)l_)ίοzπω ιπο νοι•. Δι-:ν ι•πιίuχι-:ι 6ι_>10 ι:·ι.ι-ί 
<iποι, ι•πιίuχπ ι-:ν1"ιι1νιφωμ{νη Ο(ληοη, ι-:;-:fί 11;τοι• ι1πιίuχι-:ι πίιπη. 

ί'.ητψπι-: λοtΠ()Υ ΧΙ ΗΙι:ίς πνι:ι1μιηι;-:1j ιιιΊξηι,η. ι-:πιιη:ίνιιπ %l Ο 

ψωτιομ6ς 0(ίl_)OEL ... Γίνι-:η: ψωη:ινοί ψίl_)οt μι'οα οτο χιίφο ι1ποι1 

ι-: ι •uίοκι-:οΟι-:. 

Νηστεύει η ψυχή μου απιj τα πάθη ... 

ΝιμπειJΕ.Ί 1/ ψι,χιί μοι 1 UΠ() τu πuΟη 
κω το ο(!Ίμu ,1101 1 ολ(5κληρο την uκολοι 1θ,ϊ 
Οι uπuuα(τηπς μ(5νο ι·πιΟι•μι'ι-ς 
κω το >φuν(ο ,1101_1 ολημ,:ρ(ς χοΊρος ,ιι πuνο(uς 
r5ποι! η πuοοι·ι 1χιί πu(ρ11Ε.Ί το ιrχιί,ιιu θr5λοΙJ. 
Κι•ρlf.· uνιίκα ιποιJς , οχθ(}ΟΙJς οοιJ
ιτι• ε(οω (5,ιι ιιις τιιΊρα ποΙJ ι�ροο{ζεις 
το μ/τωπr5 μοιι ως γλι:κι•τατιι uι5ρα. 

(Λ.7ι5υπι1ιψιι (η ιιρχιj) ι1πι5 το πο(ημιι του Ν!χοι1 ΚιιρΙJιίζΙJΙJ «Λ:τ1Jλ{λι1υιιι της 

ιιυΙ-iι-νιΊΊιc; υΙJΙJ•) 
* * *

1/ροαθ{τουμε μ(α οχι-:τικιί uνuq:ορύ. απ(5 το Λρχα{ο /:λληνικ(5 
Ι /11ω,ιιu: 
Νψππ1οω χ.ωα5τητος. 

Ι:Ί\!!/Ι:ΔΟΚΛί! (1/λοιιτιίρχοι:, 1/1-iιχιί 46-1 IJ) 



Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ 

Ο μέγας φωστήρ της J
>

ωσίας 

Ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα ( 1812 - 1891) ει'ναι μ(α εξέχοι;υα 
οσιωοί μορq;ιί της Ρωσικιjς Εκκλησι'ας. Χαρακτηρ(ιπηκF. ο «μέγας 
q;ωστιjρ της JJωσ(ας", όταν ανακηρι)χθηκε F.π(σημα άγιος τοv lοι:1 1ιο 
του 1988. Το 1900 εξεc�όθη στη Μr5ιτχα το βι/Jλ(ο «lJιογραφ(α τοι• Ιϊ1 

Θεού κοιμηθέντος ιπάρετς της Όπτινα ιΕ:ρομr5ι·uχοι,• Λμβροο(οι,,,. 
Σιfιυρα (Λθιjνα 1994) κυκλοq;ορε( μ(α νϊα { κι�ουη (Ο ι5ιτιος 
Λμβρόυιος της Όπτιvα ποι; βαιτ(ζπαι ιπο αvωτ{ρω /lι/1λι'ο, της οποι'
ας μεταq;iροι:με τα ακι5λοι,θα απουπύ.ιψατα: 

Λπό τους λόγους τοι;: 
Κu.νέναν να μην κιηu.κ(;_)ίνοι•με κω όλοι•; νιι τοι•ς τιμοι•μι'. ϊ)τιιν 

:τέφτει; οε κu.τάκuιοη, να λέ; υτον ι:ιΗ•τι> οοι•: «ι•ποκl_)ιτιt, ι'κΙ)<ιλt' 
;τuιίτων την ΟοκιSν ΕΚ του οφΟαλού σοι•»( ... ) 

Να μην ε;τιτuέπεις νu. οε επωνοιJν. Λ;τό τοι•ς Ε:;ωίνοι•ς ◊Εν πuο
κύπτει κανένα ιSφελος. Lτις υμιλίΕς 001• να μη χuηοιμοποιι'ίς το 
«εyίJJ». 

2:f-λ. ιω- ΙΜ 

ΛίΊες ημέuες πuιν ιι;τι5 την κοίμηιni του οι•νι-:uγιιζι5τι.ιν ο ί\γιο; 
Αμ/1ρόσιο; με τον ΊQυψ:u. τοι•, τον 1 /ω•λίνο, πάνω ιπην �-uμηνι:ίιι 
του Ψu.λτηuίυυ. Είχιιν <ι,Οιtοει ιπον 43u ψαλμιS. Τι δι•ναμικοί <πίχοι ! 
« ... Ο Βοαχίων αι.•τίJJΥ οι•κ έουΧJεν ω,τοιΊς, ιιί).' η όι-:ξιιί. οοι• ;,.ω ο 
Βραχίωv σου και υ φωτιομιS; το1• πuοου'J:;τοι• <Η>1 1 ». Ξωι,νικϊι - ι,> 
Οέαμα υπεuκι5ομιο! - μίιι πι•uινη γλιίΗΗΗ.L επΕ<τκίιωι-: το κι-:ψiλι τοι• 
Λγίυυ ... ΛντοιπιΊμFί το Π(_)ι>οωπ6 του Ίω λί'(η <J'){_)<.L μι:τιψοl_)ψίJΟηκι', 
έΊινε οί .. 6ί.ει•κυ οαv χι6vι. 11 ΊΪ..<ίJ<ΗJ<.L τοι• ιτι•νι'χι<Η' τ<ίπ μι-: ωτι•ν1jΟι
στη ι::Ί:(j,Qάι\εια vu. ανιιί.ίη τι; ι<.Lί.μι·/.ι'; ι-'ννοιι·;. Ο '(LΗ.Lψ:ι'ος: ι> ι ιω; 
Οεν μ;τοuούοε OΊJTF. ί.F.ςη νι.ι ΊV<ί.ψι-:ι. ΕίzΕ μι-ίνι·ι ι'·r.Οιψf)ος κω ;,.ιηιί.
πληκτο; α:;τιS τα ι5οα Εί()Ε. 

2.ιλ. 15.1

,,/ Ιι/,; Ου. Ε:ϊιτίvι.οιψΕ τη <J(Jrτηuία μα;:» τον ι:uοrτοι'•ΟΕ () ί.ωί;. Κι, 
εκΕίνο; οιιν τον Βαπτιιmi /ι,χί.vνη U:ϊί!\'Τ<>ΙJΟΕ: ,,Νιι ζοι\μι: χωι_>ίς νο. 
u.πF.λπιζιίψι-:Οu., χωοίς νιι κιηιικuίνουμΕ, f.ΙJ)(_)ίς νιι. πικl_)<ιίvοιψι-:



')') 

καν{νιιν και ιSλους νιι τους τιμοι1με ... Ο θΕιSς ιπ{λνει το {λι-:6ς τοι• 
μ6νο ιπους τuπΕινοι1ς». «11 τι1πΕίνωοη», uν{ψΙ'ι_>Ε οε άλλη πει_>ίπτω
οη, «τοποΟι-:η:ί τον άνΟvωπο εμπuιSς οτην πιίλη της ουι_>uνίου 
Βωηλεί<1ς» 

155 - 158 

Ο πuηjρ Λμβρόοιος f·Μι�uοκε: 
Λκοι,οη: Χ ι_> ωτωνοί μοι•, τι λ6:ι ο ί\γιος ο ΧvιωιSοτυμος: 

«Υπϊψχουν τι_>εις τριSποι για ν<1 κι-:ρδίοουμF. τη ουπηι_>ί<1 μuς. Ο πι_><Γ>
τος νιι μην αμιφτϊtΥ(Η'Ιl''. ο ι)ει'•τΕι_>ος, Υ(1 οrίχνοι 1μr. Ηλι;φιν11 μπc1.
Υ0l(1. Ο τuίτος, αν ι)Εν μι--τι1νοψ1ιιμι-: πι_><ημιηιzιί., νι1 υπομι:ίνοι•μι-: 
τις ιτιιμφιψ{ς ποι• Οα μ<1ς /)ι_>οι•ν. 

Ει1.ν Ι)αοι'ζfι ο ϊινΟι_>ωrως στον ίοιο Dι_>ιSμο, 6λα πηγιιίνουν ;ωλu. 
'Οτ<1ν 6μως Π(1l_)fΚκλίνΕl οεξι(J. κω αι_>llJHt_)(J., χι_>t-Ί(J.ζF.τω μι-:uιz(ι 
οπuωξίμιη<t γω να F.π<ιν{λΟrι. Λιηu c1π<ηΕλοι•ν τον οτωψιS zω 
ι-:ίνω διιtψΟl_)ΠlΚ(J. (ΠΟΥ κι1Ο{νι1 ... .Lι•ιί/)<tίνΕι να ΟλιrΕί Κ(J.ΠΟΗ Ο 

ιίνΟuωπος ϊιι'!ικι1. Μποuεί λ.χ. να δοκιμϊιοι:ι μία μεγuλη υυκοψι1ντί<1. 
Κω Τ<)Π 6μως �Η·ν π!_){πfι νιι Οι1ιΗ1νω1χπψ1ει, γωτί, νω μΕν υ' ω•ηi 
την ΠΕl_)ίπτωοη Ι•ΠΙ)!_)ςΕ ιtΟ<Γ>ος, κc1.ποτι-: <ίλλοτι-: 6μως ι'ψτωξε κω όεν 
τιμωul)ί)ηκf. Τι.ίΊρu ι:ξοφλt:ί τu παλαιά χl!έη ». 

2.",λ. 159 - 1 {ι{) 
***** 

Άλλt:ς διδασκαλίες τους Του: 
Λι-τ6 ποι ,  οιις φιιίνπω κιαιS μι'ιΗt οι.1c, {χΕL κι6λι1ς Εςι1γνωΟΕί 

ιιπιS μιSνο τον λ6γο 6τι το πιψιιτηuήοατε. Ο άνΟuωπος ι)εν μπιψι-:ί 
ν<ι διιtπ!_?ιί.ξει ι1ιιιψτίι1 ικιινιj να F.ξαντλψιι-:ι την 6πΕψη ι1γάπη του 
Θι-:οιΊ. Γωτί μπιψΕί ποη: νu 1•πι1.!_?ξf.l ιφ<1.Qτημu που νι1 ξι-:πι-:uνu την 
ιιγϊιπη τοι1 (-)Η11•: 

Οι1τι-: ο Λϊων Τολιπ6ϊ, ο zοι_>ι•ψιιίος 1\(,ιτος μι•Οιιπο!_?ιοy!_)6ψος, 
ι1γν6ηοι-: τον ιπι1.!_?ετς της Όπτινu ... 11 επίυχι-:ψη {γινε κάτω ι1π6 
ιδιι1.ζοι101-·ς ιτι1νΟ1jκι-:ς. ΔF.ν πιιl_)οι•οιι1.0Οηκι-: ως κιSμης, u.ίJ,6 ως ι1Πλ6ς 
χωι_>ικιSς μι-· φτωχικCJ. QOl';((t, μι-: T(J(t!_)Ol'Xlιt χω μ' έν<1ν \'TOt_)r(J. στην 
πλιίτη ... 

ΜιSλις ο Τολιπ6ϊ οι1νιίντηιπ τον ιπάι_>ετ; του {δειξε τα ρούχα του 
και του έκανι-: λόγο για τον φτωχικό τuόπο της ζωιjς του. «Και τι μ' 
αι-τιS»: του είπε χαμογελαιπά αι-:ίνος, τον(ζοντ6ς του πι5σο μ6ταιι-:ς 
είναι οι σωματικέ; rωκψπις κω Οι•σίες, 6ταν είναι στ:εuημένες α;τιS 
εσωτερικιS αντίκuυομα ... 



}()() 

Δύο φορές c.ικ6μη ο μεγίιλος σt•γγuωμί•; επιυκέψΟψ<f. τον ιπιί.
uετς. Στη δείιτε(_)η είχε μc1ζί κιιι την οι:,:ογένειιί. τοι•. «Νω». έγ(>ιtιj'Ι'. 
«ο :-τcηήρ Αμβρύοιος F.ίνω ένας :-τvυγμιηι:,:ιi; άγιος. Σι•ζητι(Jνω; 
μαζί του ένιωΟc.ι ιπην ψι•ι.11 μοt• την άνF.ιrη :,:c.ιι την χιψcί.. Ότι1ν υι•νο
μιί.εί; μ· έναν τέτοιο άνΟuωπο, σι•νc.ιιοΟιί.νΗJ<Ll π6οο κοντιί. υοι• /)(> ί
σ:,:ετω ο Θε6:::». 

***** 

ΚάΟε τ6οο ε:,:ψ_η-πF.: «Πuοοοχ1j ιrrις σ1/ι�t·ις ι1ι1;. Ιν1ε τι; διχι>
νοιες :,:ω τι; έuιδε; Οi.ίj)πω ο ΦιΊλc1ξ Λyγ�).ο;, Οί.ίΙ"Ιπω ο θΗi;. :,:ι11 
μ6νο ο διά/"\ολος χc1ίuετω, ο δημιοι•uγιiς κιί.Οε εχΟuιiτητι1ς» ... 

Εμψφοι'•μενος caιi :-ψοιι'ητι:,:6 :;τν�·ι'•μι1 πιiνιi::.1: ιi:-τω; οι Πl_ΗΗ/ 1\
Ης της Βί/"\ί.οι•, ι5τι ο (-)ειi; :,:ιηΗΟιΊνει την :-τοψίι1 τη; ζω1j; μι1; 
βάοει α:-τιψωΗ1λF.ίιτων ηΟικι(Jν νι>μων. Εδίδιωκε ιiτι ιπον ιψιψτωλι> 
άνΟuω:το είναι ανα:τι>(j �-ι•:,:τη)] lH'\'f(>Ι/-\1j ... Υ;τ1:γuιί.μμ1ζ1: ιαιiμη (}Tl 1J 
άνι:ση, η ει•ημεuία κω οι ε:τ1τι•χίες ο:τ(_)ιι'>χνοι•ν nιν ψι•χ1j ιrτην ι•;τ1:
l>Ψι,άνεια, :,:ω γι' ωιτι> η ι1γιί.:τη τοt• θΗΗΊ πcψι1χι,ψ1:ί τι; διιί.φψι'; 
δο:,:ιμαοίε; :,:ι11 Ολίψεις. 

Προσευχ1ί 
ΘΕ·έ μοι'! 
Φι/)τιζf με, 

2."ιΧ }58%ω210 

ποτέ vu μην πuιν{ψω το ιμιις, τu λοιλοι•ι>ιu, τ· uιπι'vιu, 
υε τυq;λr5 μ πvοιπά. 
Να μην %Ολ{uιιι ιπ %/,'Vljγψι5 την χι:λοίιιu. 
Nu μην ποι:λψ11ιι 1ξ1•.ηιιίι>α, 
οε ιμωχr5 μι •αλr5. 
Λξι'ωο{ μ1:, να μην ππάξω )Δ.a,,η 
υε %()ι'νο. 
Να μην %άψω, 
q;η{)ά π,:ταλοι3όuς. 
Να μην χuλύ.οω, 
ό,τι ι)εν μπrψυί να πλύ.οω, 
Κι' αν μου όυίιπις Φως πιvι'uuιο, 
να το μοιψ5.οω, ιπu ΙJ%οτό.ι>ια τοι: Κι5ιψοι:. 

Λ:r,; τον ιινιιίνιψο :rvοοι-ιιχrίμ ι·νο 

/Ίιι την uντι-ιvοιι rί 

Μαρyι.L(!ίτu l/11vuyrixη 



101 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 

Της J1ντι1ς Μ:ψοιίμη 

Κ(ιΟομαι οτην πολι1Οι_><Sνι1 μοι,, οτο ψωτιομ{νο ι'>ωμϊιτιο, κω 
πι1ι_Ηαολοι1ΟίJ'> uπ6 την τηλυSι_Ηωη 6λι1 6ιω οι1μj)ι1ίνουν ωιηi τη 
οτιγμιi οτον πλιινήτη μας: 1 Ιολιτικι'ί, ε;τιιπημονικcί, καλλιη:χνικιί. 
1 Ιι_>ιν λίγο, μου τηλεψυ'ινηοι-: η ψίλη μου ιιπ6 τον Κι1νω'>ιί, μπιί διιί
j\ιιοιι λίγο, αλλ(ι j)αι_>ωηκ<ι κω τιίφι1 χι1ζι-:ιΊι,ι ... 

Κιίποω οτιγμιj ο νοι 1ς μοι, γι•ι_> ίζΕι πίιΗιJ, χ ι_>ιSνιιι κω χι_>ι>νω κω 
οκι'πτομιΗ τοι 1ς π ι_>ι,'ιτο ι 1ς ι-:κι--ίνο ι •ς <ι νΟ ι_>ιίJ;το ι •;, ιιπιS το ι •; οποίοι•; 
κλη ι_>ον6μψΗι τιSιΗι κιιλιί. Δι-:ν οκt'πτομω τοι•; t'πιοτιjμονι:;, τοι•; 
ψιλ6οοψοι1ς, τιJΙ•ς κιιλλιη'χνΕς, οιΊn, τιι ψ,πιιψι'νιι πνι:ι\ωτιι, ποι• 
ιίνοιξιιν ηι μιίτιιι ιως οτην ιιλι\Οι:ω. Lκι'πτομω τοι•; τωπ-ινοιΊς rκΕί
νοι1ς πι_>ογιiνοι,ς μοι•, ποι, πι_>ι,'ιτοι ιίνιιψιιν ψ,ιτιιί, πι_>ιίηοι 6ι_>'(ίιJοuv 
nι γη, Πι_>ι,'ιτοι γt'λωΗιν. 

Lκι'πτομω αι-ίνο το πλιίομι1 μι-: τη μι-:γιίλη οωμιιτικι\ i'ιιΊνιιμη κω 
το ψτωχιS μι,ιιλιS, νιι πιιλι-:ι•ι-:ι μι-: τα ιίγι_>ιι1 Οηι_>ίι1, νιι /)ι_>ίοκι:ι τι_>οψι\ μΕ 
κίνι)ι1νο n1ς ζωιj τοι•, γι•μνιS, ιίοπλο! Το ψιη-τιίζομω νιι οηκι,'ινπω 
6ι_>Οιο, νιι κοιηίζt:ι τον ιjλιο, το ψι-:γγι:ίι_>ι κω τι1 ιίιπι_>ιι κω μt'ιΗι οτην 
ιίγι_>ιιψιj τοι1 διιίνοιιι νιι οχημιηίζπω γω π ι_>ιίηη ψψιί, η ι'ννοω τοι, 
ι•πt'ι_>!jJΙ ΙΟικοιΊ, τοι• Οϊίκοι• ιποιχι-:ίοι.•. 

Φιινηίζομω τον δωrιΊτι_>ιχο ι-:κι-:ίνον ιί\'Τι_>ιι, ;τοι,, ι1ψοιΊ χι1ι_>η1οι-: 
n1ν ιΗψκικι\ τοι• ιψμιj, ιΗιν κιίΟι-: ιφιπνικιS ον, νιι οκι1/)ΕΙ πιίνω ιπο 
ηιίι_>ι τοι, κω νι� Τ<Η' i'ιίνυ το πι_>ιίηο φιλί κω ι'τοι νι1 γι-:ννιι'τω ιπη ΙΊ1 
ο ιινΟι_>ιίJπινος ι' ι_>ωηις. Lκι';πομω τη γι•νuίκι1, Π<Η' ιιφοιΊ 01if.ω1E το 
μι,φ6 της, 6πως κιίνι-:ι κω η λι'•κωνιι, νιι ιιπλιίJνΕι το χι'ι_>ι της πιίνω 
ιπο κι-:φuλιίκι τοι1 κω νιι το χιιϊδι:ιΊι-:ι uπαλιί, κω ι'τιτι να ιιν()(ζι-:ι ιπη 
Γη η τι_>ι•ψψιSnμιι. 

Lκι'πτομω ι-:κι-:ίνοι1ς ποι, κιηιίψει_>ιιν (μι-: πι>ιnι πι_>ι)(J;τιίΟι-:ω: ΟΕ 
πιSυιι χι_>ι>νιιι:) νι1 ιrι•νιφμολογιjυοι•ν τις ϊινιφΟ ι_> ι-:ς κι_>ω•γ{ς τοι•ς, ΟΕ 
φΟιSγγοι•ς, λι-:'ξι:ις κω φι_>ϊωΕις κω νιι πλιίυοι•ν την ανΟι_>ιίJπινη γλι;ιο
ιΗι. σι•νι)Ηψος τοι• ιινΟοιί>ποι• μι: τον ιίνΟοωπο. :τηγ11 γνιί>οη; κω 
ιη 1νι-:ννι\ηιn1;. Φιιντι'ιζομω εκείνα ηι ι1μ6ψι ·ι,ηι1 ιSνη1. ποι• πιί.λΗ•ιιν 
γΗι την �-πι/-\ίωοιj τοι•ς, νιι οκιιλίζοι•ν ιηοι•ς j)(_)ιίχοι•ς τη; οπηλιι'ις 
τοι•; τη μιψψιj ι-:νιSς ζιίκΗ', κω νιι το πιι(_)ιιηιίνοι•ν μι-: ιιψίντιωτη 
ζωντι:ίνια, κιιι έτιτι νιι χτίζοt•ν τα Ο ψΟ.ιιι τη; η'χνη;. 

Λι•τ6 τοι1ς το έι_>γο δι:ν εξι1πηψ:τοι1ιJΕ τη ζωϊκιj τοι•ς ι•:τ6ιπιωη, 
ιιλλι1 την ανcίγκη τη; ψι•χι\ς νιι εκψι_Juοι-:ι τον εοι,ηεuικ6 τη; κιSομο! 
Και η η'χνη, ποt• ιφχικιί 1\ηιν ένα; μuνιιχικ6ς ;το�L-τιSς, /101\κι-: με 
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την εξέλιξη της ζω11ς, χιλιάδες δέκτες, ποι• χάρηκαν και αιrτοί την 
αξία της, και ας μην ήσαν οι ίδιοι δημιουργοί της. Και μετά, φαντά
ζομαι τα δί-ο χέρια, που πριίnη φορά ενιί>Οηκαν σφιχτά, σε σύμΒολο 
φιλίας, τις πριίπες ομάδες που Οέσπισαν νόμοι•ς για να r.δραιι(ΧJοι•ν 
τη δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία, την ελευΟερία και την ειρ11νη. 

Και ο νους μου σαστίζει ... Τι κορμιά ήταν αιrτά, που κατάφερrιν 
να ανΟέξουν στους φοβερούς κινδύνους που τα έζωναν ολοίiΟr.: Τι 
ψυχές, που κατόρθωσαν να αναπτύξουν ιπην σκοτεινή 1,λη του μι•α
λού τους, την ιδέα και την γνίJΧJη : Ποια Οεϊκ11 οπίΟα ήταν F.Κείνη ποι• 
τοι•ς οδήγησε μέσα στους τρομερούς δριSμσι•ς της ζυΗiς κιιι τοι• 
Οανάτου χαι τους ίJ>Οηοε να ανέΒοι•ν, απιS τον κτηνάνΟuωπο ιrτον 
θεάνΟοωπο: 

Μπορυ'> να μην θαι•μάζω και να μην συγκινοί•μαι: Τ,τοι 6πως 
κάΟομαι στο ζεστό, φωτισμένο μου δωμάτιο, νοιίJJΟω χω μΕ πλημμι•
ρίζει τόση ευγνωμοσύνη για τυυς άγνωοτους αι •τοι•ς ει•εuγέπς μοι•! 
«Θεέ μου», λέω, «ΠίJ>ς Οα μ.,-το(><η•οα να εκφοάοω ζωντ<1ν(ι, το ει•χιι
ρ ιστίJ> μου;» 

Εχείνοι, οι πρίJποι, έφυγαν ίσως απ6 χοντά μας, ιιλλϊι -ι•πΛuχοι•ν 
τα πωδιά και τα εγγ6νια τοι•ς, τα αδέuφια μου. 2.:' ιιι•τιt, τι Οιι μπο
uοί•οα να προσφέρω, εγίJ>,. που τα χέuια μου είνω (ιι'Ίεω: Λκοι•ι,, μια 
φωνή να αναβλίζει από μέοιι μου: «Μην ψάχνεις τcι χέuιιι <ΗΗ• ... 
ψάξε την χασδιά σου». 

Σήμεuα, που ο άνΟuωπος έχει όλα τα χαλά, 6:πως λι-'νε, έν<1 τοι• 
λεί..-τει: 11 ΛΓ ΛΠΙ 1. Αν έχF.ις μέοα στην καuδιu οου έιrτω κω λίγη 
αγάπη, αυτή Οα ήταν το πιο πολϊrτιμο δίJ>QΟ που Οιι μπιψοιiοες να 
χαρίσεις. Χάοισέ το σε δικούς που και ξένους, οε χαλοι•ς κω 
κακοΊJς, όμο()φους, άσχημους, πλοί•ιηους κcιι ψτωχοι1ς. Σκ6uπιιτέ 
την παντού, πάντα, χωuίς να οε νοιάζF.ι αν Ι1uίοκεις αντιιπιSκuιση, 
χυφίς να περιμένεις αποτέλεομα! 

11 αγάπη είναι μια ουσιαστική ακτινοβολία, που μποιη:ί να γίνι:ι 
φορέας της θεϊκής βοήθειας που ζητάμε συνέχεια, χωρίς ιίμως να 
της προσφέρουμε τον κατάλληλο δέκτη, που δεν είναι τίποτε άλλο, 
παρά η ίδια, η αγνή, θερμή απρι5Ηωπη αγάπη! 
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ΓIOVfH ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

2,'τις 8/5/97 πραγματοποιήθηκε στην ωΒουσα δωλfξεων 
της Αr,οσοφικής Ετωψ:ίας η ετήσια γιrψτή του Λευκο15 
Λωτο15. 2.'την αρχή iλοβε το λόγο και μίλησε ο γενικός γuαμ
μαπ13ς (Ιlρόεδρος) της Θεοσοφικής ι�Ίαl(}είας ω). Ι 1 αν. Δ. 
Λναγν(J,στου και ακολο13θηυαν και άλλοι ομιλητ{ς. 

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

2.:υγκεντοων6με0ιι κίιΟε χο6νο την ημι'(_)ιι ωπή γιιι Ι'Jι:.ο j)ιωικά 
λιSγους: Νιι τιμήοουμε τη μνήμη της 12. 11. Μπλιψίιτυκυ, κω vu τι::λι'
οοι1με την ειψηi τοι1 Λει1κοιΊ ΛωτοιΊ. Κω η ουνίιUuοωις ιωni γίνε
τω στο ύνομα n1ς ιιδελψ6τητος. 1 Ιuο<ΗJJωνοιΊμεΟιι μετιιξι1 μ,ις αδι).
ψοί, ιινταλλι1υοι1μf ψιλοψ(_)ονψπ:ις κλ.ι-τ. Με ω.λοι1ς λ6γους nιuοιΊμε 
το τι•πικ6 των Οεοοοφικι,'ιν καν6νων. Κω η οι1οίι1, τί γίνετιΗ με την 
οι1οία; τί γίνετω με την Λδελψ6τητιι ποος χ<:i(_)ιν της οποίιις ιι)(_)ιΊΟη
κε 11 Θ. Ε. και την οποίαν οι Διδάυκαλοι της 2.:οφίιις, οι ω1οατοι 
ιδuυταί της ετωοείας, εΟι'υπιοαν ως τον πurίιτο σκοπ11 της: 
Ι Ιιφιiγγειλαν δε εις εμι:iς, δω των επ1<πολιίιν τους, 6τι η δημιοι•uγίιι 
πι 1ι_JΙJνος Πιιγκοομίου Λδελφ6nμος Οα Π(_)f;ιΕι να ιαοη:λεί το π(_)ω
τα(_)χικ6 μι'λημίι μας, διιiτι η πc:iοχοι•οα ιινΟ(_)ω;ι6της ϊχει οήμιψu 
πεuιuυύτεοο 600 ποτέ ι:iλλοτε, την ανάγκη εν6ς η:τοιου πι1011νος, 
οαν αντίβαι_>ο ιπο πανίοχι•ρο ι•λιιπικ6 (_)Εί1μ<ι που μωπίςει την κοι
νωνίιι κω κιηωπι_>ι'ψει τις ανΟ(_)<[>πινες οχέοιις, κιιλλιι-:ι_>γιί>ντω; το 
διχcωμ6 κω Ώ] ούγκοουιnι. 

Λδελψοί μοι•, με τη σιΊντομη uυni ομιλία μου, δεν ποοτίΟι-:μω νι1 
ιωκιjυω κριτικιi, ούτε να πι_>οj)ιί> σε uψιψιιτμοιΊς. Θι'λω απλιί>ς, με 
nιν ι-:υκωρία nις: cnιμεοινιjς Fιψniς να Οέσω ένιι οοβιφ6 F(_)ι[nημα: 
ΥπάρχFι μετιιξί• μας, μεταξύ των απαντιιχοιΊ Οεου6ψων αληΟινή 
αδελφικ11 οχι'οις, υπι:iι_>χει ωιτ6 που u ΒοιΊδας ωιεκι:iλευε «ευγενείς 
σχέσεις:» Με άλλοι•ς λύγους, n1ρείτω ο πριίnος οκο;ι6ς n1ς Θ.C. ή 
μ�jπως τον ;τα(_)ιι/)λέ;τοι1μF κuι τον αντι;ταρεοχ6μF0ιι π(_)ος χάι_>ιν 
(ιλλων επιδιιί>ξεων ij κuι λόγω πνευμιηικού ελλείμματος; Ο αδ. 
Χριστ. Καμηρωτι'iκη;, σε πριiσφατη ομιλία του δι ετί•πωσε την 
άποψη ιSτι η Αδελφότης αποτελεί σπάνιον είδος ότι για νιι ιιπc:iρξει 
αδελφ6της μεταξί� των ανΟρcί>πων πρέπει να τους συνδέει zοιν1j τις 
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Ν.ήΟεια, και 6τι η Αλ1jΟεια αι•nj, οψείλοι•με να ομολογιjοοι•με πω; 
δεν είναι ενεργός μεταξι'• μας. Στην τοποΟ{τηιn1 cιι-τιj Πl_)Οl)άλλπω ο 
εξιj; αντίλογο;: Το Θεοοοφιχό ιδειίJδες. το οποίον ιSλοι ι•::τηl_)Ηοt •μ�· 
δεν είναι αρχετιS για \'U μας ενιίJιn1. Είνω ι)f.ι)ιιίως (ιl_)Κf.Τι) f(t\' το 
υ;τψ_1ετοι'•με σωιπά. Κατά καν6να όμι:ιJς το 1•::τηl_)ποι•μF. κιιτιί τl_)ιS::το 
τυπικό. Το μνημονει•οι•μf. λεκτικά, το f.Qf.t•νoιίμf. δωνοητικcί· δ�·ν το 
εqχιl_)μιSζ01•με στην πριίξη. Το γεγονός αι-τιS, όοο δι•ιηίρειπο κω ιιν 
ωι.οι•γεται, δεν Οα ΠLJFΠfl να μας αποΟιψι�ι'•η:ι κω νιι μιι; ιι:τογο
τεί•ει. Δεν Οα πl_)έ;τF.ι νιι χιίοοι•μf. το ιπιSχο ;ι.ω τον ιψιιμιιτιομ6 μιις 
,τοι• F.ίνω η πuιιγ�ιιίτωοι; τοι• ιr.ι�οιί ιιι-τοι• οχο:τοιί. Λuκεί νιι ιΗ'\'Η
δητο:τοιψΗΗ'μΕ ι1τι η ω1Η'/.ψι1τη; ΠΙ-' ()ί τη; οποίιι; τι,'ψιι ομιλοιίμι' 
F.ίνω νι:χι�ιj κω νιι ε:τιι)ιιί>ξοι•μF /lf κιίΟ1_. τl_)ι\:το νιι την ιινιιιπ1jι1ιΗ 1 -
με. Να cινωrτιjοοι•με ι)ηί .. την ιιί.1jΟ1-Ίιι. ποι• ι•:τι'ψχ�Ί μ1'ιΗι μιι; ι'\ι•\•ιί
μει. Of. ί.ανΟ(ινοι•οα κιιτιίιrτωJη. br.ν Fίνω ι1μω; 1·ν ι-' νΙ'(_)'{Ι-' ί((. Την 
ΛλήΟειιι 111-τιj οι•μΙ)οί.ιζFι καΗί την τιι:τιΊνιj μοι• γνι,'ψη. το ι1'(_)11 
ί\νΟος τοι• Λιιrrοι'•. 

Μέοα μα; 1 1:τ(φ;,:r.ι ο ο:τ6ι�ο; ni; Λί.η0f--ίιι;. ποι• ίΗ·ν ι'χ1-ι ιικιiμη 
καί).ιεuγηΟr.ί. bεν f'χfΊ ιινΟίοΕt ι\πω; το ί\νΟο; τιΗ' Λωτοι ί _ ·rτιτι 
ι•;το;,:ψ·(ιrrικrϊ ο-ι•νι)�Ίiμ�·Οιι ιJι•νιιωΟημιιτιχιί. διιινοητιχιί. ιiχι ι\μω; 
::τνΕ1'μιηικϊι. Κω rιι-τι\ ί)�·ν r.ίνω ιιι'\�).ιι ι\τη; /11' την Ι)ιιΟιίπl_)η ΗΗ1JΠ
vικ1j ιn1μωτίιι τη;. 2.:ι•νι)Η>μf'Οrι, ιS:τω; Οrι Ο.η1· κι ο Κuιο\'ιψοιίοτι 
μει_>ικιί με τιι κατιίrη"Qιt οιίιμιιτϊι μιις κι ι\χι οί.ικιί. μΕ το ιινιίηι:οο 
;n•f.ι•ματικι\ ιrτσι;,:είο. 'Γ.τιτι ι'\F.ν 1 1 :τιίοχr.ι :τvα-ιμrιτικtj r.νι\τη;. 

Δεν Οιι :τl_)F:τFι ι\μω; η χιιτι-ί.ιπωτι; ιιι•ηj νιι μιι; rι:τοΟιφοιίνι·ι. 11 
Θ.Ε. ι)εν r.ίνω ο :τοιίηο; ;τνr.ι•μrιτικι\ς οογrινιιιμι\ς ;τοι• !'()1,01· <J((\' 

f'μΙΗ.ημrί. τω• το ιι)1·ιί>ι)1-'; τη; Λι')�·λψn-ητο;. 11 Λι)Ι'Ϊ.ψiτη; Ι'ίνιιι μίιι 
lι':>f'α ;τανιί.v;,:ωα, n1ν ο:τοίιι ι::τ1-'δίι1Jκιιν νιι 1-'<f ιψμι1ιΗΗ'ν κω νrι ι•λο
ποι1jυοι 1ν τιι Ε<Ηιrrει_>ι;ι.ιί τrί-ιμιηιι ;ι.ιιι οι Οι�ηοκ1-ίf·; ι\i.ιι>Υ των ι·;το
zιίJν. Λι•τι\ :'Τl_)ΟψιινιίJς εννοοι'•ιJΙ' Ο Βοιί ι)<ι; ι\τιιν 1'ί.1:γ1· ιποι•ς μιιΟητιίς 
τοι• να γίνοι•ν το Φω; τοι• Ηt\'ΤοιΊ τοι•ς, zι ι>τ<ιν ιιιtΤοί ()ι-:ν τον ιί.κοι•
γιιν κω ι)LΙ-':τληκτίζο\'ΤΟ, Λι•τιS; ϊ:τrιφν�· Τ(( ()(_) lj ·ι.ιιι τιι ι�οι•νιί.. Το ίι)ιο 
<Jl•νf'Ι)αt\'E και μr: τον Ιηοοιί κιιι τοι•ς μι1Οητιί; τοι•. ι\τιιν ποί).1-'; 
ψ>ψ'; :τrψEΙOf'<f,l_)t'E μf-' τιιξι• τοι•; το ιποι;,:ι--ίο τη; ι'\ι;,:ιiνοιιι; ;ι.ω τη; 
ιμί.ο(�οξίιι;. zω Λι•τι\; τοι·; f·;ι{;τί.ητπ i.ι'-ιοηιί.; τοι•;. «Δι'ν ι1,οον1'1-
τι τrι τοι• (-)ι:οι1 , ιιij_ιί. τιι των ιινΟι_>ιί>:των». 

Ο κι\ιιμο; <ιι'Τι>; είνω Οr:μ�·i.ιωμι-'νο:: ιιτη :τί.ιίνη, ;τοι• ιτι•νι)ι'πω 
μι-: το <'Ε'(ίίJ» κω την 1•i.ικ1j ;τι_>οοω;τικιrτητιι. ΙΊ' ι1ι•τι\ κω ι)ι'ν μ:τιψι-ί 
\'(1 1'Π(J. ()ςΕL Λδι::i.ψ\τη;. ι-:μr:ί; ι\μω; ()[ Ηι·ιiοοψ)Ι, κf1i.οιίμι·Ου \'1( 

δημιο1 1 l_)'(ήοο11μΕ f'νιι νf'ο κι\ομο, μί<ι νι'ιι κοινωνίιι, ο,,,ο).ιωμι'νη 
ιrτην Λί.�j()Ει<ι, οτην ;τνπ•ιuιτιz�j ι':>ηί .. ιιτομικι\τητιι. Διιι;τιοτrίJνοι,μι: 
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j\ι:j\ιιίως ιSτι κάτι η'τοιο Εtνω (Jχf-'l' H>Y ω)ι'•νιηο, οι•τωτικ(), ◊Εν ι·ίνω 
ιSμως ιικιηιSl_)Οωτο. Εϊιν 11τιιν ιι;-φιιγμιηο;ωίφο ι)t'Υ Οιι ιιγωνι\οντο 
πι-'l_)ί ιιι•τοιΊ τιι μηι'iλιι ιSντιι 6λων των Ι'Τωχι,ιν. Δι-:ν Οιι λι- -ιτοιψγοι'•
οαν Τ(( Μ1 1ιm101<ι, οι f(j(JΠf' l_) ΙX{ς οzολι'ς, ποι• t'zo1 1v (J((Y (Πt>χο την 
Πl_)<ιyμιηωτοίψrη τοιι 1•ψηλοιΊ ωrτοι'• ιι)ιΊιΗ)οι•ς. 

:Ζ:την Εποχή μιις, ο γνωοτ6ς μιις Κοωνιφοι'ψτι, 1-- ίzι-· Οι·'<JΙ'Ι ω; 
οκοπιS της ζι,JΙjς τοι>, ως ΙΙ'ι_>ή ιιποιπολ11, νιι ποοκιιλι'tJΙ'Ι μίιι οιζικιj 
ΕΠ((Υ(!(Π(((Τη ιrτο EO(J)H'l_)(X() τοι• ιινΟ ι_>tΙ)ΠΟΙ• χω οι' ωrτ:11;, μία Οι-- �!f'
λιι()δη ((λλιιγιj οτη όομιj της χοινωνίιις. Λι•τ6ς 11τιιν ο λιSγος ;τοι• 
ίί'ψι•ιπ τιι οιΊγχι_>ονιι t·κπ1ιι◊Η•τικιί ιτι•γκι_>οτι1μιηιι (Jt-· ι\ιϊιιι οl_)<ι μι'ι_))] 
τοι• χιS(}μοι•. 

'Οπως ι>λοι οι Μ1--γι'ιλ1Η ι-·κπωι)tΊ'Τ<tί κω οι γνψιωι Διι\ι'ιοκιιλοι, 
l 1 l0)l_)ςf', ()Τ((Υ <tΠΙ·:ι•ιJ1 1ν6τιιν Πι_>Ος ΤΟ <tXl_)O(tTl)l_)IO. ((ίj,' f'\'ι>ς μηι 

ιιι•ιπηι_>ι>ς χι ιι\'Ι'ποχι,'φητο; ιrτι; ιιοχι'; τοι•, ιιψ' πι'l_)<Η' ι)ι' ιπιψγικι>;
Κ((l (JΙ'μJTOVEtlX()ς. ι-:πι'(}Κf'JΤΤfΤ() (J\•zνιί την Ινι)ίιι %((1 μιλοι1(Jf' (Jf'
πιικvι'ι ιικl_)οιιτιjl_)ιιι. Ι·ϊχι'V t·πωμιοΟι-- ί το 1•:τΙ'l_)<!VO l_) t•>:τo ι' l_)γο νιι
Ο ι>ω'101Ί τιι οκληl_)<Ι ιrτι_>ι,'ψιηιι n1; πιψιιι)οοl((κιj; Οl_)ψΙΚ!'Ι'ΤΙΚιiτητο;
ιιn6 την ο;τοίιιν bιιικιιnjχι'το ο λωi; ιιι•τι>;.

:Ζ:τις Οιι'ιvοιt·ς ποι• ι·ίχιιv ιι;τοΟηχι'ι'•ιΗΊ μι"(<ίλη ΠΙΗΗiτητιι ιι;τι\ 
οοψίιι τοι• :πιιl_)ι-·λΟ1\vτος, ομιλοι•ιJΙ' ΠtΊ)ί «;τ1ιl_)ι1όι\01·ω; :τοι• 1-ί/Ι' 
χ<ί<Τt-Ί την ψι•χ1\ της», κω ιιπι-Όιι)ι-· την ιι;τιι>λι--ιιι ιιι,τι\ ιποι•; γκt!l'l_)ΟΙ,'. 
τιι μι'ινηΗις, τις πλπ{ς χω τιΗ•ς ι)ιιιλ1)γωμοι•;. το 1\ιίl_)ι); των 11;τοί11J\' 
fίχf :πλιικι(>(Jf'l το νοι•, ι-·μπtΗ'>ίζοvτιι; την ft.υΊΟι'ι_>η ιινιιtιjτψιη. 
Διιικιιnjχι'το ιιπι\ ιιγωvίιι ι'>ιιι;τιιπι�'>νοvτιι; ι\τι Ι·Ί; τον η>ποv ιιι•τι\ν 
ποι• ι-:ίχι: Κ(!ΠΟΗ ((V(t0 l_){ψfl το ιιληΟιι>; οημιοl'l_)'(l%() :τνΙ·Ί'/l(( τη; 
((μψιj\ι)λίιι;, το V!'Κl_)() j\ϊφο; τοι• ι'>ιiγμιιτο; ι-ίzr ι•;τοι)1Η•λ1(J(}ΙΊ τι; 
ιινΟl_)t�'>πινt·; οιι'ινοιΕς. :Z:n1v πιiλη τοι• Οιινϊιτοι• ομιλοι•(Jι' ΠΙ'l_)ί ιιγιίπη; 
Κίll OljfllΙH'l_)'(ί<ι;. L' l'\'(1 ((Xl_)O(tTl]l_)lO ΠΟl' ;τίιΠt-Ί'Ε (JT1j\' :τνΙ'Ι'!Η(ΤΙΚΙ] 
ι-·ξt'λιξη ι'>ι<ι της ιωκψπω;. t-ίχι-·ν ιιl_)νηΟt-ί το χιΗiνο ω; {νιι μι'οον γω 
t'<H1ιn·l_)1x1j ιιvιίπτι•ξη. :Ζ:' ι-·χι-·ίvοι•; ποι• ι--ίχιιν οι•νηΟίtJΙΊ νιι λι'νι' μίιι 
ζω1j ν ιιι . ΕίπΕ: «Το νιι λΕ; ιiχι  ι-·ίνω η ι•ψίιrτη μιψιι,ιj τοι• 
οκ{πτΗJΟω». :Ζ:ι•νι-·κλ6\·ψιι-· t-ϊ-(t--ίνοι•; ΠtΗ' ιινι<ητοι'>ιΗιν την ψfι•οιιί
(J()ψπJ ιιι,τοιΊ ;τοι• Οιι πl_)ι'πι-Ί νιι ι--ίνω. ιι::τοχιιλι•:ττο\,ιι; τι; οχοτπνι'; 
6ψΕι; της Πl_)<ιγμιιτικιinμιi; των. το «1ιι,τ1\ ΠΙΗ' 1--ίνω» τη; κιιΟημι-:l_)ι
νιjς ζωιj; τιΗ•ς. 

Μι-· τοι•ς επιμrλητι1; τοι• lι) ι_>ιϊιιηο;, ο Κl_!ιονιιμοι1
l_)τι ιjηιν ,ίολιΌ 

ιιπωτητικtiς. ΔΕν τοι•ς ε;τt'τl_)ι-:πε V(( χι'ινοντω tTE κιιλt'ς Πl_)<ίξι-:ις κω 
τοι•ς πl_)οt'τοεπΕ νιι σι,vειοητοπωιj(Jοι•ν με tΊ•χcιι>ί<πψπJ την ιιληΟινιj 
ιηηιιιοίcι ιιι,τι(ιν ;τοι• είχιιν cιχοι•οι-Ί. Δ�·ν t':τιιι•ε vιr τοι•; ι•:τΕνΟι•μίζΗ 
6τι η ζωιj Fίνιιι μίιι ιη•νεχιjς Πl_)ι)χληοη κιιι τοι•; κιιλοιΌοε νιι ιιντcι:το-
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zριΟοί•ν σ' αιrτ11ν με την Υψίστ:η ΕξοχιSτητά τοιις. 'CΟετε ερωnirωω 
σαν uιιτά: «Κάποιος οας έχει αφψ;ει τις Οι1πuνιοc1δς. Τί έχf·η: 
zάvει μ' αυτές: Τις μεταφράσuτε σε διάφορε; γλu">οσες; Ι ΙοιιSς νοιά
ζετω: Τί έχετε κάνει με το διuμάντι ποι• zρί•Ι-\οι•ν οι Οι ιπανωcLδς: 
Μιj:τως κάτι δεν πηγαίνει κuλά με σuς: Τί είναι uυτό: Διiκπε το 
uίμu σuς για ν' αvακαλί•ψετε τί σας εμποδ(ς.ει v' ω'Ι'ψωΟείτε στ:ο 
επίπεδο της προκλιjσεως. Οι Ουπανιοuδς είναι το οπουδαιότερο 
πράγμα πΟΊ-' έχετε κω εν τοί•τοις δεν μπιψFίτε ν'uντωτοzριΟείτε υ' 
uιrτές πλήρως. Τί φτ:αίει:» 

Όπως 6λοι οι αληΟινοί Διδάοκαλοι, έτυι zω ο ΚριυναμοιΊρτι, 
έδινε μεγάλη οημcωία οτο Οέμα της αλλι1γ1jς. ΔFν 1jΟFλε ωτλοιΊς 
α;,,ι_,οατάς ιj αναγνιiΗπες των ομιλιιίJν το1 1

• ιjΟελε <LνΟριiιποι•ς ποι• 
προl-\ληματίζονται, πειι,,αματίζονται ;,,ω εη:ργοι•v· ιSχι ιαλιiJς να ομι
λοί•ν για το ΛνΟος του Λωτοί• και τον υι•μΙ-\ολωμιi τ<Η', αλλu vu 
ι�ντιαο;,,ι_,ιΟοί•ν στην πριi;,,ληυη, να ζωντανέψοι•v μέιΗ1 τοι•ς το 
ί\νΟος, να ;,,uνοι•ν παν το δι•νuτιSν για ν<1 ανΟίοει. ΧuηιτιμοποιοιΊοι: 
ιrι•χνά ;,,αι προl-\ολές απ' τη διδαο;,,αλίι� τοιι Βοι•δι1 γω να να τοι•ς 
1-\οηΟιjσει να zαταλ(φοι•ν τι εννοοιίοε με n1v Πl_)(izληι n1. '[),εγF, π.χ. 
«Λ·,ωύω τον Βοί•δα να ομιλfί ;,,ι1ι το μιSνο :τοι• απι�ντιiι f·ίνω, 
«Οαυμάσια, Κι•ριε, λέτε το οποι•δωιSη:uο πι,,άγμα ποι• έχfΊ α;,,οι•ιτει 
ποτέ ο ;,,όομος, αλλu δυοτι•χιίις παι,,αμι'vω α;,,L_>φ<ίJς ι>πως είμαι. Κω 
ε;,,είνος σας λέγει, «Μην uvοίγFτε μ<Sνο {vι1 π{τuλλο· ανοίξπε ολ<S
zληuο το ί\vΟος». Και εγ<ίJ εuurrιiι: Τί οιιμ!-\αίνΗ λοιπιSν μ' ει.ιένι�; 
ΦτuίFι μ1jπως δι<Sτι αντι�πο;ι.ι_,ίΟη;,,u διuνοητι;,,u, ποιΊ είνω το (ιvοιγ
μα του Fνιiς μιiνον ΠΗ<Li .. λοι•: Κω <ιν i:Η·ν είνω δωνοητικ<L, τι>η: τί 
1-ίvαι: Μή;τως είναι ουγ;,,ινηοια zά, οι•νωοΟημιηι;,,(ι, ι,,ομαντι;,,(ι;
1 Ιuέπει ν' ανι�;,,αλί•ψω, ;,,ι ι�ν δFν Είναι τί,;τιrrf· ι�π' ιiλι� ω•τι:ί, Οα ιη-τι�
πο;,,ι_,ιΟιίJ πλήuως».

Όιτο λοιπιSν ανταπο-,ψινιiμεΟα υτην επι�ναi.αμ!-\ανιiμ1-:νη πuιi·ι.λη
<ΠΊ διανοητι;,,(ι, οι•ν<1ιοΟημιηι;,,c:ί, δηλ. με το μέ(_)ος, ο Λωτ6ς πιψιφ(
νει ;,,λειοτ<S;. Μιiνον ιiταν uνταπο;,,(_)ιΟοι•μΕ πνΕΙ'/Ηηι;,,ίι, ()ηλ. μι: το 
6λον Ο ΛΩΤΟΣ ΕΧΕΙ ΛΝΘΙΣΙ!Ι. 11 ΛΔΕΛΦΟΊΊΙΣ ΕΙΝΛΙ 
ΖΩΝΤΛΝ/1. 
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ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΑΝΘΙ>ΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 

Ί,'011 Χριυτι5φορο11 Κ(lμιιρωτιίκη 

LΕ�ωπ{ 1 IQ6Εδ()ε, αδελφοί μου, αγαπητοί επιοκ{πτω. 
11 επ{τειος τοι, Λει•κοιΊ ΛωτοιΊ ποι, απλ(ι κω ταπεινιί. Εοι_>τιί.ζοι,

με κcί.Οε χQ6νο οτις Χ Μιιϊου ύλοι οι απαντιιχοιi τοι, κ6ομοι1
Θε6οοφοι, δεν είναι {vιι ιτυνηΟιομϊνο ΗΠοι_>ικ6 γεγον6ς, ιιλλι:ί. μω 
πνευμιιτική πι_>6κληοη 1'\ιιι 6λοι1ς τοι•ς ιινΟuιί>ποι•ς κιιλής 00.ηοης. 
Την ημ{ι_>α ιωη1, ημF(_)<ψηνίιι Οιtν<:ί.τοι• της 1:.11. Μ:τλιψιί.τοκι•, οι 
ΘΗSοοφοι ανωτολοιΊ ν με <tγιί.πη, κω τιμοιΊν την μν11μη της κω οιω
πηλ(ι ι•π6<ΊΧοvrω νιι <η,vι-·χίοοι,v το Οι-:ιί.οι-·<πο {uγον τη;.

ΛκοιΊuιωτη ι-:ι_>γι'ιτης τοι, πνι-:ιiμιιτος, κι:ί.τω ιιπ<S ιιντ(ξοι-·ς κοι νωνι
κ { ς κω ιδι-:ολογικ{ς ο ι•νΟήκι-:ς με την Ι)οήΟrιιι των ωS (_) <tτ<ι>ν 
Διδαοκιί.λων της, ίδ() t'<ΤΕ μιιζί με τον οι•ντιιγμιιτι'φχη 'Ολκοτ κω 
μι-:ι_>ικοιΊς ι'ιλλοι•ς πιιποιiς ηι•νι-"ι_>γιί.τες το 1X7.S ι-:ις Νι!ιι Υ6uκη την 
Θεοοοφική Ετιιψεία πι_>ος διιί.δοιτη π1ς 0F(ιις γνιί'ιοι-:ως. 11 διι)ιιοκιι
λίιt της ποι• <tπΕι•Οι'•νετω Π()Ος 6λοι•ς τοι•ς ανΟι_>ιί>ποι•ς οι•νο;ττικι:ί. 
πει_>ι{χει διΊο οι•οιιί>δη πι_>ιίγμιιτιι, την Λγιίπη κω n1ν I Ύιί>ση οι-: μίιι 
άλλη πψι'rι:ερη κω φωπιν6η:ρη 6ψη. 

ΕνεφανίοΟη οε κω(ΗΗ•ς πνι-:11ματικ11ς ανομl\>ίιις κω fψΕ(_)Ε ι-:ις 
τοι•ς ανΟιΗί>πο1 1ς την Ελπίδιι χω το Φως. Με την διιικ11uι•ξη της 
πιιγκοομίου αδι-:λφ6τητος χωρίς διcί.κι_>ιση φι•λψ::, πίιπι-:ως, τ(ιξι-·ως, 
γ{νο11ς 11 χ()<ί>μιιτος {δωοε μι<t ιίλλη ιινι,'ηει_>η ι'Ίιιίιττωτη <Πον ιS ι_>ο 
Λγιί.πη τον οποίον α\'11ψ<ι><ΤΕ ιττην κιιΟαι_>ιί τοι• μιψψή, την πνι-:ι,μιιτι
κ1j. 

LTO �ι�λίο της Μι•ιπικ1i Διδcωκιιλί(( αν<ιφ{ι_>ει μπιιξϊ• άλλων, 
6τι η ΝFοπλιιτωνικ1ί οχολ1i τοι, Λμμωνίοιι είχι-: ο;ωπ<S 6πως κω η Θ. 
Ε. επί των ημι-:ι_>ιί>ν μας, νιι ιη•μφιλιιί>οι-:ι κω Ενιί><Τfι ιSλFς τις αψϊοεις 
και τους λιωι\:: χιίτω ηπ6 τη οημιιίιι της Οείας γνι,'Ητfως. 

Όμως το πνειΊμιι της χι,φιιπικ6τητος ποι• δεοπ6ζι-Ί κω κι•ι_>Ηψχι--ί 
Πα\'ΤΟl' οε 6λFς μω:: τις ι:κδηλιί>οεις κω δι_>ιιιπηuιιSτηη:ς, ψποδίζει 
την π αγκ6ιτμια {νωοη των αν Ο ι_>ιί>πων. Τα μεγι:ί.λα ύν τα οι 
Διδιί.σκιιλοι της ιτοψίας ο' 6λοι•ς τοι•ς κωι_>οι•ς μας πι_>οτι_>{ποι•ν ν' 
απαλλαγοι'•με rιπιS την Fξιίι_>τηοη κιιι κηδψονίιι n1ς 1•λικ1jς μας ι•πο
ιπιί.σFως, το Εγιί>. ΔιιSτι το Εγιί>, η πι_>οοω:τικιSτης. δι-:ν ι-:ίνω μιSνον 
εμ.,,6διο ιπην κοινι,>νικιj ζω1j τοι• ανΟvιί>:τοι•, αλλ(ι κι•ι_>ίως ι::ις ι:κείνη 
n1ν πνει•ματικιi. 

Εδιί> Οα πρ{πFι νιι διΕΙ'κρινιοΟι-:ί, 6τι ιτι'•μφωνα με n1ν Θυχτοψκιi 
Διδασκαλία ο (ινΟρωπος ι-'χFι δι•ο Ι.:γιίJ. Το ανιί>ΤfLJΟ Εγιί> :τνfl'ματι-
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κ11 q:ί-cn1 και το κατιίηεuu Εγιί> ι•λικ�j φί•ση. Σε μίιι άλλη ΠQΟΟιψμογιj 
είνω τu :η_κJfχιτο κω ο λιΊκο;. Εάν ενδοσκο:τίοοι•με τον f<ll'T<)\' μιι; 
υα δια:τι<Πιί>υοι•με ιSτι ιSλοι οχεδ6ν λι)γω f()(ι)Tf(_)lΚtjς cιμαυ�·ίιι;. 
έ;:uι•με Οuέιj•ει τον λιΊκο μέιτιι μα;, κω ιι4·1jιΗψ�· το π(_)ιJf)ιιτο ιιτ(_)ιΗj'l
κι5 και αδιΊνατο. Στοιι ς ιιι_>χcιίοι•ς Λιγι•πτίυι•; τιι διΊο ωιτϊι Εγιί> ιΝτι
:τt_)οοc,J;τεί-οι•ν, το ένα τον ΘΗS Όυψι, κω το ιίλλο τον κιικι) ί1δfλψ6 
τοιι Τυψ.ί>να. Κατιί την αt_)χιιία Ελληνικιj πιφcίδο<n] ο Δι6νι100; ποι• 
σι•μf)οί.(ζει τu ανιι'nει_>ο Εγιί>, το Οείο <Ποιχιίο κuτι:ο:τιψι'ιχΟ�-ι ιαιi 
τοι•; Τιτάνες κιιτcίnει_>ο Εγ(J'>, ;.ι.ω ιπην ιη•νέχειu έιι•ιιγιιν τιι μέλη τοι•. 
Ο Ζευ; ιψγιιτΟεί; δω την α:τιί>λειιι τοι• ι•ιοιΊ τοι• �'(_)ιψt-: :;rι•ι_> ιιπι\ τον 
ot't_)lt\'<J και κιιτέκιιι•ιτε τοι•; ΊΊτιινι-:ς, εκ τη; τι'ιι·uιι; των οποίων 
εγενν�jΟηοcιν οι ιίνΟt_)ιι>:τοι οι ο:τοίοι έχοι•ν �-\·τιiς ιιι•τιί>ν το 
Διο\'Ι•ιτιιικι5 στοιχείο, :τιψιίλληί.ιι 6μω; κω το Τιτ<ινικιS. 

Δι' ιιι'Τι) ιπιι Ελει•οίνιιι Μι•ιτηj[_)ιιι οι νΗ)ιι·ι•τοι ιi,ι �Ίλιιν ν' ιιψω
t_)t-'οοι•ν τιι Τιτιινικιί ιποιχιίιι :τοι• ιη'Τι:τι_>ιΗΗι>:τ�-ιΊοι•ν τιι JT[_)(IJTιiyo\'<ι 
!Ενοτικτιι ι)ιιι ν' ωι,1 1:τνιοΟι-·ί κιιι ι'\ ι _>ιί.01Ί το Διο\ΨιτιιικιS :τνιιΊμιι, η
ο�·ίιι l'JT()(IT(((T\;. Κιηcί τοι•; Β ι_>ιιχμιίν�-:; η 1'\'\'()\(( ΤΟ\ 1 ξεχιιψl<ΤΤΟΙ•
ΗΗ'ΤΟί• ιj ι:γι,'>. ιι:τοη:i.�-ί το μ�'γιι �-�Lιι\ι')[() JT()\ I είμι·Οιι ι•:το;:uι·ι,ηιι'νοι
να 1 °:τει_>:τηι)ιjοοι•με. ι)ιιι νιι 4 Οιίοοιιμt' ι:ι; την πλικιj ιι:τολιΊτι_>ωιιη
κω ει•ι)ωμονίιι. 11 Βει)ιί\-τιι Οιι,ψ�·ί το ί\ηων (ιινιίιπι_>ο Ι:γιίι) ως 
Βι_>cιχμάν ι'\ηλω)11, ω; την ιι;τιiί.ιιτο :τοιιγμιηικιJτητιι, η ο:τοίιι Ι'Ι<Η)ι•ι·ι 
:τcιντοι• κιιι είνω πιιντοι)ιΊ νιιμ ο;. Ο Lιινκιί ι_> ιι t' ι_>μηνι:ι•τιjς τη; 
Ι31-:ι'\ι1\-τικ1j; ιι·ιi.ι>ιτοιι ίιι; τονι'ζ�Ί ιiτι η :τι_>ι>ιΗιJ:τικιiτη; τοι• ιινΟι_>ιίι:τοι•, 
το Ι>r(J') είνω μίιι ((\'Τ((:τ(ίτη (μιί-rιιι). ι-::τίοη; ιπη Μ:τιιγκιψι'ιι) ι·κιτιί, 
το Οι:ίο cίομιι, ο Κuίιη·ιι η ινιΤ<ίι_>%<ιΗΠl τοι• ΒιιτνοιΊ ;rιιι_>οτι_>ίνt'ι τον 
ψ_ΗιJ<ι Λι __ ηζοιΊνιι νιι ι)χι•Ο�"[_)<ι>Οι-- ί ιι:τιi την ι)οι•iχίιι τοι• Ι·>rιίJ. ι'\ιιι νιι 
μ.-τοιΗ'ΟΕl ν' (1\'ΤΙληιι,0�-ί μ�· ΤΟ\' Οι--ίο !'((\'Τ<)ν ΤΟ\' (ιινι,'ιπ ι_>ο ι:γιίJ) l)T\ 

ιiί.α τιι Πl_)<ί'{μ<ιτιι τοι• κιiοιιοι• !'ί\'ω �-κί')ηί.ι,'ιιιι·ι; τοιι ι-:νιi; ιινιιiλοίω
τοι• ;.ι.ιιι :τιη-τογνιι'Ηιτοι• ιiντο;. 

Λi.i.ιί. κιιι ο Ηι:ιίνΟ ι�ω:το; ΙηιτοιΊ; μιι; ι)ιιVωκι·ι το ίί')ιο :τι�ι'ι'(μιι 
ιiτιιν μιι; ζητιί ν' <ιψιιι_>tΊΗ>1 1 1ιt' την ιιτομικ1j μιι; 00.ηοη 1 1:τοτωΗiμι:
νοι ;τιη-τ�-ί.ιίJ; Εις την ΟΟ.ηιn1 τοι• 01 1ι_>ιινίο11 :τιηι_>ιiς. () 1 ·κι101 1τιίμι1 
Βοι'•ι)ιι; μιι; rι:τοκ<Lί.ιΊ;τπι ιiτι το Ι->rιί> ιπην :τι_>ιι'{μ((τι;.ι.ιiτητ<ι ι-ίνω μ(ιι
ψπ•ι)<LίοΟηοι;. Ει; τον κιiιτμο ιιι·τιiν τη; :τi.ιLνη;. τί:τιηι: ι)ι \' ι:ίνιιι 
ιιί.ηΟινιi ;.ι.ιιι οτιιΟΕ[_)<> ;.ι.ω ιii,ι 1 1:τιiκtΊ\'Τω t'ι; την ι�ωj τοι, '{ί'{νt-:ιιΟω. 
Κιιι η ωτίιι τη; ί.ιΊ:τη; κιιτ' ιιι•τιiν ι·ίνω μίιι τι•ι1,i.1j ι·:τιΟιιμίιι τοι• Ι·>rιΓJ, 
ϊν<L; μcινιιίJι)η; :τιiΟο; 1 •;τιίt_)ξι:ω; κω ι'\ιωι,Jνίιιω;. , Γχι·ι ι:ι:τωΟι:ί ι::τί
οη; ιiτι το Κιί.ι__ψιι το1 1 ανΟιΗίJ;τοι• :τι�οι'(_)χι:τιιι ιι:τιi την ι)(_)<ίοη τοι, 
;.ι.<ιτιίπt-:(_)ι>ι• Ι·>rι,'ι. 

ι-::τί των ημ�·(_)(ί)\' μιι; Ο Κ(_) Ι(Τ\'(ψοι'•(_)ΤΙ Ε:τ((\'(tί.ιψf)<l\'Εl (J\ 1\'Ι'/_<ίι;



1111) 

()τι Ι'ίνω 11vιί.γ;ο1 v11 κιηι1vοήι1οιιμε πληl_)ως, ιίτι η <1πολι'rψωοη ιι;ιιi 
το Ι•:γι;ι είvω <1πολιΊτως 11vαγκ<1ίιι δια νιι ιι,Οιί.οοιιμf· Ης την ι1λ1jΟ1·ω. 
Κιιι (ΤlΙVt-χίς.1:ι: «()τ<Lν το ι:γι,'J f'ς(tψινωΟι-ί, ο ιί.vΟuωπο; ιι,Οιί.VΙΊ ιπηv 
ηλt-ιιiτητ<ι, γίνπω <>μοω; μ' {ν<1 Χuιοτιi, μ' {νιι ΗοιΌι)<L, ι)ηi.ω)tj 
γίvι:τω πuογμιηικιί. {νιι Οt·ίο ον χι,φίς Ι!γι;J».11 {vvοιιι τοι• ι'\ι•ϊομοι'• 
κιη' ιωτ6ν ι:ι)ημιοι,(_)y)l{Jη ωτι-S την ω-τι1πιί.τr} τοι1 Εγι;J- ;ωι Ι'ψ' <>oov 
�ως χιιj)Ε(_)Υ((fl το (:γι;>, Ι} Π(_)ΟΙJ(ιJΠlΚ<>τη;, το ω•τοοιινt·ί\)ηΤΟ ι)1-:ν Ι·-ίνω 
δι ιvιη6ν νι1 κιηι1νοηΟt·ί η ζωιj κω η <1λ1jΟ1-ιο. «Το Ι- >rιΓι, -ι.ιηιί τον 
Κ(_) ιον<1μο1Ί

(_)τι, ι)εν r'χtΊ κω ι)tΎ rίχt· ποη' ιΊ;τιψξιν (ι)ς οvτιi τη;». 
Ι:ίvω <1πλοιΊιηιηι1 {νι1 οι'•μπτωμι1 HHι>TΙ' (_)l%tj; ιινωμ11λίιι;, Ι'ι; την 
οποίιι απ()('ΊιίJο<ψt· <η'ΤtΚΙΊ/tι·νι-ι.ιj ι'•;ιιψξη Ι'V ι1γνοίι1 /l((;. Λι'γι·ι ι'πί
ηης ιiτι <<ΤΟ ΕγιΓJ ι1v1jκtΊ ιποv χ(_)ιivο κω τον χιΓ)(_)ο· η ιιλ1jΟ1-ιι1 ιiμωc 
ποι• t·ί νι�ι ζωή, ι'ίνυι t·νυ·λιίι ς ι1νt·ξιί. (_) τητη ι1 πιi ιιι•τιί., t·ίνω 
υΟιί.vιηος». Ο t·πίοκοπο; Λιμ πίπ (_) εις το /)t/)t.ίo τοι• η Λτ(_)ι1;ιιi; τ<>l' 
Λποκuι ι φ ιομοιΊ '{ (_)<ιιι fl το εξή;: «Φιiν1-ι ιι1t· -ι.ιί.Οε {vvoι<1 
χιι)(_)Ιιπικιiτητι)ς». Κω Π(_)()(J(){πι. «Το ι:γιΓι (';{(((_)ΧΙ'l (Π(t κιηιΓη!'(_)(1 
π,.- Μιι της φιΊ οεως <Η1ν κιί.τι ιιληΟινιi, ιιλλιί. ()Ι'V ι·ίvω ;ιι1(_)ιί {vιι 
ιι ι'tντωιμι1 ποι• ιως ακολοι•Οι:ί ιJt•νfχιίι;. 2.:το Βοι•('Ίι-ι.ιi ;ι1--ί'1ίο, ι'\ηλιιίΊ1j 
ίΠΟ Π\Ιt'l1μιηtΚ() t·πί;τt·t')(), η FV\'Ol(( τοι• J:γιιJ t-ί\'(tl <tνιΊ ;τιt(_)%ΤΟ;». 

Λι'\t· λφοί μοι •, <tς μην ω-τιιπιηιίψι· Οιι, Ι'ψ' (\ι Η >V ι)ιιηη(_)ο ιΊμι' ι πι >V 
O(_)ιivo t'νιιν οφωπ(_)ιιmj, το κιηιΓrτε(_)ο Ι·:γιΓι η ιtι'\fλψiτη; /.ιι:τιιξιΊ των 
ιινΟ(_)ιΓιπων Οι1 πιψιψείνΗ ιτι•νεχιίις f'vιι ιiνtΊ(_)Ο χ1:ιμ1·(_)ινιi. Μι: ιιι•τιi 
το ι:γιίι ;τοιι ι'ΙtΎ t·ίvιιι φιλιrτης. ιtλλϊι ΥΙ'ίκος. ι'\Ι'\' μ .. ι()(_)()ΙΊμι' \'(1 Ι'ι°Ίι_Ηtl
(,-)(J()l1 μΕ την Λγιί.;τη κιιι την ιι,�Η-λιι,οιιιΊ vη εις τον -ι.ιiομοv. 11 
θt-ιΗΙοψίι1 ποι 1 (t\'TlΠ (_)O\HιJΠt'lΊfι ΤΙ]V Οείι1 γvιίιοη T(IJV μt·γιί.λι,ιν ιi\'TΙJJV 
�ως j1οηΟt·ί νιι /Η:ΗιλλιιχΟοι'ιμ f, <tφι•;ιvί'ζ.ο\'Τt·; το ονιίrτt·(_)ο Ι·:γιΓι την 
πνει•μιηικιj μω:: φιΊιrη. ελ..τί'ζ.ο\'Τt:ς με ω-τιi ω; ιιψπη(_)ίι1 νι1 ;ι(_)ογμιι
τιίΗΗΗ'μΕ εν κω (_)ιίι την Λγιίπη κω n1v υίΊt·λφοοι'•vη rις ολιi-ι.λψ_ΗJ την 
<ινΟ(_)ιιιπιin1τιι. 1\'vοιτο. 

Οι ψι•χ{;. ((\' -ι.ιιΟιψΟοι'•v ί((Η t·ξι1γνιοΟοιΊv η:λt-ίω;. ((;[0/)ι'ιί.λοντιι; 
κι'tΟΕ τι ;τοι• fίνιιι Οvητιi -ι.ω f!Lϊ<10t';, πολιΊ ιι ι•ιJΙ-ι.ιί -ι.ι,: οιΊμψ,ινι1 /lΙ' 
τη Θι--ίιι ΔικιtιοιηΊνη. μπιιj1ιί.λλοντω ιι:πi ιινΟ ι,ιίι:τοL'; ο�· 1jι,ωε;, cιπ1i 
1jι,ωΕς ιπ ημίΟωι•; κιιι ιtπ1i ημίΟωι•ς ο�· Θωι'•;. 

l!ΛUY!Al'XUY (!Jι'οι llιψu;.;... !'ωμ,:;..ο:, l8J 



110 

Η αναζήτηση της Αλήθειας 

Του !Ίil ιJλοιι ΠαυιοιιρτιΊ�η 

Ό:τω; υ:τάvχει η ποικιλία των μοvψ:ίJν, ι•:;τι'ivχει και η ποικιλίιι 
των :τνει•ματικιiJν αναζηηjσεωv. Τα κοινά ενδιαφέvοντu ιη•γκοο
τοιΊv τι; ομάδες, μέυα από τις ο:τοίες γίνοντω κοι'iτη, έΟνη, Οοηιτr.r·ί
ε;, ιδεολογίες. Μην :τιιrτέψεις και μη π.αοωη•οΟείς uδι-:λφέ μω, πως 
μια ομ6.διι (η διr.1j υοιι ομιίδιι) t·ίνω η r.ιιλt''Τει�η ωτιS ιίλλη. Λπλιί νιι 
Qντιι.ηφΟι-:ί; ;τως οι ι:;τιδιιίJξι:ις και οι ιτκο;τοί r.ι'ιΟι-: μως ομιίδιις 
χιψαr.ΤΙJQι'ζοι•ν τυ ;τνει•μυτικιS ι-:;τί;τι:δο r.ω το Οr.CLλο:ηίτι ;τιί.νιrJ ιπην 
r.λίμu.κu. της μεγcί.λη; πιψι-:ίuς μυς. 

ΓνιίJ(_)ιζι: uδι:λψf. μοι• :τω; η ανuζ1jτηιn1 τη; υλιjΟr·ιιι; δΕν Είνω 
ποονύμιυ καμιcί.ς ομcί.διις, κιψιιί.ς ψι•χ1jς κιψιι'iς ΟοηιτκΕίιις ιj ψι•λ1jς. 
Είναι διiφο της ατομικ1jς ψυχ1jς χCLQΙιJμ{νο ιι:τιi ων ΕΝΛ κοινιi 
υυοcί.νιο I Iun'Qυ μας. Κυνf.να; δεν :τuέ;τι-:ι νcι διωι:ημι'ζ.Ει ι-:ιιn1ηjuιιι 
μυνο;τωt.ι5\'ΙU.ς τα μι:ταψιψικcί. μέιω. Μα ιιν (L\'T() ιη•ιιι)cιίνrΊ, κω Οιι 
ιη•�φuίνΕι '(Ια ;τοi.ιΊ uκ6μη, α; μην ιτι-: ιψγι'ζυ κω ιις μην οοι• πuοr.ιι
ί.ι-:ί ωοΟιjμcιτcι μίσους κω χωuιιπηκ6nμιις. Μην κτι'ζΕΙς τοίχοι•; κω 
μη ι)cί.ζει; οι•ομιιτιS:τλημα. ΚιιτcίλcψΕ ;τως η ιίγνοι<ι κω το τιι)ί_)ι ν<5 
μα; ι:;τί;τ1-:δο γvcίJοης είνω το μιiνο ;ψcί.γμCL ;τοι• ψτιιίει. ΚυΟι,-Jς η 
σι•νείδηι rη διει,ιοϊ•νι:τω τcι ;τcί.ντu κινοι'•\'Ιω �L,ί_)ιΗπιί.. 

Όλα είνω ιrι.ι-:τι;,.ιί. κω on:vcί. δεμ(νιι μι: το ιn1111·uινιi μιις ;τνι:1 1
-

μuτικιS ι:πί:τυ'>ο. Το ωΊuιο Οιι ιιλλιί.ζει το κιί.Οι: τι. �-ι.ϊψι:ις, ιι)ϊΕς, 
;τι:;τοιΟ1jοΕις, δο'(ματιομοί, ι5i.u ιιλλιί.ζοι,ιν, ιiλιι τuο;το:ποιοιΊ ντω. 
ΚιιΟιίJς οι ιψι'ζο\'Ιf.ς τη; ιη•νείδηι rης ;τλιιηιίνοι•ν, τιι 1:μ;τ6ι'>ιιι ;τοι• ιπο 
;τcψελΟιiν f-'<ι-ι>αζαv το ι'ψιiμο οιγιί. - οιγιί. κιηιψι>1:οι•ν. 

Ό:τω; αν1ψιιίνο1•μ1-: το ανηφιψικιS κω διΊοr.οi.ο μονο:τ<"ί.τι της 
:τvπ•ματικιj; ιινιιζ1jn1ιn1;, οι ι'>uιiμοι πuο; την ιιί.ιj0ΕΙ<ι ιψχΓί,οι•ν νιι 
οι•γκί.ί vo ι •ν. 

'Γτοι κιιΟιίι; οι δuιiμοι ιη•νr-;,:ιίι; Οιι ί.ι'(ιΗΠΙ·:ιΊοι•ν οι κοι•uιωμ(νοι 
οι)οι:τιil_)οι Οα ιη•νω'ΙηΟοιΊν ·ι.ι�:τοη: <m]V 111 ΙΙΊ 1. 

Ξι-:κινιiνΗ�ς γι<ι το ι)l_)ιiμο τοιΊτο, τιι ι•;τιJί.οι:τιι ι-ίνιιι Οι'μιι zι>ι>νοι• 
%(11 ο�:ί.ηιn1;. 

Υ;τομοvή ω)ι-:i.ιι,έ μοι• ·ι.ω :τι:ι�:τciτιι. 
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/ωιiwηΛιψιτ/;ή 

Θl ) J 1.LΚΕΙΛ 

Τ:χοντuς ι.ινι1ψΕl_)Οι:ί <ηον ψι•οικ6 κ6ομο των φωνομ{νων Οι1 
ι�χολοι•Οψωι•ν Οι_Η1οκπ•τιχι'ς l_)tjω:ι; ιJ;τοι• Οί'(οντω ι1ναλογίt·ς οτη 
ψιΊιnJ. 

Ο ΙηοοιΊς ι:ίπt' «Ι'εννηΟtjτω το Ο{λημιί 2:οι• ως t·ν Οι•ι_Jι1νιίJ κω 1·;τί 
της Γης». Ίοως οημι1ίνοντι1ς 6τι η ι·η ;φι';τtΊ νι1 Πl_)(ΗΗψ/ιοιπ1--ί ;τι_Jο; 
τον Οι1l_)uν6, γω νιι έχυ τιt ίδω Πι(Ιjμι.ιτα, την ίί)ιι1 ομοl_)ψιι:i την ί()l!l 

λιψπl_)ιSτητι.ι πl_){πι:ι νιι Πl_)<ΗΗtl_)/.ωοπί. Ο οι•l_)<tν6; Ι'\ον1--ίτω τ6οο 
έντονιι ΠΟΙΙ (1\1 η )'η ΟΟ.1°1 V(t ?(l_)()(J(ll_)/IO<TΠί ο' (1l 1T()V ;τι_Jι';τ1Ί \'(1 
ι-:ντι-:ίνι:ι τις δοvψπις της. Το κι-:ντl_)ΙΧ<> ιrημι--ίο Jωl_)ιψι'ν1° 1 ιι;τι_J6οιτο
600 ο ιίνΟι_ΗιJπος ι)ι-:ν Ι'\ονfίτω στο ίδιο μ11;ως κιΊμιιτος /Η ω•η>. Ν<ι 
λοιπιSν, η ανι1λοy ίίι Μικι_J6χοομοι• (Ι' η ) κω Μιικl_)<)Κ<><ψοι• 
(Ουι_Jι1ν6ς) υ' 6λu τα ι:πί;η-δα. 

Ο ΙηοοιΊ ς Πl_)οοειΊχπω ιί)()-η: η αι_Jμονίι1, η τιίξη, η ομοl_)ψ<t, το 
φως, η τελει6τητα, η αγι'ι:-τη ποι• ι1πι1υχοι1ν ψηλιί, η όιΊνιψις, η ιοzιΊ;, 
η ιωίJνω ζω11 νι1 χιη1φοι 1ν ιm1 Ι'η , ιίΗJΤf οι ι1νΟι_Jιι>;τ<Η νι1 ζοι•ν <πην 
ίδω αl_)μονία <πην ίδιιι ιιφΟονίυ ιm1ν ίόιιt χιφιί μt· τοι•ς κισοίκοι·; 
τοι1 Οιιl_)ιινοιΊ . λλλά κω το «Ο Θ1-:6ς έ;τλιωε τον (ινΟuω;το κιη' εικ6-
νιι χω ομοίι,Ηnj του», �ως μιλι1Η γι' ι11 1ηjν την μf'(ι1λο;τι_J1° ;τι'οτιιτη 
ιδι'cι τοι1 Μιχl_)6κοομοι 1 

- Μακι_J6κοομοι, κω η1 ο;,/ιrη T<Jl lC::, Ηj,Οι)ιι1-
ζο\'τι1ς μιις με εψ:Οίομιιτιt πλεολογικιί ο' 6τι ίH/)()l_)ll την ιιξίιι μι:λt'
η�ς: της φιΊοης, τοι1 κοομοχιί)l_)ΟΙ' κω ;τιφι1ηΗ_Jιί>ντι1; τα ψων<>μενυ. 
lννοιί1ντιις, ε;τίοη;, 6τι ο ιίνΟι_Jω;τος έχΕL μι'οι1 τοι1 τυ (Ποιχt·ίι1 κω 
τιt 1 1λικι:ί ποι1 ι•;τιιι_Jχοι•ν μ{οιι ιπον <ψF.yίιλο κ6ομο», ιSι.ι-:;. δηλι.ιό�j 
τι; ιδι6τηπς κω τις ιψεη'ς τοι 1 Θ�·οι'•. )Ία να οι•γχl_ΗJνωΟ�-ί μF το 
Οεϊχ6 ;τι_J6τι1πο ο ϊινΟι_Jω:τος πι_Jέ;τι-:ι νιt γνωοίζει το νι>μο τη; οι•·πf'
νειιις, ;τ_ χ. ιπο φuιν6μενο η1ς ι1γηjχηοης με διΊο δια;τιωιίJ\' 6;τοι1 το 
ένα διωτιωιί1ν δονείτω κω δονfί το ω.λο <Πο ίδιο μ�jκος κιΊμιηο; 
χωρίς να το ιιγγίζετε. 

Δ6νηση, λοιπιSν, η1ς χιψδιι1ς, ποι1 έχει την καλοοιΊνη οι1ν μ{η_>ο 
ιm1 ζωιj, της Ν6ηιrης, ποι• ϊχtΊ τη .Lοψία γιιt ψl_)αyμ6, της Ψι•zij;. ;τοι •  
έχει την αγι:iπη χω ει1ψl_)<ΗΤί1νη, η1; Ο{λψn];, ;τοι1 έχ�Ί η1ν διχιιιοιrιΊ 
νη υαν μέτl_)ο τοι• ;τvει'•ματο; ;τοι1 ανιιιμ\1ετω ιπην αλtjΟειιι, κω {χει 
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το 4ως σuν �ϊωη στη ζω11. Δ6νηιrη ω'Τιί>ν μF τις ιη'1ίιrωιχfς κο1τμι
κές ιδι6τητες. Γ:ίνω οι 5 α(_)FΤές uπu(_)ιtίτηπς γιu την Εξέλιξη τ<Η' 
uνΟuιίJ:του, ένας Μικu6ς ΝωJ; μέοα στον Ι\-1ι:γ(ιλο Να6 τη; οκέψης. 
ο ΜικcκSκοσμος μέοα στον ΜακuιSκοιψο. Λλλωιπf «Ειπέ Νιωί τοι• 
ζιί>ντος 0Fοι•» λέγFι ο Οι:ίu; Ιηοοί-ς. Είναι, τΟ.ος, ο ιίνΟuωπος, ο 
μικvι1κοομο; ποι• ζει κω ι:ιοcίγετω στον κ6Ι�,ο τσι• ιπ•�L,αντο;, τοι• 
μuκvόκοιψοι•, μFλFΤιίJ\'1ι1; την φιΊιην, πιψατη(_)ιί>\'1ιtς τα φων6μι:να. 

�) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΛνωμuιSμι:νοι τΟ.ος ιπην ψλοοοφκιj :τλ�-ι•(_)ιί τοι• Οι'μιιτος, ιιπι1 

τη ιι.ίυη τοι.• το πη:ιΊμα ι:ίνιιι οτFνcί ιιι•νδι:δfμι'νο μ�- το �-πϊινω κω 
κιίτω. )Ία να πιψωπψιοι•μι: τις δί-ο ω'Τές ιψχι'ς ΟΕ 1)(_)ι'ωη, το πνι:ι•
μα κcιτΕΙ)cιίνι:ι πuος την ιΊΙ,η γιιι να F(_)yωιπί, :τιί.νιι> της κω η ιΊλη 
α\'Ε[)αίνΕΙ Π(_)υς το πνFι•μα για \'(1 κωJ.ιι:ι_>γηΟ�:ί. 'Ολ�•ς οι %((1(({!%!'1'
ές ιj δημιοι•ργίι:ς ποι• Ι)vίοκοι•μι: ιπο ψι•ιηκι1 Επί:τι•δο δι:ν Οιι μ:το

ι_>οι•οαν να -ι,1:;τ(ψ;ι,_<Η'ν, cιν δι:ν ι•:τιjι_>χι: :τιο ψηί.ιί μω νοημιΗη•νη :;του 
:τuο·ιστατω οτον οχημιιτιομιS τοι1ς. Ίοως ω•τοί ποι1 πιί.ν�· μι'χuι ο' 
ω'Τljν την πει_>ιοχ1j των ωτίων ιη 1νοψί'ς.οι•ν 6ί.η την Επιιπιjμη ο' ω•ηi 
τη ιι,vcί.ιn�: ιJτι Ι)λέποι•μι: ι:διί>, οι εποχές, οι ;τλιινιjτι:ς, το ;τι'ι_>ιωμα της 
ζωιjς μι: τον 1Ί :;τνο, μF το ξιΊ;τνημι1, τη διιιτι_>οι1·1j, την ίt'(ϊι;τη, την γι:ν
νηοη των πωδιιί>ν, το Οιί.νιιτο .. . , δεν είνω :;τιψιί. μιι1 ι1ντι1νιί.κλωιη, 
μια ι:;τανcίi.ηψη, μια ι1πυμίμηιrη Ενι1ς ιί.λλοι• κι1ομοι•, οαν την οι•οίιt 
:τοι• μοιιί.ζι:ι ιπο δένδι_>ο μιt ;τοι• ι)Εν Είνω το ίι)ιο το ι)�:νι)ι_>ο. ιj ιΗtν 
την ιη-τι1νιί.κλαυη ο' ένι1 κ<1Οι_>ι'πn1 ποι• Είνω η υκι1νι1 τοι• ι1νΟι_>ιίJ
ποι•, αi.ί.ιί. :τοι• δι:ν ι:ίνω ο ίδιος ο ιί.νΟι_>ω:;τος. 

Όλοι οι μιΊιπFς πιψοι•οίωων τον ΙΊjϊνο ·ι:ι1ομο <Ηtν μιιt οι•οίιt, 
οαν μια Εικι1ν<1, <Ηtν μιι1 ι11'Τα;τιί.n1, <Ηtν την ιητιιν(ικί.ωιη Ενι1ς ιινιί>
πι_>ου κι1ομοι•, τοι1 0Είοι• %<>ιιμοι•, ιιί.λιί. μω <η'1ιινιί.κλωιη ;τοι• μ;το
ψ:ί νι1 δΕιςΕΙ το ι'ψ<>μο ;του ;τσέ:;τΕι νι1 ακοi.οι•ΟψΗΗ'ΙΙΙ: γιιι αν ξι1νιι
Ι)vοιΊμΕ ω•τήν την πι_>α'(�Ηιτικι1τητι1 ι::τcί.νι1> :τοι• της μοιιί.ζυ, ιιλλιί. 
Είνω ι:ν6ς μι:'(αί.Είοι• α:-τΕι_>ίγσι1:-ττοι•! 

'Οταν ο ι:;τιί.νω κιSομος ι)ημιοι'•γηοΕ τον κcίτω κι1ομο ιί.φηοι: 
:τιη'τοι• την ίΗj,ι_>ιιγίι)ιι τοι•, ίχνη γω να μ.,οι_>ι'οοι1 ν οι ιί.νΟι_>ω:τοι νιι 
τον ξι1νι1f)ι_>οιΊν. Ο Θι:ι>ς %ίJομος ιίφηοι: μι:οιι ιπην ι•i.η οημcί.ι)ιιι γιιι 
να ξανιιf-ίι_>οι•μι: το ι)ι_><>μο ;του :τω•Ει μ�'χι_>ις ω'ΤοιΊ . Μι:ί.ι:τι,'>ντιις τον 
ιί.νΟψιJ:τ.ο κω τη φι•ιrη μ:τοι_>οι•μΕ να γνοφίοοι•μΕ ι1i.οι1ς τοι•ς ψυοι
zοι'•ς, ωττuικοι•ς, 0Είοι•ς νι1μοι•ς. Ε:υ:ί Ι-ίιωίζιτω το J'ΝΩΗΙ 

.Ζ:Λ ΥΤΟΝ. Ό:-τως το ψι•οικιS ιΗ,'ψα τοι• ιινΟι_>ιΓ>:-τοι• ι:ίνω ψ)(_)ϊιις γιιt 
την Εκδήί.ωηη 101 1 ;τνπΊμcιτος, ι-:τοι zω το οιΊνοί.ο των <>ντων zω των 
:τucημcί.των :τοι• ι•:-τrίι_>;ι,_οι 1ν ι•:τιJf)οηΟοι'•ν οτην Εκι\ιjί.ωοη του Οι:ίοι• 
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κω I Ει_)()ι·, ΛιSγυυ. 
Το οι_�γι1νικιS μέι_�ος τοι, uνΟυιι',ποι,, τψιί.γμι.ιτι αντιιποκι_>ίνπω 

ιπην ι11Η:<1 ποιι έχοι,με γω την ψίιοη. Είνω ο ίδως ο Μοφι1ίος %ω 
Ι,ι,ΟμιοτικιSς Νι>μος πο11 κι1πι1ΟιΊνΕι την ποι_�Εί<1 τοι, οι_�γι1νι%οιΊ 

ι1νΟι_�ιι'ιποι ι , 6πως Κ<Η τοιι Lί•μπι.ιντος, το οποίο οι•ντίΟπιιι ι1πιJ 
κοομικιί. 1Sι_�γανι1 ιπη Ο{οη των ανΟι_>ωπίνων. Το διι1νω1τικ6 ον τι>ι• 
<1νΟι_>ιι'ιπο11 Οα <1ντι1ποκ ι_>ίνπω ακολοιΊΟως αλλιΊ. μ' ένι1 πολιΊ ιποιχΗ
ιι'Η)Ι\ τι_>6πο ιπην ιδέο :ιπι_�ί Θι:οιΊ πο11 μποι_�οιΊμι: να έχοι,μΕ. Οι οzι'
οιις φ11οικοι1 - διuνοητικοιΊ ι1νΟι_>ιι'ιποι1 μι1; ιιποι)ΕικνιΊοι•ν κuτ' ι1νιι
λογί<1 τις οχ1Ίιι-ις ποι• ι 1 JΗί.ι_>χοι 1 ν μπι1ξιΊ ιι 1'1011; %ω ΗΗιι·,. Το πν1-ι'•μιι 
τοι, υνΟ ι_>ιι')ΠΟΙ Ι Ι) ι_�ίο%πω Ot' HHι'nt'l_)I\ ozt'oη fll' το πιψιψι·ι.ιΗ) fll!l_) l() 
τοι, οι_>γιινιι,μοι", μιi ι_>ιο ιιτο οποίο δt'V μπιψt'ί μt'V νι1 t·πιι'ψιί.01-ι, 
((λλιί. το οποίο μποι_>t·ί νιι tκδηλι,JΟt-ί οτο πν1-:ιΊμι1 μι'ιΗ,ι τοιι πιiνοι•. 
Ι:τοι κω ο (-)1:ιSς l)ι_>ίοκπω ιί.μμΗΗ1 ιί t\ψΗΗι μt'ιιιι %ω το τι-'J.tΊrτιιίο 
μ6ι_�ιο της ι'Ίημωι•ι_�γίας. Ι•:vι•πϊψχΙΊ οι: ιiλο11ς μ<ι;, ιJπως η ιινΟι_>ιι'ιπινη 
ιη1νι-:ί1'Ίψrη t·ίνω πιφοιΊοιι t·ίη: ως δt'κnις, t'ίη: ως ιrι 1νΗι)η111ς χινηηί
ι_>ιος <1γωγ6ς οι κιί.ΟΕ κι'rπιφο τοι• ιψγιινιομοι'•. 

Το Lίιμπιιν, ιιιιτιS το t'νιι1ίο ζι,ιντιινιS οί•νολο ιι;τοτt·λι-' ίτιιι ι,ι;το 
τι_>t-ίς ιψχtΊ;: Την ψιΊιrη, τον ιί.νΟι_>ωπο, τον (-)HJ 1ί ιπην γλιι'ιοιΗ1 τιΗ 1 

t·ι_ψητιομοιΊ: Τον μικι_>ιS;ωομο, τον ιωκι_>ιi%ιΗψο, το αι_>χt'τι•πο. 
Ο ιί.νΟι_>ι,ιπο� ι1ποκι1λt-ί τιιι Μι%ι_>ιiχοιιμο;: t·μπ1·ι_>ι1'χtΊ ιινιιλογι%ιί. 

τοι,ς νιiμι�ι•ς ποι• διt'ποι•ν το ι11Ίμπι1ν. Ο 1ιικι_>ιJ%οιψο; t·ίνιιι η 
Δημιοι•ι_>γίι1. κω το Λι_>χέτ11πο Είνω ο Η1:ιJς. Ο ϊινΟι_>ω;ως μι: τον 
Λ6γο κιιι τη δι_�ιί.ιrη n\C:: φιΊοης χιιπ11Ο1'1νt·τω μΕ την t·πωτψιη_. την 
πι_>οοι-:ι•χιί, την φιλοοοψίι,ι, την έχιπωrη, πι_>ος το HHi. -�νυ γηονιiς 
600 <1πλιS χιιι ιιν φιιίνπιιι, π. χ. {νιι ψι'ιι.λο ποι• ;τ{ψη:ι ιιπιS ϊνιι ι\έν
δι_�ο ιπην ΛΟ11νι1, δεν ι-:ίνω πιφιί. η f.ι_>μη\'fί(( της ψιΊοη; γιιι μίιιν 
ιφχιί ποι• ι-:κ;τοι_Ηϊ_Ίτηκt· ιι;τ6 τον Μι'γιί.λο Δημιοι•ι_>γιi. Λ; ι1νι1λι>γι
ιποι',μι-: γιιι την διιηιφιιχιί. ποι• fL,o ι_>t-ί νιι ,;τιιι tΊ_>π ιιι•τι1 το γ1-:γονιSς 
ιπον Κοομοχιι'ψο. κω Οιι t·ννοtί<Η>ι'μf πΗ'Ίίι1 οι1νt'χ1-ιι1;, μεγι1λοοι·•
νης, τοι• μικι_>οί1 κω τοι• μt·γιί.λοιι. 

Ο ί\νΟι_>ωπος μ;το(_)t·ί ο;τιrπι'Ίtί:,τοη: ν<1 ι1;τι>κι1τιιιπ1jιηΊ τον ιrι'•νδε
ομο μπι1ξι'1 τοι• οοατι>ι'• γt·γονι1τι1; κω τη; ωiοιιτο; Λοzιίς %ω ω•τιί 
μ{οω της t·κδιjλωοης t'ν6ς Νιiμοι1. Ν ι1 το Οt·μΟ.ιο τη; ιινιιλι•τι%1j; 
μι-:061�011 1 Ως Ε\' τοι; ιΊ.νω κω τοι; κιί.τ(Ι)! ('()χι 6μ(Ι)ς ω•τι> ποι• ι-:ίνω 
κιΊ.τω ι-:ίνω ιιι•τιi ;τοι• ι-:ίνω πιί.νω). 

Το ιινΟι_Jιί>πινο �ιωίλι-:ω πt·ι_>ιχλt'ίfl μ{οα τι>ι• ω.ο το LιΊ ιL,ιιν. Ι·:ξω 
ιιπ' cιιrτιi ι•πι'φχι-:ι μιSνο ο Οι-:ίος Νι1μος ποι• το ιτι•νΟ{η:ι %ω η ;η_>ι,ηη 
Αιτίιι ωτ' ιiποι• Fκποι_�ι-:ι'ιτηκι-: ωιτι>ς ο Νιiμο;. Οτιιν μ{ιω ιι;το μι-:'(ιΊ.λη 
;τι_>οοπιί.Οt·ιιι τη; διι'ινοιιί.; τοι• κιιταλιίξι-:ι οτην ;τι_Jιι'(μ<ιτικιj ;ηι>ί 
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Θεού ιδέα, λέγεται ότι έχει κατακτι1σει τι1ν περίφημη τετρακτί� τοι• 
Πι.•Οαγόρα, εςω απ' την οποία δεν υπάρχει τί:τοτε ... Ιδοί� μία Π(_)()
κληση :φος έρευνα γιά όλους μας, ενα πεδίο στοχαομού και δ(Jϊι
σης. Μεγίcπης λοιπόν m1μασίας, η μελ{τι] της φ11m1ς και η πcιριιη1-
ρηση των φαινομένων, ένα μεγάλο μυιηικ6, που 6τcιν Ι)QεΟεί το 
κλειδί της διείσδυσης και ανάλυιn1ς τους, τιSτε ίσως ψιλuφίοοι,μ�· 
την m•μ.,:ι.•κνωμένη ενέογεια ή πνοή ζcί>οα, F.νιίJ πάνω Οα ΠF(Jιψ�\η 
μέσος ανεκδ)l! .. ωτο, απόλυτο, ανέκφραστο. 

Μέσα σ' αυτούς τους διuλογιομούς τι1ς υχέιn1ς Μικρόκοσμου -
Μακ(Jόκοσμοι.•, μέσα uπο τα φυσικά φαιν6μενιι, οδηγοιΊμωπι: ιπην 
α(_)μονία, στο σύμπλεγμι1 της αντιΟέοΕως τσ1• ΛΝΩ - ΚΛΤΩ Π<Η' 
επεκτι:ίνεται σε πλι:ίστu 6οcι δίδι•μu uντιΟ{των ποι• 6λ1ι το1•ς ι:ίνω 
το ποιίnιστο κω το κt\Ηο Οεμέλιο τι1ς ανΟοωπιSτητος κω τι�ι• κ6ιηωι• 
ολόκλη(_)ου, αιμού 6λu τα όντα τα ενάντια δεν νοοι•νται ι:ιίν δ�·ν 
συγκοιΟούν μεταξύ τους, κω αιμού cιπ6 την πιφιψολ1j κω το ιJL•ν
δυασμό των αντιΟ{των τι>11των επιτι•γχιίνοι•μF. την ιιπιSκτηοη της 
ΛQετής. Λλλωστε η οδιSς που ι:ίνω κιιτ(ι τον I Ιι.�ιίκλι::ιτο «άνω κιίτω 
μία και αιrτ:ή», ΠF.(>Lλοι•ζετω uπu το φως, κιιι είνω το φως ωrτ:ιS πο1• 
αποτελεί μια ι:Ο ψιστη μ(ωκιι τοι• Είναι. Εξιψτιίτιιι ιιπιS ι:μcίς κιιι 
μόνο αν Οα μας τυφλιί)(Jfl 11 αν Οιι μας φc,nίιJει. Ωιπ:600, νιι τι μιις 
λένι: οι π(_)οσωκ(_)cηικοί με τη φων11 ωrτ:11 της πcφcιξενης απ(Jοοϊγγι
στης 1 ) ι_JΩκλείτιας μι:γαλοφι•ϊας: Λν δεν ι:Jw,:ίζεις, δα Οα l)LJ Eίς το 
ανΟ..πιδο, εκι:ίνο πο1• είνω uνι:ςf.(_)εί1νητο και απ(_)ιSοιτο. 

Ελπίζοι•με: ΙlιίJς: ΣιιψιίJς μι: την ι:ογιωία, ιSπως μω; 01,μίζοι•ν 
σχετικά χι,φίu της χοιοτιανικ1jς Οuηοκείι1ς ως Κ(([ ω.λων πιφω\ο
σιuΚ(J)\Ι οχολι.i>ν (Εομητικά, ιε(_)ά κι:ίμενu κ. ι1.) που Οειιψο11ν την 
ε(_)γασίu ως το π(_)ιiηο και ω φελ ιμ ιSτατον ΝιSμον της ιινΟ(_)ωπ6τητος. 
Ιlεοωτέ(_)tιJ, ο ψ6:;ιος 1.1πιSκτι1ιn1ς της ελ.,,:ίδος ω•τής μας 11ποδι:ικνt1Ε
ται με τις τρε1ς Ούuι-:ς που Κ()<>Ι'tJ>μΕ (ωτιjη: κω δοΟ1jω:τω, ζητήπ 
;ι.αι ει.•ρ1jοετω, κουι•επ και ανοι'{ήοεη: το1• Λπ. 1 Ιω'•λοιι ), δηλω\1j 
τις τοεις ανιηκωιSτητι1ς πuος F.(J Ι:υνu της ιιλψ)ι-:ως δωΟι!οι:ις: την 
[1λLΚ(>ίνΕια, το Θάuuος ·,ωι την Κι1uτι:οίιι όηλ. τις (1(_)Εη'ς - <φz(ς 
που zαι_>ιικτη(_)ίζουν την ελπίΟ<.ι '{Ltι την ι.ινι1ζ1jτηοη του φωτιSς της 
Λλψ)ι-:ως. 

11 α;τοκι_η•πτογοcιφηοη τυυ (1ΠΕψοι:λuzιιηοι• και του ((ΠΙ'()((\'Τ(J'Ι) 
·,ωι οτις δ110 κατε1•Ο11νιΗ:ις ΛΝΩ - ΚΛΤΩ κιηαλ11γι:ι οτην Κοινή
Λuz1j. ΔΕν Οα ΠLJF.ΠF.l π ιοη:ι1ω ν(( 0HJ)Q01'Jl!' τη ΟΟ.ηιrr1 μι.ις <1νίο1.ι•(_)η
στην uποκuι•πτογο6ψηση των φωνομ{νων της ί/JΙ'οης. Ι·:ίνω η Οι'λη
σή μας τιSοο ισιι•uή ιSοο κω η φι•οική μοίι.�ιι. Είνω, μπιψιί> ν<ι ;,:ιί>, οι 
διΊο αι•τι-:ς όι•ν<ίμΕις υπ6 τις ιοι.ι•ι_>()Π(_)Ι·:ς κοιψι·,:ι-:ς ι)ι•νιί.μι:ι; ;τοι• 
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Εκδηλιi'ινοvτuι μέuu στο Λπι)λιπο. Ας ι_>ίξυιψΕ ιSμως μια μιιτι{ι κω 
στο ΠΕι_>ιj-Sάλλοv μας: ως Εικιi'ιv του οϊ•μπαvτος, μΕ τον οι•ι_><χνω Οιiλο, 
τοι,ς uοτΕι_>ωμούς, το ζωbωκ6 κι1κλο, τον 1i).ιο, τη οι-:λήvη που ανα
παι_>ιιποιίv τα μι-:γ<ιλι-:ία της οιψαvίας οψαίι_><ις μέοω οι•μf16λωv που 
διπψύvουv την φuvταοία του ιινΟι_><i'ιπσιι. 

Mέuu απο n1 μι-:Μτη της φιΊσης, γενικ<χ, κω τη παι_><ηήι_>ηοη των 
φωvομέvωv της (jηίσης, του ι-:ο<i'ιη:ι_>ου ανΟι_>ιi'ιπου, κω του Εξ<ιιη:ι_>ι
κοιί κ6ομου διι-:ιοδι101 1μι-: 6λο κuι πΕι_>ωο6η:ι_>ο οτη 0Εία γνύΗJη, 
μέοω της ελει,Οι-:ι_>ίuς, της αγv6τητας, της ηΟικής, που γίvοvτω <1δι-:λ
φ6τητι1 κω γιv6μωπι-: ψωτοιπ{ψανο, ένας μtκι_>6ς ήλιος oniv ποt_Η·:ίιι 
μας πι_>ος η:λι:ιοποίηοη - ολοκλήι_>ωιrη. Κατιί την ποψ:ία �ως, μΕλΕ
τιi'ιντιις τη φιίοη κω πιψιηηι_><ιιvτας ηι ψων6μΕν<1, ;ι.ω μΕ Εtλι;ψί
νΕtιι, Οιίι_>ι_>ος κω κιψτψία γκψμίζοι,μι-: τις Π(_Η)λιiψΕtς της πωδικιiς 
ηλικίιις, ως κω τις πι_>οκ<ιτιιλήψι-:ις. Μr.ιτι1 uπ' uιrτή n1v ΠΕι_>ιπr.τι-:ιιι 
διιιπιιπιi'ινοι•με 6τι η ι1ναζ1\τηοη της γνι,ιοη; του ιιγιιΟοι'• οbηγι-:ί τελι
κά στη 01γ1i, την οιωπή. 

Σ' ω.rτιi nJν ι1ν<1ζ11τψn1 της φιΊιn1ς, ο <ίνΟι_>ωπος ι1νuπτί•υοι-:1 την 
ιιι,τοκιψι<ψχία τοι•, την ω,τογνωοία του, καπι_>χ6μΕνος έτοι οτι1 
�ιiΟη της σι•νΕίδηοΕ<i'ις του δηλαδιi διιι της αψωψ:τ1z11ς μι-:06δου 
μετη�uίν!'l ιπην απλιSτητιι της μονιiδος, οn1ν zοι_>υφιi nμ:: ιιπολύτου 
αγνιSτητος κω τοι• <tγ<tΟοι'ι, Εν<ιJ ουγχι_>ιSνως πλ<ηt<ίζι-:ι μι-: <Ηψ.πανιz{ς 
δωοτιίοι:ις ο ιψμ{μφι•τος οκοπ6ς της κοομικιjς ουνι-:ιδητ6τητος, 
τοΙ Jτ{ιπι αντικι_>ι'•ζι-:ι τη γνιιΗnl της αλ11Οι-:ιιις, την πι_>ιΗJπ{λωn1 του 
Οι-:ίου, το Λιιi'ινιο Φως. Οοο z<ιη:ι_>χ6μι-:Οα, λοιπιSν ΟΕ z(ίποια !ΤΙJ\'Εl

δηοωκιχ ι-:πί.πι-:διι τ6οο ιινιψχ6μι-:Οα ιπην ιινιιγνι,φιοη κω επίyνωοη 
της κοομικιiς νοημοοιΊνης. Lι1νδετικοί Κ(_)ίzοι της κλίμ<1zος uιιn\ς, η 
μελ{τη n1ς ψι1ιn1ς μ{οω nJς JHL(_)<tn](_)Ιjoι-:ως των φαινομένων της. 
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Η ηθική της ακρεοφαγίας 

Ίί11J //ΛΝ. Δ. ΛΝΛ/ΝΩΧΊΟΥ 

11 ηΟιχή uποψη της <lΚ(_)ΕΟψιtγίι1ς �·ίνω δι;τλή: Λψ' ι-:νιSς ι!χι'ι ως 
j)ϊiοη το ιπj1ωψ6 Πl_)<>ς την ζωrj των κιηωτι\Jων τοι• ι.ινΟ(_)ι,1;τοι•
6vτων, μποl_)ι-:ί νιt 0f'(J)l_)l)Oι:ί ως λογικ11 ουνr;τι'ιιt ;τ l_)ϊiξι-:ως ηΟικ11;. Εξ
ϊιλλου, ιη 1νη:λεί ι-:ις την <J.ν(ιπτι•ξη της ηΟικ�jς μι-: την (ωκηοη ΕΠΙ()l_)ιί.
ιΗΊ!)ς ιtγι.ιΟοποιοι·• ι-:πι τη; ψι•χ11;.

Ι•:;τιοηjμονι-·ς Ι'l_) ι-:ι•ν1jιιι1νης την ι•;τιί.ι_>χοι•ιιιt οχι'οη μι:ταξιΊ τη::: 
ψl J(JIΚti; κω της ηΟικ�jς ι•πι>ιττtί.(JΗ11; τοι• ι1νΟι_>ιι'1;τιΗ' ι1ν1'γνιι'ψιιων 
ιtπο μιtκι_>οιΊ χ (!ιSνοι• ιSτι οι ιι'\ι'ι:; μας, τιt ωοΟ1jμιηιί. μυ:::, οι ι·;τιΟι•μίι-:; 
ιω;, τιt ;τιiΟη ιως, ι'\�·ν μι-'νοι•v ιtνι-·;τη(_)f:(t(J Τ.(t ι·κ της T(_)<>ψtj;, την
οποίιt λιψj)tiνοι•μι'. Κω Π(!<•πη ιt;τιS()ι'ιςη τοιΊτοι• πιφι'χι-Ί η μι).ι'τη 
τη; Χί!ΙJΟΙ'(ι); των ι >ι νο;τ\'ΙΊ •μιη<ιΗ'ΊιιJV ;τοτιιιν ι·κ τη; ο;τοίι ις ;τι ((_)1' μ;το
()ι'ζπω η πλ1iι_>η ανιιπΤl'ςη των ι1γιλ0ιι'1ν ιω; κιηιιιrτιιοι·ι,Jν. Ει; του; 
ακι_>Ι'οψϊιγοι•ς πιt(_)<tη]ι_>Ι'ίτω ιι;τοιηι_>οιι 1\ κω ιαιS ιtι•τιιιΊ τ<>l' οίνοι• 
(lί{()μη. 

Λια τούτο η uκρ ι:οφuγίu ι:ίνuι δίαιτα κuτι:υνuυτικιj και ι:ξuΊνι
υτικιj, προυδίδουυu ι:ις τα uωΟιjμuτά μuς ι�υΙJμιί φυ<rικ6, λι:πτ6 
και ηρ 11νικ6, και κullωτά τον άνΟρωπον γuλιjνιο και την καρδιά 
του ήρι:μιJ δια της μηιιΗrι:ως των διαΟiιτι:ι,Jν μας προς τα uνllρ ι11πι
νu πάllη. 

11 uκρωφuγίu δι:ν μuς uπομuκρύνη μιiνον απ,; την οργή και το 
μίυος, αλλά ιτυντελι:ί πvοσiτι ης uύξψrη της ι:υuισΙJηιτίuς μuς 
προς την κuλω<JύνιJ και την uγάπιJ. Ει•ι_>ι'•νu την κοινωνικιSτηηt τοι• 
(t\'Oί_)(J);{Ol'. ω; (t:τ�Ί)�Ίς�· η ζ(ι))j των μηω.(ι)\' ((Κ(_)f-'()(j,(!'((Ι)ν (tΠ() τοι• 
Ι Ιι•0(('(ί)t_) (( κιιι ΤΟ\' ΒοιΊ ι)(( μι'χvι των ημι't_)(()ν μ((;. 1:η'vιι ((;{()ι')f-Ίςη 
ι:ίνω η γ�·νι;οj ιπην ψιΊοη πιφιtnj(_)ηιrη τοι• tωϊκοιΊ j)ωrιλι:ίοι•, 6τι τιt 
fΊ'ΥΙ'ηΊπι'v<ι ψ)η ιrι•νιtνηί1ντιιι ι-:ι; τιt ι-·ίι'\η ΕΚf'ίνιι, τιt ο;τοίο ι'>ι:ν 
ι:χ<Η•ν ιtνιί.γκη νιt Π(.ΗΗΗ/'1Όγοι•ν Ι'ι; την ωμιηοzι•οίcι bιιι νο ΤL)<tψΗΊν. 

11 ιικιη-ι,ιι·ιιγίιι οκο;τfί νιι Fςcιιι·ιtνίοι-:ι την αγvιιSτητιι διιι το'i• 
αγιίJνιι n1; ζω1\; κιιι νιt κιιπι•Οι'•νrι την ιινΟvιί1:τινη ι-·νΕ(_)γητιzι\η1τα 
πvο; οκο:τοι•; ι•ψηλιSτι'vοι•ς. Δι-·ν f·ίνω ιιληΟϊ; ι:iτι η ιικ(_)ι::οψιtγίιt 
μfΊιι'J\'1-Ί την Ι-'\'f'(_)'(ψικ6τητιι τοι• ανΟοιι'ηοι•· τοι•νιιντίον την αι•ξιίνι-:ι 
κιιι την ι'Ίιιιτηψ:ί ι-:;τί μιαvι)Τft_)Ο Xl?<iνo. διιSτι οι CJ.Κ(_)Εοφίγοι ι-:ίνω 
μιίλλον f·ι•διι!Οπυι κω μf·γιιλι•η'(_)<tς ιιντοχ1\;. τοι•; Είνω άγνιιJοτοι 
αι ΧV'1\'Ιιtι ;τιι()ψπι;. Ο ιtΚ(_)f<Η/'ιiγο;. δω των r:τιί'ψ(ίοrι,>ν της ι'\ωί
τη; T()l', :τvοχυφFί (((Hj'(tλf<Πf'(_)()\' κω ταzι'•η:vον TOl' Κ(_)ΗιJ</ (L'(Ol' 
;τ(_)ος η]\' ιι;τιSr.τψn] τη::: ιιψη\:::. uνiι.ιχrτuι ηΗιχιίις και χuΟίυτuτuι 
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ευαίσθητος δέκτης ανωτέιιων επιδράσεων του πνευματικού 
κόσμου. 

[ίναι αυτονόητο ότι δυνάμεΟα να φονεί•σουμεν τα επιιηcψιj 
ζcίχι, ευρισκόμενοι εν νυμίμω αμί�νη. Λλλά αι•τι5 δεν σημαίνει 6τι 
δι;ωιοί�μεθα να φονείιωμεν και τα ωφέλιμα ζιί>α, τα οποία 6χι μόνο 
δεν μας κάμνουν κακό, αλλά και μας πQοσφέρουν σπουδαίας υπη
ρεσίας και τόσα προϊόντα δια την διατQΟψ1jν μας (γάλα, τι•Qί, /)οι•
τl'()Ο Κ. α.) 

11 φύση δεν μας έπλασε όντα σαρκ<ψιSρα. Ο οργανιομ6ς μιις 
εδημιουργήΟη κατάλληλος cίκττε να δι•νcrμεΟα νιι ζοί�μF καλύΗQα 
όταν αποφείιγοι•με το ΚQέας και εκ τη; ψι'<JΕω; δι:ν Fίναι ίΊικαίωμ<r 
μας να φονε'ί•ουμε τα ζcίχ.ι. ΜεQικοί ανcιπωΊοι•ν την ιτι•νFίδηιη1 τοι•ς 
λόγω του ότι το έργο του σφαγέως δf:ν το εκπλοι•ν οι ίίΊιοι. Είνω 
πάντως συνυπεί!Ουνοι. 

Οι ω�ρεοφάγοι δεν πλανcίJνται, βΕβωοι•ντFς κω bιιικηι_>ιΊοσοnι:ς 
τα δικαιιΓ>ματα των ζcίJων επί της ζωής, γFγον6ς το οποίο δΕν είνω 
δυνατόν να πραγματυποιηΟεί άνευ ΠQαγμιηικ11ς επανωττιrοΕως Fις 
τας συvηΟείας μας, εις τον πολιτιομό μας, ;ωΟ' 6λην ω•τοι• n1v {κτ<ι
ση και ιδίως εις την γευφγία. 

«Οινοποσία και σαQκοφαγία είναι μεν αληΟ{.ς <>τι ιοχι•ι_Η>V κω 
ρωμαλέον ποιοίισι το σcΓ>μα, αλλά την ψι•χ11ν αοΟενψ,, κ<η<r τον 
Ιlλοι1ταQχον, διιSτι είναι Π()άγματι μεγίιττη η ανc1πτιοξη την οποίιιν 
προσδίδει εις τας διανοητικάς και ηΟικάς δυν6μυς τοι• ανΟucί>ποι• η 
ακ()εοφαγία και άφΟονος η γαλ11vη ποι• επιφέuει Εις την ψι•χ11ν. 

Λυτός που κερδίζει με πα(_)άνομα χQ11ματα του δημοοίου, κλέΙ)ει 
από ιεQά, από τάφους, από φίλους, μF π(_)οι\οσία, μF ψευδομαι_>τιψίο 
και είναι αναξιιSπιcττος ούμβουλος, επίοι_>κος δικωττ11ς, ά(_)zοντcις 
που δωuοδοκείται, μF λίγα λnγια Fίναι 1101-'τη'(μέvος ΟΕ κ60ε ω')ι;ι.ίιι. 

ΠΛΟΥΓΛΙ'ΧΟΥ (//θιχιi, 8J() /;'J 
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ΜΑΙ)
ΚΟΣ ΑΥΙ)ΙΙΛΙ()Σ 

Ο ΑΥΙΌΚΡΑ'ΊΌΙ>ΑΣ <Ι>ΙΛΟΣΟ<Ι>ΟΣ 

Ι'/ΛΝΝ/1 ΚΛΜΛΙΊΝΛΚ!Ι 

Ο Ιlλϊιτων, κ<ί.ποι• ()Την «Ιlολιπί<t» τιιι•, λι'ΙΊ <>ΤΙ ιΗ ;τολιπίι·ς 0<1 
κι•Ι)ΙΊ>VΙ<)VΤΗν κολι'1ΗΊ __ Ηt <ιν Ιlωιίλ1, 1<1ν οι </ ιλιi(Jοψοι •ί ιιν ψιλοοο-

ψοι'•(JιtV οι �ωτιλfίς. l<)οι'ι, λοιπιiν ο μονω\ικ<iς (JT<t χuονικ<ί. της 
ονΟ uωπ<iτητ<ις ((\'ΤΟΚ{__)<(Τ(Ι){__) -- ψιλ6οοψος, ο ι >ωμ<ιίος Μιί. uκος
Λι•uιίλιος, ποιι {ζη(Jι· κω Ι)<ωίλt,•οt· τον 2ο μ.Χ. ωιΓJνιι κω π<ιι' /Lιο
{__)011μt· ν<ι ποι'1μ1' ιiτι t'<)ΙΚ((ίωο1· το λ<iγο ι11•τ<i τοι• 1 Ιλιί.τι,Jνος. 1 Ίιηί, 
ΠΙ({__)<)λο ΠΟ\Ι Ι1ωτίλtΊ•Οt' ιπην πιο Κ{__)ί(Jψη l'ΠΟΧΙ] τιις 1 >,,'ψης -- ιιτην 
t'ποχή nJς π<t{__)<ικμrjς της - <ιξιι,\Οηκf νιι n1v zι•Ι)ι·uνιίιιι'ι, τιι λίγιι Χί!<>-
νω της j)<ωιλι·ίιις τοι•, μt· ιiλfς Ι'Κt-ίνι'ς τις ιφπι'ς μι· τις ο;τοίι·ς JT{__)t'
Πl'I νυ t-ίνω JΤ{__)(Ηκιι�μι'νοc: ι'ν<ις ϊιξιος κι•j\1·uν1jτης. 

Lτωϊκ(iς ψιλ<iιιοψος ο Μίί.{__)κος Λιιuιjλιος, μΕ το μονω)ικ6 φιλ<J -

οοψικ<) τοι• t'ι_>γο «Τ<ι Ι'Ις Ι•:ω 1τ<1ν», Εγκ<ιτ<ιλ,,ί,η:ι τη μητ uιztj τοι, 
γλ<()(Jο<t, γιιι νιι Ι'Κψ{__)<ωπί <ΤΤην fλληνικιj πι>1 1 τοι• n1v fίχ1' <)1<)ιί.ξ1Ί ο 
Ι Ιu<ΓJ<'Ίης ο Λπικ6ς. 

Ο Ι:uv{οτος ι >t·νιί.ν. ω1",(ολοι'ψt·νος μt· τον Μιί.uκο Λι•uιjλιο ω· μω 
ιιξι(iλογη ΗΠ<ψικιj 1n·λt'n1 τοι•, ποι• Πf{__)ιλιφjl<ί.νπω ητο μrγιί.λο τοιι 
ι'uγο «Ι Ιίsιοίι·ι: ιlι:s <Hi�iιiι:s ιlιι ι.:IΗisιί,111ίsιηι.:», μιις τον t·μφ<ινίζtΊ 
(Ηιν ι'ν<ι tΎ<t ι_>t·το, γfννιιίο κιιι οοφ�iν ιί.νΟ ι_>ωπο, τ(iιιο <πην ι,)ιι,rτικιj 
τοι•. ()Ο<> κιιι ιπη δημοοί<ι ζωιj τοι ι. Μιιιν ι,ψιιίιι ΕΙΚ<>Υ<t τοι• Μιί. ι_>κοι• 
Λι•ι_>ηλίοι• μω; ί'>ίνΗ κω ο Μ. Δ. Lτ<ιιιινιi;τι>1•λος ποι• μω; λ{Η <Ιτι «ο 
<ί.νΟι_>ωπος Π<Η' ψ<.ψοιίοf t'πιί.νω μtΎ ιπο (Jι(ψιι τοι• n1ν Jt((νωτλίιι τοι• 
J>ωμιιίοι• κοομοκι_>ιί.τιψο, μ{ιτ<ι 1Η· <ΠΊJV ψι•χrj τοι• κω ιπο ιτ ι_><tο κω 
μt·λ(tγχολικ6 τοι• �Μμμιι την tΊ•γΕνικιj ιτκ{ψη των Ελλιjνων κω την 
t·πίγνωοη των οτωϊκιΓJν, t'γινt· ιικι_>ι�<Γ>ς το ζωντ<tν<i οι'•μj)ολο τοι• 
t·λληνοι_>ωμ<ιϊκοι'• πνΕ11μ<ηος. Ι Ιπιjι_>ξΕ ιι'ι'•οις τοιττιj: J>ω�ωίος οιιν 
πολιτικ<iς κω πολεμιιπ1jς, 'Γλλην ιπη οκt'ψη κω ιπη yλrιJoou κω 
�αΟιίτ<ιτα ανΟοωπιιπιjς ιm1ν ψι•χικrj τοι• 01 1γκι_>6τηιτη». Ο Μϊψκος 
Λι•ι_>ιjλιος δrν πι'ι_><ΗΤf n1 ζω1j τοι• μ<iνο με τη φιλοοοψιu και τη διδα-

οκ<ιλίιι nJς, <iπως ο Επίχnμος, αλλι1 κω οuν f.V<t φωτωμϊνυς ηyf'nJς 
μιας κοιτμοκι_>(ιπψας χιι>ι_><ις. 
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Στο Α' βιβλίο των «Ει; Εαιιτόν», αναφέρει ο Mctι_Jxoς Λι•ο1jλιος 
τι; αρετές χαι όσα άλλα χαλά διδάχτηκε ωτ6 τους πι_Jογ6νοι1ς ΗΗ'. 
α:τό τοι•ς συγγενείς τ<η' χι από τους δαυχcί.λους H)L'. «ΛπιS τον 
παπού μοι•, μας λέει, τον Ου1jρο τυι•ς χιtλοίις τι_JιSποιις και 6τι δεν 
εΟί-μωνε. Αι:6 τη q;ijμη zαι τη μν1jμη τοι• πctτf.(_)ιt μοι• τη ιJΙ,μνιSnμιι 
και την ανδuικ1j συμ.,-τε(_)ιψυ(_)ά. Από n1 μητέ(_)α μου n1ν ει 1οέ/-\ιΊι1 κω 
τη μεταδοτικ6τητα. Το ν' αποφεύγουμε, 6χι μ6νο να κάνουμε το 
κακό, αλλά και να το σκεπτ6μuστε. Και uκ6μ η τη λι τιίτιιτu ιττον 
τρ6πο τού να ζούμε και μακριά uπ6 τα φερσίματα των πλουσίων. 
Κω ηιινεχίς.ει κατονομάζοντος τοι•ς πιω)ιιγωγοι•ς τιΗ•, τοι•ς ι'>ι1Ο%C1-
λοι1; τι)ι•; zαι τοι•; οuψοιΌ; ιι-ίi.οι•; τοι•, :τοι• τοι• δίδιιξιιν τιiοιt ιίλλιt 
ΠQάγμιtτα: την C1\'τι>χ1j οτον πι\νο zω την ι1φοf-\ίι1, το νιt zι'ι\'ι-:ι κ<1νιίς 
μuναχ6; τι>L' τις δοι•λι::ιf; του, το να μην είνω πει_>ίt'ι_>γος zιιι νιt μην 
επηι_>εuζετω α;τ<5 ιη•κοψι1ντίε;, το νιt μην ιωχολιίτω μι ωηjμιι\'Τ<t 
:-ι(_)άγμιtτcι, την ανάγκη του να bιορΟιίινει και να φροντίζει τον 
χαρακτήρα του, το να είναι κύριος του εαυτού του και να μιιν 
παρασύρεται σε τίποτα, την αντίληψη της σύμφωνης με τη φύιrιι 

ζωής και πολλά άλλα. 
Ι:ίναι Οω•μωrτι\ π.ιίι; ο ηγεμιSνιtς <ιι•τιiς μι· τις τι><Η'ς lf (.?Ο\'Τίι)ι·ς 

για το zι_>άτος τοι•, με τοι•; τι\οοι•ς πολέμοι•ς zιηιί. των t'χΟι_>ιί,ν της 
πcηι_>ίδα; τοι • ,  είχε τη διϊιΟεοη κω τον zιtψ() ν' ι-1;-ιομονιίινπω, νι1 
οτι:zεται «ενιίιπιο; ενωπίω» κω να φιλοοοψιί f)i.t'πο\'Τιις κω zι_>ίνο
ντα; τα ανΟοιίιπινα ιtπιi μω διz1j τοι•, ι•ι ιηλ1j οzοπιιί., μιtzοιιί. ιιπ· 
του; αντίλαλους τη; γης. Κω δεν t'ίνω ο λιiγος τοι 1 ο λιiγος 1:νι\ς 
<1,ιί.οοιSψΗ' πο1 1 ψί.οο<ΗJ,t::ί με Οεωι_>ίι·; zuι μπιιφι•ιτικές ΕΙL,ν1·ιΌοι'ις 
ποι• bιν uποf)ί.έποι•ν οι: zιtνένu πι_>ιατι%<> οκο:-ιιS. Ι:ίνω ένι1ς λ<iγος 
ποι• :-ιηγϊιζει εκ Ι-ΙuΟέων zιtι ιηιτιιποzι_>ίν1·τι1ι ιπις Π(.?<tyμ<ηιzι-'ς τοι, 
ι)ιuΟ1'οει; για ι:ναν ηΟιz<iτει_>ο Κ<>ομο zω γιιι {νιιν πλι:ιιiτι:ι _>ον 
ι1νΟ(_)(ιι:-το. 

Ο Μ6οκο; Λι•ι,ήλιο; Ι)ωτίί.ι:ι•ι11:, ιiπ.ω; ι:ίπιφι:, <πην πιο κι_>ίοιμ η 
Eπoz1j τη; Ι>ιίψη; - <rτην εποχ1j τη; π<φιι;ι.μ1j; τη;. Ι Ιολi.ιί 1:ίνω τιι
ιιίτιιι τη; π<1ι,<1zμ1j; ω'Τ1j;: η <αοχυί.ίνωοη των ηΟι,ιν, η χιtί.<ί.(_)<ιΗΤi] 
H>L' Π((\'(ίι_>zωοι• Ουψοι• τη; ()l%Ο'(ι'νι--ω;. η ((;-[Ει_>ίγοιι;ττη ο;τ<η<ί.ί.η 
zιΗ ;τοί.ι•η'ί.πιι των πί.οι•οίων zιιι «ι:ι•γι·νιίJν » J >ωμ<ιίων, η ιι,,ι,-Jχι-:Ηι
;ι.(ll η (tΠΟΚΤ"1)\'(J)<Jη τοι• ι,ωμιϊιzοιΊ <>ϊ.ΪJ>l'. :Ί:<Η' ι)Ι:ν Ι'\'1)ιω1,1'(.?πω γω 
τί;τιη' cίί.ί.ο, εςιiν γιu ι)l((νομ{; zω Ουίμιηυ, η ω)ι<ιψψίιι των ιηι<ιJ
τε(_)(ιJ\' τιίξι:ων γιιt το ;ι.οιν<i zιιί.ιi .,,.ω η τιί.οη τοι•; γω ,•i.ιzι'; u:-ιοi.<ι.ιΊ
οει;. Ί'ι•zοδιιίJzτι-:; zω ι:;τιτήbποι, z<ιφί; ηΟιz(ί. zιι.ι (ΗιJΙωτιzιί. Hf,()
(')[((, %UΤ<>ι__>Οιίινο1•ν νυ <f,Ο<ίοοι·ν ω; τιt ιι.νιίrτ:ιη<ι ποί.ιτι'r.<ί. ιιςιιίψιηιι .. 
Κω ι)ι:ν ι-·ίνω μ<iνο zιιzοι)ιιιμονίι·; ιιι'τι'; ;τοι 1 μωπ(ζοι•v την ι:;τοz1ί 



121 

της Ι1ιωιλΕίί!ς τοι, Μιί.l_)κο1• Λι•l_)ηλίοι• κω κλ<>νί�οι•v Τ<< !J1Ίι1'i.ιυ τοι• 
Κl_)cίτο11ς το11. Είvω ί!ΚιSμη κω ο κίvι'!ι•νος των j1<ψl1<tl_)lΚ<1Jν λωΓJν 
πο1 1 τον ι1ποχl_)t-:<Γινοι1ν V<ί το1 1ς πολ1-·μιί.1·ι ιJf ιJλο οχι·ι'!<Sv το ι'!ιϊωτημ<t 
της ι)(ωιλΕί<tς του. LE μt<ί τr-τοt(( λοt;Τ()\' ι)ιΊο;ωλη 1-'Ποχ�i της l_)(ι>μ<tϊ
κ11ς ωrτοκl_)<η<)l_)ίυς r.ζψτι-· κω Ι1ωτίλι-·ι 11' ο Μιί. l_)χος Λι•uιjλιο::. Κω 
αvcίμΕ<Ηί οτο μικl_)<ί ι) ι<tλι-:ίμμιη<t μπυξιΊ ι)ιΊο πολ(μ(Ι)ν 11 κω τι:: 
νιΊχπς <ΤΗί <Πl_)<η<J;Πι)υ, <tγl_)ι•πνοιΊοι-·, οτοχ((ζιiτυv, «ι'οκιαπ 1'νι)ον,, 
Κ<Η Ι''(l_)(ίψΕ ιτ' fV(! ιτημι:ι(ι)�Ηη<ί.l_) ιο Τ()\)ς ιποzωιμοιΊς τοι•, (ίΠΟΠ\\1()
μι:vος «ι-Ίς ΗΗΙΤ()V». 

Λς 1)οιΊμ1_. τί ι-·ίvω η LΤΙιJΪΚΙ) ψιλοιΗΗf ί<t, ωι οιί μιί.ι'φι· γιυ ι'ν<t 
LτωϊκιS φιλιiοοψο. Ι•:ίvω κι ω'ΤΙ] μω <tπ' τι::: ;τολί.1'; μ<)l_)<f 1':: τη:: 1·ί.ί.η
vικ1jς ψιλοοοψίιtς -1\ μω <tπ' τι; 1)ιΊο ηλ1:ι•τιtί1ς 11.ιψιι,ι':: τη;: 11 
Επικο11l_)ικ1\ κω η Lτωϊκιj φιλ<ΗΗΗ(,ί<t χλι·ίνοι•ν τον χιΌ;ι_ί;> τη; <(l_)/<tί
ίίς ι-:λληνικ1jς ψιλ.οοοφί<tς. 

Ι•:κι-·ίνο ;το1• ι-:νί'\ιαψι' l_)ι-' ι τη Lτωϊκιj ιι,ιλιΗιοιι ίιt ι:ίνω η ηΟικιί 
tt:λt:ί<1JOΙJ του uνfJι.ιι,ιπου, που τον fJ{λιι ι:υοι:jlιί, πι.ιιίον, uνι-:ξίκιυω, 
ικuνιi ν' uντιμι:τωπίζιι και να ΙΊ{ χετuι τα uνΟιι ιΓιπινα μι:: Ηυγκατιί
βuιτιι, μ ι:: φιλιιλλ ηλίu, μ ε uπιίflι-:ια. 

Lτη Ι)ι(ψη, ποι• κιη<ί. την ι-·;τ<>χιj τη; j)ιωιλ1·ί<ι::: τ<>ι• Μι't(_):.ι.<Η'
Λ1 1 l_)ηλίοι• ΠΙ-' l_)νιί.ι-:ι μω τ<ψ«χ(Ι'Η'Ίη ΠΙ'l_)ί<>ι)ο μι· �rολιτιχι':: Χ<tι κιΗ\'tιJ\'Ι
κι'ς ιινωττιηιΓΗπι; πο1• Πl_) <ΗJΙ(Ι)\'ίζοι•ν την πιι(_)<ικμ�\ τη;. η Lτ(Ι)ϊχ�j 
φιλοοοψίυ ;τι-'l_)νι'ιι-Ί μω ς1'zι,φιιπ1\ Οι'οη γι<t νιι γίνι'ι :-τιΗtγμ<ηιχιj 
obηγijτl_)t<ί το1• ανΟl_)<Γι;τιΗ'. Ι·:κ1·ίνο ;τοι• ΟΟχι ι-'ί\'<tι ν<t j)ψί 1'νυ ιπ�j
l_)Ι'(fΗί γω V<ί ;τιψ;τ<ηψπι μι-: <Tl'(OΙ'l_)t<ί. Κ<tι γ<tλ�jνη ιπο1•; ι'\(_)ιiμι>t•; τη; 
γψ:. Κω το ιτηjl_)ιγμιt ω•τιi 0(( το ι) (_) IΊ οτη Lτωϊκ,j ιι ιλιΗΗΗf ί<ι ιιτη 
l_)ωμ<ϊίκ�j τη; μι)l_)<1·1j. 11 Lτωϊκι\ φιλιΗΤ<Η( ίιt ι'!ιιικ(_)ίν1:ι τ<ι :-τ(_)ιί.γμ<η<t ιπ 
διΊο κ<ηψ(<ψίΕς: ο' ι-·κFίνιι ;τοι• 1-:ξιι(_)τ<ΓJ\-τιιι <ι:-τιi μ<ι;, χιιι γι· ιιι•τιi 
μπιψοιΊμι-: νιt τίί Ες<Η'<Η<ίζιΗ•μF, κω ο' ι-·κι-:ίνιι ποι• ι-'ίνω ιιν1-'ξιί(_)τητ<ι 
<ιπ6 μυς - που σl'μβαίνουν χωι,ίς τη l){ληιτή μας, και που πιι{πι:ι να 
τα δt:χιiμuοη με κατανιiψτrJ και απιίllι:ια, u<ιού i'\ι:ν μπιψούμΕ νιt 
κιίνουμt: κι ιιλλιιίις. Γι<ιτί μF το \'(Ι �\'(Η(ν<ωzποι•μ�· %((1 \'({ ι•;τοιι ι-'
l_)Οι•μι-: γω τη φι•ιτικ�j ι-:ξ{λιξη κω φΟι)l_)ϊι των :-r(_)<ιγμιίτ1,ιν. ιi;ι μ<J\'Ο 
δι-·ν {χοι•μι-: νcι ΚF(_)ι'>ίοοι•μι-· τί;τοτcι. <ι!.λ<ί. κιιι ΚΙ\'ι)t'\'fί'<>t'μ�· νιι 
χ(ίιτοι•μι-: την ψι•χικ�j μcι; γιtλ�jνη. 

Λπ6 ;τοιΊ 6μω; π(_)oijλOF η ονιψωτί« τη; ιι ιλιωοιι·ίιι; <ιι•τ�ίς 
«Lτωϊκ�j», κιιι ;τοί<ι ι-·ίνιιι τα j)ιιιτικιί. ιποι;,:ι-·ί<ι τη; ;τι;ι• τη Ο1:μ1--ί.ιιΓι
νο1•ν ιπη μακl_)ϊι ;το(_)ι-·ίcι τη; ιποι•; κιSιτμοι•: των ιί'\1:ιΓιν: 11 ι ιί.ιΗΗΗf ιιι 
((\'Τ!] διδ<ί.χτηκf γω :τοιΓηη ψΟ(_)(( ((;f() ΤΟ\' Ζ,jνιι)\'((, ιπη ιι ιί.ιΗΗΗ( li'.1] 
υχολι\ ποι• ίδ(_)Ι'(Jf ιττην ΛΟ1jν(( κω ;τοι• ι) (_) ι<Τ;ι,()Τ(ί\' οτην I Ιοιχίί.η 
2:το<ί. - κι <ιπ6 την το:-τοΟFοί<ι <ιι•ηi ;τιj(_)Ε κω τ' ιiνομιί τη;. 
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Τα «Εις Εαυτόν» τοι• Μάρzου Αι•ρηλίου μ .. ϊοροί•με να ποι•με ότι 
είναι μάλλον μια ηΟι;ο1 παρά φιλοσοφία - η ηΟιz11 της απάΟεως, της 

π(?αότητας, της καρτερίας, της πίστης στη σοφία της θεϊκής Π(!t>
νοιuς. Την ηΟικ11 αυτ11 δίδασκε και ο Επίκτητος, ποιι Οεωρείτuι ο 
;τρόδ(_)ομος του αυτοκράτορα φιλοσόφου. Και οι δύο αυτοί 2:τωϊκυί 
φιλόσοφοι συμφωνούν ότι τους ανΟρuJπους δεν τους ταράζουν τα 
δυσά(_)εστα πράγματα που τους συμβαίνουν, αλλά η γνύJμη που σχη
ματ(ουν γι' αυτά. Από τους ανΟρώ;τους λοιπόν εξαρτϊιτuι ν' αποΙ)ά
λουν τη δυσάρεστη σκέψη που έχουν κάνει για ένα π(_)άγμα, για να 
ηοεμίσουν. Λς δσί,με όμως τι λέει πάνω σ' αυτύ κι ο Επίκτητος: 
«Δεν ταράζοι•ν τους ανΟρι;'J;τους τα ;τρ(ιγματα, αλλύ.. οι γνιίψες ;τοι• 
σχηματίζοι•ν για τα π(_)ϊιγματu. Ο Οϊινατος :τ:.χ. δεν είνω κϊιτι φ<Jί)ε
(Jό - αν 11ταν Οα φαινόταν zαι του ΣιιJΚ(_)c:ίτη φοl)ει_ΗS -, αλλc:ί η ιδέα 
του Οανϊιτου, επF.ιδή είναι ψJβει_>ή, ut'Tll �ως τι_>ιψι:ίζΕL. 'Οτω• λοιπόν 
συναντοιίμF. ψπόδια ή μας πιϊινει τα(_)αχ11 ή λύπη, ποτέ να μην απο
δίδοι•με την αιτία οε άλλους πα(_)ά μόνο στον εω'Τ6ν μας, δηλιιδ11 
στις γνόψες μας». «'Οταν δεις κύ..πυιον που κλuίει κω λι•πι:ίτuι, είτε 
γιατί ξενιτεύn1zε το παιδί τοι 1, είτε γιατί έχuυε την πει_>ιοι1οίu του, 
πι_>6σεχε μη σε παραυύ(_)ει η εντύπωοη από τα εξωτι: ι_>ικύ.. αυτά ατυ
χήματά του. Αλλά να έχεις έτοιμη τη ω.έ ιη πως λι•πι:ίτω, όχι απ6 
αυτό που του συνέβη, αq,οί• άλλος δε λυπάται, αλλά απιS τη γνι/>μη 
που εσχημάτισε για το συμl)άν αυτό». Κω συνεχ(ζει υ' έναν ύ..λλο 
του στοχασμό: «'Οταν σε λυπεί κύ..τι εξωτει_>ιzιS, δεν ο' ενοχλεί το 
π(?άγμα, αλλά η ιδέα που εοχημάτωες γι' cωτι5». 

ΟρΟολογιιπής ο Μ(ιοzος Λυ(_)ήλιος, αλλ(ι και τ6οο ιιπλι1ς οτις 
σzέψεις του μας λέει 6τι ο άνΟι_>ωπος είναι υ εξουοιωπής του αω
τού τιη•, κι ε;τομένως οτο χέ(_)ι του είναι νu τον κιηειιΟιΊνπ είτΕ πι_>ος 
το zαλό, είτε πι_>ος το zαzό. Ι'ιιηί λοι..ϊιSν νu μην πι_>οοπιιΟι-:ί να επι
τί•χει το Π(_)UJTO zαι ν' ωτυφ11γει το δεύτε(_)ο. 'Οτuν ιSμως ο c:ίνΟι_>ωπος 
κάνει το κuλ6, όταν κc:ίνει μιαν ε1•ε(_)yεοία, μας λέπ υ' έναν ι:ίλλο του 
στοχασμό, δεν π(_)έ:ιει ν' αποΙ)λέπει σε ·,ωνένα διzιS του υυμφέι_>ον -
οί'Τε στην ευγνωμοσι'1νη εzείνου που ευει_>γετήΟηκε. ΔΕΥ πι_>έππ να 
τον Οεωσεί οφειλέτη του, zαι να μη σκέπτεται πάντα ότι τον ευει_>γέ
τησF.. ΛντίΟετα, ο άνΟι_>ωπuς που χάνει μιαν ευεργεσία, ιSχι μιSνυ δεν 
πσέπει να επιδιόJκει να ωφεληΟεί και υ ίδιος απ' αυτήν, αλλά να 
r.άνει zαι άλλες ευεογεσίες, 6πως «το κλήμα που ετοιμάζεται στην 
όιρα του να ξανακάνει ιπαψιJλια. Τότε έχει Π(!αγμuτική αξία το 
καλ6 που κάνουμε: όταν οεν πε�ιμένουμε κανένα αντάλλαγμα». 

Συνεχίζοντας στους στοχασμούς του με την ίδια πάντα Π()ύUεση 
να r.ατευΟι!νει τον άνΟ(_)ωπο π(_)ος το r.αλό r.ut την απάΟεω, μuς λέει 
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ότι δεν πι_>έπει ν' uγuνuκτούμε γω 6,τι μας ιrιψj)uίνει. 
Είναι συγκινητικ6 το πιSου ψι_>οvτίζει, το πιSου πιωχι'ζ1'ι ο ηγι·μιί

νας αuτιSς να κι_>uτήσει τον εuυτιS του Uεοοι-:t)ή, bίκωu, καλι\ψι•χο, 
απλιS, ιπαUει_>ό ιm1ν άσκηση των κuUηκιSvτωv του. «Φl_Η>ντιυι', οιιμ
βuυλι-:ύει vu μη σε πu(_)uιη>ρει τu πει_>ιj)άλλον uou ouv ιωτοκι_>ι:ίτιψιι 
με τuυς uυλuκιSλuκες κuι τους ιη,μψε(_)οvτολιSγους οιιμ/)οί•λοι•ς, γιιηί 
αυτό Uα είναι UλιβεQό, ιSχι μ6νο γιιι οέν<1, ι1λλά κuι γω το ;ψϊιτος 
σου. l l(_)οuπάUηοε να μείνΕΙς ολοκλη(_)υπικc:ί τέτοιος 6πιι>ς UΟ.ηιΗ· v<1 
οε κάνει η φιλuυοφίu. 2:έ/)ου τους ΘεοιΊς, <ΗιJζε τοιις uνΟ(_)ιi>ποι•ς. 
2:ύvτομη η ζωή· έναν κuρπ() της ζωιίς μας ουνιίζουμι: ΗΤΙ\ γη: ψυχιί 
ι:νι.ίeι:τη και πριίξι:ις κοινωφι:λι:ίς». Κω μvημονΗΌ�·ι Ι'ι'!ι,·J τοv πιη�\Η1 
του κuι ι)ι:ίοκαλιS του Λντωνίνο Κ<Η ιSοες ιφπές ι'Ιιι'Ιιίχτηκι' κοντϊι 
του κuτϊι την άοκηση των ωnοκι_><ηιψικιιJV τοιι κ(1()ηκιίντι1Jν, γω ν<1 
προτ(_)έψει τον εuυτιS του: «Τέτοιος vu είοω κω οιι, ι,·Ηπε με κιtΟι1(_)1\ 
συνείδηση ν' αvτικρύυεις την η:λειιτuία οοι• ιiφι1, ιί;τως t'κ�·ίνος». 

Μονuδικι)ς σκοπt)ς τιις ζωής μας πρέπει νu είναι το νu κιίνουμι: 
πράξι:ις ωφέλιμι:ς για τους συνuνΟρ(ΙΙΠους μας. 2:' ωrrιί κω μιίνο -
οτην εξυπη(_)έτηοη των ιη•μπολιτιιJν του βQίοκΗ υ Μc:ίι_>κος Λι•u�jλιος 
το ν6ημα της ζωής κuι την ευτιιχία. 11 !._)έπει να Uι1μ6μωπε, μι1ς λέι·ι, 
ότι καUένuς μας είνω «μέuος του σι1νιSλοι1» ποι• κι•Ι)ψνιι:τω ωτιί τη 
φύιnJ. Και σκοπιSς της φιΊσης, που στην έννοιά της ;τ�Ί_>ιλιψj)ι:ίνπω 
κω ο Θε6ς και η αλψ)εω, είνω το γενικιS κι1λιS. Δεν πuέπΗ λοι;τιίν 
να ταραζόμαιπε και ν' αγανακτοι•με, 6τι μι-'οu ιπην αίΊιι:ίκωτη uοή 
των πρuγμάτων Uα χQεωιπεί να Οι1οιάuοι1με τον �-ι11 1τιSν μιις γω 
χάρη του ιτυν6λυυ. Γιατί με την Οιιι;ία μας Οιι ιΗ 1μj)ι:ίλοι•με κι φι-ίς 
οτην ανανέωι;η του κ6ομου - ιπο να ουνεχίζΕL ο κιSομος την ποl_)είu 
του ανανεωμένος και πιο «ακμαίος». 

«Ένδον σκάπτο,, παι_>Οτ(_)ι•νει τον εαυτιS τοι• ο ι1ι•τοκuι:ίτωl_) -
φιλ6σοφος, «ένδον η πηγιί τοι• αγαUοί•, κω αεί ανιψλιΊΕΙν δι•νιψένη 
εάν αεί σκάπτης». Κι αυτό φαίνεται 6τι έκανε υ' ιSλη τοιι τη ζωή. 
Μπορούμε ακ6μη να ποί•με ιSτι απ' τον βαuι•ιrήμι1ντο αιrτιS υτοχι1-
σμό που ξεκινά 6λη η φιλοσοφία του. Μιίνο με την uυτογνωιτίu, 
μόνο με το αδιάκοπο σκάψιμο μέσα στον εαυτό μας, Ou μπορέηου
με να πολεμήσουμε τu πάθη μας και τις μικρ6τητές μας κω νu 
κάνουμε ν' αναβλt:ισει η πηγ11 του αγαΟού. 

Τί μπορεί να μας οδηγήοει ι;τη ζω11 - διε(_)υηι:ίωι ο 2:τωϊκιSς 
αuτιSς φιλόσοφος. Και απαντά: «'Cνα και μόνο, η ψιλοοοφίC1. Κω 
τούτο αν κρατάμε το εσυπερικό μας δαιμόνιυ μακ(_)ιά απ6 ατιμία κω 
βλάβη, δυνατότερο από ηδονές και πιSνους. Ε;τίσης τα σι•�φι:ίντα 
και τα μοιραία να τα δέχεται, γιατί έρχονται από 'κεί α;τ' 6ποι• και 
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αι•τό; 1jλUF· και ;τάνω ιι;τ' 6λcι το Οιίνιιτο μF 1jιη·μη γνιί>μη νι1 τον 
;τfQψένει. Τι; ίδιε; ;τfι?ί;τοι• ιτκ έψει; διιιΤ\';τ(ί>νει, με δωψ<ψFΤΙΥ.<ί 
λιSγια, ;,:ω σε άλλα r.Ειj'άλαια των «Ει; t"<ιι•τιiν», για να ε;τιιn1μuνι'ι 
ότι είναι φι•!Ηr.ά και ανcι;τ<iφευκτcι η q'Οοοιί ;,:((l ο Οιίνιηο;. 

Λ:τοηΊνιiμενο; στην ψι•χ1j τοι• ο «ειπψμιΕνος» ωrτ6ς φιλ<iιτοφος 
την οωτά αν ()' αξιωΟt-ί ;τοτέ να γίνει <i;τω; αι•τ6ς τη Ο έλει: «Θιι 
γίνει; cΊ.uαγε. κά;τοια Cj'OQά, ψι•χ1j μοι•, καλή και απλή ... φιιν1-:οίίπF
l''l α:τιS το οιί>μcι ;τοι• οε ;τεοιέχει: Θ' α;τω-:τψτει; ;τοτέ τη διιίΟεηη, να 
τ' αγιι;τά; 6λα και να ιτοι• cψέιτοι•ν 6λu: 

Δεν ι•;τetοχει ιττ<ι «Ει; Εαι•τ(iν» ο ιΊτε ι'νcις ιττοχωτμιiς τοι• 
Μιtί_)r.0\' Λι•οηλίοι •  ;τοι• \'(( μην cι:·ωιυ,έ;τ1--ι (Πην ηΟι;οj η:λΕίωιτη τοι• 
ανΟιΗίηοι•, έτοι :τοι• νcι τ<t 1-\λι';πι 6ι.<ι ιηη ζω1j μt· ;,:ιιτιινιiψτη %(([ 

cι;τοbοι.1j. να ανέχεται και να ιrυγχωι,μί τις ul'>υνuμίι:ς και τα ηφάλ
μuτα των ιrυνuνl!ιι ιίιπων του, να μη ν επuνuιrτuτι:ί κατά της μοίρας 
του για 6,τι υποφέιιει, για τη φflοι.>ά του, για τον χuμ6 αγαπ·ημένων 
του προηιίιπων, κι uχιiμ η να ηυμφιλιιίινετuι με τον Ηάνuτο, που 
6πως ο ίi'>ιος λέει, Ι'>εν είναι τίποτ' άλλο παuά η φυίτιχή bιιiλυηη 
των ιrτοιχι:ίων που ηυνι:νcίιflη ::ιων γιu να τον χάνουν άνflιι ωπο. 

ΜΕ <ινΟuω:τιιττι;,:1j ι'Ίι<ί0Ητη r.((l μ�- 1-l<ιΟιΊιί γνιίΗτη της ψιΊοη; τοι• 
ανΟ[_)ιίηοι•. οuίςει ω; t·ξ1j; το r.ίιΟηιιειΗινιi ;τ[_)(>'((_Ηψμ<ι της οι•μ;τι'l_Jl
ιι,οι><ί; τοι• <ι;τι:ν<ιντι των ιίί.λων: «Λ:τιS το ;φωΊ ν<ι λι-:ς ιπον Ηι1rτ1iν 
ιτοι•: Οα ιτ1•ν(ιντψτω ;τ1--uίt·uγοι•;, ιιzιίuιιττοι•;, ι•Ι-\uωτι';. !'Ί1iλιο1•;, 
<j Οονf(_Η11'•;, εγωϊιττι-';. 'Γ.γιν<ιν τι'τοιοι, γ1ιιτί ι'Ίι:ν μ;τ1){_)01'•ιτιιν νυ 
ξι-:ι.ωuίιτο1 •ν το κcιί.ιi cι;τιi το zcικ!i. Εγcίι ιiμω;, ;το 1 • ι'ι.ω μι--λι-:τψ Η·: ι τη 
φιΊιτη τοι• κ<ιλοιΌ _ ;,:ω zcιτcίλcιf-\υ ιiτ1 ι--ίνω ίι>l_Ηιίο zω τοι• κcι;-:οι'• ιiτι 
είνω ιτιι.rιμι'ι>ιi, �-;τί!n�; zcιι τη ψ11ιτη τοι• cινΟ [_)ιί1;το1• ;-:ω Είι'Ίcι ιiτι ιτ1•γ
'(ΗΙ'ιΊει μο�ί μο1•, Ι>ϊ. Ι ίι;τιi ιιίμcι 1) ιτ;τ({_)l l((, (!)_λ(Ί_ γιιηί /ΙΠΙ'ϊ.ΟΙtμΕ <171!1 
τον ίι'Ίιο \'ΟΙ' ·ι.ω cι:τci την ίι'Ίιι� Oi-'iz1j zcncιyc,>'(1], - �-'(<ίι ι'Ί!'\' μ;τιψ!ί> νιι 
;τcίΟω zcιzιi ιι;τιi Ζίινι'νιι τοι•;. Κιινι--ί; δ1--ν μ;τοι_Jι·ί νιι μο1 1 μι:τω'Ίιι'ιοιΊ 
την ωιτι.uοnjτητιί το1•. ( )1'•π μ;τι){_)!ίι νιι <ψγιιττrι'ι ι:νιιντίον το1• ιτι•·ιγ1:
ν1j μιΗ•, οι'•η νιι τον μωψτω. ΙΊ--ννηΟ1jz<ιμι: ιiλοι γω 011νι-:ι1γωτίιι, 
ιi;τω; τcι :τι>ι'Ίιrι, τcι ι.{[_) t(J., τιι μ<ίτω, η <ι;τ<ί.νί1J ;-:ω η ;ι.<ίτω οι'Ίοντοιποι
ϊ.ίιι. (·::-τομι-'νω; ι·ίνω ωι 1'•ιτι;-:ο νιι !ΤΤ{_)!'!j,<>μωττ1: Ο ϊνιις ;ι.<ιτιΊ_ τοι •  
ω.ί.01• ;-:ιιι \'(! ωοΟcινι\μωττι· ((γ((νιί;-:τηιn11j ί!:ίΟ<Πl_>Οψj». 

Ι Ιοί.ί.οί cι;τι\ τοι•; ιττοzιωμοιΊ; των «Ι-:ι; 1 :ιιιrτ:ιiν» ι·ίνιιι 01'•ντομοι, 
ι·;τι·ιuυμμcιτι;-:οί, Lι•ι.νιί Ο Mcί.uzo; Λ1•u1\ί.ιο;, '(Ιίl. ν <ι 1:νωι.1Ί!Η:Ι τι; 
ι'Ίιzι:; TOI' Οι'ιτ�Ί; ;τιίνω ιη' (t\'Ο[_)ιίι:-τ1\'(J. :τι)()[)ί.1\ιωτrι, υνωι,ι'ι_JΙ'Ι ;-:ω 
!>.τι ι''(ψιι:1υν ή �-ί;τcι.ν <ίi.ί.οι ιτ;το1•1)ιιίοι. ;τ[_)Ο'(Ι·νι'οτι·uοι ψί.ιi<ΗΗj,<>Ι, 
ι\:τω; ο L(Ι)"/.ί_)(ί.τη;, ο 1 [ί.ιίτων ,  ο I Ιυ<ί.zί.ι,το;, ο ι-:;τ ί;-:τητο;, () 
Ι-::-τί·ι.οι•ι_ω; ;-:ιιι ιίί.ί.01. 
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Μιλu',ντuς ο Ιππι)λι,τος Τuίν γιu τον Μ<ί. L_>κο Λι•ut\λω ιrω ιJιΊγ
Υ(Ηψμά του «Νέu Κ{_)ιτικά κω lιπιψικc1 Δοκίμω, Uι-- ι τ<L ι-ξιj;: 
«ll{0uvε στη Οέοη ποι, του r.ίχr. τιιχΟΕί, οτη ι·�·uμι1νία, μι'ιΗι ιιι μω 
σκηνή, πενήντιt οχτ<ίJ χuον<ίJν, χω{_)ίς ποπ' να Ο�Ί ςΗ ιι◊ι•νιφί<ι ;ι:<ψ<L
κηi{_)u. 'Γ:.ζηοε μuκuιι1 απ6 uπολuιΊοεις, ι1;τι'ι1 ι•γr. την ;τολι• τΟ,ι·ι<ι. 
μετuίuσf την πuντοδι,νuμίu του , ΗΥΤL<πωJηκr. <πον 6χλο, ιπj1ι1ιπηκι-

τη 2:ύγκλητο, δεν {κανr. ποτ{ κάτι <LντίΟπΗ <πο Οί·,ωιο 11 ιπο V<)μψο. 
Ί�κιtνε το νιSμο ανΟuωπινιSη:uο, π{_)οοτι1η:ι1OΕ τον κ<ιηιγ<φοιΊμι-:νο, 
το ποιδί κuι το δούλο. Υπ6μενε 6τuν τον ιτι1κοψι1ντηοον ή τοι• 
ενοντL<ί,Οηκuν». Λιιτ6ς ήταν ο (>ωμαίος <ιι1 τοχL_><1τωL_> Μ<ί.uκι>; 
Λιιuήλιος, ποι, Β<ΗΗ'λευr. φιλοιJοψιϊ,ντας κι!l ιJκϊι;ττοντα; «f'νοον» ο' 
6λη τοι1 τη ζωή. 

ΖοιΊμr. τιίφα κι εμείς υε μων �·ποχr\ ι)μοω μ' �-κ�-ίνη τη; Ι)ιωιι.ι-ί
ας του Μιί.uκοι• Λι1{_)ηλίοι1 . Μ�· η1 Οωψοl_)<t <>τι Τ<)Π η κ<ικοι'ωιμονία 
μάιπιζε μιSνο τη Οική τοι• μι--γάλη χ<Γψα. 2:ιjμι-- ι_ΗL το πνΗΊμ<ι τοι• 
κακού κι•(_)ιιφχεί ο' <)λο τον Κι\ομο. Ι 16λεμοι, �:;τιινωπ<ί.οπς, Οιινιί.οι
μu φυλπικι1 μίοη, έκλι 1<Η] των ηΟ<,,ν, ;τεl_)ι<1-L><>νψJ1] των ηΟικ<,,ν 
uξι<,-,ν της ζ<ιΗ\ς: Νιt, ποιος είνω ο οημι·l_)ινι); κιiομος! 2:ι-- μω τι-'τοι<ι 
λοιπόν εποχή, είνuι ειιτιΊχημα 6τι ο</,ζοντω <ιχιiμη κω μ;τοu�·ί να 
δι<Lj)ιiζονται Βιj)λίυ υαν ω•τιS τοι• Μιtl_)κοι• Λι1l_)ηλίοι1. Ί-:.χοι•με νιι 
διδuχΟοιΊμε απ' αυτό πολλ<t - πιΓ,ς πl_){ππ να ζοιΊμ�· γω νιι ;ωτιιξιυ',_ 
σουμε το ανεπιtν<1ληπτο κιιι υνεl_)μι\νει•το <Η'Τι) Οω\ω ;τι>ι• λ{γι-:τω 
ζωή. 

( 1 Ι,·ρωι\ικιi «Ι /ιιρνιιυυιiς», τι5μος Κ, ιπλ. 71 - 86 ι1.ϊοιι.ϊιiι1μιπι1)
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Το άσμα που προτιμούσε ο Μπαχ 
'Οταv γέρασε, ο Ιωάννης Μπαχ τl'φλιίJΟηκε. Κάποια μέρα ένας 

απι5 τους φίλους του, τον ειδοποίησε πως είχε έρΟει ιπηv π<Sλη, ένας 
περίφημος οφΟαλμίατρος, ο οποίος 11ταν πρ60ι,μος να τον χειροι,ρ
γήσει, με την ελ,-τίδα κάποιας �ελτίωσης, εάν φι•οικά και ο ίδιος το 
ήΟελε. 

- Στα 6νομα τοι• Θεοι•! είπε ο ηλικιωμ{νος Μπαχ κω δ{χτηκε.
11 εγzείρηιn1 {γινε, αλλά απ{τl'χε. Μετά cι:τιS λίγες μ{ρες, ιSωv ο

οφΟιιί.μίιιτρο; {1-\γιιλε τι; γϊιζες απ6 τα μάτιιι τιΗ• cιρριίΗποι•, τιι παι
διά τοl' ριίπηοιιν τον αγcιπημ{vο τοι•ς πcιτι'ρcι: 

- Βλ{πεις τίποη:, πcιτ{ρα:
Εκείνος απάντηιπ:
- Λς γίνει το Ο{λημο τοι• Θεοι•! Δεν l-\λ{πω τίποτιι!
Τα παιδιά τοι• απογοητπ•μ{vα {κλωγcιν, χειροη:ρυ•οντcις {τοι

τον πιSvο του ηλικιωμ{vοιι τοι•ς πcιτ{ρcι. Λλι/ι εκι-:ίνος τοι•ς {δινΕ 
Οάρρος λέγοντας: 

Να ψϊιλλεπ μ(ιλλον το (ωμcι ;τοι• προτιμ<ίJ ... «Λς γίvπω πcίντοη: 
το Ο{λημcί Σοι•!» 

/>. /,ej"ι:11Ιϊ', /,a 111l ιι in.l't'gtιa, Λ!/Jιι JΨ) !, 6. 84 

(Λ:rr5 το (!ι/iλι'ο του ιι ,\"Cϊ)(;ΝΛΜ!Γ,"/,/0, 2."τοχιωμο( χω υ:rοφθι'γματr1) 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Γυιψγι'οι! ΚψJυοτr.1.λλrJ.κη, Καθηγητιί της 1/ωr>αγωγικιίς της 
Φιλοοοq;ικ1ίς 2.·χολιjς του 1/ανf:π ιιπημ/οl} Λθηνοίν. «Ο Ιϊurιιν 
11rψφ3ριος, ο πν,:ιψατικός πατϊρας κω Π{.1.Ι(){.1.γωγr5ς». 1:·κι>r5ω.ϊς 
lχvηλαaια, τηλ. 5239383. 

Ί:νιι <LΚ<Jμ(ι πολιΊτιμο Ι-ΙιΙ-\ί.ίο κι1κλοψ1ρηι1ε γω τον ιιι:ίμvηοτο 
ί.ειτοι1ρ'(<J της ακί.ηοίιις Ι Ιορψϊ•ριο. Μ {οιι οτις <JΕΪ.ί1�1:ς του Οcιι•μ<ί
ζει κανείς {νιιν cίγιο της 1-:ποz11ς μας. Στιι Ι�ιΙ-\λίο που Κl!κλοψοροιJν 
γω την οπϊινια αι•η1 πvι-:υμ(ιτική μορφή, ο <ινcιγνιίιστης εντυπωοι<ί
ζετuι απ<> εξιστορψJεις αvΟριίJπων που τον γvυΊριο<ιν, Ίt<ι τις μΕΊrί
ί.ες διοι,ατικ{ς και προοιΗ1τικ{ς του δυνϊιμεις κω διιφλέπι-:ι πιο 
Fίναι το τέλος των ψι•zιίJν εκείνων που ζουν με ουvέπεω των 0Εί.ων 
ΛQ;,:r/Jν μF τις ί1)ιες τοι•ς τις πρ(ιξεις. 
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Tvu.ς άyvω<πος <)ιr)ιiιτκu.λος ( /8(>8 - N33J. Μ/uος uπ<5 το πvι·ι•
μu.τικr5 έργο του 2.'πι5ροιι Νιiγοι;. ι·πιμΟιϊu. - Τκr)οιπι Δ. Κuuι•ι)ιiκη 
κω /:'. Θω·χu.ροποι5λου τηλ. 322�663. 

ΛπιS τον 1ψ6λογο τοι• l)tl)λίοιι : 
«Εχη:λιί>νηις μω πιLλιά μιις 1•π6ιr,1.Η1η, ()ημοιηΕιίοι•μ�· ι'νυ οχιiμη 

μ1\>ος απιS το πνΕ1ψcηιχ6 ι\ιγο του L. Νϊιγοι•, 6πως ωrτιiς μιι; ι'χt·Ί 
π<ψuι )ιί>οf.ι, χ<ιψίς χαμιι-ί χuιτική η πϊωης ψιίοt:ως bιιφΟωτιχή 
πιφι'μl)ωn1. Ί�ν<L μ{.ρος ι1πιS το πνει•μcηιχιS ι'uγο ι-:νιSς ι.ί.γνωιποι• γιι1 
τους πολλοιίς Διι)cίοκcιλοι1 της ΛνΟuω:τιiτηηι;, :τι>1• ωι,ιι'uωοι· ολιS
χληι_Η] τη ζω11 τοι, on1v πι_>οοπιί.Οι:ω νιι πι_>οοι·γγίιπι την 1·;rιιπηιωνι
χ11 ι'ι_>Ει1νιι μF. την Ι)<LlJΕιιί μι•ιπηι_>ωχή γνιί>οη, ιαο/.ιψ()ιι'J\'Τ!(; Ι)1jμιι 
πι_>ος Ι)11μα τους <>ι_>uμιηιομοιiς των μι•ημ(νων οοιι rίJν της Λ ι_�χrιίιις 
Ι •:λλιί.ι'Ίι1ς ... » 

Μάρκος Δfμφρrι111, Διψκιί, «Ι !ι5ψ11ος Κr5ομος» 
Μιιι μιχι_ >Ιl ιη•λλογ11 ιιπιS ι)ιΊο πι1ι_>rψιΊΟιιι χιιι τι'ιΗ1�·uι1 ί')ιηγ1jμrηιι 

του πι_>ι,π.ο-Εμψc1νιζιSμ�·νοι1 ιπο χιίψο της; ψιLντιωτιχ1j; λογοτt'ι.νίιι; 
Μιί.ι_>χου (μψι_>ωνος. 

11 φων11 των uιπι-:ι_>ιι/Jν, μια πcLι_>ιLλλιηιj τοι• μι'•Οοι• τι>ι• �2ι>ίι,Jνιι 
και των Ι lλΕιάδων, το τυξίδι ιm1ν ΟίιL, ο ιιγι,'Jνιις ι'Ίι•ο ιι·ίλιι>ν ιπην 
Κιtλλίιπη - Κι_>1jτη ιJΕ μω Εποχιj ιι:τι_>οοι')ιιSl_)ωτη, ιSποι• το νιiημιι τιι>ν 
πι_>ιtγμ(ηων σι,yχϊι-:τω με το πωχνίι)ι κω η Οι•οία μf την ι'•Ι) ι> Ι, το 
ιι-:ι_>6 τοι, Μ�·λιί.μποδα, η μι'•ηιn1 τοι, 1 Ι ι_>r1κλ1j ιι;τιi το Μι-:λιψ:ϊ1ι>ι'Ιίι'Ίη 
Lfι_>{α Μ�·λιί.φι_>ονι1, ο ναιSς της 1:ινιίηη; μΕ χιί.ποιΕς ιπιγμ{; ιηιi τη 
ζω11 δι•ο αλχημιιπιίJν ιπποτιί>ν ιm1ν 11πηι_>Ει Jίι1 τοι• χι•ι_>ίοι• τοι• πιiνοι•, 
η πι'•λη τη οτιγμ11 της κιηάκτηοης τοι• Ιωιιννίτικοι• χϊιιηιΗ>Ι' τη; 
Ι\iδοι•, χω τ{λος η Οι)ιiς πι_>ος την Λνύuα, ο μι•ιπικιSς ιπιiχος ιiλων 
των αναζητητιί>ν της Ποι_>φι'•ι_>ιtς. 

ΔΩι> ΕΛ 
Ο χ. Κωνοταντίνος ΜπF.ι_η:διjμιις πuιSοψΕι_>Ε οτη (-)Εοοοφιχ1j 

Εταιοείu 7.000 δοχ, εις μν11μην των ω:ιμνψπων: 13ϊωοι• Κι_>ι�L-τιί. κω 
Κωιmj Μελωοιψι)ποι•λοι•. 

* * * * * 

Τα διάφορα κείμενα που δίνονται ιί στέλνονται υτοv 
«ΙΛ/ΣΟχ,, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να αναγvωυτούv. 
Για να μπορούμε να τα διαβάζουμε, παρακαλούμε να είναι 
δακτυλογραφημένα. 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραψ:ία του «1,\ΙΣΟΥ>> 
Ι3ου%ουρεστίου 25. ιϊ όρο
φος Κωb. 106 71. Fίναι 
U\'OL%HJ. ί{(Ι.Οε μf.ριι. υ:τό 
10.30 - 1, ατι')ς L<tΠf)<J.τoυ 
%UL Κυριαi<1Ί;. 

[t--lΒΛΣΜΑ ΤΛ-ΛΩfJ ΕΕΣ 
Παρα%αι.υιiμε <>:-τω:: υπο
στέλλετε με τα1.1•<'\Q<ψι·,0Ί 
ε:τι τυγϊι ;τρος: 11 εοι ο<)ι%6ν 
" Ι ΛΙΣ Ο L " 
I30YKOYJJ EΣTIOY 25, 
106 71, ΛΟ1'1νυ. 
Γ:τίσης υ:τοοτ{ί.ί.πι-· με 
τρυ.;τf_ι%1Ί ι-·:τιτιι.γι·ι μιΊνον 
π;: 
Θεοσυψ%1Ί Ετιι.ιρι-·ίιι. 
13οΊJ%ουρr:οτίου 25. Ι 0(1 7 Ι, 
ΑΟιΊνυ. 

ΑΝΊΊΓΙΡΟη2ποι ΤΟΥ 
ΙΛΙΣΟΥ 

ΖϊιχυνΟος: Πυν. ω.υχι'ητουλος 
Βύλος: Γ. Κυυχσι•f)ίνος 
I IQ<Ji{ί.ειo: Μ. Λιω11Uιωτι'ιχrι 
Κί:ρχ11ριι: Κι:tοοί.ος Λγιοι'1ς 
, \ιι.μίιι.: Γ. Μουτι'ιφι; 

Λι'ιρισ<..(: Ισ. Φελλοι·•ς 
ΝωΊπι.ιο: Χ(.,(ι), Μ:τι'ψ( ιχι.ης 
1 Ιι:ιτριι: Α.0. Κυντοοι'υιις 
JJ(H)oς: Αντ. ΒιQ'(<ιηι'ι; 
2.:1Ίρος: / 1. Ζι.,ι(_)<..(<fωνίτιις
Χιιί.χίι'κι: Λη1ι. Λη1ιιιυΟ.ος
Χιινιιϊ Γ:.μμ. Νο<'\ιψιΊ.χιις 
κ·ωιυος: 
ι\U<..(ν. Γ/<..(Jιω'>ι'ηωΊ 1ί.ο; 

Λ. Ι Ί_>. Λυξι·νιίω• 2<J 
Mί:'(<J<JO Λί:ι.<l 4'i(1 
Ί'. Ί'. 6n2 1, Λ<'ι(_)ν< ι:,ω 
Τιιί .. 0-Ι(ι545 Ι Ι (Οιχίυς) 

2.:τοιzι;ιο()� οί <1 Ι>τ ι'ητιιΗΙΙJ & [)ι[)i.ιο<'>ωί!l: 
Τ υπο Κίνηση Λ. Λi.t:ξοπ:οϊ.•ί.01• 
Σόί.ωνος l/J. Κοί. ι ,Jνι;·ι.ι ΛΟr' ινυ ]()(i 73 
Τ η ί. . & 1: i ι χ : l (i l ΙJ <)(i <J & 5 7 2 ΙJ 7 (i Ο 
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'i ; 
! ΤΟ BIBJ\IO ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ETJUPOY ; 
; 

----------�-=-� 
; 

1 1 
� Ο Όσβαλντ Βίρτ (Oswald Wirth), υπήρξε ένας από τους; 
1 διασημότερους Τέκτονες του αιώνα μας. 'Ηταv μαθητής του Ι 
; μεγάλου Ροδόσταυρου και Καμπαλ�στή, Στανισλάς ντε; 
� Γκουαϊτά (Stanislas de Guaita) και από αυτόν έλαβε τις βαθύ- ι 
;τερες εσωτερικές του γνώσεις. Αυτό όμως που ανέπτυξε από; 
� μόνος του, σε άριστο βαθμό,, ήταν ο αποσυμβολισμός των Ι
; Τεκτονικών αλληγοριών και συμβόλων καθώς και μια μεγάλrι 1 
� εμβάθυνση στnv έvv01α του Τεκτονικού Ιδεώδους. Ι 
; Το όνομά του, έχει άρρnκτα συvδεθε-ί με την αυθεντική; 
� Τεκτονική διδασκαλία και τα έργα του παρουσιάζονται Ι 
; παγκοσμίως σε όλα τα λεξικά του εσωτερισμού. ; 
Ι Το "Βιβλίο του Τέκτοvος Εταίρου" αποτελεί έναν ύμνο Ι
; στην εργασία "Η εργασία στην οποία αναφέρεται όμως, είναι; 
Ιεκείvη στην οποία αφιερώθnκαv 01 σοφοί όλων των εποχώνl 
;και απέχει πολύ από το να περιορίζεται στην εκτέλεση συμ-; 
Ι βολικών τελετών, όσο βαθειά αλληγορικές και αν είναι αυτές.; 
; Το Μέγα Έργο στο οποίο μας προτρέπει ο Ελευθερο-; 
iτεκτονισμός, προϋποθέτει στην πραγματικότητα μία ενεργό 1 1συμμετοχή εκ μέρους μας, στην πιο θαυμαστή επιχείρηση που; 
� μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, εφ' όσον πρόκειται 1 
ϊvια την δnμιουργία του Κόσμου ή για την αποπεράτωσή της, 1 
� πράγμα που έχει την ίδια αξία. 1 
; Για να αποθανατίσουμε τους εαυτούς μας θα πρέπει να; 
!τεθούμε ανεπιφύλακτα στην υπηρεσία του Μεγάλου Έργου,;

;vιατί όσο καλύτερα εξασκούμε την μυητική εργασία τόσο 1 
1 περισσότερο ανεβαίνουμε στην κλίμακα των 1 
; όvτωv ... ".Oswald Wirth 1 
1 ! 
! Εκδόσεις ΤΕΤΡ ΑΚΤΥΣ ! 5 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51 134 Κnφισιά 145 10 Ι 
; 

Τnλέφωvο: (01). 85.63.591 Fax: 62.50.513 ; 

@].@] 



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
r----------------------------------------------------------------,

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
(χωρις έξοδα αποστολης για παραγ ελιες συνολικής αξίας ανω των 8.000 δρχ.) 

(1 228) 

Μετενσάρκωση (Παπύς) .................................................................. 2.000 

Θάvατος και Υπερπέραν (Άννυ Μπέζαvτ) ...................................... 1.200 

Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Α' (Ροζέρ vτε Πέν) ........ 2.200 

Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Β' (Ροζέρ vτε Πέν) ........ 2.700 

Η Ανώνυμη Αδελφότητα (Στέργου Χρούση) .................................. 2.500 

Διδασκαλίες Δρυίδων (Υβ Μπερτού) .............................................. 1.500 

Η Μυστική Ιστορία του Τεκτονισμού (Λεvτμπίτερ) ........................ 2.800 

Το Βιβλίο του Τέκτονος Μαθητού (Όσβαλντ Βίρτ) ........................ 3.500 

Το Βιβλίο του Τέκτονος Εταίρου (Όσβαλντ Βίρτ) ........................ 3.500 

Το Μέγα Απόρρητο Α' (Η Βασιλική τέχνη) (Ελ.Λεβί) .................... 1.500 

Το Μέγα Απόρρητο Β' (Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών) (Ελ.Λεβί).2.200 

Το Βιβλίο των Σοφών (Ελιφάς Λεβί) ............................................... 1.600 

Πραγματεία επι των Αποκρύφων Επιστημών (Παπύς) ............... .4.200 

Ο Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του(Φρ. Χάρτμαν).2.900 

Αναζητώντας τους Ροδοσταύρους (Φράvτς Χάρτμαν) ................. 1.900 

Αυτοκυρ κ'Πεπρωμένο με τους Κύκλους της ζωής (Χ.Σ.Λιούις).2.300 

Η Μυστικιστική ζωή του Ιησού (Χ.Σ.Λιούις) ..................................... 3.100 

Ecce Homo (Λουί Κλώvτ vτε Σαιν Μαρτέν) .................................... 1.000 

Ο Εσωτερικός χαρακτήρας των Ευαγγελίων (Ε.Π.Μπλαβάτσκυ).1.100 

Ο Θρύλος του Τέταρτου Μάνου (Χένρυ Βαν Ντάικ) ........................ 850 

Εσωτερικός Βουδδισμός* (Α.Σίννετ) .............................................. 3.000 

*Εκδοσεις Υδρανός Σατωβριάνδου 29 Αθήνα Τηλέφωνο 5243 822

Μπορείτε να κόψετε (ή καλύτερα να φωτοτυπήσετε) αυτή την σελίδα και 
να την στείλετε συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και τα βιβλία που 
θελετε 
Ονοματεπώνυμο............ ...... .... . . ..... ...... ..... ..... .................................... .. 
Οδός .Αρ Πόλη . .. Τ.Κ . . ..... . 
Τηλεφωνο και ταχυδρομήστε το στην παρακάτω διεύ-

1 
θυνση, η στείλτε το με Fax ή παρτε μας τηλέφωνο 

: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
1 

1 

1 

1 

Μαρία Βασιλοπουλου 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά 

: Τηλ.: 01-8563 591, Fax: 01-6250 513 
L----------------------------------------------------------------
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