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Ποιος είναι ο ανίκητος σrη ζωrj; Εκείνος που δεν
ταράζεται για οτιδιjποτr του συμβαίνει, που δε
εξαρτάται από αυτόν.
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ΑΠΟ ΤΙ-1 ΣΟΦΙΑ ΤΙ-ΙΣΆΡΧΑΙΑΣ ΚΙΝΑΣ
Του Λάο -Τuε
Ξ�' ι__Η'Η ι,τι γω v' ι1πο%ηj0Εη: fι•y�ΎΕω
JTl_)fΠEι νιι yίνπω υυν τα πωδιιί.;
Nu ι:ίοΙJι: απλοί και φυιrικοί.
Ο ιί.νΟvω;τος ;του ϊχι:ι %αλοοι'>νη
μοιιίζΗ μι:: το viψιS: Το ν�ΊΚJ
ει•εvγι:η:ί το %ι.ί0ε τι,
χυφίς χιφιι'ι διιί.χvωη.

Του Τuονάνγκ -Τuε
Ο κοιν6ς uνΟvω::τος ;η:Οιιίνι:ι γιι1 το χιΊ _>δο;,
ο ιι'ιλι,δοξος γιι1 τη δημιωιιiτητιι.
ο %ι•Ι3εl_)νtjτης γω τις τιμέ;,
ενιί> ο ιJΟι('ιS; για r 11ν UΊUΠ η πι.ιος τον κ6ομο·
γι' <ιιοτ�jν ;τεΟι1ίνει.

194
Του Κομφούκιου
Ο άνΟοω;τυς εξυψιΓ,ηι την ε;τιιτη1μη
;,:ω ύχι η ΕΠl<ΠΙjμη τον άνΟοω;το,
Μ η ν ;,:άνεις ιποι•ς άλλοι•;
6,τι εσύ δεν Ο{λεις
οι ιί.ί.λοι νu ;-:ιί.νυι•ν υ' ιuϊνιι
Διν Ι)ιιί.ζομω να %l_)ίνω κιί.;τοιον, ι�ν ,ψιίηι� δ1'ν ιι'!ιίJ τι�
�'(_)γι� π1ι1 νι( �·;τιοιι-οιιγι"c.οι•ν τι( λιiγιι( τοι•.
Ο δοιiμο; τυι• ΚαΟιj;-:οντος μοι<ί.ζιι μι λrc ωφιiιΗJ.
;τυι• ενιίJ το τ(ομα της ιίνω μι�;-:οιιί.,
η ωμ:η](_)ίι! (!l_};(Ι'ζft (Π() %0\'Η( μ<(ς.
ϊ)τι(ν [)ι._>ίο;,:ιοι(ι ψηλιί.
μη ;τοι'Ίο;τιηι:ί; τοι•; zιφηλιί.·
i'.I <JH(\' Είοω ;(ίψηί.ιί..
μην ;,:οl.<(%!ΊΊ Εις τοι•ς ι 1ηί.ι.ί
Λ:τιί το /1ι/Jλ(ο «2-·οιιιi %11•ι'ζι%11 λ6γιιυ>, τοιJ Κ. 1/ολιιμι ϊιοιι, Λιίuιurι /Ι}(ι2

Η ΕΞΕΛΙΞΙ-Ι ΤΙ-ΙΣ ΨΥΧΗΣ
Αξιω.ογες uνuφοvές
Οι 1:ο;τπι/Jόι:ις ψι•ι.ι'ς μι:ωΙ)<ί.iλοντω οι 'l'() (_) <i[-ίι1:ς, οι ι•ί')(_)ιi[-;ιι·ς 01·
;(Ι'l_)<Η(ίι:ς, οι /.Ι'(_)ιΗ(ίι:ς οι ;ττηνιί., ·r.ω ω ω'(>ι1:ς οι: ι(νΟοιίJ;τοι•ς. Κω ιιι
υνΟοιί,;τινι:ς IΊ(ΤΙ' l_> /.0\'Τ((Ι ιιτην ιι0((\'<!Οί<! μπ<ψω.λιiμινι•ς
()((ίμο
νι; (μι;,:οιiπψ:; Οι·ιiτηπ;) ;,:ι(ι μι:τϊι υ;τιi ω•τιi υοι'( >zοντω Εις το
<tl_)JL<>νι;,:ιi οιΊ νοί.ο των Οι:ιί,ν.
(j[

UΊ\!11 ΊΟ γ ΊΊ'/2.ΛΙ Ι:Ί ΊΧΊογ (,,J:'r}JII/Tl%Ιί %ΙΊίιι )'11,,, Χ, 7. /:'%,\.
«//ι ι !!' ιι1% ιί�'Ιο,,)

Υ:τιί.οχοι•ν Uι:οί ;,:ω μι;,:l_)ι>Π(_)1·; Οι:ιiτηπ; %<(ι 11οωι·ς %t(Ι μπιί. το
'(ϊνο; των ί(\'Ο l_) ιίι:τιιJν· τι-ί.ΙΊ'τt(ΙΟ ()Ι: zω :τ1ΊL,ΤΟ το γι'νος τι,,v Otj(_)ltιJ\I
zιχ1 των ι(ί.ιiγων ζι,·ιων.
! !Λ ()γ/j] f'Χ()γ (/ !llι;,:ιί, 3 1)0/·'j

2.:το γϊνος των Οι:ιΓJ\1 δι:ν 1-:;τιτ(_)ι:ππω vι1 πηyι1ίνυ ι:χιίνος, ποι•
ι)ιν φ1λοοιSψηοι-: χω 01:ν {φι1 γ1-: ι1;τιS τον χιίομο ωrτι\ τι:λΕω χι1Οο(_)()ς.
1 LΛΛ ΊΩΝΛ (Φοι'Δι,,v 82C)

J\Ιία ιυτοι_ιιχιί μα ι_ιτυι_ι ία για τον Ιψτού Χ ι_ιιυτ6

Αναψορά του τότε Κυβερνι1του της Ιουδαίας
ΙΙούμπλιους Λέντουλους προς την Γερουσία της J> ώμης
«Το1' 1 την την ιπιyμ1jν ΙΊ•(_)ίοχπω 1-:ι'>ιΓ> 1-'νuς ιί.νΟ (_) ω;το; μ1ιις ι1 (_) π1\ς
μονιιΟι;οj; χιι1 ονομιίζπω Ιηοοι'•ς Χ (_) ιιπιiς. Οι j)ιί.ι>/)<((_)ίJΙ τι>ν Ου,ι
t_>οιΌ ν ως πt_>οιι �\την, ιιλλ' οι ο;τιιί')()ί τοι• τον λιηt_>ι:ι-. 01•ν ω; χι1Ηj)u
ομ1'νον ιι;τιi 1011 ; Ο1•(_)ιινο1' 1 ς. Λνωπιιίνυ \'ΕΧ(_)οι'•ς χω Οι·(_)ιαι:ι',Εl
τοι,ς ί((_)(_)ι(Ηrτοι•ς μι· τον λογον χιιι JlE το ;τιιί.οιμο. Το uνιί.ιηημιί τοι 1
ι:ίνω μ�-γι'ιλο χω χιιλϊι χιιμωμι-'νο. 11 ύι 1η τοι 1 yλι1χ1Ίιί χω ω:/)ιί.ιηιω.
Ί'ι1 μιιλιιί το1•, ι-:νιi; χι>ιΓ ηι ιηος ωψίοτι'ω, ;τι'ψτουνι: ι'>ιατι1λ1όωτιί. {ως
ιι;τοχιί.τοι• ι1;τιi τ' ι1t 1 τιιί. τοι•, χι'•νοντιιι ιι;τιί.\•ιι> στην xot_>ιJ ij της ΧΙ'ψu
λ�jς τοι• χιιτιί τον Τ(_)ύ:τον των Νι1ζι,)(_)οίων. Το μι'τωπ6 του ι-:ίνιΗ
:πλιιτι'• χω ίοιυ.Τι1 μuyοι•λϊι το1 1 z(_)ιιηωτιομι-'να μι: μιιιν αγι1πηηj χοχ
χ1νιί.δι1. 11 μιΊτη τυ11 χω το ιrτιiμι1 τι11 1 1-'χοι•νΕ μίιι Οιωμωπ�\ χυνονι
χιSη1τι1. Ί'ιι γt:\'Ι·Ί<t τοι 1 :πιι χνιί, χω τι11 1 ιι)ίοι 1 zι>ιΓηι ιηος των μιt/.Ι(ι,J\'
τοι•, χιιτι·j)ιιίνοι•ν μιiνον οι'•ο διίχτι,λιι ιι:τοχιί.τω ιι;τιi το ;τηγούνι τοι1 ,
χιι1 ι:ίνω χωt_>1ι,μένιι ιΙΕ Τ (_)ύ;τι> πιΗ 1 \'ίt υzημιηΓζοι•νε μίu ψοι.1 (_)·/.ιί.ι)ι1.
ΊΊ1 μιί.τιιι τιΗ• λιψ:τt_>ιί. χω <ι>t_>ι1ίι1· το j)λ1'μμι1 τοι ι χι1Οι1t_>ιS χιιι yιιi.ij
\'tιJ. 'Οτιιν 1- · λ1-'γχι-:1, το χι'ι\'Εl μΕ μt-:γιιί.ο:τt_>t':τΕιιι· χω οι οι•μj)οι•ί.ι:ς
τοι 1 ιί\·ιιι ι'Jοιηιι:νι·ς μι: ιiλην την yί.ι•χιί.διι. Tu λιi '( tί1 του χω τα χιν1j
μιιτιί τυι1 ι:ίνω γι·μιί.τιι ;ωμψιiτητι1 χω Ε\' τιιι'ΤιΓ> j)ut_>ιΊτητι1.
Ι Ιυη' %((\'rί; ι'\Ι'\' ι:ίοι-· το γΟ.10 TOI'. υλλιί. ;τολιΌ ΟΙ'ϊ.\'ll Τι)\' είι'>ιιν \'(1
χλω"ι--ι. 1 Ιολι'• lJ(J.Jψt_>ων, ;τολίi ίJ'(_)ι>νψι);, ;τολιΌ τιι;τι:ινιS;. ί\νΟ t_> υηο;
η'λυ; ;Τ(1\'Τ(Ι)\' υ:τοι'•. bιιί. την μι-:γιίλη τοι• (J)t_)l(ll)T!)Tl( %(([ οω τι; Οt-:ίΕς
τοι• η:λι-:1ιSτηη:;, t'l\'ίll ιινιι'ιτι: t_>ο; των ανΟ t_>ιΓι::των».
(ι\:TLi ω Ι-lιΙ\λίι) «ι\Ν(-)1'�2\ ΙΟΊΊ \� (-)\:ΟΥ». Ε. Κωνυτrι\'Τα%t�τοι•. ΛΟιjνα I ΙJ57)
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ομιλία του l:πύρου Νάγου στις 11/3/1931

ι-:πιμι'λιΊιι Ι!ιιν. Δ. Λνιιγνυίuτου

Ο σχημuτ ιυμι>ς των ιδεu1ν κc.ιι η σύνUεοις uιηr,1ν εις εννοίυς,
ποω�ί•;ττει f.% της UVTl%f.tμ ε\'l%)lς των ποαγμϊιτων ι•;τϊψξι:ως. ϊ)ογ<L
νον ;-φος <ί',(ημc.ιτισμόν των ιδεu1ν ι:ίνuι η διάνοια του ιινUο(Ι'JJωι�, η
λr.ιτοι•ργοι\,α διu των ωσΟ ηι τιαzύ>\' c.ιι•τοu ιψγcί.νων. Ε;τί τοι, μι:οου
τοίrτου crτψ_)ι'ζετω ο οχηματι<Τμι>ς των ιδι:rιJ\' zuι δι:ν είνω δι1 νcηιSν
νu καΟοοιυU11 ω; υ;τcί.οχον fΤFι_Jυν μι'οον. 11 ούνUεοις των ιδΕu1\· πς
εννοίcις και γνu1υεις εξιψμι1τω c.αύ τας εξ' ωrτικΕιμι'νοι• ιιVας χω
δια της CLνuγωγ1jς ιι:06νπ δια της ανcιλοyίίiς εις οχημcηιιηιι>ν των
Οε<,ψιύ1ν.
Εφ' ύουν κατ' ακολοι1Uίαν η λειτοι•ογία των ωοΟ�jοα,Jν ·,ωι της
διανοήοεως είναι φι•οιολογιzή, κατά τοοοιΊ τον, η αναγωγ�j των οκέ
ψεων, φΟuνει εις 0Ετιzcί. ιι;τυη:λι'οματα. 11 ι·πιιrτ�jμη δΕν ιαομακuύ
νετω της l)(ωεως τιιϊrτης zc.ιι δι<L τοιΌτο τα cαοτι--λ�:ομι ιτιι ωrτ:1jς, ιιπιS
cηι>ψεως γνωιrτιz�jς είνω ποuγματικιϊ Κω η ψιλουυψί<ι δεν cιπομα
Ζι_JtΥ νεπιι της ι)(Lιίf.ύ>ς ταιΌ τι1ς, με την διαψU ι_J CLν <>μως, οτι είνω El't_)lJ
τέou zuι ;φοχuψι:ί δια της οuνUι'οεως των α\rτιλ1jψεων κω ιδι:r,1ν Εις
την ι:ξεο�:ύνηοιν των ωτίων της εκποuι:ι•ι,Εως των ιφγιιν(Ι)μι'νων
·r.ιSομων.
11 μυοτιιγωγικ1j φλοοοψία, δϊχπω 6τι τιι <> ι_J γιLνα τ(Ι)ν ωοΟ1jοε
ων τοι• ανΟοunοι• και Τ(( () ι_J'(U\l(L της δωνο1jο1:ως (Ll'TOl' Είνω %(Π[
Ο%Ε\ 1 ωψένu απι> τ<Lς οι•οίυς τ<>ι' ΠΙ'ι_Jι[-\ι'ιι.ί.οντο;, μι'<Ηι rις το οποίον
ο cί.νΟuωπος ζι:ι. Ε;τομι'νως τrι <> l_J yανα τω'•τιι ι·ίνω ()ι:zτιzc1 ;τιιuιι
ιrτιί.οΕ<ιJν zιιι CL\'Ttλijι 11:ων CL\'<LΙ.<>'(ων των οι1 οιι,1ν τοι• πι'ι_Jt[)ιί.λλο\-τος
κuι των λειτοι1 ι_Jγιι,1ν CHrτr,Jv.
11 γνι,Ητις κατ' cιzυλοι•Οίιιν, δι-·ν i)ιΊ ν<ιτω π ι φιί να 1-ίνω οι.ι:τιzιj
;τuο; τας λι-:ιτοι•uγίυς τοι• οι•ι1ι<ιοτι:,,. ι Jι'1 F.ίνω τοι• ΠΕLJΙ [)ιίλλοντος
cιιrτοι:� . Και δι:ινι ηω μr.ν η οz1-:τιz1ί ω•τι1 γνι,Jοις νιι ι1ν(ιι.Ο1ί 1'!tι1 των
uναΙ.Ο'(lίJ)ν εις τον οzημιηιομι>\' εννοιr,Jν πι:uί της 1 1 ;τ ι ί. l_) ςΙ:(ιJς των
6λλων Ζ(>ομων, οι•δι':τοτι: ι.i ι ιω; i)ιΊ νιηω ν<1 <ι Οcίοι·ι ι·ις την αντΟ.ηψιν
τοι• OL'<HCLOτιzou �·ινuι της δηιιιυ ι•uγίος, :ιl_)ιJ της Ες <11'TOl ι'!ιιαΪ. ι ί.οι:
ω; zω διcιμιψrι <JHJrως τ<:JV zι><Jμ(Ι)ν. 1 :ις την <ιντιz1:ιμΕνι·r.1jν <ι\rτίληJ

ψιν του ιινΟ (_) ιΓιπου κιιΟίιιτιηιιι uπ (_) οοπι-:λιιιιτον το οι, ι οιιιιιτικιSν
τιι ιί-το.
11 Μυιπιιγωγικ11 ψιλοοοψίιι ιφνιίτω ν' uποιΊΕχΟ11 ιSτι ο UπΕι (_) ος
κ<Sομος κιηι;ι(_)Οωοι: νιι bιωτλϊωη κuι ι'>ιuι:ο(_)ψι,'ιοη νοητικϊι <Sντιι
μιSνον ι-:ις την γην. Τοιiτο bύνιηω νιι Π(_) Οι-' (.>χΕΤ<Η ιιπ6 δωνοίιις,
ι>ντων πολιi ΠΕ (_) Ιω (_) ΙΙJfΙF.Vων κω ιινι-:ξΕλίκτων. Κατ' ιικολοι•Οίιιν
ι,πϊί. (.>χοιιν νοητικιί. ιSντιι πς τοι ις απιί (_)ους κ6ιιμοι•ς, μι-: ι1ωΟηοιιαιί.
και νυητικιί. ι>(_)y ι1νι1 πολιί ι•n!' (_)ΤΕ(_)ί1 uκι·ίνων τοιι ιινΟ (_)ι;ι;τοu χω ιινιι
λιSγως Π(_) Ος την οιωίιιν τοu π�φιl)ιί.λλοντος ιιΙ Jτυι'•.
Υπιί. (_) χοι,ν νοητιzιί. ι> (_) yιινιι, τιι οπι>ί<ι ως �·κ της ψι'•ιιΕιίις των
ι'>ιι:ιοδιί οι,ν ί'>ιι1 των ιιχτίνων της νοψ,ι:ως ω ι τιίιν κιιι ι>ποιι η bημιοι,(_)
γίιι ιιχι>μη ιΗ•ν�-:χίζι:τω. Κω ιΊιιι τι>ιΊτο οχημιηίζι>ι•ν ιφι'οοuς ιιντιλ!j
ψι--ις πι·(_)ί τοι 1 πλοι,μι'νοι• ι' (_) yοι• ιωηjς.
'Οπως ο ιί.;τι·ψος χι>ιΙfιι>ς οι•νι'χπιιι zιηιί. τα μι' (_)η ιιιποιi zω 1°zι11πον μι' (_) ος ι'χΕι ιφι'οως η Ι'fψι'οως οχι-'οΕις Π(_) ος το ιτιiνολον, οιΊτω
χω τιι ιSντιι των χιSομων F.χοι•ν Ι'fψt:ιιοι ι ς ιj ιφι'οοι•ς οχι'ιη:ις π (_)ος
ιί.λληλιι κω ί'>ιiνιιντω ως ι:κ τοιiτοι ι , τιι νοητικιί. <>\'1<1 της Ι'ης ν<ι γίνω
\'Τι1ι δι'χτιιι των ιί'Jι,ιίιν ιί.λλ(J)ν τοωιΊτ(J)ν ι•πΕ(_)Η'(_) (J)\Ι ιS\rτι,ιν.
ι:ις το γι'γονι>ς τοιΊ το ιηη(_)ι'ζι:τω η μι•ιπιιγωγιz!j ψιλοοοψίιι κω
δι' ιιι•τυιi π(_)ο!)ιιίνι:ι ι- : ις τον ι�χημιηιιιμι>ν των ιί'>υίιν ω•τrjς π�ψί
κοομογονίιις κιιι κιηιί. τοιίτο ι)ιιιψι' (_) ι:ι των Επιοτημονιzιίιν χιιι φιλο
ι�οψιχιίιν ΟΕ(J)(_)ιιίιν.
111:ΊΊ Π.!Ν JΔJ:'ΩΝ: Λv π{_}ιι τι;ς ι)ι;ι, ιιοιψγ/u.ς τωv πuu.y,ιιύ.τωv της
ψϊιιπ:ως ιιπ ιίuχu. v u.ι ιι)/u.ι χu.ι u.v το ι)ι;,ιιιοι •uγιχr5v u.{τιοv της φιίοιως
ιίτο φιίω:ως vοψιχιίς:
Ο Ι Ιλι'η(Ι)ν ωμίληοι-: ΠΙ'(_)ί της πσοϊ•πιί.σξι-:ως των τιΊ :;των ιί'>ι:ιίιν zω
των ΕVΕ(_)γ1·ίι1 ιι)Ηίιν ποι• ωτιί.σχι't δωψι)(_)ιί.. Ομολογι-:ί 6τι ω τιί ποι
ιί'Jι'ω π(_)οίΊπ!)(_)ςιιν των Π(_)ιιyμιί.των της ψιΊ ω:ως, ιιλλιί. 1jοι1ν bι•νιί.μΕι
ιδ{ω ι-:ντιSς της οι•οίιις:, ι-:ξ ης οι κιSομοι Fγι'νυντο χω οuχί ι-:νι-:(_)γι-:ίιι
ιδ�-'ω. ΔιιSτι ιtl μι-:ν τιΊ ;τοι ιδι'ω, ως δι•νιί.μι-:ι ι-:ν-τι>ς της οι•οίιις τοιω'•
τω, υιΊη: γνωιπιzrjν οιΊ η: οι•νι-:ιι'>ηηjν ιbιιSτητιι ι-'χοι•οι. Ι Ιϊιοω ω ι:ν
1-·νι-:σγ1-·ίι1 δι•νιί.μι-:ι; τη; Οι:ίιις οι•οίιι; της Φι'> οι·ω; ;ι(_)ο της i'>ιι1π)Λοι-:
(Ι)ς ω•τrjς Εις μιψφιί.ς t t Π!)(_)ςω' δι•νιί.μει ι:ις τιι οι•ιηωηι%ιί. δημιοl'(_)'(t
χ(ι ιιίτω κω η μι-:τι:ιμ)(_)ιί. ι11-τιΓιν ιιπ6 το δι•νιί.μι'ι ,,ίνuι Εις το Ε\' Ε\'Ε(_)
γι:ίιι �-:ίνω, ι:μιι'ιινι'"ζ,Ει τιι; λΕιτοι•uγίιις των i'>ιιαλιωΟι:\'Τι1ιν zι>ομων,
τιι; μι-:τιφοσιι·ιίιοι·ι; %ω ιινΕλίξι-·ι; ω•τι,'ιν. Ηι1 ι-:μιι ανι'"ζ,ι:ι ι)Ε Εις τον
ϊιπΕι (_) ον χ(_)ι)νον ι1π�-"ί (_) οι ιιηλίξι-:ι; των οι•ιιιιίιν. διιiτι μ�-'οα υ;
ιιι-τϊί; ι•πι'ψχιΗ'\' ι)ι•νι'ιμ �-·ι ιί.πι-·ιuοι zω ιιπλι:ι'·τητιιι ◊ι•νι:ιμι-ι;, ιιίτινι:ς
Οι1 ι-:κδηλωΟοιίν π; Εν Ε\'Ε(_)yΕίι1 τοιιιι'•τι1;. Κω τοι'-το ι:ίνω το Ο�-:ίον
μι•ιπιi<ιSν των ιJL•οιιίιν. το υ:τοίον zω τιις χιφιιzτψϊ-:ει (J)ς ιϊίί)ίιιι•; και
1;
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cιτελευτιjτους εις τcις ε-ι.δηλcίJιJι::ις των.
Ο Πλάτων ωμίι.ηυε ως μι'•στης -;;.cιι πε (_) ί ;ωΟcψuς γνcίJοεως ;ωι
cινcιμνιjσεως των ιδεcίJ\'. Τοίrτ:ο ύμως είναι έη: (_) ον ζ11τημα ί1νωJJε (_) ιS
μενον εις τας εξελίξεις των ψι,χιί>ν. [δέχετο δηλαδιj ο I Ιλ(ιτων την
ί!:-τα (_) ςιν των ψι•χcί1ν -;;.cιι την εξέλιξιν αιrτ:ιίJν δια των εν τοις Ο (_)γανι
σμοίς ενσωματιίJσεων . Επομένως η μεν %<ι0cψά γνcίJοις ανί1ψ!' (_)F.τ<ιι
εις τας σχέσεις αυτιίJν π (_) ος άλλας Οειοτέ(_) ιις ιιπύ <ιπ6ψεως γνιίJοF.<1J<;
-;;.ω ε-;;. των οποίων οι γνcίJοεις αι'rτ:αι Π(_)Οt: (_) χοηαι, ί1νF.μιμνιjο-;,:πο δι-:
τcις σzηματισΟείοας αι•τοί1 ιδέας �::ις τυς π (_)οyενΕLrτέ (_)ας των ενυω
ματιίJσεις.
Λ%ολοι3θως ομ ιλε( περ( της ΙΧ(ϊαταμ{ιιι;ς ι)ιαψψύ.ς, την οπο(αν
ι)ιετύ:τωυαν οι αρχα{οι μ ι]ιπω μ εταξύ %οιηιογοI (u.ς, πvηψu.τογοι 1(u.ς
%ω θεογονιu.ς %(11 λϊγει:
Της -;;.οιφογονίu.ς έπε τ αι η πνF.ιψιπογuνίιι -;,:cιι τ ι1 ιί της η
ΟF.ογονία· (%ατοvομύ.ζει τ ην ι::τύ. uχουυu. ι)ωψψύ. ,ΙΙΗ(lξιJ της π ιι-ο{ας
του ι) ημ ιουu γοι3 θι:οιJ %UΙ του Θι.ού πι11:1 1μ ατος, υτι%αλοι 1,ιι 1.ϊ'ως τηιι
Λuχωοι-λλη νι%ιίν πα uύ.ι)οιJΙV η ο;το{α l'JΤΙ,llf:λι,Ίς ι)ιι-:ι:%!]Ιι'ΙL,Ι-.ϊ τuιίτ η ι1.)
//αν ι>,τι διί νιηω να πuω'λΟη !'% νοητι-;,:οιΊ ;-:ω ιrι•νι-,ι'>ητοιΊ ι>\'Τος.
Οα ι:χη τας ιδιιiτητuς αι•τοι ί . Δι:ν διΊ νιηω νιι Πl_)ιΗ:ί.Οη οι•οιωπι;-:ιiς
-;,:ιiομο; ϊινι:ι• των ιδιοηjτων τοιΊ τι,ιν. Το ι:νιη'Τίον πιψοι•οιιίζι, μι-:γιί
λην αντίιι ιωιν ;-:ω δΕν δι•νιιτω να γίνη cποι'>ι:%τιiν ιαιi ;-:ιιλι,'Jς ι:νι'l_)
γοί-οαν διuνοων. Εις τιι οι•ιrιωJτι%ι1 ιιίτιιι ι•π1jι1χον %ω η ι')ιί νιψις
της νοψ�εω; %CH η δί•νιψις της οι1 ν1-:ιδ1jο1-:ως, αλλ' ·ι•πιjuχον μιiνον
δυνιίμει %<Η ως F.% τοι•του μι-:τιιγΕνι:οτι' (_) ως ι:μψ(lνίζοντω τιι νοητι%ιί
;-:αι οι•νF.ιδητ(ι ι\ντιι, μι-: τας ιδιιiτητιις τιιιΊ ηις Εν ι'νt: (_)γ�:ίιι %<ιι μι:
ύί.λιις u.πεί (_) οι•ς ιδι6τητιις μΕ τας οποίας Ou ι:μψανωΟοιΊ ν ι:ις τον
άπεψον χο<5νον.
Ομ ιλι:( Ο%ολοι3θως ΠUJΙ τωιι %Οιψογονι;,αιΊv θι-:r,φιr,Ίν τοι; Ο r_μμ'ως
%(1[ του !!υθαγr5ψJΙJ %υ.t λ{γ,:ι 6τι:
Τα υι•<Ηωrτι-;;.ά δημιοιψγι%<t ιιίτια %α0ι\ι_Ηοrιν οι3τοι Εις τ<ις ι:ννοί
ας της Μονϊιι'>ος zω της ω)(_)ίοτου Δι•άδος, Ες ων τrι πcίντ<ι ι:γ�'νοντο.
Την μονι:�οα Οι-:ιι)(_)οιΌ ν ως το οι•ιJιωηι%ιJν \'>ημιοι' (_) '(l%<>ν ιιίτιον,
<JΠF.(_) %ί!Τ!' ;(Εl τον 6:ϊτΕll_)Ον χrι'ψον, το Πί1ντοτΕ οι•νΕz{ς Πl_)()ς ΕίΗ•τ<J
;-:ω πιtντοη: Εν, ;-:υτ' αντίΟι-:οιν Π(_)ος την ω\uιοτον Δι•<tι'><ιν, 1ίτις cιπο
η:λεί το πί.11Οος Εν τω υπι-:ί (_) ω J.ίι',ι_ΗιJ. 11 ω> (_) Ι<ηος Δι•<tς ι:ίνω το
()\'(Jl(!(Πlr.()ν αίτιον αποτι:ί.οιΊ μι-:νον (Ι.Π() ιι�'uη. 11 οι,νΕ (_) ΊωJία τr1)\'
\)ιΌ ο τοίο των αιτίων <'>ι�:πλu.οε τοι•ς zιiοιωι•ς %ω ι:ξ' ωπrίJν ι:ξι·ποι_>ι:ιΊ
Οηοιιν ;-:ω Οιι ι-:;-:πο(_) ι:ι\Jντω Εις τον ιtπΕιι_>ον ;,:r__Ηiνον <>i.οι οι νι\μοι
%(Η οι δl'νιψι%ι\τηη:; των uΕί μπυμοι_>ψΗ'ΙU'νων r.<><ψων. Ι·:ξ' ω-τ1ίJν
τα πuντυ ΕΊF'νοντο %Ul 0(ι γίνΟ\'Τ(!Ι.
1

ΙΨJ
zι;)(_) ος το ;ων Οιι 1jτο <ιψη(_)ιjμι'\')J
Λν ι°)ι:ν Οιι
1Ύνο1α. 11 μι).ι'τrj των ζητιjμ(iτων το1' 1 των ;τuι'πΕι νιι μι:λπιϊrω μι·
r:ιtΟιψι'ιν ;-:ω ι°)1ιιι 1γ1jν δ1(ινοων, μιιr:(_)<tν ια6 <tψ)J(_)Ι]/lt:νιις ο;-:ι'ψιΊ;,
ιιι ο;τοίιιι ι')ημ1ι>ι'(_)'(Ο11 ν ιιι'•γzι•οιv r:ιι1 ιιr:ιηιιοτιιιιίιιν μι· ιι;τιηι'ί.Ηψ<ι
την 01 1 0;-:ι'ηιιJΙ\' ;-:ιιι ω°)ι•1•ιφίιιν ιΊ; τη\' ιιιΊ ί.ί.ψ ι 'I\' τι�; ;τ(_)<tΊ/Ηηιr:ιiτη
τος των r:ι>ομι,ιν.
1 1 π1j(_);,:Ε

01 1 01ωrτ1r:ι>ς

2-ίιμι ιίουη: Διιπψ}ιί(Jψα η γλιι'ιιχιιι rοιι χι ιμι'ι·,,ι, τη::, ι·.,ιιχψ, ι χι ι'vη::, ΤΙJΙJ ομιλψοιί.

ΠΟΛΥΙΊΜΕΣ ΓΝΩLΕIΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ �ΙΗΝΥΜΑΤΑ
�ΙΕΣΑ ΑΙΙΟ ΤΗ ΛΑΙΚΙΙ �ΙΑΣ ΣΟΦΙΑ
L<ιν oou τι\(t·Ί JΤΙΊ(.?ωψιi;
ι'\ι'ςοιι το\' ιΗι\' ιιγ1ωψι>.
(( )ι Η1·ΪLΗΗΙ�ιι1ί �rιιιΟr·υο:ιοιοι·•ν ιι; ιιυ•·ιι,-:ς. L1•�φιίίj_ιιι•ν ι:rιην ι--·ξϊ/.ιξtι)-

Lψι'ι ιπιι ζηίχμι'νιι %1 η r:ιιr:ίιι.
(Ί'<ι κιιλιί κ<ιι ι,-·νι'ιυ•·r<ι χιικοJ.ογοι;\'Ιιιι) .,

!\Ιι·ΊΗι ιηιι τι·ιωι'(_)<ι οημι-·ίιι τοι• ιψί(οντιι, ιiλο1 ιΊνιι1 ιιδι'ί.ιι 1ιι.
( Ιιι:τωνίιι;)

ε ((l'T()\' ΤΟ\' %()(ψ0 Τ((_)()ΠΟψϊιζι-Ίς την τι\(tj οοι• '(1(( ΤΟ\' μΕi.Ι.Ο\'Τ1%().
( Κίνιι;)
Ιδ (_) ιι'ηιι Οι'λt-Ί η ιιψηj .
.ιΛ ι)' ιtLΗ"Τι'ι �(tι'\'t-ϊ �l(L μ6χ0ω,·)) 1:ι•ιη;ιί�,1 (Ι Ιι1<0(/.1--·ίι'-<ιι. {)25)

Το δt'νη_Jο ';τ6χι-�ι τον r:ιψ;τιS, 6λο ;τrτuο[)ολι'ηω.
(l)ι ϊνϊιι_Η:·τοι χιιι ιίξιοι :1ολr·μοlΨΗιι ).
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Το περίσσιο πάει χαράμι. (Τουρκική)
(Εννοείται αυτό που περισσεύει και το κρατά ο άνΟρωπος για τον εαυτό του, ενώ οι
σuνάνΟρωποί του το στrρού,-τω).
Ι3οάζει με το ζουμί του.
(Υποφέρει α.πό τα πάΟη του).
Το zαzό που έzαμες Οα σπάσει το κεφάλι σuυ.
Της Τύχης μ' έzαμ' αγωγ11 z' η Τύχη μuυ ψένα·
ότι παΟαίν' ο uνΟ (_)ωπος απ' το Θεό γοcψμένα. (.ί\νlψου)
Ί ΙΟελέ τu η μοί (_)α του
zαι έπαΟέ το η γνιίκτη του.
«[γu'> Κύ(> ως, ο uu,-τι:λu'>ν πcί,-τα ( ..) την j1ouλ1jν ιιυτu'>ν μω!_)ιιίνων» Ιυιιίιι, 44, 24 - 25
Του φΟωυ τη φιλία δεν τη γνω(_)ι'ζεις, αν δεν τη δοzιμάοεις.
Οι λέξεις είνω νuνοι, τα πιφαδF.ίγματα γίγανπς. (Ελ/)ετίας)
Ό,τι κα%ό zάμει κανείς μοναχιίς του τ' απατοιi του,
δεν του το zάμF.ι ούλος u zόομuς. (Κοήτης)
(ιυωτού: εαυτού)
Κλεψιμιι5 σπυ(_)ί στο υπιS (_) ο, αν φυτ (_) ίίΗJF.ι, δε οταχυ(ιζει,
κι αν στ<ιχυάοει, δεν ψωμίίJνF.ι. (Επτuνήυου)
ί\νΟοωποι με αοχές ϊχουν Ο(ψ(_)ος. (Κίνας)
Ό,τι υχεδιάζεις %(_)(1τ<ι το μιΗΠΙ%<>. (Ιαπωνίιrς)
«Ο μ/iJ.εις JΙ!_)ι1πειν, μη Π(><5λεγr» Ι Ιιττωωι, (Δωγ. Λωψτ. Βίοι Φιλ.!, 78).

Ο ΗΛΙΟΣ, ΕΝΑΣ
ΑΠΕΡΙΓΡ ΑΠΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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11 ώι_1α της ανατολιίς
ΊrJΙ) Ομψιιιμ Λi/11ινχι,ίψ

Ο μιμητιομ<)ς ι-:ίνω ϊνιις ψιι<Jιχ6ς ν<Sμος, ποιι Ι'>ιν μπο(_)Εί κ<ινΕίς
νιι τον <φνηΟΕί κ<ιι ο ίδιος ο <ίνΟ (_)<ιJπος ι'>Εν ξΕψ�:ι'•γΕL <ιπ' ω•τ<Sν. Λv
χ<ιτοιχι:ί ΟΕ <ικιίΟ<ψτοι•ς κω οκοπινοι'•ς χrι'φοι•ς, χι rιιrτ<Sς Επί<Jης Οrι
γίνΕι, λίγο - λίγο, <πις <Jχ�'ψ�'ις τοι• χω <rτιι οιινω<JΟt\ιωτιί τοι• λυπη
μι:νος, χιιτιΗΗ•ψι<ι<ψ�'νος, ιιπ<ιι<τι<Sι'>οξος. Δi·v Είνω το οr,ψ<ι τοι•
j)ιΊ-\ωιι, ιιλλιί η ψι•χti τοι, ποι• Εξι<ΗιJνΕΤ<ιι: JΤ(_)οκιιλ�:ίτω �' ν<ι ιίι'>ο;
6<Jμωοης, ι'ω:ίοι'>ι•<Jης τοι• ;τ�·(_)ι/)rίλλοντος. ΛλλJ.ί ΟΕ �'να (ιλλο χι,'φο,
γ�ψιίτος λοιιλοιiι'>ι<ι, Π(_)ωΗνιίι'><ι, (_) t•ιίχιrι, νrι :τοιηη'ς, ν<ι ζιJJ'((_)<ίψΗ
,-ι,...
,,
rι;το,, τη γοητΕΙ<L,
X(Ll μοι•<ΗΚΟl,, ποι• !'μ<j-<Lνl\,.,...,,O\'HLl, '(l(LTl,, 1-:ΠΙ]l_)!ι(l_Ο\'τ<LΙ
το φως χω τιι χι>ι,ηι ιιτrι.
Κιιι τι,' ψιι, 6τιιν κοιτr'ψΕ τον tjλιο, rυιSμrι χrιι χ1,φίς νιι το ξ�\>011μΕ, η ψι•χtj μιι; πιιί (_) ν�:ι το οχ1jμrι τοι• tjλιοι•: γίνπω μι<ι !Ιψ<ιίι_Ηι
Πl' (_) Ι]νη κω ψωπινtj. Κο1τ1ι>ντιις τον tjλιο (χrιτιί την ιινιιτολt\) <Sλη
μιις η ιi πιψξη rψχίζπ νιι το� μο1rίζι-:1. !\·Ιι-: το /-\λ�'μμ<t, ο ιίνΟ ι_ΗιJ;τος
οι,νι'>�'ι-:τrιι μι το ιιντικι-·ίμινο 1\ μι-: το ον ;τοι ι χυ1τιίζιι, �L,,ιίνΕι <ΠΟ
ι-:πίπΗ'>ιS τοι•, το μιμ1-ίτιι1, ιιχ<S μ υ X<tl <ωι•νΕίι'\ητrι (... ) Ι'ίν!'<JΗ τriπ
πιο ψωτι'ινοί, πιο ζι-:<ποί, πιο ζωογ6νοι χι 6τιιν Π!'(_)νιίτΕ rιν<ίμΕ<Ηι
ιποι•ς ιινΟ (_) ιι'nοι•ς, οιιν ϊνιις ιjλιος, τοι•ς Ι'>ίνι:ΤΕ το φως, τη ζι:<r.η χ<ιΙ
τη ζωti. Λν Επί χι_Η\ν1<ι ι-·ξrιχολοι•ΟΕίΤΕ νιι πηγιιίνι-:ΤΕ οι•ν1:1ι'\ητιί πι_Jος
τον tjλιο, cιιπιSς ο νιSμος Οιι �:χι'>ηλωΟι-:ί μι-: μt<ι Π(_)<ιγμιιτιχtj ι)11ναμη,
χιιι Οα γίν�-:τω Π(_) <ιγμιιτιχιί ϊνιι; ιjλιος (...) 'Οτrιν χοιτιίΤΕ τον 1i).10, η
ψι•χtj οιις πιιί (_) ν!'Ι το οχtjμ<ι το1• 1jλιοι• ( ... )
Ο 1jλιος ι-:ίνιιι ι-'ν<ι; <t:-rΕ(_)ίγι_JιιπΤος χιSομο; χrιτωχημ�'νο; <ι:τιi
αγγι'λοι•ς ιιπιi ιψχιιγγ0.LΗ'C:: χιι1 ιιπιi 0Ηiτηη:ς (...)
( Ίιι \'(( πι'ιΤΕ ιπην ιινιιτολtj το1 1 tjλιο1 1, Π(_)1';11Ί �jι'Ιη \'(( ι:zπΕ Πl_)ΟΕ
τοιμωπι-:ί ιιπ6 την πι�οηγο11μι-:νη μι: (_) <ι, νιι μη ιι·ιίπ πολι\ νιι μην χο1μηΟι-:ίτι-: πολι1 ιφyι'ι, νιι μην χιί\ΤΠ τίποΤ<ι ποι• νιι ι-:ίνιι1 1χιινιi νιι οιι;
ιιπιωχολtjοι-:ι 1j \'(( οιι; /-\ιιιΗινίιJΙ'Ι την Επιiμι:νη μϊ uιι, ω.ί.ιί \'(L T<L
τιιχτοποιtjοι-:η: 6λιι μι: η'το10 τι_Jι\πο, ιιJΟΤΕ νιι ι-:ίοπ ι-:λι:11 01-:ι�οι το
Π(_)(ιJ°ι, μι-: τη οχι-'ψη δι((l"(!] χω ΤΙ]\' %((l_)ι)1ιί ΟΕ Ell_)tjνη, χωι>ί; \'(( ι-'χπι-:
τί:τοτιι y1ιι \'(( ιη•Ομίοπι:, \'(( λι•:τηΟι-:ίτε tj \'(( δ1ιφΟuJΟΕΤΕ. Λι•τιi ι-ίνω
πολ(, ιrημιιντιχιS ( ... ) Νιι πι_JιψληlJr·ίπ πl_)ος ΤΟ\' tji.ιo. νιι τον ιι ιιντιι-
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ση:ίη: οuν ένu. Οιη•μιί.ιJιο χιiιJμο, χιηοιχημ ένο α;-ι6 τιι ;-ιιο τ{λι -ιιι
ιiγτιι. ύντα α;-ιιiλι-τα ψωη: ινιί., ;-ιοu ζοι•ν μι-'ιJι! οτην 1Jψιιπη νυημοι τι•
νη. μέοα ιπην ιι;-ι6λιrτη ιιγϊαη. μ έιJα ιπην ιι:τ6λι•τη ιιγνιSτητιι χω \'ιι
ΟΧt:<ι Οείτε ύτι fχεί Ε:τιί.νω ι)ιωιλει•οι•ν μιcι τ(ιξη, μω χαλλι{l_)y!'l((.
ένας ;-ιοί.ιτιυμύς ;-ιυι• ξε:τι·L_JνοιΊν χιί.Οε ιι ιι\·τιωίιι.
Και τuφιι, Οιι uιι; διίJοω μΕL_)ιχοιΊς τιΊ;-ιοι•ς ποι• �L,οl_)είτω να :ϊΤL_)Ο
ψέl_)πε χοιτιίJντας τον ιjλιο νιι ιινιιη'λλει. Θιι :ϊΤεl_)ιμι-'νι-:τΕ να φιινι·ί η
:ϊΤL_)ιίπη ιιχτίνu χω μ ε ιιγϊι;-ιη Ou :ϊΤL_)οψέl_)ΠΕ μ έιτιι οιις ω•τιί. τιι λ(iγω:
- ϊλτιιις uι:τr5ς ο ψ,ιος uι1uτϊλλ,:ι ιπrηι %(5υμο, ϊτυι ο ιίλιοc της
ι·λ,.ι:θε(_)/uς, της uθuι·uu/uς, τι;ς uι ιι111ιι5τητuς %UΙ της uλιί(Jι-Ίuς ι·u
uι·uπ/λλει μ{υu ιπο ;η·π·,ιι u ,ιιοι:!
- Ό;τιιις uιπf5ς ο ιίλιος UΙ'uτ{λλι-·ι ;τuι'rιι u;τr5 τοι1 %ι5ιψο, fτοι ο
ιίi.ιος της uγό.,,ης %UΙ της u::τ,-(_)UΙ'ΤΟΙJΙ'Ι'Ιjς 11u uι1uτι:- /λλ,:ι μ{uu ιπι;ι1
Ι/'Ι"/.ιί ,ιιοι:!
- ϊλ,ιιις uιπf5ς ο ιίλιος ω·uτϊλλι-Ί ;τ1.1111ιι u;τr5 το11 %f5ιηιο, ι-'τιτι ο
,μιος της 1101;,ιιοιJΙ'Ι 1Ιjς. τοι; ιι ιιιτf5ς %(11 της οοψ'uς νu uι1uτι-:ιλλι-ϊ ιπ 1/
110lj,IIOΙJl'l'I/ ,1101 1•1
- 'Ο::τως uι:τf5ς ο ,μ,ος ω•uτ{λλ,Ί ;τuι'ιιι u;τf5 τοι 1 %ι5υμο, {τΙJΙ ο
ιίλιο; της 7τ(_)(.1(Jτητ uς, της %Uλοιτ1·11ης, της χU(_)fJ.ς, της ιι•τι!χ/r.,ις %uι της
uγιιf5τητu.ς 11u u11u.πι'λλr:ι ιπη11 %U(_)ι>ιύ. ,ιιοι:.1
- ϊJ,,ιιις uιπι5ς ο ιίλιος, ij-ιl)Tl-.ϊ Ι1f5ς, U.%τι ιιο/3ι5λος, UΙ 1fπϊλλ1Ί ;τιί11ιιι
u.,,ι5 το11 %f5υμο, ι-'τυι ο ,ίi.ιος της ι>Ι'Ι'U/ΙΙ/ς, της ωχ ι•ος, της 1:- 111-\_Jy,Ίι1ς,
τοι· ι>ι;ι·u.ιιιuμοι• %ω τηc 1·1ιι·(_)γ1jτι%ι3τητ(1ς 1•ι1 u11ιπ,ι'λλπ ιΠΙJ (Ηλι;ιτιί
,ιιοι:!
- Κω ι5,,ιιις ι1ι'Τf5ς ο if ιιιπι 1 1ι5ς, ο U%τι ι•ο/1ι5λος, ο ζιιι Ι'τuι115ς ιίλιοc
1
ω u.τ0.λfϊ ;τιjι•ιιι ο;τr5 το11 %ι5ιηιο, {τω ο ψιος της ι r;1Ίί1ς, της ζωτι%ιί
τητuς %CΙ.Ι του ιη(_)/γοι•ς 11u u11uΤιι'λλι-ϊ u' ολι5%λΙ/(_)Ο το ιτιι;μυ μου!
-Λμιί11. lϊ11οιτο. lίu ΤΙ/ JJu.uιλι:/u τοιJ (-Jι-rιι· %ω TIJ ι'>ι%UΙΟιJΙJΙ 1Ι/ ΤΟΙ'.
-Λιιιί11 lϊ11οιτο. lίu TIJ ()ΙJξu ΤΟ/' (-);-οι·!
Κιί.Οι: :ϊTL_Jr,iί, ιiτιιν έ L_> ;,:Ηπ:ι: οτην ιινιηοί.ιί τοι• ψ.ιοι,, νιι οχι-'φ τ�:ιrrι:
ιiτι. Ε\'ίιJνιiμ �:νοι μ Ε τον ψ.ιο, �·νιίJ\'Ειπ�· μ ι-: το I Ινι:ιΊ μ ιι του ιjί.ιοι•, το
1 [νυ• μ ιι τοι• ψ.ιοι• :τω• ι:ίνω το [ !νι:ι• μ ιι τοι• Χ l_) ι<ποι•. μ ιιι ΕΧ;τιil_) �·ι•ο η
τοι1 ίι)ιοι• τοι• (-)�:οι•. Το νιι ΕχτίΟ�·οΟΕ οω μ <ιτιχιί. οτον ψ.ιο ι)ιν ιφχι:ί.
ΙΊrι νιι ί.ιί.[1πι-: ιιί.ηΟινιί. το ψ,J;. τη ζίJJJl χ<ιι τη ζ�'ιπη τοι1 1jί.ιο1 1, :ϊΤL_)�'
:-τι:ι το ;-ιν�:ιΊ μ rι οrι; νιι 1:χτ�:Οι:ί οτον ιjί.ιο , νu ι:νίJJΟι:ί μ υζί τοι•, νιι
(�\!Ί(Jι)ι1οι:ι 1υ'ιω ο' {(l'T()\' . Ι3ι1 Οι\ι:ιπ1: ο' !:\'({\' ω.ί.ο χιiιψο χω ι:χι:ί
ί.ιψ!)ιί.νΕτι: τη Ίν<r'Ηιη, τη< ,ιίηιιιη ( . . . )
Ο Ειψ1j; ο Τ L_> ωμϊ'(ιοτο; το ί.ι:υ χιιΟιιL_J<l: ι•;τιί. L_> ;,:Ει μ ιιι ι)ιΊ νιψη
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που ι\>;,:πω ιαιJ τον tji.ιo. Κω ;ω Οι,'>ς ο ψ.ιος Οι1 ;τι1ΓςιΊ το /ΙΓ(<ι/.ι•
πι_Η> (_HJ/.o ιrro μΟ.λον, πι>ι';ιι-ι νι1 /\ιω�πίπ νι1 τον ;,:ιιτιιί.ι'φπι', νι1
(!JΤΟΚΤΙjοπι-: μω ;,:ωνοι\Η(! (J\'\'Ι:ίι'>ηοη '(l\Ηι) α;τ' (ΗΙΤ()\Ι %(Η\'(! IΤ(}Ι
ιιωrτι:ίπ νι1 ι'>ι-χπίη ιiι.ο τιι (_)!Ί'οτιί T<J\ I , ιiί.ι-; τι; ι'>ι•νι'ιμι,; τοι•.
(Jlπιιι,τιι, τιίμο; Χ, ι ;.ι,ι,ίοι,:; /'Ι<U.\Ί//·: IΛJ

Το φως του, Ι Ιλιου που εκποuεύεται απ() τις
Οει6τεuες ουοίες του.
Λ;η\ι�;τωψί.ι ιψιλίl.ι; ωι• L. Nli'(OΙ' οι· ψιλιΗΗΗΙ 11/.ίJ
ΙΊ_)'((Η η ι\οι ο οτ ι; (J/4/ 1 (J 1 1
11 '(ηι\·η ζωtj ζι'Ι ;,:ιιι Ι'ςι-ι.ίιJιτπιιι ι'>ω τι>ι• ιι ι,ιτιi; ΗΗ' Οι•(_Η(\'οι'•. ()
Ί Ιλιο; ι-- ίνιιι I lι.ιΤΙjι> τη; γηίvη; ζωιj;, ;τι'ιοη; γηίνη; ζωιj;. Λλλιί :'νι>' ιi
Η(_)ΟV τοι• 1 Ιλίοι• τοι• ο;τοίοι ι /\λι';τοι•\' ω ωοΟιjοι-- ι; μι.ι;, ι•;τ<ί ι> zοι•\'
Οι'ιιiπι>οι νιiμοι ;,:ιηι'(_)'(<ιζιiμι·νοι Ηι·ιι>ΗL)ΟV Φω;. Λιrτι>ιΊ τοι• Φωτιi;
Κι'ψιος ι'ίνω ο l lιntjι> τοι• 1 ΙνιΊΊ μι.ιτο;, τοι 1 Ι Ινπ'ψιηο; το ο;τοίο1.•
ιι:τι-'/\αλΕ το I Ίjϊνο ο;.:ιiτο;. Το.πνι-' ι'•ιι<1 το ο;τοίον ιι ι' ι>ι:ι γtjινο ο;.:ιJτο;
ι'χΗ ;τιιτι'(._)ιι τον ΕςωΤΙ'{_)ΙΥ.ι>ν Ί Ιλιον, ι'>ηλω'>ιj τι1 ιι ω; τι> ιηοίον ι'·/.;τη
γι'ιζtΊ ι1;τιi τ«; χ<ψηλοτι' {_)<ι; οι•οίιι; τοι• οιΓηιιηο; τοι• 1 Ιί.ίοιι . 1 >ι·ίνο
ιiμω; το ο;τοίον ιαι'j-,ιιί.ι-' το γιjινον ο;,:ιJτο;. ι'z ι, πιηι' ι_; ι.ι ιιι•τι>ι'• το
ιι ως τοι• 1 \λίι>ι' ;.ωι ι'zι'ι ο;,:ι' οιν :τuο; ιJί.ιι; τιι; ;τνι-ι•μιηι;,:ι'ι; �·νι'ι>ϊι-ί 
<ι; τοι• Οι•{_) ι.ιν:>ιΊ. Τοι• ιι ι,>τιi; ιιιrτοιΊ η':-.νιι ιcίνω οι Ηι-' οί. Τοι• ιι ωτιi;
ιιιrτοιΊ τι':-.νον ι-ίνιιι ;,:ω ο Χ t_>Ι<Πι>;. 'Ο:τ<Η' το </ ω; ιιι•τιJ ιι Οϊιηι ;.:ω
;Τ(_)0%(tλ�·ί !'\'Ι'L)Υt-ίιι;. t·;,:ι·ί η tωιj ;,:ιιΟίιηιηω ((1(/)\'ί(( %((1 η ψι•z1j. 1J
ο;τοίι.ι την Ι'Υ.ι'>ηλιι)\'!-' 1 μt·η'χιΊ τη; (.(()((\'((()ίιι;.
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Του νεοπλατωνικού Ιlρόκλου
Επάr.υι,ιτυv Ι3cωιλεu του πvει•μuτιr.υί> πι•ι.κSς, Τιτϊιv των Χι.Η'lΗίJ\'
ηνίων.
[π(ι;.ι.υι•σόv με χυuηγ{ τοl' φωτός, r.L'(_)ίιι(_)χι: της πηγ1jς ι:ξ 1jς (_)έtι
η ζω1j. Σι,, όστ:ις εr. τοι• ί>ψυυς τυυ κόσμυι• των Ι ΙλαvητιίJν διοχπι-:ύ
εις ποταμοί-; 0Είας cψμοvίcις, επcίr.οι•ιτιSν μΕ.
Κατέχων ί>πι-:(_)ΟFV του ωΟι-: (_)ος τον κιν-τuικιSv 0 L_)όvov κω έχων
ω; όψιν τυv φωτι::ιv6ν r.ι'•r.λυv, ι\ιττις Είνω η κιι(_)δίιι τιΗ' r.ιSομιΗ•,
πλη L_)οίς το ! !αν δυv(ιμ ι-:ως ικιιv1jς, ι;κrτι vιι υψι•πvίοη εκ τοΙJ ληΟιί (_) 
χου τον αv0 L_) cίnιvov vοι•ν.
Οι ωrτι' (_) ις πι•(_)πολοι1 \'τCΗ ι•πό του ΠL'L_)<iς οου r.ω δω της ιικτινο
Ι)οi.ίιι; τοι• ιί (_)μιιτι\; οοι• ιr.r.ολιίππις την ζω1jν ι:πί της γης.
1 Ιιιv ό,τι bημιιΗ'(_)yι-:ίτιιι, ιιvιιγι::vvιίτιο ιπινει\1ι:ι των ιι)(_)ιίJν κιηϊι
πΕ(_)ιοΟικcίς ΠΕ(_)Ιψψιί; ΗΗ' ιί (_) μιιτι\ς <Η>Ι'. 11 ιιηιξίιι των ιιvτψιιχομι'
vων ιrτοιχΕίωv τιψμιιτίζπω ιίμα τη .Ζ:η λιίμψι:ι, <ι> Υιι' του Ι lιιτ(_)<i; ου
το ι\\'υμα πιι (_) ιψι'ηι cίιι,ιιτuv. Ο χιψι\; των ω)ιr.ιίιrτωv Μοψιίιv οε
υπιικυιΊ ι::ι. Τη Ση επιvι-:ιΊυΕι, Ει{Είvω μι:τιωτuι'ψοιι v τους μι::γιιλοπ(_)ι:
πι:ίς ιιrτοιΊ ; της 1:ιμιψμι'vης, bιι\τι Ll l ι1ιωιλι:ι'•ς είυω ιις το 'lJΠE(_)Π!:
l_)C!\' κω Συ ΚU(_)ΙUl_)Χ,Είς πcίυης bι•vϊψε(ι)ς ιΊ;τιψΟι:v ημι;ιv.
Ω 11O.τιοτε των Οι-:ιίJν, πvεί•μα ι:ι•ι)ιιιμ ον οπφι\μι:vοv ι•πι\ των
φλογυΊv, ι:ικιίJν του ΔημιοιψγοιJ των πιί\-τιιιv.
Ω .Ζ:υ ο Εποπτιιiωv την cίνοδοv κω την λι'-τ(_)<ιιιτιv των ψι•χιίJν, ι:πιίκοι•<Η>ν με:
Λποr.ιιΟu (_)ον μι: π<ίοη; ιιvομίι1ς.
Λί τ(_)ι1ΗΗ>V μι των r.Cιτιιι)υvωπΕιΗSvτωv μι-: πιιΟιίιv.
Λπω.λcιξ<>V μι-: τη; τιμω(_)ίίlς.
Εξιί.ι-'(ι)οι\v μι: ινιίιπιοv της Υπι:(_)τιίτη; Δι;ι.ιιιοοι',vης, η; το τιιχιJ
Ι1Uμμιι ι)ιιιπι:uιί τιι πιίvτιι.
Μι:ηίι)ος ι:ι; το πvι:ι•μιι μοι• ι)ιωΊΊιιαv zιιι ι:ι•ι)ιιιμονίιιv κω ι:ις
τον Ο(_)'(ίl\'ιομ<iν μοι• το Οιιι•1ιιίοιοv ι)ιίψοv τη; Ι ! '(ι-ίο;.
Oι)1lΊlJO<JV μι: Πl_)ι>ς την ι)ιϊ;ιιν.
Μπιίι)ος την ι:-ι.ιινι\τητ<ι vu ι•;τψ_ιι-:τιίJ τος Μοι •ου;.
Κιιι εϊιν, ι\τε ω Μοί(_)ιιι κί.ιίιΟοι•οι τοι•ς ιοτοι '•;, η οτl_)οψιj τ(ι)ν
ιί<π(_)ιιιν ι:πι<ι,ι'uη ημίv ι)ι•ιπι•zίιιv, <1π<ψrίr.(_)l.'\'OV ω•njv ιιφ' η1ιιίJν τη
ιαrιτιι!\ί.1jτω .Ζ:οι • ι)ι•νcίμι:ι.
1

(Ίr; .ϊl_}ιοτιjτι•:rο %1,ίιι νο (!uι'ο%ι τιιι ,πο (!ι(!λ(ο ,,(,Λ/,/,/,\1Λ("/ /U.\", C"/ΙΛΝΊΙ //:Ό\
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l'/UJ(,'/, U.\',,, ('U/UΙΝΊ'Ι:· ./0 - ι:Ν IJO.'>'.'>ϊJN,11 )/:', Ι'Λ /Uλ'/1.'>', /82-1, ι ι:; / ·ι ννιί,\ι ιο
/Ιι/ΙλιοΟιίχη μι· τιι ιιτοιχι (ιι (,'(' /07).
ΙΙJ>ΟΚΛΟ2.': Νι·ο:rλrπωι•ι;υ5ς Φιλι5ιιοιι.ος τι;ς ΛΟι;νι.1.ίr:ιίς 2.'χολιίς, ι-r:
των πλππu/ι,ιι1 1.1.ντι,,(!ΟιJΙιί,--τι,ιν τι;ς u.vχu./1.1.ς F:λλι;νιr:ιίς ιι,ιλι)(JΟ</ι'u.ς.
ΙΊ:ννιί()ψα: ιπι;ν Κιιινιπιυ1τινοιJ;τολι; το 4/0 μ. Χ. χu.ι ι'>ι'ι�1.1.ξι-: ιπι;ν
ΛΟιίι11.1. ι-;τ( πι- νιίντu. ϊτι;.
,

!\Ιία ανωι ov6 ωτιi τον Ι Ιλ6τωνα
Λιrτ(); ι'ιι· (ο 2,'ωχuιίτη-:,) ι' ι ιι·Ί\'Ε () (__) Οιος μι';(l_) Ι ;ro1 1 ι·zιί l_) <ιξι• η ω 1'(1] %((1
<1νϊπιλ1-: ο ιjλιο;. , Ε;rι·ι1<1 αψΗ' ;rL_Jοοι·ι1 χιjΟη%1· οτον 1jλ10 ιηομ<(
Χl_)ι'•νΟι•χι•.
(2.Ίμ,7ιί,1111, 2.20 ι')
(Ο ι\ι· π,πιίχι,, μι·χυι ι'ω:; ι·γιΊΤrο χιιι ιίλιο:; 10•1Ίιχ 11•· ι',71ιτιι υίχ ιτ ιι,7ιι,ί1 .7ΙJΟ
ιιι-ι•�ιίμπ·ο:; τυι ηλ(ιο)
1

�τοχαυμοί του Ι 'καίτε
Λν μf !'l_)(Ι)τ�jι1πι· Ηί\' (((__ψ(iζιΊ (ΠΙ) (f ιΌ οη ιωι• \'(( ;fl_)()(Hf ι' l_) (J) (Π()\'
Χ L_J ωτ(> Ηλιι/)1%1] λιηl_)ι-ίιι, Ο' ιι.ιι1%l_)Ι0(,-J: Ηι·j·iω(iτrηι(! Κλίνω ι1L, (__) <>;
ΗΗ', γ1ιηί ι'ίνω η 0ιΊ'Ι%ιj ιαο%ιίλι•ψις των ι•;rι· (__) οzωτ1' (__) <1Jν ιι(__);,:ιΓJν τη;
η01%1j;. Λν μ· Ι'(__)ι1Jτιjοπ1· Ht\' ιψμι>>Ί ιπη (Ι ι'•οη μο1 1 νιι λιη(__)ι·ι\,J τ(J\'
Ί Ιλιον, Ο' ιι.ιΟ%(__)Ι0(ΓJ ι·:-τίοη;: Ηι·j)ωιiτιηιι! '(tιηί ι-ίνω %ιι1 ω•ηi; ιαο
χι'ιλι•ψις τη; ι1;rι·l_)τι'ιτη; Οι·ιiτητο; %ιιι μιίλωηL η ι•ψηλιiπ (__) η ιαο%ιίί.ι•
ψι; ;rοι• ι·ίνιιι ()ι•νιιτιiν γι( γνι,ψίι1ωμι-:ν ι·μι·ί;. τ<L τ1'%νι1 της '(η;.
Λιιτι_1π1ω ο' ιιι•τιiν το Φως τη γονιμο:-τυιιi ι')ι'•νιιμη τοι1 (-)1·01-. . Ε\'τιi;
της ο:-τοίιι; «ζιΓψι•ν %ιιι %tνοι1μι·Οιι %ιι1 Ηψι'ν», ι:μι-- ί; τι( ψι'Τι'ι %(Η τιι
ζιΓJιL. Λν μ· Ε(__)uη1jω:π t'ι'ιν ι•ίμιιι ι'\Ιl(Π0ι-Ίμι'νο; να Ο%t1 ψω μ:η_>οιηιί
ιrω χωαιιλιί%ι τοι• ι')ω,.τι'•λοι· ΗΗ' ιπωπιiλοι• Ι Ιι'τ (__)<Η' ιj Ι Ιω'. ί.οι•. ο·
ιt.ιΟΧl_)ιΟ1ΓJ: «Κιίμι--τι' μοι1 τη χιί (__) η %ω μ η μ' �-νο;,:λ�·ίπ με τιΗ•; :ι11(__)ιι
λογιιrμοι1; οιι;».
Ί', 1'. J:'ι·J....'t'ΙΊ//(l/l/1 «Σl'\.'0,l//λ[ιιι Ί:'χχι·υμι11-· ,111' [{)\' ι·χιι(τι·,, μι τιίιι !). ,\'.
Κιι�ω-τζιiχη, Αθψ•ιι !<J/3.
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1:,,'/;τοτε (Jοιτιλει' τω χu.,ιιuι' ;τέυε δuι'<)u.λος u.ι:λιi.
Οι·%{τι Φοι/Jος έχει %Uλuβω U/J f1U.11 T/()(1 ()ύ.φvψ,
ου :τu.yιiι, λu.λέοι·υuv· ο:τϊυβπο %ΟΙ λιiλο11 ωωρ.
1,

(Να ;τιίτr. οτο ι)uυιλιι:i, ;τω; έ:τΕυf. ο %ι1λοδοι•/.�-μϊνος να6ς.
ΔΕ\' έι. u ;τιιι ο Φοίj"Ιο; υτϊγη, οί•τr. η μϊ(\'Τt; διίψνη,
οιΊπ η :τη'(1) ;τοιI μιλιίιΤ (Π!:QΕιj'Ε %ω το \'EQlJ ;τοι• λί1λοιΊ υι:.)

ιίνω () ι.ιημψ6;, ;τοι• %(Η(( το 13ι 1 ζι1\'Τl\'() ι.οονογοιίφο KH� l_) I]\'()
(�04 Λ), διi0η%ι: ι1;τι-\ το μιη-τι:ίο των Δι-ι.ιι ((Jν, (rω ψΟ.ο τοι• ίωτο% l_) ιί
τιψu Ιουλιι1νοι'• Ο ι> ιιj\ιίοιο, ιrη1ί.μι'νο γιι1 νι1 το (L\'ιψΟι�'ΗJΕΙ.
[2 θ,ι'η Σu.λ1.1,ιιι'ς, 1.1,,ολ,:ι'ς r)F· ιJΙJ τ{%Ι'Ι.1 '/Ι'Ι'ω%οίv
ιί ;του rJ%ιι)Ι'C1,ΙΙι-°Ι'Ι/ς Δ ι;,ιιιίπψJC: ιί ιJΙ'Ι'ιοι\π;c.
(Ω 0Εία L<1ί.ιψίνι1, Ο' ωι ι1νίοιΊ; ΗιιΊ πω,)ι(ί γι 1νω%ι�'Jν
1j στη ο:τι>l_)(ι (το Ο%ιiο;τιιηω) τι>Ι' ιrταοιοι• 1ί οτο Οι' l_> ο.)
ι:ίνω () /l_)ψψti; ;τοι• Ι't)Ιι)(Τ!" η I Ιι 1 Οί(1 ιrτοι•; ΛΟηνι1ίιJΙ•; το 4�0 Π.
Χ. %ω ;τοι• ιιι•rφοι'ιJ.ιΊ•Ε τι1 «ςι'•ί.ινι1 τι-ίι. η». ΊΊ·λι:ίι,Jνι: μΕ τοι•ς ,)ι'•ο
ι11•τοι1 ς οτίι. οι•; ;ιοι• /t)ί1ΗΗ1\' %<11 ι1ι•τοί ι1ψιψμ1j ιΤΕ ι1μψιοf"\1jτιοη.
Ι>Είνοι•ς ;τοι• ι•;τοιrτ1jο1ζι1ν :τω; Οι1 ι::τοι-- :τι: νι1 ι·:τ1t)ιι�'>ςοι Iν \'(1 vυι•μι(
ι.1jιΗ11 1 ν %ι>ηι'ι οτη Lι1ί.ιψίνι1, τοι•; ι:νίοι.ι•οι: ο (-)ιΊ1ωτι>%Ι.1j;, ι-:ςηγι(J
\'Τ<1; πω; ι1ν 1jτι1ν νι1 ν1%ηΟοιΊ v Ε%ι·ί οι ΛΟηνυίοι Οι1 ι:ί.ηι: ο ;οηομιiς
«ιιι σι..Η;./η Χuλυ.μι'ς,, %UΙ ι5ι. ι «Οιι' ψ,. (lfu ,5,\oω; 7, /-12)

Ο LιιJ%l_)ιίτη; 1jτο πι1ντοτι: οι-:μνιi; %<11 ι-:νι1\-τίον της ι-:πιδΕίξι:ως,
1•;τιit)ι:1γμι1 ανΟοι(ηοι• zω ψ1ί.οιΗ>ψΗ•. 11 οοιι,ίι( 101 1 ;τνι:ι1 μιηος Ωι:ν
ι-:ίvω α;τιi Ε%!:ί\'(1 τα ;τοιί:ιιωτu τu ο;τοίι1 t)ιωι,ηιιί�οντω. Τι-1 ΠlΗ)0(J)
;τ(1 ι1ι•τοι'I του ι:ίδοι•ς ζοι•ν μίι1ν ζω1jν μι•οτιz1jv, την ο;ιοίο οιΊτι: οι
ίt)ιοι ιιποzι1ί.1Ί ;ττοι•v, οϊ•τι: (Jl <ίί.ί.οι Είνω ι:ι; Οϊοιν νί1 ι1\-τ1ληι ι,Οοι1ν.
Λ. ΛΔIΊΛΝΟ//ΟΥΛΟΥ (ΛiJϊ.· /:'λλ. ΦιλrίοοψJι, οιλ. 2 1)5)

ΟΝΟΜΛ�Ί'ΟI I ΙΛΤΙ ·:ι'Ι•:2.: ΊΊ 1� 1:1,ΚΛΙ 12.:!Λ2.:

ΙΩΑΝΝΙΙΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΙΙΣ
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(525 - 6οομ. χ.)

ΑνΟολιίγψ,η του 1τε ιι ίφημου i ιι γου του «ΚΛΙJ\ΙΛΞ»
-Ίι)ιον των ;τuοχιιψημι'νων ιπην ι.ιuπ1ί Ι'ίνι.ιι νιι ι•;τομι'νοι•ν ΥΙ'\'
νι.ιίιι Υ.ιιι ΙΊ 1 χιίuιιπιι τι; ιΊ \\ ι> ι·ι;., Ιι'\ιον ι>μω; των ογίων %ιιι τι,J\' οιίίων
1-:ίνω νιι πιψ1' ι> zι)ντιιι ιι\Ω.ιι/\ι,'J; τι)ι•; ι·;ιιιίνοι•;. (ΚΛ, 10)
-1:ιί.ν το ί\γιι) Ιlν1ΊΌ μιι ο\'ιψι'ιζπιιι %ιιι ι·ίνιιι ,<!ΊL.)Ιjνη ψι•z1ί;»,
ι·νι,'> η ιψγ1ί «τιφιιz1j ;,.ιψι)ίιι;». τιiπ ο;τιιΗJι)ιj;τοπ τί;τοπ ιίί.ί.ι) ι)ι·ν
ΙΊΙλΟι)ι't,1Ί τιιν πιψοι•οίιι Ί'οι• μιΊΗι μιι; ι>ιω ο Οι•μι>;. (11. !())
-ϊ);τοιο; Εγνι,'ψωι· τιι ;τιι(_)ιατι,φιιτιί Τι)t', 1·zιιλινιιγι,·Jγηο1· ΤΙ\
γλιΓJιίιΗ( τοι•, 1·\·ι,·J ι> ;ιοί.ι'•λι)γο; ι)ι·\• Γ(\'ιΓ>(_)ΙιJι· !(%ιiμη %ιι0ι,·J: :Ί(_)ι':1ι·ι
τον ΙΊιι•τι>\' τ()l'. () ι1 ίλ(); τη; οιω.τιj: :ψιΗί1··πι'ς.1Ί τι>ν Η1Ίiν %ιιι ιίl'\'Ο
μιλι,·>\'Τ<ι; μι•ιπι%ιί ιιιιtί τι>ι· ι1 ωτίζπω ι.ι,,ιi Λι•τιiν. ( 1 Λ, 4)
- Ι •:uγιωίιι 1·;τι.ιιν,.- τιj η ;τι>ι>ι1ΙΊ'J.1j. 'Ο:ωω; την %ιιτ1ί%Τί\ΟΙ' ;,. ι ιι τον
Ηι·ιi ;τληοιϊιζπ %ιιι τι>ι•; ,'\ιιίμονιι: 1·%ι)ιι Γι%1Ί. (111. 7)
-Ί'ί;τοπ: ι'\1:ν ωφ1).1-- ί ;τι-·(_)ιιΗΗiτ1·(_)0 ι.ιι•τοιΊ; ;τοι• ιω; jΩ.ι';τοι•ν, ιι;τιS
την τuπι::ινιj χuι ι::ιλιχuινιί ουμπι::uιcιοuιί χuι τον 11νι::πιτιjί'ιι::υτο
λιiγο. Ί-::τοι ι)ίι)πι.ιι %ιιι ιποι•; ι'ιί).ι>ι•; Jτ<ψιίι)ΙΊ'(μ<ι νιι μην ι•:�ι·ι>ψΙ ιι
\'Ι't-, ()\'Τtιι ;τοπ', :�uιί γμ ιι ιι:τιi το ιηι>ίι> τί ι•;τιί. (_)J. Η ;τι'(_)l<ΗΗ>ΤΙ'L.)Ο <ιΗj Ο.ι
ιω; (ΚΛ, 2(>)
- Κι'ι.,οιο; ιι;τ ιi τοι•; ;τι>ιΗψιιτt%()tΊ ::: Ι Ιιιτ1' ι> 1'; ι·:τι> ιiοι';t' τυ ι·ςη;
τιι ο;τοίιι Υ.ιιι ι'\ιψ:1·ίτι>: «Ι·:νι,J %<ι0ιiμι>t'\' οι· οι'·νιιξη μονιιzιιJ\'. 1jί.Οιιν
οι ι)ι.ιίμον1'; τη; %!'\'οι)οςίιι; %ιιι τη; ι 1 :-ι1' ι> ΨΙ ιινι'ίιι; %ιιt %ιί0ψΗιν
ι'\1.-ςιιί μοι• %ιιι ιψιιπι·(_)ιί μοι•. Κω ο :τ(_)ιι'ηο; μι>ι• Ι'%Ι'\'Τοt-, ιί1· την ;τί.1,•
ι><'ι μΕ τον ι)ι'ι%τι•λο τη; %Ε\'ι>ι)οςίιι; %ιιι ,LΙΙ' ;τ(_)ο1'τ(_)1·:τι νιι :τιιJ %ιί;τοιο
ι\_>ιιμυ 1j %ιίτι ;τι>ι• Ι':ΤΙ'rι'λ1ΊΗι ιπψ' ι'ι>ημο.
1ν\ιiλι; ιSμω; τον ιη1'%(_)οι•ιΗι. ί.ι''(Ο\'Τιι;. «ιι:τι>ιπ(_)ιιιι Ι'ίψΗί\' υ; τι.ι
ο;τίιτω %<ιι %<ιτιιιοzι•Ο1·ίηοιιν ι>ι λο'(ιζιiμ1·\'ι>ί μοι r.ιι;,.ι'ι (Ψιιi.μ. ;Ο'.
:-).ιψι'οω; ο ί)ι-·ιΊ η ι> ο; ο Ι'ς ιι(_)ιιτπcιιJ\' μοι• ψιΟ ιΌι> ιtΕ οτο υι•τί:
«Ι•:ι.- γι-·! Ι ΙολιΊ %ιιι.ι'ι ι'%ιιν1·;! 'Γγινι·; μι-'γιι:. ιιιι οιΌ ι·νι%ψ�ι-·; τφ· <ινιιι
ί)ι-'ιπιιτη μητι-' l_) <ι μοι•».
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Τ6τε <-Yί.JJ, χοψrιμο;τυιύντιις τον f,;τιSμtνο στίχο του ΨαλμοιΊ , ωτιί
\τηιτα:
«Λ:-τοοτοαφ1jτωυαν ;τιφαι•τίzα ωυχι•ν6μΕνυι οι λι:γοντ{ς μοι:
tί•γε, tί•γε πε;τοίφ:ας»!. (Κ Λ, 27)
-Τη ς ανατολ1jς του η λίου Πι_)LΗι_)F.χει το φως τη ς αυγ1jς.
Παο6μοιu ;τuιν u;τύ την τu:-τtίνωοη τοι'χι:ι η ποα6τητα... 11 πι_ιuciτη
τu είναι μία uμετuχίνητ11 χατιί.σταιτη του νου, που παι_ιαμiνει ΊJ
ίί)ια και στις τιμι::ς και στις πει_ιιψι_ιονψrεις. (ΚΔ, 1 - 2)
-Όί.ιι ύοα j)Uποντω τα φωτίς.Ει ο 1jλιος, ;,:ω ιSλα 6οιι γίνοντω
μr λογι;,:1j τιι ι:νιοχί•u η τιαι:ίνωοη. Ότ<ιν ιι;τοι•οιι'ιζι:ι το φως, ιiλιι
Είνω ζοψ(ιι)η ;,:ω 6ταν απουιrιιί.ζει η ταπείνωση, ιίλα τα κατοι_ιllιι'ι
μuτιί. μας είναι άχι_ιψrτα. (ΚΕ, 15)
-ΛΊιί:-τη ;,:ω τα;τ�-ίνωοη! Ιι-:οιi ζι-:ιΊ γος! 11 μία ·ι•ι1ιΓ>νΕι ;,:ω η (ιλλη
οι•γ;,:l1ιη1-:ί ιiοοι•ς υψιι'ιΟη;,:ιιν ;,:ιιι ι'Jι:ν τοι•ς α φ1jνΕΙ :τrιίτι: νιι :τrι'<Η>ι•ν
.(Ί:";.«\οοημrΜί llιψιιχλψοι ι, ΩfJ{ι)Πl)ς Λττικιίς. i'JlJ-1).
(Κι, 3(ι)
'Oou ΙΙιΗοκιSμαοη: φυλακιομένuι μέιrα οτο ιrιiίμα .

Υπομον1i, π ερισυλλογ1j κι εμπιστοσύνη ...
ΊίJιJ Νι'r.ΟΙJ Κιιζιιντζriκη
1 ϊ;ιι ξ�·;,.o)j_1joi-ι ;,:ι'ι;τοη: ιι;τιί τον zοομιi μιιις 1:λιι'ς μιιι χοι•οιιλλί
ι)α ;,:ιιι την Είι.ιι ιι;τιΟι,ΗΗΊ υτην ιι:-τιιί.ι'ψη μου· μι:οιι ιι;ι:ιi το ι)ιιί.ψιινο
τιτιiψλι της bι(zοινιι ι:νιι ;τuιί.μιι ζωντιινιi νιι ιΗ1λυ1 ι:ι, η μι•οτι·r:1j
;,_ι,ιπlιΊιωίιι Οιι l-\ ι> ίο:--:οι,ντιιν ;τιιι ιπο τι'ομιι ;,:ι η μι:λλιιι',μ ινη, ο;,:λιι1-\ι,ιμϊνη ιιzιi μ ιι ;τιτιιί.οιΊ ί)α ;τι:οίμι:νι-: <ΙΙΊΟΤL_Jι:μ(ιμ ι:νη νιί.' ι_)Ο!'Ι η ιί.γι<ι
ι(ψι1 νιι ;τL_Jοj-\ιί.ί.1:ι ιπον Jji.ιo. ΔΕ j-\ιϊιζοι•ντιιν, ι·ίμ: ι:μ;τιιποοιί νη ιπο
ψ,ι;, στο ι.i.ιιιuιi ιιι' uιι, ιπο ωιι'ινιο νιiμιι τοι• Ηι:οιJ ;,:ω ;τι-:οίμι:νι:.
Μιι Εγι(ι j-\ωζιiμοι•ν· 1jΟι:ί.1ι μιιι ιΓι u <ι <101.ιΊ τιφα νιι ί)ω νιι ξυτοι1 ί.ιιίζυ μ:-τοοιπϊι μι Η• το Οιί1 ω, ;τι(ι; τινιί.ζπω cι;τιί το μν�jμιι της ;,:ι ιι;τιi
το οιίj-\ιινιi τη; η οϊψz<ι ;,:ω γίνπω ψι•;1j. 'Γοzι•ψ<ι ;,:ι ιί. οχιοιι νιι
<1.ι•ιΗ�'ι ιι;τιίνι,J τη; τη ζι:υηj μοι• ιινιίιΗι· ;,:ω νιι. οι: λίγο, μιιι ο;,:ιομιί.()<ι
ι.ιφι'ιι.τη;,:ι· οτη (_Ηί./η τη; /l"l'<Ηιί.ί.ί()<ι;, <JΙγιί. ΟΙΊΙL ιτΛοτη·,-:ι-: <ιπιi
;τιί.νω (ι,ι; ;,:ιίτω cιί.ιίzι:οο το οιψιινο ;,:ιιι ψί.νηzι:, υιι,ιι.τιιμιιντιιλι,ηιι'
νη cιzιίμιι, μι: <Πl_)<Jl'<f,ίl"/ΙlΙ:νιι τιι <f,TEl_)<t, μ�-: τιι ;τιίί">ιιι Ζ<>i.ί.ημϊνυ οτην
;,:οιί.ι ιί., ;,:ι ιτιι;τ ι,ιί.οινη, η ιιμι'οτι,ηη ;τι:τιιί.ιιιΊ ()<ι. i;τιφτιίL_J ιζι: ιιλιιψι_)Ι ιί
;,:ι οί.οι'νιι ζι,ιντιίνιιι ι zιίτω ιι;ιι\ την �:;τίμονη ζHntj μου ιινιίιιιι· το
1
f·'\'(( ψΤ!'
l_) ι') ξι·;,:ι')l_)Jll<Jϊ. zί.11)(_)(} (Η(ν /LιOl'ILι0l'%l(((Jιιι'νo ψι ί.ί_() ι.ι:ι',;,:ιις,

%1 ιΊυzιιιι' \'(λ (J;τ({ (_) Τ(((_)((lϊ %((1 ν'ιt'((Ι)\'Ι�ΙΤ((I \'(( ξ1-τ1•λ1zΟ1-ί ω::: ;τι\Ηι
ολιΊ%1·υο, μιι Τι>ι• %ι'ι%01•· 1'μ1·ν1· μ1οιΊνιι1zΤιι %ιι1 ζιιι,ι,ψι'νιι. Ζ:1· ί.ί·(ιι
%ΟΙ 1 ν1ίΟΙJ%Ι" %((1 Τ() <Ίί)_ι) <j Π(_)(), μ<izτηοι· %1 ((IIT() \'(( Π\'ΤωΟι·ί, ι)Ι \'
μ:ιιiι>Ι"<JΙ·: %((1 <ΙΤι'ι(Jr\%1. /ll<JΙ>ςΙ ΓΙ'ί.Ι'(/ll'\'ι> Ί.1 ι'τιιι,ιι-- Ί.Ι l''(tι'ι, Jll ΤΙ\\'
<ινω·,)Ιϊ<λ Τιι1 1 ιι\•Ο ι,1Γι:ιι>ι•, tJ%Ι'/lΙΙΙ,\'ο;, ιι ι•οι>1Όοιι ιι:rι"ινι,ι Τι>1•::; ΤΟ (1,JΓ1i

((;(\'() μιΗ•, μιι Τ(λ /ll<JΙϊ_)(J)IΙΙ\'(( <ιτι· ι, ιΊ 1·ίzιιν ι,Γψιι (("1.1\'Ι\fΙίιJΙϊ %1 1·ί;ι,1ιν
'(Ι-ί(_) Ιϊ μιψ<φι'νιι.

11 "1.(λ(_)()Ι<Ί μιι1 1 iTl(((JTΙ]"I.I"" <α<i τη j\ιιΊοη 1ω11, {(,l()Τ()/.μι,·ι\'Τ((; \'((
:τι((_)<ιj\1Γι ι'νιι\' ιιιι ;J\'Ι I ι ν<iμ1 ι, ιJΊ. ιiΤω< Ηι Τ rJ\' :ι πιιί.ι>ι-, ι)<ι · οτι1ν ιι;τιιί.ιΊμ r]
μιΗ• %(_)ιιΤ01ΌιΗι 1\•<ι %tH'<i ιΊιιι. Λ (_) ιJ\'Ιιι %ιι1 ;ι,ι,1iνω ;τι' ι, ιιιJtιν· μιι ιι,1ιi
τιiπ, το ιιί.ιιιι ι,ιi ΙΤ01Ό το "Ι.tΗ•ιι ι'ψ1 Τιί::: ;τι rιιί.ίJΙ Ό ,)<ι; /l<ψ<ιί\·1·1 τη οι•ν1 ί
ι)ηι ιιί μο1 1 .
() ϊινΟι,(Ι);τιι::; j\ιι"ι(πιιι, ο Ηι·ιi::: ι'Jι· j\ιιϊ::.ι Γ((Ι, '(t' ιιι·τιi -ι.ιιι τ<ι ι\ιΊ<ι
TOI' <ινΟ(_)ι(ηίJΙ• 1·1\'ιι1 ιιj\1Ί\ιιι<ι -ι.ιι1 JlΙΟΙϊ_ΗΊ Ί.ω Τιι1• (-)1·<ΗΌ <ιψ1·γι'ιι)Ι(((Πtι
;{<Ιt ι1ίγο1 1 ι,ιι. Ί'ιι μιΊτι<ι μιΗ• j,ι>ι·•ι,-ι.ι,ιιΗι\'. Ί.ι ιιιι%ίιπη-ι.ιι :ωΤΙ' ;τ•ιι νιι
/Ο]\' :Γ(ψιιj\ι,·ι Τ()\' (!111°)\'Ι{) Τ(!Ι,, 1() νιiμ<, ()((\' Τί) ι)ι'ντιιο \'(( /\ L_J 1'zo1•μ1·, \'(λ
λιιΊζο1 1 μω, \'(λ μι· ι)ι' L) \'Ιϊ Ο ιΊνιιω; "1.((1 \'(( :πιιιιι1'\'(Ι) μ' Ιιl:ΊΙ(JΤΟ()Ι ', \'Ι]"
Οι'ι' (_)ΟΙϊ η μ<ι%LJΟ:Ί<i(Ιητη ιι'>(_)<ι Τι>1• ιινΟοιΌ -ι.ιιι το1• Ί.<ιυ:ω1Ό _
1\ \ ι( \' < ! , ;τ Ι !L) <! j > < ! ί \' < ι J ΤΙ ,·ψιι ΤΟ\' ι > LJ % ιι /l ι) 1' . 1 1 /, L)1' <Ι< ι ί_ ί. ί ι) <ι Τι>Ι'
/.ιιιιμ.τ<Ί ι)Ι"\' ι·ι ;ι,ι· ((%<>μ<ι IΙ)L)l!ll((II ι. j\t(((ITI]%(( ν' ((\'()ΙΞ,tι) ΤΟ ιΗΊj\((\'Ι)
τη;· \'ΤL)Ι'ι:ΤΙ]%1(, 1'11%1()(( (1,ΓΙ I Ι ι,(j l(<Jl'Tζ<(l.tι'HJlϊ ιJΤ() ι,Ι!L)Τί "1.((1 j>'(Ιί"Ι.Ι(
%<ιι ς<Ί:1λ<1Η1<ι οηιν <Ί% ιι <ι τιι; Ο<Ίλ<ωοιι;.
Ηιψιί0η%ιι ι'νιι λ<>'(Ο Τ<JΙ' 1.<ψμ:τι'ι: « 1- >(<ι·ι 1·η(_)γιΓι ;τιΊντιι ω; <ιν
1ίμοι•ν ιιΟιΊν<ιrο:::. » Ί'η μι'()οi')ο ιιι·τιί το1• Ηι·ι>ι-, ιι; <ιΊ.οί.01·Οο1Ό μ1· -�ι
Ι'JlΙ"ί; οι Ονητ1ιί, <izι <αιi μιγιιί.ιψ((\'1(( "1.1 (!\'((Ι1)Ι·ϊ((, :τιψιΊ ((;τ() ΤΙ]\'
ιικιηιιμϊιχητη λι•.zτιΊυ<ι τη; ψι•z1j; :τιιο; τ' ιι:rιΊ\'<ιJ" η :rυοο:τ<ΊΟι'ιιι νιι
μιμιιι'•μωπι· το HHi ι·ί\·ιι1 ιι μι>\'<ι; τυιi;το::: νιι ξ1·;τ1·(_)ιΊ001•μ1-. ιι; ι·ίνω
"1.((1 μιιι τυιχιι, ιι; f"l\'((I %((1 '(1(( /11(( ΙΠΙ'(/ΙΙί - Οι•μψτοι• το ;ι,1·ί.ι1)()\'()Ι:•((
L)Ο - τιι οιΌνιψ<ι τοι• <ι\·Ο ιι ιι'ι.-rοι•. hι οι πιο <ιχι_ιιl\ί; πηι_ιuγγι:λιί; που
1
μ <ις ι)ίνη ο (-)ι:ιi;, ιiοο /\ ι_ι ιιrχ<i μ ωττι: </ ι λ<1χιιr μ ίνοι μ ί<rι1 οτο οιι'ψ u,
ιiοο ι:ίμ uοτι: χι_η•ιωλλίι)ι:ς, ι:ίνω η υ:το μ ονιj, η πι:ι_ιιιrυλλογιί χι η
ι: μ πιιrτοιrί,νιι ( ... )
Ηι·ϊ;{t)::: ι_ιι•Ομιi;· (((ITL)((. ;τι)Ι•/.t((. ο;τιi ιι ο1 ιιι'Ο(( <JT() χ<Γψα. ()/.((
l'.l((%()\,,()l'\'" %((1 μι)\'() Ο ι'ινΟ ιι (Ι);τ(); οη-ι.1ΓJ\'ΙΊ %Hj ((/.1 %((1 Οι'ί.ιι \'(λ
:τιψ<ι/\1'1 το νιiμο %<ιΙ νιι μπ<ηυ1\11ϊ την ι•:rιαοιί ο�· 1:λ1--ι·Ο1'ιιι<�· γι'
<ιι•τιi ;{l ια' <Ιt.<ι Τ<λ ;τλι'ωμιη<ι τοι• Ηι·ωΌ ιιι•τιi; μον<Ί;ι,<ι μ:τιψ�-:ι -ι.ι
(ψ<ψτιιίνπ. τι Οιι :-ΤΙΊ (ψ(((_)Τί(l\'Ιϊ: χuλνuι:ι την uι_ι ονίu.
μ
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Η ΤΕΛΕΙΑ ΖΩΗ
ΊrJΙ' rυϊίι�•ηυτοιι Δι,,ιίυ;,:ιιλοι• Λ�·τιιί�·ιοι· Λι\ιμιι�·ri.τοι·λοι•

Ει'ιν ο ιίνΟ (_) ω:το; ι·ίνω ;τ(_)ιίγμιιτι ί.ογι;,:ιiν ιJν, ;τοι';τπ νιι μη ζη
ωτι•νι·ιδ�ίτω;. :τ(_){;τπ νcι Οι'τη {νίL ο;,:ο:τιi,· bιcι την ζω�jν τοι•. 1 Ιψ';τι·ι
ν<ι Οι'τη μ:τ(_)οιπιί τοι• ι'νιι ;τ(_)ιi'(l_) ίι/tμ<ι. ι·ν ι,'\ιινι;,:ιi,•. μίιιν ι'ι;,:ιi,·ιι τη;
ζω�j; οι•1 ιι1 ιιJ\'ον :τιJι
_ >; το ;τι_J6γι_Jιιιιμιι ιιι•τιi. το ο:τοίιJ\' νιι ι'ίνω ιτιΊ μ
ιι U)\'()\' :Ί(_)(); ΤΟ\' (}1/.():Τ()\' τη; ((\'() l_) (JJ;τίνη; tι,J)j;. 1)ηι.ιιiΊ1j την ΗλΙ'!()
:τοίηι�ί,• τοι• ω; \)'l'j!JC. :τι_Jο; την :τ(_)ιιγμιιτ,ηοίψΗν τοι• ο:τοί1Jι1 • ;τι_Jι'
:τΓι bιιψ;,:ιίJ; νιι πί\'η.
Δl(( τοι•το Οιι :τl_,)<1ιJ:τιιΟ1jιΗ,ψΕν νιι ι)ι,'ωι,ψι·ν μίιιν ι�;,:ιιιγ(_)ωι·ίιιν
τη; tω1j;. τη; πινοιΊ ι�ηc :τ(_)ο; ΤιJ\' ΙJr.ιnιiν ιιι•τιiν. τηc ιbιι,•ι;,:�jc ;,:ιιι
η:ίχίιι; tω1j;. ιi:τω; τ1Η 1 i.ιί;. ωτιJν ημι·ί; την ιιντιί.ιψf)ιινιiμι·Οιι.
Λι-τιi ιiμΙJJ; τιJ ιbιι,•ι;,:ιiν τη; ζ11J1j; Ι'l'Ι_,)ί<ϊr:πω ιΊ; ;τί.1jυη ιιντίΟι·οιν
:τι_Jο; την ζω1jν :rοι• ι)ιιί'(ιψι·ν μι· τιι; /111/. (_)<iτιιτιίc τηc. τυ; :τοτιι:τιiτη
τιί; τη; ;,:ω τcι :τιίΟη ;τι>ι• την ;,:ινοι·,,,_ , Γ ;.οι•,• ι'\η1ιι1>1 1υγηΟ1j ιι:τ · 1ωίJ
νι1J\' ιτι•νΟ�j;,:ιιι t(l)ij;, ιι:τιi τιιc ιηοίιι; ι'\ι·,, ι'ίνιιι ι·ιΊ ;,:ιJ/.Ο\' ;,:ιινι'ί; νιι
ςι:ιι ι'•γη. ϊλΗΗ ιiμω; ιι,'Τιί.ιιιιf-\ιί\'οντιιι ιψΟιί>; Τ!]\' ζΙΙJ1jν. μ:τιψοιΊ ν νιι
;,:υτιιf-\ιίί.οι•ν μίιιν :τυοιπιίΟιΊ<L\' ι)ιιι νιι ;ηΗΗίΙ''('(ίΙJοι•ν ιiιJον ΤιJ ,'\ι1 \'1ι
τιiν :τι·υιιΗΗiπυον το ιiΊιινι;.;.ιiν ιιι•τιi.
Οι ιίνΟ (_) <ιJ:-r<Η ;,:ω :τιιν ι-'μψι•;.ον ον ζοι 1 ν. Λί.λ' η ζ1,J1j :τοι, ;,:ιί1ιοι1 ,·
Είνιιι διωι OLJΠI%!]. διωι οι)Ι'Τ11/.!]; l'<i 1j; ;,:ω ;-rοιιiτητι>;. ((\'((/.()'( (!); τη;
f)ιιΟμίδο; τη; O'-'TOI.O'(t·r:ij; ;,:ί.ίμιι;,:ο;. ι:ι; την ιnοίιιν ιΊ•LJίl!;,:ιJντω.
Λι'Τιi ω;.ι·•u ιi;. ι μιίνον μπιιςιΊ TΙJJ\' ι)ιωι ιi (_) 11J\' ;,;.ιιηJ'(<ψιιίJν ;,:ω ιΊι'\ι,·Jν
των ι>\'Τ(ΙJ\', ίLΪ.Ϊ.<ί ;,:ιιι μπιιςιΊ Τ(Ι)\' ;,:ιιτη'(ιψιιίJν ;,:ιιι ιιτιiμων τοι• ιιι•τοι'•
Ι'ίι 111•;. Κιιι Η; το ιινΟυιί):ΊI\'()\' ι'ίι)ο; (!l'/l['>((ί\'ΙΊ το 1ιι 1 τι'J, 1 ι tι,Jιj ι·νιi;
Οπι'\'Τ<>τοι• bιν Ι'ίνιιι τη; ιιι-τ1j; 1 1 111j; ;,:ιιι :τοιιiτητο; μι· την ζι,J�jν τι,Jν
Ι·:ι-ιJω:τιιί1,J\'. Λίj_ιί ;,;_ω Ι'ι; τψ· ω 1Τ1jν ;.ιί>ιJιι\' τη; γηc η tω1j των ι)ιιι
ψi(_) ι1J\' ((TΙ)/l(J)\' 1-ίνω ι'\ιωι Ι)(_)Π11/.!] ((\'((ί.ιi-:ι,)C TΙJI' ιι ι•ί.οι•. T!JC ηί.ι;,:ίιι;.
Tr]; '1.01\'(JJ\'(1/.!]; Τ<ί.';ι·ωc. τη; /lOLJ<j 1ί)(}Ι'{1JC. τηC ιι)Ι<Η!l''/1/.Ι__J<Ι.Ιίί<(C ·r:.ί.. :ι.
T<Jl' ;,:ιι.Ο� \'ιic. Τοι 1 ι·νιi; ΙΊ'(_)ίο;,:πιι.ι �Ί; J.<ψηί.ιiν 1·:ιί:11·ι)ιJ\' ι·;,:ι'\ηί.ιίΗ�ι·
ω;. ο;.ι·ι'\ιiν ζωι:Jι)ι·;. ΤΟ\' ιί.ί.ί.ιJι' ΙΊC ;-rιJί.ι'• ι• ι,•ηί.ιiΤΙΊ__>ιJ\'. ι'ί,•ω :Ί\'ΙΊ'/Ι<Ι.ΤΙ
;,:ωΤι' (_) <ι. ι\ί.ί.ι ί :Τ(_)ί,:Ίί 1 \'(( 1·ι)!Ί'\'1jl)1j. ;-[()(()\' 1 ίι)Ι)C ζω1j; (((_)/ΙΙΙtι 1
;τι LJΙ<HHJTί LHJ\' ιΊ; την ιι.'Ξίιιν, τιιc :Τ\'ΙΊ'/ι<ι.τι·,,._ ι ί::: ιι)ιιiτφ11.::: χιι.ι Ί1·νι;,:1ίι:::
ι·ι; ΤΙJ\' (JιΊΗν τοι• ι ι.\'IJΙ_,)ι:η11ί 1 1·,, τη Φι'•οιΤ :rοίι ι ι)ι•,·ιι.τ ι ιι νιι ι·ίνιιι ι)ι·
11.ι·τιiν η ιι), 1:'ιι'\η: 1/. ι ιι ΤΙ ί) ι'ιι ·:ΙΙJrj. T!j\' ο:τι1ί11.\' :ΊΙ_,)ί':ιΓΙ \'ΙΙ. :τι_ΗΗJ:τ<ι.(J,j \'1/.
·;ιjο,1 <J ;,;.ιι.ΙJι ί; ιυι.;.
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;ιιιJ.J.ιί ,1 ιι1ιι1:,,_ιiμμ1ιr1ι, ιιι ιι;ιιι1ιι τι>11 ;1 ιι ιι:,,_1ιί.()1 1' ν 111 011ν!)1ί·r:1ι1 r1JΙ•
.
:11 ιι11;1ίί.ί.1ιν111; /.1(1 1(1 Ιι)ΙΙ(I ((l'l(Jl 1 ((\'ΙΙi.1jψ1 ι.::.

Ι\Ι:11,ιι1 ί \'(( ;ιιι1Ί1111 1(1'11ί ' 1 1ιν1ίΟ1111:::, ((l'ΙΙί 11 1JΙΊ'(/.{_)Ι)i'Ι)Ι::: 111 ι11ν
;{((\Ι(;Ι\'1�1\' 111)\' 11)(1)\1 (_11/.IΙ.)\' 11,(tll 11)\' /.1(1 ι)Ι'\'1(/11(ιJ\' \1)1 1 ((\'()ιιιι'ι;1ι>11 ,
/.((1 /11 /111(\' ((1 1()ΙΙΙLJΙ(\' :ιι_ι1ιιιιιιψ1ιγ1'1 ν ,11_!()::: rιι.:: Ιll 11'!;1(r:1ι::: ΊΙ)I' ;11 ι_ιι-

1\ιίί).ιιν·ιιι;. Λ1 111i ιΊ ιιω; 1ι:ιιιτι ί.11 1)ιι1 1 i.Ι'Ι((\' /.1(1 ιι ι' ιι11 Ίt) ;(\'/ ι 1' 1ιιι 1,:::

111ν ι.1ι1''\1
' 1ΗΙΙ\' :,,_111 ΙΙI\' ιrιιι,11111i11jΙΙ(. -�2ιΙΊΙ l j 11υ11 /.1ί ιιι•rιί 1)1 \' 1ι;ιιιr1 ί.ιι' 1111' ιψ!),'11' ί.1 Ί ,111'. () 1ίνΟ ιιιιι:ιιι.:: 11Ί11 1,ι; ;�1·1 11111ι11:,,,ι1\' 1ιν ι111,)1·;1ιι1ι
Οιι /.Ι(l(((IΊ 1'1 l(l'ΙΙΗΙΙ 1\'Ι Ιι)ψ11.:: /.1(1 ()ιι ί,11 1,ι.:: ((1'1() ! (1(111\', 1 l'Lll(),'.1)/ll \'()::
1)1ιιιι;.{ι'ι ι.:: ι ι::: ιιι 1) 1 ιψ1ί 111.:: ι)()1•ί.1 ί1ι:::. Τ1ιΙ'\Ι
' t\'Ιι°11\' ;1ι_ι1·:11Ι \'Ι( 1)11ι111 1 λ1ίπ111111' 1/.11•011_111ιν 11111 1ι:1ιi :11ινι1Ί, 1i,11 11ι1' ;ιι ι_ι1j\1ίί.ί.11 /.111 111 rιί.
r111 1 ιι;11ιι'ι)Ι1 1\ιϊ.1 1ιι1 11.:: 111.1-,JΙ\', ,'\1ιi11 11,iνιι\' 1'ιι11 11:ιιψ1ί νιι ιινιι:111 Ί ς11

ι\ι \: :1u1·:111 1·ιι I c,ιιι_ιιιί r1ι; ο;,,:1\111; 1ι11 1
ιι.1ιi 1/.Ιtl'Ι'νιι. 1·1ι 111 1 γι'ν111ι1 ι \' 1 · ι_ιγιJΙΊ111·\'t)\' 1ί

1νιί 111 .
111::: ψ1•χ1zιί ,., 11>11 ,'\1
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ιιι; 1\'Ι ι_ιγι 1ιι.::

1ι11 1

1·�ιί ι_ι1 1111,ι ()l'ι)Ι \'() .., .

Ί ;/11 1111'

11/.Ι(\'()1111(( \'(( ()1/.1';111 rιιι 111)\'()::: 1/.((1 \'Ι(

lt:l()t/ ιιι11(1 1 ι)Ι(t ΓΙΙ\' ζιιι1j1' 1ι111.

Ί'ιi11· ιι;,,:1',·1r1 rιιι :,,,111 1ι,ΊιΗ11ιι11':.1, ιι1 1Ο,'ψ11ψ1ι, 111 1111:,,,ιί :,,,ιιι :::.11 01 1' 1ι

ι1ιι)\t
' t

:ιι_ιιι; ι 1/.Ιϊ\'ι•. Ί() ι1.1ι11ιι\' ιι1•1,i; Ι Ι'l_)Ιι!'/.Ι Ι ω; ιιι_ιΟιΊν. ΊΊiτι· lj ζ1,J1j

1-ι.1·ι•Ο1·ιιι,'•νπιι1 1ι,1ιi Τίt ι'\1·ιψιί ;�ιι1 1 ΓΙJV ,11· 1_ιι11ι1 Ι'('(t)Ι 1\', ,11ι1Ί1, :,,,1ίΟ1·
ιJι,"(%lJ()l'1)Ι; /.((1 lj ::ω1'1 z1•λ1ί ()1(\' 1() Ιjl__)Ι /11) ι)Ι'((1/.1, 1/.((0ίιη1ηιι1 1(11(

μιιι zίνψ11.:: 1υιιί.ιj 111Ίιιι ιrrιι\' ιί,11 ιι_ι1ι ;ιι_ιιΊ\'ΙJ
μιιί :tl__)(('(/l!(I I/.Ιί (lilΙ)\l' !)lljl((.
ι\;ιιψ1ιΙ11jrιιν ιιΊ1ιι;ι1,ι•ν ΤΙ).:: 11 ί.1 ί1ι; ::ω1ί::: ι 1·ν1ι1ηιι,1ι·ί.111Ο1°ι_ΗιΗΙί:::

ιι:rιiλ1ιι•ιιι; ω'\ιιί;-:1ι.1().::,
/.((1 ((,'/()Τ/'/.1'

r11.:: ιι.,ιi τι::: 1ιλ1 1 01Ί'\ι:::. 11.:: 1ι.1ιιγ,ψ11Ίοι ι::: :,,_ω

τ,ι 111,υΊι)Ι<ι· ιtl__)/.Ι-ί z1ίΟ1·

1·\•ι' ι_ι γι lί( 1<11' (t[<) ! lι!I' \'Ιt !l)} j;ί,1ί:ιrη 1/.ί(Ι'/,\'(( /.ltl \'(( /11) ι) ΙΙ(Τ((Ι_JΙ(ι!ι!Ι]
ΤΙΙ\' :::ιιι1Ίν Τ(Ι)\' ιίλί.ι1JΙ'. ,.\;,,:,i !ΙIJ

: τι_ιι':ιι, \'Ιt Ι;i.1'.11) /.<ι1·1ί; μ1υι>1'1ί. ι ι: τι>\'

Ιι'ι)Ι,'Ι' ί!l_)Ι':::ι>\'11(, :11'i_Htl' ΤΙΙI' ,11·Ι__)φι'ιί).ι1\'[ι): Τι>I', Ιϊ ι)Ι'\'11.ΤΙ!\' ,11'ι_Ηt\' τη:
ΙΊ1:. Ι 1; ΤΙ)\' ιι:11·ι)Ι(\'/()()Ι;\'ΙΙΙ' rι>Ι ' /.Ι)ιψΙ>I'.
Λιιι Ι'Ιt �ιίιΙΙJ zιt\'Ιί.:: μ1ιιl' 11 ί.1 ί1ι1· '::.(1)1ί1· ..1ι_ι1·:11, ιι;,:1;μlj ν1ι ιι:rιιί.ί.1ι
,
Ί'Ιi ,1ι_ιιι>τιιι..,ι;,:1;,,:1,'ι; ιι.1ιi r,11· Ι"ι 'ι1>1,Ι!Ιιi1·. τ1ι::: /.ιι;,,:ι'1ι:. τιι I ι.1ιπ,,'ηι1ιτ1ι. r1ι:
,lι)()/,\Ίι, 1 1,;. \'(( .ll(l,'ιJΙj 1·:1ΙJΙ__)Ι 1ι',:.ιiμ1\'().:: 1(,1() 111\' ι)11ιι1 !JΙ)l__)I(\' /.((1 τ1ι:
.1,>rιι.1,iι ΙJτιι.:: τ ιι1•

:ιι,_ ι1j,,ίί.ί.,ι\'1<>:. \'(t <tΙ'1ι.1ι 1··:Ξ.11 την :::(Ι)ιΊν τι>Ι', \'ιt
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εντείνη ;..:ω ;τολλcι::τλιωιιίυη τω; ε;..:δηλιίΗJr-:ι; τη;, τcι; ;,:ιηει•Uιί νω:ι;
τη;, την δοc:ίυιν τη;, την ωφελ ιμ ιjτητα ;,:ιιι ιι:τοτελευμιιτι;..:6τητιί τη;.
Να ;..:α)).ι�χ>γψηJ ύλα τ(( ιποιχεία τη; ι•;τοιπιίιπίίJς τοι• r.ίιι 6λιις τιι;
δι•ν(ιμ ει; τη; ποοιΗ,J;τι;,:ιJτητιS; τοι•.
Ο cίνUοω;το; είνω ζιίJον λογι;,:6ν· (ιο(ι ζιίΗ)ν ;..:ω λογι;..:ιiν ον. 11
ζωιj ΠΗ' έχει να πληοιίJυη ανιίγ;..:α; τη; λογι;,:ιj; τοι1 ι•;τοοτιίιτεως, η
ο;τοία α;τοτr.λεί ;,:ιιι το ;..:ί•οιον υι•ιττιιτι;..:ιi\' τοι•, ;,:ιιι cινιίγ;..:ιις τοί•
υιίψιηιi; του, το ο;τοίον είνω ύογιινον, μ{υον, διιι τοι• ο;τοίοι• το
;τνεί-μα ε;..:δηλοί•τω πς τον ι•λι;..:ι5ν ;..:ιSιτμον. Λι διιίψοl_)ω λειτιΗ'[.)γίω
τη; ζω1j;, ω πνι-:ι 1 μιιτι;..:cιί ;,:ιιι ζωϊ;..:ιιί τοι• λι,ιτι,1•0Ίίω, ποι:πΕι ιiλω νιι
;τ ληοιίJ\'Τω οι•νι-: ιδ ητιίJς, ιτι1 μψιιJ\'(( ::τuος τιις ιινιίy;..:ιι; της ψιίιτι·ιίις τοι•.
Ί'ιiτε ζ;1 ;..:uνr.ί; τελείcιν ζω1jν, ιSτιιν ;,:ιιv::τοι'•τω ιiλων των ι-:;..:ι'\ηλιίΗΗ'
ων CLL'TιίJν ες ολο;..:λ1jvοι• ;,:ιιι μr.τιί λιJγοι•, ιιλλιί ;,:ιιι Ε\'Τι\ς των ιiuι,Jν,
τοι•ς οποίυι•ς του Οϊτουν ω ιινcίγ;..:ω ;,:ω ω δι•νιίμι-:ις τοι1 δηλι�διj η
ιbίιι τοι1 φί•υι;. 11 <Η1Η{ι_Jοούνη ιίμ ως και η ι:γκu ιίτι::ιu, πι: u ί των οποί
ων ωμ ίλουν οι u u χuίοι φιλιίοοφοι, ι:ίνuι uπuu uίτιιτος ιί u ος διιί τιιν
uπιίλuυοιν της ζωιjς. Είναι uπu uuίτιιτοι, i')ιιίτι ιίλuι uι φυοικuί λι:ι
τιJυι_J γίuι του uνΟuι(ιπου και 11 πλιj u ωοις των uνι1 γκιίJν του, Ηυνδίο
ντuι μ ι: ηδονήν, η οποία πu u uούu ι:ι τον ιίνΟu ωπον ι:ις κuτuχ u ψrι:ις.
'Οτuν ο ιίνΟu ωπος uπολuμ jίιίνιι την ζωιjν ι:ν τω μ ι:τ u ι,1 του απολύ
τως αναγκαίου, τιίτι: η ζωιj δι:ν i')ιuτu u ιίιrιrι:τuι ι:κ των Ηυνι:πι:ιιίιν
της κuτuχ uή οι:ως και τιίτι: uπολuμllιίνι:ι κuνι:ίς π u ιί γμ uτι την
χu u ιίν της ζωιjς.
11 τι:λι:ίu ζω1j uπuιτι:ί να ζιι κuνι:ίς φυιrικιίν, uπλούν, λιτιίν κω
ι1πι: u ιτον !Jίον και να πληu ι(ιντuι μιίνον uι uπuuuίτητοι οωμ uτικuί
uνιί γκuι. 11 πολυτίλι:ιu, ο πλούτος, η χλιi')ή uφuι u ούν την uπιίλαυ
ιrιν τιις uπλιj; ι:υτυχίuς και μιίνον μ ι:uίμ νuς π u οοΟίτουν.
Την τι:ί.είuν ζω1jν tη zιινείς, ιJτιιν ιzμιτιιλλι:ι'•π.ιιι ::τλ1jοω; την
Ε;τί τη; ΙΊ 1 ; ι')ιιψιωίν 1()l " Ι)Τ(L\' Ε::τωιμ:ί.1jΟη Ες ολοzλ1jοοι ι την χοον1;,:1jν ι')ι(ψzειιιν τη; ζω1j; τοι 1 · ιiτιιν 1:::τοιιγ1ιιιτο:τοίηιτ1' ολιi·ι.ληοον το
;τοιτιiν τη; Εςι-:ί.ίςι-:ως, την ο;τι>ί((ν τι>ι • ι-:;τι:τοι: ψ< ιν οι ιiοοι τη; γι: ννιj
ιτυίι; τοι•, zω τη; ο;τοίας 1jτο bι:zτιzιi-;- ιiτιιν ι:ξιjντί.ηιτι:ν ολιizί.ηοον
το zειμίλcιιον τη; ζωτιzιiτητο;, της ι:νι·uγητι;,.ιiτητο; ;,:ιιι τη; ()11νιφι
Ζ<iτητος, μι τιι; ο;τοίcι; ϊzι:ι ;τvοιzωΟιί η <LΤ<ψιzιiτη; τοι•. ι-:ιίν ι'tηοι
::τι,ιιΊμιηιz<ί !'\'ΤΟ\'ο\' zω γ<iνιμον ζωιjν, τιiτι: το i'.!'ψ'ιί.ωον ιιι•τ<i ()!'\'
ι:;τ1jγι zιφι'νο. /.η zιινι:ίς ηί.ι:ίcιν ζι,J1jν μι: το να ((;τοι.<φ/Ίι'ινη την
;.ιιιΗίν τη; ζω1jς, την ιψο(_Jψ<ί τη; ιι,ιΊι11-:ως, την ·ι.ιι0ιι. l_) <>Τ1JΤ<ι, ΤΙ]\' /ll> l_) 
ι,ωοιν, τcι ί'ιημιιΗ'QΊJJμ<ιτcι τοι• πνι-:ιΊ μιιτο; zω τη; τι'zνη;, τιι.; ιι;το1,ιιι1 ιτει; των <ιιοΟ1jοι:ων, το γί.ι•zιί μι'Οι• τοι• 'Εuωτο;. Λι'Τι1 bιzωολο
ιοιΊ ν i'.αι Εςυψιιϊζοι•ν την ζω1jν, ιSτ((ν α;τοί.<φl-\ι1νωντω μι: i'.ι><ψιιiτη,

l
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τ(( Υ.ω ιιι'τι_)()\Ι . t-..lί<t Υ.01\'Ιι)\'ί<ι Ϊ.Ο'{ΙΥ.ΙίJ\' ()\'TIJJ\' Uιι ι':τ(_)ι·;τι-- \'(( ;-[1((_)1'/η
ιiλ<t t<t <ιγιιΟ<ί. ιιιrτ1ί. τη; ζω1j; ι:ι; -ι.<L!)ι· ιί.νΟ(_)<ιJ;τι )\1, ;τι)Ι ι ζη ι';ιί- τη; 1 Ί ι ;
-ι.ιιι <ιν<ανι'ιϊ τον ω' (_) Ιt τη; ιημο<Η/ ((ί (_)<t; τη;.
l;Π<t\1 ((/.((/l[)<(\'0/ll·ν ιίf).ην μί<t\' </ 0(_)((\Ι 1·()1ί), <JTI 1J (('(ίΙJ\Ι ί(( τη;
ζω1j;, ω ΟΠ(_)!]<JΠ;, ω <)<)Υ.ψωιίω, ο Π<>νο; -ι.ω t(( <'>ιί.Υ.(}Ι'ιt 61-- ν ι-ίνω
-ι.ιιΟ<Sί.οι• <ΤΙ'/lί/ ι•ιί. :τ(_)ο; την ΊΙJίνην ζω1jν. Ί'ην ι•;τ1ί.(_)/ΟΙ1 01tν -ι.ιη<ί.<ΙΤ<t
οιν ι'zι-Ί ()Ιj/11()1 1 (}'/ΙJ()ΙΊ /l()\'Ι)ν η <ψ<ί.Ο!Ί((, () ι·γωϊομιi;, η Υ.((Υ.ί(( Y.((l η
ι'λ).ιΊ ψι; τοι• 011 \'ΙιωΟ1\μ1ηο; τη; <)ΙΥ.Ιω)(}ιΊνη;.
Ο ι'ινΟ(_)ω:το; <iμω; 1)1·ν ι-ίνιιι μιiνον ζιίων ω.ι.ιί -ι.ιιι ;τνι·1Ί μ1ι. 11
;-[(_)()Ι)ι)ο; %1(1 )j 1-- ξι'ι.1:Ξ,ί; τι>ι• ω; lι'l'/IY.)j; ((T()JIIY.()Γl]TO; ι·ν τη </ ιΊ()ιΊ
�''(Υ. ΙΊτ<tι 11; την Υ.<tί.ι.ιι' (_) 'fΙ Ιίt\' -ι.ιtΙ ιινιί.;ττι•ξιν ΤιιJ\' ;1ν1,ψ<η1:,.,.<,-,ν
ιιι•το1Ί Ι<)Ιοπjτι,ιν.
11 τι ίχίιι ί. 01:τ<iν ζι,,ιj ;-rι_ι�':π1 \'Ιt ιι:-10/\ί.1':τη 11; την τ1t;1·ίιtν ι'-ι..πι•
ξιν τοι ι ΗΗ1)ΠL_)Ι%1>1Ί μ<ι; 1·:ί\'ίιΙ, το ο;ιοίον <)ι·ν 'f\'ΙιJL_)Ι°ζ<)JΙΗ'. <tί.ί.ιί το
ι>;τ11ί1>ν ;τ ι_ιι';πι \'Ιt '(\'ΙιψιΊιωμι ν. Λ:τιιίτη()1 ; λ1>1;r<iν ι)ι<ί. ν<t ζ1\οη
Υ.<ι\'ι·ί; μί<ιν πλι-ίιιν tω1\ν ι·ι\'Ιtl η '(\'1,-J()Ι; ΙΊιι1 τ<>1Ί , ι·ίν<tΙ η <t:-t<i:.σηo1;
τη; L<></ ίιι;, η <J;τ1>ίιι ((:-tοπλι-ί ι'νιt των ()Υ.ιηι,',ν τη; ζω1j; %<tι ;,:1ιΟ1\
%Ο\' ;τι_ιο; την %<Ηψ1;,:1jν ι>1•ιιίιι\' τι>Ι' Lι-, ιι:τιι\'τι>;. Λί.i.<ί. <ΤΙ''(/(_Η>\'ω;, ι)ιιt
νιι 1·;τιτιΊ 1zΟ1j ιιι•τ<>, <t:-�ωπίτω μίιt ι'γ;,:ιιψο; 1<;ι1 '{ίιtν<rι; τοι• ()ι,- >μιt
το;, το1 1 ν<>Ι' -ι.1ιι τη; ψΙ'jtj;.
11 (ΗΗΙ ίιι ((;[ ((ΙΠΙ \'(( ;,:ι_ιίνωμι:ν Τ(( ;rι_ιιί.'(!Ι{(Τl( <izι Υ.((Τ(( το <ι ((ίν<iμι·
\'()ν, ιιλλ1ί. -ι.ιηιί. την :τι_ιιιγμιη1:.-:ϊjν ιιξίιιν :το1 1 ι';οι•ν <)Ι<ί. τφ' tω1\ν,
:τ ι_ι <ί.γμιι τι1 ο:τ<JΙ<>\' ιαιι1 rι ί μι·ί.ι'την τη; <1·1Ί<JΗ1ι;.
11 ιΊ;ωι_ιξι; (J(J)!'((Tl%Ιj::. ()\((\'()ητι-ι.1\; %((1 ι111•;ι-ι.1j; l"(l"l(t; 1"1\'((Ι
ιι:τι((_)ιιίτητι1; ;τι_ι <>ίΊ,,ιiΟι·ιτι; <ι-ι.ιiμη Υ.ιtΙ 1)11t την ;,:ιιλί.11' ι> ΊΙΊ<Η' των ί.ιη'
Οιt\'ΟΙ'<Ηίιν ι'\11 \'ιί.μιΊιJν τη; Ι\Ψ/t\; ;,:ιιι την πί.1Ίο;1<>ίψ11ν τοι• ιινΟι_ιι,'ι
;τ<>Ι'. Ι•:;τ1τι•γχιί.νο\'ΤίtΙ τιι <ί ι_ι1<πιt των ιι:τιηι'/.Ηψιί.των μιiνον ι)ι<ί. τη;
<ι(_ψΟ\'Ιί':Ιj; ιινιι;π1Ίξι·ω; ;,:ιιι τ<ιJ\' τι_ιιιίιν τοιΊτων. 13ι'ιιτι; τη; ι\11ινοητι
;οj; -ι.ω ψι•χι-ι.1\; ι•γι-ίιι; ι·ί\'ιιι νιt ι'\1ιηη ι_ι 1jτω το ιΗ,-ιμιt ιφιiλι'\'ΤΟ\' ιt;τιi
μπω)οτι;,:ιί; \'ι>()οι•;, ι'\1Jί.ητηι_ι1ι,-Jι)ι-Ί; ΟΙ'<Jι'ιι; Y.<tl ίΗ'ΤΙΙ/Λ'<ΤΙΥ.ιί.; :τ(_)ιί.
ςι'ι;.
11 ()ωμιηι;,:1\. <'>ιιt\'<1ητι-ι.1j ;,:ιιι ψι•;ι;-:1j ι•γι-- ίιt Οιt ι--ίνιιι ;τοί.ιί <ΗΗ/ ιι
t.Ηrτt' ι_ι ιι. ιιν ζη; ι·ν μι-'()ω ιιι_ιμονι:.-:<ίι; 6ιιιπΟ1-- ιμι-'νιιJ\' :τ ι_ι<t'(μ<ί.τιιJ\'. ι-·ν
μιΊΗι) ι 1 yιι,-J\' (J(ιψιηι;,:ιί,; %((1 ιιιz1 1 (_ΗΙ,)\' t) 1 11zι;-:1ίς υνΟι_ι ι,'ι:τ1,ιν· Y.((l ((%(1 /l lJ
Ι(\' tη; νοι·- ι_ι1ίι; Ι'\' μι'<JιιJ l"{ΙΙι,J\'. ιψμιJ\'11/.Ι;J\' Υ.Ιιl ιιψιtίΙιJ\' ()1/.t:ι,•ι·ιι)\'.
Ληλι·ί -ι.ιινι-·ί; ,_. � ιιι•τι,-ι\'. ιι;τω-:τιί ;-:ιιι ωι ομο1ι,'ιηΊ ιΊ; τι>ν Ηιι•τ<iν τ<>t'
ιι:τιi τιι <Π()Ι;(t·ίιι ιιι•τι'ι τι>Ι' :τι· ι_ι φιίί.ί.ι>\'ΤΟ;. μι'ιιιι Ει; nι ο:τοίον ζη νοι·
(_>ι,-,; 1\ ()ωμιιτι;-:ι,'>;. Φ�ΊΊ γ�· <iιHJ\' ί)ι'•\·ιιιΗιι μιtΥ.(_Ηί.ν ιι:τιi ιινΟιΗΓι:τοι•; Οί.ι
j)!'l_)(ΗΊ;, ιι:τ ι-'λ:τιι'>ιι;. ιι[i()ιΊ λιJι•;. ζι,-J\'Τ<ι; ιί\'ΕΙ' Ο%ιJ:Ίι>1Ί _ ίt\' Οι-'ί.η; \'Ct
ι'\ιιιτηι_ι1\; την ι1ωμιηι;,:1\ν -ι.ιιι ;r\'Η'μιηι;-:1\ν Ι'Ίι-ίιιν <Jι>11 ι-:ι; το ιί.ι_ιτιον.
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i\1:τοι,�-ί να :::η %((\'!·'ί; [\' μιΊΗιJ ι•yι<1J\' %ίίl ωι,<ιίων ιΤ%!'ιj>ΗιJ\', Ειί.\'
ϊ;η %(Π(((ίΠ]ί!Η το [(T(J)T!'l)l%()\' TOl' ι:ίνω l"(tt'; %(([ ωι,cιίο\', 11 ψι·χι
%1] ωψι1ιiτη; �·:τιτι"ι'ί/ινπω (\1ϊι τη; '(\'(1ΗΤΙΊ1J; των μ1:γιί.λι1J\' γι,ιηιμι1J\'
τη; ζω1j;, ι')1c1 τη; ιιΊ'νιiτητο; των O%ι'tj•HιJ\' %<ιΙ δ1c'ι τη; cι\'<ητι'•;ι·ω;
των εl''(E\'<1J\' cΤΙ'\'ίίΙιJΟημc'ιτων, διϊι τη; :τι,οοηί.ι,Η!ΗιJ; τη; ψl'Χ!\; 1--ι;
ιi.τι ι•ψηί.ιiν, ι:ι•γι:ν{;, ωι,((ίον %ίίΙ μι'γ<ι. δ1ιί. τη; διιφ%ιΗ1; !'\'<ιΤΕ\'ίοι'
ω; τη; ωι,ιι1ιiτητο; τοι• %ιiομοι• %cι1 τη; :::ω1j;. !'Ι δ1•νcηιi\' %cι1 τοι•
ι•:τfLJ%<iιψοι•· ιiτuν uνu;ττύξ η κuνι: ίς μrou του π v ο π uντιίς το
ουνuίοΟΙJμU τιι ς δι;ωιοούνι1ς και τιι; ;τ v ος του ς άλλου ς uλλ ηλι::γ
γί> ης και uγά:τ η ς- ιiτιιν κuτuΙ!άλλ η πάιτuν ΠιJ<ΗτπάΟι:ιuν χuι ιιγωνι
ζι:τω διά τ ην κuλητι.' vι:υιτιν τιι; ,ωτuοτάοι:ως των ιί.λλων.
11 ζωιj ι-ί,·ιι1 :τί.ιJΙ'<!Ι<ι ι'11' ι·%1-ίνον :το1• 1' ;,:1Ί :τί.01·τον ,1; την ψ1·;,:1jν.

Λί.ί.ιί. ι'Jι:ν ιV•\'<ιτιι1 %(ι\'1·ί; ν<ι ι-- ί:τη :τιηι'. ιiτ1 ι-'tηοι' μί<ι\' πλι-- ίιι,· ζωιj\'.
�·ϊι\' ι'J!:\' ι:ςπι'ί.ΗΤF %((1 ΤΟ :τι,ο: T!j\' ίf l'<!I\' %<ιίJΙJ%ί)\' ι'JΙ<( τη: ((\'ίΟ!(LJ((
'((ιJ'(Ι];. 1-:ϊ<ν η

ιι ι·•<!1;

1/.<ιΙ η ζιιJΙ] <ι:τοj)ί.1':τιΗ'\' ΙΊ; την i<Ξ,i'i.1;1\' τοι•

;T\'l'l'/l((T();. %((1 ((\' η 1·;1'ί.ιξ1; ((l'TI] ι'11:ν 11:τιψι-ί \'(( ίίl'\'Η/.1jτω ;,:ι,ψί;
τ

OLJ';'((\'lιJJl(H':. %ιι01j1/.Ι)\' Τί)I' ((\' Ο ι, ι,J;ΤΟΙ' :τι,ο: Τίj\' ιι Ι'Ι!Ιν %((1 ; ι,ο;

Τ()

:τν,ι·•ιι<ι <ι1•τ1j; Ι'ί\υΙ η :τυι,<ι'(ιιJγιί οι,·1ιι,·1ιψι1J\' ι'11υ νιι ι\1 1 \'ιη<<Ι το
0

:τ\Tl' J lCL τη; ι· η; \'(( ι·;ι ί.ιοοπιι1 ι'J:' ((l'ΤΙΙ )\' %((1 ι·;ιιιΗι ιιί.ΓCπω η ι'11ω1,')\'l(!Ι; τη; <ι\'Οι,ω:τιiτητο;.
ΊΊ:ί.�·ίιι ζω1j ιV•\'υτιι1 νιι 1·ί\'ιι1 η <ηοι11:.-:1j :::ι,Jιj <ιί.ί.ι'ι %ιι1 η :.-:01\'ι1J\'Ι
:.-:1j Τ Οl((Ι', Τη. η ·�ω)j Jll((; πίχίιι.; 1/.()1\'(Ι)\'ίιι;. 11 'Ι.Οl\'(1)νίιι ((l'TI] ((;-[()Π
ί.,ίτω <αιi ιινΟι,"'ηιΗ•; :τοι• ζοι•ν πίχίυν :::1,J1jν. :.-:u!Jι,J: :.-:ιι1 1·:.-:ι·ί,·η
:τοι• ι)οηΟι-ί Τ ι( μΟ.η τη; \'(( τψ· Lί](!ί)Ι'\'. Την ιj'Ι'/ί]\' T<!l' ((\'0LΗΙ);Τ()Ι 1
1·:.-::τιιιι'11Ί1 ΙΗ'\' :.-:ιι1 <ινι•ι, 1 11J\'ι)ι•ν τ<ι ιιι·<π1jι,1<ι. η ιι 1ί.οιΗΗf ίυ. Τ<ι Ίι><'ψμιι
τιι. <ιι ι·:τιιπιjμω. ιι1 τι';,:νω. το ΟιΊιτι,ο\'. ο τ1•:ω;. Ί'ι-ϊχίιι 1'11· :.-:ι!t\'11)\'Ι<ι
ι·ίνω 1·%,ίνη :το1• ;τ<ψ1';1Ί ιΊ; <ii.ιι Τ<ι ιιι'ί.η τη; 1·:.-:τιi; των μι'<!ι,ιν τι�;
0

ζι:)Ιj; '1.((1 Τ(( 111'ιΗ( ((l'T(( τη: :τ\'IΊ'/l((Τ\1/.Ι]: ;τι,ο<i1'1()1 1 • <J/1 ;ι,ψί; 1/.l(\'! \'I(
ι'ί.ι-γ;ι)\' 1/.((\ υι·Οιιιi\'. ()l,'TI. ()Τ((\' Τ(( ιιιΊΗι ((1 1 Τί( τοι• :τοί.1τ101ιοι• (J[_)'(((

\'(J)\'0\'T((I :.-:ιι1 1'1t1Ί'Οt 1 \'Ο\'Τω <ι:τ1i ι1.\'<ιι,μ1)('1ίοι•; ιί ω'Jιο-ί; ιινΟι_y,,ι:t<JΙ•;.
;τι,ο; ,ξ1•:τηι�1'τψ!Ι\' ((1Ίψ11/.ΙΙ)\' (!,(();Τι()\' 1] ιι (!TL)IIJ)\' ( ... )
Ι·:ιίν η

((L)j((I((

ι:ί.ί.<ί.::: ι'ιι ()ιωι·\· ΙΊ: ΤΟ ι!Ι]/ΙΙ·ίον. :τοι• ι'ιι Οιωι· ·ι.ιιτιί.

την :.-:i.<ωο1:.-:1jν 1·:το;1jν. τοι'•το οιι ι·ίί.πω 1-ι: τιι /ΙΙ'<!ηίι�ιιι :.-:ιιι τιι;
ιι 1ί.ιΗ!οιι ι:.-:ιί.; L jοί.ιί.;. ι!LJ'(Cι\·1,·ω1 ι; :τοι• ι·ί;ι)\' ιι ()ιί.01·1 τιiπ I ι: την
ιυμψ• των. () /ι><iνο; :τοι· τι�1' ;1 t ιι.:ωπί.ι·ί το <ΠΙ]Ιl<>\'Ι τη; t1,J1j:::· τιι.
'(Γ(ίJ\'ΙJΤ(( τιΗ' Ι�ίιJΙ' το 1•11 ιί.<'1t ΤΙ];. ϊ)ιίΟ\' 1 \'Τί!\'t1JΠLΗΙ. tij ·ι.11.\·�·ί;. ιiι!Ι!\Ι
η ι'1ι�ιί.ιrι; τιΗ• :·ί\'ω π·τονι,η�'ι_Ηι.. 1iιΗ)\' η ιαι1·1.τηΟ� ίιrιι. ;τι·ίι)(( ι·ίνω
ιι�--ιιιί.ητι'ι__!ιι. 1ioo\' τιι 1·;.,.ι'11jί.ωΙ)�'ντυ ΙΊ''(Ι'\'rj ίίl'\'ι1 1(1Ο1jμιηι1. ·ι.ιι.ι ιιι
lι 'l'jt1/.ιιί ι'11·νιί1ι11; �·ίν111 :τ�·ι�ιιΗΗiτ; LΗΙ.Ι. τ1iιΗ!\' !Ί'LΗ'ΤΙΊΗ!\'. ;τι•:.-:νι,'η�·
LΗΙ\'.

:τι.Οt'ί!l(Ι)ΤI LHJ\' ·ι.ιι.1 ΤΙΊ.i \()Ti (__)()\' '(1\'Ι Τ<Ι.1 το ι'•<ι (Ι.(ψ(Ι. τη; L(ΙJlj;.

τιiοον ΙJ ζωιj ι l\'(ιΙ τιί.ιΊιιrι\Ηι, :ιί.ιιι•ιJΙι,,,ι·�_Ηι.
ί\ν()ι_>ω;το1, ((ι)Ι ί.ιι ()\ μι>1 1I i\l11 %((Τ(((!Τι>ι'ιι πι· την �(Ι)Ι,\\', /ΙιJ ΓΙJ\'
,'><ι;ιιινιίπ ι'ωτιι;ιι zιι1 ιιιίτιιιιι. Ι·>ιωιι 1·i.11U1jπ ΤΙ)\', ;,_ιιί.ί.ιι· ι__ι γ1jοιιr1'
TrJ\', πί.11ιι:ιιι11jοιηι' την ·r.1ι1 1 ·r.I11 τιιί.ί.11•(J1ίι1· 1 ην 1·,•11ί.ι(ι;. Χιφ1ίrι
TIJ\' L.(ΙJΙJ\'. :111'r1 Γι) '(Ι.ι•;.,_ιi ;ωr1Ίι11 rrι: L.IIJΙj: 1ι1';ι__ι1 τιι: πί.1,•τ1ιί1ι: (JΓ((·
'(ιiνο;, ιιί.ί.ιί ;.,. 1ι1 1<:Ξ,1Ι''(Ι,·ιιωr�' ΤΙJ\', ;rι__ιι>ίt'(ι'tΊ'Ι·τι' T)J\'. ι)1ιi11 ,11· 11J\'
;τι_)()(('(ΙΙJ'(Ι\\' ((Ι'ΙΙJ: :lLΙtΗί'(Ι lίίl ;.,.1(1 ΓΙ) 1·: '( ι(J ΙΗ(::.

Λιιrι_ιιι;ιΗιιι· ΙΙ)\' ζωιj,·! Λ<ιτι_ιιΙ;ιινι-ι·; τφ· t.1,ιιjν, LIJT()l,'\'ΓΙ·: το ιι 11<.

ω1;,:οι',,·rι·; T)J\' ιι'(ι'ι;111ν. ί.ιιτι__ιι ι;πι· ιι1•rιiν τιιν HiΊi,·· ι)1ιiτ1 ι1101;1 ι'ιι
τ,ι: Οι()( rJιι>; Ι'Ι\'1(11() ιI ω:. 11 l.(l)Ιj .;,,((1 11 <ιγι'ι.1 ΙJ.
(. Ι.τιι r,, 11,,i;ι" r,,ι· .. ()
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1J.,';

ι\ΙlίJ ΙΛ 111'.\ ΚΙ.1.\11 ί\'Λ 1�2:-.i ι\ll lλ\�2'1<-Jl'll�Kl.l�li\.'

Τιι 11 ιΗi Ι•ιΙiί.�'ιι τιιι\' 1ιι·'(ιίί.11J\' !J,_>ιJΟ%Ι1ι,'J\'. ι1\' ;.,.1ι1 '(ι_ι<ίιι rJ%<t\' '(Ι<Ι
,'1ιιιιι ιJΙ_)ΠΙ%ιJΙ·•; ί.ιιο1·•; %<tl ι11· ι'ιι.ί.ι>1•; ιιιιι·ι,•ι-: τ,ι %ιι!)1',·ιι. ιJ1•μ.1ί.1τι>Ι'\'
ιπιι Ι>ιιιΗzιί ηιί1zιί %Ι)ι_>1 '•γ,1ιιrιι.
Κι)Ι\'ΙΊ 01•μΙ\01•ί.1j ιiί.11)\' 11\'((1 'i ηι)ι:λ<ι

()TIJf(l ηνιί ι ιιιτη ο' ιίλο υ;
•λ
του; ιινΟ ι_ι ι(ι;τοι•;. χωuί; i)ιιίr.!JΙΙΤΙ\ </ ι ιί;, ;τίιrτιι;. </ ι;λοι•, τιίξιι; ιj

χιιιΓψιιτο;.
ι ωμιί;
Βοι• 'Ί
(( )1 «,\Ι(!Ι!Ι,ι.Ίιί\'ΓΙ(•>
lΟι)ιJ:: :\ι11 ! ιj:) ί.1·11 '/1!( T)J\' ((ι)ι·ί.11 <JTl)T<(:
«'Ι·:\'(ι.: <1 ιί.ι>.: ΙΊ\'ιιι (JψΗιι•υιi: ιιι·γιίί.,ι: ;.,.ιιι ;τι_>ι';τιΊ νιι ;τι_ΗΗΙΤ<ιΤΙ 1·•πιι1 <Ht\' ιι,'11·ί.ι1 ,i.:. 1 Ιιιι'.11, ιJ zιι(Jι'νιι: ,·ιι

ιι:�ιJ%Τιί zιιί.01··: ιι,·l!ιΗ,·1-

:Τ,Η'.: lf Ι/.ιJΙ•:: 1/.Ι(Ι \'!( ΤΟΙ'.: 1,/11 ()((\' ιι:-�ι ί.,, ,JΙ·•:. '\ιι 1·11Htl :τl_)ι>: ιiί.01•:
'Ι 1λιi:Ξ.1·,·ι):: 1/.((1 ΙΊ";'Ι'\'1%()::' 1'τι11 ((,l()%Τιί: ιιφιί 1/.((1 ()1'π1: ΠL)!l(( ΙΠΙJ
Οί.ιι 1 •ΙJ».
Ο :\ u ιιrτιuνιιrμιi;
ι\1iγ1>Ι Τ\}Ι' lψΙ()\;:
«Ι·:ι'ι,·. ιirιι,· :ΊΙ_)ιΗΗι ι\ΗΊ; τ ιJ ι'1ι,-ψ() <J()t' Ι·Ί:: ΤιJ Οι•ι11ιιι1Τιίυ1ιJ ;..:ιι1
()1•μη!1ιΊ·.: ιiΤι ο ιιι'1�-ί.ιι ιi: ιΗ>Ι' 1';1Ί 1/.ιίr1 1·,·ιt\ϊΊΟ\' ιJιJΙ'. τιiπ ιΊι1 ηιτι· Τ()
ι'Ιι:)Ι_)() ()l)l' ι·.ιπιι,i.: ΙΊ.: Τι) ()ι•ιTl((lίTIJLJl() %(([ :τιiΌ'l(l\'Ι' :τιιιΓπιι \'(( lίl'!(lj l·
Ϊ.Ιω()ι·ι; \\!' Τι)\' ιι,'\;·ί.ιι ,j l•ιΗ'. ;.., ι(Ι Τιirι· ι'ι.ιι \'(( ;τι_Η>ιllj !' Ι_) !Ί; Tl! ι)ι,-Jι_)(J
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(J\ΙιηΟ. 5, 23)
«!Ίατί Ι)λέ;τι:1; την αγ%ίδα, ;τιΗ' t:ίνω ιπο μ(ηι του ιtδt:λφο1ί ιΗ>ι'.
αιίJ το δοr.ιί. (_Η, ;τοι• ι-:ίνω ιπυ μι'ιτι 0011 δt·ν το ;τα(_)ιηηοι:ίς:» (Ι\ΙιηΟ.
7, 3)
1 l (_) ιί.ςι:ι; των Λ;τοιπιi)J1Jν:
Σει; ι-:ίυΟι-: ω'>ιλφοί· γωτί ω'>ιr.ι-:ίτε ο {νιις τον ιί.λλον: (7, 2(,)
Ο Ινhυυϊυμός
11 Ι\1:-τιιγ%ιψιί.δ !Ίτιί., ιπυ ()() μιί.Οημυ υνιιφ( (_) Ει:
«Κω εί;τε ο Κι1 010;: 1Ιολίi ιξιιίl_)ΕΤι>; είν' ε%Είνος, ;του δι:ίχνιΊ
την ίδιυ ιιμπιί.Ι)ί.ητη r.ιιτιινιiηοη οτι>\' ιι ι'i.ο. τον υγιι;τημι'νο, τον
EZ0 l_) li, τον ιtδ1ιί.ψψο. τον i°)1:τ l_)ιiοω;το, τον μιοητιi, τον ιrι1γγ1·,,1j. τον
%(ιί.ιi ij τον %(t%ιi».
Ο Ζuϊνιομύς
Ο /.ιιΊvιομιiς είνω ι'νιι ;τιψιιr.Ι.ιί.i")ι τοι 1 lνι)ο11 ϊιψο1Ί.
Το 11" (_)() Ι)ιl)ί.ίο τοι• /.ιιΊvιι�μιw. η «LιJΙΊ ΤLΗ( Κ (_) ιτιί.ηr.((» λιΊ-ι:
«Νυ ι:ίοω ί)ίr.ωος r.ω ιφι·(_)ιiλη:-ττος :τ ι)(); ιiί.011 ;. Νιι. μπιιχιΊ (_) ίζι·
ιΗιι ιiί.011 ; το11 ; ιινΟ ι_>ι,'J;το11 ; ι11· ιiί.011 ; τω•; %ιι1ι_>οι'1 c ιΗιν ω)ι:λιι οι• :; .
'0:-τιι,ς μι:τιιzι·:Ι(_)ίς.ι:τιιι %((\'ι-ί; τι>11 ; ιινΟ (_) ιι);το1 1 ;, ι'τιτι (Hf 1-- ίλι:1 \'(( ιμ'ιyι:
τω %<ιι ;τι_>ο; τιι ζι,Ηι. Ι ·:ίνω %ιιι ιιι•τιί. ω)ι,ί.ιι οί μιις».
Ο Ιuυhυϊιτμιjς
Ψιιί.μι>ί: ( ( J Λ 1·, 1)
ΊΊ (Ι)(_)((Ι()τΙ'(_)()ν 11 τι H" (_) ;{ \'(JTl' l_) O ι•;τιί. ι_> zιΊ, Π((l_)(( το \'(( %((Τ01%011\'
ιιι">ι:ί.ψ>ί Εν ιιΊ(ι;τη r.ιι1 ομονι>ίιt ι:;τί το ιιι•τιi:
Κομφουzι u νωμιSς
Ο Φιιν ΊΊ11'011 (_)ιι'ηηιιε τον Κιφιι 01Ί %ιο τι 1jτιιν <ι%ι_>Ιl)ιι,; η ιψ1τ1j
της υνΟ(_) ι,,:-τιiτητιις. () <Ι>ιί.ιiοοψ>; ι:ί;τι:: «<t'(U;τιί.τι· τοι ι ς <tνΟι_> ιιnο1•;.
ο ((\'(ιJΠ (_)Ος ιί.νΟ (_)ω;το; Οι·(ι)l_)Ι'ί ιiι.011 ; το11 ; (tνΟι)(ιJ;το11 ς ;το11 %(ΠΟΙ
%ΟΙΊ \' ιηιί. 1 11:οιι ιηι; τι'οοιι(_)ι·ς Ο ιί.ί.ιtοοι < : ιΗιν ιt ι) ι·λ ιι, 0 1Ί ς»
(Φι/.ιΗΗ>ψr.οί Διιί.ί.ογο1. ΧΙΙ. 5 %ω 22)
Ο l.:ιντυϊιτμιi;
Ο LΙ\'ΤοιΊψιiς ι-ίνιιι η ι:;τίι1ηι1η Ο (_) ψ!r.ι·ίιι της Ιιαωνί<ι;. 'Γνιtς ιι;ιιi
το11 ς Οι:ιιι•ς τοι•. ο «ΟΗiς Λτι101Ί τιι» (r.ιιΟιι',ς ιtνιιιι ι' ι_> ιΊ το 11·ι_>ιi /)1/Ω.ίο
των (υ;τιιJ\'(J)\') ι'Ϊ.Ε'(Ι':
« ϊ)ί.οι ι:01-ί;, ;το11 %<ηοιr.ι-ίπ %ιί.τω ιαιi τον ( )11 (_)<ινιi. 01•ιψιψψι1J
Οι·ίη: μι: τις οωιπι':: ι-:ντοί.ι:-::: των Οι·ιιJ\'. Νιι Οι·ι,ψι:ίπ τον Ο11 ι_>ιινιi
;τ<ιτι\Ηι οιι::, τιJν I Ίj ιιητι' (_) <ι ιΗι.ς r.ιι1 ιiί.ιι τιι ιiντιι ω)1·i.ψ>ι1 ; οιι; ·/.ω
ω):-ί.ιι,ι'; οιις. Ί-::τιιι ()' ιποί.ιιιΊ οιη ι·r.ι·ίνη τη ()ι·ίιι zuψι(, ;{()ll ι·ί,•ω
(((!l "(%(._Ητη "/.((1 ι·ί.ι-ιΊ Οι·(_) η ((;{() μίιω; r.ω ω.ίt ιη».
0
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11 ΚΑΛΟΣΥΝΙΙ ΚΑΙ 'ΓΑ ΓΝΩl:'ΤΙΚΑ
ΕΙΙΙ'ΓΕΥΙ'ΜΑ'ΓΑ 'ΓΟΥ ΑΝ(·)Ι> ς21ι()Υ
Ί,,ιι ιιι ιjι, η,ποιι /ωιί1ΨΙJ /fιωιλιj

(-)ιι ιjΟι).ιι νιι ιινι>ί";ι,> μιιι ;-:οι•Ι)ι\rτιι ιrr�:νι,Jν ο:ι.ι'οι·ι,Jν, μ' ι·;-:ι'ίνο\' ο
0:11>11>; tΗ•μ:ι 11,ψ1ι1 ι;-:ιί Οιι 1'\ι1ιΙ',1ί1JιΊ τ,>1 1 ; 1rrο:ι. ωψο1Ί ; %tι1 τι; tJ%ιΊ •1Ί::.
;τ1>1 1 Οι� ξι·1'\1;τλ1,ωω 01jμιχΗι ;11ίν(Ι) ι�1· το1'•το το :ι.<ιt_>Γί. Κι <ψ:ι.ί;ω ι'τοι:
Φι'ί.η ι, ι ι·χιί, ιi1<t\' Ι)uι·Ο1-ί; μιiνη tHH'. 01· ;-:ιιτιί.ιrrιωη ;τιΗ• νιι μ:�ο
u1-ί; νιι ΟΙ"(%Ι'\'Τ l_)t1JΟ1-ί; :-.ιιι ν ιι μιί.1jο1Ί; ΙΊΪ.1%t_>1νιί. μι· το,· ι·ω•τιi ο,>1 1 .
;τuι'ι'(μ<ι ιizι %((1 Τ()(}() ΙΊ,'%()/.(), '(1,'t_)\(JI' το %()1'/Ι:Ίί ΤΙΙ)\' ((\'(ψ\'tίο1·ι,'J\' (H)I'
%((( '1l_)<)l)({/.I' ΟΤΙJ t/ ({\'T(((JI(( (J()II Τ(( ηl)ι;-:ιί. %((( Τ(( ;Τ\'ΙΊ'/Ι<ΠΙ%(( ;((ψ
Tt_>((IT(( Τ(Ι)\' ιινΟιΗι,);{(Ι)\' ;1t>1' 1':ι.1Ί; "(\'(J)t_)lt>ΙΊ <ΠΙ) t(l)tί (!()\'.
ϊ)λι,>ν μ ιι; η :�ιν1ι%t>Ο1j;-:η <11•ηί Οιι ι'ίνιιι :rί.ΙJ1\1ω ι�ι· τι'τι>11·:: ιΊ%ιi
ν1·;. ι\1•11';, η 1;-:11 1 1ψ11j μιι; τι; 1\11<ι::,l()i.t>'(1jιi11 %tιΙ η :ψ<>11μ1μJΙj
ιιιι;, λt>'(t1J \j'Ι';(Ι%1j; μιι; ι!Ι'' ((Ι'νι1((::, τι; 1':ι.1Ί το:�ο1Jπ1jο1·ι ω· ιιν ιί.ί.ι> '(ΙJ
1\ιιΟ μ ίι'\ιι. %ιιι ι�ι· ιι\·ιί.λt> '(<t 1\ιί.Οt_><t. Ηι1 ι':ι.ι> ι•μι' ιιιΗι ιιί.ι,,>:: "(\'ι, ψίι�ιι
ιιν0ι>(Ι,J.,ι>ι•; ;τι>λι•μιιΟ1·1;. ι'ςι,;τνι>ι•;. <Η>l\ιφοιΌ ;. ι-' ;τι;τιiί.ιιωι•; )j μι·
L>ΙJΧΙί ι�;.,.ι'ι:•η. τι>λμηl_)ι>ιΊ; ιj (')ι•,-ϊφι;-:οιΊ ;. τιι.ΊΙΊ\'οιΊ ;. 1'\1·ιί.01'•;, ;-:ιιί.οι'•;
%ιιι ιιγ«Οοι'•;. !Ί"(1·,·1·ί;. Ηιι ι' ι.ι, ψι· γνι1Jt_>ίι11·ι ιιτιψι;-:ιiτηπ:: ιο:ι.ι•uι'; ιj
ιι('>ι'•ν<ιπ::. μι· ;τt_>ι>Πι>tJμ<ιτ<ι ;-:ιιι Ι%<ινιirηπ;. 111· ιψπ1'; ιj μι· ;-:ιι;-:ιΊ-;
%<ιt 1).ιιττι,'ψ ιιτιι. Ι Ιολί.1'; ιι,.ιi <ιι•τι'; τι; 1·1;-:ιi\Τ; Ο ιι 1·;τιl)ι•μοι'•ι>((μι· νιι
μφ• ;ηt_>νοιΊ ιΗιν ;τιη1' ιι:�ιi την ιι ιιντιωίιι μ ιι::. !Ίιι 1ι1·l_)ι:-.1'; ιί.ί.ί.1·;
tJΙJ%t1,J\'ωμ1: την ;τιιί.ιί. μη μιι; γιιι νιι τι; ι'\ι ιΓ>ξι,ψ1· '(ι>ΙΙ"(<>ι><ι ιαιi τι;ν μνιj
μη μ ιι;. ί\)λι,>\' ιπιψιιτι'ψι' την ;τuιψοί.ιj %<ιt ιίί)J,J\' την :�<ιl_)ιιπίνοι'!tι'
μιc ΙΊ';(<ψίιπιμτη ,'\ιιiτ1 μιι; ιΗιγηνιΊ Ί ιJΙ'\'. μιι; Τt_><ιl\ιί\·ι: %t>\rτιί. τι>1•; ιΗιν
μιιγνιjπ;.
Ι Ιιί.νω ιπο ίι'\1ι> ;τι·uι'.,οι• Οι' μιι. 1-ίχιι. :Ίt_>Ι\' ιι:�ιi :ι.ι>ιiν1ιι. !:\'(( (')1(ιί.ο
'(Ο �Ύ%<ιL_)(')ιιirητι>; μ· ι'νιιν ι'ινΟυω:�ο. το1• ο:�οίο1• το :�νιΊ•μιιτι;-:ιi ;-:ιιι
η0ι%ιi :�οuτuιιι'τι> Οιι 1·:11;,:ιΊt_>ιjοι,J ;-:ιί.:�οπ νιι οιι; :�ιψι>ι•ιJΙιί.ιτι,>. ι)ιιiτι
:τιιπι-' ιΊ(Ι) ;τω; το :�ιψτl_)ιιίτο ιι1•τιi ι'>Η' ι' :ι.ι·Ί ιι ι,JΤ<Η!%Ιιίι�ι-Ί;. Η<� ι-' Ι\'<ιΙ
:τ).ωψι\υ /1()\'0 μι· ιι (Ι);. ιι (Ι); ι)(((\'01)Τ1%(). <j ω:: :Ί\'ΙΊ•μιιτι%<). μι: ((%Τl
\'(>j}Ολίι-:; %ιιλοοιΊ νη; %ιι1 ι1γιιl)1iτητο;. ;τι>ι' ι'\ιΊ ο;-:ι>ί.ιι U\'ΤΙ%L_)ι'•ζι:ι
%ιι,·ι-- ϊ; ιrτον %ιiιψο rω;. Κιιι τιΗ'•τι>. ι'\ιιiτ1 ιψΊ'ιί ;-:ιιι ;το1•. ;τοί.1Ί ιτ:�ιί.\·ιιι.
οι ιιιι,'Jνι--:: :it>ι' .ΊΤl_)νοιΌ ν %ιιί.ί.1ι·υγοιΊν %ιι1 %ι'ιΗι ουοι'•ν υι·τιί. τιι ι,ψιμ ι1
;-:ω η'λι-Ίιι :�ιιιι'>ιιί τη; '(η;.
Κιιι ι·;-:ι·ίνο; 1jτιιν ι'νιι ιι.πi ιιι·τιί. Τι> IJι'μιι μιι; :�ι:υιοτυιιι <>Τ<ιν
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'(l'(_> ιιJ ιπιi τον ιι;ιJ\'((: lr.ιι,·ιiτηπ; - Κιιί.οοι'\')].
11 ιινΟu,,·ηι,·η οηιiτη;. ι'i.1'"/Ε ο ιΗΗΙ ιi; οι•νιψιλητ �j; μοι•. r.Ιχίηι
μι'ιω τη; 11/.ίΗ'ιiτηπ; r.ω ()ι•νιίμι-- ι;. ;τοι• ιι,· τι; j"\ιίλΗ ο ιίνΟuω:1υ; ,π
Η'�' (! "{fΊ(ί. μ:τιψι·ί \'(( '(\'(Ι)(_)ίtJ!Ί την :l(_>(('(fl(lTl1/.l)T!jTί( 1/.(ίl \'(( γίνιΊ ;,:ιΊ
(_>l(Π)j; ιυ·uιr.ι,,J\' ιι ι·οιr.11J\' νιiμων. Ι\1ϊιί.ιιπι ι μ:τιψrί τιι γνωιπιr.ιί τοι•
ι::τιτιΊΌ γμιιτιι ν ιι τον ιι,·ι•ιj•ιιJ\'ΟΙ'\' ο�· :Τ\'1-"l'!Ι<ιτιr.ιi μι-- γιιλι·ίο. Ι\Ιιιι
τι'τοιιι :τί.ιιτι:ιιί r.ω ι'Jι·,·ιιτ�j ι)ιιί,·οιιι 1/.ιιτιι:τί.ψΗJΙΊ. ΙΊt:τ νι'ιΊ. μπιι(_>
<ΗιιJνιΊ την ιι ιιντrωίιι των ιίί.ί.ιιJ\' r.ιιι την οι'Jηγι-ί οι: :τιΊ'>ίιι ιιιi ι_Ηιτιι r.ιιι
ιι:τϊιτητιι γι<ι την οr.1Ί; 1η των :τοί.ί.ιιJν. 1:,•ι,J γιιι την οr.ι'ψη ι·r.ι-ίνη;
ι·ίνιιι ι'νιι; ΙΊ-,r.οί.ο; r.ω ιJΙ'Ι.\'ιi; :τι·uί:τιιτο;.
ϊ)Τ((\' ο ιίνιJuω:το; 1/.((ί.ί.ιι·uγ�j<JΙΊ 1/.((1 fr.ι'Jηί.11JΟιΊ την Οι-ί.ημιιτιr.Ι)
τητ<ί τοι•. Ο ι ι ι--ίνω οι· ()ι'οη \'ίt r.ιίνιΊ :τυιϊ;η ι·r.ι-ίνιJ :τοι 1 οr.ι':ττπω r.<ιι
ι:r.ι"ί,·ο :τοι• ;τιοτιΊ'1 ιΊ. 1\1:τιψι-ί νιι 1'ΊιιμιίοιΊ το :τιι,·. νιι r.ιί,·ιΊ ι·r.ιΊ\'Ο
:τοι• γι ι ι τοι•; ιίί.ί.ι Jι•; ιt'Γ(Ι-;:ιΊ την ι',•νιJιιι τοι• Ο ι ιι• ι ι ι ιτο;. Ο ιίνΟ (_>ιι>.10;
ι ιι•ηi; ι:;τφιίί.ί.πιιι. 1/.Ι'(_>Ι((ι>Ι.ι·ί. :Τ( .ΗJ1/.ιιί.ι-ί r.ιί:τοπ το ιVο;.
() ιιν!J ι_Η,-ηινο; ί.ιiγο; ι::τίοη;. μι: την ίt(!/lΟ\'Ιr.1iτητι'ι T<>l'. την
:τιΊΟι:'ι. γοΙjΠ 1'ιΊ. :Τ(((_)(((Jl'(_> ιΊ. Ο 1 "(1/.1νι-ί. <J:l (_)(!,)/.\' ΙΊ <JTO 1/.((/.() !] οτο
1/.ίUti. οι'Ίη·11·ί ιπην ιιί.�jιJιΊιι 1j οτην :τί.ι'ι,·η ΤΙJΙ':: :τοί.ί.οι•;.
ϊ)ί.ι ι ιιι•τι ί τι ι r:τιτιΊ\1 ιιιιτιι ι'Ί!"\' μ:τιΗ._>οι•ν :τ<ι(_><ί \'<ι μιι:: 1/.((\'tJΙ'\' ,· ι ι
,--r:τ1ι11jιΗ1ψι: 1/.((1 \'(( Οιιιψ<'ιιΗιJ!'Ι. ι·r.ι"ίνοι•; :l()I' Τ(( 'Ι Οι(\'()Ι'\'.
Λί.ί.· ι:r.ι·ίνο ;τι>ι' ιτι1.γη,·1Ί•ι 1. ιιΙJ.!Ι((i.ωτί'.::.ιΊ r.ιιι μιι:: ι'ί:r:ιI οι· !ΙΙιι
:Τ\'ΙΊ'!ιυΤΙr.Ιί ί'.ιι1 11)ΗJΪ.ιJ·/Ι/.!] ι·.11ι11;ίιι. ιιι· ι11 ι ι lj 'Ι'J.lr.1] ι'νι,ωη ιί,· ι ι1 η
1-s:ιιί.ιJοιΌ νη.
Ι I ί'.ι ιί.οι�ι·•\'Ιj :-ίνιιι lj ι ;,,:,'Ίιjί.ι,JΟ!J τη:: ι:•ι•ι.1j::. ;ιοι• ι'ι.ιΊ 111ΊΗι τ11::
η()ιί'.() :τι· ι_Η1·1.ιi 1 11·,,ι) /.((1 ι-:Ξ.<("(\'Ιιψι'νη ι)(((\'()1((. ι 1 /.((Ϊ.ΙΗΗ'\'1] ΙΊ°\'((1 ιι:τιi
τιι ιΥΙ'\'ιιω(Ιιjιωτιι ι /.Ιί,·ιι. τη:: ι,ΨJ.Ιj::. ;ιιJι• ι)Ι((/.ί(\'t)\'ί':::ι>ι'\' ιιι_ψΟ\'Ιr.ιί
τι; ο ι.ι'οι 1; τι;:: ι1ι· τι:: ι ί.ί.ίχ:: 1 1 1 1•1.1'::· τ ι ιι•τιiι.ι_ΗJ\' ι ι ι'Jι·. ιι ιι,·ιι_>11J\'1·ι τον
:τι._>ιιγιιιιτι·r:ιi 1;((()ι1ιi τ11:: ι ;ι·ί.ί:Ξ.ι ω; ι ιί.ί.ι'ι /.((1 τη:: (Ι)(_>I !Ι!>ΤΙjΤ ():: ;,,:ιίΟι·
l;'l'J.!];. f / ;τι_Η("(/l((ΤI/.Ι] ;,,:ιιί.οιίt•\'Ιj ι)ϊν j\ιί':::ι1 <) ι_)Ι(( /.((1 ιϊνω '/.((()οί.ι;,,:ιj.
Δι·ν :τι ι._>ιι>ι_>ί:::ιτιιι ιποι•; Τ()Ι°ι.ι>ι•:: τι>ι' ι)Ι1/.t>'(Ι\'Ι ιιυοι• 1j ιηιι ,'Jιιυι_>1τι;,,:ιί
°
OΙ_HJOIJ!H( 1 \'ι>:: lf ΙΪ.Ιί'.01', :τι·(_)ιj;ιίj,ί_()\'ΤΟ::. 1 / ί'.ιι.ί.οοιΌ νη ι)Ι'\' <ΠΙ(!Ιί(Τ(( 0
ι ιι•τιί. τ ι ι ιηι·,·ιί ι iι_Jιιι. Τ(( ::Ξ,1 ;rι υνιί. ι ι:τι.ι,,,·ι τ ι ιι ι110 ιί:τι ιι_Η>. γιιι \'
((",'i'.υί.ιι'ιοιI ΤΟ :Τ(Ι.\'. ί'.ιί()ι· ιωι)(ι 1j. ;,,:ι'ιf)ι (Yl'\'I ί,'Ίψ!Ι\. ι-ίτι· 1/.!Ί\·η 11.;11'
\'((\'Τί ι1υ:: Ι"Ι\'((1 1/.ΙΙ.ί.1j ι·ίπ /.ΙUιj. Λν 'Ι (Ιιίι!Ι:ψι· (Ϊ{() lΥΙ\/11"1() ιι.ι•τιi /.11.I
;,,:ίχίιJΙι)ΙΙι· 111ΊΗι ιω.:: ιi ι. 1 ιωνιί. ι.υ την (Ι.ν()ι_)1' J;ΙΙ\'Ιj !ll>(>l/ ιί, (Ι.ί.ί.ιί. '/.((1
;,,:ιί()ι· τι :τι>ι' ι'J.ιΊ �[\'()Ιj ;,,:ιι.ι :::ι,J!j. τιi11· 1111ι 11; ° ι_Η1. ()11. ·,-:ιι.τιΗ_1Ι)ι,·1ιΗ1>JΙΙ·. 111·
ΤΙ\\' ιυ.τ1Ί•ι1. τη:: ο;,,:1\•1-.,·,:: μ11.::. νιι μ;ωιΌ μι· οτι>\' ·,-:ι•;,,:ί.ο τη:: :τ ι 1.γ;,,:ιiο111ι1.::
ιιι_ψ()\'ίι ι.;.
,\ί.ί. · lj ((:fi IΙ.\'T1j 11.Ι'ΓΙ] ί'.ΙΙ.ί.ιΗJΙ'\'Ιj. Ι)Τ(Ι.\' ! 1/.ι'Ί11ί.ι,·,,·1111.I /11 τ;'τ()I((
ι'ντιι.ιJιj. /.(_Η-, /;ιΊ μιΊΗι τ11:: ι·,·11. ιιι Ί'<ί.ί. ι ι 111•ιη1;,,:ιi. :τι>ι' ()11. ι Jι "Ξ.11.ι;.νιιί.1111
0

0

(_)

ιiτ<ιν τ' ι,r:οιΌ ιιιΊ;. Λι•τιi :τοι• Οιι μ((ί)ι·ι; ω::: τιiοο t'ί\'((! ιιl(( μι·γυι.11
ιιλιίΟιΊιι %ιιι Οιι ι';r (_)ι ;τι· %ιί()ι· ιί1·i)(_)ω:[():::, :rι,ι• ;rοΟιί νιι ιι Οι'ω1Ί τυ
%(_)(((}.Ί:t Ί ''>ι( τιι::: ιιοιι ίιι;, \'(( ΤΙ]\' ((%()1.ι>ι•Ο,ίιιι·1.
Λοι:τιi1•, η %ιιί.οιιιΊ νη %ιιι η ιι'(ιί.:rη οι\Ιj'(()!'\' 1·%ι·ινιJ\' ;τιJΙ' την
1·%ι\ηί.ι,-JΙ'ΙΊ οί.ιJ%/.Ιj (_) <ιη1%ιί, ι.ι,ψί::: ι> (_)Ι<ι ;-:ιιι ι\ (_)οι•:::. ιιτο %ιηι,'ιιι ί.ι τη:::
((:Ίl' (_)((\'τlj; '(\'(1,H!l'(IJ;.
Ι'ιιι τωΌ το %ω ιπι::: %ί.ιΊοτι'::: ι·%ι·ίν1·; ΟLJ'(ιινιΓJί!ΙΊ:::. ;iιJl' ιι1·τί.01Όν τι:::
<ι ι>ι.�'; τοι•::: u:τιi την HH1JΠLJΙ%1j ιι ιί.ιΗ!οιι ίιι, ι·%ι·ίνοι•; :τιΗ' :::.ητοι1 1' νιι
ιι::τι>ι'\' ο' ιιι•rι'::, τοι•; ι•:ιοj,ιί.ί.ί.οι•ν οι· ιιι•ιrrψ_Jι'::: ι\ιJ:,,.ιμιιοίι-::: :,,,ω ιι:τω
τοιΊν :τi.tjLJΙJ η0ι%ιi %ιι1 \'ιJΙJΤΙ%ιi ·r:ιιΟιιι>ιιιi.
Ί:το1 ι-;Ξ,ιιι> τω1 ν ·r:ω ι!l'ίJι.πί':ιJt'Ι' τη1· ,\ι•1·ιιτιir1Jrιι τη::: ιι:r<J%Ι ,·ιίJι ω:::
ηι; ΙΊ•ι,-)(!ι(Ι),::, μι· Tlj\' ,ll)ίΗ!Ιjί.ι,Η!Ιj 1/.((1 την ,·ψοιΗψ!ΙΟ'(Ιί (r[()I' Φι•ι!/%()
%ιι1 τι>\' ηl)ι;-:ιi Νιiμο.
11 ψt'ϊ.Ι] ι·;τιτι•·uιί.1·1 ι την ι'νι,)()Ιj I η:::%((( ωι ιψοιι,-J\'Ι'Γ((I ιι' ι%ι !\'()
;τιJι• <ι'(ιι:τι'ι ;-:ιιι ;-:ιιrιψΟι,-J1·ιι ι'τοι νιι Τι) γ1·ι,ψί,1η.
() μι·-:ι'ιί.ο::: ιινl)ι_Jι,J;ιιίJΤΙj::: %ιιι ι\ιωι!l)ιjl ι;-:ιi::: ιι ιί.ιiοιΗ/ ο: Ι\ί;-:rι,Jι>
( )ι•γ%ι,-J ι·::τιγl)<ψμιιτι:,,.ιί. 1/.ΙjLJι'ς1· ιιι•rιj την ιιί.1ί(Ι1ιιι. ( )ι ι'ινΙΙLJιιJ:τω ιi ι ιι,J:::
ίΊιΊ' την ;rι>ιiοι·ξιιν. ι11·ν Tlj\' μ1·ί.1'�ψΗιΙ' %ω ()['Η την ιι;-:οί_()[-, (iψ1ιι1·.
Ί�Ίι>'ιιι ι· ί.ιJΙ.,ιi1· ο l\ί;-:rι,JLJ ( )ι•·::,,.ι,·J: «ι\γιί.:rηοι-::: ι'νιι 01·. το ;-:ιιτ,'ιrrη
ι11·; ι\i(((/ ιι1·�'::».
�- ιιι·τ�'; τι; ί.ι\•ι; ί.ι':Ξ,ιι::: ;rι�LJΙ%i.1 ί1τιιι ιJί.ιi:,,.ί.ψ_Η] ΟιΊ,Jl)ίιι :.,.ιιι ιι;το
%ιιί.ι-, _τη1ιιι ί) TLJι>:(()::: %ιιι τιι μιΊΗι. μι· τιι ο.,οίιι ο ιί.νΟ ι>ιιηιJ; ;-:ιιτιατιί.
τιι γ1•ι1Η!ΤΙ%ι'ι ι .τιπι-,γ11ιιτιι ;-:ιιι μι· τιι ο:τοίιι ()ιι γί1'ιΊ ι%ιινιi::: νιι ·:1·ι1Jl)Ι
ί!ιΊ %ιιι Ι'<ι λι'•ί!ιΊ ιiί.ιι τιι ιι11·ί·:1ιιιτιι %ιιι ιiί.ιι τιι ;rι>ι>/\ί.�jιιιιτιι τη::: ;-:ιιΟιi
λι>ι' :::.ωιj;.
ί';ιι ,1(1)::: ;-:ιιι ;rι>ι-, ιι Οι'ι1·ιι η ιJ11 1·ιι1ιη τη::: ιι':Ξίιι::: ι·%1ί1·η.: ;rι)Ι' ί.�'·:πω
ιίνΟ ι>ιιηιJ;!
'Οτuν η χιιλοιrύνη οιψ\\ιιi)ίζι:ι χιιι οι•ζι:ι•zΟι:ί μι: την ΊνιΓιιrιι.

τιiτι::, ι1ντί τοι• ;τιiνου, ο ι.ίνΟvι,J.,ο; Ο,ι ιι.,ολιιί>υπ ιίJ.ι:; τι; zιψϊς της
ζωιjς χιιι Οιι αιιrΟανΟι:ί τον ι::ιιι1τιi τοι• :τvιιγμιιτιχι.ί ι:λι:ί>Οι:vο χω
:τιιντογνι,ίιrτη,

1 Ιοί.ί.ι1ί :rι_Jι1/-\1Ίί.ί.οι•1• τι11· :rιi1υ ;-:ιιι τι::: υωμι;-:1' ::: ιJιJ;-:ψιιι,ί1-.: τιJι•:::
%((1 ((:Γ((IT()I,'\' ((:[\) T()t•::: ιίί.ί.ιΗ'::: \'(( ΤίΗ'::::Γ LJ(Η!Ι' ϊ.<)Ι'\' %((1 \'(( τι1ι•; ((\'((
%()\'(/ ι:::.οι•Ι'. ι\ί.ί.' f%fίl'ι); :Γ()!' �'ι.1Ί ι, ιιΊΗι ΤΟ!' %((ί.Οι)!1\'Ιj. ι\ιιαι>ίΙ'IΤ((I
T((l'T() 1/.(_)()\'(( '(ll( ((\'(Ι)Ηι)ι)Τlj[((. IΊ'','ΙΊΤΙ(( ΙΊ'((((!l)ψ,ίιι. Τον 1\1;-:ιi μιι:::
:[()\'() :rι>i':rfl \'(( ΤΟ\' ;,"ι/.1-. .ΠΙ I Τ() 1'\'()1(((/ t' LJ OI' ιιιι::: '/1(( Τ()\' :[()\'() Τί)l'
ιί.ί.J.ιΗ'. ΤΟ\' ίJ:10ΙιJ .lLJΙ':r11 \'ί( ιιιι,()ιιl'ιiμιωΗ ίΗ(\' ι\ι;,:ι\ ι1ιι; :Γί!\'ί). \:ιι
:rω; :τι11':r1Ί \'(( (!%1'.ΠΠ(ll %((1 \'(( ((Ι(!()(ιΙ'ΙΤ((I ί) :Γl)ί(','!(<Η1%(( ((\'ί:JΤΙ'l)ι):::
ιίl'()(_) ω:rιJ;. 1ϊ ιιι•τιi1· τιiτ1· μ:rιψι)Ι-, !lt· νιι :rιΗ-, !11· :rω; ιιτο :-:1Ί'Τl)ί) τη:::
ι,•ι·ι.1j::: τοι• ι'χιΗ'Ι' ιιτ1jι,1Ί Τί)\' ()ιΗi1·ι> τω•; η <Ι','ιΊ:rη :-:<ιι η :.,.ιιί.ιΗ,ι'- 1·η.
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;,:ω οτην ;τι:ι_1ιψ\Η-:ω τη; ψι•χ1ί;, δηλ1.1δ1j τον
ηγι:μυνι-: ιΊ r.ι η ;τι_Η1γ
μcηι;,:1j ΕL''(ι-'νειc.ι.
Τα '(\'(J)lYTl1/.ll ι:;τιπι' '( μιηu των ανυvιι'ηων, η δί•\'(ψη τοι• λιiγοι•
τοι1 ;,:ω τοι• Uελημιηι;.:οιΊ τυι•;, ;τι_Η>%U/.οι1 ν την ε;.:τίμηιηί μας ;,:ι.ιι τον
Οιιι•μωτμι1 μιι;. 11 ;.:cιί.οιτί•νη τοι1 ς ιSμω; ;,:ιιι η Ί\'υ'Ητη τοι1 ς μιις lΗ''(%l
νυί•ν ;,:ιιι μιι; οιιΊηνι-:ί•ι>ι•ν.
ι·ιιι μιις η ι::;.:τίμηυη ;τι_1υς τοι•; ω.λος ι-:ίηιι ;τι_1οιιψΠl%ll 1/.(ιl Οιι
;τ(_)ι::πι νιι είνιιι ω•ω.ιJΊη μιc τον /)ιιΟμιi τη; ι;,:ιινιiτητος ;,:ιιι ;τιί\'Τιι Οιι
είνω υχπι;,:1j.
11 ;,:ιιί.οιτt'\'η ;,:ιιι η ιιγιί:-τη ιiμως :τι_)(); τοι•ς ιί.J.Ι.οι•ς ι-:ίνιιι γιιι μω;
ι•:-τ·.>1.vυ,ιτι;,:1j. 'Οι. ι ιι:-τιi bι-:οντολογίιι 1j ;,:ιιτιί. ;τι_1οιττιιγ1jν ι:νιiς ι 1 :;π(_)τιί
τοι• 'Οντος. Όιι. Λλλιί. ιων νιiμος τοι1 Ι:ίνιιι μιι;. ;τι>ι• ιι ωλ1ιίt.ΙΊ μι:ιτυ
μυς ίJ1νΟιί.νι1)\'. (ΤΤ(( τυίιψιιΟι1 της ψ1•z1jς μιι; 1/.((l Ο ο;τοίο; :;φι';τιΊ \'(!
ι-:;,:ι')ηί.ι,J()ι,ί Ε\'fι_JΊ<ΓJς, γιιι νιι μυς Ε\'ι,'Jιτι:ι μι-' την ;τιιγ;,:ιiιτμιcι ιιιψονίιι,
μι-: τι> ;τι1ν. μι· τον Ηι-ιi. Κω τιι'J (_) <ι ι.ιιJ(_)ί; νιι ι:μ;τλιυοι1 μι' οι· Οι·οι.ογι
;.:ι'; 011 tητψ�ι:1;. ί.ι'γω τοι1το: '0:-τω; ;.:ι ιιν ιι ιη·τιί.ζι:τω ο ;,:ιίΟι: ιί.νΟι_> ω
;τ ο; τον (-) ι· ι i, !-' ί τ Ι-' ιτι ι \' ο ι' <Τ ί ιι ι') ι ι' ;το ι' ι Η ι 1/. ιι ι ζ ι, J ο Ίονο ιΊ οι ι το ι• ς
;.:ιiομοι•:::. ι·ίτι-: ιτιιν ι•;τι' (_)τιιτη μιψιι ι>;τοιιi ;,:ω ;τί.ιωτι;.:1ί ί)ιΊ νιψη των
;.:ιiιψων. ι-:ίπ οι1ν ιιτι.ι•ι_Ηί ι-:νιJΙ•νι-:ίι')ητη ;,:ιι1 ι1νΟι_Jω:τομιψιί.'Ι%1j ιιτοι ιι
;,:ιiτητιι. οι· ιiί.ι-; ι1ι•τι'::: τι; :τ:·υιιττιίοιΊς ;,:ω οι· <iί.ι·ς τι; ι·;,:ιι ι'ι\·οι:ι;
Ί'ιΗ 1 ο ιί.νΟ(_) ω:το::: ιι:τοι')ίι')υ ιττον (-)ι-ιi <Τιιν ;,:ι\Ηο ΊνιΓJι_11011ι:ί Ί'ι>ι', την
ι•;τ{ (_) τιιτη ;.:cιί.οοι'•νη, την ιι:-τιiί.1 1 τη ιι'{ιί.:τη.
Ο Θι'<>; :τ (_) ι! :τι:ι νιι ι--ίνω <ii.o ιι'{ιί.:τη, ι')ι<iτι μ<1\'Ο ο ν<iμιJς ιιι•υiς
ι-:ίνω <)ημιοι1 (_)ΊΙ%ιi; 1/.(11 μ<iνον ({\'Τ<>ς ((;-τ() το zι'ως {ψι "(_)Ε <ΤΤΟ Ι·:ίνιιι
;,:ιίΟΕ μ,ψψί ;,:ι11 i'.<ίΟι· <ίl'\'Είι)ηιτη i'.ω ιιι•τ<i; ο ν<i ι ως Ουηοιι·ί τις γ1jϊ
νι:; <ίl'\'ΕΙ <')ψ�ιΊ:::.
'Γ,τοι :τι'τι•ι.ιιν /lΕ(_)t%ιί. οοιι.ι:ί ;,:ω τι'ί.1Ίι1 :τνιΊΊ μ<ιτ<ι της γι�; την
ι'νωο1ί το1 1 μι: το Οι·ίο, ί)ηλ. ι)ιιι της ιιγιί;τη;, τη; ιιΊν<iτητο; ;,:1ι1 της
'(νιΓΗ �ι:ως.
Λλλ' ιί:-τως οου uπι:κύ.λυψu, η κuλοούνιι ι:κi)ηλουμίνιι ολοκλιι
uωτικύ., 011 μι1ς ι:νι(ιοη κuι μι: τιιν υπίuτuτrι (ΗΗ/ ί11, ιίτι1ν τrιν ποΟrί
ιrωμι:, ΊΙΙL νu ωτοκτψτουμι: κuι τrιν κ11Ο' ιίλου γνιΓιοrι.
ΛΊιίπη ,ωι ΊνιΓωιι, <ίτ11ν ουνuντrιΟούν (1TIJV ψυzrj του ιι.νΟuιΓιπου,
τον uνι:ΙΙι.ί.ζουν οτrιν /Ιι1Ομίi)u τrις τι:λι:ιιίτrμος. 2..:' αυτιί, λοιπιiν, το
ι:πίτι:υΊμα πuίπι:ι νu ιι Οιί.οουν τu παιc)ιι.ί. της Ί'Ις, ΊΙΙJ. να -ιίνουν
ιΓψιμα κuι νu ι:ίνu.ι οι: Οίοιι νι1 uτι:νίιτουν 1ί κω νι1 φΙJιί.οουν τον
Ουuuνιi.
Λ1•τ<1; <ι,ίί.ι: ιι\'<t'(\'1Γωτη. ι·ίνω ο :τ1ιί.1ωi; 1)11ί.ί.ο'(ο; :τοι, ι·ίι ιι 1ι'
�:νυν ιιγιιΟιi zω οοψi ιί.νΟ(_)ιιnο.
Α,1> ;,:ιί.Οι: oo[)Ιtr__>1] 01•·:1ίτηοη π.ι ίνος ;τ1Η 1 ι)ι:ν ιι_ι·(_)οί.ογι-ί, :τψ:τι:ι
;

•
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[)'(<ί.ζιΊ ι'νιι οι•μ;τι' ι_Ηιιψ<ι %((1 \'(( το 1·νυ;τι)Ο1j%Ιι' 111 ιrrη μνιjιιιι Τ(!Ι'.
Ί�τιΗ Οιι ιιι•ξψιιι το υ;τι>ί)ι·μιι τη; ιινΟ (_)ιΓJ;ι1ν1Ί: 1011 ι·μ:ιι:Ι(_)ίιι;, η ιηι)ίιι
Οιι τον /'ιοηΟιjω Ι ;,.:ιιί.ιΊτι (_)ιι ιι,,ι> ;..:ιί.()ι· ιί.ί.ί.η Οιι,ψίιι ij '(\'ΙΓψη ιί.ί.ί.ιιJ\',
νιι χιφιί.ζιΊ μ<>νος το11 τον ι)1%1> T<>l' ι) (_)ιiμο %<Η Τ (_) Ι>;ω, γιιί. νιι /'ιι__>ι·Οιί
ιiιΗ> το ι)ιινιιτιi ;τιο 1/.Ο\'Τιί. οτην ιιί.�jί)�-ιιι.
ι:;.πιi; (![ Γ[()l\ νιψ(�(Ι), ;ι(J); ιiτιιν τιι :τί.ϊωμιιτιι ;[()l' (J%l(('/(_)(((f οιΊ μι·
ιJι· μιι:ί Οι·ιιψητι;,.:ιj ;,.:οι 1 j'>1'ντιι, Οι'ί.ι>11μι· νιι τιι ;,.:ιιτι j)ιί.οοι•μι· ;,.:ιιι νιι τιι
ΟΙ''(%(_)ίνο1 1 μ1· μι· τοι•; ιινΟ (_)ι();τοι•; ;ιιJΙ' γνιι) (_) ίιJ<ψι· ;,.:ιι1 οι•νιινιιιτr(_)ι·
ψiμωπι: ιηιιν %<ιΟημ1· (_) ινιj μιι; ζωιj, Οιι ι)οι'•μι· ;ι(J)ς τιι ;τι· (_) ιιΗΗ>Π (_)ιι
ιι;�ιi ιιι ι τιί. %Ι\'<)t' 1 ν1ω μιiνι) ιηι>ν ;,.:ιίομο τοι• ιι'>ι,ιτοι'•.
Ως τιiοο, μ.,ιψι-ί νιι μιι; j)ι)η0ιjοοι•ν ;,.:ιιι ι ;,.:ι·ίνιι, ιiτιιν τιι :τι'ι(_)ι)ι•μι·
<Η!\' :;τ(_)<Ηι•;ιιι 1/.ιιΙ ιiτιι\' Π(_)<ΗΠ:ιιίJιjιJοι•μι· νιι τιι μιμηl)οιΊ 1 11· %ιι1 νιι τιι
ιι Οιί.οοι 1μ1-.
ΊΊ λο1;τιiν ;τιψιιηJ(_)Οt'μι· ιποι•; ιινΟ (_)ιΓ>:rιιι•; ;τοι• οι•νιι\'Τιί.μι: οτην
οιΊyχ (_)ο\')j %01νιι>νίιι: Λιιi'(%ιιΗJΙJ νοητ1;..:1j ;,.:ιιι ιιτ (_)<Ηf ίιι τι>1 1 ιrι 1 \'ιιωΟη
μιιτ1;.ω1'1.() οημι· (_) t\'<>: ιί.νΟ (_) (J);το; ι'zι, \'ι)ητι;,.:ιi ;π (_) ιι·zιiμι·νι> :τί.011 01ιi
τιιτι>, ιιί.λιί. ;�1·ν1zL>ιiτιιτι> ηίJ1;..:ιi.
'ΓχιΊ γνι,,ΗJΙΊ; %<ιΙ Ι%<Ι\'ιiτηπ;, τοι• ί.ιί;τι, ιiμ(J); η <Ι'(<ί.:ιη '(tιι νιι τι:
1/.((ίJ()ι'ίη'(ψJΙΊ.
11 ιι ιΊ οη ;{(_)()(!1/.((ίχί 1()\' ιί.ν() (_)ΙΙJ;ιο \'(( '(\'(ι)(_)ί(JΙΊ Τ(( lll'(JTli'.ι'ι τη; 1/.((1
\'{( χι((_)ι·ί Τ(( Ο�'ί.yητ (_)(( τη:.() iri.ιo; 01/.() (_):Τ(( :l((\'T()I,' το ιιω: 1/.((l T)j\'
Οι·ιψι>ΤΙjΤ(( TOl'. '(1(( \'(( Τ()\' ()ι)ΙJΊΙJ!Jlϊ {JT()\' ι) (_) ιiμο τη; :.::(1)1j:, τι1l 1
'Γ (_)(Ι)Τιι, 111; J.<((_)ιί.;. Κω ο ,'>1Ίιπι•zο; ι'ινί) (_)(Ι):το:, <Ι\'Τί νιι ιαοί.ιιι'<ΗΊ
ιtιcrι'ι Τ(( (('((ιl)ι'ι, %((1(((1 lϊ''(ΙΊ 1/.((Τ(Ι) ((;τ() ΤΙ)\' '!Ι\ \'(( χ(J)Οι-ί <Π(( ιr:τί.ιί. zνιι
της ιΗιν ιω;rι'ίι.ιι%ιι;, γ1ιι νιι ιJ(J)Οι-ί ιι.,ι> τι: Ο%ΟΤΙΊν�'; ι·:τ1οη11ω\'Ι%1':
i)ι•\'ιί.μιΊ; Των ομοί(J)\' ΤΟΙ'. ;το1• ο;..:ι1(_);ιι)ι•ν τι)\' Οι'ινιιτο ;,.:ιι1 ΤΟ\' ιiί.ι-Ο (_)ιJ.
1 Ίιιτί: Δ1ιiΤ1 τι>\' νοι• %ιι1 την Οι'ληοη Τοι• ιινΟ (_)ιΓηοι• i)ι·ν ιι (Ι)Τί'::οι•ν.
ι)Η' ι·;τη (_)ιιί.:.:: ιJΙ'\', ι)ι·ν οι)η'(Οl'\' η ;,.:ιιλοιτιΊ νη ;,.:ω η <ι'(<ί.:τη.
() οοιι·ιi; t':ll(Π!]llO\'((; τη; γη;. ;τοι• ι)Ι'\' τψ'ιιι-1 μι-'ιΗ( TOl' 1/.((/.()(Jl'
\')j %ιι1 1).1,ι•Οt' (_)ίιι. Οι'π1 ι)οι•ί.1;..:ιΓηιιτιι ιηην ι)1ιί.Ο1·οη τ(Ι)ν ι)ι•νι'ψΗιJ\'
τοι1 ;{(11/.οι'• τον νοι• τοι• ;,.:ιι1 την ι') (_)ιιιπη (_) ιιiτητιί. 101 1 • 'Οι.1 '(Ι<ι \'ιι /-\οη
ΟψτιΊ την :�(_)ιiοδο ;,.:ιι1 την :.::ωij των ιινΟ (_)ι,'ηιιJ\'. ιιί.ί.ι'ι νιι Ι'ςι•;τψ_11:ηj
ιτι-:ι το ;τνι-:ιΊ μιι τοι1 ολι'Ο (_)οι•.
Ί' ιιι•τιi () ι:;τιοηjμο\'((;. :ι(_)ι':τιΊ \'(( '(l\'l'I :l (_)(()T(( ιί.νΟ (_) ω:το;, \'((
t';(tΊ l!\'!.Π\''(fΙΙ'νη <fl'\'t·ίi)ηoη 1/.(!1 fl<J\'O\' ωcr1j; τι; :ι (_) Ο<Π(!'(Ι'ς O<f ι·ίΪ.!Ί
νιι ιι%οι11Ί. Νιι γίνι-:ι:ι(_)ιι'πιι Ι':ιιιπ�jμων τη; :.::ιl))j;. νιι την Ίνω (_)ίιπι. νιι
την ιιγιαιjοt'l. νιι την ιτι·/)ιιιπι·ί ;..:ιιι τιiπ ι)ι:ν Οιι την Ι'ςοί.οΟ(_)!Ί'ΙΊ μι'
τι; Ηf'tΊ•(_)ι'ΟtΊ; τοι•. ;τοι• αντί zιιοιί. ;,.:ιιι ιιν<ι%οι'<Ι ιοη :�οοzιιί.οι'•ν το
δι'ο;. την ιιγωνίιι τοι• ΟνητοιΊ ;,.:ιιι ιJΙ'Ι.νιί. τι; ;,.:ιιτιί. (_)ι:; τοι•.
LΙ't;. λοι;τιiν. ;τοι• t-ίιΗιιπt· ιJΙ' Οt'ιrη ;,.:ιιι ;τοι• μ;τοψ-ίη: μΕ τον ί.ιi'(ο
\1((

ι
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;,:ω μr. την '((_)ιΗ / ίί)ιι να 1-\οηΟψτr.η: τον ιιί')ι·λιιχS μας ιίνΟοω:το ν· ιι\'ιι
ν11ι)'ι'Ι.\'ίι οι•νι:'ί.Οι0ι. μην ιιμι-- λι:ίπ. μην ολιγωοι-- ίη· να τον διι)ιίο;,:ι-:π
;,:ω \'l( ΤΟ\' ;τι-ίΟΗΕ, ;τως (Η' ()ι'Ϊ.ΕΙ \'(( ;(l((_)Εί 11]\' ζιι)1), ;"[(_)f;"[Π :τl_)ιίπιι :τοι,'πιι \'(ι ημιΊ_>ιι'Jοει. νιι ιι:τιιί.ι•\'ι-:ι την ;,:ιιοδιιί τοι•. Νιι ιι-ι_)()ντίζιΊ
;,:ιίΟι' ιπιγμ1j νιι ι)ι•νιψι(J\'ΕΙ το r.E\'Tt_HJ της ψι·z1jς τοι• μι: το νι-';,:τιφ τη;
;,:ιιί.οοι•νη; '(tιι \'ιι μ:τοl_)Εί τι11•το νιι zιιλι \'ιιγω'(ι-ί τον νοι• ;,:ιιι την
Οι-'ληmj τοι• ;,:ω τιι ;,:ιιπι•Οι•νι:ι ιπον :τοοιψιομιi ;τοι• �'zοι1 ιιι•τι-'ς οι
δι•ιi μι-·γιίί.rς δι•νιίμΕι; τοι• ιινΟοιΓηιΗ•.
l\1r. ιιι'Τι·'; τις δι•νιίμι'ι; ο ιίνΟ (_) ω:τος Οιι '(\'lι)(_)ίοΕι τοι•ς νιiμοι•; τη:::
tι,J1j;. μι' ιιι•η':: Οιι ;,:ιιπι,Οι•\'!Ί ;,:ιιι Οιι :τt_ΗΗΗ((_)μιiιπι ιiλι·; τοι• τις ι;,:ιι
\'ιiτ ηπ;. ;τιιuιίί.ί.ηί.ιι μι· τοι•; νιiμοι•:: ι';,:ι·ίνοι•; ;τοι• οι)ηγοι•ν ;,:ιίΟι·
ι•:τιι(_)ςη ιπο ί.ιμιίνι της zιιοιίς ;,:ιιι της '(ιιί.11νης. Το λ ιμιίνι ιιι•τιi :τοι'
:τ�Ί νιι '(\'<ιJt_JΙ'ζ<JΙ'!Ι!' ιiί.οι μιι; :τω::: :τt_JιΗπιιηι'•πω ;τιί\'Τιι ιι:τιi τις Τ(_)Ι
;,:ι•μίι·ς ;,:ιιι τοι•ς ιτίψ>Ι'\'!'ς τη::: ζω1j;. Το ί.ιμιίνι ιιι•τιi ι)ι·\' ι--ίνω μιι;,:uι•ιί
μιι;. Εί\'ιιι μι'οιι μιι:::. Τιι ι)Ε ιίΟιΗιι•ιπιι ;,:ιιι ιπι'ι__>Ηι r.t_>η:τιι)ιι'JJωτιι. :τιΗ'
το ωι 1]\'οι•ν ιηιί (_)ιιzο ;,:ιιι ιι:τιtΟι'; ιπην ί.ι•ιΗΗι των ;,:ι•μιίτιιJ\'. ι·ί\·ιιι η
;,:ιιί.οοι•νη. η ιιγιί:τη ;,:ιιι η Ί\'ιι'ΗJJJ.
Κω τι()(_) ((. ιι ίί.η lj'l'J.1]. (((/ ()(' ι)ιιίl-\ιωι-- ς !lf' (_)l1/.(JΙ'::: ιποzιωιιοι•ς μοι•.
ι)ι,-ΗJ!' <ΠΟ\' Ηιι·τιi οοι• την ιι:τιίντηοη <Π<> ι·uιΓπηιιιί ιιοι•:
Ι Ιοιιι: ι'ι;,:ιiνιι; Οιι οτιφ:η1jοιΊς γιιι ;Ηl_)ιιιο<°>Η(_)<J χο<1\'ι1 οτην
<1 ιι\·τιωίιι ιωι• T1J\' :τl_)ι>Ι-;ολ1j:
\'

'Ο,τι {zω ;ι.ϊινι:ι (Π1j\' :τι:l_)ωψι'νη ιωι• ζ1,J11, 1j (U.(}JI(( %((1 zΟι·ς, μι:
1/.(_)ι..ηιίιι ;,:ω μι: διιψο(_)ί/ ιί1νιι, δίνο\'Τϊι; μοι• πιiνο 1j Ει•zιφίιπηοη οτο
π<1(_)<>ν. Υπϊ((_) ;,:ΕΙ ομω)ι;,:ιi ij ουίλογι;,:ιi ;,:ιί u ιω, ;,:ιιΟι,'1; ;,:ω το ;,:ϊφμιι
τοιι <ιτιiμοι•. Κιιι η ομϊιι)<ι ;,:ω το ϊιτομο ι:ίνω ι)ι·μι'νιι ιπην ιιί.ι1 ο(ι)<ι
της ωτίιι; ;ι.ω τοι1 <ι:τοτι:ί.ι:ομιιτος. Οιι 1•:τϊφςιΊ ί.ι•;τη 1j zιφιί., τιιιι,J
(_)ίιι 1j ιιντιιμοιΙ-\1j, uνιί.ί.ογιι μι: το τι ι'zω ;,:ιί.ηι ιηο :τ<ιl_)ι:ί.Ο<"iν ( ... )
Ι>ι·(νο ;τοι• ι' ι.οι•μι: ;,:ιίνι:ι ιηο :τ<ι(_)ι:ί.Οιiν. ·,ωί.ιi 1j ;,:ω-:ιi, ;ι_ιιΟιψϊςι ι
ιιι'Τ<J :τοι• ι--ίμωJη: υτο :τιψιiν.
Kl'/2.".\'Λ.\f()}'/''/J (2.'το;ουμο( :τιίι·ω ιπη i::.ι,ιιί μι,:,, IJ, υ. /02 - /1!.i)

Λ:τιi CΙJ\' 1:ίJ.ιινιι.11 c1ιιzω(JΓΙJΤί1

Ιστοuιχά παραδείγματα τέκνων που έbι::ιξαν μεγάλη
αγάπη, υεμασμό και αυτοUυσία πuος τους γονείς τους
Λινιίιι;: Λ:τιi ΤΙ)\' ,,Ι lιιιχίλη lιπιψί«,, τιιι• Λ1ί.11ι,·01Ί, Ιt\'ΤΪ.οι··ιιι· τ1ι

_ ίlt, ιι: Λ 1ιιοί ί.ι ΙJΪ.11.Ιϊ\ΙΗ(\' 1/.((1 1/.(tΤΙ'ΟΤ(_)Ι"ψl(\'
ι·ξ1j;: 'Οτω· ΙJ!.ΙΓιU,ι ΙJ ΊΊι()
;,:
ΤΙ]\' ;ιιiΪ.Ιj. J-:;11'1υι ι1•Ιt\' ι>μι,ι; ΙΠ\Ιl'; 1/.ΙtTtJίr.ιJΙ•; \'t( ;11ιι_ι1ιί.ιι/JlJI'\' !11. Tlj\'
ιινιι;ι:ι,'ψφΗj 101•; ι'νιι 11ιiνο ;,ι_ιιί γμ ιι τη: ι χί.ιιγιj::: χιι1 .,ι_ιιιτψιjιrι 11·ι:::
τιιι•;. () /\1η1Ίι.:. () !JiJIΙJ((::: τιι.: ΊΊ__>ιι1Ίι; ..1υ,ιτ1Ί1ψ11· \'(( :-τιιιΗιί.1ψ11 Tl)
1Ίι'\1ΓJί.1ιι 111; (Jι 1ί::: ι\Ο,ιν1ί:::, :τι_ιιιι111ίιι,'\ο::: 1η::: ;ιιiί.ι ω;. { )1 Λι.ωιιί. ()ιι1•
μιίιΗt\'Τι·; ΤΙJ\' ι·ι•ιrι'[,ιΊιt τιιι• ι\ι,·ι ι'ιιι•, ι·.υ'τl_)!Ί i '<t\' ιΊ; ιιι•τιiν \'ιι :τιιιΗι
λι'ι[)ΙΊ 1/.Ιtl ι'\ιΊ -, rΙΙ_)ιJ :τι_ιι'ι'(,ιιιι. () ι\1,·1 ί(ι::: 11ιιι_ιτ,ΓιΙJ11χι· <ΠΙJΙ•; ι,'ψιJΙ•::: τιιι•.

ΤΙJ\' 1ι,\ι•νιι rι>ι-, \'Τιt \'(t μι l(tr.Ι \'r\!)ι ι' γι'υ1ι,·τιι :-τ1ιτι' ι_ι υ 11ιι•. ΊΊiΤι· 1ι1
Λ;,: ιιιοί, .1ι-ιι1ιΗΗiπι_ιο tH"(r.Ι\'Ιjl!ι\·rι·:::. ι:-τι'Τι_ιι,,•ιιν 1·1::: ιιι'Τ<>\' \'tt i.ι:ίΙ,ι 1
<>.ΤΙ 1ίί).ι1 ιjl)ι-ί.ι ιι:ιι> 1,ι ι·:ιιί ι_ιι. ιι\'Τι"ι Τ<JΙ'.

Κλϊ(ψι; και Βίτων: ( )1 ι'ιιΌ ο ω•1ιιι' ι\ ι_ι γι-ιοι ιι,'\ι ί.ιι οί. ι'ιι \' ι'ιίιπ1ιι1<ιν

\'tt �ΙΊ'j_!)ιιι Ό ν ΤΙ]\' 1ίμ1ι:Ξ,ιι. Ιt\ϊ ί 11,J\' ι,,ι,'ιιι,'ι\' :τιι1• ι·ί ι. ιιν χιιΟι•ιπι Ι_)ΙJ<ΙΙΊ
\'(t ι' ι_ι Οιιι•ν. γι(ι \'Ιt μιτιιιι ιΊιιιι•ν Tlj\' !l!JΤΙ' ι_ι 1ι τοι•; ιπην '(Ιιψηj τη:::
_
\'ιιι ι'\ιιι μι'οιιυ·Τη; :τιiί.�-ω::: ι·:rι ι ΙJΙ11j01jιHt\' 1ι:τιi τι1ι•;
'Ι l ιι;. Δι1·ιιι.ιiμι
ι_ι

1

1/.(ιτι1ίχοι•;. ()1 ι\ιιγι·ίοι Τοι•; πι 1 ιψr1t\' 1ιι_ι·:1ηι·ι_ι1ι

ω::: «ιί ι_ι 1ιπιιι•;

ι'ιν,'ι l_) ι·;».
Λκοι 1 οίλιω; κuι ι\uμιί Jη τυ;: �ι-- (t'(ι1J\'Ιιπ1χιιι'·; 1ιγι,'Jη; Ι!ΤΙJ J>ιiι'Jιι.
ι·,•ίχηιΗιν τ1ι ι'\ιΌ ιι ;τ(ιιι'ι11ί τον ( )1.ι•μ;ιιι1νιχη Δ11ιγt> Ι_) <t. ι\;,.ιι1•ιτίί.1ω; %<ιι

Διιμιίγιιrιι:::. ι\ι•τιιι. ((\'Γι'\'(( ι'\11·:,,.ι'J1;,.1jι!Οl'\' '(1(( Τ()\' /((\'[()\' ΤΟ\ ' ; τη
ι'ιιi;(ι %((1 ιι.,ιιι'Jίι'\tJ\'ΤΙ'; τη \'l%1J τιιι•; Ι!ίΟ\' :-τ1ιι_ιι-Ί•ι_ι1ι1;,.ιiμι·ν1ι :τrιτι' ι_ι <ι
τοι•;. ΤΙJ\' :τ1jι_ιιι\' 01ιιι•; ,,-ιμ ιιι•.: Τοι •; %111 ΤιJ\' :τιΊ>Ιι'ι1 Ι'Ι_)Ιt\' μι'ιΗι οτι1
ιπιίι'\ω. ι•:τιi τ ιι; 1·\•Οιιι•ι11ι,-ιι'ιι-ι::: Ι'.,ιι'ιιι;,.ψιιιrίιι; %ίtl ι·:τι-ι•ιι ημ1Ίι: ,ιιJ\'
Οι·ιιτι,->\'.
�%Π1%l) ((lj Ι]Ό'Ι\!Ι(( .-τι_ι,1::: ΤΙ)\' :τυ,ϊΞ.η Τ,JΙ' ι\Ι\'ΙΊΊι \'(( ι'ι1ιωιΓJι!ΙΊ TlJ\' :τ1ιτι'
LΗ ( Τ ι 1 1' . 1) Ι_) l l Τ 1/. Ο 1' ,l l ! . l ΤΤ ιJ \' ί. l > ',' l) % l (Τ < ( ι\ 1. (, J 1/. (__' ι'ιΤ l )(' ::: Τ l >l' LJ ) ] ΤΟ ι__> l (
.\ι•;,_οι',
Οl' (1)) - l)(1). '()τι(\' %ι'ι;τι)Η ι-:Ξ,· ) '(ί','IΊ TlJ Ψι ((\Ι!Η\0 τη:::
ι_JΊ'

ι_ ι__

Λ1r\'ιι; %ιι1 %1\'ι)Ι-, \'ι't'ι· \'ιι :-:ι:τι1;,.ί.ι•ι,πί ιι.Ίι> τι.: ί.ιψι-- ; η .-τιiί.η. ιΊ ι_ι ι-:Ξιι\'
ιiΙ.ιΗ \'(( ι)ιιιι!ωl),Jι°'\'. ι·'(%lΙΤιtΪ.ιΊ.ιΟ\''Η::: Tl( :Τι°Ι\'Τtt tΠΙj\' Tl

0

'/.

IJ τοι•:::.

, Γ\'ιι; ν1Ί1;. /iί.ι-':τιJ\'Τιι; ,>ΤΙ ιJ γι'ι10,·τιι; _,ιιτιΊΗι; τοι• ι�ι·ν μ:τιιι_ι<Η-,l!Ι' \'ιι
τι__1/"Ξ.ιΊ γ1ιι \'(( ,!ιιJΟιΊ. ΤΙJ\' .,!jι_ιι· ιπιι ;,:ιΊ,11ι Τι1ι· · 11ιι \'tι TlJ\' μπ1ιι1 ι· ι_ι ιΊ.
,
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Λ:ι<J το ιι οιηίο τοι• ι,μω;, φιιίνπιιι, ιSτι δπ μ:-τοι)()ι\η: να μι:τιι;-:ινη-·
Uι:ί uε XLHJ\'O τιιχιΊποο τη; ί.(ι/-\<ι; ;-:ω ;-:ινδιΊ νu•οε νιι ;-:ω:ί. Εδ<ιJ (Jμω;
;τl_)!:':ιει νιι ατιμ1jοοι·με το (-)ι:ίον, λ!:'γει ο Λι•;-:οίiογο;, δι<,τι η λ(ι/-\ιι,
ως α Οcιίiμιιτος, ;τεοι;-:ιΊ;-:λωuε μεν, αλλίι δεν {Οιξε το ν{ο με τον
;ταη'l_)α τοι•. 'Γ,τοι μ(>\'Ο ω•τοί διι1οι,Jt)η;-:cιν, ιSλοι δε οι ίιλλοι ;τοι•
{ο;τΗ•οcιν να ψι'•γοι•ν, ΕΊ%<ιτιιλεί:ιο\'1Ες τοι•c:: γονείς τοι•ς cι;τωλ�:οΟη
;-:ιιν. Το μ{οος αείνο, ;τοι• δημιοι•ογ1jΟη;-:ι: ιι;τ6 τον ;-:ιΊ ;-:λο της λιψιις,
ιι;-:ι, μιι ;-:ι1ι 01jμιψcι λι'γι:τω «χιίJοος των ει•οι-:/)<ιJν».
(«l/1501-v κυι Δ:ιιτι'", Ειι\ικιί Ι"/%1'%λο.,ιιι'ι\ι,ιι, ι\Ιιχ. /ιιτροι\ Λθψιι /<)72)

11 ΛΛΤΙ'ι-:ΙΛ ΙΊ 1� Ηlλ� ΊΊ 1� ΛΙ"ΝΟΤΙ ΙΤΛ�

1-1 ΒΡΑΥΡΩΝ
Ίr;ιι ιιι ιίο·ηιιτοιι Δ ιμι ιjτ(_>1011 /ι,ιιιιΨι',\η

L;τοι•δ<ιίιι ;-:ιη<'ί την <ψχιιt(J11JΤ<ι ιι;τ(J την λιηl_)ι-ί<ι, ;τοι• ι-:γίνπο
ε;-:ι:ί στη Ουί Λοπμι. τη με;ιί.ί.η Οι:<'ί της ιιγν(\τητος:. L;τοι1ι')<ιίιι (J ! l(!)ς
;-:ω 01jμιο<ι, ιΗιν χι,φο; ιψzιιωl.ΟΊΙ%ί>C::. ι\rτΕιΗι ιι;τι\ τις: πλι•ι•τιιίΕς
ιιν<ω;-:ωι,ι'ς. Μι: τις ιινιω;-:ιιψ'; ω1τι'; 1jί.Οιιν οτο φως ο \'(t(1ς τη;
ΒιΗ(l'l_)(Ι)\'ίιι; Λιηι'μι,')ο;, ι')ι,ψl%(>ς στον οι•Ομ(i, ;τω• ι'zιΊ 1(Ι)l_)(( ((\'((
(rτηί.ωΟ1ί Ε\' μι' l_) ι:ι. η οτοιί των Α l_)%των, ο οί;-:ος της lψΊι:νι:ίιι; ;-:ιιι
ϊιλί.ι:ς οι·ι.οδομ{ς. Ι·:;τίοη; ι:ιψι'Οηοιιν δ1ιί.ψψυ <ιγ<ί.ί.μιιτιι, <ινιίγλ1 1 ψι,
Ε;τtΊLJ<ιψ'ς %<ιι ι:νιι ;τί.)j()ος ιι;τ(> ιιιι,ιι:uι,η ωτιι, ;τοι• �'χοι•ν το;τοΟι:τηΟ1ί
1ιε με;ι'ίί.η ι;τιμι:λι:ιιι <ΠΟ Μοι•οι:ίο ;τοι• ;-:τίιπη;-:ι: %0\'1<.ί ίΠΟν χιίψο
των ανιιο;-:ιΗμι'Jν.
() αοzωοΪ.ΟΊl%()ς χι,φος Είναι ;τοί.ι'1 :i1l_)O(ίl1(Jς 010\' ι:;τω;-:�';ττη.
Μιϊι μι;-:ιnί δι<ι;-:ί.ι'ίδωοις τοι1 ι') l_) <Jμοι• Μιψ;-:ι\;τω 1 λο11 - Ι Ιι,uτο l1(ιψτη,
;το1• ιιι1zίί,ΕΙ ;ι,()\'1(! (ΠΟ Μ<(l_)%(J;τοι1ί.ο, ιως ψ'l_)νι:ι ιτι'•\'10!L(( %0\'τ(ί ()Τ((
ι1οzυία.
11 το;το0Εοίιι της Βuω·οΊιJ\'Ος, ;-:ιιΟιι); ψιίνπω ((;τ(J 1(( Εl'l_>ljμιιτ((
των ((\'((()%((ψι)\', Είzι-: %((10t%η01ί ((;τ() τη νωί.ιΟιz1j ι:;τοz1j, Εςι:ί.1jzΟη
%Ε ι')Ε ΟΕ ;τι,ί.ι υ;τι, Τ<ι μι•zψ'<ιΪ:-<ι'ί zuι1νι<ι. 11 ί.<ιτψ:ί<ι ιiμως της Ουί.ς
Λιηι'μιι')ο; ((\'((ψιίνι:τω ι:zι-ί ((l_)Ί<>1El_)U, %((1(ί. τη '/ΗΙJΙ(Ε1l_)l%Ιί ι:;τοz1j.
IΊ<ί. την ί.υτψ:ίιι τη; Οι:ϊι; Λuτι'μιι)ος ιrτη ΒιΗι/) ι__Ηί)\Ι(( ι•;τι.ίuzι:ι zω
ι-'νιις μιΊ Οος, ;τοι1 ι:ίνω <ψzι:ηί. Ει'•ΊΪ.(ι)πος, <Jzt /-\�'/'Ηιω ΊΙ<ι τον ;τuοο-
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ι)ιοι_Η<ψ<) του
ποι1 (ψχιιJΕ ΕΧΕί η λωι_11-ί(ι της 01:<ί.ς, ω.λιί. '(1((
τ ην ι ι. οι_>φ1j ω1ηjς. Ο μιί Οος ι'χι:ι oι,vτi-Oij γϊψω τ<ί.χ<1 <α<S την
Ιφ1γ1Ύ1Ίιι, την κ<i ι_>η τοι, Λγ<φι'μνονος. Ι·:ίνω ο μιίΟος ι:;τιί.νι,> <πον
()Ποίον Κ((l Ο 1:1'l_)ιπίι'>η; {γι_Ηιι 1ι-· την τ ι_> <ιγ(J)δί(( τοι• «l<ι,ιγι'νπ<ι ι·ν
ΊΊιιί ι_>οις». Κιηιί. τον μ1Ί Ο0 λο1;rιiν <ιιrτιSν η Ιιι ιγι'νι'ω, πο11 1jτιιν 1ι' ι_> 1·ιιι
<rτον νωi της Οι:ιί.ς Λι_>τι'μΗ'>ος υrην χrι>ι_Ηι των Ί'ω1ι_> ων, ιi;-το11 την ι-ίχι'
τοποΟπψιπ η ΟιΊί. 6τιιν την ι-'οωοι· <Πην Λ1•λίι'>ιι, πιιίι_> νΗ την 1:ντολ1j,
ιrιί μφωνιι μι-: χι_>ηομιi το11 ΟιΊJΙί Λ;τιiλλ(J)νο;, νcι μπωι { ι_> η το ξ<iιινον
της Οι:ι'ις <αιi την Ί'ιιΙ'l_Ηr.!J ιπην Λcτι-1.1j. 11 ι'>ι· Οι·ιί. ΛΟην<Ί Ι';t<)Ι)1·ι;-:ν1Ί 
ι-Ί νιι κτωΟ1j «Ι'\1 Λλλ<ιί; τη; Λττ1;-:1jς», ΚΟ\'Τ<Ί ιπην Β ι_> ιι1 1 ι_>ι,'>ν<ι, νιιι>;
<ιψΙΙ'l_)<ψι'νι>ς ιπην Τω•ι_>ο;r<iλον Λ l_)πμ1ν, ιπι>ν ο;τοίον νιι ;-:rnrιτ1·01j
το ξ<i<ινον, η ι'>ι· l<ι 1γι:νΙΊ<ι ν<ι μι·ίνη Ι,{Ι·-ί ως ιι' l_) Ι'Ι<ι τοι• ν<ιο1ί μι' ι.ι> ι
τω• Οιινιί.το1 1 τη;. Ί'ο ι11 1 μ;τ1' l_> ωψιι λοι;τιiν ;τοι• Ι)Ί<ιίνι, <ι:τιi τον μ11 Οον
ωrr<iν ι-·ίνω ιiτι η λιιτψί<ι 1η; ΟιΊί.:: Λ ι> τι'μ1,'>ος της Η ι><Ο'l_)<ι>Vι>:: 1jτ<ιν
_
Ί'ο1Ί το ;-:ιηιιιι <ιίητω ;-:rι1 ιι:τι> την πί.π�j των
ιωι_Ηf 1jς μ1 1 ιπηl)1rιr.ίjς.
Δ1ι>νι 1ιιίων, ;το1• Ι''(ί\'!'ΤΟ σrην Ι3 l_) rι1 1 ι_> ιι>νιι ;-:ιιτ<ί. τιι 1ιη<ψ1χrί. 1.1><1ν1ιι
κιί.Οι-· ;τι'\'ί!' ι'τη.
Ι•:;τ ίιιη; r.ιιτιί. τιι ιιηιψιχιί. ϊ. ι> <J\'Ιιι ι·γίνπο οτην Ι\ ι_> ιιΙ'l_)<ι'Jνιι ιιν(ί
;τι·ντιιι'τί<ι ;,:ιι1 μίιι ιί.λλη ι·οt_>τιj, τιι Β l_) ιtΙ't_>ιι>VΙΊ<ι, γ10 νιι τ1μηΟ1j ο'
ιι1•τιjν η Β ι> <ιΙ•ι_>ωνίιι ;\l_)πμ1;, η Λ ι>ϊ. ΙJ'(Ι'τ1;. Ί'ην ι·:το:τπίιι γ1(( την
κιιλ1j ί'>ιι'ς<ιγωγιj της ι-·<ψτιj; ΤΙ)Υ �ίχιιν ι'>ι'r.ιι <t l_>ϊ.<>νπ; ΛΟηνιιίι11, (νιι;
«πιi κιί.Οι-· ιι·1•λ1j, ;-τι>ι• ι),ι'γογrο 11·ι_>ο;το1οί. Οι ίι'>ιοι, Ι'ς1jrιιtιιν τrι ζι,'Ηι
;rιJΙ• Οιι ι-·Ο11 <ιιιί.ζο\'Τr1, μij:τω; 1--ίχrιν ;,:ιινι'νιι ψι·γrί.ι'>ι. «μιι'ιμον» γι' ιι1'Τ6
ιιJ\'<ψιίζο\'ΤΟ ;,:ιι1 «μωμιΗJr.ιi:τι>ι».
Κιιτι'ι τιι Β l_) <tΙ'l_)ι,'>\'Ι<ι. ι'>ι';-:<ι ;-:ιφ1τοι'ι;,:ιιι ηλιr.ίιι; ί)ι';-:<ι Γτι,'>ν. ι'ν<ι
ιι,,ιi χ<ί.Οι· <ι ι•λίj των ΛΟηνιιίων. i)ιιιλ1·"(/lΙ-'\'<< ιι:τι> τι:: Ι'1 1 γ1:v1'οπl_)1';
χω τι; ;τιο 1·νιίι1πι·; 01;,:ι1'(1'νι-Ί1·;. ιιιι ΙΙ'l_)ιιJ\'Ο\'ΤΟ ιπη ΟιΊί. μι';,:ι> ι το1•
γι'ψοι• των. Ί'« ;-:ιψιτιΗί.;-:ιιι «1•rιί. τιι Ο.ι γr<ν «r'ψ;-:το1•;» η :Τl_)<ϊ;ι; 1'>1·
((l'Tίj ι-ί.ι'γπο «((l_)r.Πίrι» r.((I η τι'ι.Ηιι:: τη:: Ηψτ1j; «((l_)%ΤΙΊΊ !ΊJ0(ιl».11
ι'ιl_)r.το; (JT)j\' Ηοιιl'l_)(Ι)\'(( ))ΤΟ το ll' l_) () ζιι)()\' τη; Ο�-ιί.:: Λοτ1'μιι'>ο;. ί\Ι1'ι!ί(
ί'>ι-: οτο Μο11 ι11-ίο τη; Β ι> <tΙ'l_)ιιJνο; 1•;τιί.οχο1 1 \' rψ;-:πrί. ιιγιίλμrιτ<ι ;το1•
ι--ιχονίζοι•ν τι; μιχψ'; ω'Τι-':: :τιιl_)Οι'ν1';. τι; <t l_) %To1•;.
1 Ιοίιι <iμω; ijτrιv η ι'ννωιι ;το1• ι-·ίι.ι· η 01-rί. ί\l_)ημι; r.<ιτιί. ΤΙ]\'
ιψχωιiτητιι: Κω ιπο Οι-'μιι το1'·τι> 101.t'•ιΊ <> '(Ι·νι;-:ιi; r.(t\'ιJ\'<<; '(Ιίι τις
λ«τl_)ι-Ί•τι;-:ι'; ι'ννοιι·; των ιιι>χ<ιίι,Jν. ί\λλη ι'ννοιιι ι--ί;ι_ε η ;-:ιί.Οι: ί.<ιτψί<ι
μ�-'ιΗι ιποι•; νιωιΊ ; χιιι (ιλλη. ;ωλιΊ ι'1ι<ιιι Οl_)!'ΤΙΧ!]. στις λιιϊχι'; μ<ί.ζι;.
1 Ίιι νιι δοΟίj λοι;ηiν <ψ01ί ιι:τιίντηοη ιηο �ΊΗ,->Τημ<ί. μι!; :τl_)F:τι-Ί χω το
()ι-'μιι τοιΊτο - νιι χι1Jl_)Ιιπ1j ιπιι ί)1Ί ο. 1l<ι>; Οι:ι,ιl_)οιΊ οι-· την Οι:ιί. ί\l_)τεμt\' η
λιιΪχίj :τιιl_)ιίδοοι; ;-:ιιι :τοιιι ι'ννοιιι ι-'ί)1i)ι-· ο' ιιι'ί1jν το if'l_)ιιτι-ίον. 11
ιι:τιί.γτηοι; γιιι την ι-'\'νοιιι :τιΗ' ι--ίχf η Οι--ι� ;,:ιιτιί. την λιιϊ;,:1j ι1\'Τίι.η1Ι 1η
χι_><)V()( )
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είναι εu;ωλο να δοΟ11, Οι διάφοοοι αοχcιίοι συγγοιιφείς μας έχοι•ν
διiJσει ;ωλλές πληl_)οψο(_) ίες επάνω σ' uιrτύ το ζιjτημιι. Για την έννοω
ύμως ;τοι• έδιδε στη Οt:ιί το Ιεοιιη:ίο, η ιι;τιίντησι; είνιιι πιίντοη:
δuο;ωλη. ΊΌίrτο δε διότι ;ωΟυJς ξέQLψε, τιι ευωτεοιzιί νο1jμιιτι1 της
ιφzuίυς λuτοείι1ς, οι /)ιιΟι::ιές πνι::υμιηιzι'ς έννοιες ω•ηjς, zounjOη
zαν μυστιzιf;. Ί !το η ψίiυις, την ο:τοίιιν είχαν ιωτές ο ι υλιjΟυι-:ς
τέτοια, ;του δεν {;ψε;τε να τις μι1Οοι•\' υι ;το/J,οί. Θί1 ποου;ηιΟ1jιΗ,ψΕ
όμως zc1τι νu ;τοuμε zω yω την ά:-ωψι ιιι•ηj, ύχι /)έ/-\ωιι για νί1 αΟ�:
σωμε yνιίJυι-:ις άγνωυτες, ui.λά για νι1 διίJσωμε :--: άτι, πιίις νιι το
;τοιΊ �η·, %(1Τ(1 :τοοοέyyωι. Ι Ιοοοω:τιzι:; μιι; ιδ{ι:ς Οιι Ε%ψ(_)(!(ΗιψΕ,
ι;χημιηιο μ{νες (1:τί) (J<H! ς{ (_)ομε '(lU τιι ΕςιιJΤΕ(_)l%(1 01]/lΕίιι της ΗΗι)Π
l_)l%Ι]ς λιηuι-- ίιις, yιιι νιι οι•μ:τληuωΟ1j zιί;τως το %Εν<>. Λς zιιηι;τω
υτοιΊ μι i.οι:τιSν...
Κω :τuιίηιι ·_ :τuιίηιι η Οι:ιί ί\ (_) πμις, yιιι τον ;τολι Ί zι>ιψο ;τιιl_)ίιπιι
νε την ιίγ(_) ιu φtΊιJι, την ;τιφΟι:νο ψιΊ ιJΙ. ΙΊ' ι1ι•τι> το /-\ιωίλειι> της το
το;τοΟ1:τιιι1 ιrι1ν ιηυιJς ι1zιιι.λιι' (_) '(ητοι•ς τιS;τοι•ς ;τοιι μι'νοι•ν ιιγνοί,
1\ιι>τι ΟΕ\' τοι•ς /-\1:[-\1jλ 11)(!Ε το zι'uι τοιι (t\'Ο (_) ιίι;τιιι• ;τοιι ι'χι:ι τις %((%ί1·ς
τοι•. Κιίτι το ιινιίί.ογο Οιι 1':τ(_)1':τΕ νιι οημιιίνη μιιι j)ιι0ι1πl_)η ϊννιΗιι
γιιι την 01-ιί, μι: [-\ιίοι [-\ι'[-\ιιιιι την ιιγνι')τφιι, <>χι την ιιγνι>τηηι της
(1:τ (_)()(!(ι);της φι1 0Εως, ιιί.ί.ιί την (1'(\'()TtjH( τη; ψι•z1j; 1j μιίλλιιν την
ιιγνι1τητα τοι• ;τνuΊ μιιτο;. Τοι1 ;τνιιΊμιηος ι:zι·ί,•οι• ;τοιι ϊχι:ι ξ1:;τ 1χJιί
ιJΕΙ τον Οι:ίνιηο, του ιιΟιινιίτοι• ;τνι-ιΊ μιηιις. Το ;τν1'ι1 μιι Ε%Ι'ίνο Είν<ιι
<ιγνι>, δεν ϊχει zιιzίι,;, ιίνω ιψιγϊς Οιι 1:ί.1'γ<ψΕ zιιzιιι'ιν. ΙΊ' ιιιι τι> η
Ου1 ί\ (_) τι:μι; ιΟ1:ι,ι (_) 1:ίτο ;τιφΟι'νο;.
11 ί.ιιϊzιj ;τίιπι; ;τιίλι, την Ου,ψοι1 0Ε <Ηtν Ουί ;τοι, Πl_)<ΗΤΤ<Ίπι•ι: τι)
zι•ν1jγι. Χιιμηί.1j η ω'Τίί.ηψι; ιιι•ηj. ΙΊιι την λιϊίz1j ι>μως ;τίοτι 1jηιν
τοι'rτο ιιuz1:τι1 .. . Είzι οzημιηιοηj, zιιΟιίι; φιιίνι-:τω, η γνι,'ηιη ιωηj ιι:τι>
τις γί.ι1 ;τη'; ;τιιL_Jωπcίοιις της Οι:6;. ΚιιΟιίις γνι,ψίζι,ηιΕ η 01-ι:t ;τιφι
ιπιίνι-:το ν(ιι, u•zίνητη, μι: ιμφιίτ (_) <t, /-\ι:ί.η zω μι: τι>ξο. Ll'\'Οι)ι> της
είzι την Ο.ωι,ο, <Ηιν οιΊ μ['ιολο της ιιγνιSτητος, ιί.ί.ίο
. π ι)ι-: ι'νιι ιr;,:ιΊλο
;,:ι•νηγι:τιzιS. 11 /-\ιιΟιΊποη ιS μ ι,ι; ι'ννοιιι, zιιΟιίι; νιψίςιψι', 1jηιν ιiτι μι:
τιι l'>ι'ί.η της η Οι:ι1 ι:ι)ιι)�: zιίτι υ;τιi την <t'(\'(>Τψ<ί τη; ιηιJΙ J ς ιίξιοι•ς νιι
ι)ι:χΟυιΊ ν ;,:tίτι το ;τοί.ιΊτιμο. ΙΊ' ω'Τ<J T<t [-\�'ί.η τψ:, ·ι.υτ<L τον μιΊ Οιι, ψτιιν
< (( _ )'fl 'l_)(λ.
Λ:τιi ι1ίλο μιΊ Οο ι:ίνω '(\'<ιΗΠΙj η '(Ι:ν� ιιίπ;ίιι τη; Ουίς. Κι> l_) Ι] του
Οί.ι•μ;τίοι• OuHJ Διιi; ;,:ω της νιΊι ιψJς ΛφοιΊ ς. Λίι'>υμη μι; τον Οι:ιί
Λr.ιίλλωνu. 1 Ιι_ιωτtίτοzη uυτιί και ι)ι;υτι:ι_ιιίτοzος ο ui'>ι:λφι ίς τιις, ο
Οι:ιίς του φωτιίς. Κuτιi τον μύΟο, ιί.μu γι:ννιίΟιιzι: η Οι:11 ι:Ι\ιηίΟιιιrι; τιι
μητίι_ιιr της ιrτ11ν Ίίννηιrι του uί)ι:λψιύ της. 11 αλλιιΊ<ψίu. αυτιj, που
ι:ίνω τιiιrο ί)ιιiφuνη, ί z ι:ι j\uΟι:ιιί ιrημu.οία. Ιl ι_ι ι,ιτα Ίι:ννιέτιι.ι η ιηvιί-
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τιις ιrτιιν ψυχιί κuι ύι rτι:: v α ΙJ ψυχιί φ ω τίζεται . 11 αγνιίτιις ι:ίνιιι
αι:ίνιι που αμωι:ύι:ι ΤΟ <j ως . Τιιν μι:γιί.λιι αυτιί αλιίΟηα ΤΙ\Υ Jlλι:
πομι: να τονίζι: ται <r τι ς αv χαίι:ς πι1vuhιίιι ι:ις. Είναι το «ι1λ11hι:
μύιrται » των J.:λι:υιrινί ων •ί ιι λουτv οφ,ίv ος ιι: v ι:ια των Κuj\ι:ί v ων.
ΊΊις μυψιι: ως πvοιιγι:ίτο Ο ι:ξαγνι ιιμ,iς. Χι.ι{_)Ι.(%Τψ>lιJΤ1%() Εί\'((1
ιαιiμη κω τοιΊτο. 2.:την Ι!ί.υ,ιιίνιι, ι'ξω ι.ι;τι\ τιι μι:γιί.ί.ιι πuο;τιΊ λιιιιι,
ι,;τ1j(_)χΕ νωiς ι.ιψΙΕ{_)ιιιμ{νο; ιrrηv Ουί. ί\uπιιιν. Ί'ι.ι Ε{_)t:ί;τω τοι, νω)ι•
ωιτοιi ιΗιJζοντω %<Η 01\μι·uιι. 2.:τηv Ι lι:λι�;τιiννηοο ;τϊιi.ι t'γίνο\'Τ<, %οι
νιιί Ειψτι.ιί, γιι.ι την Οι:ιί. Δ1\μητ{_)<ι, την Κιi{_) η %ω την Οι:ιί. ί\uη:μιν.
11 λιιΪ%1] ιiμω; ;τίιrτις ;ιιψι:ξ1\γηο1: %ω το μιΊΟο ιιιιτιiν. Κω 6οι
1-:Οι:ι,'>{_)Ι]ΟΕ την ΟtΊί. ί\ (_) πμι <Ηιν 0Ηί. ... ;ωι, ... ;τ(_)ιΗηιί.τι:ι•ι τοι•ς το%Ε
τοιi;. LTO Μοι•οι:ίο της Ηuι.ιΙ 1 {_) (ι)νο; ι•;τιί. ι,χοι 1 ν ;ωί.λι'ς 1-:;τιγuωι,ι'ς ΠΟΙI
ι.ινιιψι' ι, οι1 ν ι'νι.ι ιιι,1ι_Ηi ω1,11·uι,ψιηι.ι ;τοι• 1-ίχι.ιν ;τu•,οιι,1:uΟιj ι.ι;τιi
γι,νι.ιί%1·ς οτην Οι:ιί. γιι.ι νιι ι:ι 1 νο1jιιη τον το%ι:τιi τοι•ς.
11 Ουί. ί\uπμι; τιμ1jΟ1j%t οτην ι.ιι,χιιίιι 1-)).ιί.ι')ι.ι, ι.ιί.ί.(.ι %<ιι οτην
['v1ι;ψιί. Λοίι.ι, τιiοο ιrτιι Iι· (_) ιί, ιiιrο %ιιι ιι;τιi τη λι.ιΪ%1j ;τίιrrι. Το ι�: ι,ι> τη;
ζιι)()\' ιjτιιν η t'I.(((/ ο;. LTlj\' H ι_Hιl'l.JIΙ)\'(( ιiμω;, %ιι0ι,'J; t'ί;τιψΙ", ;Τ (_) ()(JΤί
Οπω %ω η <L{_)%τος, ιιί.ί.ιί. %ιιι ο τω•uο;, ωι,ι>ι\ %<.ιτιί. τον μι'•Οο ;τοι•
ιινιιψ'(_)<ψι: οτην ιψχ1j, η ί\ι,πμι; τη; Η ι,ω'{_)ιιJνο::: ι-:λι'γπο %ι.ιι τω1{_)ο;τιiλος.
_
11 Οι:ά ί\vτι:μις ιίτuν ι:χι:ίνι� που ι'i)ιi)ι: την αγν6τψα ιιτον μύιιτιι
για νu γίνιι άξιος νu i)ι:χflrί ΤΟ <ι-ι:ις του μι:γιίλου ui)ι:λφού τιις.

Ξυνελών τε λι::γω τ11ν πάuuν πω,ιν της Ελλάhος
παίhευοιν είναι ((-)ουzυh. 2, -tl)
Δηλω')�\: μι-: λίγι.ι λιiγιιι λι'γω :τω:; η ;τιiί.η μιι;, οτο οι'•νοί.ιi της
ι'ίνω το μι:γϊιλο οχοiχίο τη; Ι·:ί.ί/ιι')ο;.
Λπιi τον Ε;rιτι'ι ιι·ιο τοι• IIE(_)l %Ι.1j, ιi;rω ; τον ι.ινιιιι,{ ι, ι: ι ο
Ηοι•κι•ί'\ίι'>η;. είνω η ιι (__)ι'ωη ιιι•ηj. Ι-:ι%ονίζι:ι την :τιιιι)ι:ιιτι%1j ι:;ι•ι') (__)ιι
οη ;τοι• ι-:ίχι: ι.ι:τοχτιjοιΊ η ΛΟ1jνιι οι· ιiλη την Ι·))Jί.ι')ι.ι. με την ;τνΕι•μι.ι
ΤΙ%1], λογοπχνι%1j κι.ιι ;τολιτι%1j τη ς ωφ�j. Λνιί.λογu ονιiμιωι: κιί;τοιος
την ΛΟ1jνιι Ελλιίi)ος Ελλάς (ι\\•Οι1ί.ι1'(ίιι Λι•ι_Ηz1j ΊΊ:ι1ΙΗ1ι.:r, l ίJ04, υ. Jι-,2)
Ο I Ιλιί.τωνιι; (l l ι_J ιJΗ(ιγιi ι� ιι; 3:17...',): «Ι Ι (_) ιιτιινι:ίον τη; ιωιι,ί(ι;», %(.((
ιψγιiτι-:{_)<.ι ο ιο το{_)ικιi; Διιiι)ω(_)ο; (\�. 27): «%ι11νιiν ;τωι)ει•η\l_!ιον
:;τιί.οιν ιινΟuι,'J;rοι;». ϊ)μοιιι �-ίχι: ;τι-ϊ %ιιι ο 2.:ι,ι%(_)Cί.τη; (1 Ιλιίτωνο;
Λ.ϊι1λι1yία 2<JΔ): «ΛΟηνι.ιίο; ων ;rιiλ�·ω; τη; μι:'(ίιrτη; κcιι ι:ι•60%ιμωτϊι
n1; Εις ιΗΗΙ'ίιιν κι.ιι ιο χιΊ ν,,.
Λ/ιι�·ιιίλη Ίuιιιvτιιιι ι·λλι',\η (.\'ιϊJΙ'λλψι:-υj /3ι/!λωΗιjχη. Λ, 13, ΛΗψιι Jl}(15J
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Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΟΝΠΑΛΑΜΑ

Του 111-ιίινηuτου Χρ. Ι'ιζόπουλου

Αποσπάσματα
Ο Παλc.ιμάς ιττο ποίημά τυυ «Λuτύς ο κόσμος δε οοι, φτιίνει;»
της σ1•λλογ11ς «Ι Ιεοάοματα ;ωι Χιιφετωμοί», μας δίνΕΙ την ι:ικ6να
τοL' CίνΟοu'J;τυu, ;τ.O11 δω/-\ιίζει Οεοοοφικά /1ι/-\λίc.ι (... ) και ιπο ;τυίημα
«Ο Οuνατος της κ6οη;», κc.ιΟι,'Jς το F.ξομολογείτω ιπ:ο υχετικ6 κrφιί
λωο n1ς «Ι Ιυιητικιjς» του, επηοι-:cί(πηκr ωη> δικu του διιψιίυμιηα
ΟευοοφικιίJν /-\ιΙ-Ιλίων.
Τι ακοι11ιί,ς είχε διcψϊωrι: Ο ίδιος υτην επιοτολ11 του της 22
Ιανουc.ιοίου 1934 ποος τον Λντιί,νιο Χαλϊι, αναφ(οrι 6τι εί•οωκι:
μεγάλο εvδια φέοον υτιι (ογα του J > οδι11,ψοι• Lτιϊίνεο κω τοι,
Cδοι•άοδυυ Σuοέ, φημωμϊvων Οωοι>ψων οuγγο<ιφϊωv (... )
Σε ποοηγοί,μενο yοcίμ 1 ιιι τιΗ' (1 <J Δαι'μl-\οίοι1 1 ίJ33) πληοι>φιψεί
το ψίλυ του ιSτι είχε ξαvc.ιδιcιl-\ιίοrι τις ημ(οες εκι:ίνες ένα cιπι> τυ
;τc.ιλιu του /-\ιΙ-\λίc.ι, με τον τίτλο «Ι I λογοτεχνίιι και ο ιιπο%l_)Uψωμ6ς»,
στα γαλλι%cΊ., τυι• Νη:νίς LωοιΊ., %α0ηγητιj ΟΕ c.ιγγλι%ιi πιινεπιιπιjμιο:

«...Το μέuος του βιΙJλίου αυτού που μου κίνηιrε χωuιυηί ενιiια
φέuον είναι ο Οι:ι:ιιlιίsιιιι:. J\Ιιλεί ιr' αυτιί για το «κολοιrιτιαίο έuγο
της Bl..n'..1tsky, που έκανε γνωιττιί μετ' ιίνομα (·)εοιrοφία ιrτα τι:λη
του πεuαιrμένου αιώνα, είbος νεωτειιικού Lυνιiλου (Sο111111ι:) του
αποκuυφιιrμού, που χιιηιrιμοποιεί ιίλα του τα ιrτοιχεία και τα ί)εbο
μένα απιί τους καιιιούς της Λναγεννψτεως ... »

Στο ίδιο γοάμμιι ε;ι.11,οuζΗ την ι::τι Οι•μίιι να γνοψίοει «%ιίτι
;τεοωιΗ)Ηl_)Ο» ((;τ() την Μ:-τλιψιίτιJ%l', την ιι) l_) ιί τοω της νΕιιηι:οης
Θεοοοιι,ίας.
Κω rι,αίνπω ;τως ι:γνι,ψιοε. Lτο (ογο τοι• 1 /ιιλιψά ι-:ίνω ·ι.ιηιί
ο;τιφτη η ε;τίδucωη της (-)εοοοφίυς (...)
Στα 11ι/-\λία του /νι)οιΊ /.ιvαuι�γιιιντιίοα, ιΜως το «Λ;τι>%l_)Uψος
Εξέλιξη της ανΟu c,J;τιίτητος», οι•νιι \'1:ο ι;μ�: <1πιiψ Εις οτο πΕζ<i, που
(.(EL δωτι•;τι/JιJΕl ΟΕ οτίzοι•ς ο I ιω.cφ(ις. ΊΌαγοι•δι'iΕL ιπη «ΦιΗνl%Ηί»
πως η πλcιτr:ιcΊ. 1 lλ<Ί.οις δΕ νοιιΓJΟΗ το z<ιμ<> των λουλοι•διι,'>ν, γιιηί
ξέοει ()τl «Ο' αvωπηUεί μοο·ι.ιi;τνοη μια ιυ.ιίιπηοη ωJ.η».
Λ{ΕL ο Ζιναι_)(�yιαvτιίοα:

«Ι·:ίνω οκληι_ηi πιψι:ίι1 η εξΟ.ιξη, Ενι'>ωψι' l_)ΕτUl γω το Είι')(); zω
<1δωψοl_)ι-:ί γω την μεμονωμ(νη ζωιi. Λλλύ. πιψω)εχΟιjη: ιSτι η
ιί.ψΟι(l_)τη κω ι1Οιί.νιηη /,ωιj r.ξι:λίιιιπτω ι-:πίιιης, zuι τ6η: το μΟ).ον
ι:κϊιιπου ιηι>ιωι, Οιι ψ1νrί με τ<1 λιψπl_)ι)Η l_) α χl_)ι;Jμιηιι. Lτο ψω; τη;
Μι:τι-:νιΗί.l_)κι,Ηη\ς, ο Ηιί.νιηος zιί.νΕι το ψϊίιιγuνιS τοι• zω ο τιίψ>; τη
νίκη Του. 11 Ονητι1τη; ι'>1-·ν ι-ίνω παl_)ιί. ι:να μt' l_)ι>;, που ,φο; ιπ1·rιι1\v
διω) l_) ιψtιτίζιΊ η ψι1χ1j ...»
Λπ6 τϊτοιο Πl_)ίοιω 1·ίδΕ τη ζωιj κω ο Ι Ιι1λιφϊι;, ιΗιν ι'νιι τμι\ιω
του μι:γιί.λοι, τι1ξιδιοιί. Δι:ν δ1°χΟηzΕ τον Οιί.νιηο οαν 1·zμηδι:νηοη.
Lτο ποίημιι «Ι'ιιι μω πι·Οιψι:νη» λι:γι-Ί:
Διu/1ύ.τη, μηv χλως τη λιγr5ζrιιη :τι.1u(Η1 r.1
Κι ι:χιι'vιι u:rc' τηc, γι;ς τι; j]οΟι 111 ι1γχι1λιu
Ξuvu Ou :rcuo/1uλη
1

Ί" uuχuι'o ;τοι•λύ.χι

IJI'

Ι'ι'ι.1 Ιfιιιλιύ..
0

Λλλιί τι> ο;τοι•δωι>Ηl_)Ο ιαι> Τιι Οι•ιΗΗΗ(-LΚιί ;τοιι\μιηιι τοι• Ι Ιυλιφιί.
Είνιιι «Ο Οϊινιιτος τη; κιS (_) ης», ;τοι.' μπιψι•ί vιι ονομ<ιιJτ Ε ί zιιι
«ποιητικ1j οι1 νοψις της Ηι·ιΗΗΗ( ίιι;».
«Ο Οιί.νιηι>ς της zιi l_) ης» ιψ;ι,.(ζει με τη διj).ωοη τοι• Ιlοιητιj <>τι
γν<ι)l_)ίζι-:ι «κιί.ποω μι•ιrτιi<ιί.» που ιι;τ�'i<τψJΕ /Η' την μι1 ψJΙj τοι• <Jτον
ι1ποκl_)ι J ψωμιS κω την ΗωιΗΗ(,ίι1, γιιι την ι·ξΟ.ιξη τη; �ι•JΙ\; μι'οω της
εξι-:λίξι:ως των μιψψι,'Jν ( ... )

Ο <-JΛΝΛ ΊΟ2,' ΊΊ 12.· ΚΟΓΙ /2,'
Γvι,φΓς,ω χύ.:τοιu ,ιιυιπιχύ ;τοι,, ι�εv τu ξ{ψιυv άλλοι!
Αφού ξι:χιι'φηιπς u;τ · τι;v uγ κύ.λη,
u:rc · τηv uγχ uλη του l Jι.11,τι5ς - πuιv τηc;. ζωιίς το κι\ιω
ιπ r,}/ξη ιπ' ωφογιι1λιι1 ,ιιος μι· κr5uης ιηvι5 01..ιίμι.1
ι.1φοι1 ξιχιι'φιιπς, 1/'Ι'χιί λ1Τκιί ΙJi.1 /'u.λuξι'uς,
Κι uχr5,ιι . u.v{βης {ι·ο υκu.λο,-τuτι,
τη υκιiλu. τι;v πuuιπιο, τι; /,ιιJιί·
{yιι1ες xu/110 ολr5λπ·χοι1 • ολλ u ;τροτοι5 ϊ111.1 ,ι ιύ.τι
ι
ι u. υ' u.ι1τιχuι\rη, %(.1/ ,"Τ!}Οτοι; V(l οι-: χοίίVt/'η μω ;τι1οιί,
η Λ!οιuu
οι- ξι·uuΓ:;.ωιπ, , ιιουuθηκ,·ς, χω ,-τuλι
'
,ιιυρφιίv εΜχθης ύ.ίJ..η:

κ·
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Άλλη ω�ριβrι'περη ,ιιορq:ιf με πιο υοφi (Πολι'δια,
κω, κύκ11ος, γλι:κοχcίραξες της λιίι11ης τu νερcί·
αλλ' όμως πρινανο/ξης τα q:τερcί
γοργό για μακρινό ταξ/ι)ια,
η Μο(ρα κcίρq;ωαε το πέτuμcί uou
κω πέθανες κι ανοιχτψων άλλοι ουρανο/ μπρο(πcί uoιJ.
Άλλοι ουρανο/ κατcίβαθοι κι αυιΊγκριτοι, κ' εφύ.νης
στα νι:χτυιμένα μύ.τια μας ολr5ψ11τη ;ταρθ(να!
Λλλ' όμως πριν να κύ.ι1ης
τηνεuτυχ/α μιας καρι)ιύ.ς που ε/χr, :τλαοθιf για u(ι1α,
της Μο/ρας ψαν η βουλιί,
και (;° ϊβαλαν να κοιμηθιίς ξαι1ύ. βαθιύ. ιπο χοίμα. . .
Ψυχιf, ποιο ιτχιίμα οε ;τροομι-'ι Ι JJ ακι5μα,
ποιος κι5υμος ενυ:λϊιπf·ψ>ς, ! !αρθ{ι1α, ιπ κuί..ι-/;
Λλλύ. γνωρ/ζω %ύ.;τοια μιJιπικύ. :του ι)Γν τα ξfροι;ιι ύ.λλοι...

Εκείνυ που ϊχι-:ι ξεzι,Jι_>ιοη1 οημ<ωί<ι ι:ίνω ι>τι «ο Ο(ιν<ηος της
κύ ι_> ης» γι_>άψηκε στα 1H lJ2 κω πι:ι_>ιΕf)λ1jΟη οτη οι•λλογιi «Τιι μϊιτω
της ψι•zιjς μου», ποι• ε κι•κλοψι> ι_> ψJΕ ι:κι:ίνο το χ ι_> ιSνο, ενι,J το ι:νδΗι
φΙ'ι_)ϋ\' τοι 1 Ι Ιuί.αμά για τη Μπuψι�ιΗκιj, τον Λποκι_>uψιομ6 κω. 1<)1·1.ιί.rτι:ι_>u τη ΘεοιΗJιι,ίιι, ·,ωΟιίJς ;ιι_>ο;ι.ιΊ;ττ�-:ι ιιπι> την αλληλογι_><ιψίιι του,
διετψ_Η:ίτο μϊzι_>ι κω του 1 lJ34 LΙ 1νολικ(ι, πίι.νrιJ ιιπι> 40 χ ι_> ι>νω ...
Σ' αυτύν τον μ ιοι> ωιίJνιι, μι:ο' α;τιJ την ποίψΤ)] τοι 1 1 l<ιλιιμϊι δι:ν
έ7ωψt: να f)QυντΛει η νει_>οuι•ι_>μιi του ϊποι•ς κ<1ι νιι κ-ι•λ(ιι:ι γϊφγ<ιι_>ιι
του λυι,ιομοιj το ι_>υuκει, ιιλλu Επίοης ()[\' {πωjΙΕ \'(( ι,ϊη %((1 η π,ιγ1\ η
μυιπ:ικ11 ...
Ο Ιlαλuμuς υ ποί.ι•τι_ > οπος διω11ι_>η ιJF. μϊzι_>ι η'λους κω την
μο ι_> φ11 του ΜιJιπ:ου.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΙ-ΙΣ '-VΥΧΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ
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Χιφιίλιψ,τοιJ ι\Ι,,ιίuιι%λ ΙJ

Λι ιτιS ποι /)U:ωμι: οτηv <ινΟ (_) <ιηινη <ι,ιί ιτη, ιι)).ιi r.ω οτο ζωϊ:,,.ιJ
Ι)ωτίλΕιο είνω () 0(_)'(((\'l<T/l<)ς τοι1 ς. 1 I( (_) ((\' <Jμως ωιτοιΊ, ιι:τΛuzυ ·,-:υι
ι'νιι ιlΟιίνιη ο οτοιzι-' ίο, η ψι•zιj, η ο:τοί<ι τοι•ς ι)ίνι·ι την κίνηοη r.ω
<ΤΤ<11 1 ς ιινΟ(_)<ιι:τοι•ς t·:τί :τλι'ον, την πνι, 1 μιιτ1%<>τητιι. 11 ι'•:τιι (_)ςη τη;
ψι 1 z1\ς, ((Π()Τ!-' Ι.!"ί JΗ:τοίΟψτη %(Η των ((:1/.(ι,)\' ((\'0 (JJ;1(ι)\', ποι• ((Π()
ι)ωίοΟψτη κω μιSνο ιιιοΟr'iνοντιιι <>τι 11 :τ<ί (_) ;(Ι-'Ι, zr,φίς νιι {χοι•ν ιι)ωί
Πl_)<ι μι-' λι:τιjοι:ι. Κιη<ί r.ιιι (_) οιΊ ς !-' /tι/ <ινίιττηr.ιιν ιττη γη :τνειί μιι--::ιι μι:
ιινιιJΠ (_) !•:; πνι-' ι•ιωτικι'; ι)ι•νιίμιϊς, :τιΗιγμιηιr.ιί. Οιίι-' ς π(_)οοr,ηι%ι>τη
πς, οι οποίι-' ς μιι; ιίιι ψΗιν :τολιΊ τιμι·; :το (_) <ι%<ιτιω1\r.1-' ς. ΛπιJ τι; :τηγι'ς
ωιτι'ς γνι,φίζοιιμι: <Jϊ.Ι ιιιSνο\' την ιΊ πιφξη τη; ψι•ι,ι\;, <ιΙ.Ι.<ί <ι%<>μη <>τι,
η ψι1 z1j Πl_)<ηj λΟΕ ((Π() αι·ί ()71()l 1 Π(_)ΟΙjί.Οι· %((l η ΦιΊ οη 0/.()%/.!](_)η. Λ:τ<>
τις ()ιί ο δηλω)1j κοομογονιr.ι'; οι•οίι·; ποι• πλη(_)οιΊ ν το Ζ:ιΊιL,<ιν.
11 μίιι ι-:ίνω τιι ιίτομιι της ιΊ λη;. τιι Π(_)<ιγμιηιr.rί (ί.τμητ<ι r.rιι ως !-'%
Ί
τοι τοιι ιίιι,Οιφτιι, <ι0ι't\'((Τ(( %((1 .οιινι-zι,·Jς t'ς!-' /.l(T(T()/l!-' \'(( %((l η ω.λη
Είνω μί<ι ωΟι-' (_)ι;οj οι•οίιι, η i\\ονιίι)ιι τ(Ι)ν Ι Ιι•Ο<ιγιψι-ίων. τι> «Εν» τοι•
Ι Ιλιίτιι)\'((, (ΤlΙ\'Εχ<ι>ς %<(l ιιι•ηj !-' ς!'/.l(Τ(Τ()/l!:νη, ΠΟl 1 ι)ι«z {ι:ι το 2.:ιΊ /Lι((V
ολ6κλη (_)ο. Λ:τιS τις ι)ιΊο ιιιrτ{; Οι·ίt·; r.οομογονιr.ι'; οι•οίΕς Π(_)ο1jλΟε η
Φι1 <τη ολι>r.λη(}η. η ι•λιr.1\ %ω η πνΗ 1μιηιr.1\.
Ί'ην εξΟ.ιξ1j της η ψt 1 χ1j t·πιτι•γι.χ6νι-' ι διιι των ο (_) γιινιο μ<,.>ν μ{οω
των οποί(!)\' f\'Ε (_) '(!-' ί: Χιι)(_)ίς ωιτοιΊ ; η Ψι1 z1j 1-\ (_) ί<Τ%!-'Τ((l ΟΕ Π<ι0ητt%()
τητιι, 6:τως ιτι•μ!-\ιιίνι-' ι μι-' τιί τι> Οϊινιηο τοι • Ο(_)'(<ινιο μοιΊ r.ιι ι μ�'ι.ι>ι;
6τοιι Ε\'Οί((_)r.ωΟι-' ί κω :τιίλι.
Το ιτι(ιμu διιλαδιί ι:ίναι ΤΟ 6vγανο τιις ψυχιjς. Ο Λ(_)ιιττοτιΊ.η; <ΤΤΟ
ι' (_) yο τοι1 «:π(_)ί ιj ι ι ι χ1jς» (:'10711) λι' γΕt: «11 τι' zνη ϊ.ίJ))<Τιμοποιεί τιι
ιSοy ιινιι r.ιιι η ψι•χ1j το οι(ηιιι» (την μ�· ν η'zνην χοψτΟω τοις <ψγcί
νοις, την ι)Ε ψι•χ1jν τω ιΗ,·ηΗιτι).
Ο πι•Οιιγ<> (_) tΊος ιι·ιλιJιΤ<Η/'Ος Ζ::τι•(_)ίι'>ων Νιίγος ΟΕ ομιλία τοι• ΟΕ
φιλοιτοιι'ιr.6 Ε(_)γcιιττ1j(_) ιο ποι• ι'γινf το I ίJ27 Ο.ηΕ μπιιξιΊ ω).r1>ν τα
εξιjς:
«Εχό.στ η ψι·χιί fχ ει εν εuι:τιί ά,,FΊ!}ΟV χuι ατελι-:ι:τητοv %όσ,ιιοv
δι}Ι'ιιμεωv (... ) Ο ά.,ΕΙ!_)Ος αι·τc5ς %()(ψος Ε%() Ιjλοι5ται %GI εvεuγε( ()/G
των <ψγανι(ψίιiV. '{>αυτος οργuvιο,ιι(5ς τ ης οvτολογι%ιjς χλ(ιιαχος
επιτ!_)f.,ει εις τφ' ψι'Χιίν ιι)(_}ι(ηι(vuς εχδ η λίιJUεις, π{ρuv τοι•τοι· απαι1

(_)
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τε{ται άλλος(. .. )// ψυχιί άρχεται από τους απλοι;ς οργανιομοι;ς χω
προάγεται εις τελειοτ{ροuς, q:θάνοuυα μέχρι του ανθρώπου(... )
Ότι η εξέλιξις της ψι•χιίς ό ντως γ{νεται δια των οργανιιψιιJ1 1, iχ(J)
να επικαλευθυ'; προς απι5δειξιν την μύηυιν του ειυερχομένοu εις τα
Λιγvπτιακά Μυυτιίρια. Δια να ειυιίρχετο τι ς προς μι3ηυιν εις τα
Μuυτιίρια ταύτα, έπρεπε να όιέλθη δια πέντε οδιιίν. Την πριιίτην
ο()r5ν διιίρχετο {ρπων. ΙJuαδύ τερον του εξιίγουν ότι η οδό ς αύτη εικι5νιζε την δια της τάξεως των ερπετυ;ν διiλ,:υυιν της ψι;χιίς τοιJ. Την
δεvτ{ραν οδόν διιίρχετο ι)ια τοu ύδατος. Τούτο εικόνιζε την ι)ιϊλω
υιν της ψuχιίς και ι)ια της τάξεως τωιι ιχθιJω11• Την τρ{την οι)ύν ι�ιψJ
χετο δια τοΙJ αέρος. Τούτο ει;-:ι5νιζε την ι)ιiλtΊJυιν της ψυχιίς τι>ΙJ ι)ιu
των π τεριιιτοίν. Την τπάρτην οι)ι5ν ι)ιιίυχετο ι)ια του πΙJρός εικονι'ζο
ντος την ()ιέλωυιν της ψι·χιίς τοu ι)ιu των μωποψ5ρων. ΊΊ;11 π/μπτην
οι)όν όιιfρχετο ι)ω μiιrou απλiτου q:ωτr5ς, ,:ι;,:ονι'Ί;ο1 τος τψ ω 1θψοπ{
νι;ν ;-:uτάιπαυ{ν του... »
1

Οι υ[!γuνωμοί 6;τως ι::ίνιιι γνωστό υπιSκιιντω οτη ψΟιψιί. κω γι'
ιιιrτι) πc,ψuτη[!είτω τυ ψωνύμινο του Uuνιί.του κι1ηί. το ο;ωίο χωοί
ζι::τuι η ψι•χ11 uπιS το υι,ιμ u. Ο Ιlλιί.των ιrων Φuίόωνu (lO(>E) ι:ίνω
ouψijς: «ϊ)τuν ι-:πϊοχιτω ο Uιί.νιηος ιrτον άνU[! ωπο, το μι:ν ΟνητιS
μέuυς uυτυύ, κuUυ'>ς ψ1ίνcτω, πι:Uuίνι::ι, τυ όι: uΟιί.νcηο, η ψι•χ�ί,
υηκι,>νιτuι και φι:ιίγιι οι,Jο και ϊιψΟι,ψτο».
Φεύγονη1ς η ψυχ�ί ι.ι;τύ το ιΗJψ<l, μιτι1Ι�ι1ίνυ οτον cί.ουuκο κι1ομο,
πυυ η ελλψ'ι;ι.1j ΠC1[!<1.ι')ιΗJη έχι:ι ονομιίιπι ί\όη, cιψοιί κuίνιτω γω
την ζιιni ;του έζηυε. Κω εψ' ι>ιτον ί)ι-:ν ι'χιι ι:πιτιΊ χ�:ι ι-:ί'Jι,ι οτην γη την
μηίυτη δι_ιν cη�1 ι:ξΟ.ιξ�j της ε;τuν�'uχπω πιί.λι. Lτην Οι'\ιΊοουιι ωι,
Όμη(!οU uνιιψέ {_} Ετω μίιι δι11γηοη του Οί'Jι•οο�:ιι, ια' ι>τι ι:ίόι κιηιί. το
ταξίδι τυυ στον ί\δη. Λέι:ι τι1 F.ς1jς: «Είί)ι1 τον Μίνωα, του Δίι1
λιιμ..,-ιο6 γιυ, ;τυι1 ΕΚ[!<.ί.η:ι οκ1j;ττl!ο χ(!ι1οι5, κι Ε<)ί;ι.ιιζΕ τι)\Jς ν�:;φοιΊς
του ί\δη (Λ, 5ω{ - 571 ).
Ο 1/λάτωv ιηον ΙΌuγία (52(>1)) λϊγιι για το ίί'Jιο Ο�'μα: «Ι·:γι;ι
ψ(!Ο\'Τίζω, ι5τuν !' (! ΟΕΙ η (Ι){_)U, ;τ(ι)ς Οιι ;f(l(!Οl'Οιωπ.ιΓJ (JT()\' κuιηί ιη: την
ψι·z11 υγιϊιπ.ατη. Λbιuψοι_ιι;ι γιιι τις τιμϊς των ανΟuι,'J;των, Jτοι.λοί ιαι,
οι•; ο;τοίοι•; τις ε;τι\)Ι(ι)ΚΟι•ν, (1ΠΟl'ιι.1'JΤ(J) /.(()\'() οτην ω.ψ)υιι κω ;Τ(!Ο
.τ;τ(l()ι;) να �·:ι'μω ιSοο το <'>ι•νcιτιi τΟ.�--ιος, ιιοκιι'J\-τιις την ι1ι_ι�:ηj». Lτον
Φc1ί()r1ινu, ;του ;τ(!t(γμιιη:ιΊ ιτω ιι'\ιcιίΗl_)(1 το Οιί.νιηο λ�:γ�:ι τιι Ες�jς:
«ϊ)τιιν ;ι.ιί.;τοιος ;τιΟιί.νιι, το ;τl!οοτιη�:ι•τικι> του πν1:ι'ιμ ι1 (<'>ηλ. ο
φΟ.ακcις cί.γγιλιiς τοι•) ;του i:ίzi: την τιΊzη ο' ωιτιiν ι>τι1ν ζοιΊ οι:, ιωτιi
11ν11ί.ιιιψuνΕ1 \'(1 τον οι'>ηΊψι�:ι ΟΕ κιί.;τοιο τιi;το, ();τοι• 01 ψι•z�:; ;[()I
ΟL'ΊΚΕντιΗ,,Jνοντι1ι, ωι,οιΊ Κ(!ιΟοιΊν ;τ.η'(ι1ίνουν οτον ί\1'Ίη. ΛψοιJ 1'\ι
τύχουν εκεί, ι,οων η_){;τει νι1 τι•zοι,ν κω μ�:ίνουν ι,οο zl!ι>νο JΤ(!ι';τ.ι:ι,
J
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Όοοι {χοι•ν εννο1jο1'ι τη μετενοrίοχr,Jοη αντιλαμf)ιίνοντω ι1τι
ι.ι;τι1 τη μια ζωιj οτην ιίι.λη. χιί:τυια cιιτίι.ι ι-::τιιτι•οι-:ι μία οι•νϊ;τι-:ιι.ι χιιι
ιί ι�c.ι οι cίνΟοω:τοι είνιιι οι ιι,ι.ιίχτες ;τυι1 ;τ1jοι.ιν δι(ιφοοες χι.ιτu•Οι•ν
οι::ις χω ύzι ο Θεύς. Δηλι.ιδ1j το μΟJ.ον �-ίνιιι φτιcιγμr:νο c.ι;τιS ι.ιι•n1
;τοι• χτίζοι•με ηΓφι.ι οτο ;τι.ιψiν· Είνω δηλω'\1j μίι.ι ;τι_Jοέκτcωη τι>ι•
;τα(_)ιJ\'Τος χι.ιι το ;τιφιiν ι)Ι'ν ι;ίνcιι τί:τοτε rίλλο c.ι;τι1 μία σι•νέπειι.ι τοι•
;τc.ιι_Jεi.Οι,ντος. Ο ω:ίμνηιττυς Ι Ιλιίτων Δοιαοι•λης, χι.ιUη'{ητ1jς των
ελληνιχu,ν υτο ;τι.ιν�·;τιιττ1jμιο της Οξιι•ι\ ι_J ι)ης χι.ιι φιλι5οοφος, οτο
Ι)ιιυ.ίο τυι 1 «(f ως 1::% των ένί)υν» γοιίιι ι:ι: 11 ιδέι.ι n1ς μετενιΤι.ίl_)%(�'ΗJΕ(1)ς
�-:ν ιΗ•νδιι.ιιψιΓ, ;τοος την ιι'\1-'ι.ιν ι1τι ο cίνΟ ι_>ω:τος ψ�' ι_>ι'ι πιί\'ΤΟΤΕ την
;ι-�:ί ι_>ιιν την ο;τοίιιν c.ι:τ{χτηιτι-: ·r:ιιτιί τιις ;τιφ�-:λΟοι'•οι.ις ι-:νιτιφχιΓ,01:ις
τοι• ιι;τοη:ί.r.ί την f-\(ωιν ιiλων των ιφzιιίων ιι•ιλοιJοιι•ιιΓ,ν ΕΚ τι,,ν ο;τοί
ων Ε'(Ε\'ν1jΟη ο Χοιιπιι.ινιιτμιi;».
11 μεη:νιΗί ι_J ;-:ωιτη λ�Ίτοι•ι_>γι:ί οε ιΗ•νί'1ιιιιrμι5 μ' �'νc.ιν ιίλλο πνι-:ι 1 μι.ι
τιχιi νιiμο. !\Ιε το νιίμο τι1ς Ε ιμ αι_ιμι:'νης. Της Μοί ι_>ιις, τυι• ;τ1·;τ ι_>ι,ηιϊ
νοι1 , ;τοι ι1;τ1jυzι-: f-\ι.ιΟι•τι.ιτη ;τίοτη των ιψχιιίων Ελλ1jνων ί'1ιι.ινοητιΓ,ν,
ι.ιλί.ιί χι.ιι τοι• ιι;τλοι• λcιοι' Ο Φιλιjμι,,ν (ι\f,•ίιιι·/,:ι·, Λποκιιψι·uι,ί1'). ο ποιη
ηj; ωι• τοι• 4-οι• ;τ_ Χ. ι.ιιιΓ,νιι ι:ίμ '(ι_>ι'ιψ�-ι: ,,Μιιζί μι-: τη οωμιιπr:ιj μιις
ι•;τι\οτιωη ι.ιμ�-'ιτω; μι5λις γΕννιι1μωηι:. ;τ ι�οοτίΟπιιι οι-: μιις κιιι η
ιωί ι�ι.ι». Ί:νιι; Οοιι:ιχιi; ι' 1l\ ο; (' Υμ1,οι, ι\Ιοιuιιίι•, 13 - Ν, Ι Ι,·πιιιιιιιι), λ�''( Γ ι:
«'Ολr.ι γι-:νι;,:ι'ι ι1ιτιι μι.ις οιψj-ίι.ιίνοι•ν, τι.ι '(\'ω ι_> Γί,π η Μοί ι_>ιι χι.ιι ο ν οι•ς
τοι• Διιi; ιτε ιiλη τοι•ς τη bιιί ι_> %Ι'ιι.ι». Ο Ι Jωμιιίος ιπι,;ι;-:ιiς ψιλι1οοψος
Μιίο;-:ος Λι 1 1__11jί.ιο; (Π() :Τ!' ι_> ίφημο j-\ιj-ίί.ίο τοι 1 «Τι.ι !Ίς 1-:ιιι1τι1ν» (1. !')
γι�(ιιι ιι: «'Ο.τι %1 ι.ιν (Τ()\' οι•ιιl)Γί. ((l'T() ((;τ() ;τοι.ι• %(.ίl[_)() JΤl_)()()[_)Ιζι1τι.ιν
'(Ιί.ι ιτϊνα. ;,:ιιι η ;τι: ι_> ι;τλο;-:�j των ι.ιιτίων ι•ιι,ιιιν�-: ;τ(ιντιι τη ι'\ιχ1j ιΗΗΙ
ι'•;τuξη μι το ιτι,μf,>ιίν ιιι'Τιi».
Λί.λιί ;,:ιιι η ιΗΗf,ίιι 101 1 λιιοι'>, ποι• ;τη'(<ίζι-:ι c.ι;τιi το ιιλιίνΟωηο
ι'νιπι;-:τι1 τοι•, ϊzι-:ι f-\ιιΟι'τιιτιι ιι\'Τtλ ηι ι,01-ί την ι•;τιφξη ιηη tι,nj μι.ις της
Μοίι_Ηις. Κω '(Ι' ι.ιι•τι1 ί.ι' '{ !Ί:
-Τι.ι 'χπ η ιωίυι.ι μοι • Ίl?<ψμι'νιι,
δεν ;τιι ι��' ι_> χπι.ιι ·ι.ιιν�'ν<ι.
-Τα' zi-:ι η μοίυ<ι οτο zιφτί, πΕλ�'r.ι 1)!'\' Τ(.( ;-:ιij-\1-:ι, %. ι.ι.
11 Μοί ι_>ιι ιηοι•ς ι.ινΟ ι_> ιι'J;τοι•; χι.ιΟο ι_> Γμτι.ιι ι.ι;τι1 ι•;τι'υπψ:; Ο1:ί1·ς
Ll'\Ι ΕΙί'11jοΕΙς, μι-: i'.[_)lT1]01(1. τη ζω11 ;τοι• :τ�' ι� ω)(.(ν ιπι; :τυοη'(οι'•ιι1-:ν1'ς
ι-:νο<φ;-:ιι'Jοει; τοι 1 Λν ΟΙ'l-\ιίιηη;-:ι.ιν ι)ηί.ω'>�j 1j ιiχι τοι•ς vι1μοι 1ς της:
ψιΊ οη;, (.(\' (('{(L;τηοc.ιν 11 ιizι τοι•; ιJΙ•νι.ινΟ ι_Ηι');τοι•ς τοι•ς, {.(\' ι1;τ1\οξrιν
Μr:ωοι, ι.ιγιιΟοί, uνιι)ιιrτι:ί.ι--ί;, 1:νcί ι_>ποι. Οι (-)ι:ίοι (.ιι•τοί ;-:ι_>ιτι'ς χι.ιΟο
υί'ί;.οι 1ν χυι τον τι_>ιi;το Οι:ι_>ιι;τι·ίιις της ;-:ιίΟι-: ψι'ί'.11;, ιΓJ<πΕ μι'ιΗ.ι ι.ι;τι1 τις
ι)ο;-:ιμc.ιυίες ;-:ι.ιι τον ;τι'iνο νι.ι ;τυι>ιΗ)ιι'•οι•ν οι ιίνΟυω:τοι ;,:ι.ιι νι.ι ι:ξ�-ι.ίο
ιωντι.ιι. ΙΊc.ιτί ο ;τιSνος �-ίνω το Κι.ιί.11η:ι_Jο φιί ι_>μι.ιχο της ι:πίμονι.ι
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0%1.)]l_)i)ς _.:ω ϊιι'>ι%η; ι ιι•ι.rΊ;. 'J'() ιπι>υΙ)ιi το
η ιι ι,ηιι'ι ·ιι) ιοιιί:::.ι ι.
λι'γ1-ϊ μίιι ιΗΗ/ ij ;τιψ()ιμίιι.
Οι ι'>()κιμ ιιοί1-- ; ;τοι• ;ιι·uν<'ι () ιίν() l_) (J);τ()::: 1·ίνω οι οι•νι';ιι·ιι-::: των
πuιίξι·ιί>ν τοι• ιrro πιφι·λΟιί>ν zιιι η Οι·ι>ιι:τι'(ιι τοι• ια6 τις ιωΟ/νιϊι·;
των π<1ΟιίJν τι)ι• zω των zιιzιιίJν τι Η•. Ο Loψ>zί.ij; ιπην Λ\'ΤΙ'(Ι>\'1) (οτ.
520) ιως λι'γ1-- ι: «Ο %((/.(); μ�· ΤΟ\' %({%() ι'>1·ν 1'zοι1ν ίι'>ω μ()ί l_) <(». LT ((
χuι•οϊι {;τη T(t)V 11 ι•Οιιγιψι'ίων (οτ . .:S4) 1·;τιινιιί.μ!)ιίνοντω τιι ι·ξ�j::::
«Οι (!VOl_)(t);[()\ ι"χοι•ν οι•μιι ιψι';, τι; ο;τοί1·; ()\ ίι'>ιοι ι'>11μιοl1ί_)'(lJlΊ\'
!Ποt Ι ς l'((t 1 τοι1 ς τοι•ς, 01 ι)ι•ιrrι•zίι-:::».
1 ι μι·γιίλη 0Ι'()(J(Hj ο::: Α\'\'(( ι\.Ι.11'ζω'Τ ιπο (\ι!\i.ίο τη::: "() ι·ι111JΠ(_Η
%(); χuιιπιιινωμιi;" '(l_)(ίιι 1'1 τιι 1·ξ1j;: «ΚιίΟι· ι'ινΟuω:το::: ι'zι·ι (j\1\'(ίι,11·1
%ιηι1 το :τιφι·λΟιiν - zιιι !J\'\'ιί:,π1 ι·:τίοη; %rιτιί τη ι'>1ι'tl)%Ιϊ<ι τη;
;τιψο1•οη; ζ(J)ij; τιΗ' - ()ιι ιϊλι':::, :ιιΗ• Οιι ,,ι>ι':τι·ι νιι ι<Ξ,ιΗι ί.ηΟιJΙ'\'. '()ί.ι-;
οι zιαι'; 0%Ι'ψη;, ι·:τ1Ο1•1ιιΊ·; %((1 :τuιίξιϊ; τιJl'. ι'z()I'\' ι•ψι,·ιιJΙ'Ι ;rι'ι\'ΙJ)
οτο ι'>u6μο τοι• ΙΊt:τιiι'>Ι<( ;Τ()\' τι)\' :Tl'LJΙ%i.1·ί()t'\' (ί((\' μι'οιι lJT(( τι-ίzη
μιιι; φι 1 λια1j;. 'Γ,νιι zuι'(); ;τοι• ι-ίzι· ιrt'\'lH/ Οι·ί ιι.,ιi μ1ϊι :τι>ιtςη %ια1j.
Οιι πληuωΟι-ί μι· μ1ιι ι'>οzιμ ιωίιι %ιι1 τ() ιίτιψι> Οιt ι•;τιΗΙπί ιη•ιι:τιiιι 1·
κτιι τι; οι 1 νι':τ1'ιι; τοι• zιιzοι'• ;τοι• ι-ίzι' ι'>ιιι:τι>ιϊ;ι·ι .
ξιΊ ί_ι)

ο

Διι'>ιίοκιιλο; Λντι,)\'\(); Λ,'ψl((\'():ΤΟΙ 1λο; οτο ι)ιl\λί() T()l' «Οι
νιiμοι τη; ζ(J)1j;» '((_ΗLΙ/ ΙΊ τιι 1·ξ1j�
,</Ιι ι)ωο,ιιu.ο(ω τιι; ΙJ,,ΙJ(u.c: ι·,,ι/fιίλλιϊ η J·.'1,ιιι.1.(_},111'1•η ι,ι:τοτιί.01;1,
,ιι {oΙJV ι-χ:τι,ιιι)ι· ιί ιπιιιc: τωι• ι/·ι•χι,11,1 ι,1ιπ ι· ι·u. γι'ι•οι Ψ u. ι;τιιι ι, γι 1Ο ι,1τι·(_}ι,ιι
χω ι)ιχuι ι5π(_}ω. /Jιβοι'ι,ιc: ο ϊ11,Οvω.,ιιc: ι)ι·v ι';ι_ιι ι-:τ(y1·ιιιιJ11· τ ηc: ΙΙ'Οι;
Ι'ΙJC: τοι• ι)ιu. τu ι)ιϊ11ιi τu. ΙJ:το(ι,ι ι•ιι ιΊποτω. ϊ)τιι1ι ι5,ιιιιιc: 1/ Ι/'Ι'ϊ.ιί τοι•
,ιιπωπι-ι' ΙΊC: TΙJV ,,VΕ'Ι',ΙΙUΤιχι5 χι5ιψο, /iοηΟι/τιιι ι·.,ι5 ι,ι1•ωτ{(_} ο;v :rΙ'ΙΙ'
,ιιιiτιιιv vu UΙ'UΧΕ'Ιf.'Uλωι,1ιπι τc1 γι·γΙJ1'15τu ΤΙJΙ' :τrψι·λ0ι51τοc:
χω 1·1.1 ι .;ιί
-.
γι-Ί ΙΤΙ',11:Τί'(_}(J.ιψι�τu ι,ιιrΟι,ιιu ι)ιu το11 ι, ιπ{:τi'/ΤU ι;•ι· χιχι5ι• τ η ς /i/011
Ί;·χuυτοc: ι) η λω)ιί uνιιλι5 γ ωc: τι,ιι1 :τ(_}ιίξί·ι,ίv τοι•, ι·ιιr,ι (1·Ει τ η 11
/;·ι,ιιυ(!,ιιιΊ·η τ ηc: :τ(_}ουιχοι;ς 1-ι-ιJι1(_}χοίιπι,ίc: τοι-, χuτιi τι;ι• ο:το/1111 ι\>/
1' ι-.,ο,ι ι { Ι'ως ()/ (1 Ι'θψ,ι:τοι ι-yι·οί(_}ι
:τι-ϊ TOl 'C: X(.1(_}:[()/;C: τω 1' {(_}γω V ΤΟ/'.
ζu v ΗΗ' τψ5:το χι�τιi τοv 0.,0(011 ιn·ι·τιΊJπuι ο 1·15,ιιοc: τ ης Ι:Ί,ιιu{_},ιιιΊ·ηc:,
θu ιίοuv κuλι;τι·(_}οι, ι)ιι5τ ι θu ι;1·ιίοι·11 ι5τι οι·ι)Ι)tι'u :Τ(!UΊ,ιωτιχιί ΙιΗ( {
λι:ιu. ι•:τιi ρχιΊ ι·χ τι,ιv κuχοίv ,,(_}ιiξιΊιίι· τοι·. nr· r51Jo1· χιί:τοπ θu ι·,,ο
ιποι;v τος υι•11,::τε/uς υι•τιιί1·».
•

ι·u

11 πορι:ία της ψυχιίς ι:διίι ιrτιι yιι, μι:τά τις αλλι:πύ.λλι:ς ι:νιταρχιίι
ιτι:ις τιις κάποτι: ιτταματά. Και αt•τιi ιτυμl!αίνι:ι κατά τους ιrιΗι ούς
Λιδαιrκάλους τιις yιις, ι5ταν ο άνΟuωπος αποj!άλλι:ι τις καχίι:ς, τα
πάΟ11, τις προλιjψι:ις χαι t:<ί·αρμιίοι:ι τοt•ς <rυιrιχούς ν6μοt•ς. 'Οταν
υψωΟι:ί υπεράνω των ποτα;τι11ν ιη•μ<rι:ριiντων.
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Όταν βοηΟά και υπηρετεί ανιδιοτελώς τους συνανΟριiίπους
του, τους οποίους ΟεωιJ εί αδελφούς του. Όταν εκτελεί τα καΟήκο
ντά του σιωπηλά, αποκuύβοντας τις αuετές του.
Όταν εφαι_ψύζει το νόμο της ελευllει.ιίας- ελευΟε ιJ ία U.ϊ{ι> τα
πάΟη, ελευΟει.ιία απύ τη γνιδμη των άλλων. Όταν δεν υποδουλώνει
τη συνείδψΗJ κανενιίς υυνανΟ ι.ι ιiίπου του. Όταν εφαt!μύζει το «ο
συ μισείς, ετέι.ι ω μη ποιψη1ς». Όταν αγαπά τους ομοίους του και
ιίχι μόνο αυτούς που τον αγαπούν, αλλά και αυτούς που τον
εχΟ ι.ι εύονται. Όταν δεν κοιτάζει πώς να κ ι.ι ίνει τους άλλους, αλλά
πιiΊς να βελτιιίινει τον εαυτιίν τοι,•. Όταν Π!JάΤΤει το καλι, γιατί
είναι καλύ και ιίχι με την ελπίδα να ανταμειφΟεί. Όταν έχει καllα
(.Ιύτητα στην ψυχή του, γίνει αγνιίς στις σκέψεις, στους λ6γους κω
ιηις πράξεις του. Όταν γίνει δίκαιος, ενά ιJ ετος απλιίς και ταπει
νιίς.
Τέλος 6ταν επιτύχει τ11ν ύψιστη εξέλιξη του ιrυναιιrΟιίματιίς
του με τη νιίησιί του και σε αι.ιμονία μεταξύ τους, διιλαδιί της αγά
πιις και της σοφίας. Το μέγιστο αυτιί και τελευταίο επίτευγμα.
Γφ' ιJυυν ο (ινΟοω;τος �-κQηλιΓιιτιι τις ιψι:η'ς ιΗ 1 τι-'ς, τιJτι: νικι:iΕι το
;τεοιj-\ι:iλλον της γης κω ι:ωι'ι_)χ:-:τω οτις χιΓφις τοι1 πνι:ιψιηικοιi
ψωτιiς ιJπυυ ΕΚΕί κιηι:i τοι 1 ς Μ1-:γι:iλοι 1 ς ΜιΊ υτι:ς ι-'χι:ι 1-:ξuψι1νιιτΟι:ί
κ60ι ίχνυς Qοκιμιωίι1ς κω οί'\ιΊ νης, κω κιψιιψχι:ί η Πl_)ι1yμιηικ11
χι1l_)ά, η ποuγμuτικ11 ι:ι1 Qωμονίι1 κω η :πλ1jοης Ει1 Ο ιψ ία. Είνω η ι:υχ11
των Οοφικv'Jν, ιJ;τως ανωμ'οι:ι ο I lοι>κλος (Ι:Ίς τον ΊΊίιωον Ιlλ<ίτωνος,
/:") «κί κλοu τ' uν λ1jξω κω uνιανιιiουι χια6τητος»· i)ηλι1δ1j ΕιΊ χοντυ
να τελειιΓΗωυν οι κί κλοι των Ενιτυοκ1Γιι1Ει,Jν χι11 νυ uνι1πνι-:ιiοουν
ι1πι> την κυκύτητι1 των ι1νΟ ο ιΓιπων. Εις τα «Χουοϊι 'Cπη» των
Ι Ιι•Οuγυοι:ίων πι:οιι'χι:τω η ι:ξ1jς υποΟ11κη: «Λν υφψπις οτη γη το
οι;,μα κι �'ι_)Ους ιπον ελι:ιΊ Οι:οο ωΟ{ οι1, τιiτε Οι1 ι:ίοω uΟι:iνcηος, Ου,ς
ι:iψΟιψτυς Υ.ω ιiχι πω ΟνητlJς». (-)νητιiς Είνω ο ι:iνΟοωπυς που κι:iΟι
ιι,ιψά γι:ννιι:τω και πι:Οι1ίνΕι. 'Οτι1ν ι:λι:ι•Οι:οωΟι:ί υπι> τη γη, Οι1
11πι1λλαγεί πλέον του Ουνι:iτοι •. Είνω ιαοιf-\ι/ις αυτι, που ι-:ίπΕ ο
Χοωτύς: «Ει:iν τις φι•λι:iξη τον ί.ιiγυν μοι 1 Οι:iνιηον ι)ι:ν Οι-'λι:ι ιδιί ι:ις
τον ωιΓινα» (Ιωι:iννη η, 51).
Επομι-'νως γω να ΕΙ.Ει 1 Οι:οι,ιΟι:ί ο ι:iνΟοωπος ι1πι> το πι-:οιf-\ι:iλλον
της γης και νu uνι1;τν�-ι'ιιτπ uπιi την κακιiη1τ<1 των ανΟοιΓJπων, :πο(πυ
να ι:ψιψμιiοΕι ιπη ζω11 του τις ηΟικές ιψχι'ς που διι1yl_)ι1φοντω ι1πιi
τοι·ς φι 1 οικούς νιiμοι1 ς. «Lτο γι'νος των Ου/ιν (λι-'γ1-:ι ο Ι Ιλι:iτων <Πον
Φι1ίt)ωνα, Η2(:) δΕν Επιτο�'πι:τω να ;τηγι1ίν1:ι Εκι-:ίνος, που Διν 1'φ1 1 γ1-:
ι1;τι1 τον χιSομο ω rτιi τΟ.ι-: ω καΟυl_)<>;».
1
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ί\νΟι_> ω:το; :τvέ:τει νu ω-τιληφΟεί ότι η ατομι%6τητϊι του, πι_>ι::τι:ι νιι
ΟυuιcιοΟεί γιu το υιΊνολο. Γlοό%ειτω για δ ι_> cίση σε αν(ίηει_>ο ι::τί:τεδο.
Λ;τό την UU\-τ1jοηιτη τοι1 ΕγιίJ, πει_>νιίμε στην τ ι_> ο4υδοοίιι τοι 1 οι•ν6ί.ου. Κω 6πως cι% ι_> ι[·\ι,'Jς με την διιίυ:τιωη του πιψ1jνα τοι, ιιτι)μοι•
έχουμε μιu τι_>ομεο1j έ%ί.ι•υη ενέ ι_>γειιις, έτοι %ω με την διιίοπιωη
τοι1 Εγ(ι\ α;τι).ευΟει_>cίJνι-:τιιι μιu τι:ι_>ϊιιπια δύναμη, που τι_>οφοδοτι:ί
%((( οι•ντηοεί το οί•νολο. Ε ίνω cωφιιλrίJς ι)((Οl%ό η πι_>ιίξη ((l 1 T1l \'((
ι-:ίνω υυνυδητ1\ %cιι νιι πουέ ι_> ;ι:πιιι ιι:τι1 %ιιλ6 ψ<ψέιι.
Λ:τ6 τu uιΊ νολο οτη Θε<1τητιι. η ιι:τι1οτιιοη ίσως να μην είνιιι
μι-:γιίι.η, ίοω; νcι �·ίνω μηδ�·νι%1j, ι-- ίη: %ιινι:ίς ι'\ι'χιτω τωΊ τωη Θ�-- οιi LιΊ μ;τω-το;. είτε οέzπω ι:ξωιη•μ,-τιινΤΙ%)) Θι--ι>τητ<ι. Με την Θι•οίcι η
/,ι,n\ ι--:τιιπο�'φει οτην ωι πηοίιι τη;. ιπην I lη'(ι\ της, ιι:τι> την ο:τοίιι
πουι-'ι__>;ι:ετω ;,:ιιι την �:νωχιΊ ι-:ι. Λνιι;,:ιΊ ;τπι έτοι μιιι ιψφίι'>οομη ι_>ιΗ\
ενι:ογι--ιcις με τι:λι%<> ιι:τοτι-'λΗφ<ι νιι ιι•νοι:ίτιιι ο (-)ιΊ ων 1j ι-:;τί το
οι_>Οι1πl_)ον το οιΊ νολο, τοι• ο:τοίοι• ο Θι1 ων ιιπυτΕλΕί τμι\μιι. 'Ολα
((l τιί ι)�-:Ι'><(ίως ξεψΕ ιΊγοι•ν %((l Π((ί_)(ψ!'ί_)ίtοι•ν τις Π<ιι_>ω'>οχ�'ς, που
�'zοι1 ν ω;ι:ι•οιί ιιποι_> ι;,:cί Οι:μΟ.ιιι ;,:ιιι ;τοι• 00.οι•ν την Θι•οίιι ως τι_><1:το
Εξει•μι-:νωμοι i των Θι:ϊ%ιίJν δt 1 \'ιίμ�Ί1Jν, ως δι--ίγμιι ·1 1 :τοτιιγιjς π ι_> ος
ιιι'Τι-'ς ;,:ω ποι• οιινι'>έογτω με �-'ν(( ιιίτημιι γιcι (-)1-:ϊ;,:1j ;τcψ�'μf·ίωτη _. ;το1 1
ι:ξι•;τηψ:τι:ί cινΟι_> ιίηινες ι•λιχ{ς ιινιί γ;,:ι·;. 'Γτοι Οιι μπιψοι'•οΕ ;,:ιινι:ίς
\'(( ι•;τιΗηηιΗςΕl ()Τι η Θι•οί(( οτοz�:ιΊ ι:ι ιπην οημιοι1ι_> γίιι μιιις <ψ011ς
οχέοεως ;,:cιι ιτι1 η1jοψτης της Οι-ίιι; ;,:ιιι ιτι•μ:τcι\'Τl%1jς τιίξης.
f1. L' ιψιιψ�'νι--.ς :τι'οι:ττιίJοιΊς η ;,:ιιτιωτι)()ψlj - <ι,τιί ι_>νηοη της ιιτο
μι;,:ι1τητιις ψιίνι:τω νιι [1οηΟcί την δη1ιιοι1 ι_>γίιι ι--νι1ς πολι•πλο:-ι.ιiτι: ι_> οι,
ιψγιινωμοιΊ. Κω ιιν %ι1νι--ίς ιΤ%Ειf,Ο�·ί ι>τι �-'νιι ιιπιi τιι χ<ιι_><ι%Τ1Jί_)Ιιπι%ι:ί
της ι--.ξ�'λιξης του Lt'μΠ((\'Το; ιίνω η ι'>ι>μηοη ιiλο %lH πιο ιτι1 νΟιτr1Jν
%<Ο πιο πολιΊ;τλο;,:ων οι•νι'>ιωψι,'Jν ;,:ιιι οι•ιπηιι<ίτων ιι\'Τtλιφf1ιίνπω
ι-:ιΊ ;,:ολιι την οημιωίιι τοι• ;τι_>ιίγμιιτος. ϊ)τι ι'>ηλιι()ι\ η (-)ιιοίιι �:ίνιιι
π.ιιοιίγοντιις <'>ιμιιοι•ι_>γίιι; οι•νΟ�:τιίηι--ι_>ων ινιίωιιιJν ΟΕ ιτιιμ;τιιντι;,:1j
;,:ί.(μυ;,:ιι. Λ; Οι•μηΟοι•μι-- την zημι:ίιι ;,:ιιι τη φι•ιJι;,:ιj ;τοι• μιις ι'>ιι'>ιί
ο;-:οι 1ν ι>τι ηι <ίτομ<t Τ<ιJ\' ι•ί.ι;,:ιίJν ιJιιψ<ίτων �-:νιίJνονηιι γι<ι νιι ()zημιηί
()01'\' μιiι>Ι({ %((( ()Τ( '(1(( \'(( το �-:;τιτι1 zο11 ν ((\'Τ((ί.((()(j()\ 1 ν ηλι'%Τl_)()\Ι (((.
Λ:τοι'>1·ομ�:11 οι 1 ν δηί.cιι'>1\ ι:νι' (η�Ί<ι. «(Jι•οιrίtο1 1 ν» �'νιι 111' ι_>ος ιι:τιi τον
υιι•τιi τιΗ•;, γιιι νιι ιι:τηοπ1jιΗJΙ'ν τη ί)ημιο11l_)'{ί<ι ι:νιic 1ιι:γιtλ11 υι__ΗJΙ1
οι·νΟι-:τιiτ�Ί>οι•, ιτι 1νι1ί.οι 1 L' ιίί.i.�-- ; :τιίί.ι ;τι·l_)ι:ττιίΗτι:ις "Οι•()ι<ίζι:τιιι" το
μι'ί_)ο; γιιι τη ι'>ιιη1jοηιτη τοι• οι•νιiί.ι>ι•, την ι'>ιιη1jοηιτη τοι • 1-:ί1'>01•ς.
1 l<ll_)(HίOι:\'T<LI Τί(ψ<LΙ)�:ίγιωτιι.
ιι. Ο μι•ξομ1j;,:ι 1τ<ι;, ι:ίνω μιrι ιφοι[)ιίι)<ι ποι• ιινι�πιφι1 γ ι:τιι1 μι-
ιι;τί.ιj διιιίοι:οη., Γνιι ;,:ω μιiνο ;,:ι'•ττcψο :τοί.ί.υ:τί.ωιιιίζιτω %<1.1 μι-: το
ZLHiνo. οι ι�;τιiγονοί τοιι <ι:τί.ιίJνοντω. Λι•τι>; ο ;τοί.ί.ιι:τλιιοιωτμιi;
1

,
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<iμως ('>!·:V �Lι()(_)Ι'Ι \'(1 Οι'VΙϊ'.l<ΠΙ'Ι Ι'.τ ((() (_) IOTO\'. .ι:ι· %ι'ι:τοω (JΤΙ"(ΙΙΙί η
T(_)<Hf,\J <Π<> ιίμι·<Η> ;τι·(_)ιjj<ίi.ί.<>ν Ο(ι -ι.ιιτιι,·(ιί.ωΟι ί %ω η ιαω%ίιι τιιJ\'
ιφοιj)ιίι'>ων Ο' ιιl_>χίοι·ι ν' <ιντιμπι,J.τίζι·ι :τ ι� (i/)Ϊ.1\μ(ι ι·:τιjΗιιJ(JΙ;:. L'
ωrrιi το <Η\μι·ίο <iμως οι•1φυίν1·ι %<ίrι Ι'\'Τι•;τι,ΗΙι<ι%<i. Οι ιιονο·,-:ιΊπ<ψοι
ω•τοί οl_>y<ινωμ(>ί ιψχίζοι•ν ν<ι ·,-:ινοιΊ ντιιι :τι_>ο; το ·r:ι'\'Τ(!<>. Λι_>ι.ι-ι.ιί.
οι,y%ηrr(_)<ι'Jνοντιιι <>Ι.ι>ι μιιζί ;,:ιιι ιΌ (πι·ι_>ιι (!ι•ν1·ν(ι'J\1ι>\'ΓιΗ γι<ι ν' ιι;τοτι λi'<H>I'\' {νιιν :τολιί:ιλι>%1> <ψγιινιομιi.
ϊ)τιιν <'>ηλω'Ίιj Τ<> ζι,ηι%<i τοι•; ;π(_)ιj)<ίi.ί.ον μπ<ιj)<ίi.ί.πω, ι'ν<ι;
0
μι:γιί.λο; ιι(_)ι Ο μιi; ιι;ι<i ιι νι:ς<ί. l_) rητιι %Ι'ΤΤ<tι_><ι ιιι•νι: \'ΙJJ\'Ι>\'Τιι ι.
«Οι 1 01ιίζ()\'Τ(ι;» την l(l()!ll%()T1]T!( Τ(>ι•;, '(!(( \'(( (!/l\/lltTίιJιH 1\' 1\'(J.\' -ι.ω
μιiνο <>(!γ<ινιιψ<i ,-τοι• μ(11ιίζΗ μι· '(l'/1\'(ΗΗίί.ιι<'("Ι.ιι %ιιl ιi;τοι• τι> %ιίΟ1·
0
%Ι'ΤΤ(((_)() 1'z1-ι Τ(Ι)L_)(( 1\·ιιν ΙΊι'\Ι"!.() ι_>ιiί.1) \'(( ;τιι1.;1 1 '(1(( ΤΙ\\' 1 ξι•:τ,1ι11'τη(Jtι
τοι ι <il'V<iλoι•. Λι•τιi; ο «'(l'ΙΙV<ΗΙ<t/.ιιιγ%<t:» <(L_)/_Ι -,.Ι I τιι'JΙJ<Ι νιι %l\'Ι ίτ<ιι
<Π<> χιι'ψιι Τ<>ι• ,'><ί<ωι•; ιj'ιίzνο\'Τ<ι: γι<t ;,:ιιι,·ι11Ίι_> ιιι ;τ1· ι_> ιο1.1ί ιi:τοι• Οιι
,
,
ι•:τιψχι·ι τι><Ηf η.
Κιί.,,ι)((( (!Tl'(ll\J (iT(ψ((f(( %((1 ιιπιφιψιι 1,λ-πιιι ς<(\'((. ι\ι•τ)j ΤΙ\
<f <ψιί. οχημιηίζι·ι �'νιι ιχ:11(i <ιτι'ί.11_(1::: τι> <Ι.Ί<>Ι<> ι•ι,•ιι·J\'Π<ιι :rιHi; τιι
;ιιίνω %<ιι <ΓΠ]\' %<ψ<f 1j τω• ιι\'<ι:πιΌ (}(JΙ·τιιι ι'νιι ;,:ιιι, 1 1-, ί.ω. ι\:τ<i Τ(> -ι.ιιι, 1 ιΊ 
λιο ιιι 1 τιi ς1·:τπι1'τιιι ι'νιι .-τί.ιj0(>: <ι.,<i <J.111 ι_> ιιι τη:: ιφοιΙ\(ί.ι'�ιι;. τιι
ο:τοίιι :τιιι_>ωιιΌι_> <>\'Τιιι ;-:<ωί μιj%(>; Τ(>ι' ,'�1ί1Η>ι•; μι'ι_ι_> ι \'<ι j\ι_> 1·()1ΗΊν 111·
ιι l_)ι'<τ;,:ιιι j\λιίιπψιη. Λ:τ<i ;,:<ί.01· (!;τ,iι_> ο ιινιι.-τrι'•()()Π((Ι μιιι νι'ιι ιψοιj\ι'ι
ι'>ιι ,c((I μι· 1\ωl\<Ι:(Ι%Ι' ::: ι'\Ι((IL_)Ι'ίΠtς Ι!/_)j/l<ιΤί':πιιι ![lί( %((1\'()l',L_) l(t ίt:τ()Ι
%1((. ι::τ<ψ�'νω;, η <ψοι/\ιίι)(( Ι'Ι\'Ι(I (JI' Οι'<ιη. 1(\'((/.Ογιι μι: Τ<) ;τι· ι_> ιj\ιίί.
λον <Πο ο:τοί<> /\ι�ίο;,:ηιιι, ,·ιι ι-ί,·ιιι ι·ίπ ιιηξϊι ι_>τητη, ι·ίπ Η'<ιψι'νη μι·
ιίλλι·; <ι· 1'\'ίι\' <>(_)γιινι<ψ(i. Ί'<ι %ι'•ττιιι_>ιι μ:το1_><1ιΌ ν ι·ίπ \'ίt ι•:τ<ί(_) /<>Ι'\'
(Τ((\'
(((il'\'T ()\'l(JT\j μ <'<ζ<t ((\'1· -; ιtl_)Τ)jΤΙι)\' ((Τ() Ι(Ι)\', ι·ίτ:: \'((
«%l_)l'<Πιιλλιι'Jνονrι<ι» (!χη11ιηίζον1ιι; μιιι ονr(iτητιι μι'(Ηι ιπην ο:τοίιι
οι1 νι'1_>yιί.ζο\'Τιιι. Lιιιι ι,·>;. μι'ιΗι οι· ;,:ι'ιΟι· ιιν1<;ιί. 1_> τητο %ιΊττιψο ι 1ι:-τ11_>11'
χι'τιιι η ι'Ίι•,·ιηιiτητιι τη; <Jι 1 )).ογι;-:ιiτητιι;. Ηί.1':τιηι1· ιiτι η ι'•:τιι1_>ςη 101 1
οι•λλογικοιΌ j\ιωΓζΗιιι ιπι> ιιτιψι;,:ιi %ιιι ιiτι η ιΗ'\'Τ\JΙ_>ψιη τοι• ιιι•νοί.ι
%01-. Ι'ςιψτι'ιτω ιι:τ<i την «Οι•ι�ίιι» τι>ι' ιιτιψι%ωΊ.
j\. Ο 1). 1\::ιt ιωχι1ί.ι11Ό μ1·νο; μι· ΤΙ]\' ί.ηιiμι \')] ν1·%1_>ιj ι'•ί.η. '(i_><ίιι ΙΊ
γιιι 01_>1ι ψι'νι'; «Οι•οίι';,, :τι>ι' τι'ίνι Η'\' ιηην ι'Ίη μιι Η'1_>γίιι νι'ι ι; ()ιψ 1j;
%ιιl :τοι 1 ιιιι'ιψοιΊ ν την ομιιl\ι%1j οι•1ι:r1·1_>ιιι 01_>1ί ι·νιi; μι'γι'ιί.οι• ιι1_>ιΟμοιΊ
ηλ1:;,:τl_)ονίι,ιν ;,:ιιτιί ΤΙ]\' 1_>01j ιι';ι,J'(Ιμιiτητιι; (ηί.1·%τ1_>1%ιi Ι_>Ι't-, μιι) μι'(!ιt (!.
{νιι μ{τιιλλο. ΚιιΟιι'>; τιι :τλ1jΟο; των ηί.ι:%τι>νίιιJ\' ;,:ι,-ι·ίτιιι μι'(!ιt <Πο
μϊτιιλλο. ;,:ιί.ΟΕ ιι,'Τίιπιωη ιπη %ίνηοη τη; ιψιί.ι'>ιι; �-:;ωι ιινίζπιιι ;,:ω
το μt'τιιλλο γίνπω ι 1 :τ1·1_>ιιγιι>'(ι>;. ι\; ι•;το()1'ιΗ>ι1 μ1· τιι'>1_><ι ιiτι ι\-ιι ηίχ
;,:η?ιiνιο :τοι• οι·ιιμι·η'χι'Ι (Π\j 1_>01j. :τί.ηιιιι'ι�ι·ι ι'νιι ι1ι:τ(i()ιο. Ηιι ι':τι�ι':ιΕ
\'(( κτι1 :τ1jιπι ιι' ιιιrrιi \'(( τινιιzίJι:ί ;,ιΗ�; Τ(( ;τίιτυι ;,:ω \'l( (!l"(%i_>Ol'ιJU1ϊ'
!
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έτσι με άλλα ηλαη_Η5νιcι δημιοι•ογιΓJντcις έτσι μια διατcψαχ11 ιπην
σι•νολι;-:11 001 1 του οει1 ματος. Σ' ένα υπεοαγωγό όμως η συμπεοιφο
Qά ;-:ιtΟε ηλε;-:τοονίοι1 ι•ποτcίσυετιιι στην ενεογό συμπεοιφοοά τοl !
συνόλου. Λν και η αλληλεπίδοcωη ανcιμεσα σε δι1 0 ηλΕ%Τ(_)()\'l((
είναι μιzο11, η συνολι;-:11 αλληλr,πίδ (_)cωη του πλψ)ους των ηλατοο
νίων οδηγεί z60ε ηλατ(_)6νιο σε πιφάzιιμψη των εμ,-τοδίων, χc,ψίς
ιιπο:τ(_)οσανατολιομό απύ την zοιν11 ποοι::ία. Δηλαδ11, τα ηλΕκτιΗSνια
«Ουοιάζουν» την r,λr,ι1 ΟF(_)ία τους, π (_)ο;-:ειμ{νου να σι•μμετcί.οχοι•ν υr,
μια μι::γαλι'1π(_)η ;-:ίνηοη, να συμμετ(ωχουν ;-:ω να συ\-τηο11σοι1 ν {να
μεγαλι•η: (_) ο στιJχο zω τιί.ξη, ν' ιιποτ(_)έψοι1 ν μιιι διcιτιφιιχ11 της
«τιί.ξη; ιιι1 τ11ς» έτσι ι(ιυη: νιι πvοzίiψΕΙ μια ν{α οτιι0ΕQ11 δι1 νcιμι;-:11
μ{οιι στη (_)011,
γ. 2:ε ΠΕ(_)t<>δοιι ς ;-:ιιι•οωνιι, τιι φί1λλιι της υιηανοίιις ποιι ι:ίνω
·...:ο\-τιί. ιπο /L-τοι•μποι•;-:ι, σ;-:ι'[-\οι•ν Επάνω του π(_)οιπcιτr,ιrτικιί. κω κλΕί
νοι•ν. Δ{χ<J\-τω ω•τιί. τις ;-:ιιι'ΤΕ(_)(ς cατίνΕς τοιι ηλίοι,, zιιίγο\'ΤCLΙ κω
«Οι1 οι(ιζο\'Τ{(l». 'Cτοι ι>μως μΕ την Οι1οίcι αυηj, διcιτη(_)οιίν το ιί.νΟος
;-:ω εξαοφιιλίζοι•ν την οι•νηj(_)η<Jη του ι:ίδοι•ς. Θι,οίιι κω Θιί.νιιτος
του μ{vοι1 ; για την Επιj-\ίωοη ;-:ιιι οωτηvίιι του Όλοιι.
δ. 11 πψίπτ(ΙJ<Jη των Τ(_)<ιι;-:τι;-:ι(Jν της Νο(_)j-\ηγίιις, (Ι .ι.:ιηιηί11�s) ποι,
ιJτιιν ιιι1ξηΟι:ί ο πί.ηΟι•ομιJς T()l'; πιίνω (ιπιJ (νιι <J [_) to ι:μψιιν(ζοι•ν το
φων()μr,νο μως ομιιδι;-:11ς μετιινιίιπι-:ι,οης - αιrτοκτονίιις, πο1 1 κιιτιι
λ1i'fΕl υε π.νι'(μ<1 οτη Οιί.λιωοιι, Είνω Ε\'ΤΙ1 Π<•ΗΗιι;-:ιί. δ (_)<ψιιτι;-:ιJς. Κω
ι:δι,'ι (νcι μιγ(ιλο μι'vος φιιίνπω νιι «Οί•οιιί.ζπιιι» ιΓιοη: νιι ι'>ιωΗι>ΟΕί
ϊνιι ι.ι�:γcιλιίτι:vο τμ1jμιι το11 ι:ίι)οι•ς.
4. '()πως ψ'>η τονίιπη;-:Ε, ι>Ι.ιι ιιι•τιί ψιιίνοντιιι ;-:ω ιιιΗ1νδι:τιι zυι
ω•Οιιίvπιι. Ι·>τι>ς ιι:τιi τιι ιί.ί.ϊ.ιι ΤψοίiποΟι'τοι,ν ι'νιι ψι,χωμ6 ;-:ιιι ιπο
(οzιιτο %<ψμι'ιτι της «ι'�ί.ης». π(_)οίiποΟι'τι11•ν μιιι οι•νι:ίι'>ηοη το11 οονι>
ί.οι•, οι: ζιΓιιι. ποι, τιι ωΟι:ί νιι «Ο11 οιιωΟ()l•ν» για το ;-:ιιt.ι> ιν1iς π 1 (_)1ίη:
(_)ΟΙ' οι1 νι>ι.011 , πο1 1 τιι ωΟι:ί να οι,μιιπιί.ιJzοι•ν 1πη Π(_Ηιγμιί.τωοη ινιiς
οzι-:δίοι• γιrι την Π (_)<ιγμιί.τ(Ι><Jη τοι1 ο:τοίοι•, ;-:ιί.τι ;φ(;τη νιι Ο11 01ιιοΟ1:ί.
Κοινι\; πιφονομωπ1j; ο' <>Ι.Ες τις ιινιιψι-:(_) Οι:ίοι:ς πι-: (_) ιπτιι'Jοι:ις, ι:ίνιιι
μιιι «ιιπιι'Jί.Ειιι» ποι 1 Ο<ι ι:ξι•πη!_)ΕΤΙJ<JΙ:ι ;-:ιί.τι ιJΙ•νΟπιι'JΠ(_)Ο, zιί.τι 1πιιΟ1:
(_)<Γnι:ι10, ;-:rί.τι μι"rιιλι''ΤΕ(_)Ο, ;-:(ιτι %<ιλι''Τ!' (_)0.
Την ί(�l(( ιι'ιΟηοη, την ί()I(( τιί.οη, ι'zι:ι - 1j τουλ(ιzωτο Π (_) Ι'πι:ι \'((
�' ;,: ι-:ι - μ(οιι τοι• %(11 ο ί\νΟ (_) ωπος. LΤ<>ν γ(_)<ί.ψοντ<ι <ιιη11 η
«ω 1 Οιιίvπψ, Π(((_)((ι)οz1j Π[_)<ψω.λι:ι ως ι:Ι.%1'(Πl%1] %(([ <ιληΟιν11.
5. ΥπιΊ_ηιιτο οι•μj-\οί.ιομι> ;-:ιιι ι•πι' (_) τιιτη (zψ (_) <ι<Η] της (-)ι!οίιις
υ:τι·' v τοι• (J\'\'(Jλo11 E\l(J(l (_)%(1)()E () /ηοοι'•ς.
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1 1- ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΓΙ-ΙΣ O-ΤΕΪ
Λ,τr5 τιι ,v1λλr5χοτιι" του Λι ι:χιί,\ιοιι Χι·uν ( 1850 - ΝΟ-1)

Ί�νιt πιtλιιS zωι_Ηi, οτηv π6λη τη; Νιγχιίτιι, οτηv ι:;τιψχίιι της
1:το(ζι:v (οτηv Ιιι;τωvίιι), ζοι•οι: Ι'V<ι; ϊινΟ (_)<ιJ;το;, που τον ι'ληιιν
Νιιyzιίο - Ί'οοι•ζι'ϊ.
Ο Νιtγzιίο 1jτιιv γι1 11i; Εν<>; γιιη (_)οι• zω 11;τ1JΙ1 1)ιιζ�- την 1° ;τ1ιπ1jμη
του πιηι' (_)α τοι•. Ι Ιολι, vι'ο; ιιzιiμη �- (_)<Jπι,'•Οηzι· ι' νιι zιψίτ()ι ;τοι• το
ι'λι:γuv ϊ)-Ίϊϊ zιιι 1jτιtν Ο1•γιιτι' (_)<ι ι:νιiς 11,ίλω.• τοι• πιη·' (_)<ι του· zω 01
δι'•ο οικογι'νι:1 ι:; 1-:ίχ1tν ιΙΙ'/l\j,ωνψ11Ί νιι γίνοι•ν (( (_)(_) <ι/)<ί>νι:; ιiτιιν ο
Νιιγzιίο Οιι τι'λ1:1ων1: τις ο;τοι•ιV; τι Η•. ΛλλιΊ. η ι•γι-ίιt της Ο - ΊΊ'ϊ ι)Εν
π1\γωνι: κιιλιΊ. zω πιΊ.vω ιιτιι ι)ι'zυ ;τι'ν1Τ χ(_)ιJ\'Ι<ι της ι'γινι· φ1•μιη1z1j.
'Οτιιν έvοιωιπ ;τως Οιι ;τt'Οωνι', ι'υπ1λι: νιι ψ,Jν1Ί.ξο1 1 ν το Ν<ι'/%<Ί.ο,
νιt τον uποχω(_) πtjιπ1. Κιιι z1t011'Jς ι:zι·ίνος ι'γΙ'(_) Ε ;τιΊ.νω ιι;τ' το %(_) Ε
j)ιί.τι της, 1011 ι:ί;τΕ:
«Νιtγzιί.ο, ιtγιιπημι'νΕ μο1', ι:ίμιωη: τιψμt'νοι ο ι'νιι; ιηον ιίλλον
ιt;τιi πωδ1ιί. ;τοι, Οα ι';τ(_)ι:;τι: <Jτο τΟ.1>; ω•το1'1 101• χ(_)1Sνο1• \'(( ;τιη'Τ (_)Εt•
τοι•με. Λλλιί, ι-:γιί> τιί>(_)<t ;τι:Οιιίνuj, Οι Οιοί ςι' (_)οι•ν ;τοιο ιίνιι1 το zιιί.ι•
τt-:(_)Ο γιιι μιι;. Λν ί<Jως ζοιΊοιι μΕ(_) Ιzιί χ (_)ιiv1ιt uz1iμη, Οιt 1\μο1 1 ν j)ιί.(_) ος
κω ;τ.6νος γ1ιι τοι•ς ιΊ.λλοι•ς. j\\'ω•τι'i το ωV•νιψο z1ψμί δι: Οιι �L,O (_)OΙ'
<J(( να γίνω κιιλt\ 1ιι1ζι•γος. Λν tj(Jι:λα να ζ1jοω, '(Ι<ι χιί. (_)η 0011 Οιι 1jτ1ιν
μιιι πολιJ ι:γωϊοτ1z1j ι:ι•χt\. t:ίμω τΟ.ι:1ιι ιι;το1μω1ιιμι'νη να ;τι:Οιίνω
κω Οι'λω νιι μοι• ι•;το<Jχι:Οι:ίς 1iτι 1\ι:ν Οιι ί.1•;τηΟ1:ίς... Ι�ς' ϊιίλοι•, Οι'λ11J
vιι οοι• πω ι'iτι vομί"ζ.ω πως Οιι ομ1ςοι•μ1-: ;τ(ιλι»...
«ΛληΟ1νιΊ., 01t ομ1ς1>t•μι-: ;τιίλι» ιι;τ1jντηοι: ο ΝιιγzιΊ.ο οο/1ιψιϊ «Κω
οι-: κείνη την Λγν1j Χιίψιι δι Οιι ι•;τιΊ.(_) ΧΙ'l <ι 1ψος χίJψιομοι•».
«'Οχ1, 1iχι!» ι:ί;τι-: ι:zι:ίνη T (_) t'<j Ε(_)ιΊ.. ΔΙ'ν Εν\'ιΗ,'> την ιιγν1\ χι,'ψιt.
l ll(ΠEl'<1> ;τως ι:ίμιιου-: ;Τ(_)<Η1> (_)Ι<ψένοι νι1 ιJμ1ςιΗ•μι: ςιινιί ο' ω·τιiν τον
κιSυμο - ιιv zω Π (_)<>%Εtτιι1 νι1 μ�- Οιίψοι•\' ιιι'• (_) ιο».
Ο Νιιγκιίο την zι''Ττιιςε μ· ι'z;τληςη, ι:νιί> ι:zι:ίνη εςαzοί.οι•Οη<Jι:, μ'
ι'vι1 t·λιι<j'(_)l) με1δίιιμο γιιι την 1'z:-τί.ης1j τοι•, με τη λε;τη\ zω ονΕΙ (_) <ί>
δη φωv1\ τη;:
«ΝιΗ, ε vvοιί> ο· αι•τιiv τον zιSιψο - οτηv τωι_Ην1j υοι• ζω1j,
Νuγzϊω ... Αοκεί, rι'/)((1((, vu το ;τοΟεί; %Ul υι•. M6vov, γιιι \'(( οι•μ
j)εί ιωτιi, ποι-'πει vu ξαναγεvνηΟu'J zι)(_)ίωι zαι ιίκr:-του να γίνω γι•vαί
κα, Οα χοειιιιrτεί να πεοιμέvης. Δεzιαέντε - δαuςη χούvια ... Uνω
,
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πολύς καιρός... Αλλά, αγαπημένε μου αρuαβωνιαστικέ, είσαι τιί)ι_Jα
μόνον δεκαενιά χοον<ίη•»...
ΕπιΟuμιίη'l:ας να γλυκάνει τις τελευταίες στιγμές της, απάντησε
τuυφεuά:
«Να περιμ ένω για σένα, αγαπημένη μου, είναι περισσ6η:οο
χαρά, παρά χρέος. Ύστερα, έχομε τάξιμο ο ένας στον ciλλο για
εφτci ζωές».
«Σα ν' αμφιf1ciλλεις, 6μως», είπε r:υττάζοντας το πο6οωπ6 τι)ι•.
«Λατρευη1 μου» α;τ((\'1:ησ' εr:είνος, «αμφι/1(1λλω αν Οα είμαι ιr:α
ν6ς να σε γνιιφίοω σ' ένα ι1λλο ;,:ιψμί, με άλλο ι5νομι( - εκτιSς ((\' μου
δεί'ςεις ;,:ανένα ιτημe1δι».
«Αι•τό, δεν το μποι_Jιί)», εί;τ.ε εκι-:ίνη. «ΜιSνον οι Ο ι-:οί ;,:αι ο
Βούδδας γνωuίζοιιν πιί)ς κω π6τε Jψέπει νι( ξuνιωμίξουμε. ΛλλιΊ.
είμαι οίγοι•uη - πολύ, πολι, οίγοιιρη - ιSτι uν δεν είοω απu6Οι1 μος να
με δεχΟείς, ()(( είμω ιr:ι(ν11 νι( ξ((νuγuuίοω ο' εοίνα...
Θυμ11σου αuτcί τα λιSγω μου» ...
'Cπαψε να μιλάει· τι( μιίτια της έr:λπιΗ(ν. Ί Ιτον ναu11,
Ο Ναγ;,:άο αγωτ.οιΊ οε ειλιr:uιν<ί>ς την Ο - Ίϊϊ r:ω η λιΊπη τοι• ψι(ν
/1ιιΟειe1. Της έφτιιωε μιu ναuιr:11 στιjλη, ι'γι_Jι(ψε πιίν<ι) τ' ιiνομιί της,
την τοποΟ{τηυε πuνω στην λειψι(νοΟ11;-:η της r:ω κι!Οε μι' ί_)ι( ;η1γωνι
νu της πuουφέuη Ουοίες. Ι Ιι,λι, τον ι(ποοχολοι1οι1ν τι( λ6γω πο1, του
είzε ειπ11 η Ο - Τέϊ α;-:uι/-\ιiις πι_Jιν πεΟιίνει ;,:ω γω νι1 ει•χιφιοτψτu
το πνειΊ μα της, ίγuαψε μιu επίσημη υπι1οχ1-:ιτη να την νυμφ�:υΟι:ί ι1ν
Οα μ,-τοuούοε να ξαναγι•uίυει r:ovτu τοιι με άλλο οιίιμ<1. Λιrη1ν την
γuαφη1 υ;τύυχευη την ευφuάγιυ ε με την (Ηjψαγίδu του κω την
έ;,:λειυ ε μέοα στη λfιψανοΟ11;,:η της Ο - Τι'ϊ.
Παu' ι5λ' αυτά, ο N<('(%C10 ήτι(ν μονι(χογι ιι6ς ;,:ω ήταν ανιί.γ;,:η να
νι•μφεuΟεί. ΥποχuειiιΟη;,:ε να υπο;,:ύψΕι στην υτιΟιψία της οιr:ογι:
νείας του r:ω να δfz0εί μω ο,ί ζ1 !γο της ι-:;,:).ογ1ίς του πατέ ι_J<( του. Κω
μετά το γciμο του, 6μως, ι-:ξ<1;,:ολυιΊ Οηοε να πuοοφέuη Οι,οίΕς μ1ψο
υτά στη υτψ,η της Ο - Τέϊ. Λλλu μf τον ;,:ωι_J<J η ι:ι;,:6νc1 της ι-:Οιί.μπω
νε στη μν11ι.ιη τυu, υuν ίνα r5νflί_)O που είνω διiπι.ολο να το Οι•ι.ιηΟι:ί
;,:ανείς. Κω ;τεuνούοαν έτοι τα Υ.l_Η>νιu.
Τον /-\u1j;,:αν στη ΟΕιι_>ά ατιιzίι-:ς. 'Γ:zωιι: τοι,ς γονι:ίς τοι 1 , l1 <TTELH(
τη γυνuίr:α του ;,:ω το μοναδι;,:6 τους πωι)ί. Λπι> ι.ιεινε μονuχος ιπον
%<)ομο. Ι Ιαuuτηιτι-: το F'uημο ο;τιτt%() του %(Η ξι:%ίνηοε γω /.l(1%LJUν<>
τuξίδι, μ11;τως ξΕzrίοι:ι τις πί;-:οι-:ς του.
Μω μέ ιι α, ταξιδfι1 οντας, {ψ Οιωι-: ιττο Ι·ι.ιίο, (νι( οι_Jι-:ινι> χrιψι<>
υνυμωττ6 γιu τις Οεuμι'; ;τιrtϊς του ;,:ω γω την <>μ<ψψη υ;,:ψ•ογι_Jι(
φία της ;τεuωz11; του. 2.:το ;τ11νι)οzι:ίο τοι• zr,φιοιί, {);τ()l) οτιφrί.τηοι-:,
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1\ι_>Οε να τον πr.(_)ι,ιοιηΟι-:ί ένα νr.αοιS ;ωοίτοι κω με την πο<iηη τοι•
ματιu οτη μι)(_)ψ)) της, ένοιωοε την ΚU(_)διu του να χτυπuει, ιSπως δι·ν
είχε χτυπ1jοr.ι ποτέ. ΊΊSου πα12uξινα έμοιαζε της Ο - Τέϊ, ύJιπε τοι
μπιiΟηκε για να Ι)εΙ)ωωΟεί ότι δεν ονεψευιSταν. ΚαΟύJς η κοπέλίl
π1iγωνr. κι' εοχιSταν, ψl' (_) ΥΟΥτας ψωτιu και τ(_) οψή ή uιuζοντας το
δωμάτιο του ξ ένου - κάΟε κίνηοή της του ξαναζωντάνευε τη μν1iμη
της χιφωπής κοπr.λας, που την είχε U(_)(_)ιψωνιωπr.ί απιS τu νι-:ι6τι.ι
του. Της μίλησε· του απι1ντηοε με μια κc.ιΟίl(_)ή, τ(_)υψε(_)ή φωνή, που η
γλύκα της τον εμελεγχιSληυε μΕ την πίκ(_)ι.ι των ημιψύJν εκΕίνων.
Τr.λος, μr. μι:γιί.λη πεοι�\_>γι-:ιι.ι, την (_)ι;,τψτε, λ{γυντας:
«Ι!ι ι γι'νικ1j ι.ιδι,λψ11, τιSου πολιJ μοιιί.ζr.ις μ' ένα πο6οωπο ποι• ι--ίχι.ι
γνuφίοει Π(_)Ο κι.ιι(_)ού, ίJΗΠΕ τιη_Η1χΟηκ<.ι ιSταν ποοπ:ομ..-τ1iκι-:ς ο' ωπ6
το δωμάτιο. Επίτοι-- ψέ μου, λοιπ6ν, να οε (_)υη1\οω οε ποιο μr.ους
Εγεννψ)ηκες κιη ποιο ι-:ίνι.ιι τ' 6voμu οου;»
Λμέοως - κι.ιι με την ι.ιξ{χωπη φωνή της πΕΟαμένης - r.τοι τοι•
ι.ιπάντηοε:
«Το 6νομιί. μου είνω Ο - Τέϊ· κω ιτι, είοω ο Νc.ιγκϊιο Τοοιιζ!'ί, ο
τι.ιμμένος lJlJζυγι\ς μου. 1 Ιοιν (.(Πl) δεκι.ι r.ψτu χο6νιc.ι, π{Οι.ινα ιJτη
Νιγκιί.τι.ι. Ί:γ(_)ι.ιψι-:ς τιSτε ι ιπιSοχrοη vu μι-: νι•μψfL'Οείς c.ιν ποτέ μ;ω
(_)υιίοι1 να ξuνι.ιγι•οίοω υ' uυτιSν τον κιSομο ιJε γυνι1ίκc.ις ιηίη.ω - κι.ιι
οψ(_)ιί.γιοες με τη ιτψ(_)αγίδι1 ιHJU την ι•πιSοχειηi οου ;-:ω την {;,:λι:ιω:ς
οτη λειψι.ινοΟ1\χη μου, οίπλι.ι οτη ιηι)λη με τ' ιSνομά μοι•. Λοιπ6ν,
νάμιιι που γι'•οιυι.ι... ».
Με τι.ι πλευτι.ιίι.ι λιSγιι.ι, λιποΟ1' μηοε.
Ο Ναγκuο την ενυμψεί•Οηχr κι.ιι 1jτι.ιν ευτυχιομένυς ο γ(ψος
τοι,ς. Ι Ιοτέ όμως πιι.ι δεν μπιS (_) εοε νι1 Οι 1 μηΟεί τι του είχε πει για
ι.ιπuντηυη στην εούπ:ηιτί του lΠΟ Ικάο. Ούτε χω μπ6(_)ΕΟε ποτέ V(.(
ΟιιμηΟεί τίποτε γιι.ι την ποιιηιν1i της ιΊ πc.ιοξη. 11 Ούμηοη της πουηγου
μένης γΕννψπως - ποι• είχε μυιττη(_)ιωδcί>ς φωτωΟεί τη ιπιγμή τη ς
συναντψπύJς τους - υκοτείνιc.ιιτε πuλι ;-:αι έτυι έμεινε...
1
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ
(Ο J JΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟl) ) ΩΝ)
Του αείμνηυτου μεγάλου Ελλ ηνιυτή !ωύ.vvη Θ. Κωφιόιί

'Cχοι,ν :τεuuυει πεν11ντα χικSνια c.ιπό τιiτε· υτc.ι 1927, (Jτι1ν οποιΊ 
δc.ιζc.ι υτη Ι3ιέννη, επιχεί (_) ηοc.ι να c.ιναλύυω την πα (_) άδιωη τοι 1
Μελέαγρου πυυ c.ιναφέuει ο Φοίνι κας στον Λχιλλέα οτυ I της
Ιλιάδας (υτ. 529 - 599). ΚαΟιi>ς α:τυμάκ (_) υνα τις καΟα(_)c.1 επικές :τuο
σΟήκες και π(_)ιSυεξc.ι τc.ι λαϊκu Οέματc.ι που έj1 (_) ωκα ιπις μετι1γενέ
υτε(_)ες πηγές, όυες αναφέuυντc.ιι υτον ίδιο μύΟο, έφΟc.ιυα οτο
σι•μ:τέ(_)c.ιυμα πως η Π(_)υncφχική t(πιψία τοι 1 ΜΕλ{ι1γ(_)ου πuέ:τι:ι να
ι::ίχε τον τύπο του πιψαμυΟιού. 'Cτοι c.ιπυτύλμηυc.ι - με πολλοι1ς
δωτc.ιγμυύς, είναι c.ιλ1\Οειc.ι - να c.ιναυυνΟέυω το υποΟι::τιΥ.(> αυτιS
πc.ιuαμύΟι, που π(_)έπΗ να κυκλοψο(_)ούυε uτον ελληνικιS λα6 πολι,
πuίν c.ι;τό τον Όμη()Ο.

Μια φορά και έvu.v κωρό, ·ιjτu.ν μιu. μητέρu. κι εγέηηιπ ένu.
αγόρι. Στις τρεις μέρες ιjξερε πως θά 'ρθουν οι Μο/ρες να της το μnι
ράvουν, γι'αυτό, γιu να μάθει ποιu. θα ψuv η τι5χη του πω()ιοι5 της,
πλάγιαυε Μπλα (ΠIJV κοι5νια του, τάχα πως κοιμr5τu.ν. Τα μεού.vυχτu.
1jρθαν οι Μο/ρες, (Πάθηκuv γι5ρω ιπηv κοι5νιu., κω η μύ.vu. ύ.κουιπ
την πρώτη να λέει: - Το αγόρι u.υτό θα γ/vει r5μoρrr,o! Τ ην ύ.λλη: - Θu.
γ(vει και παλικύ.ρι! // τρ(τη όμως φιι)vαξε: - Κοιτύ.χτε το ι)uυλ( που
κu/γεται υτο τζύ.κι! Μόλις u.ποκu.ει; το πωΜ θu. πΕ:θάνει!
Όταν οι Μο/ρες χάθηκu.ν, η μύ.vu πετύ.χτηκε, άuπu.ξε το μωοκu
μένο δαυλι; το έυβ ηυε, το τύλιξε υ' [να uοι5χο κω το έχωιπ βu.θιύ.
(ΠΟV πάτο της καυέλας της. Κι οι5η: μολόγηοr. ποτέ σε κuv{vuv τι
άκουυε και από τι κρεμr5τu.v η ζωιj του πu.ιι)ιοι5 της.
Το αγόρι έζηυε, μεγάλωυε κω {γιvε ένα r5;ιrψψJ κu.ι ι)ι1νuτr5 πuλι
κύ.ρι. Κάποτε έτυχε vu βγει ιπο κυνιjγι αυντuοφιύ. με τον ω)εuφr5 της
μητf.ρας του, ατο γυρωμό όμως, πύ.νω ιπη μοιuu.οιύ. τοι1 κι1vηγιοι5,
μάλωοε μu.ζ( του. Τον πιjρε τότε ο θυμός, ι){vει μιu. ιπο ΟΕ:(ο τοι1 κu.ι
τον σκοτιι)νει. Μr5λις η μι;τέρu. έμαθε πως ο ω)Ε:λψ5ς της υκοτ11ίΟηκΕ:
και ποιος τον υκύτωυε, τρέχΕ.ϊ γριjγοuα, ανο/γΕ:ι την καοέλu., βγύ.ζΕ:ι
το δαυλ(, που τόυα χρόνια το κuατούυε φvλαγμ{νο, κω το ρ/χvιι ιπη
φωτιά. Την (δια (Πιγμιj που το ξύλο uποκάηκε, έπεοε και ο γιος της
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νι,:ιφι5ς.
Ί'(_)ίιι χ(_)<>νω ιψγ<>Π (_)ιι, στη (-)ευυιιλονίχη, c μεγϊιλος ιι(_)χ<ιιολιS
γος Κωνοταvτίvος (>ωμιιίος μου πιι(_)<1ι)ωοΕ το ω)ημοοίι-:υτο χιίμι-:νο
ιν6ς π<ι(_)<ψυΟιοιi, που το ΕίχΕ χιηιιγ (_) ιί.ι 11'ι, οτιι 1 <) 14 κι6λος, ιηο
Κι-:ψ<ι λ6Ι) (_) Ι 1 υυ, {ν<1 χ<•J (_) lι> της Λιτωλίuς, 6χι μι1χ(_)ιό. <1π6 την
Κιιλι,ι'>ιΓ,νιι, Π<>t• χιιτιί την <ψχ<ιία πιι (_) <1ι)οοη ήταν η π<η(_)ίι)<1 του
Μι:λ{ιιγ(_)ου. Το Π<((_)<ψιΊ Οι αιη:6, ιιν εξιιψ!'<Η)ι•μΕ το τ{λος τοι•, τω•τί
ζι:τιιι μι: το πιιν<1(_) χωο πιφιιμιΊ Uι που ι-:ίχιι ί)ο;,,ιμιί,οι:ι νιι ιινωrι•νΟϊ
οω ιινιιλι,οντ<1ς την ιψη(_)ι%tj διtjγηοη, Ι' (_) 1jγο(_)ι1 διωτίιηωο<1 ι)ιΊ ο
ιί,λλι'ς ηιΊγχ(_)ι>νι:ς Π<((_)<tλλιιγι-:ς, ιι;τιi την Λιτωλίιι πϊιλι, ;,,ω ί)ιΊ ο ιιπιi
τη Διrτ:ικ1j ΜιιΧΙ'ι)ονίιι, Μιιι <1χιiμη πιι(_)ιιλλι1γ1j ϊγινι: οτιι 1 <)]<) γνω
οηj ι1π6 την ΚιΊπ(_)ο. ΊΊ'λος, οτιι 1 <)(>4, Π(_)<Ηηι'Οηχι: μιιι ιφι')ομη
π<ι(_)ιιλλιιγ1j ιιπ<> το I ΙλιιτιΊ οτομο, χοντιί, ιπη Λιιμίιι. Ι Ιοιος ξι'(_) ι:ι οι:
πιiοι'ς ιι;,,ιiμιι γωνι1'ς της 1·).λιί.ι)ιις οι '((_)ΙοιΊ λι:ς ιιπιψοιΊν οτu E'('(<>Vl<l
τοι•ς το Πll (_)ιψιΊΟι τοι• j\-\ 1).ι:ιιγ(_)οι•, χυ)(_)ίr νιι τοι•; ΠΕ (_)ν<ί.Ει οι'rτ:Ε γω
μιιι ιπιγμ1j ιι;τιi το νοι• πως ξιινιι:τιιί (_) νοι•ν <Π<> ιπ6μιι τοι•ς μιιιν ιιπο
οίιι ΠΟl 1 ζΕL μ(ιΗι ιηην Π(_)<Η/Ο(_)ιΧΙ) Π(((_)(ί,ι)οοη των (:λJ.tjνων το Ϊ.ιγ<>
Π(_)Ο ι)ι•ο χιλιιί,ι)ι·ς οχτιιχιiοιιι χ(!<>νιιι!
'Γχ<JΙ'fΙΙ' τη οητιj μιφτι•(_)ί<ι πως % ((l οτην (t!_)/ίtί(t ι:U.ι'ι()(( το
πιι(_)<ψιΊ Οι τιJΙ, j\ 11).1'<tγ(_)οι, t·ίχΕ μι-:γιί.λη ί)ιιί.ι)οι 1η. 2.:τον Β' μ, Χ. ωιΓινιι
ο Ι\ωl (J<ινίιις υν<ιψ!' (_)Εl (10, ]1,4) πως ο ι) (_) <ψιηι;,,ι>ς Φ (_) ιΊνιχος, λίγο
πιιλιιiς uπ6 τον ΛωχιΊ λο, ιiτιιν ι-,. ι'ν<ι t: (_) γο τοι•, τις l lλιιJ1j11ί1ηι·ς, ιινιι
ψι·' (_) Οηχε οτον το<ιγιχ6 Οιίνιηο τοι• Μt·λι'ιιγ(_)οι• ιiοπ(_)ιι απιS το ;,,ιίψι
μο H>l' ί'>ω•λοιΊ , ι)ι: χι>ι-,ιίιπη;,,ι-: πιφιί (νιιν ι•:τ.ιιινιγμιi μι5νο νιι ί'.(ινιι,
t'ΠΙΊ()ιj η ιιπιψίιι 1jηιν γνωιπ1j ΟΕ ιiί.οι•ς τοι1 ς Ί:ι.ληη·ς (ι·ς ιί.πω1 ιίι)ι;
το ι:λλ ι; νιχι5ν ι)ιο/11-βοι;μ{ι1ι;). Κιιι bεν l'Πί! (_) ;(Εl <ψψι!)ολίιι ι5τι χιιι
ιπην ιψχιιίιι 1·).λϊιι)ιι η ιιπιψίιι κι•χλοψ<ψοιΊ οε ιΗtν ΠU (_)<ψιΊΟι, ιιιrrιi
Οιι πει, χr,ψίς ον6μιιτιt Π (_) <ΗJιι'J;των ;,,ιιι τιiπων, Κω 1jτιιν οι επικοί
ποιητ ι'; ποι• ιιποψϊιοι οιιν νιι δι/Jοοι•ν οτον 1]!_)UΗι το 6νομιι
Μt-λt'ιιγ(_)ος, νιι ονομιηί<Η>l'V χιιι τοι•ς γονΕίς τt>l' (Οινrί!;, ΛλΟιιίu)
χιιι V<t τοι•; ι:γχ<ηιωηjοοι•ν οτην Κιιλι•διΓ,νι1 τη; Λιτωλίιι; - ω•τι>
ιίλλω<ΠΕ ϊκιινιιν ;,,(ίΟΕ ψΟ(_)<ί. ;τοι• α:τοφιί,οιtιιν νιt χι>ηοιμοποι1\οοι1ν
ι-'νιι λιιϊκ6 πιφιψι;Οι,
Λυχπιι μ�· ΤΟ\' 'Ομηοο, το ((\'(Ι,)\'t'μο Π((lΗψιΊ Οι %!_)ttnj0η;,,f ζ(ι)\'Τ(!
\'l) ω; υ1\μt·(_)ιt μι-'<Ηt ιηοι•; ωιΓJ\'Ες, zιιίJιΓ,; ;,,(ιΟΕ VΕ<Γηr(_)η '(Ενιcί. το
1'πιιι(_)V!' ιtπιi το ιηιi μ ιι τη; πιο ;τιιλιιί;, Λ; διι'ωοι•μΕ Π(_)ιι'ηη την
zι•:τ!_)tιι%1] πιφιtλλιιγ1j, Ε;τ1:ι/)1j ω•τ1j οη'χΗ ;τιο zοντιί οτο πιtλιιi
;τιφιψιΊΟι.
Λ!ια βολιί. κι {�·uv ΧUΙΙ}ι5 ι·πιίΙJχε ,ιιιu Ίt•�·ο/κο ποι: γέvνι;ω: iι10 Ίιr5,
J1,ιιu πϊρuσuν 1:yτά μέij ,-ς ο:τι5 τη ,ιιι'ΙjU ;τοι· γεννιίθΙJr.F, fΠΙίΊω1 τ ι;
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νύχτα οι τρε(ς /ι.1ο(ρες, για να πουν τηv τύχη του μωρού. // μια ε(πε
πως θα γενε( όμορr,ος, η άλλη τραγοuδιιπιίς, κι η άλλη πως θα πεθύ.
νει, άμα κρούυει ο δαυλός που ψαν μέυα οτο λαμπρόν. // μάvα του
μωρού που τ' άκοvυε, έβγαλε το δαυλό από τη φωτιά, κι άμα τοv
έυβηυε, τον έχωυε μέυα σε μιαv αμπούιπα. Εμεγάλωσε ο γιός της κι
εγ(vηκε όμορφος και τραγοvδιιπιίς.
Μια μέρα ο βασιλέας του τόπου ε(χε τραπέζι. Ένας από τους
καλεσμένους 1jξερε τον τραγοvδιιπιί κι εζψησε να τον φέροv.ι ιπο
παλύ.τι να τους τραγοvδιjυει να διαυκεδάσοvν. // κόρη του βασιλέα,
ύ.μα τον ε(δε κι άκουσε τη φωνιί του, τον cιγάπηυε κι έτυι το11
παντρεύτηκε. Οι αδερφοι3ι)ες του κvρού του τον ζιjλεψαν που μπιjκε
μες στη βασιλικιί γενιά και γύρευαν αιτ(α να του κάμοι J V κακό.
Σκεφτιί;,ωv και του ει'πcιv ψεvτιfς, πως ο θειός του, ο αι)f.'(}([,ός της
μJ.vcις του, ψcιv να υκοτι,ίυει τη μJ.11α του. Ο γιr5ς, άμα κω τ' J.κου
υε, θι3μωσε και μ ιjvι;υε του θειού του να 'ρθει υτο παλJ.τι και τοv
θέλει. Όσο κι έr,ταυε ιπο παλuτι ο θειός του, τοv υκr5τωιπ. // μJ.va
του, όυο και το έμαθε, θι3μωιπ πολι3 και {(1cιλε το ι)ωJλό μ{υcι ιπη
q;ωτιJ. και τοv έκροιJιJΕ. 'Ουο κω κJ.ηκε ο ι)cιΙ J λr5ς, ϊτυι υω1 ειπϊκε
τοιJν το κοπέλι μες ιπο παλύ.τι, έγειρε και πέθαvε.
Ο οόλυς των Μοιοι,'1ν, ι1τuν ιαοψιωίζοι•ν ν<ι ιτι•νδι:ιΗJl'V τη ζωιi
ενός ανUuu1που με τη δωηjuηοη ενι1ς μωο%ιψϊvου ('ωυλοιi , έ ι ι�:ινι-:
ιααl_)ι:ί.λλαχτυς μίοα Lηοι•ς ωιίινF.ς. 1 :ίναι ιιλψ)Ειιι ;τως ο l_)<Jλος της
%ά0ε Μυίuας ποιΛλλu ιπις νωι·λληνι·r:ίς ιιπιψίες. Δι-:ν (χι:ι <Jμως
%αμι<'ι σημαιτία ιιv οι δι•υ ποuπF.ς ίχιΗ•ν φιλι%ι'ι 1\ Ι'χΟuι;ι.ι'ι ιωτΟι\μιιτιι
ι�πίνuντι οτο vι-:ογίννητο, 11 αν η τuίτη ι-:ίνω η μι>νη που U(λ�:ι το
%<ι%6 του ιi ;-ψοπίνι-:ι μια ιrι•μ[-\ι[-\ωπι·r:ιi λι1 οη(... ) i:%ι-:ίνο που μι'νι-:ι
υταUεu ό είναι η τελι%1j %l_)ίοη των Μοιl_)<ί1ν: το πωι\ί U<ι π�:Οι'ιν�:ι,
μιiλις το ξί•λυ που ανιψF.t ιπο τζι'ι%ι zωvϊψι:ι.
(Λ:rύ το /-Jι/-Jλι'ο του «Οι rυJχι1ι'οι Ί;)ληνι-ς υτη νι·ηιλληνι%ιί λοϊκrί πι1ριiι>οοη»,
Ίι>ριιμu Εθν. Τρι1,-πζιις, Λθιίνι� /()78)

r>_l(lo IH1'�%,1% Λlη 13�011υ1,,1J rJΛ ::οΠ:J 11 ::\n,111 ::\J,\Ι.Ηίl! 11 ο 1111io X,1:1
',1011 )1HJ\H.: ,\[11 l(JX,11i ,101 \t"{OJ..ί1()l:))
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01 (ΙΗ1�1() IJ ΠΛ ι_•)l)),\,Ι(,!ΙJ S,i<lι1 IJ \1·((01.' 3lίΗ_11 'οιlί11,1<l.11 ΙJJΛ}.-! U<\1rlH1
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Ο"(!)Χ,3Jι\Ι

ο,ι

24�
του, σε
αναγνιίκrτες διότι είμω [)έ()ιιως ότι πuοα πολ
λοί άνΟοω;τοι έχουν ι.1νι1γ zη πcφόμοιυυ πεοιοδιzού, αλλά δι:ν γνω
οίςυι•ν την ίι;τcψξ11 του.
Ο αναγνcίκττης ποι• Οι� 1jΟελε νι� έχει ιrτυ χέοιιι του ωrτό το χυοι
τωμένο μιzοό σε μέγι:Ου; πεοισδιzό, μόνον z(οδος Uα ιαο;ωμίοπ.
Γιαι•η1 πιοτι:ί•ω ότι οι υι•νδοομηταί του πι:οιοδιzοιi, Οέλοντι�ς νι�
;τοουφέ l_) ΟL 1 ένα τεοάυτιο υε γνιίJιJεις διι)l_)Ο, Πl_)έπει να το lΗ'<ΤΤ)J
νουν :.ι.αι να το ;τοοοφέοοιιν διίψο, υτις γιιψη'ς υε φίλοι1 ς zω οε
υυγγενεί;· νι� είνω <)ε ()έ[-\ωοι ύτι όλοι Οι� είναι ενΟοι•οιαομι:νοι
υ:-r6 το α:.ι.t_1ι[)6 υι: ΠΕl_)ιΕχι1μΕνο (-\ι(-\λιιφιίzι :.ι.ω Οι� είνω Ει1 γνιι'ηιονι-:ς
γω το δcιJt_JO που τυι•ς ;Τl_)<Ητι'ψι:l_)ι�ν.
zωνυίιογιοιι ;

\'

Το Δι ο ικητ ικ<> Συμβούλ ιο της
Θεοσοφικής Εταιρείας, εύχεται
στους αγαπητούς αναγνώστες του
«Ιλισού», καλές εοvτές, καλή υγεία
και κάθε ηθική πυ6οδο.

ΕΚΛΟU,:η.::

ι:. Ko1 1 τoo()()()(J)l_)()II, «Ι·:ξΟ.1ξη, Ι\·Ιπι·νοι'ψκ(ιJ(Jη, ((VΤ((;Τ()ι')()οη (JTJJV
Κων11 ι'>ωΟt\κη»
Μ()λονιiτι η ι-:;αληοί(( ι)ι·ν %((Τ() (_) ί)(Ι)(}ι' ;τοτι' \'(1 01•μ!-\1!ΊιωΟ1-ί μι-
την ιι'Jι'\1 τη; ι·ξι'λιξη;, ι·ν τοι Ίτ()ι; ιπην Κωνt\ ΔωΟ1\κη ()λ()<Ι ιίν1·(_)ι1
διιιγ(_)<ίψπω η δι,νιηιiτητα ι'>ιι 1Ί (_) 11νοη; τη; <(VΟ (_) ι:ηινη; ψ1•1.1\;, η
οποίι1 j\ιιΟμωίι1 πλι:ιΟJωι()ι'•μι·νη μ;τιψι-ί V(( ί(Vt•ψωΟιί ω; την 11 r\yt\
Π(_)ω'λι:ι•m\; της ;τ()ιι ιίν<(Ι () (-)ι·ιi;.
11 μι-- γιίλrj ω•η\ κιηιίκτηιrη. ;τι>ι• %ι)(_) l'ψ;Jνιτω <Π() ;τ (_) ιiοι,J;τι> TΙJI'
- νω ()ι•νωι\ ιιφ' ι·νιi; μι· τη ι'>1ω'>1κιωίιt τη; μπι·\'(Ηt (_) 
Xl,ILΊ'OY, ι ί
κωοης, χ(ψη ιπην ();τοί(ι το Ι Ιηι'•ιl(( ιι;το(_)(_)ί:ττι)\'Τ<ι; τι; ;τιιλω()Ι,'!t!'
νι·ς ιωοψι'ς Π(.?(!'(fl((Τ();τ()IΙ"ί ()ί.()ι'\'(( %((1 ;τι.ηuιΊrτι' ( _>η ι'r:(j (_)ιωη, ;,_ω
ι1ψ' π1' ι_> οι 1 μι· τη λιΊτιJΙ•ι_>γίιι το1• Νιiμοι 1 της Λντιι;τι\ι)οtJη;, ;τι>ι• 111'ιΗ1J
101 1 πι\νοι• ι'>1ι1;τιt1(')((γι,Jγι·ί κιι1 ot,H/ (_)()ν(ςι-:ι Τ()\' ιίνΟοω:τ(), μι<( ι)1ι)ιt
tJ%<ιλίι1 ;τ()ι• μι-- Τ() ;τι' ι_> ωηl(( τι>ι 1 ι.ι>ι>V()I' tJΙ'ιf%()TίtJOΙ]r:ι-' , γιιt νιt Οι,1Jt_>η
Οι-ί πλι;{ιί ξι'νη η_)(); Τ() ;τνιΊ•μι1 τι>ι' Χ ι_> 1ιπ1ιtν1ομο1•!
(/:'χι\ιSω,::; «! /111_}11,;χιίι•ιΙJ")

Χιψιίλιψ;τι>ι• 1\1:-τι'ιt_>ιικλη, 1·vωμ1r:ιί κιt1 Ιlιψ()ιμίι·;, ϊ)γι'>οη ι'r:ι)ιΗf η
j\ι· λτιωμι'νη, Η1j\λ1ιηι,1)χί() τη; 1 :ιπίιι;.
Το j\1jΩ.ί() ιι1•τιi ι'>Η' ι:ί,•ιι1 μ'1( ιι:τλ1j 01•ί.λ()γtj '(V<•ψΙr:<ιJ\' r:ιι1 ,'Τ<tt_>ο1μ1ι,'>ν. Ι lιΊ_>Ιι'χιΊ μι·Οοι'>ΙΊ'/Ιt'νιι την (!t_>f.<tίιι 1-ί).ηνιr:1\ Φ1λιΗΗΗj ί(ι ι'>Ι(ι
Τ(_)ι'χι)Vτιι; ιiλη την ;τι Ι(_)!Ί'ι ι τι Jl' (ι νΟ ι_>ιιJ:ι ω • , μ1'1.ι> 1 ΤΙ],, ι1;το() ι'ωοη τη:::
ψι•χ1j; 1()1', ;τιψι'χ()\'Τ(ι; ,'Τ()λt•τιμι·ς '(\'ιιΗf!Ί; %(([ 1/.((\'ιiνι·; T()l' j\ίι>ιΙ ((;τι\
την ιινfπιινιίλη:ττη ι·κι·ίνη ι·;τι>;,:1j. (Λ (_) ;,:<ιίο r:ι-ίμι·νι> κιt1 μπιίιι t_><ωη).
1 :;τίι1η; ;τ1·ι,1ι'χ1Ί λιιϊκι'ς ,!(((.?Οψίι-- ; %ι(Ι '(\'(!)[ll1/.(( υίοτιzιι, ((\'Τi.ι,'J
\'Τ(ις τιt ιι;τιi τι1ν ;τλοι•ο1ιι ι--ι.λ ην 1κ1\ j-\1jΩ,ιογ(_)<ι<1 ίιt.

'Γφι•γι-· tt:-τ (i κυντιί μ (( ;. ο (t'(<ι:-Tl]T(>; μ ιt ; ιι ι'>,·λ(j,(i ; Ηιιλ1\ ;
Ι'ι_>ηγοι.Ηi.-τυι•λο;. ;τοι• ;τ(_)ιΗΗ'ιι t"t_>ι-' ;τνι-- 1•μιιτιr:ο Et_>'(() ΟΕ ψί.ιΗf()ιι ιr:ιί
!-'l_)'{(((JTl]ι>I(( %((1 τον ιι(_)χ(([()(Ι ιλο ()/ll/.() f%(') t_)()μ(ι)\', Λνι,'JΤ((Τ() ιηι'ίχzο;
(Πην τι.>ιί:-τι·ζιι τη; Ελλι'ιδος, γιιλι>ι•χι\ΟηκΕ ίΤι-' Ol%()'{ElU%(> :-τι'(.>ΙjΊιίί.
λον. ιi;τιΗ• τιι χοηιπιί 1\Οη. η ελληνιi;τψ·:-τη :-τι(1ί'Jι--ίιι κω η ιιγι'ι:τη :τοο;
τον ;τληίΤίι>ν 1\οιιν οι t(:τtιt_><(j-\ί(((JT()I ν(iμο1 τη; ((γι,J'(t\; T()l'.
Κι1λ1\ ιΗ>ι' τ ι•χη (t'(<ι;τητι-' μιι; ι1δ1-- λι1 ,' Ηιιλι\.

-----ι

Μεταξύ μας

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ»
13ου;ωυρεστίου 25, η' όρο
φος Κωδ. 106 71, είναι
ανοι;πύ κάΟε μ{ρα από
10.30 - 1, εκτ<'>ς Σιιj)Πίιτου
xrJ.ι Κ υριcι.ίi.1Jς.

ΕΜ ΒΛΣΜΑΤΛ-ΛΩJ> Ε ΕΣ
Παρuίi.uλοιJμε c');τrικ ωτο
στέλλετε με τrη1•ι'>ρομικϊι
επιτυγι'ι προς: Πεοι οι'>ικ<'>ν

" 1 Λ I Σ Ο L "
BOYKOYPELTIOY
Ι 06 7 Ι, ΛΟι'ινιι..

25:

Επίσης υπυοτ{ί.λπι με
τ Qu.:;τιζι % 1Ί ϊ;τ ι το. γ ,·1 μιΊ νυν
εις:
Θεοοcχμχι'ι Εωιρ�ίυ.
Βουίi.ουρεστίου 25. Ι()(1 71,
ΛΟ1Ίνα.

t--1 ___

ΛΝΓΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
ΖϊιχυνΟος: Παν. Βλυχι'Jπουλος
Βόλος: Γ. ΚουχοΊ 1/)ίνος
ΙΙQ<'ιχλειο: Μ. ΛυοηΟιωτι'ι;οι
Κέρκυρα: Κ<'ιρολος Λ'(tοι',ς
Λαμία: Γ. Μουτι'ι<rης
Λϊιρισu: Ισ. Φι:λλοϊις
Νιιι)πλιο: Χι,,ιρ. Μπ ι'ιιΗιχι.ης
1 Ιϊιτρα : ΑΟ. Κοντοοι'ιzιις
J > ι'1ί'\ος: Λντ. Β[()'(ι,η ι'ι;
LΊ°,ρος: 11. ΖυιΗχιrωνίτης
Χυί.χί<'>υ: Δrιιι. ι\ιιιιιιιιίί.ος
ΧυΥιϊι: Ειιιι. Νο<'><ψ<ιΥ.ιις
Κ1Ίπρος:
,ι\Uυν. ΓΙ ι,,ιπιt<'><')Πι>Ί'i.ος
,\. 1 Ί). Λ υξιντ ίυι, 2 <J
Ι\1έγυηο Δίπu -!_')(1
Ί'. Ί'. 6()2 1, Λc'ιην< (%( ι
Τιιί .. Ο-!(1')-15 ι ι (Οιii.ίυς)

Lτοιιι:ιοΟωί υ Εzτ ΙJJΗι)ο ιι & /)ιf)i.ιυ<)ιοίι�:

Τ υπο Κ

ίνι1ση Λ. Λί.ιξωτοι',ί.011
L6i.ωνος 11'i. Κοi.<ι)ν<Jzι ΛΟι'ιν<! Ι ()(j 7]
Τηί.. & ι:ίl'<: 11'i 1(j % 1J & 57 21'i 7(j0
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ΠΙ ΟΙΊ ΛΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΙ ΙΣ ΘΙΞΟΣΟΦΙΚΗΣ ΙΞΤΛΙΙ)ΙΞΙΛ.Σ ΕΝ ΕΛΛΛΔΙ
ΒΟΥΚΟΥ\ > L2:ΊΊΟΥ 25
ΙΟ(ΩΙ,ΛΘΙΙΝΛ
ΊΊ ΙΛ. 3(>20702
ΙΛ ΝΟΥΛf > f 02.: - ΦΕΒΙ) ΟΥΛΙ1 IO2: - ΜΛΙ1 ΊΊΟ� 1 ()tJK
Είοοί'\ο; ι:λι:υΟί ψι - ι;>ι_><ι Κ μ.μ.
ΙΛΝ < >Υ ΛΙΊ<>�

Χ I Ιι'μ;ττη ΛΙ'ΊΊ•:1'ν1I�
1)

Η. Κιιτι ηιι·ιjς: Το zιί.ι_,μι1 ,.ω 11 ιu·πνι1ιί.ι__>z1,ιι ης.

1 Ιιψιωκι'1 1j Λ ΛΚΥΩΝ Κι> ιονιιμοt; (_) τt.
1

12 Λι:ι τι' (_) Ι( Κ. J\,1I-:Λ/Λ()� 11. ΛνιιγνιιJΙIΤ()l': Τι, ((ιJTΙJlZ() ι1ι,',μι1.
1

ΙΊΊ'ι> ίτη ΙΙΛI()�

Η. Κιιιμτζιi;τι>ι•λι,;, Ι·:. 11 . Ι\·1:τί.ιι/\ιi.τω.ι•:
Ι\1 ι•1;τιz1j Δος1ωίιι - I -:ιιΗιγωγ1j.

Ι.'> 1 Ιι'μπτη ΛΙΙ< >ΛΛ�.!Ν

1 '. � ι/\ι>ιj;: Τι> /ll'( πιzιi nI; ωι.·ι•;τνίιJΙΊι);
(ιu'(_) ι,;-1 1)\'),

1 () ΔΓ ιιτ(οι1 Κ. ΜΙ·Λ/ΛΟ� Λ . Κ1ι)(JΤ()/\ιωιΊη: 11 ΙΊJΙΙΠΙ'(_)lΖ)j ι\'\'()111
τ η; Κι•(_)ιιαιj; ;τ(_)ιχ,ι-ι r,1.ιj;.
20Τι� ίτη ΙΙΛΙ<>�

�ΥΝΙ·ΛΙ'ΙΛ�ΙI ΊΊI� �Τ< > Λ�
ΙϊΛ ΊΊ ΙΝ Ι-:ΚΛΟ/'II I11 '0I·:ΔΙ'<>Υ

22 1 Ιι'μ;ττη ΛΙ'ΊΊ•:1\11�
τι,ι' ()ι1νιίτιJl'.
2.11 lιιιΗιι1z1·ι•1j Λ ΛΚ Υ�2Ν Κι> ιι1\•1ψιΗ\_Jτι.
27Τι> ίτη ΙΙΛΙΟ�

Η.Κωιπζιi:τοι,λο;, Ι-: ΙΙ. Ι\Ι:τί.υ/\ιίωzι 1
Ι\Ι ι•ιJΤιzιj Δ ι>;1ωίι1 - Ι-:ωιιγωγ1j.

2'J I Ιι'μ:ηη ΛΙΙΟΛΛ�2Ν

Β. Κιι(_)Ζ((\ιζιi;: Ι\·Ι1ίγι)l zιιι ιJ.zημιιπι'; η�;

:
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2 Δευτέρα Κ. Ι'ν!ΙΞΛ/ΛΟΣ Κ. Γρηyυοιάδη;: ΠuρελΟύν Παούν Γ νlέλλον.
3 ΊΌίτη I ΙΛΙΟΣ

<-). Καιr,ετζιS:τυυλυ ς, Ε.ΓΙ. Μ:τλuf1ιίωκυ:
Μυστιz1j Δυξαοία - Ιlουοίμιο.

5 Ιlέ μ..-ττη ΛJ ΤΕΜΙΣ
>

Θ. Κατυιφ1jς: 11 r.λει•Οεοία τη; f1οι1λψπω;.

6 Ιlαι_)αιJ%ΕL'1j ΛΛΚΥΩΝ J<ι!ιυναμοίντι
9 Δr.L'τέοα Κ. '11-λ/ΛΟΣ 11. Λναyν((χποι 1 : ! 1 zιJ.ί-τr.οη ΟοηιrΙ.Εία.

ι.

IIJ Ί°LJίτη I ΙΛΙΟΣ

ΚΟΙ 11 1 Β�ΙΛΟΙ ΙΙΊΤΝ.:ΊΊ 12: <-=>.

12 Ιlέμ:ττη ΛΠΟΛΛΩΝ

Γ. L1f101jς: ΊΌ μι•<πιzι\ η1; rιψι,;τνίιJr.ως
(μέου; 5°\').

16 Δr.ιπέοα Κ l'v\I::ΛΛ
I OL Μ. Μαι°'τ(1:

c.ι ζ1jη: μέοc.ι uτιJν z<S<ψo

«αλλ'r.z τυι• Ζ<>ιψιJlΙ τοιΊ τοι• οι•z r.<ni'».
19 Ι!έμ:ττη Λl>ΊΊ�ΜΙΣ

Χ. Κ αμω._>ωτιί.zη;:Λναιl\·ιj<,r.ι; ι.ι.,-τ<i τον
Διi'\άοzιJJ\ν μοι•.

20 Ilαoc.ιιJzr.υ1j ΛΛΚΥ�2Ν J<ι!ιιJν <1ιωι\rτι.
23 ΔΕυτέοιι

κ. ΜΙ-λ/ΛΟΣ 11.Λ ναγνr!JUτου:11 ι)(J.UΙς <Sλων των
Οοηυzr.ι((Jν (α:τοzω.1111η).

24 Ί°LJ(τη I ΙΛΙΟΣ

(-).Κωμ:τζιS:τοι 1 λος, Ε. 1 !. Μ:τλι1f16ωzυ:
Μ υυτιz1j Δοξιωία - 1 Jοοοίμιο.

2(J I Ιέμ:ττη Λl ΙΟ ΛΛΩΝ

ΙΌ !Ίανναi'\ιί.zης: Τυ ΛyιιJν zαι οι <1yωι.

ΜΛΙ'Ί'ΙΟ�
Η. ΚωμτζιS:τοι•λος, t•:.11. Μ:τλιλ[1ι1το%\':
Μ11ιηι%11 Δοξωιίιλ - 1 ( ί_) οοίμ\().
."i I Ιr'μ:ττη Λl'Tt-:rνtt�

Β. Κ(λl)%(.ιντζι1;: M<l'(Ol ι.ω <tί.zημωτ(ς τη;
Λν <λγΕνν1jω:ως (μr'ί_J ος 2 °ν ).

() 11<((_)(((}%!'\'Ι] ΛΛΚ Υ�2Ν K ι_HO\'(ψ()ll (_Hl.
ιJ Λπ,aΊχι Κ. ΜΙ•:ΝΛC >.>..: Χ<φ. Μ:τ<'φ<ι%1.1Jς, ΙΙι•Οιιγι) (_) <ι;:
Ο ι\ιi'\ιί.ο%<ιλος τη; ω'Ο (_)ι,πιiτη;.
ΙΟΊ'οίτη IIΛIOL

(-)_ Κωμτζιi:τιΗ•λο;, 1-:.11. t--.1:τλιι[)<1Τl!%\':
Μ1 1 ιπι%1j Δοξω�ί<ι - ) l(_) οοίμιο.

12 l lι'fL.:n1 ΛI 1( )ΛΛUΝ 1 ( (_)ιιJ /,(φιιγ%<ι: Ο I lί.ιιτr,Jνι%ιiς μιΊ Οος
τη; ()Ι'l)ι,(_)ωί<ι;.
((JΔΠ'ΤΙΊχ.ι Κ.t--.ΙΙ-:ΛΊ\02: 11. ΛνιιγνιιJLΠ()\ 1 11 Οι·οοοιι ίιι
:

(Λ:το��ιίξπς - Λ(_) χι'ς (-)ωοοιι ίrι;).
Ι7Ί'οίτη ΙΙΛΙΟ�

Ι Ιιιν. Ζι'(_)Η/ ιi;: L\1 \'ι>1( η τοι• ι'(_)γοι•
1

η>1 1 SΛΙ ΝΊ' ΙΛΙ(ΙΊ Ν :τοι• </ ι' (_) !Ί
Η ϊ:1; I IOt--.li\10 (μϊ (_) ο; ι

ι)ν

ΤΟ\'

τίτί.ο

)_

Λγγ. Κ ιιτι1υl'(_)<1%η: Ί'υ :το(_)τ (_) ιιίτο τοι•
πνι-: ι,μ ιιτι%οιΌ Διί'\ιΗ Ι%ιί.λοι•.
20 11<((_)((()%ΗΙ] ΛΛΚΥΩ

Κ(_) lιJ\'(ψΟl,,(_)τι.

2() Ι Ιt'�L.:τη ΛIΙΟΛΛΩΝ

I Ιλ.Κίμυ;:11 ι1ληΟιν1j :τνιι•μωι%1j
ΟίJψΙ%1:ίι1.

30 ΔΕt'Τι\χι Κ. t-. ΙΙ •:Λ 1ΛUL 11. Λωyνι,χ.rωι•: Ο ν()μο; τοι• ιιιτιωοί•
( Εν t:ίνιιι μοιιχJδοξίιι).
3 Ι Ί°οίτη I ΙΛΙΟ�

1 lω'.Lf(_JEφ�: LιΊνοψη τοι• t'(_Jyoι• τοι•
SΛΙΝΙ' t-.ΙΛΗ.ΊΊΝ :τοι'ψ'(_) ΕlτοντίτjJ>
ι ti\ 10 (μi Χ); 2°\' ).

ι:c.:c:ι ιυt-.

ι_
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1lεριεχόμενα έτυυς 1997
Ο νιSμος της ειμαρμένης.
11 αγά:τη ως ψυσι%ός νόμος.
11 τέλεια ζω1j.
Η Μνuμη της :ταιδαγωγι%1jς.
»
Γ:::Οελοι•οία F.νσάQ%ΙJJοη.
»
Ο Ί Ιλιος, ι-:νας Cuίf.Qίγσιι:ττος %6ιψος
Λναγνι!)(Jτου Παν.: ΟfΗδιυς %UL α%()Ευψιιγίu.
»
11 ηΟι%1j της α%Qευ4,uγίιι;.
Βuοιλ1j Ιωάννη:
Ο νιSμυς τη; ελευΟεοίιι;.
Λγοοιιίαι μιιντείω %ω F.Jτικίνδι1νος
πνευμιιτιυμός.
Σ:τυι_)ίδων Νάγο;, ένα ι!ιοιμο : τωδί της γης.
11 και.οuί,νη και τα γνωιηι%ά F.πιπιΊγμιιτ(_,(
τυι1 ιινΟοιΔ:τυυ.
Βλαzό:τουλου Παν.: Ιlουγνι!>uεις ατις αιγι•:τωαές JΗ'[!αμίί'Ιr:ς.
ΙΊογκιινάντα Ι Ιαρ.: Σι!ψα - Ζω1j - Θάνατος και πιιντ11ί'Ιι1νιφίιι
του νου.
Το Μεγάλο μικοι5 f{ιf1λι r1οι1κι
Γοηγυοιάί')η Κ.:
Διωκοί�ί.η Ι Ιλ.:
Τα 4 l:υuπι-:λω
liMEl{SON Κ:
Μοίοι1
Ιατοοι1 Μιz.:
Λι_ηία μ1jτηο π6οης κι1κίι1ς
lωαννίδη Δημ.:
11 <-1 λ1jΟεω
»
Ι Ι τι1υη τuυ εγωϊομυύ
»
11 7τνπψr11οi,οςία
»
11 BLH1t•QιΓJν
Κ(_,(ζαντζr1zη Νιz.: ΥJΤιψον1j, πr.οωυλλογ1j zι r.μ,--τωτοούνη...
Καzοιι'\lj Ιωr1ν.:
Το παψιμι,Οι του Μr.λέαγQ<ΗJ
Κrψ11οινr1zη1'ιϊιννη.: Mr1ozoς Λι 'L,Jlji.ιoς, ο r1υτοzο6τοοα;
ψί.ιJιJUφος
Καμt-1οuηι1zη Χιι ωτ.: Οι έμ,--τοvοι του νuοιi
Το l:'(1!1 τυυ ανΟοιΓι:του zω η ω'>F).ψiτης
Το ψ1ντωψι1 της ΚοvίνΟου
Λδσιανό:τουί.ου Λ.:
»
»
J\j(χ.ινzι !χpΌμσααμ:

))

Σελίς
65
73
20<)
G
72
201
33
117

82
143

))

))

217
187
<)4

247
34
ΙΧ3
Iω
41
X<J
170
224
208
244
11()
31
107
l."i 7

255
Κυυκυυ[)ίνοιι 1 ·.:
Λι1λι:χού Λ ι.η.:

1 1 Οι •ι ,ίιι
ΊΊ,Ί
Οι μηzι1νωμυί της πνι::ι,μιιτικ1jς κυΟιί.(._) οr.ι,ι;
Υ.<Η ψ,ιτίuΕως
Λοιικιί.του 1 ),r.νη:
ΜετιΊΙ\ιωη. 1 Jοίημ<1
Λιι(._)ιτζ1j lιιJιί.νγη:
Ο π<1yκιSομως νιS μος η1ς ι1νιJJηίιι::, ιπη ΦιΊιιη
5Ί, 111
Μι:λιιJιJυρ.Sποι•/J)ιι Κ: Μιίηι,η
Ιl
»
(-)r:ιSψλι,ς Κιϊί ι.> ης
75
Ο ξr.νι>ς κω ο ιι,τωz6ς
Ι ()5
Ι Ι ;ωιιrίυ τη; ψι•z1jς :τιιος
την ι,ι;τι>Οf'ιιΗJJ) της
ΊΊΙ
Μπ1'ζι1ντ ί\ννη:
\ 1 /lΓΠνιΗ1. (_)ΚίιΗJη
')')
Μ:τλιιΙlιΊτιJΚlΙ υ,.:
Η1'ίΗJοι1,ίι1 - (-)ι:οιΗ>φικ1j Ι•:τω(_),'ί<1
Μπι.>οιΊμη ί\,•τι,ι:
101
( )ι :τ(._)ι,ηοι
Το :τιιι\γιιι1μμι1 τιΗΙ ιι,ιλιSι1οι1,οι 1
ιΊγιΗ• �π.:
Ί
1 IΙΊ_)ί της ι'ΊιιιψψιΊς μπι1ςι'• τη; ψί.οοοιμκ1j;,
Επιι1η11ωνικ1jς κω μι1οτψ_)ιιικ1j; Οι:ω(._)ίι,ι; κω της
πηγ1j; των μι•ιηη(._)ιιαι,J\' γνι,)(Jι:ι,,ν
I Ψ,
Ιι'Ίr:οπλιωίιι ιηις F.γ;,.ιΊοι•ς
: Ιιι;τιιy,:ιιJ (._) '(ΙΊκη
'27
Ό
110
: Ιιωιοι•υτί,'Jη Ι Ιιιι λοι•: 11 ιινι,ιζ1jτηοη της Λλ1jΟειιις
117
Ι Ιω•ιΗ1νίιι :
ΚιΊμει;, λιψΕις...
/ /F.(._)ί !ΙΚ(_)ΕΟ![,U'(ί<1ς
ΊΊ
Ικι1,·ι\τηπ; των ζι,ΗιJν
11 (._) ιSκλιΗ•:
Ύμνο; π(_)ο; τον Ί Jλιο
ΊΟ-+
l'ιζι\;τοι•λοι• Χ (_) .:
1 Ι ΟειΗΗ>ψκ1j επίi'ι(_)ιωη υτον Ι l<1λιφι.1.
ΊΊΧ
Οι ι'Ίι1 νϊψ1'ι; τ()L' κ<1λού κ<1ι τοι• ω.ηίJινού
�Ιlιϊίτι1r(._) Λλi\.:
1 Ί !J
1ω
ιοιιηj TOL' Λrι•κυύ λωτοί,
�ιΙΙ (._) 1j ι·.:
5
Οι ιιψη'; τη; η:λF.ιιSτητιι;
ι ( ίιι ()(_)( ι:
))

))

))

))

»
))

))

))

))

«ΛντιγιSνη»
Λ:τ' τu κυκιΊ :του πf' ιι ιωε; ...
ι ικι\λυ; 1Ιί.ι1,·ιΊ;, F'νι1; υί•γχ(._)ονο; ιΊγιο;
11 νι'•χτu ιι r (._)νF.ι υι•μΙlοι•λf';
1 IΙ)ικ{; ι'Ίιι'JιωκιJiε; μέuu ιπη ίJ1ϊκ1j μα; υο<ι,ίι1
ΚΙ·:ΝΛ ΟΥΙ ΙΛΝΙ�ΛΔ (1\!F.ωιι (._). ΙΌ �ti)(._)1j)
Ο μεοιιίι); Οιι πεΟιΊ,·tΊ 1
Οι :τιιτημω1ι{; (ί\ΙπιΊιι (._). iνl ιμ ιiζιι; 1\Ιι1ί•ω)

7
ΙΊ
ΙΗ

Ί-+

47

51
5'.!

256
»
»

»
))

))

»
))

»
»
))

»
»
))
))

»
))
))

»

))
))
))
))
))
))
))
))
))

))

60,81, 156
Λό-ι υι οοιr,οί
Λόγοι τυι• Θείοι• Ιηουί- κατίι τοι•ς ευαγγελιατά; 67
Εμιr,ανίοει; ψι 1 χιί1ν μετά το Οάνατο
92
97
Νηυτεί•ει η ψι•z1j μου α:τιS τα 11άΟη. Ποίημα
Ο όυιος Λμ/-\06ι1ιο; τη; Ό:ττινα
9�
100
llουοε ι•z1j. Ι Ιοίημα
ΊΌ ίωμα ;του :τοοτψΟL'LJΕ ο Μ:ταχ
Ο Γκιιίτε χαι ο Οιγι.<ύ για τυι•; αt_r,<αίους 'Uλ
- ηνες
Ο σόί.ος zω η αξία τοι• οιίψατσς
ΛνΟοιί111ι \'U zω Οεϊzϊι
Μu;,:<ί τμα Ι'χάντι
1Ι ι')ωί)1jzη τοι• Μ11ετ6j-\r.ν
1111uψ.φυλ1j τοι• 011οοι-:ω;
Τυ μ<1ντείον των Δελψί1ν κω η ηO:z1j
Λ11ι5 τι ς ι'Jιι'Jαοzιιλίr.ς τοι• Ο. Λϊj-\ι1νχιίJψ
Ο άνΟοιωω; ι'Jημιοι•ογιcί τη μοίο<1 τοι•
«Το Ι'r.οοντιzιSν». Λ11οι1,(Jέγμ<1τ<1 ;τατr.οι,Jν
Λί.j\ι'οτυς 2:j\άϊτιJΕΟ, ο μεγιί.ι.ο ς ιινΟοιιJ;τιοηjς
zω Λ;τιiυτολυς τη; αγϊι:της
11 ηΟιz1j ψλιΗJοιr.ία τιΗ• λωΗJ
Λ:τιi τη ιωιr,ία τη; αοχι1ίιις Κίνιις
11 ι:ξι-'ί.ιξη τη; ψuz1j;
Μίιι ιιηιψιz1j 1ωοτυοίι1 γω τον Ιηοοι, ΧοωτιS
Χ ι_1ηομοί τη; ΙΙι,ίJίιις
Ιωιί.ννη; υ 2:ιvαίτης.
Λν0ολ6-ιηοη του έιηου του «ΚΙΜΛΞ»
11 uι'Jr.λψiτητu.
Λ:τι5 τα zείμΕν<1 των Οοηοzr.ι<ίJν
Ιιηοοι·ι.ι.ί. 11<1οι.ιι'>είγμω<1 μr.-ιω.η; υ-ιι.ί.:τη;
η'zνων :ψο; του; γονr.ί; τους
11 ωτιψίι.ι τη; Ο - Ίϊϊ
ΙΙ r.οιι:zι5μ�-:να έτοι•ς 1997

126
131
132
135
136
141
155
I_')()
l li(J
1(19
173
17_')
ΙΧ4
193
ι <J4
195
201i
207
215
223
241
2.">4
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