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ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ
Του μεγάλου ανθρωπιστή Λλβέρτου Σβάϊτσερ
Οι ιδϊες που καΟο(?ίζουν το χα(?ακτήρα και τη ζωή ενός ανΟρύ>
που υπάuχουν κατά κάποιο μυυτηριu>δη τρόπο μέσα του μόλις γεν
νηΟεί. Όταν περάσει η παιδική ηλικία, οι ιδέες αυτές U(?χίζουν νu
πετούν βλαστάρια. Κι όταν στην ψuχ11 γεννιέται ο ενΟουσιασμός για
το αληΟινό και το ωραίο η άνΟηση αναπτύσσεται και οι καρποί
δένουν.
τχω την πεποί0ηιn1 πως η προσπάΟειά μας σ' όλη μας τη ζωή
πρέπει να έχει σκοπό να διατηρήσουν οι σκέψεις μας και τα αισΟή
ματά μας τη νεανικ11 τους δροσιά. Ανήκω σ' εκείνους, που προσπά
Οησαν να διατηρήσουν νεανικές τις σκέψεις τους και τα αισΟήματά
τους και πάλεψα με τις διαψεύσεις της πείρας γιά να διατησήσο/
ανέπαφη την πίστη μου στο καλό και στο αληΟινό. Στην εποχή μας
που η βία, κάτω από το προσωπείο της ψευτιάς� κατέχει το 0Qόνο
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του κόσμου, δεν έπαυσα να πιστεύω πως η αλήθεια, η αγάπη, το
ειρηνικό πνεύμα η γλ υκύτητα και η καλοσύνη, είναι δυνάμεις
πολύ ανώτερες από όλες τις άλλες.
(Από το βιβλιΌ του «Soω-enirs (/e 111011 enfunι·e». Το κείμενο περιt'χεται στο βιβλίο
της Γ Μαρκάκη «Οι δύο μεγιiλοι απόστολοι της αγιiπης, σ. 73 Αθήνα 1968)

Σύμφωνες απόψεις
Οι σκοτεινές δυνάμεις και πάλι Uα νικηUοιΊν, uυ-n1 είνω η μοίοα
τους. Λν μπορο1ίσαν αυτές να νικψJουν, απιS χιλιάδες χο6νια Uα
είχε εξαφανιστεί από -n1 γης το ανUοιί>πινο γένος.
Ν. Καζαντζάκης (Από το μήνυμιi του στο Μπι Μπι Σι προς τους ι�ι111,001Jμε
νο11ς ι5λου του κιiομου, 18/7/1946)

*****
Μη λησμονής ποτέ ότι ιοχυοός εν τη Φύιτει διΊνατω να είνω
μόνον ο ενάοετος, υ ακολουΟίί>ν και εφcφμ6ζι,>ν τους νιSμσυς της
Φύσεως.
Του κακού Ul δυνάμεις συντοί/�οντω Π()Ο της ((%(Η((ιη11του
ισχύος του φυσικού νι5μου.
Αντ. Αι�ριανόπουλος (Υποθιjκω τιν{ς ;:χ της /Jιωτικιjς).

Και οι 2.'τωικυί:

Είναι νόμος της φύοεως και του ΘεοιΊ, το Κί(λιΊτι:οο να νικ<ίΕL
πάντοτε το χεψότεοο.
Π//ΚΊJΠΟΥ (Διυτριβω; Α, ιη,, 21)
(Νι\μος γα() της Φύι1εως κω του Οεού 01,ως το ΚL)Fίοοον ω·ί Πf()tγιν,'οΟω τοι• z1•ίι>ο
νος)
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Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΊΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Γκαίτε και οι αρχαίοι Έλληνες.
Μετιί την σύνΟεοιν του Wι:rιl1ι:r και του Ι;uυsι, ικανοποιημ{.vος
ότι είχον φάγει την κληι_>0νομίι1ν ην ως τέκνων του Ι-Ιοι_ψά έλαΙ-\ον,
μετιΕΙ-\ην ίνα πα(_)ακαΟήοω εις την τ(_)άπεζαν των Ελλ11νων· αλΧ εάν
είχον γνο)(_)ίοει ιωτοιίς, ιSπως νι•ν α ιrτο11ς γνο)(_)ίζω, πάντοτα τα αιη
ιπου(_)γ11μωα τα υπ(ψχοντα πα(_)' αυτοίς απιS χιλιετη(_)ίδων, δr.v ήΟε
λον γ(_)ιιψει οιίτε ένα ιπίχον· ήΟΕλον μr.ταχΕι(_)ιοΟή άλλως την δ (_) α
<Τn](_)t6nμά μου ...
ll ι.ι έπει πάντοτε να επιυτι.ι έφωμεν εις τους αι.ιχαίους 'Ελλ ηνας
δι6τι εν τοις έ (_) γοις αυτι,>ν ει• (_) ί<Jκεται πάντοτε το π (_) ιSτι•πον του
ανΟ (_)ιι'ηωυ t·ν τη ι1ληΟιν11 αι•τοιΊ καλλον11.
(Ιί·ωρy. Κ. Ιί1ι]ΜΧfl, ο Ιχα(π χω οtλληνιu;Ι(ίς, ΛIJrίνfl Ν32, Σt·λ. 25)
Ο Ουγκώ στο fίιίμα της /Jουλιίς των Ομοτίμων στις 13/1/1848
α V(lf[WVtf:

Ας μην το ξεχνάμε, ι1ς μην το ξfχνάμε ποτέ, ο πολιτωμός του
κ6ομου έχει μία Π (_) ι>μάμμη ποι• ονομάζεται Ελλcίδα.
(Ι?οκσ Μι!Ιίι!.Χ, /, /:λ.λνοyαλλιχά, Λδ. Κοραής, Vιι-ιοι- 1/ιιgο, Αθήνα Ν53, αrλ. 4<J)

Λγαπιίν τι1 ω(_)αίον σημαίνει uτr.νίζε ιν ;φος το φως. Δι ό και η
λαμπάς n1ς Ει•(_)ιίΗτης, το1 τέιπιν ο πολιτισμός εκ(_)αn1Οη ιι ψηλά Π(_)ύ,J
τον 1 πιS της Ελλάδος.
Βfχτωρ Οιιyχυ1 (Οι άθλιοι, μετάφρ. /. Ιαιδωρι'δοιι 2.'χιιλ(ταη, αrλ. <J2./J
1

1
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΨΥ ΧΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
Οι απόψεις των αρχαίων Ελλήνων διανοητών
Κάθε πράξη είναι ενέργεια της ψυχής μέσω του σ<i'>ματος

Πάσα πράξις ενέργεια ψυχής διά σώμuτος)
ΙΕΡΑΚΛ (Λνθολ. Στοβαίου Θ. 58)

Η φύση μάς δημιούργησε με σ<i'>μα και ψυχή. Της μεν ψυχ11ς
έργο είναι να σκέπτεται και να απ οφαυίζει, του δε σίίψατος να
εκτελεί τις αποφάσεις της ψυχής.
ΙΣΟΚΡΛΤ/1 (Περί Λντιδ(5σεως, 180)
(Την φύσιν ημών εκ τε του σώματος σνγκείυθαι και της ψυχής... της μεν γαρ
έργον είναι βονλεύσασθαι... του δε σοίματος υπηρετήσω τοις υπό της ψυχής γνω
σθε(αιν)

Η τέχνη χρησιμοποιεί τα όργανα, και η ψυχή το σιί>μα.

ΑΡΙΣ1ΌΤΕΛ1Ι (Πrρfψυχής, 507 b, 29-31)
(Την μεν τέχνην χρήαθω τοις υργάνοις, την όε ψυχήν τω υ(ιίματι).

Το σ<i'>μα είναι όc,γανο της ψυχ11ς

ΠΛΟΥΓΑΓΧΟΥ (JΙΙJικι'ι., 163 Ε)

(Ψυχής γαρ 6ργανον το αο1μα)

Η αίσΟηση συμβαίνει στην ψυχή διά μέσου του σ<i'>ματος.
ΛΡΙΣΤΟΤΕΛ/1 (Μικρά Φυυικι'ι., 436/1, 6)
(Ι Ιό' α[σθησις ότι όιά σώματος γfγνεται τη ψυχή).

Ο βασανισμός του σώματος για τη σωτη(_)ία δήΟεν της
ψυχής
Αξιόλογες αναφορές

Π ήγε ο Γέρων Ισαάκ στον Γέροντα Ποιμένα και του είπε με το
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Οάιψυς που τυυ F.ίχε: «11</>ς μf.{_Ηκοί οκληψ,ιγιiΊγησuν το σι/ψu τους
μf. τ6m1 έχΟρu;» Κω του λ!-'γει ο Γι\>ων Ποιμήν: «Εμείς δεν διδα
χΟήκαμε να ιnωτώνουμε το οιίιμα, αλλά να σκοτώνουμε τα πάΟη.
(«Το /ι-ροvτικδν», Απ6φθrγμα 11γ(ων /ί-ρt5ντων, μεrάφρ. Γ J/{ντζu,
«Αυτήρ», υελ. 224).
(1 Ju ρ fβ11λεν ο Αββάς /υuιiκ τω Αββιi Γ/οιμένι... ως έχων προς t11ιτ6ν π11ρ
ρρηυιΊ1ν, ε(πεν υuτuί· πι,ίς τινες rχρ rίυυvτο τη αποτομιΊ1, υκλ ηρ 11γυγrίυι1vτες το
αι,ίμυ 11uτών; και λέγει αuτu1 ο Αβ/iϊις Ποιμήν· ημr(ς ουκ ι;()ι()άχθημι:ν αωμtπο
κτ6νοι, υλλά π11θοκτόνοι)
ΙΊu την απ6κτηιrη της ΗλFίuς uγ(ιπης κω πλοι,οίων χcψωμάτων
κuι Οuυματυυογικ11ς κuι ποουuατικής δυνάμεως, πολλοί βασανί
ζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. ΕληομιSνηοαν οι ταλ<1ί
πuφοι ότι 6χι οι κόποι, αλλά κιφίως η ταπείνωση Fίνuι η μητέ ι_> u
6λων αιrτ:<ίιν.
Ιι,χ:ίννης ι1 Σιvι,tτη ς (525 - 600 μ.χ.), ωτιS το ονομαιπιS l�ιl�λίο του
«ΚΛ!ΜΛΞ» (ΚΛ,25), μπαφQ Λ(_)χψ !yvιηίο1,.

(Δι' υ πιiθιΊιιν ιικροτάτην και πλο11τον χιl!jιυμιiτων και θ11uμιiτων ι·νι'ρyειι1ν
κω προyνι,ίυrως ι\ύνυμιν, πολλο( τυ ι,1urι,ίν υιιίμ11τυ ιϊκrί κιηυτριβουυιν, λιιθι5vτες οι τάλι1νες ως ou π6νοι, ιιλλιi μιiλλον τι1.,1Ινωυις των τοιοι3των μτjτηρ κιιθf
ατηκεν).
*****
Ανάμεσα ζωής και Οανάτου (ατι5 τέλος της ζωτίς του ιiγιου Φρυγκ(υκοu
της Αυ(ζης) περνούοαν οι μέρες- συχνά έρχουγταν οι αδελφοί να τυν
δοι•ν, κάποτε έστελνε ο Δεσπ6της το διάκο του απι5 την Λοίζη να
τον ρωτήσει για -ι:ην υγεία του.
«'Cλα τέκνον μου, του μηνούοε, έλα στην Λοίζη, να μείνεις σπίτι
μου· δcί>ρο του ΘεοιJ είναι και το κορμί του ανΟριί>που· κω συ, με
αιrτ:ά που κάνεις, το σκοτιίJνεις κάνΗς φόνο, παιδί μου Φοαγr.ίσzο!
παραβαίνεις τη μεγάλη εντολ11 του Θεού: Ου φονεύσεις!».
Ο Φραγκίσκος άκουγε τα λόγια κω δε μιλούσε· μια μέuα στοάφηκε και μού 'πε:
- Ναι, έχf.ι δίκιο· φ6νος είναι, φόνος( ... )
Άλλη μέρα αναστέναξε:
- Αδέλφι γαϊδουράκι μου, είπε, σαραβαλιασμένο μου κορμί, σε
τυράννησα πολύ, συχώρεσέ με.
(Από το βιβλίο «Ο φτωχούλης του Θεού» του Νίκου Καζαντζάκη, σελ. 349
και 367)

Σημείωση του «ΙΛΙΣΟΥ»
Εντύπωση μας προκαλούν οι ανωτέρω αξιόλογες αναφορές.
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Υπ1ίρξε από παλαιά η εσφαλμένη γνώμη τον βααανισμού τον σώμα
τος για τη αωτηρία διίθεν της ψυχής. Την γνώμη avnj την υλοποίησαν
πλ1ίθος όαοι, κυρίως αακητές. Είναι η μεγάλη παρεξιίγηση. Άλλο η
άσκηαη τον σώματος, η νηστεία με μέτρο, η λιγοφαγία, η αποφvγιί
της κρεοφαγίας που είναι και γvωρίαματα ενός πνευματικού ανθρώ
που και άλλο η καταπόνηση αυτού, η περιφρόνησιj τον και ο βαααvι
σμός τον.
Το σώμα είναι ο συνεργάτης, ο λντρωτιjς της ψvχιίς στην μεγάλη
πορεία της εξέλιξιjς της προς την αποθέωmί της.

Η φιλοσοφική άποψη της αξίας του σώματος

Από το βιλίο «Το σημειωματάριο ενός Μύατοv», του Ιωάwη Βααιλή

Το σιί)μα είναι το μέσον της ενεργείας ενός άλλου παράγοντος,
το οποίο ως ξεχωριστή οντότητα ονομάζουμε ψυχή. Το σιί)μα είναι
το κινούμενο, το κινούν είναι η ψυχή. Το σιί)μα ακινητεί, αποσυντί
θεται και έχουμε το φαινόμενο του Οανάτου, όταν το κινοιJν παύει
να συλλειτουργεί με αυτό( ... )
Ποίος ο σκοπός του οργανισμού; Να δίδει το μέσον ιί>στε η ψυχή
να έρχεται σε επικοινωνία μέσω των αισΟητηρίων με τον κ6σμο που
την περιβάλλει και να δέχεται τις ποικίλες επιδράσεις του, για να
τον γνωρίσει και διά του οργανισμού πάλι να εκδηλιί>νει της σκέ
ψεις της, τον λόγο, τα συναισΟήματα της, με μία λέξη είναι το μέσον
της ενεργείας και της εξελίξεως της ψυχής.
Υπήρξαν ατυχιί>ς φιλόσοφοι παγκοσμίου φήμης που κ11ρυξαν
πως το σιί>μα του ανΟριί)που είναι ο δεσμιίnης της ψυχής και για την
απολύτρωσή της χαράχθηκε σύστημα διά του οποίου επεζητείτο η
κατάργηση αυτού με τα εκούσια βασανιστήρια, με την στέρηση και
την απαγόρευση των φυσιολογικιί>ν ακόμη λειτουργιιί>ν όπως είναι ο
Έρως.
Είναι περιττό να τονίσω ότι μόνον αντιφυσικές, σκοτεινές διά
νοιες που λειτουργούν αν</)μαλα είναι ικανές να φΟάσουν οε τέτοιες
έκτροπες και αυτόχρημα τερατιί>δεις συλλήψεις, που αντιστ()ατε-ύο
νται τους φυσικούς νόμους και εμποδίζουν την ψυχή να εκδηλιί>σει
της λανθάνουσες δυνάμεις που βρίσκονται σ' αυτή και να απολαιJ
σει τα αγνά της ζωής θέλγητQα, που δίνουν τις επίγειες χαρές, δηλα
δή τα φτερά της ψυχής.
Για μας ο οργανισμός είναι ο ελευθερωτής και ο λυτρωτής της
ψυχής. Γιατί μέσω αυτού αποκτάται η γνώση. Μέσω αυτού δέχεται
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τις υπερκόσμιες επιδράσεις, ιbιuίτερα του πατέρα μας Ίlλιuυ, που
είναι ο ευεργέτης, ο σωτήι>ας και ο λυtι>ωτής της ανΟρώπινης
ψυχής.
Γι' αυτό με ιδιαίτεuη μέu ιμ να και συνεχείς φροντίδες πuέπει ο
άνΟuωπος να πε{_Η/)άλλει το οιiψα του για να πετ υχαίνει πάντοτε την
ωοιψόπηοη των δυνάμειί>ν του, γ ια να χαίQει σταΟεQής υγείας.
Χυφίς υγεία η ψυχή Οα στενάζει διαQΚιi>ς, όταν δεν Οα έχει στη διά
Οεuή της κατάλληλο όuγανο ενεQγείας.

Ανθρώπινα και θεϊκά
Αλ ίμονο γεν ιές των Ονητιi>ν, πως Οεωuιi> τη ζωή σας νά 'ναι
όμοια με το τίποτα!

ΣΟΦΟΚΛΙ / (Οιδfπους Τύραwος, 1186-1187)
(/υ1 yενεα( βροτυ1ν,
ως υμάς fuu χuι το μηδέν ζυ1uuς εναριθμώ)

ΦοβοιΊμαι, μήπως αν σε κάτι αμαρτήσω απέναντι στους Οεούς,
Οα τιμηΟιί> από τους αν(:) (_) ιί>πους.
ΙΒΥΚΟΥ (Λπόuπαuμu 29,1Ίιge)

(Δέδοιχα μη τι παρ' θεοίς
αμβλαχυ1ν τιμάν προς ανθρώπων αμεfψω)

Λόγοι του Ιησού: Σεις είσΟε που παριuτάνετε μ π()Οστά στους
ανΟριi)Jτους ότι είσΟε εν τάξει με τον Θεό, αλλ' ο Θεός γνωρίζει την
καρδιά σας διότι εκείνο το οποίο μεταξιJ των ανΟ(?ιί>πων είναι
υψηλό, βδέλυγμα είναι ενιi>;τιον του Θεού.
Λονχά, 16, 15-16
(Υ,ιιεfς εfuτε οι διχαιούντες εαυτούς ενυ1πιrw των ανθρώπων, ο δε Θεός γινυ1σκει τας καρδι'ας υμών· ότι το εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενυ1.-ιιον του
Θεού)
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Η ΜΕΓΑΛΙΙ ΨΥΧΙΙ ΤΙΙΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
Γκάντι Μοχάντας Καραμτσάντ (1868-1948), που λέγεται και
Μαχάτμα (μεγάλη ψυχή). ΓεvνήΟηκε στο Προμπαντάρ της Ινδίας
στις 2 Οκτωβρίου 1896 και δολοφονήθηκε στο Νέο Δελχί στις 30
Ιανουαρίου 1948.
11 οικογένεια Γκάντι ανήκει στη Σχολή Γιάν, Σχολή του
Ινδουϊσμού, που το μεγαλύτερό της αξίωμα ήταν η Αϊμσά, που
σημαίνει την αποχή από κάθε κακό, από την αδικία. Ι::ίναι το πε(>ί
φημο αξίωμα της «Μη - βίας» (παθητικής αντίστασης), που αργότε
ρα ο οδηγός Γκάντι το έκανε σύμβολο του αγ<J,να του και το δικαίω
σε νικηφόρα με τη Ουσία της ίδιας της ζωής του μπροστά σ' ολόκλη
ρη την Οικουμένη.
Σπούδασε νομικά στην Αγγλία. Μελέτησε συγχρόνως την εσωτε
ρική φιλοσοφία και τους μεγάλους Διδασκάλους όλων των Ορησκει
<JJν. Γν<JJρισε την Έλενα Μπλαβάτσκυ και την Άννυ Μπέζαν. Γύρισε
στην Ι3ομβάη και άρχισε να δικηγορεί .
Το λιπόσαρκο κο(ψί του φλογισμένο από μια υπF.QάνΟρωπη
θέληση, εγκατέλειψε τις ανέσεις και ορΟ<JJΟηκε μποοστά στον
τύραννο, σαν τείχος χαλύβδινο, για να Π(>οστατεύσει με τη δική του
τη θυσία τον κατατρεγμένο και μαρτυρικό λαό του. Ι I αγνή, η πάνα
γνη ζωή του Γκάντι, ολοκαύτωμα στο βωμό της π(>οσφοράς (φυλακί
σεις, αφάνταστF.ς ταλαιπω(>ίες) υψ<JJνεται σαν {πος. Σαν έπος μεγά
λου Μυσταγωγού, που ζητάει να επιβάλει ένα καινούργιο κο'Jδικα
πολιτικής με μον�δικά του άρθρα την αρετή και την πανανθρώπινη
αγάπη.
Έχει την απλότητα ενός παιδιού. Γλυκός κι' ευγενικός ακόμα
και στους αντιπάλους του, ξεχω(>ίζει για την μοναδική ειλικQίνειά
του. Γεμάτος ταπεινοφροσύνη, αποστQέφεται τις ενΟουσιαστικές
για το προσωπό του εκδηλο'χπις του λαού. Ασυμβίβαστος στο δίκιο
του, ξεσήκοΚJε τ()ιακόσια εκατομμύQια ανΟρ<JJπους που συγκλόνισε
τα θεμέλια της Βρετανικής Λιποκρατορίας. Επέβαλε με τον αγ<Jινα
του στην παγκόσμια πολιτική το ισχυ()ότερο παναθ ()ο'Jπινο κίνημα
που είδε η ανθοωπότητα εδ<JJ και δύο χιλιάδες χοόνια. Ο άνΟQωπος
που κατάφερε να δ<JΚJει την ελευθεοία και την ανεξαQτησία στην
πατρίδα του: Ο Μαχάτμα Γκάντι!
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Σε μία δίκη του, στ:ις 18/3/1 !J22 είχε πει:
<<11 Αγγλική κυΙ\ι\_>νψη\ κuτωτιέζF.ι τις lvbίF.ς. [κμπuλλεϊ•πω
τις λαϊκές μάζF.ς. 11 Μη - ιrυνt: ι> γαοίu με το έγκλημα ήτuνF. χι>έυς
μου . 11 κυ/)έι> νηuη ι;ίχε 0<1v μυvuδικιS ιSπλο τη j)ίu. Ι.::γυ'> έδωο<1 <πο
λαιS μου το υπέι> τuτο ιSπλο της Μη j)ίας».
Ο Μαχάτμα Γκάντι δεν 11τuv ΕUνικιοτής, μα έvuς μεγάλος
ανΟQωπι<mJς. 11 Uρησκεία μου, έλF.γε δF.ν έχει ιSριu γεωγQαψικ(ι. Τα
λιSγιu αυτά κάνουν τον uπι)uτολο των Ινδιιί>ν, ένΗν παγκιSσμιο απιS
σωλο, συμπολίτη ιSλων των ανΟι> υ'ιπωv της γης. Ο ίδιος (ιλλως είπF.
τι'iσο επιγ(>cψματικιί: «11 uν0 ι>ωπι5τητα είvω μία. Υπιί ι>χουv διuφο
Qές φυλιί>ν, uλλά ι5ιJο μω φυλή /\ ι>ίοκεται uψηλιSπι>α, τιSυο πιο
πολλά καΟήκοντα έχει vu εκπληι>υ'>οFι».

Από τις πνευματικές του υποΟήκες
ΔF.ν F.ίμω Ιlι>οφrJτης. Είμω ωτλυ'ις ένας τωτι:ινι>ς uναζητητής της
Λλι\Οειας και ο δι> ιSμος που ακολουΟυ'> F.ίναι η uγάπη, πυυ ελF.υΟε
ρυ'ινει τον άνΟQωπο απιS τη φιλαυτία. 11 ζωή μας οφείλει να είναι
πάντοτε μία αδιάκοπη προαπάΟεια προς την τελειι>τητu. Κι cωη1 η
Π (>ΟσπιίΟεια, πι> έπει νιι ξέ(>ουμε δεν μένει ποτέ χιιφίς αντuμοιj)ή.
***

(Λ, υελ.

1) -

10)

11 γυναίκα δεν είνω το uοUεvές φύλο, uλλ(ι το εuγεvέστε(>ο,
γιατί έχει τη δύvuμη της ιιυτοΟυσίας, του σιωπηλού πιSνου, της
ταπεινότητας, της πίστης και της νοημοσύνης. 11 δωίυ Οηuη της
γυναίκας, έχει ξF.περάσει συχvιi τις αλuζοvικές φιλοδοξίες των
αvδρυ'>ν για μια ανυ'πε(>η yv<ixnJ.
(Λ, αrλ. 28).

Ο σημερινός πολιτισμιSς έκαμε τα υλικά αγαUά μοναδικιS uκοπι5
της ζωής. Δεν ασχολείται με 6,τι αφορά την ψυχή, γι' αυη5 αποκτη
νιί>νει τους ανUρυ'ιπους. Τους ι•ποδοι•λυ'>νει στο χρήμα. Τους κάνΗ
ανίκανους να χαρούν τη γαλ 11νη της ευ ωτερικι\ς ζω1\ς.
(Λ, υελ. 29)

Οι αρρυ'χπιt:ς είναι όχι μονάχα αποτέλεσμα των πράξεων, μα
και των ατομικιί>ν μας συλλογιuμυ'>ν. Δεν ζούμε σύμφωνα με τους
φυσικούς Νόμους της υγείας )(CH γι' αυτό αρρύχπαίνουμε συχν ά. Το
κορμί είναι η κατοικία του Θεού. Πρέπει λοι.,-τόv να το διατηρούμε
μέσα και έξω καUαρό. (ΕδυJ vπαινiαεται σίγουρα, την κρεοφαγία και τις
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σκέψεις τις κακιfς, όπως ε(ναι η ζήλεια και το μfυυς που αλλοιιϊινουν χημικά το
αfμα και το κάνουν βλαβερό yια τον ανθρώπινο ορyανισμ6).
(Α, υελ. 30)

***

Θα ριψοκινδύνευα χίλιες φορές να προσφύγω στη βία προκειμέ
νου να σu>σω από τον ευνουχισμό τη Φι 1λ11 μου, γιατί προτιμu) να
ιδu> τις Ινδίες να καταφεύγουν στα όπλα για να υπερασπίσουν την
τιμή τους, παρά να στέκονται άνανδρα μάρτυρες της ίδιας τους ατί
μωσης. Σκλάβες αλυσσοδεμένες στη βία τΟΙJ κατακτηη1. Μα ξέρω
πως η βία δεν μποuεί να ελευΟεuu>σει τις Ινδίες. Ξέuω ακόμα, πως η
Σατυαγκuάχα είναι απείuως ανurτερη από τη βία. Και η συγγνu>μη
είναι ανurτερη και πιο ανδρική από τη τιμωρία.
(Λ, υrλ. 32 - 33).
(Βλέπουμε πως η Μη βfu τον Γκάντι δεν ε[ναι πρόθυμη υποταyrί υτον κακο
ποιό, ιιλλά αντιτάυυει όλη τη διJνομη της ψυχής υτη θέληση του τύραwου).

***

Πρέπει να πείσωμε τον αντίπαλο με την ακτινοβολία της αγciπης
μας, πως έχει άδικο. Όσο σκληι:η1 κι αν είναι μια φύση Ο' αναλυu>
σει στη φωτιά της αγάπης. Λν δεν αναλυώσει θα πει πως η φωτιά
δεν είναι αρκετά δυνατή.
***

(Λ, υrλ. 35)

Όχι μονάχα δεν ΠQέπει να μισοι1με τον εχΟQό, μα αντίΟετα οφεί
λουμε να αγαπούμε εκείνον που μας κάνει κακ6. Λυτ6 όμως δεν
σημαίνει πως Οα ανεχόμαστε το κακό. Κι 6ποιος μεταμεληΟΕί Οα
βοει ανοικτή τη δική μας αγκαλιά.
***

(Λ, υελ. 40)

Πρέπει να εδραιu)σουμε ένα νέο πολιτισ μό, πλουτισμένο από
την πείοα των αιu>νων και που Οα είναι η σι,νΟεση όλων των πολιτι
σμu)ν.
***

(Λ, υt-λ. 44)

Όχι! Δεν είμαι Άγιος, ούτε Ποοφήτης. Κάνω την ποοσευχή μου
6πως κάΟε καλός Ινδός. Και δηλu'>νω πως δεν έχω καμιά ιδιαίτεuη
Οεϊκή αποκ(ιλυψη. Είμαι ένας απλός υπηuέτης των ΙνδL.ύ'>ν και οΜ
κληQη ς της ανΟοωπότητας. Τίποτα πεuισ σότεοο. Μα η καΟαuή
πεποίΟησή μου είναι πως όλοι μ,-τοοούμε να είμαστε μαντατοφόοοι

τυυ ΘεοιJ άμα δ εν κλΕίοοι•μΕ τα αυτιά μι1ς οτη ,ψικ(_)ή ιιιωπηλti
ψ(J)V)) ΠΟ\Ι Π(_)ΟίΤΗ!ζΕt».
(Λ, υι-λ. 48)
Καν{νας άνΟ (_) ωπος ι)Εν πι'τιr,<ε ποτ{ {ναν η0ικ6 ιικωτιS λοξοι) (_) ο
μιSντας απ6 το ι) (_) ιSμο το οωιπι> (... ) Ο αντί;ωλος <ωψαλιi',ς Οα μας
κατηγιφψιει γω αναν/'J(_) ία. Μα είνω π (_) ιηιμιSτε(_)ο νι1 Κ (_) tΟοιJμΕ
άδικα, πι1(_)ά να π(_)οδιi'>οοι•με τη ιιυνείδηιτιi μος.
(Λ, υι-λ. 51)
Ι ΙιιπειJ ω ιπο Ινδ ικι5 αξίωμα πως κι1νϊνι1ς δεν ξι·' (_)Ει 1ιληΟινι1 τις
ΣοιJτ(_)ες (το Φιλουοφικtί υ1ί,πημ,1 της Ηuηιr,ιι-(ας των ΙJu,iιJ ιιι), ον ι)Εν F.Xl'l
φΟάοει ιπην τ{λr.ια ΛΟωιSτητu, την Λλψ)εω, την Λυτοκ1 (_)tί1(_)χίι1 κω
δεν έχει ωτιψνηΟι-:ί κι1Οε (ι•λικ6) ωτι-S;ηη�ω ;ωι κάΟι-: κιψιιSτητα
πλοι'•του.
( JJ, υrλ. •168)
1

Δι-:ν Ο{λω να ποοιωι• (_) <•> κι1ν{νον �ωζί μου, αν δεν κιηαψ{ (_) ω ν'
απει.ιΟυνΟιΓJ ιπο λογικ6 του. ΦΟϊινω στο ιτι1μείο ν' ιφψιιιj\ηηjοω τη
Οεία προ{λεl'ιΤΙJ των Ιεοιi'>ν ΙΌαψιi'>ν, ακ6μα κω των α (_) χωοτ{οων,
αν δεν με πι-:ίιτοι 1 ν λογικά με το πεοιεχιSμενό τους.
(JJ, υιλ. 467)
***
[ίναι ι1ντίΟF.το με το πνει•μα του Ινδουϊομοί•, {νας οποιοιτδήποτε
άνΟρωπος να �ι:�ζει τον εαιtτ6 του πιο πάνω ή, {οτω, πιυ κιΊτω απ6
τους άλλοι•ς ανΟQύ,Jπυι•ς. Όλοι γεννηΟ11κcψι-: για να υ;η]QΕτοι•μι-: τη
δημιουογία του ΘωιΊ.
(/J, υι-λ. 468)
***
Θα πρυτιμοί•ιια καλλίτεuα να με κάνοι•ν κομμάτια, παuά να μην
αναγνωοίυω για αδε(_)ψούς μου τους πα{_)ίες... (μια εξαΗλιωμΕ'νη κοινωνι
κrί τιiξη). Θα 1jΟελα να ξuναγεννηΟιi'> ανάμF.οα στους πcφίες, για να
μοψαστιί> μαζί τους τις ταπF.ινιi',αεις τους και v' αγωνιστιi'> για την
απελευΟ{οωιπj τους.
***

(Β, σrλ. 4MJ

Ο πολιτισμός υπάρχει μ6νον ως ονομασία. Μοναδικό υκοπιS της
ζι,ηiς 6ρισε την ωτ6χn1υη αποκλειστικά των υλικιί>ν αγαΟιί>ν και διύ
λου δεν νοιάζεται με την ψuχij. Α,-ωχτηνιi'>νει τους ανΟριi'>πους, τους
κάνει δούλους του χριjματος, ανίκανους να νσιιi'Jσουν την εσωπρικ�j
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βίωση, να χαρούν το νόημα της γαλήνης ( ... ) Ο μηχανικός πολιτι
σμός είναι αμαρτία και υποδουλώνει τους λαούς. Και το χρ11μα
είναι ένα δηλητήQιο, όπως η σεξουαλική ακολασία.
(Β, σελ. 470 - 471)

ΒΙΒΛ!ΟΓΡΑΦΙΛ
Α. Οι δvο μεγάλοι απόστολοι της Αγάπης. Μαχάτμα Γκάντι - Αλβέρτος
Σβάϊτσερ, Γ Μαρκάκη, Αθήνα 1968.
Β. R ROLLAND - L. F/8CJΙΕR,Μαχάτμα Γκάντι, Διασκευή Κλ. Μιμίκοv
(Περιέχεται στο βιβλίο «Οι μεγάλοι μύσται» τοv ED. S'E/-IURE)

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΙΙΝ

Του Πuραμχιί.υυ Γιογκανάντα

«Υπήρξε, με όλη τη σημασία της λέξεω ς, ο Ιlατέρας του
Έθνους, δολοφονήΟηκε δε απ<5 έναν ανισόQQΟΠΟ. Εκατομμύuια
πολλά ανΟρQJπων Ορηνούν το φως που έσΙ1ησε ... Το φως εκείνο, που
ψ(J.n:ισε αυτόν τον τόπο, δεν ήταν φως συνηΟισμ{νο· επί χίλια έτη Οα
εξακολουθεί να μας φωτίζει και ο κόσμος όλος δεν Οα παύσει να το
βλέπει». Έτσι μΟ,ησε ο ΓlρωΟυπουργός των lvδι(JJV αμέσως μετά την
δολοφονία του Μαχάτμα Γκάντι, που έλαΙ1ε χ(JJQαν στο Νέο Δελχί,
στις 30/1/1948.
Πέντε μήνες ενωρίτερα, αι Ινδίαι είχαν συμπληQQJσει με τρόπο
ειρηνικό την εΟνική τυυς απελευΟέρωση. Το έργο τυυ Γκάντι - 78
ετQ>V τότε - έφτασε στο τέλος τυυ. Είχε αντιληφΟεί ότι η Q>ρα του
επλησίαζεν. « Άβα, φέρε μου όλα τα επίσημα χαρτιά μυυ», είπε
στην εγγονή του το πρωϊ της τραγικής ημέuας. «Πρέπει να απαντή
σω σήμεuα. Το αύριο μπορεί να μην υπάρξει». Στα γραπτά του
Γκάντι υπάρχουν επανειλημμένοι υπαινιγμοί για το τέλος του
πεπρωμένου του.
Τη στιγμή που ο Γκάντι, με τuεις σφc.ιίρες στο ταλαιπωοημένο
του σQψα, έπεφτε στη γη ετοιμοθάνατος, εσήκωσε τα χέQια του κ'
έκανε την γνωστή χειρονομία των lνδ(JJV όταν χαιρετούν, χειuυνο
μία που είχε συγχρόνως την έννοια μιας σιωπηλής συγγν(JJμης .
Γλυκύς και αΟQ>ος καλλιτέχνης της ζωής όπως υπήρξε πάντοτε, ο
Γκάντι απεδείχθη υπέuτατος τη στιγμή του θανάτου του. Οι Ιtυσίες
που έκανε συνεχQJς σε όλη του τη ζωή και ο αλτρουϊσμός του τον
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πuοπυίμuυαν !JHJn: μt: t:υχέι μια να πι,οβt:ί υ' αυτή την τελική χη
ι,ονομία αγάπης.
ϊ
Ο Λλj)έuτυς Λίνοτι: ίν, γ ιu να υμνήοΗ τον Ι'κ6ντι, έγQοψ ι-: το
ι:ξ11ς: «Δεν ι:ίνω uπίUι1νον, οι μέλλουιτι:ς γι:νι:ές να t\ι1οκολι:υΟιΗΊν
νυ πιυτι::ψουν ιSτι πucίγμιηι �Ύας τέτοιος ιίvΟuωπος, _μ ε ιιιίuκα κω
υιπίι, πεuπάτηω:ν επ6νω ιπη Ι'η».
Οι ζω{ς 6λων των μεγ6λων uvδuιί>ν, οι οποίοι έuχοvτω ο' uιrτ:ι)ν
τον κ6ομο νι1 �:κπληuιίιοουν {νιι υυγκε;ψιμένον κυΟψων ιφετής χω
δικωυούνης, έχουν j)α0υές οι•μl)υλικές {vvοιες. Ο t\ (_) αμιιτικι)ς
06vιηος του Ι'κιίvτι ι,πέu της ενοποιψη:ως των lvt\ιιί>ν ι1νι-:j\ωιε
ψηλιί τυ μ11vι,μιί του Π(_)<>ς ένυ χι>ομον που οπιφιίιΗΗ'τιο ωτ<) διαμϊι
χες. ΊΌ μ11vι•μα ιωτ6 το απηιΊΟι•νΕ με λι)γω π(_)οψητικιί:
«11 μη �ίιι έγινι: γvωοη1 μπαξιJ των υvΟuιίJπων κω Ου ζιjοη.
Είvω υ πuοέγγfλος της εψήvης του κιSομου».
(Λntί το /iι/Jλ[ο τοιι

«/ /

ι11Jτο/Jιοyρtιιμ'fl ηtίς yυίγκι,,)

Η ΔΙΑΘΉΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Λπόυπuυμu uπt5 άρθρο τοιι Ι ΙΛΙΛ /Jl�N!:"Lll υτη «ΝΙ:.Λ ΕΣΊΊΛ», 11/2/ l!J./0

«Ω ϊιvΟuωποι, ειτείς ποι• με Οεωuήιτιιτε και με οvομ(ωατε μίζε
ρο, εχΟρικό και μιοίιvΟuωπο, τι cίδικυ ποι• μου κίιvιηι:. Δεν ξέuπε
την κρι•φ11 αιτίι1 ιωωιJ πυι• σας ψc.ιίνετuι έτσι. 11 καuδιά μου κι ι>λη
μυυ η υκέψη 1jταν πιίvτc.ι, απ' τcι παιδικά μου χu6νω, μιSνο για το
λεm:6 αίιιΟημα της καλοσιΊνης, 1jΟελα π(ιvτc.ι να κcίvω μι:γ(ιλι:ς πucί
ξεις, αλλά οκεφΟείτε πως απ6 εςι χu6νια οχεί'>ι1ν μ' έχΕΙ j)(Η'ι μια
ανίc.ιτη π60ηση που χειι)()τέuεψε με ανιSητοL'ς γιατuοιi ς και πως
γελιίιπηκα με την ελπίδα α;τιS χρ6νο σε χριSνο να καλι•τεuέψω.
Τ{λος, αναγκαομ{νος να το πάuω απιSφ uιτη, πως η U[_)(JιίΗττια
μοL' δε Οα γιc.ιτuευτεί, γεννημ{νος μ' ένα φλογεuιS, Οεuμ ιS ταμ.,-τεQα
μ έvτυ, με τη διcίΟεοη να χαοιί, με τσι•ς ανΟριί>πους, έπuεπε πολι•
πρόορα να αποχωu11σω, ολομ6ναχος να πεQCLσω τη ζω11 μοι 1 ... »
Και το σπαρακτικό κει)ιενυ ιτΙJνεχΓςεται για να αποκορΙJq;uιθε(
ατο τέλος με το ΙJατερόγραφυ ποΙJ γράφει λ(γες μέρες αργότερα ο
Μπετόβεν κάτω απ' τη διαθιίκη τοΙJ, α' ένα ύφος τυραννιομένο, ακα
τάίπατο, σπασμωδικό, ένα μικρό αποχαιρετι(πιίριο για όλο τον
κόσμο:

1-Ω

«Κι έτσι σ' αποχαιρετ<iJ και σένα με σπαραγμό, αγαπημένη ελ.,-τ:ί
δα, που υε π11uα μαζί μου ως εδιίJ, ελ.,-τ:ίδα τουλάχιιπο ως ένα /-\α0μ6
να γιατρει•τιί>, πρέπει τιίJρα κι αυτή να μ' εγκαταλε ίψει ολόη:λ<1.,
όπως τα φύλλα του φΟινοπύ,JQΟU πέφτουν κάτω και μαψ1.ίν<ηrτω. Κι'
αυη1 ακόμα αποξηuuΟηκε απ' τον καιι_>ό που 11ι_>Οα εδιίJ - φει1γω όπως και το μεγάλο Οά ι_>ι_>ος που αναφτ{ ι_> ωνε την ψυχή μου ιπις
ωραίες μέρες του καλοκαψιού - χάΟηκε.
Ω μοί ι_> α, Θεία Πuόνοια, κuνε μια τουλάχιστο καΟαcη1 μ{ρα n1ς
χαι_> cί.ς να μου φανερωΟεί - τόυον καιρό ιπάΟηκε ξένη κάΟε εσωτε
u:κή CL\rταπόκι_>ιιη1 μοι• με την αληΟιν11 χαu ά. - Ω, π6π! - Ω, πιSτε,
Θεέ μοι•, Οα μπορ{οω π<ί.λι να ξανααιοΟανΟrίJ μέσα ιπο ναό της
ψύιn�; κω των ανΟurί>πων. - Ι Ιστ:έ: Π οτέ - Λ, Οα 11τανε πολιί οκλη
Qό ... »
!Ηία αναψψά τυv 1/αναγιώτη Κανr.λλύπυvλοv:

Δύσκολα κ ω τ uα γικu {ζηιη: ο Μ,υ:τιψεν ως τι1. τι'λη της ζω11ς
του, μιας ζω11ς, που ιiστεu' <1.πό μιuν υι_>Q<ίκrτιυ ιrι•νι•φιωμι'νη μι:
επανειλ ημμένες εγχεψ11υεις κω με ψοj-\εuοιίς Π(Jνους ι'υj-\ηυι: οη1.
1827.
Βυuιu U ι_> QύΗπος και απόλι•τα κοΊ•ψι1ς, ζ ητοιiοε πληι_><Η/JΟL.)ίες γω
τον απελει•Οf:QύJτικι1 αγύ'ινα των Ελλήνων. Στο κuε/-\ιί.τι του ι:τοιμο
Οάvuτου «τον είχιtν πεuιτι_>ιγι•uίοει», (iπως ΥlΗί.ψει ο πωτ()ς το υ
μαΟητής και φίλος Σί\'ΤλΕι>, «οι πιο παλιοί του φι'λοι και δάο;ωλοι
υπό την ΙΞ.λλιί.δα, ο Ιlλ0Ίiτι1.ρχ ος, ο Όμη u ος, ο Ιlλιί.των, u
Ασιιποτ{λης zω cί.λλοι η'τοιοι μοι•οuφψαίοι»(... )
(/,ιτοv(ο τοΙJ ΙΊ!(!ωΠflΪ%ΟΙ! πνι:ιJμιιτος, τι5μος Λ, κι-φ. Κ"/,)

Εθνισμός και αγάπη προς την ανθρωπότητα
Του Δων�iυωυ Lοi.ωμιηi

Ίο,!:'θνος πρέπει να μάθη να θυιιuιί εθνι%r5ν r5, τι F:fναι αληθϊς.
Στοχάζομαι πως ο t:θνιιτμός Π(!έπει να 11ποχωr.!'ί f:ις την u.γr)πην
της ανθuωπότητu.ς %αt ψ,ιτιιτμϊνος u.πό το α(αθημα τοι3το θωιuοί
χr,φ(ς %u.νϊνu. πάθος %αt την 1JΠf:(}οχιί του Ί:'λληνος ιπον ξϊνο και την
υπt:ψrι.ιί τοΙJ ξ{νοι1 ιπον Ί�'λλ ηνα. Μην πα(}θιί για ,;θνωμr;ς ό,τι ι)1° ν
εfναι παρά. αϊ/jας αλιί(-), ιας.
«Ο Σολι,ιμιjς ;τνι-ι,μιιτι%ιiς ιιπι'vμ111.ος το/) ι'Ιtνοl)ς», ΛλϊκοιJ lloπayι.,ιvyfoΙJ,
ΛΗήνο 1957, οι-λ. 12.
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Ο Σπυρίδων Νάγος γεννήΟηκε τον Αύγουστο του 1868 στο
Κακούρι της Αρκαδίας, από γονείς ποιμένες, με επαρκή όμως
περουσιακά στοιχεία.
[φοίτη σε στο Δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, και έφΟαοε
έως την Δ' τάξι. Δεκαπέντε χρον<[>ν παιδί, ο πατέρας του τον έβαλε
να φυλάη τα πρόβατά τους, στις πλαγιές του Αρτεμισίου. [κεί κοντά
στην παρΟένα Φύσι, βύζαξε το γάλα της Μεγάλης μας Μάνας, που
του έγινε η καλύτερη και η σοφι[τιερη παιδαγωγός. Στη ν απεραντω
σύνη του αγνού υπαίΟρου, το μεγαλείον και η γοητεία του Απείρου
νανούριζuν την σκέψι του και γιγάντωναν το φρόνημά του. [κεί ι.πο
βουνό που φέρει το όνομα της Οεάς τη ς Αγνότητας, το ειμαιψένον
του Σπυρίδωνος Νάγου έπλεκε τους ιστούς της πνευματικ11ς του
σταδιοδQομίας. Οι Νύμφες και οι ΔQυάδες της περιοχής γαλουχού
σαν και ΚQαταίωναν αυτ6 το εξαιQετικό πνεύμα, που είχε φωλιάσει
στο κορμί ενός τσοπανόπουλου.
Οι φεγγαρόλουι.πες βραδιές πσυ αοκούν τόση γοητείι1 <πις ευαί
σΟητες ψυχές, ξυπνούσαν οτην φαντασίu του μικροι1 Σπύρου
κ6σμους άγνωστους, ιδέες και πόΟους που τον καλούσαν κοντά
τους. Έτσι, έπειτα από δύο χQόνια ποιμενικής (tπασχόλησης, ανε
πήδηuε από το ένδον του η σταΟερή επι(}υμία να εγκαταλείψη το
περι/1άλλον αυτό και να έλΟη στην ΛΟήνα για να μcί.Οη «πολλά»
γQάμματα . Λλλά, έλα πάλι που με αυτή την /)ουκολική ζω11 είχε
αρχίσει να συνάπτη τQυφεQσύς δεσμσύς και να ανακαλύπτη αQκετά
ΟέλγητQα! Ο μονήρης βίος μ{οη σ' ένα τέτοιο μαγε1rηκύ πεvιβάλ
λον ασκοιJοε πολλή γοητεία ι.πην μυστικοπαΟή και ρεμ/)ό>δη ιδιοου
yκ(_)cωία του Νάγου.
Όταν βQισ κόταν ξαπλωμένος στα που(_)VάQια ή οτu σκοίνα,
κοντά σε καμμία λαλ{ουοα πηγή, όπως μου αφηγείτο, συχνά
πεQιερχόταν ΟΈ ψυχική κατάιπωη ανείποτιης μακcφιότητας.
Άκουε υυνεχ<ί>ς ουράνιες μελωδίες και έβλεπε οπταοίι-:ς και μορ
φές απερίγραπτου κάλλους, που από τότε του καλλιεQγσύυ<tν το
αίσΟημα του καλού, της αν<ιτιεριSτη τας, της πραγματικής και ψυοι
κής ευγένειας. Ι:κεί διδάχΟηκε το Λ-13 της αρμονίας, που υαν ν6μο
της ψυχής του πάντα φρόντιζε οε <Sλο τον γήϊνο j)ίο να τον χλείυη
μέσα του και να τον εχδη λίJ>νη πλέQια παντιη, και πάντοτε .
Στοχασμοί και ιδέες στ(_)ο/)ιλίζ.ονταν (ΠΟ μυαλό του απ6 την εποχή
εκείνη, που τις ΟυμιSταν {ντονα σε όλη την κατοπινή του ζωή. Κι
αυτές έγιναν οι οδηγήτQιες οτον μετέπειτα βίο του, γιuτί ήταν ο
καλός ο υπ6(_)ος που ψιnρωοε, βλά(πηοε και στιSλισε πλοι,οια το
νοητικό του περιι:χ6μι:νο.

1--15
1 Ιοι_>' <Sλu 6μως uιιτϊι, η Π(ι0ιιμίu της ψιιγ11ς uτι6 την τιι>ιJΗνική
ζω�j κυιη<1{_)χ<>ιJιJΙ' ιπη οκι-'ψι τοι• ouv πuοιπαγ11 της Μοίuι1ς, η οποία
τον τιuοιί)(_) ιζl' για κάτι το uνιίrι:εuο, για κάτι το πνευμιηικιS.
Κω Ενιί, ο τιιηι'ι_ιας του 2.:τιι•uίδωνος Ν(1γου {Ι)λετιε ιπο τι(_)ι'Jοωπο
του τιαιδιοιJ του τον μϊλλοvτιι ιψχιτιJrλιγκu της ΠΕ (_) lψΕ (_)Είας τοι•ς,
°
λ<'iγω της ευψυ ιuς του κω η�ς ι) (_) ωπη (_) L<Ύτητάς του, ο όαιη:πωηjς
2.:πύοος του Εδιjλωνε με uποψωηιπικ6τητu <Ύτι Οι-'λη να μάΟη γ(_)<1μ
μιηu κω γω τούτο π(_)ι-'πιι vu Π(1η οτην ΛΟήνu.
Όπως 11τuv φι•οικ<'i, Ο πuτr (_)ας uvτέΟ (_) (ωΕ με πείομu, uλλu κω Ο
γιος του ι)ι-:v ι•ποχω(_)οι1 0,. Μω μr(_) υ χ<ι)(_)ίς κιψιά οικονομικιί ι:νί
οχυοη, έψυγΕ απ6 το τιιη(_)ικ6 τοι• κω π1jγF ιπην Ί'οί;ωλι γιυ νι1 ι)οι•
Μψη, νι1 ζψrη κω να οποι 1 ι)ι1ιJη( ... )
(2."ημι-(ωυη «ΙΛ /lϊ)Υ»: Ι ριr;ορα ο Σ. Νιίyος (ιJΊ;νιχ(ζιΊ το ιiu/Jρo) ιjρ/11 ιιτηιι
ΛΟιjνu χιιι ιiuχιυι· ο αyι,,νιις τοιι yω την πrι/3ιΊοιπj τοιι χι.ιι τη ιυίρφωιπj τοιι).
2.·1JVι:χiζι-ι ο /. /Jιωιλιjς:

Ο 2.:π ιψίδωv Νuγος Οαύμυζε τις α (_) χι-'ς της ΙΊ1λλικ1jς
Επuνωηάι.η:ως κω η Τ(_)ιλογίι1 Ελι-:υΟιψία - lιΗiτης - ΛδΕλψ6της,
έγινι-: το ΙΗι,ψι1 του. Οιιπ(_)ηλιηημι-'νος ω(6 την ι-:κκολιατομϊνη τ6η:
κίνηοι του Εξελικτικοι1 οοιιιuλωμοι1, uιινδϊΟηκε με τον ι) (_) ιίΝτι1 uτο
Λονδίνο Ι Ιλάτω νc.ι Δοuκούλη. Τέλος uπεφάοωε να κατέ/-\η οε
αγιί,vα uφυπvίοεως κω εξεγ{ (_) οεως τοι• αδικημένου Ε(_)γάτη. Του
εογuτη την α0λι6τητα κω την κιαομοψιά είχΕ και ο ίδιος δοκιμι1ι,ει
κω 1jΟι-:λΕ vu τον σπ(_)ιίιξη γω νι1 ζηηjοη τα δικαιιίψατι1 ποι• {χι:ι απιi
τη ζω1j κω που του ι1(_)νο11 ντι11 οι Ε(_)γοδότι-:ς κuι ακιiμη ω,τrj η
Ιlολιτι-:ίu( ... ) 2:ι ντι1ιΗJΓ:ι, εκδίδει κιιι κι•κλοψΟ(_)Γ:ί μ6νος του την
π(_)ιίrι:η ιπην Ελλι1δ<ι uοοιαλιιπικ1j εψημεοίδ<1, το «ί\οδην».
1 l (_)ωt1,(_)γι1της κω (_)Ιjτω(_) της Π (_)<ίπη ς συγκΕντuιί,οι-:ως ιπις ιm)λι-:ς
τυυ Ολι,μπίοι, Διύς Εογuτικ1jς Ι Ιοωωμuγι<1ς, κuταδιιί>κfτιΗ απι\ η1ν
uυτυνομίu και κατάσχπω το φιΊλλο τ υυ. Καταφεύγει υτη ν
Κεφαλλονιά. Σι•λλαμ/)άνετω ιπη ΖάκυνΟο. ΕπεμΒαίνυυν τ u ψιλι-:
λεύΟεuα ιποιχι-:ί,1 τοιι νησιοιΊ κω uψ1jνετuι FλεύΟεuος. Εκεί συνδέε
ται με τοι•ς οιζοσπuιπες κω μι-: τους προοί'ιευτικοιJς κί•κλους, ιποι•ς
υπυίους <η'ιjκαγ κω οι Τέκτονες η1ς Λγγλικής 2:τοάς «Λonj (_) », ιπην
οποίαν είχαν μυηΟ1j οι πι-:!_)ιοοότεοοι Φιλικοί του 1821 ( ...)
Δω)(_)ίοΟηκε ι•πcιλληλος των Τcιχυδοομείων ΑΟηνιΓJν. Εκεί πέοα
οε τα περιοότεuα χοόvιcι της ζω1jς του. Τότε παvδuείιΟηκε και απέ
κτησε τοία παιδιά. Στο νέο τοι, επάγγελμα ε!_)γάσΟηκε για την c.ινύ
ψωσι του κλάδου και εξελέγετο μέλος του Δ. ΣυμΒουλίου του
Συλλόγου Δημα1ίωγ Υπαλλιjλων επί αρκετά χρόνια. Αφού πέ (_) cωε
από τριάντα επτά επαγγέλματα, όπως με δόσι Ουμοσοφίας έλεγε, τα
1
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τελευταία χρόνια της ζω1jς του διορίστηκε Δ ιευΟυνηjς της
Δημοτι;�ής llιΙ)λιοΟιjκης Ιlειραιιί>ς, την οποία διωργάνωσε και διF.tJ
Ουνε ;ωτά τρόπο που εξι•πηρπούσε πληρέστατα το αναγνύχπικ6
κοινό της γείτονος.
Λυτιj ιjταν η επαytF.λματικιj και κοινωνική σταδιοδρομία και η
ιδεολογική πορεία τοι• Σπι•ρίδωνος Νάγου μέχρι του Οαv(ιτου του.
11 φιλοσοφική και πνευματικιj δράσις του 6μως σημειιί>νF.τω
έντονα από το 1897. 11 χοονολογία αυηj είναι αφετηρία μιας νέω;
στροφιjς προς ωρισμένους προοανατολιομούς πνει•ματικιί>ν κατα
κτήσεων. Σ' αυτές αναδεικνί•ετω ιjρως και επιτι•γχϊινF.ι με την αδu
μαιπη Οεληματικότητύ. του, την μετcψόρφωσι τοι• !()εολογικοιΊ και
συνuισΟηματικού του περιεχομένου, πο\ Ι πλωιτιιί>νοντω τιίφα με
ψυχικές ικαν6τηη:ς και δι•νάμεις, που χαρακτηρίζοι•ν τοι•ς πριιγμα
τικούς Μι1 στF.ς της φϊ•οεως και του πνε1Ί ματος, πuοωριομένους να
γίνουν ψι•χσιψγοί και ταγοί ανΟριί>πων.
Ί::::τσι ο Σπυuίδων Ν(ιγος ακτινοΙ)ολεί τιί>ι.>U καλωοιi νη και οοφία,
δύο μαγνήτες που τρα!)ούν κοντά του 6οους ποΟοι,ν ανι,ηι-:ο6τητα
και γνιί>σι. Συσπεψύ'>Οηκαν {κτοτε μεοικοί μαΟητές του για να
γίνuι•ν οι πολλοί αογύτεοα που ϊμειναν ;τ(ιντοτF. ιιψοοιωμένυι.
Μ' ω•τούς ο Σπυοίbων Νάγος ιjτuν :;τcψιί>ν οι' κϊιΟΕ κοινωνικιj
εκδ1jλωοι σχετικ1j με την ποι>οδο, τον αν0υωπιομ6, την φυιτιολιι
τρεία, την έρευνα τι1ς αι.1jΟειιις, την ει•δωμυνία κιιι την ιι;πλΕι•Οϊ
ρωσι του ανΟοιίJ;του. Τ:τιτι με τι1ν ομ(ιδα των πιιπ.ιί>ν του ιψφανίζΕ
ται στον «Σι,iλογο ΛΟηv(ι - Υ '{εία», που είχε σκοπι5 την Εψιιι_ηιογιj
και διάδουι της ακρευψαγικής δίαιτας για ανΟuωπιιπικοι•ς λι5γους.
Σχετικά ΕξεδιSΟη τιSτε μία Π(_)αγμαΤF.ία και το Ι)ιιυ.ίο «Ιlνπιμιιτικαί
Ιδέαι».
Λπύ το 1900 περίπου ο Σπυρίδων Ν άγος καΟιέuωνε τις
Κυuωκάτικες εκδρομές με οuει[)αοίF.ς, με τα Οαλαοιτ<iτροιη(_)<ι, με
τα C1F.Q6λουτuα και με τα ηλιιSλοι•τρα, ιτ' 6λες τις εποχές του έτους,
που τότε Οεωροί,γτο ιταν επικίνδι•νες εκΚΕ\'Τ(_)LΚι>τες.
Βλέπιη·με 6τι υ Νάγυ; σων τομϊα το φ1•οιολατuικιS, που ιηjμιφιι
είναι το ιιγνιSτεου εντt__Jύψημu της ζωντανής νεολαίιις μας, ιπc!Οηκε
ποωτοπόοος και F.γκαινιαιπής.
'Γην ίδια εποχή μυF.ίται σων Τεκτονιομι5 με τους πιιποι1ς μcιΟη
τές του. Cκεί ο Σπυuίδων Νύ.γος αναδΕικνύι-:ται και ανιιγνωοίζιται
από ι5λους σαν γνήσιος εμπνευομϊνος μι,στης Διί.οκαλος με οπάνω
ηγετικά προυί5ντα. 11 ικαv6της του γω την εuμηνεία των ο-ι,μΙ�6λων,
η γλυκύτης του χc.ιοc.ικτιjι_>ος του, κω οι εμπνευιτμ{νες διδuοzιιλίΕς
τυυ έδωκαν νέc.ι ζωογιSνυ πνοή ιπους τF.κτοvικοιJς κι,κλους, μι-:οι·,ωί
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των οποίων και (niμF (_)α ακ6μη πο (_)Ειίοvτω οιiμφωνα μΕ τις ανΕκτί
μητι-:ς κω οοψές υποΟιϊκΕς του.
Όταν ο υνεοτψ)ηκι:: η Κοινωνιολογική 1:τω (_) ία ωτ6 τον
Λλϊξυνδ(_)ο Ι Ιαπανωπιωίοιι, τον Κ. Βιψf)ιψέοον κω ι'ιλλους οοοω
λιοτϊς που είχcιν ΠΕ (_)ιιτ<iJΟΙ'l τις οποιιδϊς τοι•ς ιm1 ΙΊψμανίι1, η ομιίς
του Νϊιγου ϊδωοΕ κω τιSη: το «πα(_)<JJV» κω αππϊλαπ τον Κ(ψμιS n1ς
Π (_) οοδευτικής εκΕίνης Ο (_) γι1νιiΗJΕως, ποι• το ΕλληνικιS κοινιS την
ΜχΟηκε με ενΟουοιιωμιS. Λτι•χιi'ις, ι1πιS n1v ιψχή η ιδωλογικιi ΕΚΕί
νη Ο(_)γuνωοις έπαΟε πολιτικιj κω κομμιηικι\ διϊιf) (_)ωοι κω φυλλο (_) 
(_)6ηοΕ άκω (_)<1, αφού (Jι•νΕκλι\νιιΤΕ α (_)κπιί τοιις πολιτικοιΊς κιΊκλοι•ς
n1ς χιi'ψ<1ς μος.
Κατ(ι το 1()15 ο Νάγος Εγγ!_)<"iψπω στη (-)ωοοφική Ετοφίι1 κω
γίνπω Π (_)6εδ (_)ος της Lτοιiς «Λπι5ιJ.ων»( ... )
Λιπιj 1\ταν ΟΕ οιΊ ντομ�·ς χω γΕνικές ΥLJ<ψμϊς η ιι)Εολογική αδ1j
λωοις κω δ(_)<HJΠJ(_)t()nJς του Νι"iγοι•, οτη δι<Η) (_) ομι\ τοι• μέοα απ6 τις
ι'Ίιιίψιψι::ς (ψγι1νιiιοΕLς ποι• (δ (_)ιωιιν τιSn: ΟΕ ποικίλους κοινι,ινικοιίς
τομείς. Το ΠΙ' (_) ωψά του ιιπ6 ιιι>τές οκ6 (_) πιζΕ την ι1r.τινοf)ολίο της
δυνιη1jς τοι• Π (_) οοωπικ6n1τητι1ς. ϊ)οοι ιJΙ•VΕ(_)γιίοΟ η;ων κω τον yνιίι
(_)l<Ηl\' (tπιS ΚΟ\'Τ<t, πιiντιrη: ΟιιμοιΊντω μΕ Οω•μιωμ6 την <1νr,ιτΕ (_)<>τητ<1
τοι• 1\Οοι,ς τοι•, την ιιυτεί (_)ει>τη κιιλοοι'ινη τοι•, τις <1ΠΙ' (_)<ινn:ς γνι,·ιιτι:ι;
τοι• κω τη δι'ινιψι της πι"iντοτι-: ()(_)01\ς Κ (_) ίΟΕιi'ις του.
Λς δοιίμΕ 6μως τυJ(_)α, ποι6 ιjταν το Ιδι-:ολογοκιS «πιοπιΊω» τοι•
Lπι•(_)ίδωνος Netγou.
Ο uκι1μιηος ω>τύς και τολμη (_)ιSς Ε(_)Ι:υνητιiς απιS νι,φίς (Π(_)Ctψl]ΚΙ'
ιπη μελέn1 των καταλοίπων των Λ(_)χιιιων Ελλιjνων ΦιλοοιSφων. Με
την μι•ιπη (_)ιακι\ του κιη(ψτιοι κιηιίφΟι,χτΕ, ιSυον κι1νένιις απ6 τοι•ς
σι•γχ(_)ιSνοι•ς τοιι ή κω τοι•ς Π (_) ογΕνΕιΠέ (_)ιη•ς του, να οπο1 δάιτη n1v
γλιίιοοι1 τοι• συμf)(Jλοι• κω νιι το ειψηνΕιΊιn1 τ6οον Επιτι•χιίις. 'Cτοι
αποκαλιίπη:ι με πειιπικιSτητιι το �ιιΟιΊ πε (_) ιΕχιSμενο κι"iΟε αλληγο
(_) ίας. 1 Ι ικαν6τητet τοι• ω•τιi τον �οιjΟηοε να Ι'(.)μηνει'•η με πολλήν
εμf1 ι_J ί0ωι και 1'1 1 χέ(_)εια n1v ιφχαία Ελληνικιi και ξένη ΜυΟολογία,
υπό το κι"iλι•μμα n1ς οποίι1ς οι οοφοί οι•νΟέτι-:; της Ε(_)μητικά έκλl'ι
σαν εκ!'ί τα �αΟFιά νο1jματι1 των δι•νιίμεων και των ν6μων της
Κουμυγονίας για να τι1 π(_)οφι1 λάξο1 ν απ6 την f)Ι'f11jλωοι 1 1 κω την
πcψαν6ηοι από τις αδι•νατFς και τις (ϊ(J>(_) ι::ς διάνοιι::ς. Μία ουγκ(_)ιτι
κι\ μFλι-'τη των οωζομένων ΚοσμοΟεω(_)ιu>ν, τον έπεισε 6τι 6λες Π(_)Ο
έρχονταν απ6 την ίδια πηγ1j. ΔιαφοροποιοιΊντο κω έπαψναν ξεχω
ριιm1 διατι•πωυι και μο(_)φι\, ανάλογα με τον χ(.)όνο κω τη ν ικανότη
τα τοι• κι"ίΟΙ' φιλοο6φου. Ιlηγι\ των διαφό (_) ων κουμοΟΙ'υ)(_)ιcίJν που
διατι•πιi'JΟηκcιν με τον μί•Οο κω το σί•μpολο, πίυτ!'υε 6τι 1\οαν τα
1
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προελληνικά Μυστήρια, από τα οποία οι Θεολόγοι ποιητές και
φιλόσοφοι διδάχΟηκαν και άντλησαν τα στοιχεία της ΚοσμοΟεωρίας
των, που εδόΟηκαν μετέπειτα στους ιστορικούς χρόνους και διατυ
ΠCJ>θηκαν στα φιλοσοφικά τους συγγράμματα.
Σαν θεμελιωτές και πρωτοπόρους κάΟε μυστηριακ11ς γνCJJσεως
και κάθε φιλοσοφίας ανεγνc[Jριζε τον Θείο Ορφέα και τον Μέγα
ΠυΟαγόρα, των οποίων τα σωζόμενα μελετσύσε εμπεριστατωμένα
και συνεχc[>ς επί πολλά χρόνια. Τα μεταγενέστερά τους φιλοσοφικu
συστήματα τα Οεωρσύσε προερχόμενα απ6 6σα οι γίγαντες εκείνοι
της Ελληνικής Συλλ11ψεως διατύπωσαν είτε συμβολικ(ι είτε φuνεοά.
11 επίδοασις των Οοφικu'Jν και των 11 ι•Οαγορείων Οεωριu'Jν υπ11οξε
στο πνεύμα του Σπυρίδωνος Νάγου Οετικά δια/) ι_> ωτικ11. Με τη
βαΟειά δε στοχαστική του κρίσι και με την εξωρετικ11 ικαν6τητcι να
εισδύη στο νόημα του συμ/)ιSλου, 6χι μ6νον πέτυχε να συλλάj)η τις
κοσμογονικές και ιδεολογικές δοξασίες των δύο τούτων υπε ι_> 6χων
Σοφών και ΜυσταγωγCJ>Υ, αλλά και vu τις εομηνεύη και να τις uνα
λύη με σαφήνεια και με πειστ:ικ6τητα, CJ>στε να προκαλούν την κατά
πληξι και τον θαυμασμ6 των συγχρόνων επισ τημ<Sνων και των
σοφιi>ν ερευνητιi>ν.
Ο Σπυρίδων Νάγος μπορεί να ειπωΟεί αδίσταχτα, 6τι ζωvτcίvεψε
την αρχαία Ελληνιzή σκέψι και φιλοσοφία. Ανέσυρε απ6 τα /\άΟη
των αιιi>νων και από τα άδυτα των αι_>χαίων Μυστηρίων αλήΟειες,
τις ανασυνέθεσε και παι_>ουσίαοε πλήοες φιλοοοφικό κω /)ιονομικ6
σύστημα με το οποίο εξηγούσε όλα τα αινίγματα της Zuniς και του
πνεύματος, αλλά και ικανοποισύσι-: την πιυ ανήσυχη και απαιτητική
σύγχρονη σκέψι. Τις αρχές του συστήματος εκείνου πι_>ιiπος αυτός
εφάιψοζε με αυστηρότητα σαν καν6νες του χαΟημερινσύ του /Ηου
και καλούσε τους μαΟητές του και τους ωψοατές του να τις ακολου
Οήσουν. Ό,τι πίστευε σαν OQ06 και οαν π ι_> έπον, το μετουσίωνε σε
πράξι με συνέπεια αυτόχQημα μονολιΟική. Λ υτή ήταν η μεγαλtJτεοή
του αQεη1. 1 Ι μεταμοοqχ))τική επίδρασίς του στο ήΟος και στο πνεύ
μα, όσων τον ακολουΟούσαν, υπήρξε καταφανCJ>ς αποτελι-:οματική.
Εκείνοι που μαΟήτευσαν σταΟερά zοvτά του δέχονταν τις ακτίνι-:ς
της ιδεολογικής διαφuπίσεως, τις ακτίνες της ψυχου uγιzής κατεuγα
σίας τους, τις ακτίνες τις λυτuuπικές για το πνεύμα τους.
Όλα αυτά τα ανεκτίμητα, χάuιζαv εφαομοζ6μενα, ήΟος ανu'πε
ρu, σκέψι ελεύΟερη, ισ οQροπία και γαλήνη ψ υχική. Ο Σπυuίδων
Νάγος αν και αναγνωρίζονταν σαν Διδάσκαλος - Μύστης, ουδέποτε
ισχυρίσΟηκε, ότι παρουσίασε δικό του φιλοσοφικό σύστημα ούτε
και ότι ίδουσε Σχολή. Φιλοδόξησε μόνο νu φέ(,)η στην επιφάνεια τις

<'Ίοξιωίι:ς των α{_)χαίων π{_)ογ<Sνων μας και π(_)ΟΟΕnάΟηοι-: να τις κατ<ι
ιπψn1 κιηαληπτ{ς, πι_ιοοιτές κω εψ<1(_)μ6οιμι:ς απ6 τους οιΊγχuονοι•ς
Ί:λληνι:ς. Τον σι νέπαψνF πάvτοη: το πάΟος της αuχωοφιλίιις ·,ωι
πυλιχ<)ς τοι ι ωπ 11u 11ταν η Λuχ <ιία Ελληνική οχέψις.
Ο Σπιι (_)ίδων Νάγος ιιπ1iuξι: μια καΟcψ11 Ι:λληνική ψl Υ',(ΟΠΥΗ μιηι
κ11 ιδιοοιιγκuιωία μι: γνήοι�·ς χω αγνt'ς φιιιηολ.c-1τuικές ι:χδηλι;><πις.
11 πίιπις τοι ο' ωrr<S που δίδcωκι: οτους κλι:ιιποι'ίς και ιποιις ανοι
κτοι'ί ς κιί κλους, δηλ. ιπον Τι:κτονιομιS και κιψίως ιπις 1-:κδuομικι:ς
ουγχεντuιίJοι:ις οτους αuχαι ολογικούς χιίφους, πuοχuλοιJuε την
πuοοοχ1j κω τον Οω,μιιομ6 των ακuοιηιίιν τοιι . Πολλοί ι1πιS ωrrοι'•ς,
6οοι ζ1jτηοαν νιι τον πληοι(ωοι,v κοvτιΊ η:u<ι, ωοΟανιSvτοι•ι�cιν την
ακτινι>/)ολία τοι, κω την αγι!ΟοποιιS τοι• 1-:πίi'ψωΗ. 'Γ-:τιη τοι, έγινι1ν
αχιίφιιποι φίλοι πο1 1 δι:ν τον ληομονοιiν ποτέ. Λι•τοί και τι:ψα
ιαιSμη πuοοποΟοιΊ ν να ΠΟ()f ιΊωvται οιΊμψιινιι μf τις οοφt'ς ι ποΟ1jχ1'ς
τοι•.
Τις δοξωτίFς τοι1 κω τις π�·ποιΟψπις τι•ι• τις ι:ίχε Οεμελιιί>οι:ι ι.πιι
ιπ{ u ι:u Ι)ιίΟuα της Ελληνιχ1jς </ ιλοοοψίας, χω πιίνω ο' ιωτϊι ι•ψωω:
το ιδΗ>λογικ6, το \ ΙΟικι\ και το πν�Ί•μιηικιS τοι• οικοι'Ί6μημιι.
Ι Ιίιrr.ι:ι•Ε απ6λιrτα ιπο Ενωίο της Φιi οι:ως κω το ωτιολογοιΊ οι: ιιι: τις
ιηuιίνταχη:ς rιι•τ{ς αλψ)πΕς:
1
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«Οι•ιτιίL, μορφιί και συνf:ω ,μ τις, έλF.γε, συνθέτουν την αρμονικιί
f.κφραιτι της όλης φιΊσεως που αποτελε{ το/!αν. Λπr5 το!!αν προf.u
χεται ο άνθρωπος. Λπr5 τις οι•ιJ{,·ς του παντr5ς ιn3γ,α:ιται και r5λn το
f·ι'ναι του και κλο'ν,:ι μέσα το,, σε λαι1θάνnυσα κατάιπαιJι όλο το
Ι/αν. Γι αι•τό λέγεται και μικρόκοαμος. Με αιπές σι,ντηl}ει'ται η
,ιιοuφιί του και το ψuχικr5 του fΎ(Jί και με αιJτf.ς εξελ/σιπται, μεταμορ
ψοίνι·ται και ,ιιεγενθι111εται το π11 π•ματικr5 τοι; άτομο απε/ρως <ΠΟ
άπεφο χωρ/ς τΟος. Όπως οι Ul}ιθμο{ ι�εν f.χouv τέρμα, fτ υι και η
ατομικιί ψuχιί <5,·11 fχtϊ τέρμα, ο'ναι αθύ.νατη και αενά{J)ς πολλαπλu
σιάζfΊ τις διΨάμεις ποι• κρι•βει μfαα της ιπ λανθάνουσα κατάιπαοι.
Ίϊ οψ,·ι'λιι λοιπr511 ο f.μφl}(ιι11 ά11θρωπος; ΛατψιίL ιπο Παν. Ι / λu.τρε/α
r5,ιι{J)ς αυτιί {χει νt5η,ιια και ιr,ωπr5 τότε μόνον όταν ο άνθρ{J)πος yνωu/
ση τοι:ς 11r5μοι1ς και τους σκοποι•ς της ΦιJιΠ{J)ς και προσuρμόση όλ,:ς
τις rκδηλι/)υεις τοι.> ιπους σκοποι·ς και τοι•ς νr�ιιους Ί'ης. Λι.>τιί ε{ναι η
πρϊπουσα και αληθινιί λατρει'α, δηλu.διί η αρετιί που πρfπ,:ι 11a Πl}Ο
σφέρη ιπη ΦιJσι χuι v' ακολοι•&ή·ο άνθρωπος. Και μόνον η αρετιί θα
το ν οδηγιίση να yνωρι'υη αυψαλιl)ς την πλιίuΙJ και ωλοκληρωμένη
αλιίθεια. // αλιίθεια θα τοv οδηγψrη τότε να γνωρ(ση και ν · απολαι3ση
όλες τις χαρές της ζωιίς, για τις οπο/ες πλάιπηκε κάθε ι:παρξις. Έτσι
δε ι, ιόι•ον ι�ιοίχνοιrται ο πr5νος και οι δοκψασι'rς. που ει'ναι καρπός της
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ψευτιάς, του σκότους και της αγνωσι'ας».
Από πού όμως η προέλευσις του Παντός και πuιές ψJαν οι
Κοσμογονικές αρχές; Σ' αυτό το σημείο ο Νάγος πίστευε στις
Ορφικές Οεωρίες περί χάους, που εΟεωρείτο σαν κατάσταοις, η
ο;τοία περιέκλειε κάποτε σπερματικά ό,τι σ11μερα Ι)λέπουμε σαν
μορφή και σαν συνείδησι. Από το χάος πι_)ΟήλΟαν στο είναι τους αψ'
εαυτ([η• δια του χρόνου και του Κοσμογονικού Ί�uωτος οι δύο
ουσίες, που οι ΙluΟαγόρειοι τις καΟύψιζαν σuν μεuιστ11 κω σαν
συνεχόμενη. Οι δύο αυτές ουσίες δια της μίςεως έψεuαν στο είνω
το μορφικό άτομο, το οποίον μεωυοιύ,Οηκε σε μια δεδομένη ιπιγμ11
σε συνειδητό άτομο. Λιπό αποτελεί και το βαΟιπεuο μυσηjι_Ηu για
τον cμύητο άνΟρωπο. Τuιίτο το πνευματικό ιίτομο δια μέυου των
διαφόρων οργανισμιί>ν της οντολογικ11ς κλίμακος εκτυλίοοει τις
λανΟάνουσες δυνάμεις του, φΟάνει στην ανΟ ι_)(ΓJ;τινη μο(_)ψή γιιι να
συνεχίση την εξέλιξί του και την δράοι του υε ανιίπψη τοι• ανΟuιΓ>
που κατάσταυι, την πνευματικ11. Στην κατάστιωι αυηί επιτι,γχάνπω
η τελείωυίς του και αποκτάται η χαΟαu11 Γν([>οις.
Στο έργον του «Ιlνε1 1ματικαί )δέω» περιγuιίφει πως η !Ύιίκτις
εκείνη μεταΙ)ιΙ)άζεται στοι,ς αγνούς και ιποuς καΟιψοι1ς, οτοι•ς uξι
ους και τους ικανούς για να ουνεχίοουν την πιψεία της ψι,χιjς των
πέρα από της γης το περιΙ)ιίλλον:
«Ίίς σχέσεις μεταξι3 των ανθριίιπων, έλεγε, πρ{πει να τις διfπη ο
ηθι;;�ός νόμος, ο οπο(ος ει'vαι ιτι.rvιιΊνυμος με τον ψιJαικό. Ύψιιπος ι)ε
φυσικός νόμος ε(ναι ο νόμος της Λρμοv(u.ς, χωρι'ς τον οπο(οι1 Mv θu.
vπιjρχε τάξις, πρι5οδος, εξέλιξις. Ίϊ Ε:ι'vu.ι όμως αρμοv(α; Λuμονι'u.
ε(ναι ο Νόμος ο οπο(ος διακανονι'ζει τις μεταξι5 ουυιοΊν, μορφοΊv κu.ι
σvνειδιjυεων αχ{οεις προς τον σκοπόν της εξελι'ξεως των πάντων ι)ω
της αλληλεπιδράσεως, αηλω)ιj δια της αγάπης και τοι; έρωτος.
Ο νόμος Γης αρμ.ον/ας ει'ναι υυμπι5κνωυις των ενvοιιιΊv ποιJ πεuι
κλει'ουν οι μαγικές λέξεις: Λγύ.πη, Ελευθι;ρ(u., ΔικαιοιJΙJVη». «Φίλι-:ι
τον άνθρωπον, έλεγε, 6 :χι απιί δεοντολογία ή κατ' ι-:πιταγή. Φίλι-:ι
τον άνθρωπον αδιαφορώντας ι-:άν αυτιίς σι-: αγαπά, σι-: μωή 11 ι,ι-;
περιφρονή. Στο πριίσωπο κάΟε ανΟρώπου να βλέπης ι-:παναλuμβα
ν6μενη την ίδια σου υπ6ιιταιη. tεβάιτου πάντα οιονδήποτε άνflρω
πο αγαθιί ή κακιί, πεπαιδευμένο ή άξι-:ιrτο, γιατί είνuι μία αξία της
Φύσεως, που εργάιτΟηκε επί αιώνας πολλούς για να συνΟέιτη την
ανθρώπινη οντιίτητα. Λυτιj έχει λανθάνοντας τους Νόμους της
Λρετιjς και της Σοv,ι'ας. /Jοιjθηυϊ τον ειJι5 με την αγάπη ΙJΟΙJ και το
ενδιαφέρσv υου για να τις εκι)ηλ11Ίιn7 {ντοvα. Χτι5πα κu.ι κu.ιπη(!ι'U.ζf.
πάντοτε την κακ(α και την αγνωυι'u.. Λλλά ιπβάυοιJ τον άνθ (! ωπο,
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κάθε άvθρωπο, γιu.τ( κu.ι τοϊrrος μιu. μέρu. Π(!Ο(ψ(ζ,ετu.ι vu. y{vη Θι{u.
ι3πu.ρξις. Δf:{χvf: πιίvτα u.vεξιί1 τλψη επtf:(κειu. κu.ι u.vοχιί. Μηv
οικπ/ρεις ποτf τον υφιίλλοvτα. ΜΙJν περιφροvιjω:ις ποτέ τοv αμαρ
τιίοuντα, γιu.τ( κu.ι συ έιψuλες κu.ι uμιίρτηοες πολλές φορfς ιπο f-J{o
σου. Οι ιίλλοι f5μως υε u.vέχθηκu.v. Ειίv ιJπιίρξες αυιΠΙJ(!(5ς πολι3,
κιίποτε θα το μεταvοψrης. Ι:'ιίv έκριvες ;υ: επιε{κειu., ι)α Οο. μετu.μi:
ληΟιίς ποτέ. Nu. βρ{υκης πιίντu. τι;v ι)ι3vu.μι να συγχυφιίς αε{vοv που
αε u.Μκηιπ. Λγιίπu κιίllι:: πνοή, κιίΟι:: συνι::ίδ ηι η υπuνΟ ρ (JJΠινη,
uνll1.1ώπινι1 κuι υπι:ρ uνfl ιι (Jιπινη, γιu νu uιιτfluνllής κuι συ τις πι: ιι ι
πτύξι::ις κuι την llέιι μι\ της π11γκ,ίιτμιuς Λγιίπ11ς. Για va yι'11ης f.-λι ι3θερος, vu. u.vαyvωρ(ζης και ιπον ιίλλοv το ι)ικa(ωμa va y(vη και
αυτός f:λει30ψος. /Jοιίf)ιμπ πιίvτοτε να aπολω3οοι;v κu.ι οι ιίλλοι τηv
οικοvομικιj, τηv κοιvωvικιί, τηv πvι-:υματικιί Ι:'λειιθερ(f: κu.ι va μπουv
οτηv τροχιιί του Φ1Jι1ικο,; Νf5μου, ιποv Κι3κλο της llαyκόομιας
Λρμοv{ας.
Nu ε(οu.ι Μκu.ιος, ι)ηλαι)ιί avaγvυίριζε κu.ι ιπ/-JιίυοιJ τa ι)ικu.ιι,ίμa
τa που έχει χιίΟι-: ,;πaρξις, 1/ οπο(u. ε/ι)ε το φιιις του 1Jλ{ου για va
u.πολaμ/1ιίvη τηv ζωιί, vu. προοΜιίη χu.ι va εξελ/οιπ:τu.ι πvωμu.τιχιί,
11 λ{ξις ι)ικωο111JVΙJ ε(vω 111;vιιίvυμος με τη λfξι u.vayvοίριιτις. Ο
άvθρωπος ι)ι-:v ε{vu.ι σε θfιτι va δι,ίση τ{ποτa ιποv f5μοι(5 του. 1/ ψι3ιτις
ε{vu.ι εχε(vη που ιVvει ιποv ιίvθρωπο τοv οργavωμό χu.ι τις ικavf5τη
τες τις αωθηιτιακ{ς χu.ι τις πvπψaτικές με τις οπο(ες ι>ικu.ιοιJτu.ι να
πfρvη aπf5 τους κόλπους ΊΊ;ς ι5,τι του avayκωo( γιu. τηv ι5παρξ( τοι:,
yω τηv πr.μ5οι)ι5 του χω τηv ει!ι)u.ιμοv{a του. // φι1οις ι)ιu.(Ητει u.ιμΊ
διιίς ι5λοι•ς τους παριίγοvτες της ζωιίς yιu. t5λους. Ο ιίvθρωπος ιπηρι
ζι5μεvος ιπη ι)ύvαμι του ισχυροτέρου aφu.ιρε( τa μέ11a κu.ι ιπερε( τοv
ι5μοιό του aπι5 ι5λa εκε{va που θα του εξιμτq:άλιζav ιίvετο β(ο, π3κολη
παιδε(α χu.ι χωρ(ς εμ.π(5διa πρόοδο.
Na iΊ'σαι Μκαιος. Nu. πιυτει5ης ι5τι όλοι {χουμε 11u.v τέκνα της
(διu.ς μιίvας τu {διu. διχαιι11μaτα χu.ι τις (διες υποχρευίιπις aπfvuvτι
του συvt5λoι!,JVa ε(ιτu.ι ιVκαιος, χu.ι ανaγνυίριζε 11ε κιίθε ιίvθρωπο ό,τι
uνιίκει 11· ωrrόv uπ(5 τη μητέρα Φι\τι.
Κιίθε ι;:raρξις δικuιοι3τω vu. fχη ιπη διιίθεσ( της f5λa τu. μέ11a της
πρ()(5ι)ου, της πu.ιΜ(u.ς γιa va μιίθη και u.ι•τιί την αλιίθεια κu.ι v· aπο
χτψτη τηv Ελευθi·ρ(α την κοιvωνιχιj και την πvει:μu.τιχιί. Κιίμε fJ, τι
μπορε(ς για v· avavιjψη ο αι)ελq: ός 1101: ιί1 θρωπος. Δυίσε χε(ρu. βοη
θε(ας va βyιj u.πι5 το βοι;ρκο της χατωτερ(5τητaς. Μηv προχu.λος,
μην υποτιμάς κu.vfvu, πιίvτu. vu. ε(σαι αvεκτιχι5ς. Χτι\τu. τις u.vθι.μιί
πινες αδυναμ(ες. Στιγμιίτιζε το πάθος. Καυτηρ(aζε την α,ιιaρτ(a.
Αλλά ποτέ μη θ(yεις την αξιοπρέπεια του αμαρτιίιταvτος. Μη πληγιfι1
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νεις, μη φονεύεις ποτέ τον αδελφό aov άνθρωπο. Έστω και αν ε!ναι
αμαρτωλός. Δεν ξεύρεις και αν και εγυΊ πόσες φορές (Π1JV πορει'α της
ψvχ1jς μας κατά τις αλλεπάλληλες ενσαρκώσεις μας δεν υπιίρξαμε
εγκληματ(ες, κακούργοι, αμαρτωλοϊ Όμως η υτοργιί των Δ vνάμεων
της Φύσεως, το φως του Ί/λιοv και οι φροντι'δες των ανωτέρων
σvνειδιfσεων μας βοιfθ ησαν με τις δοκιμαα(ες και τον πόνον να
μάθουμε και ν' ακολουθούμε το καλό και το πρέπον».

Ο Νύ.γος ποτέ σε κανένα, έστω και αν του το ζητούσε, δεν του
υπεδείκΥυε την πλάνη του, δεν του έλεγε το ελαττωμά του, το σφ6λ
μα του. Είναι ένα σημείο που φανει,>υ'ινετω μεγαλ(5πι,>επη η εΊ•γέ
νεια κω η πραγματικ11 λεπτι5της μια ς ανιίπει,>ης υπιίι,> ξεως. Τοι•το το
δι;ωιc,λογούσε ως εξ11ς:«Εάν σου πω τα οφ6λμιηcί οοΊ•, Οα φανιίι
ανυ'ηει,>ός σου και συ Οcι αιυΟανΟής iνα αίοΟημα κατωη:ι:ι6τητος
απέναΥτί μου, πι:ιάγμα που δεν το Οέλω. Θ{λω νιι είμαι ίοος πuος
ίσον. 11 αξία έγκειται εις τοι'rτο: μ6νος του ο άνΟuωπος πuέπει να
αναγνωι,>ίση το σφάλμα του και να το επανοι,>Ο<ίιοη δια τοι1 αυτοε
λέγχου και του Οεληματικού του. Βέ/-\ωα, οε f-\οηΟιίι κω υε ποδηγι>
τιί> με προσοχ11 διαφοροη_>όπως, χωρίς ποη' να οε καη:/-\ι'ωω ιιπ6
την �αΟμίδα της αδελφικής ωοτιμίuς».
Αυτ6ς ήταν ο καλ6ς, ο F.υγενικ6ς, ο ανίίηει,>ος Σπι,1ρίι\ων Νάγος.
Τυ',ρα ας Οίξουμε και το πνει•ματικ6 πιοτπ•ω ιιυτσι, του οοφοι,
Μύστη. Ο Νάγος πίστευε 6τι το <ΗJνολο των ικι\ηλοι•μένίιJν οι•οΗίιν,
των μοι,>φυ'ιν και των ουνειδήοεων δι{πετω απ6 ν6μους που /-\οη
θοι,ν στην εξέλιξι και την η:λειοποίησι. Οι ν6μοι τούτοι /-\οηΟοι,ν την
εκπνευμcίτωσι πάσης μιψ<ιn1ς κω n1ν εις το <ίπειuον uη'uιωνιι εξϊ
λιξί τους. Τους ν6μους τοι'rτου ς π(_)έπει να γνίιψίοη ο άνΟσωπος γω
να γίνη σοφ6ς κω να πuουαι�μ6οη όλες του τις εzί'!ηλrί,οεις ιτι1μφω
να με αυτοί•ς για να γίνη ενcί{_) ετος. Ο ενιίοετο; και ο οοφ6ς /\οηΟι:ί
ται και γίνεται συνεργάn1ς των αν<ιπ ι: {_) ων ωησι, οι•νειδψJΗJ)V οι
οποίες συνέοτησαν την Οεία πνει•μrιτική ιΕ{_)ίψχίιι (Πην κο{_)ιΗιn1 της
οποίας f-\Qίοκετω Υπέ{_)Οεο; Λuχων, χF.ιι_)ι<πής των φυοικ<ίιν zω των
πνευ ματικ<1Jν Νόμων . Τοι,τον, υ' {νίι δημοοίΕιψϊι του οτους
«Και {_)ούς » του Κανελλίδη, τον cιπο z<ιλ ι:ί «Κά τοικον του
Σύμπαντος», διευΟι:τούΥτα και 1:ποπτεί 0Υτα την τι1.ξι του 1 /ιιΥt(ίς.
«Ο λιιτuεύων το Παν, έλ εγ ε , λ(ιτ(_)ει1 ει και το μ{ {_) ος. Εcίν ο
λατι�F.ύων μ6νον μίαν Π{_)ΟΟ<ι>πιzιrrητα 6οον ιοχι){_)cί zιιι (ιγ<ιΟή και
αν είναι αυτή, υποτιμά το ούνολον».
Λάτ{_)ευε την ψΙJΟι κω το φως της. Θω1μuζι:, αγιι;τοι,οι-: κω οι-:[1(ι
ταν κrίΟε σuνειδητ6 εγ<ίι που Είνω κuοπιSς της ψιΊ οι:ως. Ί Ιηιν Ει_)<ι
στης της αλψ)ειας και ω•τήν <ινιιζητοι}οε σ' ιίλον τον επίγειο [Ηο
1
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τ()ΊJ, ιωη1ν ιαολουΟοιiαΕ κω ω•τήν δίι)ωJΚΕ.
«Tuv ι:νϊψπο και τον οοψ<>, r.λFγF, Fνωχι}οι•ν οι i')ι,νιiμ�-ις της
φιί υΕως για vu μπ<>ι_>ή να Ενιψμονι'ζΕτω ποος τοι1ς Νι>μοι•ς της.
Όοοι .' ς ποΟοιίν και Οη(_)ΕιΊοι,v την ω,ψ)πu, η uλψ)ι-:ια τοι1ς ποi')η1�-
ηί κω τους φιιπίζΕL. Ο Οι 1 0<1ν6ς τοι1ς Εμπνι-'ει χω τοι1ς οδηγFί γω
νu Ι�οουν το 1)(_)6μο ΠΟ\J uγΗ οτην αληΟινή Π(_)t1γματικιSτητι1.
ΛιηrS είναι το πνευμιηιχιS πιιπειίω τοι• 2:πιψίι'\ωνος Nciγou.
ΛπλιS, οι1φ{ς, κω οοψιi, Ι�γ11λμ{νο uπιS την πF.ί(_)α των ι1Η[ινων, ποι
αποκτϊι η ιjιι ι χ11 ηι1ν yνι:χιι πολιΊτιμη απ6 τις μωψυν{ς ποοι-:ίΕς ποι
f.Κ<ψl' ΠΙ'ι_>νιί)ντας ιιvιφίΟμητι--ς ψιψι-'ς ι1π6 το λίκνο ι'ως τον τϊιφο.
Λιn:6ς δε Είνω ο μιSνος τι_>ιS;τ()ς μ�- τον οποί()ν ιαοκτιiτω η ι1>(_)ψ6της.
Τα ι:>ι_>ιμ α πιιι<)ιιi της γης ι'τοι ξF.πληι_><;>νοι1ν το χοι'ος t()ι•ς κω την
μιS (_) ψωοί τοι•ς Ει'ιιί> κ(ιτ(Ι) Κ<Η Είναι ι'τοιμ<1 πια ν' <ηΕνίιJοι•ν τον
Οι•(_)ιιv6. Ο ποος τιι ιiνω ι'ι(_)ι)μος F.ίνω 1ι' ωn:6 τιίφιι ι1νοικτιiς κ<ιι
�-λΕιΌ()ι,οος.
11 ι1ι_>Ι'η\, η ι1πέοuντη κι1λοοιΊνη, η 0Ελημιηικι)της κω η οοφία
τοιι 2:πι•οίδωvος Νιiγοι πωηιΊω 6τι του δίνοι1ν το δικcιίωμ11 ν11 οvο
μιωΟ11 ιίφιμο πιιιδί της Γης. 11 /'η κω ο Ί Ιλιος τον εψωδίιωι1ν οτιψ
γικιi με όλu ι-- κrίvu τι1 μι-'οu για να οι•νΕχίιJη την πο(_)Είο κω την
δ ι_>ιiοι της ψι1 χ1jς του OF. τ0,Ειοι•ς και ψωτιομ{vους κ6ομοι1ς.
Τιίψιι αξίζει νιι γίνη γν(Ι)οτ6 και το γιjϊvο τι'λος τοι Ότιιν το
1933 το ν1jμ11 της F.πίγειιις ζωιjς τοι, έπι_>επε νu κοπ1j κω τοι''Το τι>ι•
�-ίχε Π(_)Ο ε'ξη μηνι,'>ν π(_)οcιvυγγι:λΟεί, ο 2:πι•uίδων Νιiγος τι-'λF.οε την
ημ{ ι_Ju εκείνη το η-λποι 1 ι_>γικ6 τοιι καΟιjκον π(_)ος τις Δι•νι'ψΕις της
ΦιΊιη:ως. Ί:κιιμF τι) πλF.ι•τι1ίο του Ο11λuηιτιiλοι•τ(_)ο κιΗ οι οκτίνες
τοι• πιη{ ι_>ιι Ί Ιλιοι• ΠF(_)ΙFl)ιιλυv μF την δι•νcιμί τοι•ς ιiλο το �-ίνω �·νιiς
γν1jοιοι1 λιiτuη τοι•ς. Λιrτ{ς οι ιατίνες κιιίνΕ κciΟε το τιτιινικ6 κω το
γψvο ποι• ψι'uει ο ΟνητιSς.
Κω 6ταv μπιi μίι1 ι[φιι το μωΌ uο ποι•λί τι>ι• Οιινιiτι>ι' ι':τι_>επΕ νιι
τον πληοι(ωη, τον ζιΊγωοΕ κι ιιι ιτιS με ιJΕl)ιωμιS, με Οιιι•μιιομιS κιιι
τοιΌ κοψΕ το νιjμιι τη; ζωιjς οε μιιι σύντομη ιπιγμ1j_ μΕ F.L'Ο<ινc.ωίιι!
ΤύτF. η ιιΟuνcωία, ποι• :τοΟοιΊ οε η ψl'χij τοιι ιαιS ωιί>νΕς πολλοιΌς,
τον αγκ(ιλιuοε κιιι τον πει_JιFf)αλε μΕ τον κύτινον τοι• πνπ•μcιτικοιί
ψyωιι.
Οι 1•λι1κές τοι Κέοl-\�·ροι• δΕν τον τu6μcιξιιν. ΟιΊη: ο Λδη; μ..,6ψ:
ω: να τον Κ(><ιηjοη. Γιιιτί OF 6λο του το Βίο είχε Ι)γάλF.ι {νιι - {να τcι
δ6ντω τιΗ• τuικ{ψαλοι, κιιι Είχf- κτι 1 π1jοει τα οκοτιίδιιι τοι• ί\δη.
Ο Σπι1uίδων Νιiγος δεν χιψυ:τάλωψε, κοιμ ψ)ηκf. ιjuεμιι! Ι.2ίχε
1jδη νικιjοει τυ χcioo. ΕκF.ίνο; ποl' ξεοιζιί>νει τις ω)ι•νιψίF.ς κcιι το
π{ιΟος- F.κείνιJς ποι• cικολοι•Οεί την U()ETrj κω κτι•πcί την κακίυ, η1ν
1
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ψει•τιά και κάUε δουλεία· εκείνος που Uηρεύει, υπηρετεί την αλιj
Οεια και λατρει•ει την ελει•Uε ι_� ία, την δικαιυιτι1νη, το φως και τρ{ψει
στην καρδιϊι του αγά::τη για όλους: αυτός, νικά την ατέλεια, νικά την
αμαι_�τία, νικά τον ί\δη και τα σκοτάδια του. Ο δι_�όμος του για n1
φωτειν11 λεωφόι_� ο είναι ελεύUει_�ος και ανοικτιSς.
[uτί•χησα στο τωρινιS μου πέ ι_� ασμα uπιS την γη, να τον συνu,,:11σω, να γίνω μuUητιjς του και ιπενός συνεί_!γctτης του στα τελειπαίιι
είκοσι χρόνια της ζωής του. Λλλά τί να σας ::τω! Δεν είνω τιSοο
ει:>κολο πι_�άγμα να ηυλλιιμ !-\άνη κανείς και να περιγί_!<1φη τα ιωτι_�α
πιαία ψτει_�ουγίοματα τυυ cιετοι•!
Και ο Σπι•ι_�ίδων Νάγος ιjτιιν {νας πνει•μιηικιSς οετιSς, ποι• τιίφα
πια σ:ταΟίζει τους ω(){ ι_� ες ιΗιν ψωτεινιS μ1-:η'ωι_10.
Πιστεύω πως απιS κει ιSπου /-\ρίυκεται Οα εκδηλιίινη Ε\'τΟνιίnι:ι_�α
ό,τι εδιίι κιίτω κuλλιει_�γοι'> σε κω δίδ<ισκε συνεχιίις: την κιιλουιi νη
και την αλιjUειu.
Cίμω δε Ι-Ιέ!-\ιιιυς, ιSτι ιSοοι•ς Uα ιπι_�{φυυν πι_�ος ω•τιSν οτιψγικιj
την υκέψι τους, ()α είναι πά\,:ιι έτοιμος να τοι•ς πει_�ι!-\ιίλη με το χιίδι
της καλουί•νης του χω να τοι,ς μετιιδu'ιση το φως της οοφίας τοι1.
Λuτ6 1jταν, φίλοι μου, το πνευματικιS πο ι_�τι_�<ιίτο ενιSς ιίψψlΗ' πιιι
διοιi της γης, ιSπως μ:;τιS ι_� ειτιι νιι πα ι_�ουοι(ωω γι<ι να το οπο11δι:Cσω,με
ιSλοι μας.
Εάν ()0,�jσοιψε νu το μελετήοοι,με πι_�υσεκτικιί, να είμεΟιι
1-\έ/-\ωοι, 6τι η μι:λ{τη uυηj Uu μας πι_�ουκομίυη cιψϊιντιωηι /-\οηΟιjμιι
τα για την :τνειψιηικιj μ<ις η:λειωτοίηοι ·,.:uι Οιι μας δι-:ίξη, ιιιιν
ψ(!rr.εινι> Ι-Ιι::λος, τον αοψαλιj δι_> ιSμο τοι, ψuχικο11 μcις λι,τι_�<ιrr.011.

11 μν1jμη μας είναι κιιμ!-\uς, που πcίνω τοι, κι:ντιίμε
μ' (ωπι_�ι:ς κλωιπ{ς, zιφοι•μενοι, μι-: μιιι• ι_�ες, οαν πονιίμι: ...
Μα και τις μαί•ι_�ι:ς Ι-Ιελονι{ς μιίς τις ξcωπι_�ίζι:ι ο χι_�6νος,
και τόη: μοιcίζπ οιιν χ<φcί κι {νας παλιι>ς μας πι>νος ...

11 uoφifl τη; Λνοτολψ:; (« Το χομ:τολrίϊ του Δι·ρ/ii<lη», Χ. / IuoxoπioιJ)

l.'iS

11 Θ.Ε. και οι ηθικές αρχές
1\Ηίπη(!ις: 11 ΗΕιΗΗΗf ι;,:ή 1:τιιιι_JΙ'ία fχΗ ;ων{νιι δι;,:ιJ της οι'1(!τημ<ι
ηΟικης:
Λπι'ίvτηοις: Οι ηΟι;,:1-'ς <ψχ_ι'ς της Fίνω ιπη ι'Ίι(ιΟ1·οη 1011 κιtΟΕνι)ς,
που Ο{λΕL ν<ι τις <αολοι,Οψιι.- ι. Λποη:λοιJVΕ το πνΕί,μ ιι ;,:ω την οι•οίιι
χϊίΟ Ε ιινΟι_><ίητινης ηΟικ1jς, ωι,οιΊ τις αvτλήοιιμε <ιπ' τις διδιωzιιλίι·ς
των μΕγϊιλων ιινιψο(_Ηj,ΙιπιίJν 101 1 κ6ομοι1 . Μι'οα ΕΚfί j1 ι_J ίο;,:οντω ο
Κομψοίικιος, ο /.ιιJι_Jοιί.ιηι_Jης, ο Λ(ω - Ί'ιJΕ, η Μn<ιγzιψι:ίvτ /';,:ιτιί., ο
Βοι' ι)<ις, ο /ηοοι'1 ς Χ ι_Jιιττι\ς, ο Χιλλϊ λ ;,:ι' η 2:χολ�\ τοιι, ;:, ιιΟ <ί>ς Ι'Πίι1ης
ο 11ι1Οιιγι) ι_J <ι;, ο 2: ι,Jκι_J(ηης κι ο I Ιλ(ιτων με τα ψιλοιΗ>ψι;,:(ι τοι,ς
ι J\ 1ι ΠΙ) μ<ιΤ({.
/:". //. ι\/ /lιΙΛ IJΛ Ί2ΚΥ («ΊrJ κλι ιι\· ιιης (-)ι οοοιι ι'ιι::;,,)
1

Η παραβολ11 του σπορέως
Όταν μ<ιζf.ί1τηκΕ πολί•ς Κ()ιJμος κω οι ϊινΟι_J<ιJΠΟΙ ίι:τ6 τις πι)λπς
ιrι,νfι_J(_)Ειιν πι_Jος ιιιrτ:ι\ν, εμίλψJΙ' ο lηιJοιΊ ς μf· nιφιψολ1\ν:
«Ι:j)γ1\χε ο γειιψγ6ς διιι νιι ιJπf-ί (_) !'Ι τον ι1πι) (_) ΟV τοι•. Κω ι·νιίJ
ι'ο πει_JνΕ, μεuικοί οπι) (_)Οι ι'πυΗιν ;,:οvτιί. εις τον δ (_)()μον zιιι zιιτιαιι
ηjΟηκαν κω τιι ;ττηνϊι τοι• οι1ι_Jιη•οιΊ τοι•ς r.ψαγίιν· ϊιλλοι ι'πι:ιων πς
ΠΕΤ (_)ιίJδες {διιφος κω 6τιιν Ι'ψί•τuωιΗιν, εξΕι_J<ί.Οηκιιν. ι'Ίιιiτι δι:ν ι:ίχιιν
υγι_JωJίίιν· ϊιλλοι f.Πf'<Ηιν ιινι:ίμf"<J<ι ιπί1 ιιγκι:ί.Οιcι ;ωι ιrτιιν ιι·ι•τι_JΙιJ(!<ιV
τ<ι ιιγκω)ω, τοι•ς r.πνιξιιν η:λf-ίως χιιι ι:ίλλοι ι'πειΗιν f'lς ;ωλ6ν {ι'Ίιι
φος κω Fψί•η1ωο(lν κιιι <ιπι:δωκαν εκιη6 ψοι_J{ς ΠE (_) l<HH>H(_)OV ;,:ιφ
π6v ( ... )
11 πι((_)<ι/)ολ1\ ιιι111\ οημιιίνει τ<ι Εξ1\ς: Ο ιτπιί ρος είναι ο λιίγος του
Θεού· Εr.f-ίνοι no1 1 {πεοιιν κοντά εις τον ί'ψιiμοv ι-:ίνω οι ϊινΟ (_) ωποι
ποι• ϊί.κοι•οιιν, ι';πιτιι f. (_)χfΤω ο δι<:ίj-κ1λος κω ωριt(_)f·ί η1ν λιSγοv <tπ<)
η1ν Κ<((_)διι:ί το11ς, δω vu μη πιιπ{ψοι•ν κιιι ιJωΟοίι ν. Εzείνοι δε ποι 1
{πΗJ<ιν εις το πετ(_)ιίJδες {ι')αψος, είνω οι ι:ίνUuωποι ;τοι1 ιSταν uκοιΊ
υοι1ν, δ{χοντω μΕ χιιι_Jι:ίν τον λιSγον, ιι)J,(ι δεν ϊχοι•ν οι"ς.αv- :τι_JιΗΗιJ(_)Ι
νιίJς :τιυη: ι\ Η •ν, ιιλλ(ι τον κω (_)ιSν της δοκιμ<ωίω:: ιι:τι ψι1κι_J ι'•νοντω.
Εκείνοι ποι• {πf·οιιν ιπι1 ιιγκcί.Οια είνω ΕΚΕίνοι ;τοι• (ι;,:οι•υ<ιν uλλ'
ης ων δ ρ ιί μ ον τους ιτυμ πνί yοντuι απιί τις ψροντίδες και τον πλού
τον και τις 11δονές του βίου και ο κu ρπιίς τους δεν ω ρ ι μ άζει.
Εzείνοι δε ;τιJΙ 1 {πευι1ν εις το καλ6ν iδ<ιψος Είνω εκΕίνοι, ποι• μι:
κιψδιϊί καλ1j και ιιγαU1\ ((Κοίιοι•ν τον λιSγυν, τον διcιτη (_)οί•ν και κα ρ 
ποφορούν με υπομ ονιjν.
Λοι•κιί 8. -1- /5 (.ιιπιί([f!. f1ι/iλιχιί πωψιΊι).
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ
11 μετuξύ σοφού και φιΜσυφου διαφορά είναι, ότι ο μι=ν φιλό
σοφος γιγνu'>σκF.ι, ο δε σοφός πράττει.
(Περιοόικf5 «ΕπτJλοφος Νέα», 15/3/1865. Δι-ν ανπφfρετω η π:ηyή).

Η ακρι/-\11ς διάκ(>ωις των αν0ρu)7των είναι qχJJτεινοί και σκοτει
νοί, ουχί ευτυχείς και δυστυχείς. Σκοπός λοιπόν {ιπ:ω η ελάττωσις
του αριΟμοί• των σκοτεινrί>ν και η αιiξηξις των φωπινιί>ν κω δια
τ<'ίrτ:ο επιφωνσι1 μεν:
_ Διδuξατε! lκπωδεύοατF.! Μυuψί>σαπ!
JJι'κτωρ Ουyκu1 (Οι ιίfiλιοι, μι·τιiφρ. 1. /υιόωρι'όοι ι 2:κιιλι'τ,πι, υιλ. 73(})
ΚάΟF. (-\11μα στη ζωιi μυι1 - (-\11 μα κuίσιμυ ι-:ννο(ί> - με όίδαξι= τ ην
ταπεινυφuυοι•νη ... Υπε{_)οψίu Ou ΠF.ι να μην μ.,,ο{_)είς να διc!/)cίζεις τα
διΜγματα τ ης ζ ω11ς.
Άy;ιλοιι ΊΊ:ρζ,Jκη (l lροοωπ1κι'ς υημπι,1οπς, «Λυτρολιίβο; / Ευllιίνη», ιι�λ. 20)
Αυτός ποι• π6νο έχει τον πιSνο ουu, κι αν Είνω ξένος χίλιους οι•γ
γενείς ξεπF.l_)νά.
ι:·υριπι',\η (Ορ(υτης 805 - 806)
(Ως αvήv 6ιπι.ς τ(_)6ποωι αυντακή, Ουριιίος ων μυοίων κρΕίοι�ων ομαίμων ... )
Είδα λοιπόν ι-:κF.ί τον Μίνωα, του Δία λαμ,,l_)<J γιο, που κuατοι•οι-:
υκψττuο χvι•οι5 κι εδίzιιζΕ τους νΕκ(_)οιΊς.
(Διήyηιτη τοΙJ Οι\ΙJυυ{α, ιι;τ' {J, τι ι-ι',\ι· κ11τι.ί το ταξι',\ι τοιι υτον ΆΔη)
ΟΜ/!Ι'ΟΥ (ΟόιiυιJι.111, λ, 568 - 56(})
([νΟ' η τοι ΜίνωΗ ίδον. Διός uγ).ιιι5ν υιι5ν
χυύιη:ον υκι)ΠΤL)Ο\' f.χοντιι. 0..-·μuπft)οντο νέ"r'.\ (ΗΗ\' .. ,)
1

Το πcίΟυς της Ο(_)'(Ι)ς, ύταν ι)f.V υμολογείτω :.ι.ω δεν ΟΕ(_)απι c ύπω,
γίνεται cψ{_)ιί><πια του οιί>ματος.
ΛIΊΟΜΩΝΙΟΥΊ'ΟΥΊΥΛΝΕΛ (Φιλουτρι.ίτοιι, Λπολλ. τοιι ΊΊιαν. Επωτολοi, πζ')
(Τυ της <)t_)'(tjς πuΟος μη ,ωΟομιi.οι•μF.νον, μψV ΟF[)<ι..,ευιiμ ,νον φιιuικ1j ν6οος γίνe·
τω)

Ό;τοιου το υπ:ίτι πλ11ττο1•ν ιτιψψο(_){ς, να {χΕL OcίQl,)Oς, αν τιμcί
τους Οεοι1ς. Δι<5τι στο τΟ.ο; οι καλοί δικωι[>νονται, εν<ί> οι zcαοί,
τέτοιοι ;του είνω, π:οτέ δε Οι1 ειrτ:ι1χήοουν.
/:Ύ!'!!ΙΙΔΙΙ (!ων, /6Ν- /622)

('ΟΎω 11' f.λu11νrιιιι / ,11,μψψι,ίς οίκυς, ιι>'�οντu ΙΙ«ίμονuς (kψω ίν χι,ι,·u·,v-ι ,ς rii.<>;
γι4._) οι μr.ν ,.·,,Ολοί τυγχιi.νουοιν uξίων, / οι κιικοί b', ιi,υ1ttχ) JΟ'ψύκιΗJ ιΗJποτ' ι-v ;ιι_)rί;t-ϊ<tν
ιιν.)

Λπό τις πα(!αΜοης των αρχαίων Ελλήνων

Το (pάντασμα της Κορίνθου

Χuιιιτ. Κιιμιιψοτιiχη

Ο ΛουκιανιSς ιτ εναν απιS τοι•ς δωλ6γο11ς το11 , ομιλι-:ί γω {να
'Cλληνu ποιι τον {ληcιν Λ ι,> ίγνωτο, ο οποίος r.διωξι-: {να ψφι:uι\
φάνταιηω απιS το ιτπίτι του 1:ι•uτίbη. Το ιτπίτι τοι1 Ει•<ηίι'iη /) ι,> ΙιJκιS
τfιν έξω απ6 την ΚιSuινΟο, ιτι-: μ{ ι,>ος ε{_)ημικ6 κι {μι-:νε ωωτοίκητο
γιuτί ιτε 6ιτο11 ς ι-:πιχεψοι•οuν να πfψαμείνουν μέοα ιτ' αι•τιS, {vu
απ((ίσιο την ιSψη ψ(ιντωηω πα{_)οι1ιτιαζιSηιν τιι μ�-ιJ(ινυχτιι μπι,>οιπϊι
τοι•ς και τοι•ς κιηαδίωκε. Φιi�ος r.πωνε τοι•ς κατοίκους και κ<η•είς
δεν είχf. το Uϊψ{_)ος να πιφcψF.ίνF.ι, ιίJοποι• νιι χαuι1ξει η ημ{{_)<ι. Ο
ΛQίγνωτος πο11 άκιΗ•ιτε 6λιι αι•τά, 6χι μ6νο π1jγε κω r.μrινι-: μω
vι,χτα ως ηι ξημι'ι,>ιί�ματα μ{οα ο' αυτιS, αλλϊi r.διωξF. και το φϊιντα
ομα απ6 το ιτπίτι. Λς fιψιjοοι•μι-: τον ίδιο τον ΛQίγνωτο να μcις διηγη
Uεί πως π{Qαω: τη vι• χτα τοl':
«Cγιί>, λ{rι ο Λuίγνωτος, ϊιμα άκουσα ιSλu uυτά τα πcφ(ιξι-:να
πuάγμcιτα απιS τον κιSομο, πιjι,>α 6λα τα μαγικά μου /"\ι/\λία, μ{οα στιι
οποία γι,>άφοvτω πϊιοα πολλϊι για τις ψι•χ{ς των u:τοΟαμ{νων και
γιu τους ΕςΟQκιιηωιΊ ς και πιjγα, μιSλις οοι•QΟΙΊπωοε σω ιποιχ�-ιωμέ
νο σπίτι.
Ο ιδιοκτιjτης τοι• σπιτιού μιSλις έμαΟε, ijιyUι-: ΤQF.χοντας ;φος
ψένα και ΠQοσπ(ιΟηοε νιι με κ(ιμει ν' αλλι'ιξω γν<ίψη. ΕγιίJ 6μως
μ11π τα λ6για τοι• άκοι•οα μ11τε τις π<ιQακλιjιJF.ις 101 1 . Και μιSλις
έφυγε ο ιδιοκηjτης ΠΙ)f.?<ι {νιι λυχνάQι και μπιiκα μ{σα οτο σπίτι.
ΙlQΟΧ(Ι){_)()\'τας έψτcωα ο' ι-'νu μfγ(ιλο διαμέ ι,>ισμα κω το:τοΟέ-τηοcι το
φως σι-: μια UέιnJ. Ύστεf.?α π1jQα ιπα χr.Qια μο11 έvu μιιι'•Qο μαχαίQι
και χϊιψιξα μ' αυτό ιπο πc�τωμα ένα κύκλο, μ{σα ιπον οποίο μ;ηjκα
και κάUησα. Αφού ηι,>έμηυιι και ξεκαΟϊιQισα τυ μυιιλιi μοι•, άνοιξα
ένα βιβλίο και διάpcωα μια Λιγι•πτιακ1i επωδιj. Δεν ξ{ρω π6ση ι[φα
πέραυε που κιι06μοι•να μ{σα στον κί•κλο με το φως του λι rι:νcψιοί•

Ι5S
πλάϊ μοι•, με τις άδειες κάμαρες γιJρω μου, και με τοι,ς τοίχοι•ς ποι•
με κοίταζαν. Ξαφνικά μέσα ιπην άγ(_)ια σιγ11 - Οcίτιινε μεοι'ί,γι•χτα ένα τ(_)ίςιμυ δι•νατό κι α;τιSτομο ακοιΊιrτηκε και σιίJπαοε. Ν6μιυ ιι ;τως
γκ(_)ψίLmJκε η ιπέγη πcίνcι> α;τύ το κεφάλι μου. Ν,λύ. ιrι1 ν1jλΟα αμ{
σως. 1 Ι11οα τις δυνάμεις μου και το �ιf-\λίο μοιι κι' ά (_) χιυ α νΓι διιψ(ι
ζω ε;τωδι:ς.
Σε λίγο ένας καπνός φαίνονταν αντίκρυ μου, κι•μάτιζε ι.πο κενιS,
σα να γιΊ(_)ευε να πά(_)ει {νcι καΟοuιομένο οχ11μα, γιατί cί>J.αζΕ ολο{
να σχ�jμuτα. Κι' όσο π11γαινε γίνονταν πιο ξεκ(ιΟιιuος, οτα μιίτιιι
μοι• ιι'>ο:-τοι• ;τijuε μια μοοφ11. Κι' έγινε {να μωΊ uο τέοας Jωοιίξε,•ο.
Τιiτε ι.πιίΟηκε μ;τuοιπιί μοι• κι' επιχείοηοε νιι μΕ πuοοΙ-\ιίλλΕι με διιί
φοοοι•ς ι-:κφοf-\ιιψοίiς, αλλιί έξω απιS τον κ ί•κλο. 1 ΙιSη: γίνοντιιν ιτκιΊ 
λος. ;τιSτε τω\Η>ς, πιSτε λιο,•τιί(_)ι zω πιiπ μια πucίιπιιι φλιSγιι. Λλλιί
εγιί> διατη(_)οιΊικι τη ψι•χοrιιμίιι μιΗ•, και μπιιχεψίιπηκcι την πιο τοο
μι-:011 γοητείrι τοι, λ6γοι1 μοι• κω τοι, μίληοιι υ' ωγι1 ;ττιιικ1j γλιι'Jιτοιι,
ιίJιτ;του το ανcίγκωJcι με τις ε;τωι'Vς μοι• να ιι;τοσι•οΟεί οε μιcι οκοπι
ν1j γωνιcί της κάμcιucις και νιι κατιΊ-\ει υιιν κcι;τνιiς ;τιίλι κιίτω ιπο
{δαφος. Λφοί• είδα υε ;τιο μι\)()ς cικοιf-\ιι'>ς καηΊ-\ηκι-:, ι';τυΗι κω κοι
μ1jΟηκιι ήιη•χος την ι•;τι5λοι;τη νι1 χτιι.
Το ;τ(!υiί μιSλις f-\γ1jκε ο ήλιος και φιι'rτιιπ: την πιiλη, ο ιδιοκηjτης,
οι ψί.οι μοι• και cίλλοι ιiοοι κιι(!ΗL_ΗΗΊ οιιν ιiλη νιΊχτιι νιι με δοι 1 νιι
γι•οίοω α;τι5 ψil-\o πίοω, τοϊξιινε ποος το ιποιχεωιμϊνο ο:τίτι, με τη
ιΜιι πως Οcι με �Ί-\οιοκιιν ναοιS.
Μόλις με cι,-τ:ίκ(!υιταν να 1-\γαίνω ατ(φαχος α;τιS n1ν πι> ι_J τιι τοιι
σ:τιτιοιΊ , μΕίνcινε με ανοιχτιi το υτιiμιι. 1 Ιοοχιι'φηιτcι ιινιίμαΗί τοι•ς
και ιπcίΟ η;ω μπuοοτcί ιπον Ει•ιιτίδη γω νcι τοι1 πω πως μ..ιιΟ(!Εί ωΗ>
τιι'φcι κuι ιττο εξ1jς να κcιτοικι'ί οτο ακrιτοίκητο οπίτι τοι 1 χι,φίς
κανι-'νcι ψιi[)ο. Κω πcψΟ.ιιl-\ιι ωrτ:ι>ν zαι Τ<Η'ς άλλοι•ς, ποι 1 cικολοι•
ΟοιΊ οαν απιS πεuιέuγι-:ια για το πιιοιίδοξο τιη 1 πucίγμιιτος και τοι•ς
οδ1jγηυcι ιπο μέ (!ο; ακοιl-\<ι',ς ποι ι κατιΊ�ηκι: και χιίΟηκι-: το ψύ.ντιι
ομα, κω τοι•; ι:ί;ω νιι οκcίι ιι>L•ν εκεί. Κιιι οκ{ίψανr. Κιιι οτο 1-\ιίΟο;
μιας Ο (! '(ιcίς Ι-\l!ϊΟηκε ένας ιίνΟ L_>ωπος νι:·,φι>ς ΟΕ (Π<ΗΗΊνΟι--ι1η, ποι•
Είχαν μείνει μονrίχιι τα κοκιιi.cί. τοιι.
Τα πή(!ιινι-- κω τιι 06ψανι: <ΤΕ άλλο μ{ (! ος, ιiποιι {κιιμιιν Οι•οίιι
ιποι•ς Οεοι,ς κατά τu τηοοί•μΕνα τι•πικιί.. Κι {μι:ινι: το ιτπίτι ήοι1χο
έκτ<rτΕ cιπιS το <jJCl\'tωψu».
\'

ΛΙΙΟ ΊΊΙΝ ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙ ΛΙ,ΧΛΙΟΤΙΙΊΆ

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
ΚΑΙΗΗΘΙΚΗ
Λπό το χλιωοα5 βι/1λ(ο «Το Μu.νπ(ον των ΔF:λ<rrϊίν» του Δημ.
1 ·οuι)ιj, Λ01j1;u. JIJ37. Ι·.'πονfχι)οιπ; /1)1)7
Ι:ι 1 (_)l ηί.τη ι•π1j(_)ξΕ η ι':ψ<'ωη τοι 1 μονπίιΗ' 1(1)\' Δι·λιι ι,ιν ιrrον κιΌκλο
της ηΟικιjς, ιSποιJ τιι ηΟικιί. ω'ΤοιΌ πιψ<1γγ1'λμι1τι1 ιι;τοπλοιΌοιιν τιιν
ηΟικιS της ιψχι1ίιις 1:λλιί.δος κι,ιί)ι,ω ( ... ) Ο θΕιSς Λ;τ6λλων, ;τοι 1
uκτινοj)ολοιΊιJΙ' \'Εονικ1j κω ι1νι) (_)ικ1j κιιλλονι\, ο Φοίj)ος, ο OHS; τοι1
λΕυκοιΊ, τοι, χιιΟιψοιΊ, τοι• αγνοιΌ ψωτ6ς, {γιvι-: ο Οι'ι>ς 6;,:ι μ6νο της
υωμιηικ1\ς χαΟαuιSτητος, αλλϊι ;ωι της ηΟικ�\ς αγνιSτητος ( ... ) }:'
ι1trτοιΊς ποι1 τον λιη(_)Εύω,ν δΕν αξιιίινι:ι μ6νο n1ν τι 1 πικ11, την ι-:ξωτι:
(_)ικ1j, την οωμιιτιχ1j Χί!Οαuι-Sτητα, αλλά την αποχάΗαι_ΗJΙJ τ'lζ ψυχιjς
απ6 τις ηΙJιχές χηλίδι:ς ι:πίΗης ηΟιχιj ι:νέι, γι:ια, ηΟική διαγωγιj.
Κι'ιΟι-: ιφϊψτημα γι' ιι11η\ν αποτι-:λι-:ί μίωτμα, νιSυο της ψι 1χ1\ς, ;το1 1
χu1\ζ1:ι Οι-:uιιπΕίιις- η ι-:;τ<1νι\uΟωιn1 ι-:πιτι 1 γχιί.νπω μΕ την κιί.Οιψιn1 της
ψι•χιjς.
Ι•:1,δωμονι-'ιη1φυς κιιτιί τον ΘυSν ιίνω ιizι ι-:κι-:ίνος ;τοι• κι.ηι·'zι-:ι
υλικό πλοιΌτο μι-'γιιηο κω διί! τοι'•το διιψκ<ίJς j)ιιιΗη•ιζιSμι'νος ιι,-τι>
μέuιμνες, οι'rτε O πολι' χ()Ι'<ΗJς της Λ1 ι)ίί!ς ι)(Ηίlλει'•ς Ιϊ•ζης, 0 οποίος
έχο\'Τ<1ς πΕποίΟψnl ιrτοv ;τιφοιμιύJδη πλοι'rτο τιΗ 1 ι-·τιSλμηοε νι1 ι-·uι,J
η\οrι το Θι-:ιS ι-:ιίν 11 πιίuχει uλλος ϊινΟuωπος Ι'Ι1δαιμ ον{ιrτε uος (1\'ΤΟιΊ,
αλλιi ένας γειιJ(_)yιSς Λγλω\ς απ6 την Ψωφίδα της Λuκαδίι1ς- ω'Τ6
έκανε γνιιJιηιS ιι;τιS τον τ(_)ίποδι1 ο Θι-:6ς. Ο φτωχιSς κω ταπΕινιSς
αt.'ΤιSς Λuχuς κιιλλιFuγο1' 0Ε τον μιΚ(_)() ωχνιS αγuό 101', τον οποίον
ουδέποτε ιιπι-:χι,ψ(ζ.πο, ζοιΌ οε λιτιSτατα απιS τα ;τενιχι__Ηί. ειοοδt\μιηϊι
τοι• και επειδιj ζούσε χuτ' αρετιjν, ελιίχιοπς είχε ε:-τιΟι•μίες κω
ελ(ιχιιπι-:ς ι--ίχε γι-:ι•Οι-:ί ωτι\ τις ανUu<ίJ;τινι-:ς πικvίι-:ς.
1

1

1

1

ΊΌ μαντείο και Επτά Σοφοί
Ι l ειψεία δρ(ωη τοιι μω'Τείοι 1 προς /)ελτίωση των ηΟύJν οιιμ:-τί
ππι μι-: Εκείνα που έλεγι1ν οι Επτά Σοφοί (... ) Λι1 τά �jοαν ηΟικοί
χαν6νες τοι• /)ίου, πολί,,:ιμα κοινωνικά τα ;r,Fuωo6nuc.ι κω ηΟικά
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διδάγματα, ικανά να προστατεύ
, σουν τον άπειρο από πειρασμούς
και επιζ11μια ολισΟήματα. Τα γνωμικά αυ τά περιφέροντο στην α(>χ11
από στόματος εις στόμα και καταγράφοντο σε ειδικές συλλογές( ...)
Πόσα παραγγέλματα είχαν γραφεί στους Δ ε λφούς δεν είναι
γνωστό. Αϊό τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα προκύπτει ότι το πρό>
τον είχαν αναγραφεί εκεί δύο απο φΟέγματα, γνώθι σαυτόν και
μηδέν άγαν, εις δε τον «Χαρμίδη» αυτού ότι προσετέΟη και ένα
τρίτο, Εγγύα πάQα δ' άτα (κοντά στην εγγύηση είναι και η συμφο
(> ά).
Στην αρχαιότητα υπ11ρχαν ;τολλοί πίνακες Δελφικό>ν παραγγελ
μάτων, ως «του Σωσιάδου των Cπτά Σοφό>ν υποΟ11και», που πε(Η
λάμβανε 147 παραγγέλματα ( ... )
Κυραύτερα είναι:
Θεούς αέβου. Γονει'ς τι'μα. Φρόνει θνητά. Άρχε αεαυτnιJ. Φίλοις
β01ίθει. Θυμού κράτει. Φρόνηοιν άοκει. Πρόνοιαν τίμα. Φιλίαν
αγάπα. Σοφίαν ζψει. Ψέγε μηΜνα. Επα/νει αρεηίν. Πράττε δι'καια.
Ενγένειαν άοκει. Κακίας απέχου. Μηδέν άγαν. Χρόνου φε/δου.
Έχων χαρ(ςου. Ευλόγει πάvrας. Φιλόσοφος γίνου. Ενεργω/ας τ/μα.
Εγγύην (εγγύηαη) φεύγε. Πάσι διαλέγου. Εντυχ/αν ει5χου. Ύ/3uιν
αμύνοιJ. Κρ/νε δι'καια. Ομ/λει πράως. Γλιύττης άρχε. Εvπροσιίγορος
γ/νου. Λμαρτάνων μετενόει. Φιλίαν φι5λαααε. Ευγνώμων γ/νου.
Ομόνοιαν δ/ωκε. Έχθρας διάλυε. /Ίίρας προαδέχου. Επ/ ριύμη μη
καυχο;. Λπόvrι μη μάχου. ΝειJΙτερον δι'δαακε. Σεαvη5ν αιδού.

Το μαντείο και οι Πυθαγόρειοι
Κατά τους ΠυΟαγόuειο υς η πuοσέγγισ η πuος τον Θεό εξαγνίζει
ηθικά τον άνΟ (ΗJJπο και απεuγάζεται αυτιSν όμοιο ν με τον Θεόν.
Τούτου ένεκα το Πυ0αγ6uειο κήuυγμα «'[:.που Θεό>», βάδιζε κατά
τα ίχνη του Θεού· η σπουδή του ανθρώπου να ομοι(ι)θεί προς τους
θεούς, αυτό είναι ο αληθής προορισμι)ς τuυ ανΟρώπου (... )
Και ο Πλάτων, του οποίου είναι γνωστές οι σχέσεις πuος το
μαντείο και τους ΠuΟαγοuείους, το «ομοιωΟήναι τω Θι:ri>» δέχετuι
ως π(>οοuισμό του ανΟρό>που. Ο δε ΙΙυΟαγuρας 6ταν εuωτψ)η «τι
πuι ούσιν άνΟ (>ωποι Οεοίς ιSμοιuν», απάντησε: «εάν αληΟεύωσιν».
Αλλά και το «γνό>Οι σαυτόν» είχε ευuεία ε φ αι_ψογή στην
ΠυΟαγόρειο σχολή· ο ΠυΟαγόρας παuάγγελνε κάΟε ψοu ά στους
μαΟητάς του να λέγουν κάΟε ημέuα μόλις εισψ-,χοντο εις την οικίαν
των: «Πη παρέβην; τι δ' έριξα; τι μοι δέον ουκ ετελέσΟη;» (τι κακό
έκανα; τι καλ6 έκανα; τι καΟήκον είχα να κάνω και δεν το έκανα;)

1 (ι 1
υπu/1Cιλλοντες τους εω,τοιίς των Of ιωτογνωοία( ... ) Ζuλεκος ο
Λοκuός, ο πε()ιιίινυμος της ιιuχuι ιSτητος νομοΟ{της, μοΟητής τοι,
11υΟιιγι\_ια, 6πως λέγουν πολλοί ουνιιποιiοε ιποuς πολίπς να έχουν
την ψυχή κuΟιq_ιή uπι5 κάllε κακία.

Το μαντείο και ο Ιlίνδα(.)ος
Ι 'ω να ζηλι,\οΕL ο άνΟuωπος το Οείο κω να ζητήοει να ομοιωΟΕί
Π()ος αιιτ6, είνω uνuγκη νιι μη μολιίνετω απ6 ηΟικ{ς κηλίδες. Το
έ () γο ω•τι> της αποκϊίΟ α()οης ανιιλαμ/1ι:ίνε ι μι:ίλι<Jτu ο 0Είος
Ιlίνι)ιψος( ... ) πο1 1 uφιt'ι_)ω<Jt' τον Fω 1 τιS το11 ως πl_)οψιiτη εις το
ΔελφικιS ιιφιS, που μιφψιί>Οηκι-· ιηις ηΟικt-'ς ΟΙ'ίιφίες ;ωι οτο ηΟικ(ι
Π(ψαγγt-'λματιι τ(ι)ν Δελψιίιν( ... )
Όπ(ι)ς ο Χ ()ι<πιSς εκιjuι•ξε ιSτι είνω το φως κω η αλ1jΟ1-- ια, t-'τ<Jι
και ο Ιlίνδιψος δωλαλι-- ί ιSτι ο ΛπιSλλων αγνοεί το ψt-·ιΊι')()ς χω
κανείς δεν μ;τιψι-:ί να απ<ιτψτι-:ι ιιιrτ6ν ι--ίτε μι-- { L_)γα, ι-:ίη: με τη <JΚt-'ψη
( ... ) Ο ΛπιSλλων κcη6. τον ποιητιj ιSπως και ιSλοι οι Οι-:οί είνω Τωντογνιίι<πης και δεν τοι• δωψt-ΊΊγοι1ν τιι uμιι()ηjμuτc.ι των ιινΟL_)ιιJΠ(ιJΥ ( ... )
ο Θt-:()ς τιιπt-:ινιίινt-:ι τον \ΙΠΕL_)Ι]ψ(!VΟ κω Ι .' ψ(ι)VΕΙ τον τuπεινι> ( ... )
Επομt-'νως είναι ((V(ιγκη Υ(( κι:ίνοιψf μπuίu XUl)(Jt-:1 ηις t-:υτι•χίας μιις
γω να ιιποφ1-:ι,γοι1 μf την αλιιζονι-:ίιι κω το ψ06νο ( ... ) Οφείλοι•με νιι
F.πωνοί1μf μF ιSλη μ((ς η1ν ψιr,.<ιj κω τον εχΟuϊi, ι>ταν ΠL_)<:ίτη:ι ιιγιιΟά
έ ()γα ( ... ) Δι-:ν ΠL_)FΠfΙ να μαχιSμι-:Οα το ΘF.6 ιSτ((ν �λ{πο1 1με το Fι•με
τι:ί�ολο των ανΟ L_Jωπίνων, οιΊπ νιι λακτίζοuμf Π()Ος κt-'ντl_)<ι, <J.λλ(ι να
φέρουμε uγογγύυτως τη μοίρα ( ...)
11 ζωιj κατι:ί τον ποιηηj δι-:ν t-'χFι <J.ςία Χί•)L_)ίς φίλους, αλλά οι
πιιποί φίλοι ι-:ίνω λίγοι ( ... ) Σι•νιιπ(ι την μετ(ι των εν(φ{των cινΟuι,'>
πων ιη,νιινωπ()οψιj και ι•μνεί την fl.•γνωμοσύνη. Τα πε ι_ι ωιΗSΤF.ι_ιιι
και οοφ ιίJΤατα του ποιηηj ηΟικά διδι:ίγματcι τc.ι cιπαντοιΊμι-: ιπους επι
νίκοι•ς χω μ(ιλιιπιι ιποι•ς I Ιι•Οιονίκοι•ς, τα οποία αποπνέοι•ν τιι Οείc.ι
αριίιμ ιιτα ηις Δελφικ1iς σοφίας, των μεγι:ίλων ηΟιχο'>ν αληΟι-:ιιίιν που
εχ1\ρ1 1ιJιΤf ο ΛπιSλλων.
(Ίί1 ανwτfρω χ1ϊίιι·νι1 ι'χοι ιν 11.,,χ�οθι-[ υτη yλυίuuα της Fποχrίς μυς)

Οι Δελφοί παγκόσμιος άμβων
Τέλος το μαντείον κυι_ιοιΊν τας νομοΟFυίας των διαψιS ι_ι ων πόλε
ων της Ελλάδος, πuοϊιγει την νυμιμοφι_ιυσί•νην των πολιτιίJν, και την
πειΟιψχίαν εις τοι•ς νιSμο1 1 ς κω εις τοι•ς ά ι_ι χοντα;, οξί-νι-:ι η1ν διά-
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κρισιν τι είναι ευσεβές, τι ασεΙ1ές, τι δίκαιον, τι άδικον, τι κα0αρ6ν,
τι ακάΟαρτον, τις δικαιοι:-ται να προσεγγίζη τους Οεσι!ς, τις οφείλει
να ίσταται μακράν αυτών. Δια πάντων τοίπων το Δελφικ6ν ιερύν
είχεν αποβή ο Πανελλ11νιος ή ο παγκιSσμιος άμβων, από του οποίου
ο Πύθιος εσάλ.ι.:ιζε τα ηΟικά αυτοι, κηρύγματα, σκορπίζων -rιανταχοι,
της γης πολυτίμους ηΟικούς Οησαυρούς και την Οείαν ευλογίαν του
επί την ανΟρωπότητα, και πρ011γαγεν ανuπολογίιπως τον ανΟριί>πι
νυν Ι1ίον και δη τον Ελληνικ6ν πυλιτισμόν.
Ο Λπόλλων υπ�jρξεν ο μέγας ηΟικιSς παιδαγωγός των [λλήνων
και εν τη νεανικ11 κω εν τη ανδρικ11 τοι• ι'Ονους ηλικία κω δια τοίrτο
μέγας αυτού και της αν0ρωπ6τητος ε1•εργ{της.
Εcί.ν αι πράξεις των ιερέων του ψJ<ιν πά\-τοη: ιrι•μφωνοι πuος τιι
χρυσά ταίπα ηΟικά κ�ψύγματα, πιSσον μικριί Οα 11τυ η ωτ6ιπιωις η
χωρίζυυσα τον Πι,Οιον και τους ΠQΟψ11τας αυτο1,, απύ του Χuιιποι,
και των πτιιr,::cίJν αυτού Λποιπ6λων;
(Το 11νωτι'ρω χι-ίμι·νο παριιτίθπω μι: τη γλυίυυ11 του σuγγραφt'11)

Υπάοχουν δύο τοόποι ρητορείας- ο ένας είναι η κολακεία κω η
αισχu11 δημηγυuία, ενιίJ υ ά λλος είναι ο υ>ψ{λιμ ος, γιατί πuοι:τοιμ ι1ζει τις ψυχές των πυλιτιίJν νu Ίίνουν ι5σο τυ δυνατι5ν κιιλι}τιψ�-:ς, κω
αγωνίζεται να λέγει τιι άuιιπα, είτι: ω J τά Ou είναι ευχι1uιιπιι, είτε
δυσάρεστα ιπους ακuοατές.
1/ΛΛΊΩΝΛ (/'nργίuς, 503 Λ)

1 (ι3

«Αργία μήτηρ πάσης κακίας»
Μιχ. Ιατρού «J/ιil)ι·v και διατί,,, ΛΟtίνα 1972
Λπ() cφχωοτάτων χuόνων η «uuγία» (ω-:uγία, απu<ιξίu εκ φυγο
πονίας) εΟι-:ωuείτο j)U{_)ύ δημ6σιο αδίκημα. Επί Δue1κοντuς κω
}:όλωνος είχον ΟεοπιοΟ11 ν6μοι μι-: �u(Jυτάτας ποινάς δ ια τοι!ς
«uuγοιJς».
Ο I ΙuιSδοτος uvuψέ {_) l'l ( Β, 177), 6τι ο j1ιωιλι-:ι,ς της Λιγιiπτου
ί\μιωις είχι-: εψ<φμιί><ιει νιSμο, όιιt τοι1 οποίου Ι'ΠΕj)cίλλι-:το, ιSπως πας
Λιγιiπτιος uποδι:ικνιiη κατ' {τος Εις τον Νομά{_) χην το νιSμιμον της
Π{_)ΟΙ'λπΊ οεως των μέοων της δωΙ)ιιί><ιt·ιίις του κω των ι-:ν γένΕι F.06δων τοιι.
Κω πιιΊηι μεν ως π{_)ος την «ιψγίιιν>, των πολιτιi1ν F.V οχι:οFι π{_)ος
τον δημ6οιο\' !)ίον ω'Τιiιν. Ως πuος δF. τυ ζημιογ6νον και τας επφλu
βι-:ίς ι-:πιδuιίοΕΙς κω (J\ \'ΕΠΕίας της ( ι-:κοι οίιις) «ω·uγίας» F.πί της f.V
γr:νι-:ι ζωιiς των ανΟuιίιπων, πλ�·ίοτα 6οα ελ{χΟηοαν r.UL εγ{_)άψηοαν
απι) τους «οοψοιΊς» κω τί1 οποία οι•νΟέτοι•ν τu υλιr.ά της δομ11ς του
γνωμικοί\ «η αuγίu ι-:ίνω η μητι'ιΗι (σι1λλήΙ)δην) ιSλων τι,,ν κίlκιιiιν».
Ι Ιu{πι-:ι, �ι:βαίως, να διιωπίλωμF.ν την ι:πιβF.j1λημένην cψγίαν
πuυς «uν6.πω 1 <Ην» ( ...) 11 cφγίιt ι•πι) π1ν καλήν της ιnιμuοία, δηλιιδή
υπ6 την έννοιαν της ιινωτω•ιιεως F.Κ του κιιΟημF{_)ινοιi μιSχΟυυ, ανα
ψt' {_) πω ι•π6 τοι 1 Ιlλάτωνος ι-:ις τοι1 ς «Ν6μοι1ς» (7(>} Λ) «των οικF.ίων
έuγων ιΗιτιίιν ιφγίας ...»
Λι ΠΕ{_)ί «cψγίιις» ιη νιιφείς ι_>�jιπις, ανιιψέ {_)οvτ:ω όχι μ6νον εις
την «ηΟικ11ν» (iποψιν ω 1n1ς, ιtλλιί και F.ις πιν «υγιF.ιν11ν», δι6τι ι-:ίνω
πα{_)ιtδι-:δι-:γμένον, 6τι ο ι-: ι_>γιιζ6μF.νος και ο uοχολοί•μι-:νος άνΟι_>ωπος
διιηηι_>t·ίτω l'γtΙjς κω νέος, ζι,ιογονοιΊμενος ΕΚ της ιιναπτι•υοομένης
δ ι_> ωιτη{_)ι6τητυς κιιι της διuτηι_>110Fως Εν ι•ψηλ11 Ενψγι-:ία των νοητι
κιίJν και των οωματικιί>ν τοι• λΕιτοι•rγιιίιν, Ενιί> ο «ιψγ6ς» υπ6κF.ιτω
εις μιψαιιμ6ν κω μαλιίκι•νοιν.
Ησίοδος (Ί: ι_> γα και ημ. 302): «λ ιμ6ς γαι_> τοι π6μπuν ισ{_)yιίι σιΊμ
ψο(>ος ανδι_> ί· τω δF. Οωί νψι-:οιίιοι και ανι' ι_> ι-:ς ος r.F.Y αΕQγιSς ζιiιη».
Δηλαδ�j: η ;τείνu ι-:ίνω πάντοπ οι•ντ{_)οφος του τψπέλη, και οι Οεοί
και οι (ινΟι_>ωποι Οι1μιίινο11ν μF. ι-:κι:ίνον που ζη χωrίς να ΕQγάζεται.
Και (αι'Τ60ι 314) «το F.{_)yϊiζF.υΟω «άμι-:ινον»: το να ΕQγάζF.τω κανείς
F.ίναι το καλι'ΤF.ρο και ιη•μψε{_)ιι'ηε{_)ο.
Θαλής: «α{_)y6ς μη ίυΟι μηδ' αν πλοι'Τής»: να μη χ60εοαι άεργος
έστω και αν Fίιιαι πλοι1οιος. «Λνιιφ6ν cφγία»: η αrγία φέι_>F.ι ιπενο1
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χωρία, θλίψιν.
Πιττακός: «Απραγσύντα μη ονείδιζε· επί γαρ τούτοις νέμεσις
θεό>ν κάΟηται»: τους οκνηρούς να μην τυυς κατηγορείς, διότι έχει
ήδη καΟήσει επ' αυτό>ν η τιμωρία των Οεό>ν (...)
Ο Αριστοφάνης εις την κωμωδίαν του «Πλούτος» (922) λέγει ότι
ο μη ασχολούμενος άνΟρωπος διάγει «πρυβατίου βίον».
Αριστοτέλης (Πολιτ. 1324b, 24): «αδύνατον τον μηδέν πράποντα
πράττειν ευ»: είναι αδύνατο πράγμα να πράπη ορΟό>ς ο μηδέν
πράπων.
Ξενοφών (Απομν. Α, 11, 57): « ... τυ δε αuγόν βλαj)ερόν και
κακόν».
Μένανδρος (Μονυστ. γν. 2 4 2): «ΘειSς τοις αuγυίσιν υυ
παοίσταται»: υ Θεός δεν παοαστέκει εις τους αογυύς.
Κά των ο Ιlρε σβύτερος : Λογία μ11τηQ κι.ικίας και παγίς αμαοτίας.
Σενέκας: 11 αογία είναι υ τcί.φος τυυ ζό>ντυς ανΟQό>πυυ.
Μ. Πασίλε ιος: Αργία κακουργίας αιτία.
Κοραής: 11 αργία είναι η δαψιλεστέοα (η πΜυν πλουοιοπ(ψο
χος) πηγή των κακιό>ν.
Παλαιά Διαθήκη (Σοφία Σειράχ λγ',28): «... έμβαλF. αυτόν F.ις
εργασίαν, ίνα μη αργή, πυλλήν γαρ κακίι1ν εδίδαξεν η αuγίι.ι».

Η λαικιί σοφία για την φυγοπονία.
Όποιος οκνεύF.ται,
πολλά καλά στερεύεται.
(Ο,ιι,ός χυ.ι οχ,,ι-ύομυ.ι: τιίιυ.ι οχ,,ός, τcμπελιιίζω).

Ακαμασιά σπιτιού ξεθεμελιόχττ:{_)α
Ακαμάτης ποωτ:οκλέψ�:ης
Η α(?γία γεννάF.ι κάΟε ι.ιμcψτία
Στου τεμπέλη τ' αογαυτήοι
στήνει ο διάj¼λυς τσανη1οι.

Ο ξένος και ο φτωχός

Χαψίλ. Μπϊιuιαλη.

Μί(( απ6 τις μεγαλι',πιη:ς ηΟικές αι_>χές, που ι-:ίνω κω ν<>μος
φι1οικιSς ι:ίνω η ιψχtj της Λγιί.πης. 11 Λγ(ί.πη ιίνω (να ουναί<JΟημ<ι
κω ουγχι_>6νως {νιι κίνητι_>ο που ωΟι-:ί τον ιί.νΟ ι_> ωπο να δίνετω πι_>ος
τους άλλοι•ς αι,ΟιSι_>μητα, ανr.πιφι,λα-ι.τα και ανυοτι-:ι_>ό/�οι•λ((.
Εκείνος ποι1 1η:λπιί.ι-' ι τη ι111•ιrη κω τοι•ς νιSμοι•ς της, λ(νι-: οι οοψοί
της γης, ι)ιωπrλλι-:ι τον �-cωτιS τοι, μέχι_>ι του u.πf·ίuou κω τ6η: ωοΟά
νι-τιο την ιΎνοω της ;ωΟολικ11ς ((γ<ί.πης κω της αι'>ιλψ6τητος ι1)J1Jν
των ιSντων.
LE bιιί.ψοι_>ιι ιιξιιSλογίι κι-' ίμπα γίνι:τω λιSγος Ι'ιι'>ικά για την
αγϊιπη π ι_>ος τον ξι-'νο ιί.νΟ ι_> ωπο καΟίJΊς κω π ι_>ος τον ψτωχιS.
Lτον 'Ομηι_>ο (Οb1ί ιΗ11-:ω Θ, S4(>) π�·uιέχπω το ι•πι: ι_>οχο μ11νι•μα:
Ο ξένος χι ο ικέτιις είναι σαν αhελ φ ι1ς στον άνll (! ωπο,
(ιlντ( κιωιyνήτοΙJ ξΙΊνι5ς Η' ικι'της π rι'τιικrιιι)

Ο Ιlαι_>cψχίί.νοο Γιοyκ((νιί.νηι ιπο /)ι/)λίο τοι, «11 ωrτ:ο/\ιογuωι,ίίι
ενιSς γι6γκι» (ιπλ .. 1 lJ(>), γι_><ίφr.ι ι, ϊνιι οχπικιS κr.φω.rιιο
t'ς1jς
ιιξιιSλογίι:
«Ο ξr.vος �-ίvω Θr.ιSς, λr.ι-:ι μια παμπcί.λαω ινδιχ11 πιφοιμία, την
οποία οt'/)οντω πυ.ντοι\ χω <Jf. άλλα μt' ι_> η τοι• χιSομοι•».
L' ένι1 κι•πι_>ιιικιS j)ι/)λίο λιϊίκής οοφίας π�·uιέχΗω μία παι_>οιμίι1,
ποι• είνω και ένα πνι-:ι•ματιχιS μ1i\Ψμα.
Ο ξένος κι ο φτωχ6ς εν που τον Οε6ν. (είvω απ6 το ΟειS.(ι-:νvω:ί
τω ιπcιλμένοι).
t((

(Κιιπuιιικι5Λπίκωμιι Πολιιξfvης Λοϊζιιίι�ος, Λιμωι5ς 1924, ω-λ. 78).

Ο Θείος I ηυούς τιμούσε τους �Ελληνες.
Λπι'l\'τψnι το11 ΙηοοιJ όταν τοι1 είπαν ότι Οέλουν να τον επωκΕ
φΟοιΊν Ί:λλ ην ι-:ς:
«Ελ1iλ1•Οr.ν η ύιι_>α ίνα δοξιωΟ1j ο 1 1ι6ς το1 1 uνΟι_>ύ,JΠΟΙ'.
12λλάς γαρ μιSνη ανΟρωπογεννεί, φ1 1τι5ν Οιψcί.νιον και /)λϊιιπημα
Θ �:ίον η χ ρι �ωμ ένον. Λο y ιο μ6ν ιιποτ ίκτο ι•οα οι κ ε ιοί•με νον
επωηjμηv».
Χειρι5-ιροφο φfρόμεvο ότι ι,'ν111 του ιΊJυιβ(ου τοΙJ ΠαμφΟ.ου, Επιυκι5ποu
ΚωυαρειΊι ς, 265 μ. Χ Αν,·κuλύq,θη υ.τι5 του κιιΗ-τr;ητού Ε.Πριiχου το 1974, ιυτο
ριοδιφιύνrιις υτις βιβλιοθτίκε:; rοιι !111rικ11νού, ως rπ(τιμος κuθη-ιηrτίς ξfνωv
//ιινι-.τι<J!Τ/1,ΙΙι,ι�'. Από το Ει)(1y-/fλιο (/ωιivvη ιβ, 23-24) fχουν απιιληφθε( οι όύο
πλειιτα(ες φριiυεις.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
.. ΤΟΥ
ΟΜΡΑΑΜ ΜΙΚΑΕΛ ΑΙΒΑΝΧΩΦ
Ο Omraam Mίklwel Aίvarιlwv είναι ένας μεγάλος σύγχ ρονος φιλιf
σοφος -Δάσκαλος (1900-1986), ο οποίος προφορικά εδίδαξε επί 50
έπι, με μια πολλαπλότητα απόψεων που εντυπωσιάζει, πάνω σ' ένα
μοναδικό Οέμα: «Ο ΆνΟρωπος και η τελειοποίηmί τοω>. Το πολύτομο,
πλοvαιώτατο έργο του αποκατέαπιααν οι μαΟητές του, από την προ
φορικιί του διδαπκαλία.

Διαλογισμός, θαυμασμός, ταύτιση.
Ο διαλογισμός είναι μια νοητική διαδικασία που συνίυrαται uτο
να σκέφτεται, να αναζητά κανείς το φως, τη σοφία, τη νοημοσύνη. Ο
διαλογισμός είναι μια δρωπηριότη τα της νόησης που Πl)(}UπαΟεί να
διαπεράσει, να καταλάΒει τις πνευματικές αλήΟειες.
Ο θαυμασμός είναι της τάξης του συναισΟήματος. Lυνίσταται
στο να φτάσει κανείς δια της αγάπης, τη ς Οε<i>ρησης, της ευφροσύ
νης να αυξήσει όλες τις ικανότη τες της κα(_)διάς και της ψυχής. 12ίναι
μια δραστηριότ ητα της καρδιάς ή της ψυχής που σταματά πάνω uε
μια εικόνα, μια ιδιότητα, ή μια UQεη1, για να χαρεί από το φ ως της,
από την ομορφιά της και να επικοινωνήσει μαζί της.
Πάνω από τον διαλογισμό και το Οuυμασμό, υπά ι_> χΗ η μαγικrj
εργασία, της ταύτισης, που είναι μια δ (_) αστηι_>ιότητα της Οέληοης
του πνεύματος το οποίο ταυτίζεται με το Θεό, <iχπε να γίνει δημι
ουργικό όπως Αυτός.
Να λοιπόν οι τρεις πνευματικές δραστη {_)ιότητες, που αντιστοι
χούν στις τρεις αρχές της νόησης, της καρδιάς και της Οέλησης.
Ο διαλογισμός, η π(_)οσευχή, ο Οαυμασμός, η ταύτιση, π(_)οϋποΟ{
τουν ότι είναι κανείς ικανός να συγκεντρ<i>νεται. Ι I συγκέντρωοη
είναι απαραίτητη για να είναι η εργασία αποτελεσματική. τvuς
άνΟρωπος που αφήνει το πνεύμα του να διαυκο(_)πίζεται δεν Ou
πραγματοποιήσει τίποτα στη ζωή του. Δεν μποQεί κανείς να γίνει
ένας δημιουργός του μέ)λοντός του, όσο είναι αδύναμος, διασκιφ
πισμένος, διαλυμένος.
(Άπαντα, τ6μος XXIV, σελ. 157-159)

1 (ί7

1-f ψυχική συγγένεια με ανώτερα πνεύματα
ΥποΟέιπε ιSτι πάνω 11' ένα τ(Ηιπέζι έχουμε l-\άλει πολλά δωπιι
οιί>ν απιS τιι οποία μ6νο διίο έχουν το ίί)ιο μήκος. Λν κάνοι•με νιι
δονηΟεί το καΟ{να απ6 ωπά τιι διαπαοιί>ν, Οα ()ίJ>Οσυν κω απιS ένιι
διαφιφετικιS ήχο, αλλά ιSτιιν Οιι κάνοι,μΕ νιι δονηΟεί ένα απ6 τα l',ι•ο
διαπαοιi'>ν που έχουν το ίδιο μ11κος, το δει:πει_Jο, χωuίς να το αγγιςΗ
κανείς, Ο' απιιντψ1ει ιπη διSνηοη του πuιίιτου ι-:κπέμποντιις ωφιΙ)ιί1ς
τον ίδιο 11χο με εκείνο. Όλοι οιις γνι,φίζεη: uυτ6 το ψαινιSμενο·
ω,τιS ιSμως που δεν γνιιφίζεΗ είνω η οπουδωιSτητα ω•τι>ιJ τοι•
νιSμου. Ι'ιιιτί, υτην πι_Ηιγμιιτικ6τητιι, σι•μΙ)<ιίνΕι ωφιl-\ιί>ς το ίδιο
πuάγμα μΕτιιξι1 του ιινΟuιίητινου 6ντος κω ιSλων ιSοων ι,πίί. (_)χοι•ν ιπο
ιτι1μπαν.
Λν ποοοπιιΟείτε νιι έχετε μιSνο φωη:ινές κω ανιδιοπλιίς οκέ
ψιις, ιιγνά κω γΕvνωιSδ!ιJ(_)α οι•ναωΟι\μιιτα, Οα {λκεη: απιS το διά
ιπημα τις ονrιSτηη:ς, τα ιποιχεία που είνω οι"('(Ενικιί. με τις ι1κ{ψεις
και τα ιη ναιοΟ11ματά οος κι έτοι Ou ΒοηΟιέ!πε κω Οα ι•ποιπηοίζε
οη: ιSλο και πεοιοοιSτει_Jο.
Το φως της επιιπιiμης των Μικπιί>ν μιις δίνει 6λες τις ί'ιι!νι'ί.ι.ιr1ς
για να δημιοιφγ11001•με το μ{λλον που ει'ΧιSμιιιπε. Κι αν γνι,ψίζοι•με
να τ(_)έψουμε μέσα μας οοωμένες εοωτεuικι'ς ανιίηεuες καταιπ6.
σεις, τίποτα δε Οcι μποuεί να μας εμποδίοει να έοΟουμε ο' επαφή με
τα ιSμοuφα φωτεινά κω ευγενικιί. ιSντu που ευχιSμιωτε να συναντ11σουμε.
Ι 16σες ψψές αωΟάνεστε τα(_)ιιγμένος, δι•σrυχισμένος! Δεν ξέuε
τε τι να κ(ινετε για να Βγείτε από αυτή την κατάιπωτη και Βαοανίζε
ιπε. Γιατί δεν δοκιμι'ί.ζετε να πιtτε κοντά ιπ 6ντα που μποοοί-ν να
σας ΒοηΟήσουν; Λιπ(ι τα ιSντα είναι εδίJ>, παντού, κοντι'ί. σας κι αν
δεν κάνουν τίποτα γιιι να οας βοηΟψκιυν, είναι γιατί δε '{Υω(_)ίζετε
να τα καλέσετε. !Ία να τιι κάνετε να ακούσουν τη φωνή οας, ποέπει
τουλάχιιπο να δοκιμάσετε να έχετε μια καλ11 σκέψη, ένα καλιS
ιη•ναίσΟημα, να εκπληοιίχτετε μιιι αφιλοκεοδή πράξη και τιSτε αιπά
τα όγτ:α, νιώθοντας <)ΤΙ δονείστε 6μοια με αυτά, Οα είναι υ;τοχρεω
μένα να σας πληιτιι'ί.οουν και να σας βοηΟήοουν.
1

(Το βιβλίο της θεϊκής μιιγι·ίας)

Η δύναμη του καλού
Αντιτάσσοντας την οργή στην οογή, το μίσος στο μίσος, τη Βία
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στη βία, εφαρμόζει κανείς μια πολύ παλιά φιλοσοφία που δε δίνει
καλά αποτελέσματα. Μύνο με την καλοσύνη αντιτάσσεται κανείς
στην κακία, με την αγάπη διώχνει το μίσος, με την γλυκύτητα
καταπολεμάται η οργή.
Πρέπει να καταλάβετε μια για πάντα αυτόν το νόμο, :π:ως μόνο
το καλό μπορεί να πολεμ11σει ενάντια στο κακό. Γιατί το καλό είναι
δυνατό, το καλό είναι αΟ άνατο, ενό> το κακό είναι αδύναμο.
Μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια πέτρα που πετάμε στον αέρα:
όσο απομακρύνεται, τόσο μειό>νεται η δύναμή της να ανυψωΟεί.
Ενό> το καλό είναι σαν μια πέτρα που πετάμε από την κορυφ11 ι-:νός
πύργου: όσο απομακρύνεται, η κίνηm1 της επιταχί νετω.
Εδώ είναι το μυστικό του καλού: είναι αδύναμο στην uuχ11, αλλά
παντοδύναμο στο τέλος. Το καχό, αντίΟετα, είνω πω'Τοδιίναμο στην
αρχή, αλλά /1α0μιαία αποδυναμό,νεται. Πuι-'πει νιι το γνωuι�ετf.
αυτό.
1

(Για μω χuινοιjργια ζωrj. Χρυυοi χuν(rνις)

Η ώρα του φαγητού
Πόσοι άνΟρωποι που έχουν χάσει την ψυχική τους γαλ11νη, κϊινο
ντας μια ταραγμένη ζωή, αναζητοι,ν μέοα γω να ξuνu/1οούν την
ισορροπία τους!( ... ) Για μένα υπάQχει μια άσχηση πιο ειiκολη κuι
πιο αποτελεσματιχή: να μάΟουν οι άνΟ (._)ωποι να τοό>νε ... Λντί να
τρόηε όπως τύχει, μέσα <ΠΟ Οόρυ/1ο, στη νευρικότητα, [)ωστικά,
ακόμη και με τσαχ.ωμούς... δεν αξίζει χ.αλύτερα να καταλά/)ετε, 6τι
κάΟε μέρα, δύο ή τρεις φορές την ημέuα, σας πuοσφέοετε η πJκαι
uία να χ.άνετε μια άσκηση χαλάοωσης, εναρμόνισης <Sλων των κυτ
τάρων σας;
Τη στιγμή που κάΟεστε στο τραπέζι, αuχίστε με το να διό,χνετε
από το πνεύμα σας καΟι::τί που μποuεί να σας εμποδίζει να φάτι:
μέσα σε ειρήνη και αρμονία. Κι αν δεν τα καταφέρνετε αμέυως,
περιμένετε για να αρχίυετε το γεύμα τη στιγμή που Οα έχπε κατuρ
Οόχ;ει να η(_)εμήσετε. Όταν τρόπε ενι;'> είστε ταuuγμr.νοι, οuγωμένοι
ή δυσαρεατημένοι, επιτρέπετε να εωέλΟει μέσα σας μια πυ(_)F.τι/>δης
κατάσταση, δυσαρμονιχές δονήσεις, που μεταδίδονται σε ιS,τι κάνε
τε στη συνέχεια(... )
Όταν τ(_)ό>τε χωρίς να συνειδητοποιείτε τη υημασία αυτής της
πράξης, ακόμα κι αν ο οργανισμός σας έχει δυναμιΓJοει με την
τροφή, δεν δέχεται παρά τα πιο χοντρά, τα πιο υλιχά μύρια χuι αυτι5

l (ι\J
δεν μπο{_)Εί vu συγκ{_) ιUεί με τις άλλες ι-:νέ{_) γειες uπιS τις οποίες Οα
μπ<ψιΗ1σατε vu επωψεληΟείη ιιν ξέ {_) ατε αληΟινu vu ψcίτε υτη
οιωπή, ουγκεντ{_)<ι>νιSμενοι οτην τ {_) υψή γιιι vu Πί1 {_)ΕτΕ uπιS ιιι•τή τα
ωΟε(_)ικcί και λεπτά ιrι:οιχΕία.
(Jί(l μια χωνο11ρyι(1 ζωιί. Xρuuoi χονιίν,·ς)
ΛΙ ΙΟ ΊΊ ΙΝ ΛJ > ΧΛJΛ ΕΛΛΙ ΙΝΙΚΙ I ΔΙΛΝΟΙ J}:J 1

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΙ}ΓΕΙ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ
'Οταν κ<ίνΕις το κιαιS νcι Πf(_)ψένει να το πcίΟΕις.
l:Ύ/JJJIIΔJI (Ι!u11χλιjς μι1ινο;υ·ν,>ς 727- 728)
(1 lι><><Jι)ιSκιι hε ί'ψων κuκu°>ς
κ<ικι)ν τι JιL)(ιξr·ιν)

Ο χcψακτι1 {_)ας του cινΟ (_)<Γ>ποι, δημιοι){_)γrί τη μοί{_)cι του.
/JΙ'ΛΚΛΙ:ΙΊΟΥ (Λν!Jολ. 2.·το/111iοιι l'Δ, 23)
(Ί IΟι>ς ιινΟι_>ύ).,'!ω διιίμων)
Με το πέ{_) ιωμcι του χ{_)6νοι• κω τη γ{_)cιψnj τη μέ {_)α, Οα το πλη{_)<i>
υει εκείνος που κcιτuψ{_)ονι-:ί τους Οείοι1ς ν6μους.
Λ12ΧΥΛΟΥ (Ιχf'τιι\,:ς, 732 - 733)
(Χρόνω τυι κuρίω τ" ,ν ημ>'ι_><ι
Οεούς uτίζων τις �ροτύ>ν δύκπι Νκψ)
Οι άνΟuωποι {χουν συμψοQ{ς, τις οπιΨ:ς οι ίδ ιοι δημιουQγοί•ν
στους εαυτοι:Ος τους, οι δυιπι•χείς.
ΙΙΥΘΛΙΌΙ'Λ (Χρυuιi Ί:·:τη, 5-1)
(ΙΎύκ,η δ" ιινΟι_> ι(υωl'ς ιιl'Οιιίι»τrι 111jμιιτ' !'χσντιις τλψωνιις)
Ο καλός με τον κcικό δι-:ν έχουν ίδια μοί{_)α.
ΣΟΦΟΚΛ!Ι (Λντιyόνη, 520)
(NJ.." υuκ υ χι_>ηιπός τω κιικύ> λαχείν ίους)
Το ευχάuιιπο που ΠQοέuχεται από αδικίcι, το αναμένει πολύ
πικριS η:λος.
!7ΙΝΔΛΙ'ΟΥ (luθμιονiχω VII, 67 - 68)
(Το δε 11αι_> δίκcιν
γλυκύ 11ικρστιΊτα μένει τrλfυτιΊ)
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΟΔΟΞΙΑ
Του uειμνηυτοv Δ ημ ,jτριου !ωανν(δη

Καυι;>; νομί;ομc, δcν Οο ήτn 1•:τr0Βnλ11 να λεχΟιj ύτι εχτ6; α:τό
την r.ίJ.ψ·ιχή χω ιiλr; οι άλλf; ωωπ(_)ικές πα(_)<1δόσεις της α(_)χuιό
τητο; υπ11ι.> ξuv πνειιμuτιSδοξοι. Δηλuδ1j, πάσαι επuέσΙ)ευαν την
ύπαι_Jξι και λflτουργία μέοα ιπη φύσι πνεύματος. ΛλΜ. και οι Ο ι_Jη
σχείες δεν υιπεοούν ιπις αντιλψι,εις αυτές. [ίνω και οι Ο ι_J ηοκι:ίfς
πνευματόδοξοι.
Είναι γνuκπό ότι στη λι-:'ξι «πνεύμα» δίδονται πολλές και διάφο
ρF.ς έννοιες. ΕδίJJ Οα περιοοισΟυιJμF. σF. δι•ο μόνον. Στη γενική και
σε μια άλλη από τις ειδικές, που μας χρειάζεται για το Οέμα μας.
Κατά τη γενική, λοιπιSν, έννοια, πνεύμα σημαίνF.ι κ(ιΟF. τι που δεν
F.ίναι υλικό, που είναι λεπτότε{_)ο της ύλης, κάτι το αιΟέ{_)ιο. Με την
έννοια ωrn1 πολλές φορές χαοακτηι_Jίζεται ο ΔημιουργιSς.
Με την άλλη έννοια, την ειδική, εκqφάζετω η ψυχή, που διανοεί
ται. Τέτοια όμως ψυχή ευρίοκεται ιπον πλανήτη μας, μόνο στον
άνΟρωπο, σε υψηλ6τε()Ο δε επίπεδο και στον Ι Ινευμuτικ6 Κόσμο,
που, κατά τις Εσωτερικές flαοαδόσεις, υπάοχει και ΕΥΕ{_)γF.ί υπF.ρά
νω του κ6σμου μας, του κόομου των ανΟl_)ίJ>πων.
Ο άνΟρωπος, σα μορφή υλική, είναι ένα είδος /�ιολογικό, που
ευρίσκεται στην πιο υψηλή βαΟμίδα της ζωϊκής κλίμωως του πλανή
τη μας. Πολύ σuκπά δε ΟειιφF.ίται πως είναι η κο{_)ωνίς της δημιου{_)
γίας επί της Γης. ΔιαΟέτει τον πιο τέλειο οογανιuμό, από κάΟF. άλλη
ζωϊκή μορφή. 'Γελειότερο εγκέφαλο, λεπτότερο νευuικιS σύιπημu.
Με τα εφόδια λοιπόν αυτά η ψυχή, που ζωοποιεί τον άνΟuωπο,
ημποοεί να νοή, να δι.ανοήται, να έχη ουνείδηοι της υπάρξεrf>ς της
και να οχηματίςη περιεχύμF.νο ιδεολογικό, που το λέγουν πε{_)ιεχ6μενο της συνπδ1jσεως. Δηλαδή με δυο Μγια ο άνΟQωπος εκδηλίJΝF.ι
ικανότητες πνευματικές.Είναι λοιπ6ν ο άvΟ (? ωπος και uπ6 της από
ψεως αυτής η Κ<)(_)ωνίς της δημιουργίας επάνω ιπον πλ<ινήτη μας!
ΚαΟύ>ς και προηγουμένως ελέχΟη, πνεύμα, υπό την ειδική
έννοια, που το εξετάζαμε, F.υρίσκεται και λειτοι){_)γr.ί και σε άλλον
κόσμο, υψηλότερο όμως του ανΟρωπίνου, ιπον Πνευματιχό Κόσμο.
Ο Κόσμος εκr.ίνος έχει αποκληθή, από τις Εσωπρικές ΙlαραΜσεις,
ΟF.ίος. Ποέπει δε από τύ>ρα να σημειωΟή, αλλά και να τονωΟή, ότι
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το πνF.υμuτιSδοξον των Ι•:υωπ(.?ικι/Jν 1/αι_>ω)6οεων �·διίJ U%(.?tf1ίίJς
έγκfΊτιtι: Lτη ουνειδηηi ανuγνιιψιοι κω πιψω'\Οχti t·ν6ς Οείου νοη
τικο11 uΟανuτου Γ/νευμι1ηκοίi Κϊiομου, ποι• δ (.? α π{ ι_>ιιν του κ6ομοι•
μuς, του ανΟοωπίνου κιSι1μου.
1 l(_)Fπει ακιSμη να λFχΟ11 κω νu 1 1πογι_)(ψιοΟ1i ι'ιτι οι Εο<Jπt·ι_Ηκι'ς
1 l<ψ<ιδι1οεις των αοχαίων λωί1ν πι_Ηιγιωπί•οvτω πει_ιί του Οι-:ί, ,u τοί•
του / Ινι-ι•ιιιηικοιΌ ΚιSομοι•.
Οι Μι•Οολογίt·ς τη; <<ι:χιιιι\τητσ; Πt' (_Ιί τιιι• 1 /1•1 ι·μιηι;,:ιιι; ιιι•τ,11;
Κ6ομο11 ιωχολοιΌ ντω, ομιλυύν ιiμως γι' ω•τιiν uλληγιψικu. Ι 1 ,')ι·
ελληνικti Μι,Οολογία με τι_ιιSπο χ<ψιτωμι'νο κω ψωπινι\. Δι·ν πι_>ιi
ΚΗτω 6μως γιι.ι η1ν Μι•Οολογίο, πο11 τιίφα μας Π(.?ΟΟψf ι_> ΕΤω. Λι•ηi
έχει uλλοιωΟti κιηά τι_>ιiπο εγκληματικ6. Ι Ι ι_ι 6κυτω γω τοι•ς ονομα
ζομένο11ς «αι_>χικιΗ1ς» μιΌΟοιις των πι_>οϊιJτ ιψικιι'Jν χι�<>νων, ;τοι• τιως
είχαν ουνΟέιη:ι (ινδ (.? Fς εμπνFι•ιτμένοι των Μι,οτηι_>ίων, οι οποίοι
ήοcιν Μί•ιπω των πν ευματικιίJν νιSμων. Μέοα δΕ ιηοι•ς μί•Οοι ις t·κι-:ί
νους είχιιν διατυπωΟrj αλληγιφικίι οι μηϊιλες αλήΟΕιες για την
11πcφξι, τη λειτοι•ι_>γία κω γενικιΊ, γω την οικονομίιt τοι• Κιiομοι•
των Οt:ιι'Jν. Οι ιφχικυί εκείνοι μιίΟοι ε�φηλιΓJΟ η;ων <tπιS ιtμι'Ιjτοι•;, η
δι: cφχ11 {γινε uπ6 τους ποιητιΊ.ς Όμηι_>ο κω I lιJίοδο. Ύιτπι_>α ιτι•νε
χίιπηκε το κακ6 αείνο F (_)γο ωτ6 τους τ(.?<tγικοι•ς κω cΊλλοι•ς αμυ11τους uυγy(_)αψl'ίς, ποι• Ο{ληιJαν να φέ ι_>οι•ν τοι•ς Οrοι'> ς τ η; ι1ι_>χι1ία;
παοαδ6οr,ως οτ' αν0ι_>(ι)ΠlΥ(1 μι-'τι_>α.
Κανείς �έ�ωα, δεν αι_>νείτω πως ο Όμηι_>ος κω ο Ι Ιοίοδος 1\οαν
σπουδαίοι ιπην τF.χνη της ποιήω·ως. ΛλλιΊ, Fίτε απ6 άγνοω 11 ίιJως
και επίτηδες, ιικακοποίηιΗtν ιινεπίτι_>επτα τη Μ ι1Οολογία μιις.
Ί::φεραν ιπην δημοοιιΊτητα τοι•ς ιφχικούς μί> ί)ους uλλυιωμtΎους,
ακιSμη δε καταυκεί•αοαν κuι μιiΟους ;του επενιSηυαν οι ίδιοι. Κω
έτοι οι αρχικοί μι•Οοι, ποι• καΟιι'Jς είπαμε, 1\υαν uλληγιψικι'ς δωτυ
πιι'χπις αληΟειιϊ>ν των ΜιΗmJ(.?ίων έγιναν αγνιϊψιιποι.
Για το ιινιSοιο τοί'το έι_> γο των Oμtj(.?OU κω Ι Ιιηι5δου, καΟιίJς ι::ίνω
γν(ΙΧΠό, διαμcψτι•ι_>1\Οηοι1ν ο ΞενοψιΊνη; της Ελfα; κω υ I Ιλάτων.
1.:πάνω υτ' uι•τά ο Ξενοφάνης {γι_>αψε: «Ι Ιϊιντu Οωίς uνι'Οηκεν
Όμηρος Ο' 1 Ισίοδ6ς τε όοοu πuι_>' ανΟοιι'>;τοισιν ονείδΗ1 και ψι5γος
ειπίν» (Όλα ιποι•ς Οεοί•ς ωτέδυχ1αν ο Όμη(.?ος και ο Ι Ιοίοδος, ιSou
άσχημα και τρωτά ι•;τάι_>χουν ιποι•ς ανΟ ι_>ιι'Jπυι•ς). Ο δε Ιlλϊιτων γι_>ά
φει στην «Πολιτεία» του:
«Ο I Ιυίοδος και ο Όμηοος και οι άλλοι ποιηταί ψευδείς μιJΟους
συνέΟεσαν δια τους ανΟριι'J;τους και τιι'ψα τους διηγυύvτuι». Κω:
«Ούτε ότι υι Οεοί πολεμοί•ν τυι•ς Οεοί•ς και τους επι�ουλειΌονται και
μάχονται μεταξύ των, διιSλοι, δεν ;τι_)έπει να λέγωνται, επειδ11 κuι
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αληΟινά δεν είναι».
1 Ι σί•γχρονη ανΟρωπότης, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, σκι:πτε
ται και εκφράζεται με ειρωνεία 11 και χλευάζει uκόμη τις
«πρωτόγονες», καΟιίJς τις Οεωρεί αvτιλ11ψεις των αρχαίων για την
ύπαρξι Κόσμου πν ευματικού 1j δέχεται με μειδίαμα συμπαΟείας τις
πνευματ6δοξες αvτιλ11ψεις της ελληνικής αρχαι6τητος. Όλα όμως
αυτά αποτελούν αvτίφασι κτl'πητ11 στον εκφραζ6μενο Οαυμασμό για
το αρχαίο πνεύμα! ...
1 Ι ΟύραΟεν διανόησι δεν ημπόρεσε ούτε άλλοτε, ούτε τιiJρα να
συλλάl1η τ11 μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξι, της εννοίας του
Δημιουργού και της Πνευματικ11ς 0F.6τητος, που είναι διαφοι_>ά
μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος!
Cν πάση όμως πει_>ιπτιiχ.πι είναι αξιοσημείωτο 6τι, καΟιίις και
στην αρχή γράφuμε, ι)λες οι Εσωτε(!ικές l( α.ρ αδόσεις εδέχοντο την
ύπαρξι Κόσμου πνευματικού θείου, που δρα πέραν του κι)σμου
των ανθρώπων, Κόσμου αγνού και σοφού, που ενδιαφέρεται και
βοηθεί με πολλούς τρόπους τον άνθρωπο. Λξιοοημείωτο επίοης
είναι ότι οι Ορησκείες - και οι μονοΟεϊστικές ακόμη - δ(χονται την
ύπαρξι τέτοιου Ι I νευματικοι, Κόυμου και τον τιμούν. Ξεχωιι(ς.ουν κι
αυτ(ς τον Δημιουργό από τον Πνευματικό Κ6uμο.
[πάνω, όμως u' αυτά που είπαμε πρέπει να προuτεΟ1j κω τούτο,
που είνω αξιοπρόσεκτο. Κω οι αρχαίες Ι Ιcψαδόσεις κω οι Οι_>η
σκείες τον Πνευματικό ΚιSυμο, για τον οποίον ωμιλ11uαμε, τον δϊχ
χοvται uΟcί.νuτο, αντίΟπu με τον κ6uμο των ανΟριίιπων, που �::ίνω
Ονητι5ς...

Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι υωστu, ι!στω κι αν κάνοντας
αυτά πιιύκειτω να σε κακολογήσουν· γιατί ο ύχλος είναι κακός κιιι
τής κάΟε καλού πράγματος.
1/ΥΘΛΓΟJ>Λ (Λνθολ.. 2."τοβυ.ίου Μς, 42
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Λ 11 ο •1• Η Ε 1. Μ Λ Τ Λ

11 Λ Τ Ε 1' Η Ν

«1'()
Ίίι «Ιίιιοι•ιιχιίιι,.,, ιj χιιrιί ιφχιιιιίιιιιιι ΙΙl'ιψιι ιιι'ιι rιι ,..Λ;ιο ιιflι'yμ,ιιιι
//ιιιι'ιιιιιι1

,.,

ι ι'1 1 ιιι ,-,,,ι Jιιιλιιιιί ιι�ι,ίλι,yιι /lι/Ιλι'ο rψ; ιψflιί,)ιι� η,:; χιιιιπι,ι

vιχψ Ιιιιιμμιιιιι'ιι(.

l·.Ϊι'ιlι μιχιιι'ι:; ιιποιιι'ιι:; χιιι ιιι•μ/Ιοι•λιΊ; ιιι ιυrλοιχιί χιιι 111 1 11111 ιj,)ι,,
/(/

,,,, 11(.

ι11rιί ιο /Ιι/Ιλι'ο ιιι•rιί ιι1·Οολιιγο1 1 μι rιι ιιΗιiλιιι•fJ,ι ,ι11ιι ιι11ιίιιμιιr,ι,
μιι,ιχιί ιι;ιιί ιιι ιι11ιιι',ι ιι'ι·,ιιΗιιι 11ιιλι•ιιμιιι χιιι·,ίι•ιι; (ιιιιj(_
Κ,ινι ις ι)ι ν μ;ιιψιι νιι 11111-λΟιι 11111 ΙΙ11111λιιιι ιιιιν 111ψιι v,,-,v,

χ,,ψις V(( 1)11χιμιίιιι I JII ψιιιιμι111ς, Ι\y,ίλ, ,· ((JΙΙi r11 μ,'1111 ΙΙΙ1 1 ί, JII lfH(
,ιμιιι'•ί, }(((1 ιιiιι }(Ι(VΙ ιc: ,'),V Οιι 11;11ίυχ• 1 ,ί;1ι111 VΙ( ()(1-,(, 11(/. (Λ. 1)

-Ι·ϊ,'�,ι ,iλιc: ιις Jtιιγι,)ι c: r,11, ι·χΟι1111'1 (,.,., ,"\ιι,j\,·,λ,11•) ιιΗλιιιμ,· v, c:
Ηιίv,,, ,1111 γιι. Κιιι ιrιι'ν,ιξιι χιι1 ι ιΊιιι: 1 Ιιιιιic: ιίυιι Οιι rις ;ψι111;11 ιιιί111 ι
' ιι: 11 rιuιιινιι
χιιιιι(ς νιι ιιιν Ηι«tιΗ11 1 v: χιιι ,ίχ111•11ιι ψωvιΊ νιι μιιι• λι γ
•1 1ι111111·1v11. (Λ, ()
Ί•:χο, ,11· 1 νιι'ι;ιιιιν lιlll f-)ι ι11'1 111v ((ι)1 1 v,φ1ιι 11,111 }(Ι(Ι Οιι I Ί(Ι Ι·..: Ι(Vι(
;ιιι1 •11η. (Λ, χιί)
-Νιι οι· f((JflϊV11'1vι11 •v }(((1 VΙ( fll\V 1ψγ1ι, ΙΗ(I, Νιι Ιϊl)Ι\Vlϊ-•Ιϊ(, ΚΙ(I VΙ(
fll\V 1ιν11ιJΙ11t)1,)ι ιc: χιιχ,ί ιιvι ι χιιχιιι'ι_ Νιι flΙ\V Ηl)ιΗιι'χηc: ιιι ψ1ιιιξι'μιιιιι
r,,,v 1ίλλ111v_ (1, λ,'�')
-llt_1ι1ii;11i011rι1 ιψ.: ιψι

1ψ.:

χιιι rιις 1ψΟ11ψιΗ1111·•v11c: ι ιvιιι Ι\ 1ιJ1λιi111-

ιιι μι· 1η'1νι·ιι11. (1, ,'\')
-Λιv χυι,ιί(,1v11ιι λιiyιιι μιiνιι_

Ί\1γιι χυιιιί(11v1ω. Λ1•11ί λ1,;ω11ν

χω ιiχι λ,iγιιι ιίχιψ;ιιι. (I,,'\')
-l 111'ιιψΗιν ιιιν IΊ'ιιιιvιιι Μ,ικ,ίιιω, 111,-,ς Ηl)ι';ιι, v,ι Ηl)•ΗΙι11χ,iμιι11Οι
χιιι ιι;ιιίvrψιι·: «Λι·ν χι►ι,ιί(,ιvιιιι JΙι·ιιιπιί λ,iγιιι, ιιλλιί νιι 1ι,1λ,,-,v, rι·
rιι χι'ι11ιι χιιι νιι λι'τι·: Κ1'•ι111·, ιiJΙιιις Οι'λι ΙC: χιιι ιiJ1111( γvι,ψι'"C,1 ιc: ι·λι'ψ"'
μι·. Κιιι ιιν 1'ιιχι1ιι1 ;ηιυωιμιiς: Κι\111·, j\111'1 Οψ11' μι·»_
1-:χ,-ι'vιιc: γvι,ψι(,·1 ΤΙ Ι IV((( γ11ι χιιλιΊ μιιc: }(((1 fll(C: ι·λ,,,-_ (Μ, 10')
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-Ολα τα υπέρμετρα προέρχονται από τους δαίμονες. (ΙΙ, ρχη')
-Είπε ο Γέρων Ωρ: «Αν με βλέπεις να έχω λογισμό εναντίον
κάποιου, γνuφιζε ότι και αυτός τον ίδιο λογισμό έχει για μένα» (ε')
-Έλεγε ο Γέρων Πιτυρίων, ύτι όποιος Οέλει να δι<[ιχνει δαίμο
νες, προηγουμένως να υποδουλu}σει τα πάΟη.Γιατί, όποιο π6.Οος
νικ11οει ένας, αυτού του πάΟους και τον δαίμονα διuιχνει. (11.)
Ο άνΟρωπος να είναι ξένος ιιπό την φιλαρχία, την κενοδοξία κω
π1ν ι•πεοηφάνεια. Νιι μην είναι παίγνιο της κολακείας, να μην τον
νιzιί. η zυιλιοδουλεία, να μην τον ;ωuιεύΕι η ιψγ1j.(Ο, ε')
-ΣινάχΟηοuν κάποτε μεuιzοί αδελφοί υων Γέοοντι1 Ιωοψj! κω
εzεί όποι• zιί.Οονταν, αυΟιSuμητιι τους είπε: «Σήμεuι1 είμω ί)<ωιλι-:ϊ•ς.
Γιατί /1uσίλευοα πάνω στα πιί.Οη» (1, ι')
-Είπε ο l\:uωv Ιωάννης της Θη/)αϊόος: «Ο μοναχός (κω κιί.Οι'
άνΟοωπος) οφείλει ποιν απι> ιSλα, να πuαγματοποιψπι την τc1πΗνο
φροσύνη. Γιατί αυτή είναι η πuι,πη εντολή του Σωτήuος, ποιι είπΕ:
Μαzιί.οιοι οι πτωχοί τω πνπί μιηι, ύτι ωπ<ί>ν εοτίν η Ι)<ωιλι-:ία των
ουuανrί,ν» (1, ιη
Ιlνευμuτικά κuτορθι.ίιμuτu
-Ί:νuς αδελφιSς πήγε οτο zελλί του Γϊuοντα Λuοι:νίου, ιη:
Σz11τη. 2zι•Ι)εt λοιπ6ν %(Η κοιτάζει από τη Οιφίδα και ιη,ι:πι-:ι τον
lε {_) ο\τα να ι:ίνω όλος σαν φι,πι<ί.. (Λ, zζ')
-'Γλεγαν για τον Γέ(_><ητα Σιοιίηι <nι, <iη1ν ϊμι)),F. νι1 πι'Ο<ί.νΕι zω
κάΟυντας υι πατέuες γύuω του, r.λι.ψψl' το πούοωπιS του οαν τον
ήλιο ... Κω ιι)οι\ ήτuν οαν vc1 μιλοι1 οε μΕ ;,:u.;τοιοι!ς. Κω τον uιίπηιΗ1ν
οι γέuοντες, Uγ<ητα;: «Με ποι6ν μιλι.ί.ς, πcί.τιψ;>, Κω αείνος Είπε
«Να, οι ί\γγr-:λοι 111.Οαν να με πcί.u01 1ν... Κω π6λι, ξαφνικά, ι:γινε το
ποοοωπό το1 1 οαν τον �iλιο... Κω ε1 1 Οιί ς Πlψέbωοε το πνΕΊ•μα. Κιη
έγινε ουν ιωτuιαή. Κω γϊμιιπ ι1λο το zι).λί απιS ΕΙ Ιωbία. (2, ιh)
Είπι-: zιί.ποιος απ6 τους παη\>ες, ιiτι Ι'V<1ς ουνu.ντψJε κ(ίποΤΕ τον
Γr.uοντα 2ιλυ1 ανιi. Μα Ι)λF.ποντι1ς το πuιiοωπ6 του κω το οιίηω του
να ι-'zοι 1 ν λ<ί.μψη (J(LV ΛγγΟ.ι.11 ι , ϊπΕΟΕ κατcί. Π(){)(J(ι)ΠΟ. (Ζ:, ω)
/Jι(i)1σ;ι_χιψ,J.: .,J:ϊ/ 11, IEl'f.l.N... ,, Ίi) •li' Ml%f),, (}/' \1'tJJ'Ϊ)Jf1�%1j tLτό,\ι,nι ,ΛΣ/711',, ΛUι�α
1

(_)(
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Ο μεγάλος ανθρωπιστής
καιΑπ6στολοςτηςαγάπης
Από τrι ζωή τuυ και τις ιΛέες τuυ

Σβιϊίτιrι:ρ Αλβέρ τος (ΙΧ75 - 1965). Γ(ιλλος ψιλιSοοψος, Οωλ<Sγι>ς,
μοι,οικ6ς, ιιη ι_� ιSς, ι.ινΟ ι_� ωπιοτής κω ι�· ι_� ι.ιπ6ιηολος, μϊλος της
Ι'ι.ιλλικιiς Λκι.ιι'Ίημίι.ις των Ι ΙΟικιί>ν κω ΙΙολιτικιι'>ν (:;τιο τημιι'Jν.
Ί:λιι/)ι-: τ ο /) ι_� ιψι:ίο ΝιSμπι). της Ειι_�ιiνης το 1<)52. 1 'ι·νν1jΟηκΕ ιηο
\'κοι•νιπμπαχ τοι • ί\νω J >1jvo1, κω οποι•δωΗ' ψιλοοοψίι.ι, Οι:ολογίι.ι
κω μοι1οικ1j ιπο Lτι_�ι.ιιψοι• ι_� γο, Ιlι.ι ι_� ίοι ;ωι Βι· ι_� ολίνο. LE ηλικίι.ι �()
πιι'Jν, γιι.ι vu εξι•πηι_�π�jιΗ:ι τοι•ς ιωΟι:νι-:ίς κω ι:ξι.ιΟλιωμϊνοιις ιπην
Λψι_�ικιj ουνι.ινΟ ι_Ηι'ιποι•ς τοι,, οποι•ι'Ίcωι-: ιατ ι_�ικιj.
Το ΙίJΙ1 ι.ινι.ιχι,-φηι1ι-: μF τη οί-ζι•γιS τοι• δια την τ<Jτι' Ι'υλλικιj
Ισημι:ι_�ινιj Λψ ι_�ικ1j (δηλαι'Ί1j Ης τα ιn1μrι_�ινιί. κι_� (ιτη Τοιιντ, Γκι.ιμ;τιSν,
Κεντ ι_> ικι> ΚογκιS κuι Κ�Ύτι_>ική Λψι_>ικανικ1j Δημοκ ι_� ι.ιτί<ι), 6;τοι•
ίδ ι_> υοι-: ιπο ΛcηLίι.ιι_�ι-:ν{ νοοοκιψι-:ίο γω ιιιτι_>ική νοιn1λι-:ίι.ι κω ;τΕι_�ί
Οι.ιλψη των μc.ιι\>ων ιΟι.ιγι::νιί>ν.
Ιlιι ι_> ιί.λληλα ιωχολ�jΟηκΕ μι: την οι•γγ ι_> ι.ιψ�j { ι_> γων ψιλοοοψικοιi
κω Ο ι_>ηοκει•τικοι' π�·uιι-:χιψϊνου.

1 Ινευματικές μο(.)φές που επη(.)έασαν τη ζωή του
Δύο κιψι•ψιιίι-:ς ψl'ιrιογvωμίι-:ς, u:τ6 κι::ίνΕς για τις ο:τοίι-:ς ;τι_�ι:;τι'ι
να 01-:μΥι'νFτιιι το ι.ιvΟι_�ιί>:τινο γ{νος, ι::π{δ ι_> ιωι.ιν α;τοφωηιπικιί. για
το μι::γι.ιλι,ίο της ψι,χ1\ς τοι, Λλ/)/ι_� του L/)ιί.ϊτι�t·ι_�.
Ι I πι_>cι'πη ι-:ίνcιι ο μι-:γι'ιλος, ο yίγι.ιντιις της δων6ηοης Γt-:(!/Ηινι>ς
ποιηnjς l'κuίη:, :;τοι• μι-: το ι)ι/Ω,ίο τοι• «Ταξίδι (ΠΟ Χcί. ι_�τς» ι-:ίχι: ιωκ1\
υι-:ι στην ψι•χ�j τοι• Λλ/)ι:ιηοι, {νι.ι γι-:ννιιίο ιί.Ολημι.ι. Ο ίδιος ι-:ξομολο
γι::ίτω με μπι_Ηοψι_�οοί-νη, ;τως υτο τϊλος των ο;τοι•διίJν τοι• είχε δια
�ιί.ιπι uι•τι> το �ι/-\λίο.κω YLHJ.<j'fl: «Μοι• {κι.ινε τ{τοια ΕΥη•;τωοη ;ωι•
δι-:ν μπιψιίJ νι.ι την εκφιιϊωω. Νιι /-\λϊπει κι.ινεί; αt'Τ6ν τον ιί.νΟι_Ηιnον
;του Οεωι_�υι•μf ιiλοι υι.ιν Ολι•�LίΙΟ. να ξεκινά το 1777 μι'οu ΟΕ κuτω
γίδες χω ομίχλες τuι• Νοι'μ()ι_>η για να ε;τιυκεφΟι-:ί το yι 1 ιι5 ενιiς δια
μcιιιτι•ρ6μενοι• lfL)f(,(, ;τοι• ι)(,((J((\'Lζ6ταν μέοcι οε μεγάλ�·; Π\'ΕΙ'μ(tτl
κές δι•οχ{ ι_� ειες, γω νι.ι :τuοο;ταΟψτι-:ι να τον /)οηΟ�jω:ι. Ξιιφνικιί.

Ι Ί(ί
πίσω από τον Ολύμπιο μου αποκαλύπτεται ο απλιSς και καλός
άνΟρωπος. Κι' έτσι έμαΟα να αγαπ<iJ τον Γκαίτε και το αλτρουϊστικό
παράδειγμά του. Και, γράφει αργότερα, κάΟε φορά που στη ζωή
μου παρουσιάστηκε η ανάγκη να δ<iΧJω στον πλησίον μου βυ11Οεια,
έλεγα στον εαυτό μου: «Να το ταξίδι σου για το Χάρτς».
Και η δεύτερη φυσιογνωμία που επέδρασε σ' αυτόν, όπως ομο
λογεί ο ίδιος, σ' ένα απ6 τα τελευταία άρΟuα της ζοη1ς του, είνω ο
αλτuουϊιπής, ο Λγιο ς της Ινδίας, ο Μαχάτμα ΓκάΥτ:ι, που 11ταν ο πιο
Χριστιανός Ινδός του αι<iJνα μας και είχε παραδεχΟεί, πως πήρε την
ιδέα της Μη - /1ίας απ6 τις εντολές τοι• Ναζο>Qαίου. Κω στους δυο,
τονίζει ο Σ/1άϊωεu, η ηΟική της εσ<iηεuης τελει6τητας κιψιαuχείται
από την αοχή της ποοιπμοuάς. ΠοοοΟέτει δε πως «ο χαΟένας έχει
αναyνωοίυει πως η ιδ{α της αγάπης είναι η πνε1 1 ματικ11 ακτίνα του
φοηός που φΟάνει σε μας από το άπεψο».

Προετοιμασία για το μεγάλο του ξεκίνημα
Θέλοντας ο Αλβέuτος Σ/κϊίτσιφ να /1οηΟήοει εκείνο τον καψό
(αοχές του αι<iJνα) c1ποοα (ιτομα, φυλωοσμένους και αλητάκια,
έλcψε μ{οος στο ΣτuαοβοιJ{._) yο στην Οuγάνωοη του Λγίου Θωμά
και fΚεί γνωοίιπηκε με την Ελένη Μπuωλάου, που ήταν φοιτήη_Ηα
της φιλολογίας και ι)(_)μάτο κι εκείνη απιS την ίδια {μφυτη κλήοη, τη
uοπ11 πuος τη Ουοία. Το κοινό ιδανικό ενιίινει τους δύο νέοι,ς και
είναι αυτ11 η υ πέuοχη κοπέλα που Οα γίνει η γυναίκα κω η αχrί>Qι
στη σύντuοφός του ιτω Λποστ:ολικό Τ,uγυ του στην Λφuική.
Ι Ι Μοίuα υφαίνει το πανί της και τα γεγονότα εξελίχΟηκον
γοuγά.
Σε λίγες ε/1δομcίδες ο Λλ/1έuτος /1uήκε πcίνω στο γοαφείο του
ένα φυλλάδιο της «[τωuίας [υαγγελικ<iιν Λποοτολrίιν» του
Ιlcφιυιο ύ που εξωτυuούοε τις τuαγικές ανuγκες της Αποστολής υτο
Κογκό. Μόλις διuβcωε το άuOuo αυτό, ο ανήσυχος Σj)(tίτυεu ν<5μιοε
πως άκουσε μέσα του τη φων11 του Κυuίου να τον καλΕί. Σκίuτηοε
αμέσως η ψυχ11 του από αν{κφuαστη χrφά. Την 6λλη μέ (_) α πήγε στο
Ιlcψίσι με την απόφαοη να ΠCH'L ιπο Κογκι>. Ί !Οελε να εγκαταλεί
ψει την [ιψ<iJπη για να μην είναι συνένοχος με ένα πολιτιομ6 χοφίς
κcφδιά. [πιΟυμούοε να αψοοιωΟι:ί οτη ΜαιJ (_) η Λφοική, οτοι ι ς
μακuυνούς και πεοιφuοvημένους, τ()ΤΕ, αδελφούς. Μα η «Ετι1φίc1
Cυαγγελικ<iιν Λποστολ<iJν» ήταν οuγcίνωση καΟολικ<iJν και δεν
δέχΟηκε την ανιδιο τελή Π(_)Ο<Η/Κψά του μι:γάλου αυτο11 ι:πιιπήμονα.
Δεν είχF. εμ.-τιστοσύνη, 4;αίνετω, ο' ένα διuμαuτυρ<>μF.νυ Θωλ<'iγο
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με πιψελUόν μάλωτu Uε(>μού ιε(>οκήρυκα.
Κόπηκαν τότε του ΑλΙ1έρτου τα φτερά.
ΜαράΟηκαν, προς στιγμή, οι ελπίδες του και οι πόΟοι της ψυχής
του. Mu δεν ξέχασε το Ευ αγγ ελικό αξίωμα «το κρούοντι
ανοιγήοετε». Γι' αυτό δ1:ν έπαψε να ψάχν ει. Και γρήγοQα πληροφο
ρήΟηκε τη μεγάλη νοσηρότητα και τις άΟλιες συνΟήκες μέσα στη
ζούγκλα της Ισημερινής Αφρικής. Στη περιοχή του Γκαμπόν οι ιΟα
γενείς εκτός από τις συνηΟισμένες αρριι':κ.nειες, έμαΟε πως μαοτι'ζο
νται από ειδικές παΟήσεις: λέπρα, οξείες δυοεντερείες, ελαφαντία
σrι, αρριίκιτειu του ύπνου, ελό>δης και κίη_�ινος πυρετός, πληγ{ς από
άγριu ζιί)(ι. Κω αν πuοσΟέσουμε σ' αυτά και το καταuαμ{νο κλίμα
του τόπου, που την ημέuα βασιλεύει κατuΟλιπτική ζωτη και τη
νύχτα διαΙ1ρωτική υγ()ασία, το Γκαμπόν γίνεται για τον Ειψωπαίο η
χειρότερη κόλαση.
Όταν έμαΟε αυτά ο Αλβέρτος Σβάϊτσερ, που είχε ατσαλένια
Ο{ληση, αποφάοιυε να πάfι, με κάΟε Ουσία, σ' αυτή την κόλαση. Μα
πως; 11 ΚαΟολική Εταψία αuν1jΟηκε τη συμμετοχή σ' ένα διαμαρτυ
Qόμενο Θεολόγο, μα κανένας Νι5μος δεν Οα της επ{τρεπε να απορ
ρίψει τη προσφορά ενός γιατρού. Και η σκέψη αυτή τον έκαμε να
πάρει την αξιοΟαύμαστη, τη πρωτόφαντη απόφαση: Να εγκαταλεί
ψει τα πίιντα και να γίνει γιατρός. Τότε γαλ1jνεψε το Είναι του. Η
Ολίψι του κόπασε. Πίστεψε αληΟινά ο Αλβέρτος Σβάϊτσερ πως
βρήκε το σωστό του δρόμο. Τον αληΟινό Θεό του. Ί-Ιταν προικισμέ
νος, ο ένθεος Αλσατός από τη καλή του Μοίρα, με απεριόριστη
ψυχική αντοχή γι' αυτό απεφίισισε να εγκαταλείψει την ένδοξη
καριέρα του στη Τέχνη και στη Επιστήμη και ν' αρχίσει από την
αρχή σπουδάζοντας σ' ένα καινούργιο κλάδο που ήταν άλλωστε έξω
από το ταλέντο του.
Γράφτηκε τότε στο Πανεπιστήμιο και άρχισε να σπουδίιζει
ιατρικ1j. Στην αρχή το κρατούσε απ' όλους μυστικό. Μα όταν έγινε
γνωστό δέχΟηκε από καΟηγητές, συγγενείς και φίλους καταιγισμό
αποδοκιμασίας. Η Οέλησή του όμως δεν λύγισε.
Η απ6φαση του γίγαντα αυτού της ανΟρωπιάς ήταν αδίστακτη.
Μέσα μάλιστα στον ενΟουσιασμό που τον είχε καταλάβει συγχω
ρούσε όλους, γιατί δεν είχαν εννωjσει πως από παιδί μικρό ποΟού
σε να ζήσει ε'ξω από τις συμβατικές επιδιιί>ξεις και τη ρουτίνα της
ζω11ς. Τώρα έννοιωΟε πως ήρθε η ιί>ρα να κάμει «πράξη ανθρωπιάς
τη θρησκεία της αγάπης». Και &υμότανε τα λόγια του Γκαίτε: «Μην
εγκαταλιjψεις το ιδανικό του προσωπικού ανΟρωπισμού και όταν
ακι5μα είναι αντίθετο προς τις συνθήκες της στιγμής. Μείνετε
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άνθρωποι που έχουν δική τους ψυχ11. Μη καταντάτε ανθριί>πινα
πλάσματα που αφήνουν να τους φυτέψουν μια ψυχή καμωμένη σύμ
φωνα με τη θέληση των μαζιί>ν και που θα πάλλεται με το δικό τους
ρυθμό». Κι' έτσι πίστευε ο Σβάϊτσερ, γι' αυτό αρνείτο να δεχθεί την
επίδραση της πειθαρχίας που θα τον έκαμε να χά,Jει την ατομικ11
του ύπαρξη και να υποταχθεί στην ομαδική σκέψη. Γι' αυτό ιJστερα
από αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα το 1926 γράφει στι j1ιj">λίο
«Souvι::nirs de mon enfancι::»: «Οι ιί>ριμοι άνθρωποι βρίσκουν μεγ<i
λη ευχαρίστηση στη θλιβερή αποστολ11 να προετοιμάζουν τη νεότη
τα στο να βλέπει μονάχα σαν όνειρα κάΟε τι που εξυψύ'>νει και
φωτίζει τη ψυχή της».
Διαποτισμένος ο Αλj">έρτος Σβάϊτοερ με τ{τοιες πεποιΟήοεις
τίποτα δεν στάθηκε ικανό να τον κάμει ν' αλλάξει το δριSμο του.
Σπουδάζει επί πέντε χρόνια ιατρικ11, ενιί, διδuοκει στο
Πανεπιστ11μω Θεολογία και πηγαίνει συχνά στο Πuρίυι κω ιπη
13αρκελιί,νη για να παίξει όργανο στις συναυλίες της «Ετωρ(ας
Μπαχ», γιατί είχε ανάγκη να κερδίζει χρ11μuτα για να υι•μπληρrί,νι:ι
τα έξοδά του. Δουλεύει και μελF.τά συνεχιί,ς και το 1911, πϊρcωε με
επιτυχία τις διπλωματικές εξF.τάυεις. Ο τεράιπιος άΟλος είχε πω
συντελεσΟεί. Πήγε τ6τε ιπο Παρίσι για να παρακολουΟψη:ι μαΟ11ματα ειδιϊ<ά για τις τροπικές αρρύ'χπειες που Οα υυναντοι,uε ιπην
Αφοική. Παντρεύτηκε την Ελένη Μπρεσλάου και άρχισαν μαζί τις
προετοιμασίες για το Χριιπιανικό τuξί1)ι. Μα έλειπαν Η! λεφτά.
'Επρεπε ο νέος γιατρός να αγοράσει φάρμακα, χειρουργικϊ1 εργα
λεία και να έχΗ τη δυνατ6τητα να ϊ<άμει τις πρrίιτες εγκατωπuοεις.
ί\ρχισε τι5τε ο Σj)άϊτοερ να κτυπάει με Οάρρος πόρτες οι-: φίλους
και γνωστσύς. Πολλοί τον απογοήτευσαν, γιατί δεν πίιπι-:υuν στο
ιδανικό του. Μα ϊ<αι πο)Jωί ανταποκρί0ηκ<1ν με Ο{ρμη οτα uνΟρω
πιιπικά του όνειρα. Μια συναυλία μciλωτα που οργανrί,Οηκε απιS
την «[ταφία Μπαχ» και μία διr1λεξή του στη Χάj1ρη ξεπέρασαν σι-:
απ6δοση τις προσδοκίες. Ί�τσι εξασφαλίστηκε το ταξίδι και τα
έξοδα για την εγκατάσταση ενός μικρού Νοοοκομείου οτη περιοχή
του Καμπόν.
Πήγε τότε στην «Εταιρία Ευαγγελικιίιν Αποστολι/ιν» και εξέΟι-:ιπ
τη δυνατότητα που είχε κ αι τα ωραία σχέδιά του: Ν<1 χτίοει
Νοσοκομείο και να προuψ{ (_) ει ιατ(>ική πι-:ρίΟαλψη δωρεciν. Τι πιο
θεϊκό μπορούσε να υπάuξει; Μα οι καΟολικοί και τιίιρα δι-:ν 1-:διιξ11ν
ενΟουσιασμό. Είχαν μερικ{ς επιφυλάξεις. Αναγϊ<(ωτηϊ<ι-: τ6τε ο
μεγαλόψ,Υ',(Ος Σβάϊτσερ, χωρίς να το Οεωρήσει ταπείνωοη, νι� τους
διίχπι το λόγο του πως σ' 6,τι αφορά το Δ6γμα ουδέποτε Οα κάμει
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ιruζήτηιrη ανάμεοu uε ιεvuπο<πόλους και ιΟuγενείς. Και η αγωνία
του γιατι�ού Lf½ϊτοεv τελι:ίωσε μόλις το Υπουvγείο Λποικιόιν του
έδωσι: την άδεια να εξuσκήοει το ιατvικ6 επ(ιγγελμα <πη Μuύvη
Λψvική.
Το χειμιίινu του 1913 το ηvωϊκό ζευγάοι φ6οτωσε τις αποuκι-:υές
του για το ΜποvντυΊ. Λπό ι-:κεί Ou έπαψναν το βαπόοι για την
Ιοημιψινή Λψ (_) ική. Ί Ιξιψuν j\{j)ωu και οι δυο τι τους πεοίμενε
εκεί: ί\γοιοι άνΟοωπuι, τ(_)ομε (_) 6 κλίμα, UQQόκπειες και Οη (_)ίu. Ι Ιιψ '
ιSλα τοι1τιι το /)λέμμu τους έλιφπε και η ψυχή τους πλημμιi (_) ιζε
πιφοοιηiνη, γιατί το κοινιS ιδανικιS τους {πω(_)νε οάοκα κω οιπά. Το
Λπο<πολικιS τους Ί: (_) γο ϊψχιζε νι1 γοι'ιψπ Π] ποόrιη του ιπλίbu.

Ι!:λάχιστη εικόνα από το γιγάντιο έργο του
ΦΟϊινοντι1ς ο Λλj\ϊοτος Lj)ιϊίτιJεQ δοι•λειίει uπό τα ξημεοιίιματα
με πι'ιΟος κω ιiιπεοα απιS ένα χοιSνο γιωοει1ει δυο χιλιι'ιδες άτομα.
Μα υπή(_) χαν ά (_) Q<•ι<πυι βαοειά, ιπο εουrιι:ρικιS της ζούγκλας, που
δι-:ν είχαν δυνάμεις να φΟι'ισουν ιπο Λαμπα(_)ΕΥέ και πέΟωνuν χω(!ίς
καμιu /)011Οι:ια.
'Οτιιν διαπίιπωοε αυτό το γεγονός υ Απόστολος αυτός της αγά
πης, πή(_) ι-: Π] γυνιιίκα του, τον διερμηνέα του και μια πψόγα και
ξεκίνηοuν για την πι-:ριοχ,j αυτή της ζοίιγκλας. 11 κουφιSj)Q<ωη τους
έπνιγε. Οι μιiγι:ς τοι: - τιJΕ τοι•ς κι•νηγοι•ιΗιν. 11 απιSφασή τοι•ς όμως
,jταν αμι:τϊικληπJ. Ί"":π (_) ι-:πε να προχωοήσυυν και να γνυφίοουν τα
ενδότεοα. Σ' όποω χωοοι•δάκια έκαναν σταΟμό οι ιΟαγενείς κτιίπα
γαν χuρμ6ιτυνα τα ταμ - ταμ και ζητούοαν βοψ)εια απ6 τον «άσποο
μάγο». Ο Ljκϊίτυεο εξέτcωε πολλοι1ς οκι-:λετωμένους. ΊΞδωοε φάρ
μακα. Ι Ιεριποι11Οηκε πληγές. 'Cκαμε εμj)όλια και αω0αν6τuν τη
δυιπυχία τους οι1ν δικ11 του ενοχή, ενό> οι ιΟι1γενι-:ίς του φιλούσαν με
ευγνωμοοιΊνη τα χ{ριu.
Όσο δοι1λευε, τόσο αυτοενιuχυόταν στο uκλη(_)ό αγιίινα που ε(χι-:
αρχίuι-:ι ιπη Μω•ρη Αφριχ1i. Και γρήγορα μι-: την επιμ ονti του, με
n1ν /χ)tjΟεια π1ς ιεοαποuτυλ1iς και μι-:ρικι-:ς δωρεές κατόιοΟωσε να
κτίση ένα λαμαρινένιο νοσοκομείο με τέσσερα δωμάτια και μια
αίΟουσα αναμον1iς για να μη περιμένουν οι άορυ>στοί στο ύπαιΟ (_) ο.
Αυτό 1jταν ένας Οι_ιίαμβος για το ιπι_ιατευμένο τοίrι:ο χριστιαν6, που
είχε τάξ ει για σκοπό της ζω1iς του Π] υυνuνιωτραρή και τη j)οti Οεια
προς τον άνΟρωπο τον ταπεινό, τον καταφι_ιονεμένο. Και οι φίλοι
του από n1ν Ευι_ιιίιπη που έβλεπαν να γιγuντόινεται το έι_ιγο του, του
έοτελναν φάρμακα συχνά.
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Τα χρόνια περνούν και «οι φίλοι του Λαμπαρενέ» ξαπλιί)Οηκαν
σ' όλο τον κόσμο. Το κήρυγμα της υψηλής αλληλεγγύης του
Αλβέστρου Σβάϊτσερ βρήκε βαθιά ανταπόκριση σ' ολόκληρη την
οικουμένη. Το νοσοκομείο του μεγάλωσε και ευρωπαίοι γιατροί και
νοσοκόμες ενίσχυσαν το έργο του.
Στις 24/3/1964 έγραφε στον βιογράφο του Έλληνα Τάσο
ΑΟανασιάδη:
«Εκείνος που με εντυπιυσίασε στη ζωή μου είναι ο Πλάτων. Στη
σειρά έρχονται οι στωϊκοί, προ πάντων αυτοί της τελευταίας ελλη
νορωμαϊκής εποχής, με τα ανΟQωπιστ:ικά τους ιδεύιδη ( ...)
Από τη φιλοσοφία με απασχόλησε κυQίως η ηΟική. 1 l(ιλεψα ενά
ντια στην απλή ηΟική, που δεν ασχολείται παρά με την καλοσι1νη
και την ευσπλαχν ία ΠQΟς τους ανθρύ)πους και αγωνίστηκα για την
πλήρη ηΟική, που μας υποχρειiινει να είμαστε καλοί και σπλαχνικοί
απέναντι σε όλα τα όντα ( ... )
11 μουσική έπαιξε μεγάλο Qόλο στη ζωή μου. Με τη μουσική
βρήκα φίλους στις διάφοQες χιiιρες τη ς Ευρύ)πης. Κι' αυτοί οι φι'λοι
μού έδωσαν τα μέσα να δημιουργήσω το νοσοκομείο μου στο
Λαμπαρενέ ( ...)
Είμαστε 8 γιατροί και 15 Ευρωπαίες νοσοκ6μες, που ζούμε
ακριβά)ς στον ΙσημεQινό ( ... )

Από τις ιδέες του
Η αληΟινή ηθική μού ψιΟυρίζει στο αυτί ένα ανήσυχο κανόνα.
Είσαι ευτυχισμένος, μου λέγει, γι' αυτό πQέπει να ΟεωQήοεις τον
εαυτό σου υποχρεωμένο να δύ><Jει πολλά για αντάλλαγμα για την
ευτυχία σου τούτη. Αυτό που έλαβες περισσ6τερα αι-τ:ό τους άλλους
σε υγεία, σε ταλέντο, σε ικανότη τα για επιτυχία, καΟύις επίσης σε
ευτυχισμένα παιδικά χQ6νια, σε αρμονική οικογενειακή ζωή, όλα
αυτά δεν έχεις το δικαίωμα να τα δεχτείς σαν κάτι που σου το χρω
στούσε η Μοίρα. Πρέπει να πλη(>ύχJΕις ακcηβά γι' αυτ6 το τίμημα.
Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να προσφέρεις για αντάλλαγμα μια ιδι
αίτερη αυταπάρνηση από τη δική σου τη ζωή για να δύισεις στις
ζωές τις άλλες ( ... )
Η ηΟική του σεβασμού της ζωής υποχc>εύινει όλους τους ανΟQύ>
πους, οποιανδήποτε θέση και αν κατέχουν, να ασχολούνται συνε
χύις με τα ανθρύιπινα πεπQο>μένα, που ξετυλίγονται γύρω τους. Να
προσφέρονται στους συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη για

ΙS 1
κάποια uνΟρώπινη βοήΗειu. 11 ηUική αι•ηi δεν f.πtτ(Jέπι::ι uτο uοψ6
να ζει αποκλι:ιιπικά γιι1 την Επιστήμη κω όταν ακόμα πuυοψέuι:ι μ'
uυτη μι:γάλι::ς υπηuι::οίες. Δεν επιτuέπΗ ακιSμα ιπον πολuπuuγμονα
νu πιιπΕ ι,ει πως ικuνυποίηιJε 6λι::ς τις uπωτηοεις με την Επuγγελμι1τική του δ ι_ΗΗffi\ι?Lι5τητα. 11 ηΗική uπuι τι:ί uπό όλους νu Ουυιάζουν
ένu μέρος της ζωής τους γιu τον κάθε πλησίον. ΚαΟένuς πuέπει να
κ(l()οuίιη:ι τον τl_)ι5πο κω το μέτuυ της Οuοίας του, ανάλογα με τις
οκέψεις που γεννιu)ντuι μέοα του κuι ανάλογα μι:: το πεπuωμένο
που καΟιψίζΕι τη ζωιi του(...)
Μ Ε (:ίπf.ψοι•ς η_?ι5ποι•ς μrωuf.ί να απληuωΟούν τα ανΟ l_) <ί>πινu
πΕπl?ιιψένα κω να πuαγμιηοποιηΟΕί το καλ6. 11 έκτιωη της Ουοίας
κω της πuοοφιψι:ίς γω την ο;ωία κιrλΕίτω ο ;ωΟένας είνω το Πl_)Ο
σωπικ6 του μυιπικ6.
(1:Ί}ιiφιι: ι:Ι Cϊ1,ili.1Ί1Ιion)

Ι Ιολι, μικu,.Sς ια6μι1, και πuιν πάω οτυ Ο',(ΟλΕίο, ΕΙJ ι? ωκα παuάξε
νο, πως οτη \-Ιuαδυν11 πuυοΕυχή δεν με έ\-\αζαν να πuοσε1 r,<ηΟιί> παuά
μονάχα για τους ω1Οu<ι)ΠΟΙJς. Ι'ι' ωπ6 ιrων η μητέuα μου απυμωψυ
v6ταν υπι5 το δωμάτιιS μου, έκανα μιιr οιωπηλή σ1,μπληuωματικ11
πuοοΕυχή: «Καλι!, Θι::έ μου, έλεγα πuοιπάη:ψε και f.υλόγηοε κι:ίΟε
τι που ιrνιrπνι:Ει. 1 ΙuοψύλιrξΕ απ6 κακό 6λα τα ζωvτανι1 όντι1 και
κι:ίνε τα να κοιμηΟοιiν με fΙ(_)Ι]ΥΙJ».
(.\·0111 ι:niι-.1· clι: ιιιοn αι)ίιnι·ι:)
1

Στο πt:δίο της ηΟικής η Ινδικιi ιτκέψη έφΟαοε να αναγνuφίοf.ι
μιu αι_�χι\ ποι• η Ειφu'>πη, ιτχεδόν πάντοτε την αγνόηιτε. 11 Ινδική
uκέψη παuαδέχΕτω την ευΟ11 νη n1ς όχι μονάχα σ' ό,τι αφοuά τους
ομοίους μας, μα σ' 6τι αφιφά ιSλα τ' άλλα ζωντανά. ΕπΕκη:ίνη το
πεδίυ της ηΟικ11ς uτο απι:(_)ιιSριιπυ. Cvu'J η Ειψωπαϊκή οκέψη και
ιΤΙJμΕ (_) α ακόμα δεν έχει επίγνωση γι' αυηj την υπυχ(_)έωσή της. Οι
Ινδοί, πε(_)ιικ16η:(_)υ απιS δυο χιλιάδες χuόνια πριν, αναγνιίψισαν
πως είναι <1δ1jvcno να πε(_)ψίυοι•με τις ηUικές μας ι•ποχuεu)(Jεις
μονάχα ιποι•ς ομοίοι•ς μω;. Σι' μψωνι1 μΕ η1 Οεω(_)ία της Λϊμοά (Μη
βίι1ς), ο λα6ς uυτός αποκ(_)οι•Fι τις αιμαη1uές Οι•υίF.ς, n1 χuήιrη του
κuέατος, το κ1 ν1jγι κω τις μάχες μεταξι'• των ζu,)(JJV.
1

1

******

(Pι::n.1·ι111rs clι: /' fntlι:)

Τα ιδανικιΊ που με φιίnιζαv οτο δ(_)ιSμο μου και που συνεχι;Jς μου
έδιναν κωνούργιο Οά(_)ρος για να αντιπετωπίζω χαρούμενα τη ζω11,
ιjτανε η Αλήθεια, η Καλοσύνη και η Ομορφιά(... ) Οι συνηθισμένες
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επιδιώξεις των ανθρώπων - ιδιοκτησία, εξωτερικές επιτυχίες, πολυ
τέλεια - μου φαινόνταν πάντα ευτελείς.
(Ν. Σπυρόπουλου, Άλμπερτ Σβάϊτσερ, σελ. 48)

Επιλογές από το βιβλίο «Οι δύο μεγάλοι Απόστολοι της
Αγάπης, Μαχάτμα Γκάντι - Αλβέρτος Σβάϊτσερ», Γιο1Jλιας
Μαρκάκη, Αθήνα 1968)

Μια πόλη πολύ ευτυχεί και προ παντός διαφυλάττει τη δημοκρατία,
όταν εκείνοι που δεν αδικήΟηκαν, καταγγ{λλουν και ζητσι!ν την
τιμωρία αυτών που αδίκησαν, όχι πιο λίγο απ' ύσο τη ζητούν αυτοί
που αδικήΟηκαν.
ΣΟΛΩΝΛ (Γ/λουτιiρχου, /Ιθικύ, 154 /;)

ΙΗ3

ΜΟΙΡΑ
RΛ/,/α/ WA/,[)O /:"ΜΙ:Ίι\ϊJΝ (/803 - 1882)
Αμι:ρικι5ς ποιητής και φιλιίυοφος

Λς υψιίι οουμι: t)ωμούς ιπην Ω ιιuίu Λvάγκη.
Λν πιοτι:ιί<ψf. <Sτι οι (ινΟι_ΗJ>ποι ήταν ελF.ιiOF.(!Ol, <ίΗΠf μι: μω
ψαντωπική Οέληση vu μποι_>οιiοuν να υπε ι_> ωχιiοουν πfίνιι> απιS τοι,ς
ν6μους των π ι_>ιιγμ(ιτων, τ<Sτι: Οα ήτιιν οαν έvu χέι_> ι πωδικιS vr1 μπο
ι_> οιίιη: V<t οι' !_)Εl κι:ίτ(ι) τον ήλιο. Λν χω οτο ι:λfίχωτο μπι>ι_ > οιiοε
χονείς ν' ιιλλιίξΗ το ι_>υ0μ6 της Φιiιn1ς, ποιος Οα δF.χ6ταν το διίψο
της ζ(ι)11ς:
Λς υψιίιοοιψΕ Ι)ωμοιίς ιπην Ω ι_><tία Λvάγκη.
Λυηj που bιδ(ωχΕι πως 6λιι ι:ίνω πλιωμr,να απ6 το ίδιο ι•λικιi: Ο
χοι11γ1ψος κω ο χιιπ1γοι_> οιΊ μενος, ο φίλος κω ο εχΟ ι_>ιSς, το ζιίιο κω
ο πλuνήτης, το ψιιγητ6 χι ιωτ6ς που το τι_><ίιει - 6λα ι1π6 το ίδιο
είι'Ίος. Lτην ωπ ι_>ονιψία ι•πιίι_>χι:ι ιιπέι_><tντο διιίιπημα μ<t 6χι i'Ιιιιφο
Ί
ι_> Ετιχ6 οι ιττημ<t. Lτη γι:ωλογί<t απέ ι_> ι1ντος χι_>6νος, αλλιί οι ίδιοι
ν6μοι 6πως χιιι ιrι1μr ι_>α.
Ι'ιιιτί να ψοΙ)<Jμωπε τη φ ιΊοη, που δΕΥ είναι τίποτ' άλλο πιφά
ψιλοοοψίιι κω Οωλογία ενοωμ<tτωμένF.ς; ΙΊατί να φο1)6μωπι: πως
O<t ιη•νΟλιΙ"ΙοιΊμε χ(ιτω απ6 cίγ ι_> ια οτοιχεία εμείς που είμωπε πλα
ομένοι ωτ6 τα ίδω ω•τιί τι1 ιποιχεία;
Λς ι•ψ<ίΗΗΗ•με Ι"ΙωμοιΊ ς ιπην Ωι_>αία Λvάγχη.
Λυτι1 που κιίνΕι γενναίο τον άνΟι_> ωπο, ιττη οκέψη 6τι δε μ.,-τοι_> Εί
v' ιιπυφιΊγΕL ένιιν κίνδυνο ποι• F.ίνcιι π ι_>οδιιιγεγ ι_><ψμένος, οϊrτι: να
υπυιπι:ί ιίλλον που δεν είνω. Στην Λν(ιγκη, που τι_>cιχι:ιά ή ιι:;ταλϊι
τον εχπωδειΊει ιm1ν αντίληψη 6τι δεν 1•πάι_>χο1,ν τυχαία γεγον6τ<t.
Ότι ο Ν6μος κι•Ι"Ιει_>νϊι την Οιχουμϊvη. 'ι::Ξ.νας ν6μος που δεν είνω
νοιjμων, ι1λλΛ νοημοσί•νη. Δεν F.ίναι οι•π πι_>οοωπιχιSς, οίrτι: ι1πι_>6υωπος. Ι\ι:ι_>ιψι_>ονι:ί λέξF.ις χιιι ξεπει_>ν<ί αντιλψι,F.ις. ΔωλιΊ ει τα
ιiτομα. Ζωοyονι:ί τη ΦιΊ ιrιJ.
Ωιπ6ιιο ι:κλιπ<ψΕί την αγν6τητα της κfψδιάς, για να ι•ποδυΟεί
6λη την πιιντοδι•ναμί<t του.
1

ι\.Ιπιιφρ. !'. IJA /'/:ΛΛΑ - IIAI !ΑΔ //ι'v!Ι/ΊΊΊΟΥ
«ΝΕΑ ΙΩ."ΠΑ», 1/8/ lιJ./ l

Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Πολύτιμες γνώσεις και παραινέσεις

Τα γράμματα δεν κάνουν τον άνΟρωπο.

(Η φvχικιj καλλιέρyεια χαρακτηρι'ζει την αξι'α κιiθε ανθρώπου)

Τα γραφ' η Μοίρα
δεν ξεγράφει χείρα.
Μη πολυσυλλο"ίζευαι και διuυκορπάς το νου υου,
τα ο,τι γράφ' η Μοίρα οου
δεν είναι του χεριού σου. (Άνδρου)
Ξένος πόνος όνειρο.
Ξένος πόνος, 6λο γ{λια.
Στη λάσπη π{τρα μη ρίξεις γιατί Οι1 οε λερuιοει.

(Να μην προυτριβόμαστε με πρ6σωπα χι1μηλοιJ ηθικού
ε,τιπέδον)

Όποιος κάνει το σταυριS του,
έχει 6πλο υτο πλευρό του. (Κόvιτυι1ς)
Όποιος κάνει το σταυρό του
ά(>ματα έχει στο πλευι�ι5 του (Άνδρου)
Στου τεμπ{λι τ' αργω.π:11ρι
στήνει ο διάβολος τσαvτιiρι. (Κ(>νιτιιυς)
Όπου σunci μαΟαίνπ κι ιSπου γυσε11F.ι !)Qί<J"/.F.L.
Κάνε το οωστιS και μη ψο/1άσαι. (!ωλική, Κ. Σιμόπουλου,
Διδάyμυτα κοιvωπολιτικιi των πυροιμιι,ίν t5λων των εθvι,ίν, 1996, ω:λ. 72)

Κάνε τυ οωοτό και ιπάοοu γι-:νναίυς (Ι'ωυική, Ο.π. οελ. 73)
Οι λέξεις ι-:ίναι νάνοι, τα πα(_)ω'Η:ίγ ματα γίγ αντες (/:'λ/3ετική, Ο.π.
υfλ. 328)
Δ ι-: Οιι π<1(_)εις <πυν άλλο κ6σμο, πα(_)ά ό,τι διi,οεις εις αυτι,ν.
(Τυυρκικιj, εφημ. «/:'πτάλοφος Νέα» 30ΝΙ 1865)
Οι καλές Π(_)άξεις διι(>χνουν τον διά/�ολο. (/ιιπωνfιις, Γ Λβrζή, Σοφ(ιι
της ιΙ νιιrολιjς, ιπλ. Ι 2fι)
Διιϊ,ξε κάΟr: Π(10ος, ιSταν ανciΒΕΙς το καντήλι μπ(_)οιπ(ι οτην Εικ6να του Βούδα. (Κfνιις, Ο.π. ωλ. υf-λ. 30)
Ο νοι•ς με την αλήΟΕΙα ψ,ηίζιc:τω, η κcφδιά με την cιγ ά;τη Οε(_)
μιιίνεται. (Ι'ωυικιj, /:ρμηνευrικι5 λfξικιi της !'ωυικιjς yλι11υυ11ς. /Jλ. ΝrιJ.λιιι, ///,
υιλ. 508)
Το φως μ{οα οτο ναό απιS τα κε(_)ιά, οτην ψυχή από την π(_)οοι-:υ
χ1\. (/'ωυική, Ο. π. /, υιλ. 504)
Όοον Υ,](_)<"iοκεις μάνΟανε κω εαιrτ:όν ταπείνου!
(Μίιιt:!ψίt:,·Jιί.κlιt: 8pιicl11vo11a, Κ. Κ11ιιιι/Jιιί'lιt:r, Mιιnclιen ]8<)3, υ. 551)
Σcιν οκλάΒος δοιίλευε και οαν αφ{ντη ς τ(_)<[>γε.
(Υπόμνηυη y111 το πρuίτο κ11θιjκον του 11νθρu1που, που ει'νω η ι·ρy 11υι'α,
χωρι'ς να 11περβαι'νι, ιiμως τις ι\υνιiμι,ς του, κ111 για την 11πιιρ11{τηrη ηριμ[11 κω
yαλιjνη που 11.-τιιιπ[ται κιιrιi την u1ρ11 του φιιyητού).
ΚαψιSς και Βουλή.
(2'κέψη, aπιiφαυη aνιiλοyα μι· τον καιριi)

Αν δεν σηπεί το ιπάρι δεν φι•η_><(>νει.

(Αν δεν θανιιruίυι, ο άνθρωπος τα πάθη, τον εγωϊυμό κιιι τις κuκι'ες Δrν
ανιψορψ.,;νπιιι πνειιμurικά)
Ο Θεός υπομ{νη πολύ, αλλά σκλη(_)ά κτυπά. (Ρωσική, Ο. π. 1V, υελ.
402)
(Θι-ι'α δι'κη)

1S6
Μόνο στολίδι του λόγου είναι η αλήΟεια (Περσική, Σ. Σκαρτσή, 11

παροιμία, σελ 170)

Βιαστικό ζευγάρωμα τuελύ παιδί θα βγάλει.

(Οι καν6νfς ευγονίας συνιστούν γαλήνη, αγάπη και σωφροσύνη του ζπ;γους)

Αν Οες να κάνεις δυο καλά, κάμε καλύ του εχΟρσύ σου.

(Ο ενάρετος άνθρωπος δεν εχρεύεται κανέναν. Τον εχθρεύονται άλλοι)

Αναμέuιοε να φύγει ο εχΟuιSς σου.
(Μη δίνεις υνvfχεια)

Λάλει λίγα με τους άλλους και πολλά με τον εαυτ6 οου.
(Φιλοσοφικοί προβληματισμοί και αυτοfh:γχος)

Πολλοί ωτοΟαμένοι κάΟονται στου UΙ.,)Ι_)ό)(Jτου το κεφάλι.

(Σε μrρικοι5ς αwθρι,ίπους, κατά τις η:h·υταί1·ς τους ιιίρ1·ς, παρουυιϊ1ζοvτ111
αγαπημένα τους πρόσωπα πΙJυ έχΙJυν πεθιiνΕϊ, με σκοπύ κατιi τις δοξαοfες να
τους ενισχύσΙJυν το ηθικό και να σννοι\εύοουν την φυχή τΙJυς στΙJν άσι1ρκΙJ
κύσμΙJ)

Το στuα/-\ό το ξύλο η φωτιcί το ισιάζει.

(Ο χαχι>ς ιiνθρωπος σιJVετίζ1·τω μετιi απι5 σχληρfς δοκιμιωίε ς)

Ο εγγύς ΔιιSς, εγγύς κιψαυνού.

(Οι πνευματιχύ εξελιγμένοι ιiνθρωποι κρίνονται από το Θεό α11υπιριπι-ρα)

11 αλήΟF.Ια είναι του Θεού, το ψF.μ(t του δια/�<Sλου.

(1Ίυθαγύρ11ς ι·ρωτηθεί ς τι ποιούυιν ύνθρωποι θι·οίς ύμΙJιον {φη: " ι,iν
αληθεύωυιν». ΣτΙJβαίΙJυ (Λ νθολιίγω, IIJ, 25)
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ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
Του ΙJΛΝΛΙΊΩΠΙ Ι.ιιtΛΧΟ/ΙΟΥΛΟΥ

Εχτ6ς <tπο το οκοπ6 που ι:ίχαν οι Λιγι,πτωχές ΠUQ<ψίδι-: ς γω τη
μι:λέτη <Π<t Μι,ιΠΙ)Qια του Οαν<ίτοu χuι της uνϊι<πωπις, δι:ίχνουν χω
μιιΟηματικές <1Υ<1λογίες χω οχrοι:ις, 6πως τον ΠΕQίψημο UQιΟμιS 3,
14159... Ο ΠQΟU<Η1ν<ηολωμ6ς των ΠUQ<ψίbων κω η κατ<ωκει•ή τοι1ς
uποη:λοιίν οημιιντιχ11 ι'>ιδαοχαλί<1 ιιπ6 ωπι_>ονομική <ίποψη. Ο ι'>ι(ί
δ ι_>ομος ιπις Ιlι•Q<ψίδες ιjτιιν ΠQοοuνατολιομένος ΠQΟς την ;ωτει:ι
Ουνιπι τοι, τ6η: πολιχο11 ωπ�Ί_Ηι. λλλά και ιιπ6 μ{(Οημ<1τική ιίποψη
οι Ι Ιιψαμίδι:ς t'χοι•ν πι_><ίιπω ιτημ<ωί((. Ο Ιτuλ6ς χ<1Οηγηη1ς Ιlι<ίτοι
μt'τQψΗ: το δι<ί�ψομο ΗΗιJΠί_)lΚ<ί της I Ιι•ι_>αμίδ<1ς του Χ{οπος. 2:το
δΗίδQ(ψο ω•η1ς της I Ιι•ι_Ηψίδος {χοι•ν καΟιψΗΠΕί ()},<1 τ<ι γ�:γονι>τ<1
της l<Π<ψί<ις ηις ιινΟ ι_> <ι)Π()Π\Τ<tς.
Ο γι:ι_>μ<ιν6ς χι!Οηγηη1ς τοι, 2:τι_>ωτ�οιΊQγου Φ{λvομοι•ς <ιναχ<ίλι•
ψΕ ιSλα τα γfγονιSτ(( της ιιπιψί<1ς μ{χQι το 2000 μ. Χ. Λπι> το {τος
2344 π. Χ., {τος της ιινοικοδ<Sμηιτης της Ιlιψαμίδ<ις το1 1 Χt'οπος
μt'χQι ιnjμι'ι_>υ, l) ι_> ίιΤΚΟ\'τUΙ οι•μΙ)ολιχά τιι γεγοvιSτ<ι της αν0 ι_>ωπ6τη
ηις. 11 �-γκ<η<'ιλ�Ί ι ,η της ΛιγιΊ ;ττοι•, η γt'νvηιτη τοι, Χ ι_> ι<ποιΊ , η ;τι_>ιiττη
2:τω• ι_>οψ<ψί<ι, η <tν<α(ιλι•ψη της ΛμΕι_>ΙΚΙ)ς, ο πι_>uΊτος παγκιSομιο ς
π6λιψος, ο �:μψιΊ λως π6λι:μος της Ιο,ωνί<ις, ο δι:ι'tτΕQος π<1γχ6ομιος
πιSλεμος χ. <t.
ΛχιSμη και ο χατcιχλι•ιτμ6ς, ποι• ((Vαψέ ι_> Ε τ<ιι ιττην I l<ιλωιί
ΔιαΟιjχη {χει οχ{ιτη με την {(νοικοδ6μηιn1 των 111 (.?<tμίδων. Μιψιχοί
ΆQιtΙ)ες 01 1 γy ι_>αψείς κω Κ6πη:ς ιινιιψF. ι_>οι•ν 6τι ένιις Φαι_>ωiι πι_>ο
τοι• χιιτακλι•ομοιi , cινοικοδιSμηοε τις δι•ο μεγιιλ11η:ι_>ι:ς 11ιψαμίδες
χιιι υ ι•γκ{ντ ι_> <•>Οf ιτ' α1 1 τ{ς ιSλι:ς τις {(VΟ ι_> ι,ιπινες γν<•ΗΗΊς. 2:την
1 Ιιψ<ιμίδ<ι τοι• Χ{ο;το; είχιιν χ<ιι><ιχΟι:ί τα <ϊ,(1\μιηιι των ι>Ι•ι_>ονίων
υωμcίτων κι' ιSλ,ι τι1 π<1(_)ελΟ6ντα κω μ{λλο\rτ<ι γΕγονιSτ<t.
11 ιινακ(iλυψη των διω4'ι) (_) ί•>V γεγονιSτων n1ς ιστοοίcις της ιινΟ ι_ΗJJ
πιSτητιις μt'ιτ<ι <πι; Ιl1 1 (_)ιψίδε; ωτιS τοι•ς νε6τfl_)Ο11 ς Εl_)fι1 νιτι-'ς Ι1ωτίζε
τω ιπις μfτ(_)ιjοεις κω αναλογίες. ΛψοιΊ Πl_)Οψ(Οt 1 μ{vως είχ<ιν l) l_) fl
ένα ιηJμΙ'ίο ιιπ' ι\που ξl'κίνηοuv, t'vα κλΕιδί, ;ωι• απ' ωrτ:ι1 <tl_)χίο{(\'Ε
να πuοχ<•Jl_)οι•ν ιπη μελt'τη. Στα ενδι(ιμειτα υημfίιι ιιναχ((λιΊ ψιινε
μfl_)ικές uλι\Οειες, που 1jτιιν Ε πcιληΟειΊ οΕις των γεγοv6τωv και
ιnηη:ίιι υηjοιξης ;τ(_)ος την ποο�·ί(( μt'ιΤ<ι ιπο ϊιγνωιπο.
1
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Έπειτα από το τέλος αιm1ς της επίπονης εργασίας αQχίσανε την
αντίστQοφη για να επαληΟεύσοuν αυτά που ανακαλύψανε. Ωστόσο
δεν μας πείΟει απόλυτα η μέΟοδος των αναλογιu'JV, όσο η σuνΟετικ11
αποδεικτική μέΟοδος. Παρ' όλα αυτά η τοποΟέτηση των πQαγμάτων
στην Πυραμίδα και διάψοQες διαστάσεις της αποτελούν μία αQμονι
κή σύνΟεση αξιοUαύμαστη, που δεν έγινε τυχαία· κcίτι 11Οελαν να
εκφράσουν, κάποια αλ11Οεια είτε στο παρελΟόν να uν11κει, είτε ιπο
μέλλον, είτε στο παρόν. Από αυτή την άποψη οι ερευνητές των ανιt
λογιu>ν μέσα στις ΓΙ υραμίδες δεν φύγανε πολύ από την Μεγάλη
ΑλήΟεια.
Οι Πυραμίδες τηςΑιγι,πτου είναι ένα απιS τα επτά Οω,ματα της
αuχαιότητας, που ακόμη και ΤίJ>ρα ο{_)ΟίJ>νονται με μεγuλοπuέπεια
ιπην Λφρικανική έρημο γεμάτες μυστ11ρω, αινίγματα, με άλυτα
προj)λήματα [πιστ11μης και Τέχνης.

Θεσμός κακός κα·ι.όςδεν j)λό.ιπηuε σαν το χι_>ήμυ ποτέ οτην ανΟρω
πότητα. Ί�δειξε ιπους ανΟρίJ>πους να ζουν με πανοιφγίες και κάΟε
π(>άξη ασεj)ή να ξέ(>ουν και να κάνουν.
ΣΟΦΟΚΛ/1 Λvτιy(5νη,295 - 301)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΟΚΤΩΙ3ΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΙ3ΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΙ3ΡΙΟΣ 1997
Είσοδος ΕλευΩέρα u>uα R μ. μ.
Ο ΚΤΩΒΡΙΟΣ
6

ΔΕΥΊΊΨΛ

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, lluv. ΛvιιγνιΓ>οτου:
Το ΛστuικιS 11εδίυ.

7 ΊΊ>ΙΊΊΙ

Ι ΙΛΙΟΣ, Θεοδ. Καψετζ6πουλος:
Μι•οτική Δοξωιία - Εωuγωγή.

9 1ΙΕΜΙΙΊΊ I

ΛΙ ΙΟΛΛ ΩΝ, ΙΌ Lι/-Ιuής:
ΊΌ μl'οτικ6 της Λψι•πνίυεως (Μέρος !ον)

10 ΠΛJ>ΛΣΚΕΥΙ I ΛΛΚΥΩΝ, Κρισναμοιiρτι.
13 ΔΕΥΤΕ\>Λ
14

ΤΙ>

ΙΊΊ I

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, Μιμόζα Μωiτu: Αγι_>υπνείτε.
ΙΙΛΙΟΣ, Λσπα Κοχποfκωίλη:
11 Εοωτερικ11 έννοια της ΚL'ριακ11ς Ιlροοευχής.

16 1ΙΕΜΙΙΊΊ I

ΑΙ> ΊΈΜΙΣ, Θεοδ. Κατοιφ11ς: Ιlρο/)ληματωμοί
σε σύγχρονα Οέματα.

20 ΔΕΥΤΕ\> Α

Κ. ΜΙΞΝΛΟΣ, Παν. Λvαγvι(:κrταυ:
Κciτοικοι τηι• Λοτρικοιi Κόσμο\!.

21

ΤJ> ΙΤΙ 1

23 ΙΙΕΜΓΙΤΙΙ

ΗΛΙΟΣ, Θεοδ. Καφετζόποι•λος:
�L'ιrτική Δοξασία - [ωαγωγή.
ΛJ-ΙΟΛΛΩΝ, 1 Ιλ. Κίμος:
Η αληΟινή - Πνευματική Θρηοκεία.

24 ΠΑΡ ΑΣΚΕΥΗ ΑΛΚΥΩΝ, Κρισναμούρτι.
30 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΡΤΕΜΙΣ , Χρ. Καμαρωτάκης:
Συγκριτική έρευνα γύρω από την
Φυσιογνωμικήν - (Μέρος lov).
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κ. ΜΙ:ΝΛΟΣ, Κ ων. Γι:ι ηγοριάδης: Ο cίνΟ ι:ι ωπος
σαν πνει1μα και 1Jλη.

4 TPITJ 1

1 ΙΛΙΟΣ, Άρτεμις Λαλεχού: Τα ιδανικά του
ανΟρίίJπσι•.

6 ΠΕΜΓΙΤΙΙ

ΑΠΟΛΛΩΝ, Γ. ΣιΙ-Ιι:ιής: Το μι,<πικιS της
αφυπνίοεως ( μ έcος 2ον).

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΙ Α ΛΚΥΩΝ, Κcισναμούρτι.
10 ΔΕΥΙΊ:J JΛ

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, Παν. Λναγνtίι<π:οι•:
Οι κοινοί νε;ψοί.

11 ΤΙJΙΊΊ 1

Ι ΙΛΙΟΣ, Θωδ. Καψι:τζt>πουλος:

13 Ι ΙΕΜΠΤΙ 1

ΑJ ΥΙΊ::.ΜΙΣ,

18 TJ >JTJ 1

ΙΙΛΙΟΣ, K u. Ιωαννίδου:

20 Ι ΙΕΜΙlΊΊ 1

Μι•οτικιομ6ς (Μϊuος ]ον).
ΛΓΙΟ ΛΩΝ, ΙΙλ. Κίμος: 11 Θι:ί<ι - η Λuχαία
Σοφία και η οι'> γχuονη επιο n1μη.

Μι•ιπ:ικti Δοξrωία - Ειο αγωγή.
Θ. Κuτιτιφ11ς: Πε ι:ι ί Νοημοιη! νης.

21 ΠΛJJΛΣΚΕΥΙΙ ΛΛΚΥΩΝ, Κ uισνcιμοι\_ηι.
24 ΔΕΥΊΊΞJJΛ
27 ΠΕΜΙΤΙΊ I

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, Μιμ6 ζιι Μαύω: Ταπειν6τηηι.
ΛJ Υ ΙΊ:ΜΙΣ, X u. Κtιμιψωτcίκης: Συγκι:ιιτική
έuευνα γύι_Ηι> ιιπ6 την ψυοιογνωμ ικ11 (Μέcος 2υν).

1 () 1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κ. ΜΙ•:ΝΛΟL, llίtV. Λνίιγνιίκπ:οιι:

Lκι{ς, ΦΗντάομωιι, Λιιτ6χ�-ιu�·ς κ. λ. π.
2 ΊΊ'ΙΊΊ 1

I IΛIOL, Θωδ. Καφετζ<Sποι•λος:
Μι,ητικ!i Δοξω1ίιι - Ι:ω<1γωγ1i

4 ΙΙΕΜΙΙΤΙΙ

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, ΙΌ LΙl) LJ )iς:
Το Μυ<π:ικιS της Λψι•πνίιΗ:ως (Μι'uος Ίον)
5 1 ΙΛΙ'Λ2:ΚΕΥΙ I ΛΛΚΥΩΝ, ΚuωvιφοιΊuτι.
Χ ΔΕΥΊΊ•:Ι'Λ

Κ. ΜΕΛ/ΛΟL, Κων. Ι'uηγοuιιίίΊης:
Τ�νιπ:ικτο κω Λνωτι\J<t Φι'•οι;
I IΛIOL, Κuυ<π. Ιωιιννίι'\οι•:

11 111:ΜΙΙΊΊΙ

Μι•<π:ικωμ<S; (Μι'uο; 2ον)
ΛΙ ΊΊ•:ΜΙL, Μιχ. Ι'uηγιψίοι,:
1

Ο Λ-τοκuι•ψωμ6ς ιπ:ην καΟημ1ψινή μα; ζω!i,
Κ. ΜΕΝΛΟΙ, ΙΙιιν. Λναγνιί,ιποι•:
Μη ανΟuιί>πινες οντιSτηη:ς τοι, Λ<πuικοιΊ I IΕΜοι•.
I IΛIOL, Θωδ. Καφπζ6ποι,λος:
Μι•ιπικ!i Δοξιωίο - Κοομογ{ννηιn].
ΙΗ ΙΙΕΜΙΙΊΊΙ

ΑΙΙΟΛΛΩΝ, K u. Ιωuννίδου:
11 Ιεuαuχία των Λ '('{Ελικιί,ν ΔυνϊψΗι)\'.

l <J I IAJ JΛ2:ΚΕΥΙI ΛΛΚΥΩΝ, Κuιοvαμοι1uτι.

-----11

Μεταξύ μας

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ»
Πουκουρεστίου 25, α' όρο
φος Κωδ . Ι 06 71, εί ναι
α νοικ.τά κάθε μέρα από
10.30 - 1, εκτός Σαββάτου
και Κυριακής.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ
Παρακ.αλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομική
επιταγή προς: Περιοδικόν
" Ι ΛΙΣ Ο Σ "
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25:
106 71, Αθήνα.
Επίσης αποστέλλετε με
τραπεζική επιταγή μόνον
εις:
Θεοσοφικ.ή Εταιρfί(ι,
1301:χουρεστίου 25. Ι 06 7 Ι,
Αθηνα.

__
_
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ΑΝΙΊΠΡΟΣΩΠΟΙΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
ΖάκυνΟος: Παν. 13λαχ<'>πουλος
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Ηράκλειο: Μ. ΛασηΟιωτ<Ό.ικη
Κέρκυρα: Κάρολος Αγιούς
Λαμία: Γ. Μουτάφης
ΛιΊ.ρισα: Ισ. Φελλο1Jς
Νuύπλιο: Χαρ. Μπάραχλης
Πάτρα: ΑΟ. Κοντοσάχης
Ρόδος: Αντ. Βεσγωτiις
Σ1Jρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
Χανιά: Εμμ. Νοδι,ι(){',ιχης
Κύπρος:
ΑΟαν. Παπαδόπουλος
Λ. Γρ. Αυξεντίου 29
Μέγαρο Δίπα 456
Τ. Τ. 602 1, Λ(,ιρναχα
Τηλ. 04654511 (Οικίας)

Στοιzειοθεσία Εκτ11πωση & f�ιf�λιοδεσία:
Τ υπο Κίνηση Α. Αλεξοπούλου
Σόλωνος 36, Κολων6κι Α07'1να 106 73
Τηλ. & Fax: 36 36 969 & 57 26 760

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β'

ROGER DE PINS
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα μέρος της εσωτερικής
όψεως του Χριστιανισμού, έτσι όπως έγινε αντιληπτή
από την Ιεραρχία των Μυστών της Μεγάλης Λευκής
Αδελφότητας.
Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών και των διδα
σκαλιών δημοσιεύεται για πρώτη φορά και απευθύνε
ται στο αναγνωστικό εκείνο κοινό που θέλει να ξεφύγει
από το δόγμα και την τυπολατρεία, εμβαθύνοντας
μέσα από ένα εντελώς νέο πρίσμα, στην τόσο σοβαρή
υπόθεση που αφορά τον Χριστιανισμό.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51 134,145 1 Ο Κηφισιά
Τηλέφωνο: (01) 85.63.591 Fax: (01) 62.50.513

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

r----------------------------------------------------------------,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
(χωρις έξοδα αποστολης για παραγγελιες συνολικης αΕ,ίας ανω των 8.000 δρχ.)
ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παπυς)... ..... ............. ........ .... ..

. .. ......................2.000

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζεp vτε Πέν).. . ...2.200
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β' (Ροζέρ vτε Πέν).. . .. 2.700
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ (Στεργου Χρουση). .
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μπερτού) .

.. ................... ..2.500

.... .... . .... ..................... .1.500

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεvτμπιτερ)........................2.800

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Οσβαλvτ Βίρτ).......................3.500
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ (Όσβαλvτ Βίρτ). .......... .............3.500
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΌΡΡΗΤΟ Α' (Η Βασιλική τέχνη) (Ελ.Λεβί).. . .................. ...1.500
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΌΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών) (Ελ.Λεβί)....2.200

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Ελιφάς Λεβί).... .............. ······················ . ........1. 00
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΌΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παπυς). .... ... . .4.200
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παπύς).....
Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ

. ....900

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φρ . Χάρτμαν)... ....................... ..... ......... ... ....2.900
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑ ΥΡΟΥΣ (Φράvτς Χάρτμαν).. .............. 1.900
ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ.Σ.Λιούις).... .................... .. ... ...........

. ........ ................ . . 2.300
3.100

Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ.Σ.Λιούις)....... ....... ................. .

ECCE ΗΟΜΟ (Λουί Κλώvτ vτε Σαιν Μαρτεν) . . .... ............. .......... ...........1.000
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡ�.ΚΤΗΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. Π. Μπλαβάτσκυ).. .

................... ..... ........ ...... .. 1.100

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χένρυ Βαν Νταικ)

... . .850

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ* (Α.Σίννετ)

.3.000
15.000
(Με όλα τα λήμματα της Ελληνικής Γλώσσας που έχουν εντοπισθεί στα
άπαντα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) (Ανατύπωση από την έκδο
ση του 1848) (Περιορισμένη έκδοση 1 000 αντιτύπων)
ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ -Μ◊λις KuκλoςpppQc:Jε-.

Μπορείτε να κόψετε (ή καλύτερα να φωτοτυπήσετε αυτή τη σελίδα) και να την
ταχυδρομείσετε συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και τα βιβλία που θέλετε, ή
να την στείλετε με Fax, ή να μας τηλεφωνήσετε
ιι 22sι,

Ονοματεπώνυμο................................................................................................
Οδός ...........................................................................................Αρ ................ .
Πόλη................................. ......Τ.Κ...... ...........Τηλέφωνο.................................. 1
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

:

Μαρία Βασιλοπούλου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιό
Τηλ.: 01-8563 591, Fax: 01-6250 513

:
:
:
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