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ΊΊ'ΙΜΙΙΝΙΛΙΟ ΙΙΕΙΊΟΛIΚΟ ΕΛΕΥ<·>ΕΙ'Λl.: l.:ΚΕΨΕΩl.: 

Βουκουι_ιωτίου 25 Κωh. Τuχ. 106 71, Λflιjvu Ί'ιJλ. J(,2.0702 

Λιuνι'μΗuι hωι_ιι:άν ι:ις τα μι'λη 

2.:ι•ντιατική ι::τιτι_ωιτή: 11. Λνι;γνι,'JυτιΗ•, Χ.Μ:τιί.!_)ιο-:ί.η;,11. 1 Ιιαιωί.ιι�'ηη; 

ΑΠΛΟΤΙ-ΙΤΑ ΚΑΙ ΑΛΉΘΕΙΑ 

ΊΊη• /ίιivvη Χιιτ(ι'vη ( /lJIIII - JlJ75J 

Ι:ίνω ;τολλοί ;τοι• 1:κλιψj1ιί,·οι•ν την ιι;τλι)τητιι της or.t'ι ,η; ω; υνι•
πuοξία υκι-:ψη; κω την α;τλιSτητα τη; ζω1j; ω; t'λλt-Ίψη ι'>ί•νιψη; γω 
ν' ιιντιμπω;τωΟι-·ί η ζω1j. 11 ιαλι)τητιι bι-· ιτημιιίνt'Ι ιη·ιιγr.ιωτιr.ιί r.ιιι 
ιι;τλο;τοίηοη, ο;τι)Η η ιιλ1jΟt-Ίιι της οκt-'ψη; r.ιιι η ω.1\ΟtΊιι της ζω1j; Οιι 
κινbί•νt'ι•ιιν να t'κμηι'>ι·νιιτΟοιΊν( ... ) 

11 ιιληΟιν 1j ιΗΗf'ί(( ι:ίνω το κιηιωτϊιιωγμιι μω; ;τι·ίοu.;, ;τι)\' <1 F()
\

I

EI τον ϊινΟ[_)ω;το ιι;τι) το /1ιίΟος οτην ε;τιιι ιίνFιυ, Fίνω το r.ιι0ιι[_)6 
κοιΊυτιιλλο ΠΟ\' η κιιπογωτίιι τοι• κωοοιΊ το t'χrι ((;τ();"[\'f\'!l((Τ(Ι)(ΤΕΙ. 
Μ6νο η f;τω1·1j μF τι; ποιιγμιιτικ6τηη:ς της ζω�j;. η bιιψκ1j; ;τιίλι 
μιιζί τοι•ς, μ;τιψι-·ί νιι bιcιμιψ<f'ί1Jοει ι-'νιι :τνι--ιΊ �ω. νιι το /1ιίλt-Ί ιττο 
δt_)ι)μο τοι•. Κιφιά ιδt'ιι, ;ωμιιί υκϊψη δεν {χι:ι u.ξία. ;τιι[_)u μι)νο ιιν 
t'χι:ι υι•λληψΟι-:ί μι-:υιι ιττην ι-:ντωn1 uι•ηjς της ;τιίλη;. ιιν ι-·ίνω ιω:ιS(_)
ι__>υιιι μιιι; κιηcί μ{τω:τον ιιντιμπι,J:τιιn�; ni; ζω1j;. 

l\Ιε την έννοια αυτή, λοιπιίν, οι απλοί ιiνΟvωποι ι:ίνuι οι πιο 
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βu.Ηιυί, uι πιυ uληΗινοί. Οι απλές ιδέες είνuι οι πιυ υτεuεές οι πιο 

βιιίJσιμες. Το uuχuίo ελληνιχύ πνεύμα έφτuυε στις κιψυφές, χάι,ις 

ακριβιίις σ' αυτή την ιδι6τητά του της απλιίτητuς, που έγινε ουνιί1-
νυμη της καΟuuιίτητuς κuι της διuύγειας ( ... ) 

Λ;τλ6τητα uημαίνι:ι ;.:ω ωι_>ιμ6τητιι, ;τοι• δΕν ι-:ίνιιι ;τι_>ο\Τιτtj οι-: 
Ι)ά0υς ;τιφc.ι μι>νο μ' έναν ωτλωμ6 ιινιίλογων εrιι,Εψιιίιν. Οι άνΟuω
ποι με Π()ζu είναι uι πιu άοειοι, γιuτί επιχειι,ούν με ιτχιίμuτu επι
φάνεια; νu ανuπληι,ιίJιτουν την έλλειψη βάΟους. Το ;.:ιιΟιφιi %ι_>ιΊ
στ<ι)}.ο του ;τνε1Ί μιιτος fL,oι_>t·"ί νιι ξr,γΕλιίει τοι•ς ιι.νίδιοι•ς. ιιλλιί μι'\Τυ 
ο· cιι•ηj τη διιιι'•γυιι %l_)tΊ Ι)ιτω ολιi;.:ληι�ο το μt 1\TTt%1i της Ι)ιι0t'Ι<ις 
ζι,η\;. 

l.:υγγενείς αναφοvές 

11 α:τί.ιiτητιι Είνω διι\Τ;.:ιιλος της \Τοφίιις ;.:ω όιι\Τ%ιιί.ο; τη:: ιιλ1j
Οειας. 

Φ!ΛΟΣΊΊ1ΛΊΟΥ { Ίί1 ιι::, τον '{ι·ιι�,ιΊ1 /1:τολλυ,vιοι•, 1/,, Χ) 

(Ι�·;τι'λπu yιιρ όι,>ιiuκιιλο; μι v uοιι ιΊι::,, ι>ι,\ιiυκιιλ(}':; ,\ι· ιιληllιι'ιι::.) 
* 

Λνιι;.:ιίί.1 1 ψιι %<ιι j)ι_J 1J%ιι την ιιί.ψ)�Ίιι 111'\Τιι οτην 1ι;τλ1iτητ1ι. Νιι 
γίνπι ιι;τί.οί. Τιι ;τ<ιιι')ιιί δι:ν μηχιι\'!'lΊοντω. Δι·ν 1--ίνιιι 1ι;.:1iμη ι')ιι'
ιrτι_Jιψμένα ... 

Ότιιν γίνrι ;.:rινΕίς ιι;τλιiς, Οιι ;τι:ι ιiτι �'γιν�· τι'ίχιο::. 11 λι'ξη ιι;τ).ιi:: 

�L,Οι_>Εί ν<ι ΕξηγηΟΕί με τη λ(ξη <ι'(Vιi; ... ϊ)\Το ιινι Ι)1ιίνο1 1μ1· τ1i1Η1 γινιi
μιωπ ιι;τί.οί ... 'Οοο Ίίνιη()ι: ιι;τλοί. τιiοο ;τί.ηοιιίζπι ;τι_>ος τη ()!'Ι:c.ιi
τητ<ι. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ>ΓΑΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ 

, Ενuς φυ<ηχιίς νιίμος 

Ι Ιι�ι!ηο :c.α01j:c.ov ω1 1 υνΟι_>ιίι;τοι 1 ι-ίνυι νιι ι:ι_>γι'ιζπω. 11 ι:ι_>γ<ωίιι 
ι-:ίνω ψl'<Η%<iς νι>μος ;.:ω ι)ι' ω•τιi οι•ι�ι'ν Uι_J'{Ι'ί ι:ις τον ί\;τι'ιι_>ο Κιi\Τμο 
( . . .  ) 

11 Ει_J'((ιιJία ΤΟ\ 1 ιινΟυιίι;τοι• δΕν Είνω μιiνο (ΗιψUΤΙ%1\. ω).ι'ι 1-ίνιι.1 



κω ψι 1χικ11. Ψι1χικ11 Ε(_)γιωίυ ΕίνιΗ η t'>ιιινοητικ11, (')i()TI το ιιι'•νολο τι>1 1 

πι·uιι'χιηιι'νοι, των ιt'>υίιν ωωη)χίτω ιαι) ιι,ι•χι·ι.ϊ; t'>ι 1νϊψιΊς Ι)οηΟοι'•
μι·ν1-- ς Ης λιΊΤΟl'(_)'(ί(( ωτ6 την %tιΟιiλοι 1 ι--γκΗι ω.ι-ι.11 ()1 1(Jί(( ;η>ο; την 
ωτοίιι οι ψι•χικι'; t'>ι•νιί.μ1·ι; ι'>ίι'>οι•ν το μι'ιιον της Κιν�jοι·ι,ι; ·ι.ω 
J •:νΙ'(_)γΕίιις. 

2:JJ}'/'()2.' ι\'/ΙΠJ2.' (ΛλιjΙJιιιι - /:'λι ιιΙJι·uι'ιι - /Ίη,,ιιι�, 3/1) 

Ι·ϊπιη' -ι.ω ξιινιιι·ίπιιν γιυ μι'νιι, Π(Ι)ς μ' ι-ι•νιiηι π ιι'>ωίτ1·uιι η ΊΊ\ι_η· 
-ι.ι 1-γιίι ο ίt'>ιο; (')ι·ν πιψιι;-ωνοι'•μω κιιι ι')ι, 00.ι,ι νιι %((κίιΗι> το ι'>uιiμο 
τη; ζω�jς μοι 1

• Μιiνο ποι• ιηι> Ι)ιί.Οιι; ι'>1·ν 1jτιtν τί;-ωτ' ιί.λλο ;-ω(_)<ί. 
κιiπος κuι ι::ι_ιγuιrίu, κω μ;τιψιίι V<t ;τ(Ι), ;τ(Ι); ιπιι Ι'i)ι'>ομ�jντιt ;τ1'ντ1' 
χ(_)()\'l<t της ζωψ; μοι 1 ι'>ι·ν ι-ίχιt οι'11ι-- τι'ιΗJΙ'(_)ι; ι·Ι)ι'>ομιί.ι'>ι-- ; Π<__)((γμιηι
κ�j; κιιλοπι'(_)ω!Ις. Ί Ιτιtν το ιωιJ\'Ι<> -ι.ι•λιομιι μιιι; ;τι'τuιι;. ;,:οι• κιί.Οι· 
ψιψιί. ι':-τ(_)ι·;,:1· νιι την ξιινιωηκι,ινιΊ;. 

ΙΚΛ!Ίλ 

1 ( l'(_)'(<((Jί(t Π(_)Ο Πίί.\ΙΤ(Ι)ν Ι'ίνιιι ψω; '(1(( τη ζ(Ι)!]. 
11/ΝΔΛl'ΟΥ (Ολι•μ.,ιrΨι'χοι•, Χ, }.{ιj 

Γ 1:·uyo11 .,ψι ."Clί1·τιιιv /jι,iτυ, ιι ιiα:;) 

2.:' ΕΚ!'ίνον ποι1 κοπιιί.ζt'Ι (yιιι κιίτι χιιλrί) <></ 1-·Ο.ι-- τιιι !'Κ μι' (_)οι•; των 
Οι,ιίιν. υιtν κιι(_)Π<>; 101 1 μ()χΟοι• τοι1 , η t'>ιiξυ. 

/112.'ΧΥΛΟΥ (/Ι."CΙ5ιι.,. 308, ,\'ιιιιι-f.,) 
(Ιίιι .,rΨ01•11τι ,\ · ι·χ Ι!ι,,,v 
οqιΊ'λι-τιιι rι·χ,·ιιιμιι τοι ι ,"Cli1•011 χλι'ο�) 

Το μήνυμα των Δελφών 

Όλι'; οι πολιπίι·; τη; <ι(_);,:ωιiτητιι;. ι·j)ιωίιnηκιιν Ι'ίη: ιιΕ μιιι 
<Π(_)<ηιι,ηικ�j. ι·ίπ οι· μω οικονομικιj ιιVιι. Μιiνο οτην Ελί.ιί.ι'>α ιtνi:
TftλE η ()%1-'ι •η πω; το Κ ιιιίτι>; πιιι'πι-Ί \'(( Fίνω {νι( μι'ιιο γιu την 
ηΗικιj τι::λι::ίωση κuι uγωγή του uνllι_ιιίιπου -ι.ι ιSτι η πολιτι-ι.1j <Hf ΕίλιΊ 
νι'ι' νιιι υ' ιiλη τη; την ι'-ι.τωrη ι'νιι ιτι•μπλιjιιωμιt τη; Ι 1Οι-ι.1j;. 

Τη ν Π(_)ιιγμιηο;-ωίηοη ω•nj; τη; ο-ι.ι'ι\ 1η; την ανιιλιψi)ϊι\·οι•ν οι 
Δι-·λψοί: ο μι·γιιλιΌη:ιιο; πνΗ•μιηι-ι.6; -ι.ω ηΟι-ι.ιi; ιψγιι\'ωμι5; ιιτην 
1:λλι'ιδα ι'ω; τον πι'μ:πο π. Χ. ωιίινα. 
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Έτσι η Ελλάδα απ' τοι•; ιαuηcηοι•ς κιιιοοιΊς bιιί των Δf.λψιί>ν 
θέτει τοί-το ;τ:άνω α;τ:' όλι� τu μονόπλει•οu ποι1/)λ11μιηιι: πιίJς οψΕίλι:ι 
ένα Κοάτο; νu διαοοuΟμιση:ί εκ;τωδΕι•τικιί γtι( νι� Εςιωψ<ιλίιτΕt ιSχι 
μόνο την cψμονικιj ιιλληλεγγίιη των λω,η' αν(ψf.υιί τοι•ς, ιSιτο κω τη 
δι•νατότητα τη; ;τ:ιυ μεγάλη; ψι•οιzιj;, πνΕl'μcιτιzψ:: κω ηΟιzιjς η:λf.ί
ωση; κάΟε ατόμου χυφιυτϊι. 

Θuόufo; ΖελιΎυκι (/Ιολων(ί; κuθηγητψ,, Ελληνιυτιj;;. Λ;τό ομιλfιι τοιι :ψος τοιι; 

πλειόιr,οιτου; τοιι Πuνt·,-τιυτιjμιου τη; Μιiυχα;. «Νt'ιι ι·,πιΊι», τιίμο; Λ ! !, u. 1071 ). 

Συγγι::νής αναφοvά 

Ο ΘειSς ΛπιSλλων ( ... ) ο Φοίj)ο;, ο ΟΗ1ς τοι• λΕl'zοιΊ. τοι• zιιΟιι
οοιΊ , τοl' uγνοιΊ φωτιi;, έγιη ο 0Η>ς ιSχι μιiνο της ιτωμιηιzιj; zιιΟιι-
06n1τος, αλλά κιιι της ηΟικιjς cιγνιSτητο; ( ... ) Το Δι·λιι ι·ι.ιiν ιι'(_Ηiν 
είχεν cι;τ:ι�/)ιj ο Πιινελλ1jνιος ιj ο ;τιιγκιSιτμως ιίμl-\ων, ιιπι1 τοι• ο:ωίοι• 
Ο 1 )ιΊΟιο; ευω�-τιζf. Τ(( ηΟιzιί. ((Ι'Τ()lΊ zηι_>ι'•γμιηιι, 0%()l_):Τί"ί,ιι}ν Πί(\'Τ((χοιΊ 
της γη; πολι'Τίμοι1; ηΟικοιΊ; ΟψΗΗ'l_)οι'•; ... 

Δ!ΙΜ. ΓΟΥΔ!f («Ί'ο Μω,τιfον των Δι·λιιuίν», ΛΙ-Ιιjνυ !V.17. ι·:τι11,ι·;,.,)ηιrη JΨJ7). 

Όσω ολιγι,Ίτει_>ον λιφl-\cί.νf.ις ι•;τ:ι, σημr:ίωιτιν τιις τιιπι-:ινιί.ς οκ�-'
ψεις των άλλων, τι5σω υλιγuηΕι_Jον μολιΊνF.ιτιιι (ι;τ:<J ω•τιί.ς. Φι:ιΊγι: 
όσον δύνc.ωαι μο:ι.ι_Jάν cαύ ανΟι_Jι[J;τ:ους ιιπΟ�-τιbα;, ιψοιΊλοι,ς ·ι.ω 
ασκύ;τους, αν Οέλεις να διατηι_JΕίς την Ελκτικήν διiναμιν της δωνοίιι; 
σου εις το άρτων. Cάν εξ ανάγκης ΠΕι_Jι{λΟυς εις <Jυνcί.ψ�-:ιu ν  μπ' 
αL'TCJJV, uποφάοιυε εκ των ;τ:ι_Jοτ{οων κuι υ;τ:ο<Jχέ<Jου οι_Ηιπικ(ι f.ις τον 
εuυτι5ν υου ότι δεν Ο' ιι;τ:οι_J (_)οφψrΕις τίποη: ιz των διαλογιομιίJν 
των. 

/ΙΛΛΊΩΝΛ Δ!'ΛΚΟΥΛ/1 (2.'τοιμιΊι /Jιονομ(ιιζJ 



IlEPI ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Λποοπάοματα ομιλιών του l.:πύ ι_ιου Νάγου 
οε φιλοσυφικιi ει_ιγαπτήι_ιιο 

11 ()ιι)ιω;ωλία Π!Ί_)ί ίΊικιιίοι,, ;τι·l_)ί ιιγι"ί;τη;, ;τ1·l_)ί ·tν<,,HJH,JC:, ;τι·vί 
κιι0η%(\\'1:Ιι>ν %ω ι'\Ι%<ιιιιηι11.τ11J\' τιΗ• ιινΟ(_)ιι,J;τοι•, ;τ1· l_)ί 1).,,ι,()1·l_)ιΊι; ;ι.ω 
ιιΗ\τητος, ;τΙ' l_)ί ω'>1-ι.ιι ι)τητος %ω ιιλληλι·γγιΊης, ()Ι'\' ;τ1·l_)ιλιψj)<J.\'1·τω 
1·1; ι>,τι 1\ %{(%ί(( ηΟΟ.ψJΙ' \'(( Τ!((ί_)(((Π!]!Jη ()Tl 1-ί;τ1'\' Ο Χ ιιιιπ(); %(([ ,Τl_)ι'
ΠΗ να Ι'ίνω ;-:ανι-ί; ;τολιΊ ιι;τλοιΊς νιι ;τι(ΠΙ'tΊ(JΗ 1·1; 6,τι ιαλι,>; λι'γπιιι 
ί)(l Ι'ί;τΙ'. 

11 ι'\t()ιω;-:ιιλίιι τοι1 Χl_)t(ποιΊ ()ιιιψι-ίτω 1·1; Τl_)Ι'ι; κλιί()οι•; ;-:ιιι η 
Πl_)(ΙJΤΙ\ �\το η πι·ιιί !'flΠΙ'ι'\(ι)(JΙ'Ιι); T(J)\' %01\'{J)\'l(J)\', ()[ι)(J.(J%()l 1 1H( τον Tt_)()
Π()V χιιτϊι ΤΟ\' ();{()ίον Οιι 1-:Ητι•γzιίνπο η υιιιωνίιι ((l'Tlι,)\'. '( (το 1\
()ιι)ωτχιιλίιι η οί)ηγοιΊιΗι ;τι1.ντιι ω)Ι'/.ψ)ν ιίνΟ(_)ιι>:τοv νιι ()ιιιιι,ιΊγι·ι την 
Πlll_)(_H))jν τη; ;τονηιιιίς ιίΊ1'ιι; ;-:ιιι 1';-:μιίΟ1·ι τιJν Τ(_)<);τι>ν ι)ιιι τοι• (>;τοίοι• 
1\Οι)χν ((ν(('(\'{1)l_)ίιJΙϊ Τ(( ιι l'{Jl%(( {(l'TOtΊ ι'\ικωιι'ψιηιι %(([ τιι; ι•;τοι.ιι1·11)
(JΙ·ι; τοι• πvο; τοι•; ιι!Ίι,λιι οιΊ; τοι• ιινΟvι,>;το1 1;, οι ο;τοίοι 1-ίνω, η 
uλλιιλι::γγύιι χuι '1 αλλ ηλοj\ωjΗηu, νι>μοι ι)ηλιιi'\�j οι ();{Οίοι Οιι 1·ξη
οιι ιί.λιζιιν την ι·ι•δωμονίιιν ιιπιί(Jη; τη; ιινΟιιιιJ:τ()Τψος ( ... ) 

11 ί),,ι1 τ1' (_) (( ιι ϊι()t; τη; ·τ(_)ll'ΤΟι'•; ι')ιι)(((J %((λίιι; Τ()\Ι ()1,ίοι1 

ΔιίΊιωχιί.λιJι• ;τι'l_)lΙ'λϊψ/)ιινΕ ι),τι ιιψ)(_)ιί. τοι• Χ<>(Jμ(>ι' την ι"τι'•ιπιωιν. 
().τι τη; ψι•χ�j; την γι'νΗJΙν κιιι ιιΟιινωτίιιν, 6,τι την Ι':τΙ(_)(_)ΟΙjν 101 1 

(-)ι,οιΊ ποο; τοι•ς Χ(>(Jμοι•;, (),τι την ιψμ(Jνίιιν των οι•οιινίων (Jωμιίτωv, 
n1ν αλληλ�·;τίC)l_)ιωιν %ιιι EΠll_)l_)OΙjν τοι'•των ,,;τί των αν!Jl_)ω;τίνωv 1'Jω
νο111J\', (>.τι Οιι κιιτιιιπ:ψ11-:ι τον ιί.νΟ(_)ωπον ι\μοιον τοι• (-)Η>ιΊ κιιι ;τt_>Ο(J
!Ίι,ΗJΗ ;τη'(_)ι•γιις Ι' ις την ιινΟ(_)ω;τίνην ι ιι•z1jν, ίνιι ιινιι(_)(_)Ιϊ.Ι]Οt'ί ιινι1 το 
ι'ι;τ�-ιι,ον }:ιΊ ιLι((\'. ι)[(((J((λ.,-τίζοι•(Ηι την (J.;{El(_)OV ω1ηj; ΕλΗ•Ο�·ιιίιιν ((;{() 
τιιJ\' CIHψιrJ\' της ι'•λης ;ι.ω τΟ.ο; ιS,τι Οιι ιτι•νπλι'(J�Ί �Ί; την ι';τιτι·χίιιν 
τιΗΊτων ;τcί.ντων, ιινιιγι'ν\'ιrJ\' nι; ιινΟvω;τίνιις ι)ιιινοίυ; Ει; την '(\'(rJ-
01 \'. της ο:τοίιι; την λιιηyι:ίιιν �-;τFκιιλFίτο ΕΚ μι'l_)οι•; πιt\'Τι\; ω'>Ελιι οιΊ 

ιινΟ(_)ιι'>,ίΟ\Ι. 
Την ίΊιCΙιωκιιλίιιν τω·•την ;τιψιι\'ιηj(Jcωω κω :τιιψ:ξηγ1\(JωΗιι ω 

ιι·ιιι,ιοιιϊκιιί ι•;τοιrτϊιιπις τη; Ιοι•δαία;, ΕΚ!]l_)Ι'ςαν ιιμεΟ.ικτον ;τ()f.Εμον 
χιιτι'ι τοι• 0Είοι• Διδιωκω.ιJ1 1 :τιψωrηjιJιι\-τε; uι1τι1ν ως cη-τιτιΟ{μΕνον 
ει; n1ν Ο(_)η(Jχfίcιν τοι• Μωι•οϊω; κω των :τι,οφητc,>ν, πl_)ωωλι'οανη:ς 
οι'>τω τιι cφcιOij κιιι δ�Ίοιδιιίμονιι ;τλ1\Οη κατ' Cll'τoί•. Δι•ιπ.ι•zr,>; n1ν 
διδιισκιιλίιιν :ταl_)ιινο�jοω-τες κω πολλοί των μετ{;τειτα πατrι,ων n1; 
εκκληοίιι; �-:τ(_)ι)κι'ιλε(Jιιν τ ι>οιι; ωι,ι:'οει; κω εν τω ον6μιηι τοι• 



Θειοτάτοl' Διδcω;-:άλοl' έχι•υcιν cινΟucίJ;τινον ιιίμα, ε;τι;-:ι•ι_Η>ι•νπς 
οίrτω την μεγάλην αι•τιίJν cιμιί0fΊαν ;-:ω την {τι μι'γ<ιλι•τέ(_)ιι\' ;τ\'Η'μιι
τι;-:11ν αιrτuJν αδl'ναμίc.ιν. Ομιλ<ίJν υ Οι-:ίος 1 /έτuυς πεuί της ί'Ιιι\ιω;-:ιι
λίιι; ταίrτη; 0.εΊεν: «'\να ο ϊινΟ(_)ω;τος, ο cί.γνωστος %<ψ:τοιΊ '(\'<ίΗίf
ως, εννο11ιπι τα Οεία τη; οοφίιι; (_)Ιjμιιτιι, ποέ:τει να {χει η ψι•χ11 τοι• 
;ττέuι•γc.ι; c.ιετοι\ δί•νιιμιν Uο\'Τος ;-:ω ;-:ιιuδίcιν πληuι,ψι-'νην ιιγϊι
πη;( ... ) 

1 Ι τuίτη cι,cί.σις της διδιω;-:ιιλίας τοιι μεγιί.λοι• τοι• ΙψJοίι ;τνι:ιΊμιι
τος, cιφευ'J(_)α τον τ(_)ιS:τον της c.ινcιγενν1\οεω; ;-:ω ανιψο(_)ψίJοειιJ; τη; 
ψ11χ1jς. Είνω η Κων11 ΔιιιΟ11;-:11 δι•νιί.μι'ι τη; ο;τοίω:: Η)ημιοι•uγ�jΟη
χαν τιι Χuιυτιcινι;-:cί. μι•οηj(_)ω. πε(_)ί των ο:τοίων είμω Ι-Ι�Ί-\ωι,ς <iτι 
01 1δείς τιιJν cιντι:τuοοιίJΠ(Ι)\' τη; ΧuιιΠl((\'1%Ιj; Ο(_) Ιj(J%!'ίυ;. ((\' μη 1) 
μι:μι•ημένυς ι-:ις ο;-:ηνιίψιιτ<ι διδιί.ο%οντιι τιις ιιληΟείιι; τη; ΦιΊιJΗιJ;, 
Οα ι•:το;ττεί-ΕΙ. Της L':τF(_)τιί.n�; τω•της διδιωzιιλίιις ηυ•ΟψΗι.ν οι <πt·
νι\τcιτιι :τ(_)ος τον Χuιοτ6ν ιrι•νι)Εδrμϊνοι ;-:ιιι οι μιί.λλον ι·;-: των ;τι>λ
λuJν cιι•τοιΊ μιιΟητcίJν :τuοι;-:ιιψι'νοι το ;τνu\ω, 1 1 :τιi ι)ι1\'ιίμ1·ι,Jν ιι,ι•οι
;-:ιίJν. 

11 χι>ιαστιανι;-:11 Οι_JψJ%!'ίιι ιηιίJλΗJΕ τιι ίχνη τη; δ1<)ιω;-:ιιλίιις τοι1 

Ιηοοι\ μιί.λιοτα δε τcι ;-:είμf·νcί. της ε;-:f·ίνιι ποι 1 ιινωι ι'uιΗ'\' διδιω;-:ιι
λίας τοι1 ι-:ίνω αλλοιωμένα ,.ω π1-:uιϊχι11•ν διιιτι1:τωμ1'νcις ιδ�'ιι; ξι'νιι; 
;-:ω ω'ΤιΟι:τοι•; ποος τιις ιδι'ιις Λt'Τ<Η'. Λξίζι'ι νιι <Ηις !'ί;τ<ιJ <iτι ιιι πλ�j
(.)ΕΙ; 01 -:ίων εννοιιίJν διδιιιΥ-,ωί.ίω τοι1 /ψΗΗ' ;-:ιηcιλι.1ji.ως ωι,ηι_>ιΊ}ψΗι\' 
;-:ω U\'Τί ω 1τιίJν Πl)()Οτ1'01γαν ιί.λλω ω οποίω ι 1:τηι>1'η>l1ν την <ινΟι_>ω
;τίνην αi.cιζονείιιν. /οτιψιzιίJ; ο /η(JοιΊς ;-:ιιπι'>ιzιί.(J()η ι•;τι\ των ιφzιi
\'ΤΙιJν τη; Ι1ιίψης χιιι τη; Ιοι1ι)ιιί<ι;, ιizι ί'\ιι\τι !'%1]LJΙ'ς!-:ν 1·ιιι1τιiν ι•ιιiν 
Θεοί•, ι)ιιiτι τοίοτο ι-:ίνω μt·'Ίιοτον ψ1-:ι1 ι')();, <ιί)Jί ι)ιι\τι ί)ιιί. των ι'>ιι'>rι
οzcιi.ιriJν του cινf-'τι_>ε:η: τιι; j-\ιί(Jι--ι; των zοινοJνιι,-Jν. f·λ�'γzων ιιι•τιί.; ω; 
ψει1Οι-:ί; ;-:ω ι-:ναντίrι; ;τ(_)ο; n1ν ιινΟι_>ω;τίνην Ι/Λ'(JIV %<ιι ψt'ι.ΙJν. 

1 :ψ:ι 1νrίJντcι; ει; την ΦιΊοι v Εl 1

ι_>ί(J%Ομι:ν τον V<ιμον της α-γι.ίπ ιις, ο 
υ;τοίος έ:τοι::τε να ί.ειτοι•οΊεί μπιιξιΊ των rn10ι_> rίJ;rωv ι'>ιι:ι νιι �c ίνω 
cιι•τοί �:ι1τι1z1-:ίς. Ο νι'i μ .ος της ιιγ<ί.;τη;, τοι• ο;τιιίοι1 ;τι_>ο π<ιντι\; ο 
/ηιιοί•ς ι1πη'(ιJ(_) !'ι1οιν νυ λατι_>ιιΊωμι-:ν ;.ι.ω τιμrίψι-:ν, �cίνιιι η οι•νι'>1ίοι1 -

Ο<L το cί.πfl(_)OV ι)ί•ναμις, η οι•γ;-:ι_>ιιτοι•ιΗL ιιι•τι\ Εν <ψμονίrL, η Πι_>Ο(Jι)ιο
(_)ίζοι,1ιιιι nιν οψαίι_><ιν της ΕVΕ(_)'(Εί<ις αιί.ιπης τοι1 <αι:ίι_>ιΗ• μιψψjς. 
Λι•ηi η ιι'((1;τη {:-ψε;τι-: να ιJΙ•νιVfΊ ;,,.αηί. τον /η(JοιΊ το cινΟι_Jιίαινον 
γένος, ιιι1ηj να 11;τα'(<)(_)ειΊ υ τοι•ς ;-:οινι,ινι;-:οιΊς νι\μοι1ς ιιι'ΤοιΊ , ιLι•ηj νrL 
ι')ίί)ει την ·,ωτιί1Οι 1νοιν υς τιις οι 1ν1:(_)'(Ι·ίιις τοι,1. ΛλiJί. ω•ηj η ιι'(<:ι:τη
ι)fν ι1πϊφzει ει; τιις ·,ωινωνία;. () ενωτι;-:ι\ς ωrτι\; νι>μο; των ;,,.οινυ>
νιriJν δεν ί.ιιτοι•ι_>γΕί ;-:ω ι'>ι' cιι•τιS τί:τοτιι ί)ι·ν οι•νι'>ι'Η τον rί.νΟι_><ιJπον 
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να χίιοοι•ν έστω zω μί(L ιπαγ6να ανΟ(>(Ι);τίνυι• ι1ίματος, ;τιφιί. τοι•; 
ποτuμοί•; των αιμάτων τιΗ•ς ο;τοίυι•ς έχι•ιΗtν ·,ωι χίινιΗ•ν οι λεγι1μι-- 
νοι ο;τuδυί τοι-', χάuιν ει>τελοιΊ ς: τιν6ς ονομcωίυ;, ;τuιί.γμιηο; τινυς 11 
αφηuημένης τιν6ς λϊξεως 1j zω ;τuος αίη:ι•ξιv μπι1ξι• των αvΟuι,J
;των ειu1jνης τινιS; μελλοι•σης νι1 μετι1/-\ληΟεί ιφγι>Π(>ΟV ει; Οι•ιτιιι
ι.mj (>ιuν ανΟ(>ω;τίνων ι•;τ6(>ςεων. 

Ο Χuιυτ6; εζ1jτηοε vιι zuιηψη-:ι η διzωοοι•vη την ο;τοίιιν ιιι•ηj η 
ΦιΊυι; εzδηλοί (!); v6μυv τη; ;-ψος Οιψιη�:ίιιv των ι1;τωηjιΤΗιJV της 
;τι_ΗχSδοι1 τοι• ιινΟuι1J;τοι1 :-ι.ιιι διιι ;τιφι1δuγμιί.τι1J\' zιηι'δπξι-- \', :;τι>ιΤΟ\' 
fίνω ιημιλε(>ι>ν το νιι zuι.ιη:ί ο ιί.νΟιΗιJ:;το; εις χι-ίl_)ι.ις τοι• τιι μ�:ιτι.ι τη; 
ζυηjς %(.([ της ;(l_)Ο()δοι1 των ω,λων ιινΟι_Ηι);((Ι)\'. 

Το «ι)υς τοις {χοι•ιτιv ι.ινιί.γzην των ι•;τιφχι>\'Των οοι• zιιι ιι%ολοιΊ
Ου μοι,, zω μετ(.ι την zολι1/-\ωιΤιν της ψl_)ιί.ιΤ�--ι,,ς, μιφτι•uι-- ί Η'Τονι,ηιι
τα, ι>τι ιίτuν έχη τις περιοιrιίτι::ρu των ιίοων uνuγχωούν i'>ιu rην 
ζωήν του, αναντιρρήτως χuτuχρuτεί την ζωιjν χuι την πριίοi'>ον του 
άλλου χαι είναι εχτ()ς πuντιίς φυοιχού χuι ηΟιχού νιίμου. 

11 πul_)ι.ι/-\ολ1j της ο;τ1j; της j)ι-:λ6vης zω τηc ι-ιοιiδοι• τοι• ;τΙ.οι•οίιΗ 1 

ει; την Βcωιλι-:ίι.ιν των Οι•l_)ιιvι,·Jv, υ; την ι-:ι•τιrχίι.ιν zω την !Ί•ι)ωμο
νίυν τοι• ;τη:ί•μ(.(τος, είνω ϊ::;ο;,:ο; :-ι.ω Οι--ίι.ι ι'>l{(01jzη zω μι>νον Ηι:;τ�--ι
νιί.ς ψι•;,:άς δι-:ν διΊνατω νι.ι ;τl_)ιΗτελzι•ιΤΕL ;τl_)<Jς: το μι:γιιλ�:ίον της zω 
τuς ηλι-:zτl_)ίιτει ;τl_)ος ι.ιφι•;τνιιτιν ωτιi μιcις ωτι•νειι'>1jτοι• zιηωπιί.ιπω;. 

Τον ΘιχSν ιSψο\'Τω, μιiνοv οι χuΟuροί την χαρi'iίuν ( ... ) Ο ι·ξιιγvι
ομι>ς τη; ουνΕιδ1jιτι:ως τοι1 (.(\ΙΟ(_)ιιJ;ωι• δι-:ν ιΤηιωίν�--ι μι>νον ι.ιπιιλλιι
γ1jv ιι;τιi τα διιί.φιψ(.( ιινΟυι,αινιι πιί.Οη, ιιi.ί.ιί. %ιιι ι ,ι,χιzιiν φωτιιτμι1v 
zω ανcφμι1νιιηv της ψι,z1j; ;ψος την Φι•<τιν, Ε% τη; ο;τοί(.(; <'>ι•νιηω ο 
ιί.νΟl_)<rJ;τος να uντλψJΙ-:ι την ι:ννοιιιv τοι• ιτzοποιi <ιι'Τ1jς. Την τοωι''Την 
των διcινιΗ1υμ�'νι1J\' uvOl_) 11n<ιJV ιι-ινι1τητιι εξομοίωιΤΕV ο Χl_)ιιπιiς μι: 
την ιιγνιinμιι των ;ιωδίων ι-:zείνων τιι ο;τ:οίιι δι-:v ι:1.ιι11jΟηιτιιv <ιzι>μη 
εις τας zοι νωvιz<ί.ς διωι;Ο< ψιί.ς. Υ ;τ:{ί)ι-ιξι-:v <Jτι η ιιγνιiτη ς ω •nj Είνω 
γνιiψιομιι τοι• ι-:νιιοι'τοι• %ω δι·r:ιιίοι• (.(\'()(_)ι1Jποι1, ο οποίο; ιιuχιζυ νιι 
διu%(_)ίνι:ι ιSτι ;τ:ι_Jέ;τι-:ι νιι ζυ ι1πΕ(_)ιί.νι1J τίJJv ι)ιιιφΟιψμένίJJν ι--ν τη ιιμιι
Οεία zαι %αzίιι Κ6ιτμων ( ... ) 

11 αΊνι>τη; είναι 0Είιι ψι•;,:ιz1j ΕVΙ'(_)"(Ι:Lίι, ιιΙ.Ι.rί. η Ε\'1:l_)γΕιιι ιιι•111 
οι•δι:;τ:οη: Ε%1)ηί.οιΊτω ·ι•;τ:ι> τη; ψι•z1j;, ι:ιί.ν ι.ιι'Τ11 ι'>ι:ν ιι;τ:ι>[)ιί.ί.ί.υ ;τ:(><>
η:ιον το ΊΨνυν Ο%ιiτος, αί.ν δι:ν διαζι:ι•zΟι:ί τα υνΟι_Jι1Jπινι1 πιί.Οη, τιι 
δημιουογ1jματα ω•τcί. τοι! γηίνοι• <Τ%ιiτοιrς. 11 ιι;τοj)οί.1j των πιιΟι,Jν 
uποη:i.εί ένι)υξιν ιiτι η ψuz1j ι:ι; την ο;τοίιιν οι•\'ΤΕλΕίτω τοιΊτο ι:;,:ι:ι 
ανωτέοας Θι:ίυ; ι:πιι)ι_><ί.<ΤΕις ι')l{( νιι Ε:-ι.ι)ηί.ίiJ<ΤΕL τον (-)ι:ίον νι>μον τη; 



') 

ι1γνιiτητος ( ... ) () 1 l<ni\(_) τοι• ΧοιοτοιΊ τον vιi ι ων <Il'T<iv τη:: 1(γνιiτ11-
τος χuηιιιμο;τοιι--ί ι)ω νι1 1--ξι,ψιϊί"ζΗ τιΗ•; ;τνι·ι•μιηικοι '•; οΙ'l_)<(νοιΌ;. 
κυΟιί>ς Κ((l :τl_)ος ιαιψτι(Ι ιιιiv Ηι·ί(Ι)V ι)Ι<(ι)ημιίτι,,v μι· Η( ο:τοίιι !1τ�'ι11 ι 
JT(l<Hιv γι·ννιtί<tν ψι•χ1jν 1-,; την ο:τοίι(V λι ιτοι•uγι-ί ο Ηιίος νιίμ ος τι1ς 
Οιλιjιrιως υπιί τιιν μοι_ι</ ιjν του ιιι_ιωϊομού και ο (·)ιίος νιiμος της 
αγάπης και ο (·)ιίος νιiμος τιις uyνιίτιιτος. ΔΗ1 ι'ΗκωιΗ·'Τω ιιΟυν1(
(Ιί<1ς κω ιrη'ψΙΊι>; οι•ι)Ιιlί(( ψl'/i\ Ηίν ι)ι·ν 1·ξι--ι'11Ίλ11ΗJΙ"ν ΤΙ>ι'::: \'() ! (ΙΗ'::: 
ιωτοιΊς, Ηίν ι)ι--ν υψομοίω()Ι_.ν 1--ι; την οι•(Ιίι1ν τη; Τ<(; ι)ι•νιί ι ιι-ϊ::: τι>ι• 
1 Ιιηu6ς Ηι·οι Ί. 

11 ι.ίνωΟ,ν Οιίι1 /ΙιιιjΟω1 

ο 
,, 

συνεργατης 

Ίίιι• λοrοrι'ιι1η χιιι :τοιηrιί f.:ιΙJΙIΤΙΙ ( )ι·ψί�,ι ( /81)11. /1)50; 

Ότι κι ((\' λέιΊ () 13ιιl.Ι"l_)l\ Τ() :τνι-ι•μιηl%() ι'ΊηιιιοιΊογημιι ι)ι·ν l'l\'((l 
;τοτέ - 1\ τοι 1λιίχιοτο τι; :ΤΙ"l_)ΙιΗΗiποι·; ιι ιψι'; - ι\ιγο τοι• ιιιiν<Η' (Ιι•νι,
ι)ητοιΊ ι-·ιιι•τοιΊ ιω;. Ι·:ίνω ιι;τοτ{).t-·()μ<( ιJι•νt"l_)'(<ωίιι;. 

ϊ)λοι ιiοοι όημιοι'l_)'(<Η-, /lΙ' ι'χοιψι_. <Η'νt-Ί>γιίτη. Χίλι<( ι'Ίι•ο η_1<ί'(μ<(
τιι πιιπο;τοιοιΊν την ιΊ;τιψξ1\ τοι•. Δι-· <Η<; ι'zι·ι τιΊ ;,:ι,. ς<(νιιι'Ίι<((\ι'ι:::.ο\,<(; 
ι'.ιπ1--uι1 ιυΗi ;τολιΊ %<(Ι(!<i %ιίτι :τοι• 11 ι'ί_)ηι την ι•:τογl_)<(ιι 1\ ο«;. νιι 1'111-- 
uωτηΟι--ίπ μ' ι1;τιψίι1: «Ι-:γιίJ Η)'(l_)((ψ(( ω•τιi:» Κω TOl

1

'TO ιiιι '(l(( τι; 
τι•χ6ν ((δι--ξιιiτηπ; 1\ (αλοϊ%mηπ; TOl' %Ημι'νοι• ιΗ1;. ((ί.ί.ιί '(Ιlηί 1)!"\' 
ανίιγνι,ψίιτιηι-: τον t-Ίll'Tιi οιι;. τιi(Ιι> ιπο ιΊιι ο; ιi()ο ί'.ω ιrτην οι•οίιι 
πολλιί)ν JTt-'l_ )l%();T(ίJν TOl' :τιιλιοι'• ((l'TOl' κπμι'νοι•: 1:. λοι:τιiν: (),ΤΙ ΙJ((; 
Ι'ςένιοι-:. 1--ίνιιι ιi.τι ιικιιι(\ι,'>; <Hf ι-- 0.πιΗ ιπη ιrι 1μ()οi.1\ ιιι'ΤοιΊ τι>ι• (Ιl'\'Ι'l_)
γ(ίτη. Ι Ιιiοfς ψοψ';, ι-·ξ' ω.λιΗ'. ι)ι-· (ίί(ψ<η)jοιηt-: ιίξ((ψνι1 νιι '(ι><ίιι πι-· 
κω δι-- μι-:ίνClτt-: μι-: την ;τι'ννι( ιΠι)ν ω' ι><Ι %((1 μι-- το ιυ.ι'μμ<( ιηηi.(Ι)![Ι'νο
ιπο κι-:ν6 - JΤfL)ψένοντιι;. l lfLJψ!'νo\,ι(:: τι: Τι ιίί.λο :ωι�ϊι την ι•:τιιγιi
(_)f\'<Η) ΤΟ\' Οl'\'tl_)γιίτη Ο<1;: Ί 1. :τι'ιλι. ;τιiω·; ιι <ψι'; ί'JΗ t-'τι'/t-' ν· ιιι�ιί
υι-:τε ένιι ι-'uγυ μ' t -'\'Οοι•ι11ωψιi, μf ()1·(\ωιiτητrι ιiτι Οιι το (\'(ιίί.ιπ 
πι-'uι�, χωι�ί; f·ν τοι''Τοι; νιι μ:τιφt-'ιτπε ;τοη' νι( το τι--λι--ιιι'Ητι--τι-- γιιηί ... -
γιιηί άλλο ;τιφι'ι, γιιιτί ο οι•νt·ι�γιίτη; ιιι'Τιi; οιι; ιψν�j()η%t-: η1 ιτι•νι-- ι�
γασία τι)ι•: 

Αλλ' αι'1ι1 μ6νο: Κϊ(;τυπ ξt·κινι1Η για νιι γι�ι1ψπι-: %ιίτι ;τι1νιιJ ι;· 
ι-'να πλιΊνο υ;τ6 ;η_Ην κιιΟιψιομt-'νο - κι <>μω; πλfιιίJνι-:π %ιηϊι t·\τι-·
λιί>ς διάψοl_)ο κ(ιι (t:τ(_)ιiο:ττσ τuιi:το. Γιιηί, ιιν (iχι bιιiτι ι-- :τt-'\'t-:()1)%f ο 
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1 1 

Κινι'ζο ποι'• 1)ι·ν τοι,ς γν1,ψίςι·ι; %rιν ιηομι%r'ί. Λγϊι:τ11 ι-ίνω νrι r(γιι
πϊις ιi,ΤΙ μιι; ι-'/\ιιλι· γι\Ηrι 1ω;. Το i.οι•λοι'•ι)ι ;τοι• ιιν!JίζιΊ ιηο /'>01 Iνιi 
μιiνο τοι1 , ;τι_.(_)ΙΤ(!Ι'(t'(_)ωμι'νο ιι,,ιi %(_)1'101 1; χω 1)ι•νιηοι'•; ω' (_) ψ)ι·; ;τοι'• 
ιiμως Τ(( %<ηωι,ι'(_) VΙΊ r.ω 1·,,ιζι ί, γιιιτί ι'τοι ι•;ιϊψzι·ι μι'ί.ί.ον γι' ((\'ΤΙ) 
%ω το Ι'ί1'\ος τοι•. 

Δωλογιζιiμι'ν11 ΤΙ οημ((ίνιΊ ιιγιί.;τη, χω νοι:ι'ιΟοvr((; τι 1ν οι•μ:τιι\'ΓΙ
χιί τι1ς 1'νν1ιω, Οιι 1ίΟ1.-J.ιι νιι γίνω Ι•:ΝΛ μι· το Ζ:ιΊμ;ων. Κοίτ1ιζιι το\' 
οι•(_)<ινιi. Το ωπι' (_)ιιι ;τοι• /\λι';τοι•μι' την νι'•zτιι 1)1'\Ι Η( /\ί.ι';τ<Η'ΙΙΙ τιιν 
ημι'ιyιι, το ηλιιι%ιi ιι ω; 1-μ:το1)1\1Ί τιι ιιχνιi ιι ως των <(ιπι·ιιιιι'ιν νιι ιιτιί.
οιΊ ιπιι μιί.τιιι μ((; χιιι ιiμω; ξι'(_)οιψι' ιiτι ι•;τιί (!j_οι•ν ιηι> ιπ1·(_)ι'1,ψιι, 
ι)ηλω'\ι\ Ι'ίνω ((()l_)((T(( '(1(( Τ(( μιί.11(( μι(; την 11 1ιι' ιι1( %((1 ιi 1 1ι,ι;, ι•;rι'φ
χοι•ν! 11 οκι'ψη μοι• %1(1 η %Ι<(_)ι)ιιί μοι• Οιι ιίΟι-ί.t(\' νιι «ι'νοιι,ι0t(\'>• %1(1 
νιι «ι-'/\λι·πιιν» ιιι•τιi ;τοι• Η( μι'ηι<( μοι• ι)ι·ν ιι\'Τίr.{_)t�ιι\'. ϊ)ί.οι•; ιω;. 
((;τιi την ιπ:ιιγιiνι( 111:: /-\ ι>οι.ιj::, t(:τιi το 1'\ι'νι)l_)ο ιπο 1 •ηλι'ι /\1H•\'1i_ ιι;τιi το 
ζιι'Jο πο1 1 ;τι(λι·ι11Ί \'(( �-;τιζ1j1,1Ί 1πην ζοι'''(%1.ιι, ιι:τ1i τ1ιν ιί,·Ο ιιω:-το :τι Η' 
πιιλ,.-ιΊι-Ί νιι μιί.Οι-Ί, νιι Ι'%;τωι)ιΊ•Οι-ί, νι( ιιντψπι,ι;τίοι'ι ι'ι.οντι(; %ί(t 
τι1ν ι•ψηλιiΤΙ(!ΙΙ γιιι τον ;τ/.ι(ν1'1 rη μι(; νιi11ιJη, %((1 ι·%ι·ί ι'ςιrJ, τιι ι)ωι·%ιι
τιψμιΊ

{_)ω ωπι' ι_ιιι( ;τοι• γι•(_)Ϊ(1Η'\', ;,,ω ιυ.ολοι•ΟιΗ1ν την ι-:ςι'ί.ιξη ·,-:ω 
τον Νιiμο ;τιΗ' ο Ηι·ιi; χϊιι_ιιϊ:,1'. 

1 Ίιηί τι( ι'%ι(\'Ι' ιiλιι ω•τιί: 
Ο Ηι.-ιi; Ι'\' %Ιν1jι,1Ί, ,_.,, 1'Ί11μιοι•ι_ι'(ί((. 
!\Ι:1ν:111l:11·:ι τ11 λι'νι' οι ιινιηο/ι%οί, η Λγιί.111 τοι• γιιι Η( ι'Ίημιοι•(_)γιj

μιηιί. τοι•, η Κίνψηj τιJΙ r %t\'/'ί τιJ\•; Κιiομοι•;. l lι>(J<> μ:το ι_ιοιΊμι· \'ιι τι( 
χιηιινο� \ιΗJΙ'/ll' ιiλι( ιιι•τιί: !\•Ιιι; ι'ι)ιrΗJι· ι'νιι %ιψμιί.τι τ1>1 1 • ιιι•τιj την 
Ηι.- ίιι Φλιiγι( ;τιJΙ' νο11ι'JΟω•μι' %ιί.;το11·; ιι οι_ιι'; ιiτιιν 1--ίμω,π Ιj ι__>ΙΊtιΗ. 
την fX<H'/ll' μι'ιΗι μιι; χιιι ι-ί,·ω ιη'Ι';τοί.ιi'(ιιπη - ι·ίνω πιιιίιηιιι. "f\1ιι 
μ;το{_)οι 1 μι· νιι οι•λλιί./-\οι•μι_. την ι'ννοιιι τοι• ΔημιιJΙ'ι_J'(ΟΙΊ :" "Ι•:μι-ί; τι( 
ί')ημιοι•uγ1\μιηο νιι νOl(J,)(J(Jl'/ll' ω'Τι'; τι; f\'\'ΟΙΙ';:" "Τι ιι((; ()ι'i.ΙΊ νιι 
γίνω•μι':" 'Ί ·:ίμιωπ ;τιιiνιιι ιπιι ;,/ι_ιιιι τιJ\' Ηι·ίοι• Νιiμοι•.", Γ;,:ι,J ιι%ιJΙΊ
ιπι ;ωλλι'; ιι;τιiι •ιΊ; ιί.ί.ίχ; μι' χιιτιινιiηιJη ι'ιι).ι.-; %<ιι μι· Οι•μιi ιι%ιiμη 
(γιιι τιι μιιι_ιτι1uιιι ;τιJΙ• ;τι·{_)νιί.ιΊ ο ιί.νΟ(_)ιrJ,1<1;). Μιιι ημι' ι_ιιι Ο%1Ί ι ηJ%ιι 
τον ι'ιιι•τιi μοι• μίι( (Jτιιγιiνιι \'Ι' (!<i μι'(Jιι οτον ιrJ%Ηινιi. ί\ί.ί.ιι νι·ι_ιιί. 
1.-ίνω %!_!\'ιι, ιί.λλιι ;τι(γωμι'νιι. ιίί.λιι. /-\ ι_ιιί.ζοι•ν ιηοι•; Ο1·ι_ιμο;τίι')υ%1·;. 
'Ολιι χινοι1ντι ι ι  μι· τι; χιι{_)ιι%Τljι_JΙ<JΤΙ%ι'; ιι')ιιiτηπ; τοι· ηι_ιωΊ _ 
Υ;τιί. ι>χοι•ν. Νοιιι'ιΟοι·μι'. ;ωτιιλιιΙ-;ιιίνοι•μι· ιiτι ι·ίμιωπ ι'νιι r.ομμιί.τι 
ω•τοι'• TOl' ίι')ιιΗ' ω:.-:!'ί(\'ΟΙ,': Ll]!ll'l_)(( t'ίμιωπ 011)\' ;τηγt\ ιι•ηί.ϊι <JTO 
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ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΙ-ΙΜΑ 

ΊΟΥ 2.ϊJΛS2ι\'Λ .\//.'<ΛΙ!Λ//ι// 

Λ;τιS το :τl'(_)Ι()ι')ιzιi «Κι 1 :τι_1tιαιί. γvιί.μμιηιι», Λι-ι•zι,ΗJίιι ]_',/ί)/1 ιη-1 

Λ. LTOY}: Λl'ΧΛΙΟΥL ΛΛΟΥL 

Ί:να (!Π() τα πvοj-\λ)jμιηιι ;τοιι zίνηοιιν το 1'\'ι'\ιωι.ι'vο 111; </ l/.()(!()
ψίιις της τ(χνη;, ιϊνω zω το :τι,>; :τιφοι•ιJtιίιπιιzι-- ιπον η_>ι,πιi'(ονο 
ιίνΟvω:το το μοι•ιιιzιi οι•νιιίοΟημιι: ι•:τιi :τοιιί μιψι/ !j: :τοιι'; ιινιί.'(r.Ι< :
τοι ι !]()ΟΕ νιι ιzιινοποι1jιΗ'ι: 

1·:ίνω j-\i'j\ωo :τω; το μοι•ι,ιzιi ιιι•νιιίοΟημιι 1--ίzι· γ1·ννηΟ1-ί μ�'ιω 
τοι1 :τvιν ο :τvι,πιiγονο; ιίνΟvω:τι>; \'l(ι,)(J!"l την ιινιίγzη \'(( οvγιινωΟι·ί 
ιJΙ: ;ωινιiτητ ιι. Μιιι 1·:τ1τι•;,:ίιι ιπι> zι•ν!jγι, μιιι ηι__>ωϊz1j :τ ι__>ιίξη Ί'Ι·ννωΌ
οιιν μι'οιι 1011 ιιλλιiκοτιι ιJι•νωι1Ο1jμιιτιι :τοι• Οιι τιι ιι ιινι'ι__>ιιJνΙ' μ1· zτ1•
π1jμιηιι των χι--ι_>ιι,Jν τοι1 , μι· :τηι'\!jμιηιι zω μι· ιίνιφΟψ-:: %ι__>ιιι•γ1';. 
Λκ6μη zω η γ1·νπψJtιι ιψμ1j ιτι•νπλ1·ί ιηη γ1'ννηοη τοι• μοι•ο. οι•,•ιιι
οΟ!jμιηος. Lτην ιινιίγzη λοι:τιiν τοι• :τvωτιiγονοι• ιινΟ ι__>ι,'ηι>ι• νιι !'%ι'\η
λι,JοΕι ζωηι_>ϊι ιινΟ ι_>ιιJ;τινιι ιτι•νωιJΟ!jμιηιι ι'zι-ι 1() ςι·zίνημιί τη:: )] 
Μοι•ιJtΖ!] ( .. ,) 

Το πιΟιινι,ηΙ'()Ο 1--ίνω πω; ο �•(_)ιιπιiγονο; ιίνΟ ι__>tιJ:το; j\(_)ΙιJzιiμι·νο; 
μ.,,()<Ηπιί οι-- μΗι μι:γιί.λη χιψιί !] ζωηιηj ί.ι-,:τη. Οι'ινιωΟι· την ιινιί'(zη νιι 
τιι Ι'ςωτι-:vιzι-'ψ1-:ι μι-- τι; ιί.νιφΟu1·; Z(_)<!l"(i'; ;τοι• ((:τοπί.ω-,ιΗιν το
πvι,πιψχιzιi τuιιγοιΌι'\ι. 

Λν ιiμω; το ξ1-- κίνημιι τοι• μοι•ιJ. οι•νιιΙιJΟ1jμιηο:: !jτιιν η'τοιο. η 
ι--ξι-'λιξ)ί τοι• :τ1ίι)f' ι-'ν(( ν1'0 ι'\vιiμο. () ;{(_)(ΙJΤ. ιί.νΟ(_) (ιJ:το; ;τι·uιτ(_)Ι'(l'(_)l
ομι-'νος ((;τ() χίλιοι•; - ί)ι•ο zινι'\ιΌνοι 1 ;. ιι:τιi ι'\ιιί.ψψιι ιικιιτιινιiητιι γι' 
ιιι--τ6ν ψι•ι11zιί ψιιινιiμι-:νιι. μιΊΗι (!' 1'νιι ιΊγνωιπο ιι l'(!tzιi :τι--uιj-\ιί.ί.ί.ο,,. 
�L,(_)<Ηrτιί. ιηην ιιι'\ι•νιψίιι τοι• νιι 1·ξηγψ1π ι\).' ιιι--τιί.. τιι ιι:τι-'ί)ι,ΗJΙ: (!!' 
μι•ιηη(_)ιι1Jδ1-:ις δι•ν(ιμ ι:ι;, ιΗ· ιινι,ηΙ'(_)ιι ;τ,•1-ιΌμιηιι. Lτην ιινιί.Ί'Ζη τοι• 
τι,ψιι νιι ε:τιzοινιιJ\'!]ΟtΊ. να ι::πιχαλι::ιτllι::ί τιι ;τνι--ι-,μιιηι j-\(_) ί(!zοι•μ�- το 
η'ο u6λο της μοι•ι11z1jς. �Ιt· το τuιιγι>ι-,ι'\ι :τuοο:τιιΟι·ί νcι zιιΟηι11•;ι/ιο1-ι 
τιι «Οι•μωμι-'νιι» πνt·ιΌμιιτιι, μ· ιιι•τιi τιι 1--ι•;,:ιψιιπ�·ί ,j τιι ;τιιuιιzιιί.ι·ί. 
'Cτοι εμιι.·ιινίζπω το ιt·ι__>ιιπίο. zιιι τιι ι'\ιιίιιοuιι �-ι•zιιuιιη!j(_)ιιι !) 
πιψιικλητικι'ι τvιιγοιΌι'\ιιι zιιλι'•:ττοι•ντιιι ΟΙ'(ιί - (!Ιγιί. μΕ ι'νιι :τι-':τί.ι) 
μι•ιπηuίοι•· τα λ6γιιι fίνιιι ιιzιιτιινιiητιι yιιι τοι•; :τοί.ί.οιΌ ; - ιιιι οι·• 
είνω πι__>οιιJ()Ιιψι-'νιι yιιι το uνι,ηf(_)Ο\' «ον» - z' η t'μμι-:τuη ιι:τιιγr1--ί.ίιι 
τοι•; ιτι•νοι'\Ειψt'νη μι: ι'Jιιί.ιιοψ; χι--ιuονιψί�·;, ;,:ψιιί.ζπιιι μ�·γιίί.η 
η'χνη κω f:τιτηδt-ιιiτηηι ιιι1t•ν1jΟιιπη. 



'57))"(0Z!))JQΙQ 5\ιz11lω1·Ι 5l11 0!1;ι1Ι <><J.Hί_1Hi1,1z 01 Λ7>1\ι \ι:,,.10ι101Ι Ιι 5ιω.: 

).!():!lίHHJ1.' 1),\ �)11l<J.!l.' ._IOlί>ll.e 10 IT)L\()/<\ιιHHJl.e 5:�Q�>Ι'(Ι/ ,101.'ll�Ι·(() 

,101. 5;11λη(1.' 51JJ> <>Λ\ΗJΪ. ,!()�>z ,101.:�> '7)J'(THHH(-) lι 11>,,,ι:-ι ,1()1 o<JL\))I 

'))(,>�)-((:( Λlιlί) ui\ι·Ιωυ1Ι '011:,1!.,ιv Λlιω π.Ιιo/�JQIQ] \ΙΟ Ιω T>)<J1.'() ι\Ul 

')7),J:!Zι>lt<J() \ι1,Ι<1 ί,_) 1 ο,,;111ι>,Ι.!,\L'113 Τ),ν �)"((Τ> '5π,ι!.ο·(οο,ηΙ "((! 5lll �)1/.1{) 

-,1()11 o!,�nl ,\()1 7)/�)Λ())'I ΙΪ.\> '7),ι•IΗΙ() 110l 01.:!11!1\H!l.e ()Jj) 131=)'(�] ),ιιιιρs 

Ί1:·Ι Λr_i11.1zιJlιΠo ,,r,1,ω/Π1) Λ<lll 5\ι1Ιη.ι·(:1ΙI ΙΤ>i'. 5ο·l)Οί>\)'(1'1> 5οχη1_1 

() ·01ιl\ι1ιJ,11Ι \>ΛΙ.!l<>Ζ1> 1πz σ(�>l.311 Ί>,\) \11.:7) <>υ11.:\1-(Πi'.,! Τ>Λ)!1,U'(:1 

Λlllι> )7)(Jllι 1l\ιv 5111 Π)](JlΠ"( 11 '0"(1.'/1.' ltί,_)(_Ι)l(J[tl!J,lli \>l'(TJ1.' ι\()1 

:111 η ηΛο·υ�)φιl:ι�.: , 101.: 5 ,nT(!l 5,ιz η, uzolt<l() Λ, ΙΟΪ.<l�11.:, ι �ΙΟ·lη1 "<>, lQ TJl 

n>z rηι>1<lι,11Ζ.ι�1) ΛΤ>ι>�Ι<>(),ΙΟ-(ΟΖΤ> \ιΪ.<lr> Λln:z ·«1(,_1\10J,rJ<l1 \'>Zll,Ur.ι>lι<l()» 

·51J,ι,ιιl111·( lι1H1r(\t(,li'..! ·\ιϊ.,ι.!iΗΗl�.: '50,-.1i\1 η>ΒΛ)λ «ΙQ\10λο<"Ί1 \Jr.1!.rni» 

01 'r >,13 ιl1r>'( \ ι :,,_ 11, υ r.ι>lι<l() Ιι ηn,ι 3101.:01ΙιQ UΛ, Ιί > \ι QΠ'(IΙQ ,\Τη\> '\ι·l><lωi 

lι,\11.:r_iι<l()Λn :-!11 «)<Η()» Λη,\1/,;ι «rnr11i�1:1Λ1.:» rn THJ31\>l,<lrJ ΛTJl(), 

·5\>r.ω,101i ΙTJi'. 50:1100\J"(Ι'IJ 'S\nlι101.: ,ι�ωi ΙΤJ,\,13 

«5r),i<l.11» 5\Η,17) So,11)Ϊ.<lr> ο -τnrnl\UΛ1.' ltQr_1)1<ll11n11i 1n :ι1i Sη,ιΛ<ΟΛωr. 

-11.:.ι 5111 Ιι1l1),\\Ι(,1 lι1 υϊ.,ι r>Ϊ.�),\()li \>1..1)) .0_131rHl:!1 01 lιιl\>i'.JJ )))Λ,Ι] ,1ι>'(l'�> 

\l(Jl,I)) �IOr. Ιλrnl ,1()1 5ol,l'(\>1'7) )()l(J\li'. nw ·Ιωlι,101.:οι\7)i'.1 5,101 \ιl,1'( 

-\Jlc7) Λlll \J.L11) ,ι> ,\,IOi'.iJ}(J�j 7)11))1\ιo!Jn)Λ,liJ Π(,li'.101.C 011.' 7Jl .llί){ΙJ'(\ΙQZ: -! 

3 ()�)i'. υ��> Ι'( nzJ,)) , 1 z 13Λι_ιι·( 1.e11 π1Ι IΙ()!1) 7>Λ, Ιί 1 \>i'. Ι ο, ι οιi 01 1ι η:..1, 

·rnlιl\Jl1)(,lιl()1.'ί) ltli) )Η\Ι"( \ιr.ΙΛlιχ·ι� Λlη :�Ιi _HΪ.lίJJJ)ll,\T) ,1()1.' 

Ι:tΙΙΛ (J,\)),ω\J \Ji'.10,1011 01 :Ιι\1,l"(�Ji'.7),\)) TJL\}<17)1'-J )\Η(} () 53)(.>ΛJ )11:Ζ 

... ,\(ΙΙ(}\ΙΙi �)(Jl:!ι> lt<llt'(i'.\1"(0 31i ,\TH\J"((Π�]Hl:11.' 

Sor.1111 ,l'(i'. 5Ιι1 111:,,_ ,ΙΟΛ�Jλ<lο \10r.11>,101i 5\JΛ:Ι Ιιι!1,1'(�Jί'.ΤJΛΤ> Ιι ,r. tn·I\Ji'.V 

·\ι/,{Ι)λ)ΗΥ)i'. ))):!() ,!Υ.,υ \ιr.ΙίJ,1()11 lι 5\10Π( )1ΙΟJΤ>Ϊ.(JΤ) 5110l )110'(\J 7JΙ_J 

('") )Olί)(Ι)(J(J�) )7)Λ,J ,13()(1){) η,, μ<lOL'1i «lQ�OΛ.niΊ1 j>ΚJ/,nn» 01 311 5(1)1.: 

lι1>lι0,101.ec11.: lι 1111\Ji'.7> υΥ.ιl�11.:,ι Ξ\ωΤ>"( Ξ,101ιlλ�>11Ιlι 5,ωΛ<ΗlΥ.λ\ω :1:z Ί101 

Ιί,\Ι<>λr><l1 ι>l c11i \HIHJ"( 01 \>1.'TJ lωl�11.::z lιι υο<;>ο ΤJΛ Ίιι·Ι))Λ\lQ \ιz11,ι.η.: 

-1Hl.10 ,ΙΟ1 lt'(�Jl,c11I Ιιι π1λ 'Λ(_l)'IJ"{:l'v ,\(1>1 ομ1,υηi 01 \>l'TJ )3lί>Hlo 3Ϊ.μ 

ΊΙΟλ<\1οr.,ΙV ,ω.ι Ξο,,ι><lΧλ\ω 5\>(,_)ΙΟΤ> 111;-: S�Y/100 ·Ss1zΙH(Ol.: '5\>Zlllιιl)I 

Ο S1η\Ι'()>(-) () ·«)Jl(,_}\lOl.)HJl �)Ζ,Ι'(ι\ \l'(Ol.e ,!li» S,lO.lί)(_Ι)(J(JJ) Ξ,101 :!,Ul'�)(J 

-:1():1 ·Ξ<HJ))Q,\}J J Ο 13}'( 'Ss11i:lι·(Zi1V Q ('--) 5,101 s1z1ςi 01 ,\,101.} 10�;�,\Ι)/ 

l))i'. _1()(,_),\[ Ιι> ·n,i:IHl() ,\01. Λ,ΙΟΧ} ,101' )3ΛIΙ'((J, 10 ΤJΪ.!),\011 IT),\)3 ,\:�v 

·ι-··ιz 5:11.lί)(_Ι}(J(Jr) 5:�ιlo:1)�)19 13!\Hl'T)(J:I() Τ),\ η1λ 

\H3i'.O.l ,\()l \ι lιΛ\lOOΙi,1zJ,3 Λlη HO}'())Z()(Jl: Τ),\ 'rnrηi\H,\l' �)101.'ΟΖΤ)Ζ 

J)l υο\ιJ,[ι,\,Ιi'. Υ),\ ηιλ ·Ξτψl�]οΛ)) �)(JIT)i'. 3ί) \ιΖοιl�Ι Ι.1<\�:h J),\ ))Ιλ rψ"Ίtιο 

1>Ηlλ!1 1n 1:1��Hlnc,1n111;-: ΤJΛ η1λ ηη,υωι-01iωlιιlχ ·tι1in,,�1ςi \ιzlίJ,ι·Ι1ιl31.:,ι 

,!()�)% ,ι1i 1rn,!'('(�J�j1<l31' ωz �J'('(TJ Ί,ι,η�ηi,ι :�Λ:ι.: ,\(,η lωlt'(Z)l.:3 ΛlηΩ 

J)Ϊ.�),\Oli 1Xs1 ,HJl !)Ηλ<ljι,υ Λlη ΗΛ�ΙJ"(l'Υ) !)),Ι{) - �JλΙΩ ,ϊΟl' «l(?�O/.niΊ1 

i1χ1,<,nτi» ΤJΛ} ,Ω nn3,,�1JrlHl01inu1i ΙίΗ} 19\ωλrΗ11 s1z 1X<lrnι110ι- oJ, 

rl 



ΠΟΙ Ι γίνΙ.' Τ(Η οτο ψ,ις Τ()Ι Ι \/,1.' '('(<φιοιΊ %<ίΟ1· j)l,)(!()11 %ω ()' (Ι)l,)lιJ/lΙ'νιι 
υωχ1j, 

Το %ι'νη_)() T(J)(_)(( ΤΟΙ1 11.' l_)(ΗΙ-ίοι• /ll'T(t(ι �' ι_>Ι.'Τ((Ι (JT(( /1({\'ΤΙ-ίιι %((1 
τψιίηιι ιπιι ιωνπίο τη; Δ(Ι)ι)ιίινη:, ιi;τοι• η 1ωγι%1j 1.' ;τι,Jι)ιi: tίτιιν τ,1 
μϊ<Jο της t'%<f ι_><ωη; Τ<>ι' ϊ,ι_>ηιηω1'1 • 11 μοι1ι1t%1\ μ1'ν1Ί ιαιiμη %τι\μιι τι,1\' 
ΙΙ'ι_>Ι'ιrJ\'' «η μo11 <JΙ%tj, λιΊ'ι ο I Ιλοι'•τιψι.ο; ( «Ι Ιι'ι_>ί Μι>1•ι11%1j;,,) 1 \' 
μι)νοις της ι�·ι_>οί; ιινΗΠ(_)!'(f ι'το, Ι'\' οι; τ ιμιjν π τοι• Ο1-ίο11 ,)ω τιιιΊτη:: 
!';τοιοιΊντο %tH Τ(Ι)\' ιιγιιΟιίJν ιιν1) ι_>ιίιν ι·;τιιίνοι•;)), 

Lτιι μιt\'ΊΊ'ίιι 1)1· l) ι_>ί<J%ι·τιιι μονιίχιι το %Ι'ντι_>11 τη; ί.ιιτι_>1--ίιι:: τοι• 
01·01\ ιιλ>.ιί %<ιι το ι·%;τι>λιτιιπι%ιi ;,,1·'νη_10, ιι;τιi τι1 ο;τοίιι 1 ;τιι)ιι11%1'Τω 
χιί ι_> η %ιιι ιηη μι>ι1οι%1\: η 1<:;ημ1'(_)ωι1η, η η0ι%t\ ιινι'•ψ(Ι)ιJΙj, η η0ι%t\ 
γιιλ1jνη %((! 1J ;ιίιπιι ιπο ({\'(r,JTI' (_)() ()\'. 'ΓτιΗ το ΙΙ'(_)((ΠIΙ) 1 ;ι1'j)ιιί.1· (!i'((ί 
- ι11γιί κω το1 1 ς κοινιrJ\'Ι%<ΗΊ; Ο1·ιηω1Ί;.

1\. :ι:ΊΊ ΙΝ ΚΛΛ:ι::ι:ικι 11-:ΛΛΛΛΛ
LTI]\' Λι_>χιιίιι Ι·:)).ι'ιι)υ η μο11ιJΙ%t\ ι·ξιΊ.ιξη ιι%0/.ι>1'•Οψ!!· 1\υ ι)ι_>ιiι ω 

ι·ξιιΙ(_)Ι'ΤΙ%(ί λιψ;ψ(). Ι Ιιψ' ω..-; τι; 011'((1'\'!ΊΙ':: ;τιJΙ' ;τιιι><>Ι'ιΗι'ιζ�Ί !ΙΙ' τη 
/ll>l 1 (Tl%1] Ι'ςιΊ.ιξη (JΤ<>ι1 ; ι'ιλί.ιJΙ•:: (((_)f.1(1()1'; ί.ιω1'1;. η Τ1:zνη <Jτην 
1).λιίι)ιι ;πι_>νιίΙΊ ιι:τιi 11η1ιιι\'ΤΙ%ΟΙ,'; ιπιιΟμοι'ο;' γι' ιιι•τιi %1' ((ςι-:::π νιι 
την Jί(((_)((%0/.()1'01]<ΙΙΊ 1/.((\'Ι'ί:: ({;[() %()\'Τ('ι. 

Ι ΙολιΊ νι,ψί;, ;τιψιίλληί.ιι μι· το ι1·(_)ιιπίο ί')ηιιιοΙ'(!Ί'Ι\Οηr.1· μω ν�'ιι 
τιίξη «μ<Η'<ΤΙκι,·ιν»: ω ι_><tψ(Ι)ι)ι>ί� λιιΪ%11ί τι_><{'(()Ι'ι)ΙίJΤΙ';. 'Γτοι ;τί.ι'ιϊ ιπο 
Οι_>η(JΚ!'l'ΤΙ%ιi τ(_)<tγοι',ι)ι ιι1•ιι:ττι''ιΗJΙ'Τιιι '([!Ι]'(Ιψ<ι το «λιιϊκιi η_ΗΙΊούi)ι». 
IΊ<ιτί ιιν οι ι_Jιιι 1ι,ιί')οί ιπην ιιι�;,:1\ «ιι:τιί·πι).ιιν)) ιι;τί.ιί. ι)ιιίιι ι>ι,Ηι «1':τψ,. 
ι·ίνω j)1Ί)ιιιο ;τ(Ι); %ιιτιi:τι \' - ΤΙΗ't.ι'ιzιιπο <ποι•; ιψη(!Ιr.οι'•; J.(!<iνοι•; -
χ(!ψΤΙμο;τοιιJΙΊιΗι\' μοι•(Jt%ι'ι ιi(_)γιινιι γιιι ι•;τιi%(_)<Η'<!ΙJ ... 

Ω; τιi<Η> ιπην <t(_)J.<ιίιι Ι).λιί1'\ιι η μοι1ι11κ1\ 1-ινω το %1,'(_)ΙΟ μι'ιω τη; 
λιηι_Jι'ίιις. Κι' ι'ίνιιι %\'l_)Ιω; ιη6 τη λιιη11-ίιι τοι• Λ;τιiί.ι.11J\'tι 1/.ttl τοι• 
ΔιιJ\'Ι'<ΤΟΙ' ;τοιr ς1';τψ'\ιί1Ί 1iλη τη:: η 1/.ttί.ί.ιπχνιr.1\ :τ<ψιιγ1,Jγtj. 

Κι'νη_Η) τη; λttT[_)!'l(t; ΤΟΙ1 Λ:τιiλι.ιr)\'(( Ι]Τί(\' οι Δι·λιι οί, ι:r.�'ί γιν1i
\'Τ()i'(J((\' οι ;τι•Οιr.οί ιιyιίινι'; (ιπην ιιι,>χtj %<ι0ιιι�ιί μοι•ι1t%οί) ;τ(_)ο:: τ ιμι\ 
τοι• Η1·οι1. Ι•:%τιi; ιiμω; ια· ιιι•τοιΊ ::. %1 ιίί.ίχ; μι·γιίίχ; γιιψπ'; '(Ι\'ιi
\'ΤΙJΙ'<Ηιν ο' 6λη την Ι).λι'ιί'\ιι: Τιι Κιίοηιιι. μι· ιιγιίινι·; r.ιΟιίιΗι; ιπη 
L:τι'ψτη, τιι Ηιψγ1jλιιι (γιιι ηι γι·νι-'Ολιιι τι>Ι' ί\;τιiλί.ι,ινιι) οτι; ΛΟ1\ν1.';. 
τιι Lωτιjι�ιιι Οι1; ιιιι,ινιι; :τ.Χ.) <ΠΙ] Δ1\λο %.λ.;τ, 

Νιι. ι'νιι «;τι_Jιiγι,>ιιμμιι» των ιιγι,'ινων <ΠΙ] Δι\λι>. ιi;τω: j)t_1 t'Oη%1.' ()!' 
μιιι 1·;τιγοωι·1j ;τοι• ΧLΗ)\'Ο/,()'(!'ίτιιι ({;J() το 277 ;J!.' ι,>ί:τοι• :τ.Χ.: ]ο 
!'νlιΗ 1οι;.:1j %ιιι τοιιγοιΊί'\ι - Διιιγωνιιτμιi; t_Jιιψωί'\ι,'ιν - ιιιγωνιομιi; 
%ι0ιιι,>ιιττιίιν r.ιιι r.ιΟιιι,>ωιΊιίιν - Διιιγωνιομιi; λι•t_11%ιί>ν ;τοιητιr'ιν. 2ο 
Χιψιi; μt· ιτι•νιΗ)ι·ίιι «ιιι•λοι'•» - Χοι,>ωί'\ίιι ;τωί'\ιιίιν. %ιιι ιινί'\ ι�ιr'Jν. 3ο 



ΔL_Jιψcιτι%ές ;τιψιωτ(ιιπι; (τL_JιιγωδίΕς %ω %ιιηιωδίες). 
Τη; λατL_J ι::ίιι; τοl' Δι6νι•οοι• %t\Ho Ε%ψ(_)<ιιJΤt%ί1 μι-'υο 1jτι1ν ο 

διυι,.(_)ιψf-\ος: τL_JαγοιΌδι ;τυι• ιηην cψχιj το τL_Jιιγυι•δοί•ι1ιιν «ιττίιι·η 
ι::%[-\ε[)α%χει•μένω, στις '(tιψη'; τοι• Δι6νι•οοι· ( ... ) 

Τιι «Μι::γϊιλιι Διονί•οιιι» - η οημιι,-τι%<Γπι(_)η γιιψτιj τοι• Διιiνι•ιΗΗ' 
- γινι5ντοl'ιJ<ιν υτις ΛΟιjης το μιjνιι «Ελαψηf-\ολΗΓινιι» (τι-'λη τοι•
δι%οιΊ μα; Μιίρτη) Ίtιι την ανιψίωυη ΗΗ' ΘΕοι1. Ε%ιί γιορτιιζιiτιιν ο
ΔιιSνι•οος οιι λι•τρωτ1j; της γης α;τ<i το χΕιμιι'ινιι («ΕλπΟει_η-ι•; 
ΔιιSνι•οο;»). Ο «%ί•%λιο; χορ6;» των μπιψιψιι,ωμι'νων οε οιηι\_>οι•; 
τριι'(Οt•διίΗ γι\_><ι> ιι;τιi το f-\ωμ<i «δι0ι•ι_Ηψ/-\ι%ιί» τι_ΗιγοιΊι'Ίιιι (ιιι•τιi 
%CΙ0ιερυ'ι0η-,-:Ε ,φιι'ηιι ιι;τιi τον Λρίωνιι οτην Κιiι_ιινΟο γιΊ(_)<ι> ιι;τιi τι> 
CJ24 ;τ.Χ.) ( ... ) 

11 «η0ι%ιj» διΊνιψη της μοι•οι%1j; ιι;τοπιχί. %ιιτιί την %λιωοι%ιj 
ιη-τίι.ηψη, τη Οι·μ�:ί..ιι,·Η'Ίη j-\ιί<ΠJ τη;: t·%;τιιίl'!ι·ι•οη; των ,·ι'ων. Ο I Ιλιίτ(ΙJ\' 
έιι,Οαη ο�· ιτημείο νιι ;τL_Jοπίνι-:ι, ιi;τω; η ;τολιηίιι %ιι0ιι'L_Jιι'ΗΤΙ'l ιiι_>ι
ομένιι τι_ιιι'{ιΗ•διιι %ω χιψοι•; ;τοι• ιιL_Jμιiζοι•ν ιποι•; νι-'οι•ς %((! νιι μη 
ι;τιτL_Jέ;η:τω υι %ιιν�'νιι νιι Τ(_)ίι'{ΟΙ 1διίπ ιj νιι χο(_)�Ί•ι-:ι ιιλλιιΓι;, ι\;τω; 
δι:ν μ:τοι._>ιί να ;τιψιιf-\ιιίν�Ί ο;τοιοδιj;τοη ω.ι.ι> νιiμι) («Νιiμοι», /-\ιj)λ. 
7 ° ) Ο Ιli.ιίτων Οι-'uΊ τη 1ωι•ιτ ι%1j: ιiL_J γιινο τη; ;τοί.ιυίιις. Το 
«ΟL_Jηο%ι-:t 11ι%ιi» τL_JιιγοιΊι\ι γίνι-:τιιι οτηv ιιι_ι;,:ιιίιι Ελλιίι'Ίιι «νιiμος». 
«Τί;τιηΕ ι)Εν ιίνω ;τιο ιιτχι•L_Jι)», λι-'ι:ι ο ΛL_Jιιττοη'λης, («Ιlολιτι%ιί») 
ιι;τι\ τη μοι•ιΗ%Ι] γιιι νιι μ ιμηΟ�"ί την %ιιλοιτιΊνη, το %lΗ'L_Jιίγιο %L' ι\λιι τιι 
(Τ\'\'(ll(Τ()Jjμιηιι της ψι•zιj; ... ι-:ίvιιι λοι;τι)\' ιιι)ι•νιηο \'(( μη ((\'(('(\'(Ι)(_)ί
ω:ι %ιιηί; την η0t%Ι] δι•vιιμη τη; μοι•οι%1jς· %t' ιιψ>ιΊ ω•τιί η ι)ιΊ vιφη 
ι:ίνω ;τL_J<ι'(μ<ιτl%ΙJ, ;ψι-';τιΊ η μοι•ι11%1j νιι ΕlίΗιχΟι-:ί ιπην Ι'%;τιιίι'>1Ί•οη 
τ<,ιν νι-'ων». Λ;τιi τον χιιιt_>ιi ;τοι• ιδL_Jι1Οη%ι1.ν οι οzολι-'ς ιι:-τιi το Lιiλι,ινιι, 
διι)ιωχιiηιν ο' ιιι•τι'; η μοι•ιτι%Ι] (5 1)4 ;τ. Χ.), μιι ι:ίνω %Ι•L_Jίω; ι:;τί 

1 ι�·(_)ι%ί.ι-'οι•; :τυι• ι-:Οι-:ι,ψι'ίτο ιι;τ<ψιιίτητη ιJΙ' μω %ιιλιj μιiL_Jψωιιη. · Γ.τι11 
η μιιι•οι·ι.1j Ίίνι:τω ιπην ·ι.i.<ωιιι;,,.ιj U.ί.ιίδ<ι το κύι,ιιο ηΟικιί και μοι_ι
φωτικιί ιiιιΊuνο της ι:;υτuίuι:υΗ11ς των νι:ων. ['ι' ω•τιi %<ιι ι'>ινιiτιιν 
μιγιίi.η :τt_>oιJOzιj ιπηv 1·%ί.ογιj τη; ;,,.ιηιίλληλης «ιψμονί<ι;», γιιιτί η 
·ι.ιίΟΕ «((l_)!ω\'ί((» ι:ίzΕ το ι'Jt%() της /<((_)<L/Tl)t_)<(( ... )

Ως τιiιΗJ ;τιψ' ιiί.ο τον ηΟι;,,.οΟL_J ψ!%1'1'Τl%() ;,:ιι(_)<ιzτιjιΗ( ;ωιΊz((ν 
ι�(;J(JΙ·:ι οι <ιι>Ζ<Lίοι ιπη ιιοι•ιτt%!j, η τι'zνη ι)Εν μ .. ιΟ(_)ΟtΊοι: j'[(((_)(ί \l(L ΕςΙ·'Ϊ.ι
ί',ΟΙ-:ί. Ί-:τιτι ιΗΊ<:ι-ιτι·rιί <ίι>zιω: \'t( ιιvΟίζι:ι Ελι-:ί•Οιοη, \'(! οι•νι:ιι)ητο:τοι
f.ίτω I] ;τt_><LΊ/l{(Τ\ΖΙί τι'zνη (μη Ε7ί1] (_) 1(((ψι'νη ιι;τι\ τη Οt_>Ι)0%Ι:ίιι). 
Λz:iμη μιίί.ιιπcι, ινιι'ι (!); τι,·Jt_>ιι η 1.ιοι•ιτι%1j %ιιt η :;τοίηοη ω)ι-:L_Jψ,ψ�'νι-:ς 
α:;τιi μιιι ;τοί.ιΌ μ<Li'.t_>l'VI] ι';τιJ/Ιί ι·ξιιzοί.οι•ΟοιΌιτιιν ν<ι «οι•ζοιΊν», ιί(_)/ΙΟ1· 
νιι υνcι;ττιΌοοπω μιιι τrίι�η να τι; ςι'χι,ιL_Jίοι:ι. Λιrrιi ι:ίνω οημ<ι,-τι;,,.ιi 
Ι-Ι1jμιι :;τL_Jo; ι-'νιι νι'ο ιπιιΟμιi.11 �·vιi(_)'(<ινη, η zιιΟιψ�j μι>ι1Οι%1j ιi;τ(!)ς τη 
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λ{μ1-· <JΙ 1ν1jΟ(Ι)ς, :τ<Η' tjτ<ιν οzι-'ι)<iν <ίγνω<πη ( ,,η_�οωΊί.ημιι,><Πο <)(/ψιι), 
(φzιιJΙ' ν<ι <ι:τι>zτι'( ι)ι;,.1Ί τη; οντιiτητιι ( ... ) 

Ο JH>1 1ι1tzιiς ιι;ωzτϊιι-' ι «ι-:τ<L'('(Ι·λι.ιιηιz�j οι,ν1-' ί<)ηιιη» :τιιιΊιΊ \'<ίνιιι 
<> (_)γ<ινο, νιι ποιΊ μι-' Ο(:η<Τ%!-'Ι'Τ1%<>, zι•νη'(<L�Ί την «JT(_)<HH,nιztj,, τοι• 
�ι\ξιι zω, ()JΤ(Ι)ς ;τιψιι;τ()\'Ι"ίτω () ΛιΗ<IΤ<Jξι·νο;, T(l zι·Ί(_)O'l.(_)OTl)!(((T(L 
τοι• zοινοι·•! 11 Οι·ιη (_)Ι%!), μο1 1<JΙ%1Ί. zιηιί τον I Ιί.οι·'Τ<((_);(Ο, :τ<>Ι' ιι:rο;ι_(Ι)
(_)ίιιτη;-(Ε <ι;τ<\ την ;τοίψ,η, ι ίνω η '/.l'(_)ΙΙ,·η1·ι_Jη ιιιrίυ τοι• «ιzιι·ι•ί.ιι,μοιΊ » 
ω,τοιΊ της ΊΊ'χνη;. l:;τ1Ίι11j μιίλι<Π<( 1·�ιι<')(_)οιΊ01-' <tοχημιι ;τιίνι,ι <Π<ι 1j1J11 
Τ<Η' λ<ωιΊ ιιι•τtj η μι>ι•ιιιz1Ί. ι'zt.Ι·Ί<Ηιν τι( Οι'<η(_)ιι <ΠΙ]\' ΛΟΙ)\'ιι ιπο -1-HJ 
:τ.Χ. γω μι<( πη_)((Πίιι. �2; T()(J() ;τιψ' (Jl.)j 11]\' ;τοιηιιztj ;ωιΊ%(L\'(l\' 
οχιΊ)<iν <iλοι οι ιι ιλ<i<ΗΗf ω, zιψ<(%Τί](}Ι°tο\'Τ<ι; ω•τι':: τι; rιίιιιΊ; ουν 
:τ<ψ<αμ1j τη; ΊΊ'zνη;, �ι·ν μ;τοψί %((\'Ι'Ι:: ν' (((_)\'ΙJIJΙ ί :-τω; μ' ()ί.1-: τι; 
%((%1'; Οl 1\'Ι';ι1-' ΙΙ-'; ;{()l 1 1-':τΙ'<f Ι' (_)Ι', (ll'T(> ((;τΟΤΙ·ί.ιΗ\JΙ-' Ti] <f l'(Jl%1) 1-:::/Ϊ.ιςη 
τη; Μοι 1<ιιz1j;. 

Λνuφοvt:; UΠtl τιιν Ελλιινιχιj uι_ιχαιιΙΤΙJΤΙl. 

() Λuιιποτι'λη;, Ο μ<tΟηηj; TOl' Ι Ιί.ι'η(!)\Ι(l ί.ιΊΊ ΤΟ 1·;1j;: 
11 μι>1 1οιz1j <L(_)fωνίιι. ;ι(_)ι)Ι'ι>χπι(ι ιι;τιi τι>ν <>l'(_)ιι\'ι>. %<(1)11>:: 1'11-- ι 

ιι·ιΊιτη Οι:ιΊztj ιινι,·ηι-ι))Ι zω 0Ηiιπιιλτη. 
/1.ι\Ο)Ί�Ι!'ΧΟ'r' (//Ηιχιί, / /. 1 1)/J) 

(Λuιιποτι'λη:;" 1/λιίτιιΨο:; τιιι•τf λfrιΊ· «η,\· ιιu,1101·(11 ι ,ιτι'ι, οι•ψιι•fιι. την 

ιι ι;,JΙν t'χοι·υι11, /Ιι (υν κιιι κιιλψ· χιιι ,\ιιιμω,,Ί,ν) 

11 ιι (_)0\'ΤΙ <J/Η'νη �-z:-τιιίι)�Ί•ιιη ΤΙ!)\' ψι•z11)\'. '(l\'()Tίl\' ιι;τι) ΤΟ\' 
Ι Ιι•Οιιγ<>(_)<ι μι-: μοι•ιJΙz1j. 

f/\,\//1/\IXO'r' (1/ι·flιιrl!!Jlr.{i:; j!ι'ο:,, !!-') 

(Διιί ,ιιοι•ιιιχιj:; ι·:-πτη,\ι-ι;ι·το ιιι•τι,ί χιιτιίurιιιι:, rωι· Ι(Ι Ί.ι,ίι-;

Ψιχιί μοι', ,ιιι; δι-ϊλιιί�ι::ι:;! 
2.·, ', :τοι, (Jι-' _ιι l(l ΙΠΙ'/,ΙΙΙί
Το Σι;μ :τωι ίl',1%(ιλιιί�ι-Ί:;
κω τολ,ιι ι;ριί στο θι-:(ο
βοθιι(1η; ,ιιηιιλι/ο.
δπ1 ::τλιίοθηκε:; θνητιί.'

Α!'/2.'ΊΟ,\Ιι·.\'/ ! ! ΙΝJ!JΕΛΕΠΊΟΥ 



Ο ΠΙΟ ΤΙ
)ΑΝΟ� ΚΑΗΜΟΣ ΜΟΥ 

ΊΌΥ ΚΩΣΠΙ 1/ΛΛΛΜΛ 

Την ιίιοιι την υπέοτιηη ποι •  Uα το ο/)η το φως μοι• 
uγcί.λω αγάλια υ Uιί.νuτος, ι!νας Uα να F.ιν' �-μένα 
Ο ΠΙ() τοαν6ς ;ωημ6ς μοι•. 
Δε Οα Είναι οι %οtΊψιοι λογιομοί, τιL χι_Ηiνιι( Τί( χιψ�-'νι(. 
της ψτιίιχιας η έ'(νοιιι, ΗΗ' ι'οωτιι η ιι%οίμητη λιιχηίοιι. 
μιιι δίι ιu μέο' ιrτο ιιί μιι μι Η', ποογονι%1j %ατιίοu. 
μ1jπ η ζωtj μοι• η ω)ι'ιιιν1j οιψμι'νη ιιπ· το ιωγνtjτη 
πιί.vτιι της ΜοιΊοιι;, μ1jτ' ι:ιτιΊ, χιλιιί%LJφιi μοι• ιτπίτι 
Ο πι6 τοι(νι5; %CL!]μί>ς μοι• 
Uu ι:ίηιι πω; δF. δι•ν1jΟη%ι( μ' Εω' νιι ζ1jοω, <ιJ :τλίί.ιτη 
,φιίοινη, ιιπιίνοι• ιτηι /-\ιJΙ•νιί.. στ:ιι πι'λι(γιι. ιrτιι iΊιίοη, 
Ου ι-:ίνω πως ΟΕ <ΤΕ χιί.LJ Ι]%<(. <Τ%ι•ιιπι\; μυr' ιrτ<ι /)ι/-\λίιι, 
ω ΦιΊηη, υλά%Εl_)!] ζωtj %1 οί.ιί.%ι:ι_>η <ΗΗf,ίι(! 

Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΩΝ 

ΙS 

Ίοι' cυ:fιιιιιμποι' Δ ιι)ιiσχαλοι' Λ vτrιί)Ιf()/' Λι)(ιι(l)J();[()/ ·λοι ι 

Οι Ιlι•Οιιγι> LJF.ιοι ί'\Εν ι'%ιψνον ί'\ιιί%ι_>ιιrιν μι:τιιξιΊ 1101%1\ς %<ιι 
13ιωτι%ής. 

Λι ΕνέογΕιω των ανΟοιίηων ιινι(ψf.LJοντω Είπ ι-:ις την ζω1jν τοι1 

ιδίου uτιiμοι•, Είη: υς τιις οχι'ιτι-:ις τοι• ιινΟοι,·ιποι• μπιί. των ιίλί.ι,ιν 
%<ιι τοl' ΠΕLJι/)ιί.ί).οντιiς τοι•. 

Οι %U\'<JνΕς, οι ι)ιr';τυ\'ΤΙ·:ς τιι της ιι)ίιις ζω1j; των <ηιiμων, <.<ποπ
λοιΊν την Βιωτι:.ι.1jv, 6ι_>οv τον ο;τοίον μπιιχι:ψίιτΟηιτιιν πι_>ιίηοι οι 
.Ζ:τωϊ%οί, οι ί'\F. υνίιψΕLJ6μΕvοι Εις τcις οχι:ου; των ιινΟι_>ιίι:των μπιί 
τ�ιν ω.λωv, την Ι 1Οι%1jν. 

Εις τιι διcωωΟι:\'ΤCL ιι;ιοοπιίυμιηιι των {ι_>γων τι,ιν /Ιι•Οιιγοι_>ι:ίων 
πι-:ι_>ιλcψ/-\ίί.νο\'Τω μψιγμϊνω uντιί.1jψυς ;τψί Βιι,n:ι-ι'.1jς %ιιι Ι 1Οι%ής, 
αναψΕLJ<>μΕνιιι εις τον Ο%οπιiν τσι• /Ηοι• %<Η την 1)ιυγωγ1jν των 
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11 νΟι_Η,'ιπων. 
Οι I Ιι•ΟιΓ/Ι>ι_>1·ιοι Εψι_>ι>ντιζον νι1 ι_>ι•Ομϊζοι•ν ·ων !)ίον των οι•μψ,'ι

νως πι_>ος τιις αντιλψj!rις των. Ι·:ιι,1\ι_>μοζον ;ωΟ' ω.ον το δι(ιιπημιι της 
ζωιiς των, ια6 της γΕννtjι11·ως μι-'χι_>ι %ω της τιιφιjς των, ιιιι_>ιομι'νον 
τι_>ιSπον Ι)ιι,'ιοΕως, ι> ι>ποίος 1·ξη1-:ίν1:το κω Ης τιι ζηηjμιιτιι της τι_>ο
φ,jς, τοι• ιΊπνοι•, της ΙΎι)ι•μωιίιις %ω των ι·Οίμων της τι1ψ1jς. 

Ο I ΙλιΗ•τιψχος Εις το «Ι l1'{_>ί Δωμονίοιι του L<1J%ι_>ιί.τοι1ς» 1\>'(ον 
τοιι , ο Ι Ιι_>6δοτος %<Η ιί.λλι>ι ομιλοι' •ν πι·ι_>ί τοι• Ι)ίιΗ• των Ι lι•Οιι'(οι_>1·ίων. 

Ο Ιl ι_> ι)ι)οτος ι:ις το οι'"Πι_><ιμμ(ι τοι• «Ιlει_>ί Ο ι_> ψl%<1ιν κω 
Ι Ιι1Οιιγοι_>1·ί(Ι)ν jΗ(Ι)ν» λι-'γι'ι ι>τι, ιiοον ιιψ)l_)ι'i τιι; ι'ιιιιτι'iξι:ι; τοι• j)ίοι• 
των, ωΊτω ωμοίιιζον πολι• Π(_)()ς τιις διιιτιίξι-ι; τιις ο:τοίιις ΗjιΙjι_>μο
ζον οι tΙΊJΙ·ί; τη; ΛιγιΊπτοι•. 

Ο .Lτιφιιίος (Ι:κλ. ΙΌ ΧΧΙΧ) ιινιιιι ι'ι_>Ει, ιiτι «ο /Ιι•θιηr5ψ.1.ς :τur_μί
Vf'/ τοις ι:τuι'vοις uι ψ

-/iJOuι /Jι'οι, τοv r.ivιιπov, χuι γr.iv Ι-'/ ο ι·πι,,ιΨι,ίτι.1.
τος ι--ι' η, uλλιί τη αι>νηθι-ι'u ι;ι)ι;ιι uι-τι5ιι :rοιψτιι v». 

Ο ιί.νΟοωπο; 1:ίνω δι1νιιτιiν νιι %ι'iμνη διωι ιiοων 1:ιι'ιι,'ιν ζωιjν, νιι 
Είνω δηλω'>ιj ιω%ηηjς 1\ ψιλιjι'>ονο; %.τ.τ. Ο I Ιι•Οιι'(!1(_Ί ιι; <iμω; οι1μ
Ι)οι1λ1:ιί Ει νιι ι-:;,:λι'γη τι; τον <t(_) ιιπον των Ι1ίων, ι,ιιπι: νιι οιομψιJνιj ;,:ιιι 
Π(_)ος την 6λην ψι•οιν ;,.ιιι π(_)ος την ιινΟ (_) ι,ι;τίνην τοιω'•την %ω , .. ιι)ι%ι,'ι
η'(_Ίον JΤ(_)ος τον ιJ%ΟΠι)ν τοι• ιινΟ(_)ι,'ηοι• . 

.Lυνι·χίζων ο .Lτοj)ιιίος λι'γι·ι. ιiτι ο 111 1 Οιιγ6 ι_> ιις Π(_)οο1'()1:υ 
« ... πλοι•τος uυθ,:ι ιιίς ι.iγχι·vο, ι)ιjξu (τι u.οΗι-·vΗπι'!.!u, το ιη,Ίμ ο ιψοι'ιιις, 
uι uvχu( uι τιμuι; :τuvτu τuιίτu υιτΟιι-ιί χuι uι)ιίvuτu. τι'vι-·ς οι•v ύγ%ιJ

vuι ι)ι�ι ιιπuι': rι:vι5ι ιιμJΙς, μι--γuλοψι-y_{u, uvι)ψ -ι'u. τuι5τuς οι•ι)ι--ι'ς χιϊμιι',v 
οuλπ;ι:ι- οι;τος θι·οι• ι1r5μος, uvπιίv ΙΊ'ι•uι το ιιJy_Ι'(_}r5v %UΙ /1ιβuιοι· τυ. ι) · 
uλλu λιίvοv». (λψ_!ος: μιιι(!ΟΛ()'/ΙΊι, ι-λιιιιψ>τη:;). 

Βιίους της Ι Ιι1Οιιγιψ1'ίοι1 η0ι%ιjς ψΗιν η ιιγν6της ;,:ω η ιιιψονίιι. 
Ι Ιοάξις ιj ενϊογι'ιιι τοι• ιινΟοr,ιποι• 1jτις ιττηο(ζπω 1-ις τιι δι•ο τιιι'•τιι 
είνιιι ηΟικ1j. Ενι,ι τοι•νιιντίον ι\τι ψι'(_) Ι'l δι•ιωομονίιιν, 1-ίτr 1-ις τον 
ίδιον τον ι'ινΟοωπον, είπ εις τιι; οχl'οΕις τοι• μΕ τοι•ς άλλοι•;. Είνιιι 
κcικ6ν. Λγνιiτης σκέψεων και ιrυνuωΟημύ.των υτηvίζουν την ηΟι
χήν uντίλ ηψιν uνl!vώπου. 

Ο Ιlλιί.των F.ις την Ι Ιολιτι-:ίιιν (Χ, 111, 600 ιι) γοι'iψι-:ι : «ιιΊa,π v 

/ /ι,,θu.γr5vuς uιπδ; π ι�ιU<(,1-'(_}Ι)VΤυις επ{ τοι5τω ιrιαπ ιίθη, κuι οι Ι!<Πf.'(!Οι 
{τι %UΙ vι•v / /ι,Θuγr5ψιοv τvι5:τοv ι·:rοvομuζοvπς τοι• β/01 1 διuq;uvι:ις 
πη δοκοι\11ιι ι:/vuι ι·v τοις uλλοις». 

Τοι'•τυ ση�ωίνΕι 6τι οι Ιlι•Οί1γ6ρειοι διf%l_Ίίνοντο �η:ταξϊ• των 
ιιν0l_)(ΙJ;Τ(1)ν διcί. τον το6πον τοι• ι·Ηο1 1 των υ οποίος 11το ειλt%(_Ίl ν1jς ;,:ιιι 
cιποοσποίητος ( ... ) 

ΚcιτιΊ Μι'τω:τον τον ΜF.τιιποντίνον, ιψα1\ είναι η τελει6τη; της 
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ανΟοω;τίνη; φίιοεω;. ΚϊιΟε cί.τομον κω κϊιΟε πο<Ίγμα δίiνιηω νιι 
γίνη τέλειον αναλ6γω; τη; φι•ιτειι'J; τοι• κιιι τοι• οκο;τοι• τη; ι•;τιί.οξι-:
ιί>; του. Τοί•το tlΤ',(Ι'ει ε;τίιn1; κω δια τον ιί.νΟοω;τον. Λλλιί. ;τοίιι ι--ίνω 
η φίισις τυι• ανΟοιίηοι•: 

Πgιι'rων ο άνΟοωπος έχει εν οιίψιι εντ6ς του ο;τοίίJι' λυτοι•ογι'ί η 
ψι•χιj του. 1 Ιοέ;τει λοι;τύν νιι ψ(>Ο\'Τtί;,η το ιτιΓψιι τοι• ιι'Jιττε νιι ι--ίνω 
υγιές και οωμιιλέον, υι•τως ί�'Ηπε η ψι•χιj τοι• νιι διΌνιηω διιι τίJι•το 
να εξυ;τηι_>εnj τας ανϊιγκιις της. Δεί•ποον ο cί.νΟι_>(Ι);τος {χει μίιt\' διϊι
νοιαν, η ο;τοίu και αι•τιj ;τοέ;τει νιι η:λιιυ;τοιηΟιj, δηλω)ιj να διιψ<>ι_>
φωΟιj κιηιί. τοιοι•τον τοι\;τον. ι,'Ηπι-· νιι διΌνιιτω νιι κϊιμ νη ι>ι_>Οιί.ς ιτκ{
ψυς και ν' ιι;τοκτά οί'Τως ιιληΟι:ί; γνιι'JΟ!'ις ιι'J<ΠΕ νι1 μη ι'!ι-'χπω ιι\Τ
ξετcίιπω; ω; ιδ{ιι; κω ;τι·;τιΗΟιjοιις των ϊιλλ(Ι)ν. 

Ί'οίτον πι_>{;τει ο ιί.νΟι_>ω;το; νι1 πλειο;τίJιιj<rη ΤίJ Οt'\'ιιιοΟημιηι;.-:ι\ν 
τοι•, το υ;τοίον δεν ;τuω'ι_>χετω μεν α;τιi ιτκι'ι ιι-:ι; 1j ιt\'Τtλψ ι1Ίς τι>ι• 
νοι•, ιιλλ' αδηλοί'Ται ω•Οιψμιjτως κω {χπ ωι�ιο μι-'νην χοοιιί.ν <ινιι
λ6γως τη; ποιύτιμος τοι• ψι•χικοιΌ κ(\'Τ[_)<Η'. ΔιΌνιιτω ι>μω; τοιΌτο ν<ι 
ε;τηι_>εαιτΟιj cι;τ6 {να ιι,ωτιομι-'νον νοι•ν κω νιι κιιλλι!'[_JγηΟοιΌν !'\' 
αι'Τcι'> <Ηψ,,αΟητικά ιτι•νιιιοΟ1jμιιηι. 1η· τιι ο;τοίιι ι'!ιιιηJ[_)Είτω γιιλ1jνη 
και cφμονία κιιι Εις το ι-:ιτωτι'[_)tr.<>ν τ<>ι' ιινΟοιι'J;τοι• ;.-:ιιι Ι'\' οχι'ιτι-Ί 
;τοος το ;τει_>ιl-\ιίί.ί.ον τοι•. 

Κιηά Μι-'τω;τον τον Μπιι;το\'Τίνον ι-:πίοη; ιψπ1j 1'ίνω η ι:ςι; τοι• 
δέο\'ΤΟς. «01.'ι)ϊι1 yύ.u ύ.πψιv u ηθι%ύ. uψτύ. f:ι JΙΙ/ f'ξιc: τοιJ ι)ι:οιιτιιc:". 
Δηί.cιδιj το να ;.-:uμνη τις οί•τι-: ;τει_>ι<ΗΗ>πι_>ον οι•Η ολιγι,'ηιι_Η>ν τι>ι• 
π ι_>έ;το\'Τος. Ι l ι_>{;τει να είμεΟι� ιι;.-:ι_>ιl-\ιι'Jς αι-:ίνο ;τοι• π ι_> έ;τυ νιι ι-ίμι-·
Ου, τί:τοτε ;τι-ι _;ιοιΗiη:ι_>ον, τίποη: ολιγιΓηι: ι_>ον. Μι-'τ ι_>ον η ι1 ι_> ι-:ηj :-'χι·Ί 
το ;τοι-';τον. Ι·ϊνιιι η ι-'ξις τοι• ποι-';το\'Τος. 

Κιιτιί. τον Θεάγην, τιι τι_>ίι� <Η'<Πιηι;.-:ιί της cινΟ ι_>ω;τίνη; ψι•χ1jς γνιι'J
οι; (λογιομιi;), δι•νιψις (Οι•1ιικιiν), ;τι_><Ηιίι_>ι:οις (ι·;τιΟι•μητι;.-:ιiν) πι_>ι'
;τει να σι•νει_>'{ιί.ζωντω ;.-:ιιι νυ είνω ι:νηοι.ωνιιτμι'νιι πι_>ος ιίί.ληλιι. 
ΊΊiτε ι�;τιί. ι_>χει ι-:ι; την ψι•zιjν ιψμονίιι ;.-:ιιι ιιι_>ι-:ηj. ϊ)τιιν ι\μι,Jς τιιιiτιι 
ειψίο;ωντω εις οιiγκι_>οι ιοιν, τιiτι-: ι'!ημιοιψγι-:ίτω ι:ι; την ψι1z1jν 
;.-:αzία zω δι•οαο1.ιονίιι. 

Το Ζ(>Είοοον μι-'οος της ψι•z1jς (το λογιzιiv) Πι_>!';τ!Ί \
1
(1 ιί. ι_>χη, το ι)Γ 

άί.ογον να cί. ι_>χπαι. Ότιιν τυ �-;τιΟι•μητιzιiν ιυολοι•Ο1j το λογικιiν. 
τιiτι-: ι•;τιί.[_)J.Εl ι-:ι; τυν ϊινΟι_>ι1J;τον υ<ιJψι_><Ηιι-,νη, ιiτιιν ι'!Ε το Οι-μιzιiν 
uzoi.oι•Oή το ί.ο'(tΖ<>ν ι•;τιίι_>χι-:ι ι1νι'! ι_> ι-:ίιι· ιi;τοι1 ι)Ε ;τϊiντιι τιι μ�·' ι_>η τη; 
Ψι •z11; ι-: ι•οίοzο\'Τω εν αομονίι1, τ6η: υ;τιίι_>χ Ει δι zι ιιοοιίνη. 

Λ;τύ το ί.ογι·,-:ι>ν μι-'ι_>ο; τη; ψι•χής ;τι_>οϊ ι_>χπω η <J, ι_><>νηοι; ι'!ιιiτι 
uίτη είναι Οεωοητιzή zω κι_>ιτικ11 ϊξις. Λ;τιi το Οι,μι·ι.ιiν μ�'ι_>ος ;τι_>ο
{ ι_>;,:ετω η ανδοι-:ία με την ο;τοίcιν δι•νιtμι-:Οα \'(L αντι'zι,ψι:ν ι:ι; τ<ι 



?. 1 

i'>uvr'i (τοι• Ι)ίοιJ), ωτ() ()1· το 1-- ;τιΟι•μητικ<iν η Ο(Ι)<Ι{_ΗΗrιΊνη, ιjτι; (Jι•νί
στιηω Εκ μπ >Ι(>τητος ;.ωι ιινιιιηοί.ιjc τη; ι_)();τιj; ;τ(_)ο; τιι; ηι)ονϊι; 
τοι• Ο((ψιιτος (Μ1·τϊι<1 (_). Ι'Κ Μπ<Γι;τοι• τοι• Μ1--τ<ι;τοντί,·οι• 1·;,. τοι• 
«II1:uί ιψπ!jς» ). 

«Κ(_)Είοοον» μι'(_)ος τιι; ψι•χ!\; ιιJV(>μ(ιζον οι 11 ι1Ο<ιγ(>(_)1·ιοι το λι1yι
Κ(>V. Κω I)1:Ι)<(ί(Ι)ς ()Τ{{\Ι τοιΊΤ() I.HTOl'(_)'()) Κ((\Ι()\'[%(ι'J; κω ι';ι_ ιι ()(_)0<ί; 
αντιλιjι 1I-ις, Τ(>Η ;τl_>1';τ1·ι νιι ί'.ιιίJ(Η)tj'(Ι) τιι; ;τ(_)(ιξ1·ι; τοι• ιινΟ (_)ιΓηιΗ•. 11 

,, ,, ,,__ ..._ ,. ,, ,, <t(_)μονικη (!l\,Ι'ι•ςι; τη; νοηιιι·ως ;τ(_)ος την Ι'οι,ηΙ'(_)ικην O(_)JIIJV ιι;ωτI·-
λΕί την ψ(_)(>νηοι ν. 

Οι Ι Ιι1Οι1γ(>(_)Ι'ιιΗ <ι:τ1'ι)tι)ον μηϊιί.ην οημιωί<ιν 1·1; την ()lΚ<ιιοιιιΊ 
νην. Ο Μ{τω;το; λι'y1'ι, ιiτι η ι)ιzιιιοοιΊν11 1--ίνω η <ι(_)πt\ τοι• ιιι•νιiί.οι• 
τη; ψι•χ1\;. () ΙΊι-- (-)1-ιίyης, ιiτι 1j ()l%((l()(JtΊ\'lj ;τι)()κιΊ ;τπι, ()Τ((\' ω.ιι Τ(( 
μι'(_)η τη; ψι1χ1\; ι•;τοτιίιΗΗΙ\'ΤΙ(l I-ι; το λογικιiν, ιι;τιiπ ιιιΌτη ;τιφ<ικι,J
λιΊι'ι την 1:κι')1jλ<ιJΟl\' τη; κιικίιι;. 

'Ωοτι-- ι)l%((l()(Jl .. \'lj ι·ίνω ιJιΊ(Jτημιι ιψμονιιι; μπ<ιςιΊ (}Ϊ.ιι)\' Τ(ι)\' 
μt'(_)ι,'>ν τη; ψι1 χ1\;, ο;τ(iτι· 1Ίημιοι•ι�γ1-ί τ ω  πί.1-ί <ι κ<ιι ;τ<ινι•;τι·ι�τιίτη 
(((_)Π)). 

Διϊι τοιΊτο, η ι)ΙΚ<ιιοοιΊνη ι·;τικι�<ιπί ;τ<ι(_)ιί τοι; ΗΗ1ί: zω (Jt•ν1'z1--ι 
το 6λι1ν τη; ί'.Οl\'(Ι)\'ίιι; κιιι ;τιιι�ιί Η1-ι1ί: κ1ιι ;τιφ' ιινΟl_)ιr'J;τοι:. <1:�οπ
λοιΊοιι το Ο1·μ1'λιον ;τ<ί(Ιη; κοιν(Ι)νίιι: λογικι,'ιν (J\'TιrJ\'. Ιlιιι�ιί τοις 
οι•(_)<ινίοι; <➔1--οί; ονομιίζπιιι Η(μι;, ;τιιl_)<ί τιΗ; zΟονίοι; Λίκη zιιι 
1τιφϊι τοις ιινΟ(_)ι�'J;τιΗ; (>μο;. Λι'γπιιι Δίκη η i'>ικιιιι1οιΊνη ιι;τιi τοι•; 
χΟονίοι•; 01--οιΊ; τοι •  ί\()(Η'. ι)ιιiτι οιΊτοι ()tκ<ίtοι•ν τιι; ψι•zιί; μι-- nί 
Οιίνιιτον κιιι κιηω)ικιίζιΗ'\' Ι'ι; ;τοινιί; !'\' τω ί\ι)η nι; ψι•;ι_<ί; Τ(Ι)\' ιιι)ί
κι,Jν κιιι κιικο;τιΗι,>ν. 

Ο Ιlι•Οιιγι>(_) Ι'ιο; Λι�1'(1ι1; λ1'γ1'ι ιiτι. ιι,ιΊιιι; τοι• ιινΟ ι�ι,'ηοι• ;τι�ι';τι'ι 
ν' ιι;τοη·λιj νιiμον κιιι ΙΊικιιιοοιΊνην κω τοι• οίκοι• κιιι τη; ;τιiί.1,ω;. 
ίΊι(iτι ()l(ί%(>ιηιηοι; τη; ψι•χιjς t·ίνω ο \'(iμος κιιι η ι)ικιιt(ΗrιΊνη. «Φι ΊιJtC: 
ιινθuι,ί,-τω χιινοΊ1, μοι ι)ιιχ(,-ι 1·ι5μοι η· χuι ι)ι'χur::: ιί,ι1c·ν χιιι οι'χω η· χuι 
:τι5λιοr:::. νι5,ιιοc: yuu ,,, ιιι ·τι,ί χι1ι ιVxu, ι1 τar::: t/'Ι'χϊι.r::: fιπι ι)ωχι5ιψιιαιr:::». 
(/:'χλ. 2.'τοβ. /, 8./8) 

Επίοη; Ι lιΓιλι1; ο Λt-ι•κιινιi: λι''(Η ιiτι. η i'>ικιιιοι�ιΊνη t·ίνω μ!JΤΙ\(_) 
κω Τ(_ωψ6; Liλων των ιιι�πιΓ>ν. ()tιiτι ιίνt't' ιιι'Τιj; ()!'\' t-ίνω ι)ι•νιιτ(J\' νιι 
t·ίνω τι; οι''Τt· ιn,'>t/'(_)tr>ν. οιΊπ ιι (_)ι>νιμι1;. οιΊπ ιινι)(_)1--ίι1;. 11 QικιιιιΗΥι'·νη 
είνω H(_)l]\'lj nι; ιiλη; ιι•ι•χ)j; μπ' t'l'(_Η 1Ομίιι;. Ω; ;τι�ο; την ;τ(iί.ιν ()\'()
μιίζΕτιιι ι)ικιιίω; t·ι•,·ιψίιι. ω; ;φο; την οικογ1'ν1'ιιι,· ιψΟ(J (_)(ΗΗΊνη ( ... ) 

Διϊι τον ιίνΟ ι�ω;τον. κιιτι'ι τοι•; 11 ι•Οtl'(()(_)t·ίοι•;. ο ιίuιο το; Ι)ίο; 
;τuω'uχπω Εξ t';τιοηjμη; %l(l (((_)fτtj;. ιιλλιΊ %((l !'% τη; ι•;τιΊ(_)ςΗr>; 
ιαιiμη ι•λικιΓ>ν ιιγι1ΟιΓ>ν. Ο π•i:)ιιίμων t·ίνιιι t·;τιιινΠ(); κιιι μιικιι(_)ι
ιπιi;. Ο ιιγιιΟιi; (t:νιΊψτο:) μ()\'Ο\' f·;τιιινπιi;. Λλλ' οι''Το; μfν οιι t·ίί.�Ί 



η 

την α!_?εηjν του εις η1ν ιδίαν ;τ!_?οσ;τάΟειαν, ο δε ει 1δαίμων zω εις την 
τύχην, δuΟέντος ύτι η ειrτι•χία του διίναται ν' ι1νιη!_?ι1;τ1j ιπrύ το πι�λί
\'Τ!_?ο;τον της τί•χης. 

Δια τον άνΟ!_?ω;τον ο (φιιπος /)ίος ΠQΟέQχπω εξ επισηjμης zαι 
α!_?εηjς αλλά και φρον1jσεcι>ς. [πισηjμην καλεί ο Α!,?χίrτυς την γνιί>
σιν των Οι-:ίων και δαιμονίων π!_?αyμιίτων, φ!_?6νησιν δε την ;τε!_?ί τον 
ανθ!_?i>πινον βίον. 

Ο αγαΟύς uνΟ!_?ωπος δύναται να φέQη καλί,'>ς και την ι-:ιrτι•χίω1 

και την δυστι•χίι�ν. Διάκειται ;τ!_?ος 6λας τιις πε!_?ιιπιίυεις τοι• /ΗιΗ', 
6πως ο !_?ωμαλέος το Οίίψιι, 6ιπις διίνιηω νι� ι•;τοψ{(_)η zω την μ�-:γιί
λην Οε!_?μύτητα zω το ψί•χος zω Τ(( ι)(({_)f(( ((\'ΤIΚΕίμΕνι( νι1 l'ψ(ι)<ΤΙ) 
zαι να υ;τοψέ!,?η ευχε!_?ιί,ς ;τολλιίς κιαο;τιιΟ�--ίιις. 

Ο Α!,?χιίτας λέγει, 6τι ο αγιι06ς δεν είνω ιίνοοος, οιίη: ιινιίλγη
τος, διι>τι υ;τιί(_)χουν ΠΕQΙ<Πιηιzιί, τιι ο;τοία είνω zω i'>ιιι το οι,ηιcι 
αλγεινά και δι(ι η1ν ψι•χ1jν επιί,δι•νιι.11 δε ιι:τιiλιrτ:ος ιαιίΟεω υ;τ.οη:
λεί εκδ1jλωσιν Ο!_?ιωίrτητuς. 11 i'>ωψιψιί ιiμως ϊγκειτω εις τι� 1--ξ1jς: 
των αψ!_?ύνων ω λιίπαι είνω αλιiγιιποι (ι•;τ�\ψΠ(_)<Η), τι,,ν ι"\Ε ψ(_)ονί
μων ;τε!_?ιιφ(ζ<)\'Τω 6οον το λογικ6ν το επιτ(_){;τει. Λλλιί κω η zωΊχη
σις της απαΟείας εξοι,δπΕ!_?ιί,νει το γεννιιίον της ιι!_?π1j;. Ε;τομ{νως 
πρ{;τει να αυz(J'ψεν οι•χί ι,;τιίΟεων, ιi;τως Εψι_>ιiνοι•ν οι Lτωϊκοί, 
αλλά μετ!_?ιο;τάΟυιιν zω ν' α;τοψuΊγι,ψf·ν την ιι;τιίΟεων ιiιJον zω την 
εμ;τuΟειαν zω να μη zομ;το!_?t_Jημονιίιμ�--ν ί")ιιι ;τ(_)ιίγμιηιι, τι� ο;τοίιι 
είναι {ξω της φι\ωί>ς μας. 

[ίνω δυσzολίinε(_)ον να ψf(_)ωμ�-:ν την ει•τι•χίιιν πιφιί την ιηι•
χίαν. Οι ιηοχοιί\-τες, ως ε;τί το ;τολιί , είνω τα;τεινοί zω κιiομιοι το 
ήΟος, ενι,> οι ι-:ιrτι•χιΗΊ\ιτες είνω ι"\ι•νιηιiν νιι ;τα(_)ωΗ•(_)ΟιίJοι ;τ(_)ος την 
έ;τα!_?ιΗν zω την κενοδοξίιιν zω. ιι%ιiμη νιι γίνουν Ο(_)ωΗ-:ίς %ω �--;τι0ι:
τι%οί. Διά τοιiτο, τον αγcιΟιiν %ω ενιί(_)πον ιίνΟ(_)ι,,;τον, 1)1:ν ;τ(_)�'πυ νιι 
δωψΟεί(_)η η ει•τι•χία, ιιλλιί νιι ·,ωΟίιπιιτω οιίτο; %tί

(_)ιος ωrτ:1jς, ι)ιιiτι 
η υπε(_)/)άλλοι•οα Εl'ΤUχίcι ;τε(_)ι/)ιίλλει το λογικι>ν τοι• υνΟ(_)ιί,;τοι• rιι: 
αχλί•ν. 

(Λπrί το βι/fλι'ο τοιι «Λ!Jι.ιιι'οι Ί:"λλφ,ι·c:; Φιλrίοrηοι» 

Διοτη!}Ιίοιιμι-· τη γλι,10011 τοιι ιJIJ'('/!J(Hf'IΊΙ 

Όποιου το σπ/τι πλ.ηττοιJν υυμφο(}ές, νu έχει θύ.t_J(!ος, r1v τιμrJ.
τους θεοι5ς. ΔιrJτι υτο τέλος οι ;,ωλο/ ι)Ι%αιιιίνονται, F:νιιί οι %U%οι', 

τέτοιοι που ε/ναι, ποτέ <)ε θα ππιχψ101Jv. 

Ι:ΎΙΊΙΙΙΔΙΙ (Ίιιιν, /()N-/(J22) 



ΛΟΓΟΙ ΣΟ<Ί>ΟΙ 

11 ιιλ1jΟΗιι μι'(Ηt ιΠ(> (rnj!Jo; 1'%1:ίνοι• Tt:(H' ίΊΗ' Τολμ(ιΗ νιι την ;τι·ι, 
f·ίνω ιΗιν το ΧL>Ι\μιηιι μι'ιΗι (Ηι> (JΙ'vτοιΊ%ι Ι'ί'.Ι'ίνοι• ;τοι• ()1·ν τοί.μι'ιιϊ 
νιι Τ<ι ξο()ι-ιΊι.- ι. Λλι\Οιω %ω ϊ,_L_>ι\μιπιι, ()1·ν ι,>ψ'λοι'•ν ;τιψ(ι ι>τιιν ι'>ιιιι'>ί
ίΊοvτιο, ξοι)ι:ιΊοvτιο. 

Λ ν,\ψΊι ς Λ, ωχιl!_)(ίτος {«2.'τιιχ,1υ,ιιο(,, J 

Ι Ιωϊι 'νω η ;rιι> ι•ψηί.1\ %ιψι'(Ι 1\ (i:τοι• μ:τιψι·ί νιι ιι-τϊω1-Ί ο ϊινΟ!_) ιιι
;ως: Νιι νι%1\ι!!Ί το ι·γιι'ι· ιiτιιν Οιι ιι,Οϊωοιιμι· ιιτην %ιψι•ιι •ί ιιι•η\, Τ(>Π 
μονι1χι1 Οιι λιrτι_>ι,ιΟοιΊμι' ( ... ) '()τιιν Ο%οτω0ι-'ί το ι·γι,ι, ()ι·ν ι•:τιίuzι'ι ;τιιι 
Ι'/Lϊ("iι'Ηι> νιι ιιμίς�ι; μι· το HHi . 

. \'ι'χοι• Κιι(ι11•τ�ιίχ1j (Λνιιψψιί οτον /';.οJι'Χο) 

1 l ιιι':τΕΙ :τL_>ι,·ηιι μι· ()ιΊνιιμη \'ιι ιτι•λλιίj)ΙΊ ο \'οι•;%' ι';τ1-πιι η %<ψι)ιιί 
νιι ιιωΟιινΟι:ί ιi,τι ο νοι•; f·οι•νι'λιιj)Ε. 

Διοι·ι'"ιο:; 2-'ολωμιίς (/ /ι uιο,\ιχιi ,,/ωιj,,, ,\'ωμ. · Λ:τ!}. f <Jli2 · NO.i) 

ΛιίΟη Οιι %ιίνι'ι (>:τοιο; ;τιιλ1·ι'·1Ί %ιι1 μι>χ01·ί. 
/'χιιι'π (Φ,iοι·οτ, οτ. 317) 

.Ζ:οψίιι fίνω η οιιψjνι'tιι %ω 6χι η ωΗιψ'ιιι. 

Το ίδω ιc ίχf· :τfΊ %ιι1 ο Λι_>1οτοτι'λη; (\>ητιψ1%1\. Ι-ω-Ιj)}: 11
Κι•ι_>ιιiη:ι_>η ιψπ1j τοι• λι'%ΤΙ%(ΗΊ ι·ίνιιι η ιΗιιι·1jνfΊCι. 

Δι:ν ΤΟ\' ιι·ι•λιί; ΤΟ\' Ηιιrτιi (Jοι•, :τιψιί ίΊίνοντιί; ΤΟ\'. 
2-Ίι(ξ:τΙJυ (2.'ονι'ττιι, Ι /. Κιι1'1-λλιi.7οι·λοι•, /,ποu(ιι τοι· Ιϊ'!}ω.7. ,7νι (ιι. Λ, ο. 221) 

Οι μι:γιίλF; ιίΊι'f·; :τιιω'ιιχ()\'f((l ((7(() την %(ψίΊιιί. 
/Jo1/it1·,ίuγx (Ιίίλλο-:: ιJΙ-γγι;μιιι ι ι'ς. Ο. .7. Λ, u. 352; 

2-ΊΙ.7(/(ΙJ (.\ΗλΙj, 92) 

Είνω yνι,ιιι ωμιι μΕγcιλοψι•χίιι;. νιι ι•:τιηιι'νει %ιινΕί; μι: :τιιιιιiτητιι 
την ιινιίι_ηωιπη :τι_Ηίξη. 

ΔΙJ,ιιιίχ!}ΙΤIJΙ' (Λ.7ιίu. 68, /)ιι·Ι.1· - ΚηιιιΖ} 



2-1

l 'ί\'lΗ' :τιιπι>; ϊι;:οι Οuνιίτοι• %Cιι ,'-ιΓ.υω ιτοι ιο\' ιπ�\μινο\' τη; tι,J,j::.
lι:ιιίι"Ι'οι· (/1:τοΥ.ιίλ.) !!; /0) 

Ε!\1ΦΛΝΙΣΕΙΣ ΨΥΧΩΝ !\1ΙΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

Α;τu το [)ιf1λίο τι)U διίω η:ιο υ Γϊιλλι)U uιJΤ(Η)\'ι>μου 
ΚιψΟ).ου Φλιψμιφιιi'Jν ( 1 R-i5 - 1 <J25) «Tu ϊιγνωοτον ι-:ω ηι

1ι,υι.ιι-:ίι ;τ\..)ο[\λψιιιτιι». Μπ(ιφ. Γ. Δημητl_)ίου, ΛΟ1jνιι ι ιJ27_ 

Ί:Ί'uς ι)ΙU%f."%!}Ι,11,1Ιr'Ι·ος ι:;rιιπιί,ιιr,111
, ο Λλψ5ι•οος !Jιη;ι'Ι, ι'>ιι)11.%ΤΟΗ_} 

τι,11 1 ιμ:υι %ιιίv ι;rιιπ η,ιιιιί Ι' %UΙ ι ·rr 1/'/IJT ιίς της rι /!ΟΙ% ιίς ι ις τ Ι/ 1 1 2.'ι φ/1ι,ί Ι'Ι/ 11 

μ ()/; (.1 l'f"%Ο{Ι'(ι/Ι Jf." το r-ξ ιίς Πl"(_}ΙΙΠUΤΙ %(): 
« ! 1 μητ1\_1ιι μυι1 1jτυ νι'ιι %ιi l_)η %ιιι ιιοι_Ηιl'ιι1Jνιωψ1-'νη ΤΟ\' ;τιηι'ι_Ηι 

1.ωι 1 λοι.ιιγύ τι>ι1 ;τι:ζι%οιΊ τι'τι-·. Ότιη• ιτι•νι'/)1] το ;τι'(_)Ι<Πιηι%ι>. %ιηο1-
%υι\τυ, Ει ; το Sι.:Ι1Ιι.:st,1ιl!, Η; το ιτ:τίτι των γονι'ων τη;.

11 μητ{ ι_Ηι μοι 1 �·ίι.ι' ;τrι1ι'\ι%1j φΟ.η τη; μία νι'ιι ;τοι 1 ο\'<ψιίζπι> 
Λμαί.ίrι Μ. τι 1ιι λ1j, η ο:τοίιι ιjτο ι·'!'(Ο\'tί �νι1ς γι'(_)Ο\'Το; ιΤΙ 1\'Τ<ιγμιηιίι_>
ϊ.ΟΙ 1 των ι)(_)ι,γ<>\·(Ι)\' της :�ι_>ι(ιτη; Λιιτω-:(_)ιηιψίιις. Λι•τtί η %ι'Η__>ΙΙ ι'μι·1\'1· 
<)(_)ίf rινtj %ut ζοιΊτι μι: τοι•:: :τιί.:τ:τοι•ς τη;, 1jτο 6!' ιψί<πη μοι•οι%ι>; %ω 
τι_>ιιγοι•ι'\οι'•οι- 01 11.νιί. μι την ιιητι-'ι_><ι μοι1

• 

Ι•:ι; ηλ1Λιιν ΙR ι:η(Jν ιι:τ�-ιι.<ί.tτιοι ν' ιιιτ:τιωΟΕί τον μονιιι.ι%ιiν !�ίον 
%αt 1-ιοιjί.Οι 1-- 1; ι-'νcι μονωπιjι_Η τοι1 LΤ(_)ωψοι'•(_) γοι•. 1 :ι; ΤΙ]\' <ψ/tί\' 
['((_)(((f f. ΤU%Τ.1%(ί ι:ι; την μητι'(_) <ι ιωι•. 'Ε:τfΊΤ(l ΟΙ 1::τιιπ:ολι'; (((_)(Ιί(ι)(j{j\' 
%<ιι τι'ί.ο; ιi:τω; <Η'Ιtl)<ιίνιΊ ι11.ι·ι'><>ν :τιίνωτι Ει; :τιψομοίιις jΤ!"(_)ιοrιί
<Π1;, �';τιιι•οι-: t:\'Τι·ί.ιΓ>; ν' ιιλί.ηλο'((_><Ιψf.ί μι-- τψ' ;τιιί.ιι1ιί. ιι,ίλη τη;. 

1 -ϊι.ιι.ν :τι-:uιίοιΊ Τ(_)ίιι ι.ι�ιiνιιι ιιψ' ιiτοι• r·ίι. ι-- ΙΊ"Νι'ί.Οη ι'ι; το /LΟ\'ιι
<Π1](_)l ()T(l\l μίιι ηιιι'(_)(l Ι] μητι'υιι ιιοι• (1\'Ι·'l)IJ%1' ΙΊ; το 1':Τ!"(_)(Ι,)()\' ι)ιιι \'(( 
ΕιΊψΊ %<ίτι ;τ(ιt.ι<i :τι_><ίΊΙΙ<ι ;τοι• ζητοιΊιπ. 'Γ.ξιιιι,\·ιι, την ΙΩ.1':τοι•ν νιι 
%(ΗΙ'l\ιιίνιΊ /ll' ιι (ι)νι:; '1.((1 \'(l :τ�'ιι,τιΊ ((\'(ιίιιΟητη. 

Ί"oi';ι:t>l'\', ΤΙ]\' ιιη;:1�'Jνο1•ν, %<ιι ιiτυν ιΗ'\'Jίί.Οι· ιί.(_)1/.lΟ!' \'<ι ψιJ\'<λl.!Ί μι: 
ί.ι '(!lΟΙΊ ς:

«Ι:ί,·ιιι ψiflι·(_)ι"i! 11 Λμιιί.ίιι :πΟιι.ί\'!·Ί, ιι:τ:'Οιινι·, ι)ιιΊτι την ιί;ι.οι•ιΗι 
\'(l τιΗιγοι•οι·ί ιi:τι11; Τ(_)<L'(Ο\'ι)οιΊ ·, οι ;τι·Οrφ:'νοι 1 » Κω,!'% ν>'οι• την 
%<ιτι'ί.ιι/1 ι-: μίrι \'!Ί'(_)ι·ι.1ί %(_)ίι!') %<ΙΙ ι'z1 ·rτι' τυ; ιιιοΟιjοι 1; τη;. Μι τιί
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-,11i,1ο!.lιοιl.ι: 11>% '!1%lllιo.\JJ1<.,> n1% !1%ΙΥ.,1,tι lω111.ί1!11r1% \t'(ΠΥ. 5υ ηΛ,ω1ηι 

:Ξ,ιο.ι:�ι.1% ::,ω.ι πnω%!1 .\)HS> 1.1s1 �J"'{JJ% .Hno�1>u1ilι:z ···1ψ1Λ,Uλ \,γο.ι: JΛ

-πο,1.ι:r1 Ι.l\> η>% Ό-J.\<1H\➔1ilι� ::1·(\Hi J_<1Hl.ι: 0.1 ο,\}3%3 ΛΤΗ11%}.11,ωΒ ΛΟl 1.111
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,ω.l ,\))ι\10 .\lι.ι ::1:1 j.\O,\OΙ!J'(\/ ·::1Hi ,_ω�J.-!.l.\JHJ \1%l'(Ι 11 01 ::1:-1 5\1.liJl.ι: 

))�ιl\υ.:�ι ·::JJ"({�) ::ιη ::<1>η> ltΛJ3%3 )HJ;!!ilι Λlι_ι, 
0 }CIJJ1% l,\�)�l,\'(ίl) )),\}

3,,.οi,ιιl.-11.:3 ,Ιi ,ιοη> ';ΙΙ1i3ιl)Ι ::ο,,<ιω>1:1_1 ,ιο1 ,ι·(,J% οl.ί> ::0%Π(\tίl1 511,υ lι,!1 

-η�Ι,ι.ι:.-J ,\[t.l ηj '(ΙJ,ψ1!.lι.ι: )1,\ ))�1(1\ΙΛ,Η> ·1){1�\0,\1.:,1� ,\)).lS1 ')_(Ιl(J.l! 3ω))Ι
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s11.:,ι 3.101.Λ:>.ι: -r>1i\>%J> ::;i<lo 11 0,1<.,> \ι ι111i 3,\Ιλ;Ι sη,ιν · .-ωlιο\ιοχο%)J�3 5ω: 

-�ι.1% () ϊ�}l.:THJ.l Ol.i> �HiHHJL"Ίi ::o.ιltΛJ%)> n%ll()�Hί1 1)1% ,101i l.l�JtJ3ιJ% 0.1 

\11.:J> υφ ι1οlι<.,>\t.ι:: ι · .-ω1Υ.ιl�1"11� 5ο.ι:�n% 501<.,>,1 ο ·::�>1i/.11.i1 5rιλ,�χ ι,ηηι-.J 

·ιι%lt()\t1i10%)),\))� 1)1% 30,1))1.'} ::01.:,,1.1% Ο .-nsn �)'('()) Ί.-!Λ,ΙrJφi,ω l.l (1)(.,) 

)),\ ))()Jι\ι. 1 ·,1()11 l�;n:))(J.l ()l.ί1 (11,\�)1.' ::,ιο.ι:�l.1% ::�HHJ[t(IΙ� 5\10%HJ311 \11.')) 

J)i)ltΛl.:�ι� -rω11i<,11ιl.11ilι� ιη ι,1.1ι>% Ίω,ιιlφi.-ωΝ Slt()i 5ln J_<1HJ.l! o_J, 

·«,ιοι> )"{.!% ιηi1 <,1>() 11.-1%011.:.-1 .-ω η, <ι>ο·ι� 110 Ίιο1i ltl.ί>J.L: Λlt.ι <1>�,υς� 

-()1.:r) ,\ί)J) )),\ ))1(.,) ',\,Ιί)()J%.-! 11,)().1 311 )1() ,\)J.l(), ·,ιοΙi .-1·0:Ι1 {_!)1(1l(J))Χ,ι:ι» 

:::,η,,\1'(.-Ι!, 31.:.:1.-! ,1011 .-!.l\Jl ::o%Ι(.,>�J.lJJ% () ·::\1Χ.1ι!ι 

::Ιι.ι )>_lO)>Λ)>()J> Λltl.ί> n>% \Η() ι11.ί> 3,Ul.ί>_l.ι.: ,ιο.ι.: οΗ>Λ1)() .-10 o.\;11io11%l(.,>)J% 

)Jι\) .!ί) �J.l!)O(Jl.:11 ::ι>1ί ::ι. -ιJ)\t()l01.'.H: ::1.1 5,!.l,\J) 3Ιi,ιο��)(υ1%.! )),\ Srni 

::,ι<Η\11i 1/..-! O.liHJΙiιl�1,υι 0.1\ι l.l\> ι)!)ltιl\ι1.-�ιlι1.ι.: 5,ιο.ι Ίt�)J'{�ι/11.ι.:3 1,111/1/11% 

5_1ιl(Ι)Ζ lO.!()�J lJJ1/. _11ηο1·(,Ι l)J,\U l.l\> ,\rJ!H11·(\tί,,1.! ιι> 11'(3(.,>!1.\,\Ο JO%ιιl.-11i 

\t<.,>1.1.ι.:.-1 JJ<\11/lι Y>JΙ\J ·::\ιΖ,ι,Ιι ::lι.ι 5ι1,1ιηι,,rιοr> ::lι1 ΙJ1% �ω.ιο 1ω.1 5<1ι.-1� 

-ιl�>�.:,ι ::lι.ι ,ιιl.-1.ι.: ::;1<lo 1> ::,�χχο.ι.: 31/ιΗ>�ιι1.1lι�,ω ,ω.ι!11.:ιιl3.ι.: ,101 rHl<,'> Λlη 

Λ\(1/.)J.(,Ι 11 Λlt.1 ::1:,1 '(J.l)),\�J() 3J) OΛ)IIJ)))%1(.,>)).l))% Xll:J!lLl:J.I,) )),\(1)1.ί)�).J ,\().l 

.!ΙI )).l)J.l\JΛ !l.ί1 )>%ll()JJJ.l3Y.JJ l))Y. ))J1)(!(,')Λλ \t%))'(,Ι"11 Λlη 51:( ·οιι οιιν 11011 

\11/.IH(Ol.' ωiι, Ιι[ι'(ll.:3 )),';! ))J!, 'ιι�ι O.l .-nοη1% J3()!JI%))·(•''') rιXJ:(» 
:, /(Jl ! il {'(/ l0lζilι1 Ο ι1 /ι 1 ITJY. , /01 ιtι,ιι.111!Ι()ΙΟ1l.i1Ι ι1ΙΙ}l 

TJl,1,l(ΙY.l'(I I ,1/11 Τ!/ζ) ,11),1 {lfΙ,ΙJlillY. / �ιyο.ι: ιrιΥ. ι101rι1511JJ(IJ,1/. \ιι:�Ίιι Ι .1"_I,\()/:J 
fιl,1-i'(,IΙJ[/ ΠΙ% /11/110.ι: ιΙΟl {J.L'ιl !t'(Ol!II.L'.I ft(J,IO(SIY.O ,1/11 Tif/Π'(.',f, 

* * *

·«lω,1<1%
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ΣΙΛΟΥ ΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ 

Πολύτιμες αναφοvές πνευματικής γνώσης 
και τvόπuυ εξαγνισμού 

Το /1ιβλίο του Λρχιμuνι)(_)ίτη Σr,ψ(_)οιιίοι• «Ο Άyως 2.'ιλοtJlΗ'ιiς ο
ΛΟωνίτης» ( /8{J{J - 1938), θ,ωψίτω ιιις i11u uπr5 τu πνΕΊ'fl(Πι%r5πuο 
βοηθιί,ιιuτu %U/ ιJΙ'fΙ/Jολιί τοι• ωιιίνu jΙUς ιπψ ΠUΠ(..!Ι%Ιί ι)ιι)uιτ%(1λίu. 
11 ιτι:νό.11τηιτη τοι· Σιιι([(_)ΟΙ'ίοι.• jlf' τον 2.'ιλοι•uνr5 u;τοτ{λυπ γι· UΙ'Τι51 1 

ιπu(�ιιό της ΠVΠ'fΙUΤι%ιίς ΤΟ/! ποφ:ιu.ς. /Ιuu{μ,.π,· μuζίrοΙ! μϊχuι της 
πλπ.vίς τοι · %U/ μ πu. u:τοιη;uθη%ε ιπη ν {φ;,ιιο τοι.1 Λ γίοι! Ωuοι •ς. 

Το 1948 ,·ξ{ι)ωοε ιπη /'u.λλίu τu χ,φoy(_)uq.u. τοι•, τu οποίu τοι• 
πuuϊι)ωιπ ο 2.'ιλοι:uνr5ς. Λ;τr5 το /IJ5<J f.'/%Uτuιπύ.ΟιJ%,· ιπο Εοιπξ τι;ς 
Λγγλίuς ιπι;ν Μοιιιί τοι.1 Ίίμίοι! //ψΗ)ψ5μοι•, της οποιu.ς ι•,,ιί!.!ξ,· ιι)uι·
τιίς %CJ./ JTVEl',l/(1T/%1)ς πuτ{uuς. Λπ{θωιι· το !9<J3. Λ,,ι5 το (1Ι!ιιιτ{uιιι 
/iιβλίο ιπuχι•ολογιίιτuμ,: τu U%r5λoι.Bu uποιτπύ.οj1οτu: 

Εϊιν υ λο-rιιτμιi; οοι• λι-'γΗ, «Κλ�-'ψ�-- », zω οι• ι•;τιιzι11•οι-- ις, ι'>ι' 
ιtι'ΤοιΊ ί)ίί)�--ι; ει; τ ι, Ο<ιιμιiνιο 1-·ξοι•οίιι zιη' 1-·;τιίνι,, οοι•. Ι-:ιίν ο λογι
ομιi; οοι 1 λ�:γu «ψιίγε ;τολιΊ ι-'ως zι\_ΗΗ'», zω ιΗ• φιίγι·ις ;τολιί , τιiπ 
;τιίλι το ί)ωμιiνιο ι-'λιφ�-· �--ξοι•οίιι ι-:;ιιίνι,ι οοι•. Κω ϊτιτι, ι--ιίν ο λογι
ιτμιi; ι::zιίιrτοι• ;τιίΟοι•; ΟΕ νιzιί, Οιι ιι;τοj)�--ί; zιηοιzηηj(_)ιο ι'>ωμιiνι1ιν. 

* 

Ο Κι\Ηο; 00.u την ι 11•1.1\ ν ιι 1·ίνω τιι;τ1 --ιν1j, <ίzιιr.ο; zω νιι ιτι•γ
χι,φεί τοι•; ;τιίνη:; μη' ιιγιί;της ... Ι·:ιίν ο λογιομιiς 001 1 zλίν�-ι νιι 
;((((_)((Τη(_)εί; ((\'()(_)(Ι);(ΟΙ'ς ;τι,); ζ�Ί Ο ι-'νυς ij () ω,λο;, τοιίτο 1:ίνω Η'ι'>�-:ι
ξη ι•;τε(_)ηψϊιν1:Ι((;. 

11 ψι•zij ()11-\_1;,:,�--τω ίJΪ.ο τη; το jHo ιί!: ιιγι,,νυ μι· τοι•ς λογωμοιΊ;. 
Δια Η)Ι' r.((r.ΟιΊ ί;)'(l(ψΟι'• 1-:ωι-'uzπω Ε\'ΤΙ)ς μ((; μί(( εzOuιz1j ι'>ιΊ\'((

μη zω τιiπ οzοτίςπω η ψι•zij zω r.((r.!:ς (Jr.ι:ψ�-:ις ι)(((Η(\'ίζοι•ν ((l'njν. 
* 

Ι Ιι'ίοzοι•μ�--, 1';τ1:ιδ1j ί)�:ν υγιι;τcίμε τον πληοίον ... Οι :τνι --ι•ιιιηιzοί 
Ζ(ψ;τοί τη; (('((ί;της Είνω ψιν�-·uοί: εφ�jνη Ζ(([ ϊ.<((_)(( ιπ.ην ψι•zij ... Το 
zι•ι,ιιiη:(_)ο ι:ίνω να ιη•γχι1ψοι'1μι: ι:ις τι>ι•ς ιί.ί.ί.οι•ς T<i :τλημμ1:ί.1jμιηιι 
ωrτ:ι,Jν zω τιiη: ο (-λιi; ι'>�-: Οιι μνηοΟ�--ί T(l)V ιφιψτιι,Jν ιως ;ι.ω ()(( μιις 
ι)(ι)\ΤΕl τη χιίuη τοι• Λ'(ίοι• Ι Ιν�-:ι•ιωτος. 

* 

Ιlοιο; ί)ι.:ν 00.ι:ι Εi.ι:ι•Οι--uί((: ϊ)ί.οι την ΟΩ.οι•ν ιιί.ί.ιί ιΤ(_)ι';τι-:ι νιι 
-rνι,ψί'>Η'\' ιJf τι ιΗ•νίοτιηω i'.ίil :τι,J; ιι;τοzτιίτιιι . Λι•τιi; ;τοι• ζητιί.



1: λ1-ι,()1--
ι_> ί< { ι)Η J/ll'l.I1ϊ τον 1 ({Ι •τι>ν Τ( )1 Ι ... Ι lιι fπ ι::ι V(l Οι::ομ ι::ύι::ι τ11 πιί.Ο ιι 

του Ωιu νu μ ιι κ11Τ11κυιιιι::ύιιουν το πνι::ύμ ιι του. Ι Ι ι_>1';π1 \'ιι ι"\ι·ιιμ, 1Ί1-ι 
τον Ι-' Ιtι•τιίν τοι•, ι)ιιι νιι μιιv 1ι,)ι%1jι11·ι τιιν πλιμJίον τ()ι• ... () Κ ,·•ι_>ιο:::: 
1·ίπ1:: «1 Ιος () ποιιι'ιν Tt\V ιψιφτίιιν ι)οιΊλ()ς ι·ιπί τι�; <ψ<φrίιι;,, (lι,ιι'ι\'. 
η,1 4). 

Το %Ιtλι'rτt-'(_)() Ι'ι_>γο 1-ίνιιι V(( Π((l_)((()l\'()f l(((ΠI. ΙΠΙ) Ο,'λιιιιιι Τ()\ 1 Η, ιι,·,

Κ((Ι \'(( ψ!
ι_>οι,μι· τις ω.ίψ1·ι; μιι; μπιί 1-ί�,ί,"\ο;. () ΚιΊ ι_>ιο;, /\i.1';τι1)\' τι:: 

Ολίψ1Ίς μιις, οι1 ι)1';τοτ1· Οιι ;ιιφιιχι,ψιjο,·ι %ιίτι π1· ι_>ιοοιiτ1 ι_>Ο Τ<Η' 
μ1'Τι_>()Ι Ι μιις. Ι·:ιίν οι ω.ίψ,-ι; ιι ((1\'Ο\'τιιι I ι:::: 1 μι'ι:: 1 1;r1 !!/\1,i.1%1'::::, 0111ιιιί
ν,·ι ιiτι ,"\1--ν πιφιιι'ωΟ1jκιψ1 ιπιι Ο1'λ11μιι τιιι• Ηι()t'. 

1 :κ Τ() 11 τι_>ιi;τοι •, κι ιτιί τον "ποίον ο ϊι νΟι_>ω;τ ο:: ;τ ΙJ' ,ι Jι)ι'χ πω τον 
πληοίον τοι•, μ,,ιψ1·ί; \'(( %(_)1\'Ι·ις ;τι·ι_> ί T()I' /\ιιΟμοιΊ τιι:: χιίυητο:: ;τοι • 
ψι'ι_>Η μι'ιΗι τοι•. 1-:ι'ιν ο ιί\•()ι_>(Ι);rο:: j)ί.1';τ1-ι ,·ι:::: τι)\' ιιι"\1-ί.ιι ιi\' ιιι•τιιι·• τιιν 
πιιι_>ιιι•οίιι τοι• Λγίιιι• 1 Ινπ-,μιιτι)::, 0111ι1ιίν1·ι ιiτι ;,,ιιι ο ίι)ι":::: ,·;_,·ι μι '(<ί
λη χι'ιι_>η. Ι·:ιίν ι>μ(Ι); ι'νιι:::: μιοι·ί τι,ν ιι,"\1-ί.ιι ιiν ιιι•τ()ιΊ , ι1η1ιιιίν1 ι ι>τι ι) 

ίι)ιος κ1ιτ1'χπι1ι ιι:τιi πονηιιιi πνι-ι·•μιι . 
.. 

Ι•:γνιι'ψιζιι (νιι ;τιιι,"\ί. 11 ιiψη τοι• ιjτιιν ιι'Γ(Ι i.ι%ιj, τια,·ινιj. 01 /Ι\'Ι}. 
:τι_>ιίο· πι_>ι>ιΗ,ιπο λ1Ί•κιί κιιι ι_Ηiι"\ινο· μι'ιτιιι ιι (Ι)Τt·ινιί. ιι'(<ιΟιί κιιι 
1jι_>11ιιι. Μπιί λίγιι �'τη ιίυχιο,· \�ιι ζ,·ι ιίιΗ,ιτιι κω ιαι,'ιλ�-ιJι· τη χιίl_Η] 
τοι• Η,.-οιΊ . Κιιι !1!-' ηλικίιι τ ι_>ιιίντιι ;τι·!}ί:τοι• ι-τιι'ιν (Ι)μι)ίιιζ,· πuο:::: 
ιίνΟι_>(Ι)ΠΟ κιιι :τι_>ος ι)ιιίμι)νιι. πυο:: Οη!}ίο Κ((Ι Πι_>()ς ί.ηοτιj κιιι ιiί.η 11 
ι>ψη τοι• ιjτιιν ιιπωι�ίιι κω ψ)j)�· ι_>ιί. 

ι-:γνιΓψιζιι ιικιiμιι μίιι κιiι_>η. ;τολιΊ ι,ψιιίιι. ποι• 1 ίιι· Π(_)()(!(Ι);Ί() 
ψιιJπινι> Κ((Ι 1-ιIχι'ιι_>ιοτο, ;τοι• πολλοί</ Οονοι·•οιιν το κιίλί.ο:::: τη::. ιιί).ιί 
μι-' ιψο!}τωλι> /)ίο {χιωι· τη χ<ί[!η ω•τιj κιιι ι'γιη Ο,'ιφιι j\,"\1-i.ι'l_H> ( ... ) 

1·:ίι)ιι ιικιiμη τον πιιτι'ι_>ιι Ιι,ιιίννη της Κυονιπιίν,"\ης. ο ο;ωίι):::: κιιί
τοι Ι-'Κ ψιΊοι·ως 1\τιιν κιιτιί ΤΙ]\' ιiψη 01 IνιjΟης ιίνΟ(_)(Ι);το::::. ,·ν τοιΊτοι:: ι·κ 
της χιίl_)ητος τοι• Ηι·οιΊ τιι Π(_)<>ιΗ,ιπο ιιι•τοι·• 1jτιιν 1-ιΊμουιι Ο\' ω::: <t'Γ(Ι'
λοι• κιιι 1-- πιΟι•μοιΊι1�- ι! κιιΟ�'νιι; νιι τον /\λι':τιΊ. 

'Γτοι ιι;φι/)ι,'�; η ιφιψτίιι :τιψιιμιψιι ιΓι\'Ι-' Ι τι!\' ιίνΟυ ι,ι;τιι. Η'ι,·ι η 
χι'ιι_>η Κ((Τ((%ΙΗψΙ-ί ((lrf()\'. 

l:υνεχιiς αναψο1_1ά σε (>λο το Jlιllλίo για την 
πε1_1η<rάνια και την ταπείνωοη 

JJί'ζ.ιι ιiλι,ι\' των ιψιιι_>τιιr'ιν. ιηιiι_>ος τοι• Οιινιίτιιι•. ι-ϊνω η ΠΙΊΗ\<Ι ι'ι
νι ιι ... 'Ο;τοιο; ι-';τιΟι•μι-ί νιι ι·νωΟι·ί μf το ΗΗ>. το Π(_)Ι-' ΠΟ\' 1-ινιιι νιι 



:ΖΚ 

u:τυzτιjυει την τu:τιίνωση ... Όλο; ο αγ<ιινιι; οψ�-:ι'λπω νιι zυπι•ΟιΊ
νπιιι ;η_Jο; u:τιSzτηση τη; τα:τείνω<rη;. 

11 ;π ι:ιηιμί.νtΊί! είνuι η πανι,ιλεΟι:ιο; ι:zείνη bι•νιφη, η ο:τοίιι ιι;το
μαzι:ιι'•νει τοι•; ανΟι:ιι,ι;τοι•; ιιπ<i τοι• Θεοι· zω πι:ιοzυλΕί ιπον zιiιτμο 
ανιψίΟμηπ; δι•ιrτι•χίε; zω Οι.ίιι,ει;. 

11 zιιτct τη; Πf'LJΙ]ψί.νιιι; ;τιί.λη t·ίνιιι η τι) .. ει•ηιία ψιί.<rη τοι• ιιγιιJ\υ 
zατιί. των πuΟι,ιν ... Ο πλει•τιιίο; ιιγ<ιινα; είνω ο bι•οzολ<,ιπι:ιο; 
;τcί.ντων ... 

Ι ΙίιrτΕΙ•ε αzι:ιιί.bαντα <iτι ;τιί.οχοι•με μ<iνον {ω; 6τοι• ηιπtΊνωΟοι•
με. Μ<iί.ι; ηι;τυνωΟοι\ιε. �Ί_�zπω το τ�'λο; των Ολίψ�·<,ιν ... 

11 ιωΟπιz1ί ψι•χ1ί είνω ι•;τει:ιο;ττιz11, �-:νι,ι η ι 1γι1j; ιιyιιπ<ί. την 
τα:τΕίνωοη ... 'Οτιιν η ψι•z1j zλίν�Ί ;τι:ιο; την ;τ�'l_)ΙJ(j'(ί.ν�Ί<ι, τ<iπ ;τf"LJΙΠί
;τη:ι ΟΕ οzοτιομιS zω αψl_)Ο\'τtοι<ί.· <iηιν <iμω; ηιπ�ΊνοιΊτω. ηiπ f'LJΧΙ'
τω χ<ψcί. zιιτιί.νι•ξη zω <ι,ω;. 

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑ 

ΚΛΙ:ΆΝ(-J/1 (331 - 251 :τ.Χ Χτι,ιΪ%ΟΙ; ιι•ιλrίοrψοι') 

llολι,�r'ιr5ξωπι- u:τ· ι5λοι•c: τοι·c θ1ϊ1ι•c: %(.1( πολι 101'f5,ιι ι.πι·, 
%(.1( ;τr..ίιιτu ;τu11τοι)ι;ιιο,ιι,, Δ ιr.1, ι5ληc: τι;c: <(l'ιJI/C: 
ι.uι'r_μ, U(Jϊ.ΙJγι-\ ;τοι· ψJl)t'Ι1 IJ U(}χιί τηc: :rλrJ.aι;c:. 
λ'aι; τu :rrJ.11τu μι-.· τot!C: 1•15μοι•c: %t•βι-:(}νι.ίc:, 
ο ι'ι)ιος ιVvι-:ιc: το ι}ι%uι'ι,ιμu vo ιτοι: ,ιιιλύ.,ιιι. 
οι θνι;τοι; γιο τι' iι.οι •μι-· /iγι-:ι ο;τ ·τη γι 1ηrJ. ιJοι •, 
ΠΟ(_)<J,ΙΙ ΟΙΟΙ μι-: ιτ{ιιu. Κι ι5ιJΟ ζοι·v %(.1( %11101;1ιτω ιλιι'ι ιπη γηc:. 
(-Ηλιιι γι· αιπr5 νο aι-: ι)οξολογιίιJιιι 
%(.1( :rιJ.vτu θι:λύ. τuuγrη!ι)ιι'ι τι; ι)ι5νuμιί ιτοι•. 
2-', ιτϊ11r.111 ι5λη η πλιJ.ιτη, ;τοι: ιπη γηc: ΙΠ(}ιrμηt•(JΓC,,ι 
:τι-:ιθu(}χι%ύ., 1-:ι'11ω ι:,,ύ.%011η r5ποΙJ τηιι οι)ηγι:ι�. 
2-'το χ/(}ιU (J()/' τ. (111ι'%ΙJΤΙ.1 %ψ.πύ.ς γιο /):ΤΙ ψ:τιι 
το rr λογ,ψ5ν uΟύ.νuτο ι)ι'ιπομο uιπ(}ο,·-υλ/%1 
,-τοι:, :τι- (} νοίvτuc: u νύ.μ ι-:aο ιτ' ωπ ϊ(}ιυ μι-.·γιJ.λο %ω ιιι %ψJ.
u· ι-μύ.c: τοv ιπ{λνι-:ιc:, %οινr5 λι5γο.
Ο τψ,ινr5c: ΗJΙ; ι-/ιJω βο.ιJιλιύ.c:, %r.11 τι':τοτο
ι.ι,φι'c: ι-α{ ι),: γι'vf:Τuι ιπη γηc:
οι;π ιπrηJς θι-ι'οι:c: ω(-1/ψ·c: οι•τι-: ιπη Ού.λωJΙJu,



t·ξι5v ιιπ' r5ιJιι χύ.ποιοι χυ.χο/ ιιπ' ιι ι11 μι •11.λιύ. τοι ·ς. 
2.'11 ξfr.μ,ς χυ.ι vu υι,1vτιJ.1(_}11Jζι·ις τιJ. χιιλι) ,ιιι τ· ι_Jιτχη,1111,
ιιλλύ., Δι'ιι πιιv1Jyι1Οι·, ω5ψπι, ;τοι• τιJ. ΟΙ'(_}ιJιΨJ. ιξοι•ωriζιις, 
λιΥτ(_}ιιι vι: τοι •ς ιι vΟvιι'ι;τοι •ς υ.,--τ ·τι; v %1 ,χ ιί v ο vιμ ι 1υλιιί. 
Μι1Χ(_}{(J. ιιπ'τηv ι;•ι•χιί τοι•ς ι)ιιι'ιξι· τηv. Λξ{ι,ιιτ(,ιιυ.ς
τι;v τιμιί vιι ο' ιι;τοι)ιι'ιιJοι·,ιιι τηv τι,ιιιίv, ι•μιιι,ίιιτικ: 
ι5λιι τιι fvyu ιJοι• γιιι ,--τιίvτυ., ι5πιιις τοι•ς ,,(_}(πιι, 
yιιιτ{ οι θvι;το{ φιι'ς π(_}οvι�ιιιο πιο ,ιιι γιίλο
ι�ι.·v {χοι•,ιιι·, ΠΙJ.(_}U το ι\/%uω vι5,ιιο οοι• vιJ. ι·,ιιιιιιιi,ιιι·.

,\/ι Τrι</ '} /J / 'f)_' (-)/·./'( )2,.' 

Ο ΑΟΙ>ΑΤΟΣ ΙΙΙ>()l:ΤΑΤΗΣ l\!IOY 

/1,1• /1.Ιι 11 /(},\//'.',Ο.\' 

Ι Ιολλοί ϊινΟl_)ι,nο1 <n(Hf Ι((Η c.οι•ν μιiνο1 τιJι•;· r.(tl η :::_,,Hj τοι•::: - 1\ ο 
Οϊινιιτ(); τοι1 ; - 1.-ίνω το ιηοτΟ.1.-<Jμ<ι τι'τοιων ιαιΗI ιί.<Jι·r,Jν .

ΔιΌο ιη(i τι; <Jημι(\'Τl,((iτι.- ι,1·; ιηιΗ/ ιί.<JιΊ::: τη::: �ω1\::: μοι• ι-'ί.ψι ΟψΗ(\' 
()ιιι λογιφιιωμιi μοι• ιαιi ι'\'Ι( ιιιr(_ΗιτιJ ιι Ο.ο. Ι lιJΙιi::: 1-ίνω. ;τ1i01·\· ι'(._);,:ι·
τω. γl((τί <j l_)ΙJ\'ΤΙΙΗ.- νιι μι-· <Jι()(!ΙΊ. ι'ιΗ' ξ1\Η1J' ιιί.ί.(ι 01τιί.:,-:ι::: ιι:,-:οι'•ω τη 
ψων1\ τοι•, ;τ(ί.ντιι ιιr.ιJλοι•ΟιΓJ την 1-·ντολ1\ τοι•. 1\1}() :,-:ι (ιν 'Ι ιιίνι·τrιι 
τι•χ6ν γι).οίι(. 

Λ\'ΤΙ.- λψι·Οην nιν ;T(ll_)()l'<Jί(( ΤΙ)(' ιι ίί.οι• μοι• ;τ(._)Ι\' ((:Τ() Η/ΤΙ( /.(.Η)\'1((, 
1:ίχιι ιι,ίολι•Οι--ί ιη6 το Ζ:τι,ιιτιi ;tιι1 γι-,(._)Ι�ιι ιrτο ο:-τίτι μιJt'. !\!οι• 1·:-τι'
τl_)Εψ<ιν \'ιι ίΊ1ιιλ1'ξω το μπωι Ο(._)Ιχιi μιΊ}()ν: ω.- ι)():-τί.ιί.\'Ο 1j :-τί.οίιJ. Λ:-τ1i 
την ιιyωνίιι νιι ίΊω γι,1jγ1ψιι την οι%ιJγι'ν1.- 1ιi μοι•. ιι ι•οι%ι'ι. ι'ιιιί.ίχ;:,ι( το 
τιιχιΊπ ι,ο μt'οο χω <αιΗ/'Ιί.ΟlίΗ! νιι τιιξιι'ιι'ψω ιιι-νο:-το(__)Ι%ιΓ>:::. 

'Γξη <r)l_) fς :-τ ι, Iν ιι;τιi την :,-:ιιΟ(Ιψωμι-'νη ιινιι;,:ιΓJι1ηοη 1\μοι•νι1. 
ξο;τλωμt'νο; ('ιιιψιί.�ο\'Τιι;. ιiτιιν ϊιχοι•ιΗι μl(( </ ι,Jν1\ νιι μιί.ιί.ιΊ :,-:ιιl!ιι(._)ιί. 
ιπο ιιι•τί μοι ι : 

«Θιι ιjτιιν χ<ιλιΊπ l_)<ι νιι γι•ι,ίωΊ; ιηίτι μι-· :,-:ιιι,ιί.j)Ι». ι--ί:-τι-. 
Κοίτι1ξ<1 ηΗγιΊι,ω νι( ίΊω :-τοιο; μιλοι Ίιrf. Το ;τιιι,ιί.;τηγμιι ιjτιιν 

ι-\ΗJμιJ. Ζ:κt'ψΟη:,-:ι1 :-τω; Οιι 1\τιιν :-τωγνίίΊι τη; ,ι ιιντιωίιι; μοι• :,-:ω 
ς<1νιιγιΊι,ιο<ι ιπσ j11j1λίο μοι•. 

«11g{;τει ν<ι ι-·:-τιιποt'ψΗς ιπο ιηίrι οιΗ' ιιτμο:-τί.οϊ:,-:ιΓJς». ςιιν(αf η 
ψωνιj. Το ι'iχοι•οιι r.((ΟιιΙJι'i χω ιι:ι•ιΗχ<'ί. 

Δεν ;τίστει•ιι ιπιι ι•:-τ1-·ψj'Ι 1ιτιχι'i. ιιν χιιι :-τοί.λt'; ιι ιψ{; �-ί;ιι ιt:,-:οι Όοι-Ί 



�() 

να γίνπω λόγο; γω φωνές ;τοι• t\1χιη-τω ιαιS ιί.λλον %6ιτμο. Δt:ν 
ηςεοι1 τί να %cί.μω. ' α;τιιντψτω υτον άγνωστο ιτι•νομιληηj μοι•: 
Ιlοοιτ;τιί.Οηυι1 νcι πιυτ{ψω ιSτι το υι•�ιj)ιί.ν 1\τιιν ωτυτέλΕιτμιι ψι•χι%1\ς 
%οί•οιωης. 

«! Ιcψα%ιιλιί1 ;τίιττεψέ με», ε;τιιν{λιιΙ1ε η ψων11, «Cίνω %<ιλί•ηοιι 
να γι•οίιτεις υ:-τίτι με πλοίο». 

Ση%cί>0η%α αμέσως %ω :ιη\ οιι %ιιτ' Εt•Οείιιν υτσν διι>ι%ητιj μοι• 
cιξιωμcιτι%6 %ω τοl' εί:-τιι ιSτι ε;τιΟι•μοιΊιτιι νιι ;τιί.οω το ;τλοίο, ιιηί το
αεοο:-τλιί.νο. Ί Ιτιιν μεγιί.λη ψιωιιο ίιι ν' ιιλλιί.ξοι•ν οι %ιιτωπιί.ιτπς, 
cιλί.ιί. �:;τι'μενιι υτιιΟεοιί %ιιι ιπο τΟ.ο; ι.τι•μφιί1νηοι-: ν' cι%ι•οω0ι_. ί η 
:τηjοη μοι•. Θιι ι'ψι't"(CL την t·:τ6μt·νη Εl-\ι)ομcίι)ιι ιιτμο:-τλοϊ%u1;. 

Μπcί. {ξη ιί>ι:>Ι'ς, το ιιfο<ηλι'ινο ιi;τοι• t·::ψιi%Ητι> νιι ι';τιl-\ιΙ-\ιιιJ()ι,J %ι 
E'((J,J ιΗ•νποί/-\πο %<ιτιί. την ιι:-τογι--ίωιτη. ϊ)λοι οι Ε;τιl-\ιιίνοντΕ; ιΤ%οτι,1-
Οη%αν. 

Τι τι•χεο1\ ιτιΊ μ;ττωοη, ιί%t'ιι,Οη%ιι %((1 ()Ε\' t'όωιτιι ;τι'οιιτιJ<iτιΌη 
;τooooztj ιπο ιΗ 1μ/-\ιί.ν (Ι)(!;{()t', γιιι μιιι φιψ<ί., ξιινιί%Οt 1<ΗL τη ψι)\')]. 

Μπιί. την Ε:-τίυ%Fψη της μηη'οιις μοι• ιφγιiποιι, ;τ1jγιι ιπο ιτ7ιίτι 
ενιi; ;τιιί.ιοιΊ οχολι:-ωιΊ φίί.οι• μοι•. Μι· :-τl_)<ΗJ%ιίλι-- οι' ιπ γι:ιΌμιι, νιι 
μιλ1jοοι1μΕ για τιι zοϊiνιιι τοι• %ολΕγίοι•. Δι'χ0η%ιι. Το uιιντΕ/-\οιΊ μιις 
1jτιιν γιιι τις (J το ωτιiγι'ι•μcι τοι• Lιψ/-\ιί.τοι•. !Ίιι ν<ι ψΟιί.ιΗιJ ιι;τιi της 
μηη-'ucι; μοι• ιπο σπίτι τοι• ι1:Ο.ι1t1 μοι• ι';τuι';τι: ν' ιι%ολοι•Οψτω ι'νιι 
δuιSμο με μι---rιί.λη zίνηοη τοοχοιι ιiοων τ' ιι;τογι-:ιΊμιηιι τοι• .Lιψ/-\ιί.τοι•. 
!Ία να μην %<ιΟι•ιττι:u1jοιιJ, λογιί.uιιωιι πως μ:-τοuοιΊοι-: νιι μοι• ψιί.η μιιι
ολιizληuη ιί1(_)α η διω'ψομtj χω ξι:zίνηοcι εγzcιίuως. Ο ι){_)ι>μος 1\τιιν
:-τλημμι•uιι�μι'νο; ιι;τιi ω·τοzίνητιι zω χuπ<ί.ιπηzιι μιοtj ι,ψιι γιιι νιι
/-\γω ιτι-: cινοιzτι> μέuο;, zοιτιί.ζο\-τιις ι)t<ψzι,'>ς το uoλιit μοιι. ί\νοιξιι
τιιzιΌτητιι πuozιιJ{_)OllιJ{L, ι:;τί τΟ.ι>L'ς, ξι-'νοιcωτcι. Δι:ν ι-:ίχιι τι-11-'ξι-:1
;τ�:οιιτι;ιiη:l_)ο α;τι> {νιι μίλι, ι>τcιν ιί.zοι•ιω την ιιvι){_)tz1j ψ,Jνtj: 

«Κcιλί'ΤΕl?<.1 νιι οτιιμ ιιηjω:ι; το αμιίξι», ι-:ί;τε. 
Ταοιί.zΟη-,-(ιι. Λμι:ιτως ξανιί.ζηιΗι την τl?<ιγωι\ίιι τοι• ιιι-:l?οπλιί.νοι•. 

Διιiί.ου δΕν οzι-'ψΟηzα μψτως 1jτιιv zιί;τοιο ;τιιιzνίδι της ψιL\-τιωίιις 
μοι•. Εγνιίψt�<ι ιSτι ιίzοι•οιι τη ψιJν1j ι-:νι>ς ω>l?ιιτοι• ;τuοοιίJ;τοι•. 

Ε;τε/-\uιί.ι')ι•νιι /-\ιιΟμηι\ιiν %ω Εν<ίJ μι: ;τίεζιιν /-\ιωπιzοί οδηγοί, ιττιι
μcί.τηοιι. Ι!ολλcί. ιιμιί.ξι<ι ιJΗψιί.τηοαv ;τίοι,1 μοι•. Λντι-:λ1\ψΟην ι>τι 
1\μοι•ν ι-:γιίJ η ωτία ι-:νι>ς «μ;τοτιί.ιιφίιτμιιτος» της οι•γzοιvωνίιις zω 
zωοί; \'(L ςf'υω γιcιτί. ()ι''Τι-: )]ςΕ {_)(L τί \'(L Ζ(ί.μω ΖΙLΤ<>;τιν. ! ( {_)<>ι!!:ςιι το 
μοτι'l_) , ι)οί•ί.ι-:ι•Ε τι-:λι-:ίως zανονιzcί.. Δι-:ν ι-:ιΊ l? ιοzο τίποη: το ιΊ;ιο;ττο. 
Νοιιi1Οοντcι; οιιν /11.ιί.zιιι; μι-: ::t!'l?lΖΕψ<ιλιιίιι, εί;τιι δι,νιηιί.. «Ο - zι:, 
στιψ(ί.τηοιι. Κω τιi>ι><ι τί γίνπω»: 

11 ψ,Jν1j μ<JLΙ cι;τιί.\'τ)]ΟΕ <ιμ ιΊτως. «Ι !1jγωνι-: νο ψ'{_)ΕΙς το οι•νΕι?-



γFίο. Μην οι\ηγ�'ίς άλλο». 
Βγ11κα ωτι\ το ιψϊιξι χω μι· τιι ;ι6ι)ω Ι)<Ίι)ωα ;ιι_>ο; το ;τι.ηοιι'ιπι·

(_)Ο τηλι'ψωνο, μιιΗ\ μίλι μωφι•ιΊ. 1:ιι)ο;τοίηι ω ι'νιι γχιφιΊt νιι <ΠΙ ί
λοιιν νυ τ ι_>ιιΙ)1jξοι•ν το ιψιΊξι. Κω ξιινιιγιΊ

ι_>ιιΗι ιπο ιψιίςι ιωι•, ;τι>1• 
fξιαολω 1Οοι1ιτΕ νο Ι'Ι.L"'Τι>ι)Ϊζι--ι τη ιτι•γχοινωνίο. ϊ)τιιν 1jι_>()1, το ιJΙ 1ν1 ι_ι
γ1:ίο, ο μηχ<ινιχι\ς μι' ι_>ι,πψΙΙ' τί ιινωμιιλίιι ι1 ;τ1jι_>χ1-. ΤιΗ• ιαιΊ\rτηιΗι ι'>τι 
δ�·ν 11ξ1·ι_>ιι. Τφιιλ�· το μοτι'ι_ι μ;ι ι_>οιπιΊ κω ιιχι_>οιΊοΟηχι·. Φωνιiτιιν 
πολιΊ fV τϊιςl'l Κ<Η ο' <H'Tl\V. Z:1j;,.ι,H1t· τι> «χιι;τ6», κοίτιιςΙ' χιtι ί"\ι·ν 
ι)(_) llΚf τίποπ. Μοι• Fί;τt· νο ι)οχιμιΊιJ<t) V(l οί"\ηγιjιΗJ) χω (l(_)\')j0ηxιt. 
Μι-- κοίτυςΙ' ;τι·ι_>ίt· ι_>γιt κω ιηjκωοι· τι>ι•; 1,ψι>1 1 ; τοι•. 'Γί"\ιΊΙΙ' το ιφιϊ;ι 
πίιΗιJ ιπο ιSχημιι τοι• ιJι 1νΙ'(_)y1-- ίιΗ 1 κω ξ1·χιν1jιΗψΙ'. Δι-- ν ι·ίχιψι' χιί.μιΊ 
πι'νπ Ι)ιjμιηιι, 6τιιν ιικοιΊιΗψΙ' Κl_Η>το ;τίοω ιω;. Ζ:τιι.μιηψΗφι· χω 
πηί"\ιjιΗψ�· ι'ξω. 11 /Lϊ(_)<HJT1ν1j iΊι·ξιιΊ ι_>ι\ι)ιι τοι• <ιι1τοχιν1jτοι 1 μοι• 1-ίχι· 
Ι)ΥΙ-" t ιιπι\ τι)ν ιΊξονιΊ τη; ;,.ω ι·ίχt' :-ηΊ11Ί ιrω iΊι_>ι)μο. () μηzιινιχι); μι· 
κοίτιιξι, ιΗι νιΊμοι•ν ψί.\rτιωμιι. 

Χι,)(_)ί; νιι ;τι'ι λι'ςη, μιΊ�ι·ι 11-" τη ι_>ι)i'Jιt χω τι_Ηtl)ηςι· γιιι το '(Χ<ψ<'ιt. 
'Γιι,Οιωιι ιrτοι• ιι ίλιΗ 1 ιωι• μι-- zιtΟ1 1ιπ1'ι_>ηι 1η μιιt; (ι,)(_)(t;. Το ιι ιιγητι> 

ποι• t·ίχt· ποιμιΊοι-" ι η γι•νιιίχιt τω• ι·ίχι· Χl_)Ι'<ιΗJΙΊ. ΛνηιιιΌzηιΗιν '(Ιtt 
την <φγο;ιιφίιι μοι• κω τοι•; 1-ί;τιι πω; ι·ίχιι ιι ιωιψίι·; μι· το ιφιΊξι 
μοι•. Δt·ν τοι•; ιιν(ιι Ι'(_)ιι γιιt τον ωi(_)<tτο ιι Ο.ι> μοι•. 'Ο;τι>ω; ί"\ι·ν 1-'τι•zι· 
\'(( \'Ol(ι)(JI-"[ ο ίδιος κιΊτι το ι 1;τ1·ι_ιιι,ι 1ιJΙ%(), ι)Ι-"V /LϊΟ(_)Ι·-ί \'(( %((Τl(t.<'ιj)ΙΊ ... 

(Λ.τιi το .ΠΙ_}fΙJι\ι;υj Ι·ΛΊΊ:' τιJΙ•ΛιΨιVvιil', /<)56) 

Δημοιιιι ι;τηχι· ,πο !ο τι ι•χο� τοι· Ιλιοοι• (.\/ιίι"� Ν5(>) 



ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Τη:; lιο<ί1•1•α:: Μ<ψιj 

[z:τί.ηzτιr:{; είνω 01jμΕιω οι ιινιιr:ιιλι•ψΕις τη; Ε:τιυηίμη;. :τοι• 
uνcιψ'ι>οντcιι υτον ι'ινΟuω:το r:ιιι ιrτην ιιrτοuίιι τοι• r:ιιτιί την ιφχ1j τη; 
ζω1j; τοι•, την η_Ην cι;τι> τη γ{ννηυη :τιψίοδο τη; ι'•:τ<ψξ1j; τοι•. 11 
μΕ'(άλη ιινιί;τ;τι•ξη τη; πχνολογίιι; των ι•:τ�·u1ίχων r:ω των ι_Ηιι)ιοιιzτί
νων. η ο;τοίιι ε;τιη_1{:τ�Ί την λr;τ;τιψfl_111 :τ<ιοιιr:ολοι•Οηιτη n1; �·μΙ-lιΗ•ϊ
r:1j; ζω1j;. ιιί.ί.ϊι r:ιιι η ιινιί:ττι•ξη νι-'ων ψι•zολο'(ιr:1ΓJν r:ιιι λοι:τ1,')ν μιcΟι>
◊ων ιινιιδι)()μ1j; <Πη'.' 1-rtl-\oι•ϊr:1j ζω1j ι:;τ{τοι·ψιιν. r.((T(( Τ(( Τ!'/.Η'Η(ί((
30 - :::;ο ϊτη. :τιψιίί.ί.ηλΕ; fl_) El'νι·; ;"(l_Ι(Ι)ΤΟ;τ()l_)(Ι)\' ωτuιΓJ\'. ψl'Xll(Tl_)(Ι)\'.
ψι•zολι>γων. 1-\ιολι>γιιJν. <ιί.λcί r.((I �-l_)�Ί•νητιι'Jν !lOl'Olr.(ΓJ\' ι)(((ψ)l.) (Ι)ν
;ι:ωuιΓJν. οι ι);τοίι--; flj,ί'l_l((\' f\'(( νι'ο ιι ω; r.ω !Ί)ημιοι'•l)'(ψΗ(\' !·'\'((\' Νι'ο
Κί.ιίί)ο. ιινιιιι �·uιiμι-- νο οτην ;τuογf·ννητι·ι.1j t(l)1j τοι• ιινΟuι,'>:τοι • .  {)
r:i.<ίbιJ::: ιιι'Τι>; <ί;τπτιιι τη; !ιιτuιz1j::: r:ω τη; Ι Ιιιιι)ιι'(ω'(Ιr.1j;.

Ί"<ι ιΗ•μ;τι--ο<ίομιιτα των ι--ιΗ--ι•νητ1ΓJν, ;τι:ιuιιμιιτιr:ιί τ�·r:μηl_)t(Ι)fΙΙ·'ν<ι. 
ΟL''(r.ί.ίνοι•ν ιrτι; i--ξ1j; /)ιωιr:�-'; ιφμ';: 

11 ι·�tl"\L1t'ϊr:1j <ινΟοιΓηινη ι•;τuοξη. ψ')η <ι:τιi την <ιu;ι:1ί τη; ζω1j; τη;, 
�-ξ ιίr:uυ; ιΗ•ί.ί.1Η•�·ω;, <ι:τιi την '(Ονιμο;τοίψτη τοι• (Ι)ίtl_)ίοι• ισιi το 
ο:τ F. ιηιcιτοtι, ><ίο ιο. ι'zυ "ιι ι •το-ι τι •ν 1· ίί)ηιτη". ι ι ιι τΟητη ο ωr: i·'; ιι ντ ι ί.1j ψ �Ί ;. 

ιτι•νωιτΟημιηιr:ιί r:ω νοητιr:ιί /-\ιιΓ,μιιτιι. zω μν1jμη. 
- 'Γμ:ι την ιιίιτΟηιτη τη; '(!Ί'•ιτ�·ω;. τη; ιιιι 1j;. τη::: ιιr:01j;: ιιr:οι1 1Ί

τον μητl_)ιzιi zιψι)ιιιr:ι> :τιιί.μιi r:ιιι την ψ1J\'J] τη; μητ�·'l_)ιις. τοι• :τιιτι'l_)<ι 
r:ιιΟιΓ>; r:ιιι τοι•; 111/.tH'; τοι• 1:ξ(Ι)Πl_ΙΙΖt>Ι' :τ1'ι>1/-\ιίU.ο\'Το;. 

11 r:ιψωνίι)ιι των ιιωιJ1jιτι:ων ι:ίνω η ιιr:ωj: Ηιil_)ι•/-\οι /-\ίωοι, ιι,ιλο
νιr:ίι'; r.. ί .. :τ. μ;τοl_Ι!"ί νιι οι)η'(Ι]ιΤΟΙ'V ιΤ!' ιιι•τιιψοι1;. ι)ιιινοητιr:ι'ς <L\'Ι"

:τ(ιl_)r.1'11·:; 1j ιίί.λι:; ι·ί.ί.ι:ίψπ;. ι)ιιiτι :τιψιιr:ωί.ι•ιJι•ν την ιινιί:ττι•ξη των 
Οl_)'(ιίνι1J'! τοι• οιΓη.ιcιτο; τοι• Ι'μ/-\ι>ι•οι1

• 

!�νι(> ιι\'rιΟϊτ(Ι); η r:ιιί.1ί ιι;τιιί.1j r:ί.ωτιr:1ί ιω1 1ιτιr:1ί (Μιψ11Ί. '✓iv;ιlιli),
η /-\ι•ζω-τιν1j r:cιι η ί)ημοτιr:1j ι).ί.ηνιr:11, r:ιιΟι,'J; ·ι.ω η ψ1Jν1j τη; μηη'
ι_>cι;, ιιί.ί.ιί r:ιιί τοι• :τιιτι-'οιι r:ιιι τοι• :τΙ'(_)ι/)ιίλί.ι)\'ΤΟ';, ιίτι1ν ι)ιuποτίζο

ντuι ωτιί την uγύ.πιι, :τοι1
• (ιi:τ11>; οι μοι•ιτι·ι.οί ξ!'ι_>οι•ν). ι)ίνιΊ ιηη 

ιι f1Jν1j τον :τί.οι''Το των "ιιι> ιωνιr:ιΓJν", 1·νι-:ι_>'(Ο:τοιοι'1ν το �Ίι/-\ι>ι•ο, ι:νι)1 1
-

νιιμcΓJνοι•ν το νH'l_Hr.<> τοι• <TΙ'ιTT1jjl<t, το :τι_>ο�'τοψιίi::.<Η 1ν ιrτην ιίιτr:ψτη 
τοι 1 ί.<JΊΟΙ' r:ω τη; ομιί.ί«;. ιrτην Εr:μιίΟηοη τη; μηη_>ιr:1jς τιΗ 1 γί.ιι'Jο
οιι;, οτην �-- ι•Ίί.ιJΤττία r:ιιι ιττην r.<ιi.1j οzοί.ιr:11 ι::τίι)οιτη! Ι Ιuο:τιιντιiς 
<>1ιω; ι)ιcαί.ιίί)οι•ν ιφμονιr:ιί το οιΓηω τοι 1 r:ω την ψι•z1ί τοι•. 

Διιίιrημοι μοι•ιτιzοί, <J;τω; οι Υι.:Ιωιli Μι.:ιηιl1i11, Οlίνίι.:J' Μι.:!;sί;ιι1, 
ΛΓllηιιυ l{ιi\Ji11sιι.:i11, <>ταν Ει_,ι,mίΟηr:ιιν, ιι:τ<> :τι5η: ωιτΟιίνΟηr:ιιν την 



ι1γϊι;τ11 γω τη 1ω1•01%1j, Η)ιjι.<1Η)(1ν ι)ημι101ιι ιrτι ω'Τ1jν την ιιγιί;τη την 
1-ίχιιν )jι'>η %<ηιί. την γ1Ύνηι1,j τοι 1 ς %tιι ιiτι την ιιΗj-Ηλιιν οτην μητtΊ)((
τοι 1ς, ποι1 t�;ι<1ιζ}-· η ϊt%<Η•γ�: μοι1<Ηχ1) ιπην .-·γ%ι•μιΗJ(1νη τη;.

11 μοι 1ι11%1j %((1 ωοΟψ1%1j ι)ιιι:τιω)ι1't<ιJ'(Ιj<ΙΙ\ :τι_>t';π1 \'tι ιφι.ίιΗ)Ι Ι\' 
;τι_>1ν ιυιιi την γ1'ννψιηv, ιι;ι<Ηj ιιίνο\'τω ο /,οlι.111 Koll,ιly. ( )ι'•·rtι_><< 
μο1 1ιΗ%<>ιτι 1νUϊτης ;ω1 ο Yι:lnιlli Μι:1η1!1ί11. 

- Το έμ\Ιvuο κατακλύζι::ται απιi τα (JUναωllιjματα τιις 1\11μέv ι1ς,
μι; τιιν οποία ι::ίναι <j U(JΙΚU κω ψuχ1χιί ιruνοι::ι)ι::μένο, και τι1 ωιrflιί
νι::ται ταuτοχι_>ιiνως μι; ι::χι::ίνιιν. Λύπι:ς, παγιωμένα ιίγχη , μι::λαγχο
λία, Ι)υμοί αλλιί χ111 χ11vιί, αγαλλίαιr11, αω1ιιοιιξία, ι::νllοuιrωιrμιiς 
ΤΙJς μΙ\Τt:ι_>11ς, t:Πηι_>ι::άζιιuν - U!_!YIJTIX(l 11 flι:ΤΙΚΙ1, UΥΤl(rtΟίχως - ΤΙJΥ 
ψuοικιj χαι ψuχιχι\ του οιιίπλωrη . 

ΊΊ> 1-'μl\ι_>ι'<> ι11 1νοωΟιίητω ιι'>1ιιιτ1-'[_>(ι); την ψΙ'J.Ι%Ιj οτιίιιη ;τι>ι• η 
μητι'ι_>ιι τοι• τ ι_> ι'ιμι ιι;τ1'νιιντί τι>ι 1 : <ιν 1·ίνιι1 Οι·τ1%1j 1j ιι:τιψι_>ι;ττ1%1j 
iTt_H>; την !"(%1'/lO(ll,'\'lj της, Λν !"%Ι'ίνη 1·;τ1Οι•μ1·ί την γ1\•νψ11j ΤΟΙ' 1j 1iz1. 
Το ψ1 1χΙ%() Τt_Η(Ι1 μιι τη; iTt_)(ιJTη; ((1'11]; ((;τ() t_)t_}I ψη; ;Τ({ι_>((%Οί.ω•Οι'ί ΤΟ\' 
ιίνΟt_>ι,J;ιο () 1 ιiλη TOI' την L_(J)\] %((1 Χι>(ι)/l(ΠίζtΊ ((t_)\'ljT1%(ί ΤΟ\' ψι•zωμιi 
ΤΟ!', 1-:νιιJ ((\'ΤΙ()ι'τω;, η ((iΤΟΙ)Ο!.1] τη; !"(%1'/l<ΗJΙ·•νη;. η uγιίπη Π!_!ΙJς ΤΙ\Υ 
αναπτuιrιrtiμι::ν11 ζωιj και το χαλωιrιiι,η<rμιί τ11ς αποτι:λούν πολιiτιμu 
βιι,ψuτu αιιrιοοοξίuς, uυΟιiv μ1ιτης χι1ι_>ιίς χuι uγ<ί.:της γιu ιiλη την 
ζωιj του νέου uνΟv ιιJΠΟU. •

Το ι'μl\ι_>1•0 t-'χι'Ι μν1jμη %ι11 ιι;τομνη1ωνι'ι11Ί, Η·τι•:τι,·>,·ο,-τιι; οτην 
\'!Ί't_>1;oj %Ι'TT<tt_)Ι%1j τοι• μνψιη τι:: ι1%1'ψ1Ί;. τιι ι11•ν1ιιι1Οψιιιτιι. τιι Ι)ιιι>
μιηιι τη; μητt-'t_>ιι; τι>ι1. τιι μηνιΌμιιτιι ;τοι• 1·%1'ίνη τοι• οτ1'λν1Ί. τη 
ιπιίι1η τη; :τι_>ο; την ζω1j. την νιΗ>Τt_>ο:τίιι τη;. τιι ιι'>ιινι%ι'ι %ιιι τοι•:: ιπ1i
χοι1 ; τη;, την ;τοιιiτητιι τη:: ι1;τιιt_>ς1j:: τη;. ϊ)ί.ιι ,,χιιψίιΗΗ>Ι'\'» τον 
(H'l_}I((\'() «χιιt_)((%Τ1]t_)((» ΤΙΗ'. %1 (ΠΟΤ!'l.οιΌν «:-τt_)ι) - '(t_Ηηψιι» '(1(1 την 
μι· λf.ι J\'TI % 1j ζι,J1j το ι •, Λ ν 1\•ιι ;τιιι �ί � !'\' 1'z ΙΊ ι')Ι'Ι.01j την ι ι γιί:-τη τη; 
μητ�'t_Ηις (%ιι1 τοι• ;τιιτt' uιι - t'μμt't)(t) ιι;τιi την ιιt_>z1ί τη; ζ(ι)1ί; 101•. ό�·ν 
Οιι μ;τιψ�-'ιπι νιι ιι1ο()ιινΟ1j %t<Ι να t'%ι'>ηί.ι,'Η1t-Ί την tι'(ιί;τη %tι1 την 
ιτι1 �ι.--τιίΟ1-'ιιι iTt_H>ς τον ιτι•νιίνΟt_>ω:ιι>. οι''Τt-' νιι ιι,•ιι;ττι'•ξt-Ί T)j\' %οινων1-
χιiτητιί τοι• χιιι - ιπ :-τληt_>ιiτητιι - τι; ι\Ψ!.1%t'; %ιι1 νοητι%t'; το1• ι%ιινιi
τηη:; χιι1 την ιφμονιz1j τι>ι' �ιι'ι:-τλωrη %tι1 \"(rίιι. 

Φυσικές χuι ψυχικές υιατuι)(lχι:ς της ι:γχυμονούιruς μ ητ έvι1ς 
ι::πιωι::άζουν ΤΙ\Υ (j'U(TIXΙj οιιίπλωrι1 του ι:μβι_>ύοu %((1 ιι;τοτι·ί.ι)l,'\' T!j\' 

%otν1j ;τι_>ιίnη ιιιτίι1 των ιΗψtιt_>ιι·J\' ιJ\"(Ι.ι><iνι,J\' ιωΟ�-·ηΊι,·J\'. ιri-· ιηοιιι
δ1j;τοη ηλι%ίιι %ιιι ιι\' 1-·%�1jλιίJνοντω: %t(t_)�ΙιιγγΗιι%ι,·J\' :-τιιΟψrt-ΊιJ\'. 
ιτιι%χιφιίJόο1•; ί'>ιιιl-\1\τοι•. :-τιιχι•ιΗιt_>%ίιι; %.ί .. ;τ,-

Οι πιο Π!_!()(J(j•Uτι::ς έvι::uνι::ς UYU(ft:ι>OYTUl χuι οτην κι::φαλuΗιΗ)ΙJ 
ιrημuοίu της crυοιχιjς χuι ψuχιχιj; χuτωrτιίιrι:ως του ζι:vγους χατιί 



την περίοδο της συλλήψεως: Λν αι 1nj η ;ωτϊωτιωη ι--ίνω ;-:u;-:1j. ιη 1γ
γενείς uνωμαλίες είναι δι•νc.ιτ6ν να ε;-:δηλωΟοι•\' ιrτυ πωδί, ;-:ιηιί την 
γέννηοη ({οει 1νες ομάδος 1ιη(_)<1Jν τ ιΗ' Ιlανt·:τ 1οτημίο1 1 

Θεουuλονί;-:ης, :τυι1 εδημοιηι-:1•Οηοαν οτην εφημι'οίδα «τι( Νrι(». ιτι' 
οχετι;-:<5 C:φΟοο της 23ης 2:απμΙ-\οίοι 1 Ι Ψ) ι ). 

!lι(γ;-:ουμίω; Ε%ψ(_)ι'(ζι-:τω, α:τιi ιιηοοίiς %((1 JΤ<(Ιι\((yωγο1•; μίι(
;-:υ1ν1j αλψ)εl((: 11 διάπλuιτη της Υγείας χτίζεται χuτά τιιν πι>Lν uπιί 
την γέννηση περίοδο της ζωιίς: με την ορΗιj ψυυιχιj χuι ψυχιχιj 
ζωή των μελλιίντων γονέων: Λι•ηj t·ίνω η ιψΟ1j ποιiληψη: η Λγωγ1j 
Υγείι(; α:τιi την Λ ι>χ1j τη; Z(lnj;. 

Κuι η οιuπuιδuγιίιγψτη πρέπει ν' αρχίζει επίσης πριν uπιί την 
γέννηιτη: με την uρμονιχι1, φυιτιχή, uωΟιιτιχ1j χuι ηΟικιj ζωιj των 
μελλιίντων γονι:ων - η οποία u:τοτuμιεύετuι, με uντίιττοιχες εγγρα
φές, στην νευρική χυττuριχή μνιjμη του μελλογι:ννιιτου κuι αποτε
λεί την πρώτη πανίσχυρη βιωμuτικιj i)ιi)uχιj του, με τιιν εχbιίλωι111 
της uγάπιις τους προς το μελλογι:ννιμο %ι(Ι την Ι'ςι'•ψωοη της ζω1jς 
τη; μΟ.ι.οι•ιΗι; μητrL_>α; Πl_)Ος την Οι'τ1%(>τητιι (J%ΙΊ\'f'(Ι)\Ι %((1 (Η'\'((l(JΟη
μιίτ<ι)ν ;-:ω τον Οω•μιιιψιi της oμol_)lf 1ιί; %<ιΙ τη ς ιωιι ίι(; της Φι'•ιπι,Jς. 
τη; Ί'{χνης ;-:ω τη; Ζω1j;. 

«Αν Οt:λετε νu βελτιιί>ιτετε τιιν Υγεία του Λαού, uιrχοληΟείτε με 
τους εννι:u μιjνες πριν uπιί τιιν γι:ννιιιτιι ... » οι•ιφιΗ•λn\ιι-- τοι•; πολι
τι;-:οι•ς της ;τcηL_>ίδιι; τοι• ο ιι'Γ(Ι.ος 1-\ιολιiγος Si1· ι:ιΊ.χlι:ι·ίck Tnιl1\)y 
Κί11�. 

Η ΑΡΕΤΗ 
Λ/ιχ,ιιίλ !ιιτψιιί 

2:ημιωίcι τη; λι-'ξι:ω; UL_>ιnj: <(Vι'ιl_)ι--ίιι, ι;-:ιινιiτη;. ι•;π L_>ιφj, ιιξιιiτη;, 
ι;τ1τηι)ε1ιiτης, ι:μ;τε1L_>ίυ, ;τ: L_>οη'ι>ηιιc(, τιμ1j, ι•;τ:ιiληψη:::. ;-:ιιΟ 1j;-:ον, 
πλειιiτη;, η Ο1;-:1j ϊξ1; τοι• :τL_>ιίτπ1ν το ((γυΟιiν ;-:cιι ιι:τ<Ηf ι·ι•'(ιϊν το 
%((%()ν. 

2:τη ψί.οιΗΗ(,ία: ιτωΟιΊΗJ. οτL_><Η/ 1j της Ι-Ιο1•ί.ηοη; :τL_>ο; το U'(ι({)ιi. 
Κιηι1. τον Lωκράτη: το «γνιίJΟΙ < Η( ι •τιiν» ;-:ω η 1 ;-:ιινιiη\τ< ι :τL_>ο; ι)ι ιί
%l_}tοη τοι1 :τL_>α;-:η'οι• ;-:ιι1 τοι• ιμ:ι•;ι.η'οι,. 

Φωκυλίi)ης: «Ο�Ίινιiς ι'L_>ω; ιφι:ηj;». Δηί.ω')1j, ι'ίνω ΟΙΊtνιi (Οω•
μι1.οιο) :τl_}ι1.γμι( ο Fl_)ωηι; ;τ:ι_>ο; την ί(l_}Π1). 

Κcπ(ι τον Ιlλάτωνu: ιι,ι><>νηιτη (ιΗΗf,ίtι), ι(νι) ι_>ι-ί<(. οιι><ι ι_>οοιΊνη, 



�ι%ω<ΗJιΊνη ( « <>μοι» <J7 ! J ( :, «! !ολιπί<ι» 427 J •:). 
Κ<ιτ(ι τον Λιιιιrτοτrλιι: η μΗΗJΤ!\Η( μπ<ιξι'• ()ιΊο %((%t(ί)\', τη; f'ί.ίχι

ψη; %<ιι τη; ι•;ιΙ'l!l\οί.ιj;. (( (()_ Νι%ομ. 1 ΙΟ(ι \)). 
Κομφουκιuνωμ<ίς: Φιί.ιιι.ι.ηί.ί<ι ;.,.ω <ιλληί.οl\ωjΟ1· ι<ι, ωϊ'>1Jμ<ΗJl

0

•νη. 
l'ΙλΙ%(_)ί\'1((, ()[%((Ι()(![Ίνη, τιι:ιΗ\'(Ηj !_)O(Jl

0

1 Vη, %((/.0%(('(((()ί<ι, ()! ι)(((ψιi::: 
των τ�'%ν<ιJ\' ;τ(_)ο; τ<>t•; γοv1-ί;. 

Λπ<i τον ύμνο πιιος ΤΙ\Υ uιι πιj του Λιι ιοτοτrλιι: (/Ιι•ΙJ 2.'το/! 11, 1.2)

Λ !}1·τιί, ποι, ιυrοχτι(ιJιυ μ 1· :rολι• %r3:ro u.:r' το 111·Οr__ιιι'ι,,11•0 γ1'1•οc, 
ιι'ιJu.ι ο ιτιο rιι!}u.foc. 1τxo:r1JC της �1,ιιίς · γιο τη ι)ιχιί ιJοι• u.γvιί μο!}Ιf ιί %11.1 
Ι!ΙJ. :rιΟ11.1•ιΊ %11.1•1'/c ιιτι;ι1 /·.'λλι1.ι)11. Οιωr__ι1'/τω ο :rιο 11ξιιι�ιίλ1ι·τιις Οιi1•0-
τοc, οχr3μι1 %111 1•11 ι•.,0,111 /1•11 :rr51•01·c 1τιι οι)r__ιοι\:; χοι 11.%1πιi.,11.ι·οτ1Jt'C. 

(Λ !}ΠΙJ. :rολι\ιιοχΟ1 γιΊ·ι ι /1!}ιιτι ι'(ιJ, ι ΙΙιίr__ιιηω %ιiλλι1πο11 /1ι'ι,ι. ι 011.c 
;τ Ι'r__ιι, llΙJ. !}01' 1•1·, μ ιψψiς, / χι1.ι 0111•1·/1• � ι;λοιτι5ς f Ι! /:'λλι iι'ιι ;τι5τ_ιι oc, / %ΙJ.Ι 
:τι311οι•ς τλιί110.ι _ιιι1.λ1 (ΗΙΙ'C %111 ι1χιi_ιιι1.1·τικ. 

() Ιlλούταιιχος ((ν(({j Ι' (_) ΙΊ ()ΤΙ Ο LΙΙ)%(_)(ίτη:::, Ι'!_)(ιJΤηΟ1•ί; ι•;τιi τοι• 
οιΗΙ οιΊ !Ίψγίοι• ;τι>1ιι γνι,'ψη �'ι.ι·ι ;τι· (_)ί τοι• ί\Ιι·γιίί.οι• ΗωJΙt.Ι'(ι); (των 
ΙlιΊΗJιι'Jν) %<ιι <ιν ν<ψι'Ί::χι <iτι <ιt•Hi; 1-ίνιιι 1Ί•τι•ι.1j;, <πιίντψ11· «οι•% 
οίι)((. ;τιι'J; <φπιj; %<tt τη; f(Ol_)(j (()(J!'(IJ; ΤΟΙ' ιινΟ(_)ιι'ηοι•. (11 (Π<ίντηοη 
τοι• L!Ι)%(_)(ίτη (Ι'ι)(_) '(ί<ι; --!70 ι-:) 1-ίνιιι: «()\' '((((_) ι•ίι)(( ;τωι)ι•ί<ι; ();f(I); 
1-'χ1•ι %<ιι �Ι%<ιι<ω,·•vη:::» ). 

Κιιτιί τον Ξt::ν<Η/ΙίJντι1 (ι\;τοlινημονι'ι·•μιη<ι Ι!, 1. 21) ο <HHj Ι<Πtj; 
11ι><iι)ι%ο; ο Κι·ίο; ΗΙ ((\'Τι'ωΙJη ιiτι <) Ι Ιι>ιι%ί.1j; %<ιτ<ί τη ν1•υνι%1j τοι• 
ηλι:-<ίιι ι·ξπιίζιιJ\' τον Ι'<ιι•τ<iν τοι• Ηίν Οιι <ι%Ο/.<JΙ 1ΟοιΊ01· την ο�ιi τη; 
«!_)Π1j; 1j τη; %<αίιι;. Π 1 !_)1Ί)η ;τ(_)ο ι'Ίι'•ο γι•νιιι%ιι'Jν. τη; 1 Ι�ι•;τι'ιΟι•ω; %<ιι 
τη; Λι_1π1j;. Ι ·> τοι'•τιιJ\' η :ψιΓηη ι•:τοι�ι.ιiηιν ζι,ηj :τί.1j(_)η ιι:τοί.ιιιΊ ιJΗιJ\'. 
1:ν τοιΊ τοι; ο 1j!_)ω; ιι%οί.ιΗΊ 0ψΗ· την J\(_)πtj. ;τ<ι(_)ιί το γι·'(ον<i; <>τι 
ιιt'Τ1] πο:ωΟ1'πι την ΙΊ'Τt';,:ί<ι 1-ι; τ<> τ1'!_)μιι μι<ι; ο<)οι·• :τί.1j(_)οι•; <ιγι,·J
νιιJν %ιιι μ<iχΟω\'. 

Ιlοίοόος: «τη; <'Ί' ι<!_)l'T tj; 11'Ί (_)ιίηιι Οt-"<>ί :τ(_)ο;τ<ίι)()ι()1•ν (t-·μ:τ(_)<1;) 
ι-'Οηχ�•ν» ('Γ.!]γ<ι %ιιι ημ. 2S 1)). () Ξι-·ν<Η/ <ιJ\' (Λ;τομν. Β, 1. 10) μνημο
νι-·ι'•t-Ί το <Πιχο τοι• l l<Jt<>�ι11•. ιινιιιι t-'l_> ΙΊ �ι-· %ιιl ι11.πι%οι'•; οτίι.οι•; τοι• 
:τοιηηj Ι•:;τίχιφμοι•: «των ;τι\νι,ιν ;τι,Jλοι'•<JΙ\' ημίν :τιίντ<ι τ' <tΊ<ιΟ' οι 
(-)1--οί». �ηλιιι'\1j μι· %<1:Τ<Η'; ;ιωλιJΙ;ν (ι'Ίί�οι•ν) Η; Η)\' <ί\'Ο!_)<ιJ:ΤΟ\' <>iJι τιι 
ιιγιιΟϊι οι ΗtΊ>ί. 

Λημtiκριτος: «μη ι)Ι(( ιι ()ι)\)\', ιιλλιί �!(( το i)ι'ον ((:Τt' ;,: Η1Οιιι 
ιψιφτημι'ιτων» (ιι:Τ<)Ο:Τ. --! 1. l)ίι:Ιs). οηί.<ι�)] <izι ((;f() <1 <)Ι)ο. <ιί.ί.('; ()[(( 
το ιι!_)μ<iζιιJ\' :τ!_)ι-':τΗ νιι ιι:τ �-';,:οι•μt· των ιψιφτημι'ιτι,ι\'.

l\λuτων:«:τιι; '((( !_) Ο τ' ι-·;τί γη:: %((1 ι•;τιi γη:: 1/.l_}l'(H);: ((ψηj; ()\'% 
((\'Τιίξl()::» (Νι\μ()Ι 72.Sι\). ιiίω; ο ϊ.!JΙ'<Ηi; τιΗ' %ιιιηιοι• bi-·ν μ:τοψί νιι 
:τιι!_)ιιΙ)ληΟt--ί μι-· Τ)]\' ίι!_)Π1j. 



Πλούταρχος (ΣιSλων VII): «cφεη1, ης κτιirω μείζον οι•δέν οι•δ' 
11διον», αι_Jετιi, τι1ς οποίας δεν υπάuχει μιιγαλιΊτει_Jο κω γλι•κιΊπuο 
απ6κτημα. 

l'ουσσώ: «η αρεηi είνω εμπ6λεμος κιηιίοτιωης. 1 Ιuι-';τει νιι 
πολεμούμε διαρ;ω'ις με τον εαιιτύν μας». 

Κοραιjς: «η αρεηi έχυ πολλοιΊ ς διδcωκϊιλοι,ς, ιιλλιί ολι'γοι•ς 
μάρτυρας». 

Λόγοι του Ι ησού: «τι γuρ ωψελείτuι άνΟuωπος, ειίν τον κι>ομον 
όλον κερδι'οει, τι1ν δε ψι1χ11ν ωrrυιi ζημιωΟεί:». (ΜοτΗ. 12.'Ί; 2(ι)

(Λ:τιi το /Jι/3;..ro τοιι «! /ι5Ηι ν κω Διιιτ(,,, ΛΗιί1,ι1 /IJ72) 

Αλίμονο, Μιφδι>νιε, ενιϊ\'ΤΙ<ι ΟΕ η'τοιοι•; ιL\'Τl)Ες �'ψΕι_JΕς ι:μιίς γιιι 
να πολεμψωι•με, οι ο;τοίοι δεν αγωνίζοντω γω κιίποιο ι•λικι> κι' ι_J 
δος, αλλcί γω την αι.�ι:η1. 

ΙΙΙ'ΟΔΟΊΟΥ (!ιιτοριΊι Θ, 2(ι - 27) 

(Λόγοι /Ίι-'ρυη ιιξιωμιιτοιίχοιι, ,ίψχ; τον ιιuχιοτψiτηγο των Ι/ι·uuικυί1, ι)ι ιι,ιi

μεr,ιν, μπιi την μιΊχη των Θιρμο:τιιλυίν, ιiτιιν ,ίλι;uοιιοuιίΗηκιιν ιiτι οι Ί:'λλφ•ι,:; 

ε(χιιν uιιγκι·ντρωθι-( uτην Ολιιμ;τιΊ1 γ111 τοιιc; ιιΗλητικο,;c; ιιγυίνπ;, μι· μιiνο /Jψι/11(0 

υτου; Ι'ΙΚΙ/τι-'; ι-'νι1 uτιγιiνι ι-λιιic;j. 

Λψιιίι_Jεσε την uι_Jεni απι> κιίποιον ποι• ι:ι•τι1χι:ί κω τι>π ο' ι>λ<ι 
του Οα είνω ιω11μαντος οτα i:'ιιίφα οπιi ιδιοη'λΕl((, οτοι1 ; κι1;τοι1ς 
απι5 μui.Οακύτι1τιι, οτοl'ς Οι:οι'�ς; ιιπιS i:'ιεΙιJιi:'ιωμοvίιι, ιποι1ς ϊψιιποι•ς 
απύ φ06νο, ιπ:ους CL\'T()Eς απιS ψι>Ι10, ιπις γι•ναίκ�--; ιαι> ψληι'Ίονίιι. 

JJΛΟΥΙΛΙ'ΧΟΥ (1/ΙΙικιί, 3.17 C) 

Βιογραφικά του διάσημου μουσικού Φραντς Λιστ 

τvα uξιιίλογο uπιίοπuuμu ύ.ι_ιΙJι_ιου της l:οψίuς l:πuνούί)ιJ. 
«ΝΙ:Λ 1:LΊΊΛ» l'J27, ι,;·i.. (174 

Lτην Ιταλία, που τη ζει ο ΛΙιJτ ια' ιίκuη ως ιίκuη, ;τιiοιι Ο�·ίιι 
τοπία 'fl(( πuοοκιΊνημu τη; Φιίοιcως κω τη; ψι1z1ί;! .Ζ:τη ι>ιίψη ζ�:ι 
οί.οκληuωτικcί το Οι:ίο ιηίzο τοι1 J';ωίη:: 

«Εί11ι; �,ι11zι.: wι.:lt, l1ist ιJιι, ο H.om!» 
(Τνυς ολιίκληψχ; κιίuμο; ιι'ιJΙJΙ ι,J l'υίμη 1) 

κι αψιΕι_JίJJνΕι ιπ:ον Ολι'•μ;τιο Ι Ιοιηηί τον «Τουιικού.το Τύ.οοο» τοι 1 • 



Εμπνι-:ι•(ψfVΟ ({;{() την ομιιJ\'Ι'μη η_Ηtγ<ιΗ)ίrι ΤΟ\ 1• 

Λιrτ:<Sς ο Πι_JΟV<ψιοι'ι;,:ος τη; Μοίurι;, () Π<λ'(ί'.()Ομιος ΟuιυμΙ)Ιϊ'ΤΙj;, 
1ψμηνι:ι'1 Ει <Soo χrιν{νuς Ι)ωΗινιrηιι'νο; ιίνΟuωπο; Ι)<t0Ι-Ί<ί ;ι.ω ο;-ω
ι_J<ιχτιχιί, τοι•ς ΠΙ-'ι_Jί<1-η1ιο11 ; ι·πιγιΗψμrηιχοι'•ς ιπίχοι•ς: 

«Οπ.οιος ι)πι {ψ.1.γf: π.οτ{ 
,llf' ι)uκ(__)Ι 1(1 /1ψμμ { 1/() το ψι,ιμ ( f()/}, 
ι5π.οιος ι)f:ν {μ,ϊιιf· ποτ{ 
(.1.Τf'λf'Ιιιιη.·ς /Jωτ(.1.1/Ιιψ{ιιfς ιη•χπς 
κλ(.1.(οι1τ(.1.ς κι (.1.Υ(__)Ι'Π.1/(ιίντας ιπο Κ(!f/Juτι ΤΟ/!, 
/:'κfϊ'ι1ος ι)f·ν ιτος γιιιι'J(__)ιω· ,,οτ{ 
ι,ι Οι(,·ς τ · Οι '(__)(1 ι1011 ι)ι Ψιi,ιι ,ϊc,!,,

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 

'/"η:; ιιι (ιινιμπη:; Δι,\υί:; ΚιιλλιΊJΊΙ/ 

Το μf·γϊιλο 1--νδιωι ι' (_Η)\' ποι• ;τrιvοι•r11ιίζι--ι οιjμι-' (_)rι η 1·).ι·ι•οίνrι ι)ι-' ν 
Ι)l_)ίοχπω μ6νον <Πrt <ις1<1λογιι λι·ίψrιν<ι των Ι((_)χ<ιίων μνημι--ίων ί'.<ιι
τοι• μι;φοιΊ Μοι•οι-- ίοι• τη;, ιi<Η) οτην ωτιψίιι της π<iλι·ως ;ι.ιιι των 
<ψχιιιοτιjτων τη;, ι·ξ ωτίιι; τη; λι-ποι•vγίιι; ο' ιιι•ηjν των Ι:λι--ι•ιιινίων 
Μι•ιπηuίων. 

Λ;,:6 τι; ιινιω;ι.ιιψι'; χιψίω; τη; Λvχ<ιιολογιχιj; Ετωuι-- ίιι;
ΛΟηνιι)ν, γίνπω ψιινι·v6 ιiτι η ;τι--vιοχιj Ι]T<t\'f- ;,:1Οιιν<1ν ;ι.ιηιΗ;ι.ημι'νη 
κω ;φιν ια6 το 3.000 :τ.Χ. Ι Ιιίντω; 0f-τι;ι.6 ψrιίνπιιι νιι Είνω, ()ΤΙ 
ιjnιVf' χιηοικημ;-\•η ωτ6 το 3.000 - 2.000 :τ.Χ. κι' f';τιΊΤ<t. χιιΟιι',; ;ι.ιιι ο' 
6λη την rψχιιίιι ιιποuιχ1j 1-- ;τοχιj. 

11 <ψχιιίιι ;τ()λη ιjnινι-- χτωμι'νη οτο Ι1uυχι1Η)Ες ι'•ψωμιι, διωvι-:ίτο 
δf· οτην «ιικ(_)<1:τολη» ;ι.ιιι την «;ι.ι:ίτω ;τιiλη» ;,:οι• ιαοτι--λοιΊοαν μιιζί ΙlΕ 
την :-ΤΙ-'(_)ΙΟχιj τοι•; ι'νιι ια6 τοι•; <ψχιιίοι•; διjμοι•; τη; Λττιχιj;. ΕκΕί 
οδηγ<Η1οf· ιiπω; ;ι.ιιι oψtf'(_)<t ι'νιι; α;τ6 τοι•; ;τιο ιτημοντικοι'•ς δv6μοι•ς 
της <ψχω6τητιι;. η \ι"ι_J<ί Οδ6;. 

Τη ψιjμη 6:τως ;ι.ιιι την ιι;ι.μιj τη; ιίλλω<ΠΕ η ΕλΗοίνα την χψω
ιrτιί ιrτcι λΕιτοι•vγιjοιι\'Τ<t ο' ιιι•ηί Μι•<rτιjvω, :-τοι• η αχμιj τοι•ς χvc:ίτη
οι-: 1.500 ;τfΊ)ί;ωι1 χv6νιιι. ως το τΟ.ο; δηλιιδιj τοι• 401 1 :τ.Χ. ωι,Jνα χι' 
Ι'ΠΙ'Ιτα <ικ6μη, γιιι vu κλι--ωΟοιΊν Ο(_)Ι<ΠΙί'.c:ί α;,:6 τον ιιι•τοκ(_)<ίτοvα 
θfΊ)διiοιο ;ι.οντιί ιrτcι η'λη τοι1 4οι• μ.Χ. ωι,Jνu. 

Τι( ί{f(_)tφημ6πvιι ((:ί() 1(( Ελληνι;ι.c:ί Μι•σηjvω, ως fίνω γνω<Π(), 
1jοιιν τη; Κvιjτη; :τvο; τιμ1j τοι1 ΘωιΊ Δι6;, τα ω.λως λΕγ6μFνα 



Μινωϊ;ώ, τα Κα/-\είuια στη ΣιφοΟuιί.%1] %ιιι τιι [λει•ιτίνιιι ;ψος τιμιj 
της Θεάς Δψιητ(_)ας και της %ι1(_)ης της Πεuοεψι1νης, τι:λιΗ•μι-:να ιπην 
Απι%ιj. 

Τί 1jοαν 6μως τα Μuιπ1juια: 
Ένας cψεu6λη:ττος ε(_)ει•ν11ηjς μη δίδοντας σημιωίιι ιπη γνrι'ηι η 

των ε:τι:τολιιίων ε(_)ει•νητυ'η1
, ποι• ιυχιψίζονται ι\τι τ ιι ιt(_)χrιίιι 

Μι•ιmjι_>ια ψταν πλιί.νες t(Ι)ν ε0νι%ιι'Jν tE(_)f(ιJν, %ω :τοι• ε:τι,Jψι-:λοι•μ�> 
νοι α;τιi τις δειοιδωμονίες των ιψαΟυ'>ν τοιίς ι-:ξα;τιηοιΊι�ιιν, ι-'χι-:ι :τολ
λι:'ς :τιΟανιSτηη:ς να γν(Ι)(_)ίοει ένα μέ(_)ος της αλιjΟι-:ως ιτχπι%ιί μ' 
αιιτ(ι. ΙΊιηί ζητιι'J\'ΤUς /-\ιίιτιμι-:ς %αt ζιιJτt%ιiτψες ιψχ{ς ιτι-: %tί.Οι: Ouη
O%ft'τt%6 %(Π(((Τ%ftίωψιι ;τοι• είχι-: μιu μα%uι\χuονη %(,(( i'>ια(_)%1] 1-:::τί
δι_>ωn1 %t ' ι-:;τιuuοιj ιττοι•ς uνΟuιι'J:τοι•ς, ο· uνuζητιjιτει την ιψχιj %ω 
την ωτία η1ς i)ηιιιοι•uγίιις τοι•ς %ω Οtι μι),ι:τιjιιει μΕ :;τuοιτοχιj ι\ιιιι 
οti>ζοντω α::τ6 τα τι•:τικcί. της λειτοι•ογίιις τοι•ς. 

'Cτυι ι\μως Οα χuι-:ιιωΟεί νιι οτ(_)ιιψεί %tιν�·ίς πολιί πίιΗιJ ιττιι :;τuοϊ
ιπο(_)ι%(ι χuιSνια, ο' Ε%Είνα :;τοι• μιiνον η :τtψtί.ι)οοη των μιίΟων %ω η 
αι_>χωολογι%ιj Ο%ιι:τcί.νη μuς ε:τιτuι'ποι•ν νtι Ε(_)ει•νιjοοι•με. ΙΊιηί 
Μι•ιπιjuιιι γενι%ιί. ιτημαίνει το tt::τ<Jι_>(_)ητο μι'uος της λιηuείιις. ι1ιω 
δηλαδιj γίνο\'ΤCtν μι•ιπι%ιί. μϊιτα οτο ΙΕ(_)<), ιττο ο:;τοίο ιι::τιιγι)(_)ιι•ι1τtιν η 
είοοδος ιττοι•ς cφι•ιjτοι•ς. 

Λπ' ω.tι τα μι•ιπιj(_)ιcι, ηι 1:ί,Ει•ιιίνl(( ιjιΗιν τιι :τ�φιοιΗJΤΕ(_)tt ιτ1°/-\ιι
στtί. %ω η :τιΟιινι1π(_)η ιψχιj τοι•ς ιjτιινε η �-ξιjς: 

Σι•μψωνα με τους μι•Οοι•ς, ο πuιΓJΤος /--\ωτιλιtί.ς των οχυ)ι1ν :;τuωτιi
γονων ανΟ(_)tι'J;rtιJν η�ς Λπι%ιjς ιjτιινΕ ο ΏΊι•γος ιj Ωγιίγης. Οι %tί.τοι
%Οl που τον Είχανε γιιι ιψχηγ6 τοι•ς ζοι•οuν την α:τλιj φι1οι%1j ζωιj, 
ε%είνη ;rou τοι•ς ε:;τι'τ(_)ι:;τε ο πuι,JΤιiγονος :;τολιτιιψι1ς τοι•ς. 2-:τιι χuιi
νιu αι•τοί• τοl' ΩγιΊγη, πuιί.ιττιες γι-:ωλογι%ι-'ς μι-·τιφολ!'ς rινωπιί.τω
οαν την Λπι%Ι1, τη Μα�()γι-:ιο γενι%rί., τtι νηοι(ι %ω τις '(l'(_) ίιJ ιπ1·uι1:ς 
της, γνωοη'ς ως %ατιαλι•ομ6ς τοι, ΩΊι•γη. 

Οι 1 ]ελωτγοί ποι• ό::τω; πιοπί•πω ψτιιν οι %ιί.τοι%οι Ε%1-:ίνης της 
εποχιjς %ω οι οποίοι λιί.τuει•αν οτ Θεά μητ!'(_)tt - ΙΊ1, τ(_)ι>ιωγμι'νοι ιιπ' 
τον %<ηα%/.υιτμ6, Τ(_)tψιjχτη%<ιν ιττις πλαγιϊς των /-\οι•νt,'>ν %ω !'ι)ιι'> 
ιπην Λττι%ιj %l'l_)l<JTE(_)<t οτις πλαγι{ς τοι• Υμηττοιί _ 2-:τιjλωιτιιν Ε%Εί 
τοι•ς Π(_)ti>τοι1ς /-\ωμοιΊς της Οuηο%είtις τοι •ς :;τοι 1 α:τοηλ�:ίτο μι1νον 
απ6 με(_)ι%{ς ιεuοη:λειττίες, Ουοίες %ω Π(_)<ΗΗ/,Ο(_)Ι'ς ιττη Ηυί. - Ι'η 

tπην cφχιj. 
Ο Ελειιυίς έγγονος του ΩγιΊγη α:;τ6 την %<J(_)η τοι• Δtί.1:ψtι (ιj 

Δείuα) i'.ω γ1 1ι6ς τοι• Οεοιί Euμ1j, ο ιοχι•t_Η)ΤΕ(_)<>ς :;τνu•ιωτιzιί. ιί.νΟuω
:το; εκείνης της εποχής (ή ο Μι:ιτίας ι1πω; Οcι τον λι'γαμΕ ι:μ�:ίς 
ηiφα) στήι__Ηξε τα :τl_)tJJT<ι tE(_)tί αεί %Ul ιτι•ιττηιωτοποίηιτ�: την π1:λιι-
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--1 () 

ονομcωίυ των Μεγάλων [λει 11Ηνίων. Γιιι τοιΊτο χω μf.QΙχοί cι;τοι)ί
δουν την ίδοι•ιnj τοιις ιπον ΕιΊμολ.,,ο τοιΊτον. Ένιι φαίνπω ν<ι ι--ίνω 
όμως: σωστό, 6τι η σι•οnμιατο:τοιημένη οογιίνωοη των Ελι:ι11JΙνίων 
Μιχ(_)r,Jν χαι ΜF.γ6λων, οψείλπω οτον Μοι•ιΗιίο χω μ6νον η πλιχιj 
ταχτο:τοίηυη των Μεγ6.λων Ελεt'LΗνίων ιπην Ελπ•οίν<ι. οφι-- 0.πω 
στον ΕιΊμυλ.,,ο χω στον δεί•η:(_)ο Κι--λΗS. 

Τα Μιχοίι [J .. ει•σίνια πελοιΊντο χιίΟε χQ(Jνο χ<ιτιί. τον μιjνιι 
ΛνΟεοτηοιuJνα (Φφοο1 1C1(_)ιον- 1ιί(_)τιον). Κιί.ΟF. χοι5νο ε:τίοης χι;ι 
επί 9 11 14 ημέοες, χ ιπιί τον μιjνα Βοηi'φιψιι,Jνα (>�ι-- ;ττ�'1ψο ιο
Οχτι,>Ι)(_) ΙΟ) f.Π ί.οι'Ψτο χω τα Μ f--yιί.λυ. 

Οι μι•οι Ίμενοι οε ω•τίι ( ... ) ;τι-- υνοιΊιΗL\' ιι:τιi χα0ιφμ6 ιπι\ τον 
tf. ι_>έα τον λεγ11μι-:νον Υδι_> cιν1\ν χι ιψχίζοντο 6οχον μι11πιχιiτητο; �·;τι
Ι)α!.λLiμΕνο ο' ω>τοιΊ; u:τιS τον χιιλοι•μι-:νο μι11πιιγωγ1i 1j ιι-- ι_>οψιί.\'Τ)j. 
Κατ6:τιν F.:τC!ΙQ\'αν μω :τι_>ο:τιφωrχπ 1ωπιχ1j i)ιι)ωrχιιλίιι :;τ(Η' τοι•; 
έδινε την ιχανιiτητα να εννοιjοοι•ν ιψγιiποα 61ω Οα τοι•ς ιι;τι-:χιιλιΊ
;ττοντο οτιι Μι-:γιιλιι Εί.ι-:ι•οίνιιι. 

11 τέλεοη των Μηιί.λr,Jν U,ι-:ι•ιτινίων ιί.οχιζ�-- ω; ι·ξιjc: Την :τι_>r,πη 
ημF.(_)α οι μεμι•ημι'νοι οτcι Μιχυ<ί. ξ�·οηχι,'ινο\'Τιιν ιπην ΛΟ�jνιι χω γιrι 
τοιΊτο ω 1ηj λε'(<)Τ(!\Ι "Λγι 1 l_)μ<i;11

• Την ι)1·ι'1πι_>η μ�: ;τομ:τ 1j :;τ1jγωνιιν 
στην :τ<ι(_)<ιλίιι 1i;τοι 1 εχιιΟcιοΓί,οντο χ<ιι η ημι'(.)<ι �-- λ�'γ�-- το "ί\λω')ι· 
μι\παι". 11 τοίτη 1jτανι-: ηιι�Ί_><ι νη<Τπί<ι; χω μ6νον το l)ι_><ί.ι)ι• 1':τωι_>
ναν F.να ί.ιτci δ�-:ί;τνο, :;τλιιχοιΊντιι ιι;τιi μΟ.ι χω <Τω(ψι. Την τ�'τιψτη 
ημέt_>ι! :τcωοέφ�-οιιν Οι•<ΤίΕς: χω γιν1iτιιν η λεγ6μπη 11%(ιλ1ί.Οω 1 χιί.Οο 
δο;" δηλιιδ11 ;τομ:τιj ιπην ο:τοίιι ψΕ(.)<iτιιν <ΤΕ ιί.μιιξιι <Τι 1

ι_>1iμ1·νη ιι;τιi 
Ι)<Jδια χαι ποι• ,ην αχολοι•Οοι•<Ηιν γι•νιιίχ�·; μΕ 'Ίιι 11πιχ�'; χίοπ;" <Ττο 
χέοι, ·,ωλcί.Οι ποι• ;τ�·uι t'ίχε οιiί)ιιι (οίι)ω) ·,ωι "ο;τιiι_>οι 1ς μ1jχωνος" 
(αψι<>νι). Την :τ�-'μ.,--ττη ημ(ι_>α, η οποίιι ληιiτιιν "λιψπιί.ι)ι,ιν ημ�'ι_><ι", οι 
μιίστες με λαμ.,--τϊιδFς οδη'(οι•ντο το Ι1ι_>(ιι)ι• <ι:τιi τον Διιί)οι''fο ιπο νωi 
τη; Θε6.ς Δ1jμητι_>ας στην Ι).u,<Τίνυ χω bιιινι•χτέt_>Ει•υν αι--ί. 

11 έχτη ημ{ι_>α χω η :τr: ι_> Ι<ΗΗJΤΕι_>ον ι�-011 ίtπ' <>λι·ς λι'γοτιιν 
«'Ιcιχχο;». Το ιί.γαί.μα τοι• γιοιΊ τη; 0Ηί.ς Δ111ιητο(ις τοι 1 Ίrιχχοι 1, ιrπ
ψανωμένο με μΊ 1

t_>τιίι χω μι· λ<ψ:τιί.ι'>α οτο χέuι, ψΕt_><iτιιν υπι1 το 
Ελπ•οίνιο των ΛΟηνί,'ιν ι)Ιί! τη; 1 �-ι_>ίί.; οι'>οιΊ την ο:τοί1ιν χο<ΤμοιΊοι�ν 
ναοί, Ι1ωμοί χω μνημΕίιι, οzπι;ι.ιί. μ�-- τον ιψ<i της Οι·ιί.; Δ11μητι_>uς χω 
τη; Ι Ιει_>οΕψιiνης μι'•Οο, <πην U.ι-:ι•οίνυ ιινιί.μ�--<Τα οι-: ιΊμνοι•; χω J.ίψ· 
μ<>ιJΊ 1νες ψJ)νt'; (ιιυ.χί':ι:ιν) τοι• ;τλ1jΟι>t 1 ;. ΚuΟιιι)(ζοντο ;τιί.λι ιπο 
αλμιψ<> ν�--ι_><> των ΙJΕιτιiιν (Λίμνες: Κοι•μ<Η•νι)οιΊ

ι_>ιΗ•) χω τ<ι μΗrιί.νι 1 -
ϊ.τα έχανιιν την F.ί<ΤοδιS τιΗ•ς: <Πψ' αγία π<>λη ·ι.ιίτω ιι:τι> το φως των 
ί.αμ.,-τάδων. Τ<>Η cί.uzιζιιν υ;τι\ το1 1ς Ι�"QΕίς: τcι ω.ηΟινιί Μι•<Π1]QΙ(Ι. ·ι.ω 
της μυοτuγωγίας οι τι--ί.εη'c χω οι ιί.ξιοι γι' υυτές ονομιί.ζοντο 
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«Ι'Π<);ττι-- ς %(Η ι-'ι1,<ψοι». ΤιiΗ <ί.uzιζ<(\' «%{(()(((_)/lΟί %((1 ι<Ξ,(('(\'Ιιψοί,, 
χοψιιμ οι \'{( χ<ιμ ηλιι)(Ι()\'\' τον <ι (_)(('(il() Π()[' zωu(,χι Τ()\' ιί.νΟι_ιω:το (1.:Τ() 
την 01:ι\τηηι %ω ποι• ι! 1·νΟι>ι•ι11ωψιi; 1'<1 Οι(\'!' ιπην ι';ι,ιπιωη. 

Οι νι•znοινι:; γιιψτι';, ΟΙ μι•οτιzι'; νιΊ;ι,π;, Τ(( μι '(<ιί.ιi:τι_ιι·;ω ()ι·ι'ι
μιηι(, ι)ωγ1'ίl_)ιιν1_. οτις ψι•χι':: j)ιιιJιϊι'; οιγι:ινψJΙ-ι::. Οι ο:τοι'ι'><ιίι: 
0;01vι'ς Τ()\ Ι bοιί.μιηος τη:: μι·γω,η; Ηι <ί.; Δίj,ιηη_Ηι;, η :rιϊ_)Ι:τi.,ί.\'Ι}Οιj 
τ,1ς οτη γη, η Οι.ίψιJ τη; γω το zιφιi τη; ;ι,ιi ι__>η; τη; ;ι,ω η χιφιί. ιπ ην 
ιινΕι\>t·ο1j της, ιαοπλοιΊιων το ;ι,ι•uιιιιπι__>ο Οι'μ<ι των οι•μf\οί.ι;ι,ιΓιν 
Π<(l_)<Η πιί.ι ι Γων. 

Κιιτιί. TιJV μιΊΟον ιιι•τιiν η Δ1jμητι__><ι ιιν<ι�ηr ιιι\'ω:: την ιψ:τι1.Ί1ιι'νη 
ιιπιi τον Ι ΙλοιΊτι,ινυ ;ι,ιiοη τη;, tji.Oι· οτην 1-:ί.�-ι•ιιίνιι zιιι ιι ιί.οςπ1j(),1;ι,1· 
zι>ντ<ί. (JT{)\' ι·,ιωιλιιί. Κ1·λ1Ί). 11 ()ι·ιί. ΙΊ"(\'ιιφονη '(11( τη ιι ιi.ο;ι·,,ίu 
1Ί'>ωο1· <Πι>ν ΊΊ_>ι:rτιiί.�-μο Tl)\' γι•ιιi τοι• Κι).Η!ι·• τι1ν πι__>ιιηι) ;ι,ιi;ι,;ι_ο ιπιι
l_)ΙοιΊ κω τον Η'>ίbιιςι' την %ιιλί.11' ι__>γ1·ιιι τη; ΙΊ1;. Οι μι\ηι; μι'ιΗι ιπο,· 
ΙΙ'l_)<i χιιJ{._)Ο 1'μιμ ωΊ ,-τι1 τι:: .η_>ι'ιςιΊ:: τη; ΗιΊί.; Υ.<ιι ηι ι· ι·χ<'ιι__>ιιιτιι ιj τιι 
λι•:rηuιί. ιιωΟιjμιιτιί τη;. Ι•:ν1jοπι•ιιν ι; ηιιι' ι__>ι·; ;ι,ι(ι την ι'\ι·;ι,ιί.τη. ι'πω:: 
Ι'%Ι'ίνη, ι';ιινιιν τον «%1 1;ι,1·ιιινιι». 

ΔιΊο 1jιJι(V οι ι.ιι•ιηη(_)ιι,-Jι)ΙΊ; τιΊ:τιJΙ οι ο:τοίοι 1·τ1·λοιΊ,·το ιJΤι) ιι (_)ιi 
«τιι bοιι'ηιι·νιι» (οι Π(_)ιί.ξιΊ; οι πί.οι··μι·,Τ:: ιι:τιi τοι•:: 11,_ιι ί:: ;ι,ιιι τι)ι•:: 
/11'/ll'!]Jlι',,ιH•;) %1(1 «Τ(( ι)Ι-Ί%\'ΙΊμι·νιι» ,'>ηί.((ι)\j Τ(( ()(!{( :T(_)()(j(I t'ι)()\'Τ((\' 
ιπιι μϊιτιιι - Οι·ι'ιμ ιιτιι. 

Λ:τιi Tl( «bι__>ιιψΙ'ν((» ί)Τί(\'1' η ;;f{((_)((ι)()<Jη ![ΙΊ_)lr.(ι)\' ΙΙΊ _ΗιJν {(\'Tl%1Ί!ll'· 
νων, ;ιοι• τιι ι'ιγγιζ{(ν οι μιΊιπι·;. Τ(_)ιΗΙ 1j Οι"ίιι :τι)Ι' την 1·'(1·ι'•ι)\'ΤΟ. ιιί.ηΟι
ν1j μπιίληψιJ :τοο; ιινιίμνψιη τη; Ηι·ϊι::. Την Φ((\-τιωίιι ιιι·:.Ξ,ιί\·ιι,·ι 
πιφιί.bοξοι τιΊ;τοι. λ{ξιΊ; μι•ιπψ_-,ιιιΗ'�ιΊ; :τι Η' ι·:τι νΟιΊμιζιιν τιι ι11Όιιj\ο
λιι. Κϊίποιιι οτιγμ1j ιιτο j)ιίΟο; τοι• ΙΙΊΗ)Ι·• ιι%ιΗ'"(ιiτιιν1 η ιι ι1Jν1j τοι• 
Ιt"l_)<Ηj:ι'ιντοι• ιινι'ψΗΗι οτι; λι'ιμ ι1

ιι:ι; των ί.ιιμ :τιίι'>ιιJ\' :τοι• ιι ι,·ινιι�ι·: 
«ιt·ι_Ηiν ι-'πκΕ :τ6τνιιι ;ι,οιΊ

(_)ον 13 ι__>ιμ ι,·ι Β ι__>ιμιiν» ;ι,ι' ιίi.ί.οπ ι'\ι·ίι.νι(\'Ι. 
ιrτοι•; t·πιi;ιπς «Tl) μt'γιι ;ι,ιιι ()ιιι·μιιιπιi ;ι,ιιι πλιΊιiτιιτιJ 1·:το:ττι;ι,ιi ι·;ι,ι"ί 
μι•ιΠΙ)l_)ΙΟ, t·ν οιωπ1j πΟι'(_)tιιμι'νον ιπιί.χι•ν». 

Ύιπt't_)ιι ιι:τι\ ι)λιι ιιι'Τιί. γίνπω :τι-- ι__>ωοιiποο ;ι,ιιτιινοηηj 1j γπι;ι,1j 
t'ννοιιι τιιJ\' ιτι•μj1ολιιτμι,,J\' τυι·'Τιιιν. 11 ζω1j τη; ιι ιΊιιι·ω; ;ι,ιιι η 011-'οη τη; 
μt· την ;ινι:ι•μιιτι;ι,1j ;ι,ιιι ψι•χι;ι,1j τι·•χη τω• ιινUι_Jι,ηι>ι• t·ίνιιι το j-\ιί.Οο:: 
τη;. 

Κω yίνπω ιιυ\Τι__><i ιι;ι,ιiμη ιiτι γιιι τοι•; μιΊιτπ; t·;ι_t·ίνοι•; ιινιί.μιΊΗι 
ιποι1; ο:τοίοι•; οι ;η'(_)ιιτιτιiτt'ι_)Οl ΙjιΗιν γι•νιιί;ι,t·;, η ι•:τt'(_)j)<ιτι;ι,1j ιιημ<ι
ιτίιι τοι• ιJιίιΗ' 1-:ί,tΊ'ιJΙνίοι• ι'ψιί.μιιτο; 1jτιινf η %t'ι_JΙιiπ ι__>η.-
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Το σώμα και η ψυχή 

ι:ιuγϊωΟηοιιν οι ιψι.ιιίοι :τοιηηιί bια την λιηl_)t-ίιιν τοι• ι,ψιιίοι•· 
Εll_)'(ιίοΟη;ων %ω οι χuιιττιιινοί ι•μνο'(l_)<ίψοι ί")ω την λιιη_>�-ίιιν τοι• 
01:μνοι•. Οι cψι.ιιίοι. ιινι•ιj>ιιΗΗινη:; το οι,ηιcι μιιt.ί μΕ την ψι•χιjν. ι-<Ξ.ι•
μνηιJιιν το '(t'μνι1ν· οι zuιιπιιινοί το %L_)l'fψ1-'νον: - «μη γω το (-:)1·ι1. %<tl 
ιμινιj %ομμιίτι %l_)t'ιι; 1 ,,. Διιι τον λιi'(ον ιιι•τι1ν %<Ll ιιι <ιγιο'(ι>ωι·ίιιι, 
<J<ΤCιι ι\f·ν 1'1.ot'\' ι•:τ· ι\ψιν T<rJ\' ιιι_>ι.<ιίιι :Ίl_)<iτι•:τ-ιι. !'\' ιιJ ι-ίνω Ο((ι•μιίοιιι 
f·ι; :-τι_><J<Η,nιι %<ιι f·νί")ι'•μιιτιι. ι•οπι_>οι·•ν fΊ; την ι'Ίιιιγι_Ηιιι·ιjν τοι• ιΗ,-ψιι
το;. 11 ιιιι'Ίι,,; Hf ι•λιt%ιοf·ν Ι'ντιi; <Πl";'νοι• ιΗιψιιτο; ΤΙ]\' ψι•ι.ιjν %<ιι 
f'ς(ι%οί.οι•Οι,ί νιι την %<Lτt]'{<)l_)1] Ις(Ι) τιrJ\' %l'{%ί.ίι)ιιJ\'. Λ:-τι\ ι' ι•ιηλιιχνίω' 
ι)ι-:. %ιί;τοι• %<ί;τοι• <Ηιν ψωμί %<tl νt'l_)<i. την :-τιψηγοψ-ί μι· την ί)ι-ι•τι'
ι_>cιν :-τιιι_>οι•οίιιν. μι' την μι'λί.οι•mιν tωιjν. 

Λί.λιΊ. %((1 το (ίl-'/l\'(Jν ιΗιηιιι ι)f'\' ι'μt-Ί\'!:ν 1jοι•ι.ι)\'. Φιψιι) ;τιΟιινιj; 
<Τl1\'!'ννο1jι11Ί1JC τοι• ι'ΊΗψ<Ηf,ι1λ<ι%0; ιιι1τοι1 μι' την %<ι0ΙΊl_)'(/lΙ'\'1]\'. το 
ι.ιλιοΙ-\ιωιινίζοι1 \' ... %<ιι ι'Ίιιψ%ι,,; <ι:τ-Ηλοι•ν τον τι•ι.ι'>ν ;τιι.l_)<ιΙ-\ιΊ.την. 

Κω :-τιψ' ολ· ω•τιΊ. ιiμ(Ι);: 
«ι\'ι ·ιι οι ίλι ι Αι ιι.τιι 1_}(1%0(_},ΙΙ η ;,:ιιι ;,:ιιμ .,11110,ι (_}Ι',)Οι;ο,ι _ι 
.ϊrι,«1; οι· ι ι',,ι· ;,:ι' {ιJ</ΙlΑΙ, ''"i;,:o; ;,:ω ,,,ιιμονιΊιτη 
;,:' {νιι ,ιιι;,:ψί ,,ι,1;,:15.,οι•Αλον {;τι-,;ι· ;,:ιιι τοιι;,:ιΊιτηη. 

(«Νι',1 ι-:οτ/rι,,, f<J27, ιJ/"Λ.. (1(12) 

Μην τι; ζι;τιi; τφ1 ι:ι-τιιι.iα 

στην τφ:λο ;,:ω στην Π(l(!Οζ(iλι;. 
2:τι; σιωπιj, στην ηι11·1.iο, 
ι�·;,:ι:/ ()1.1 /1ψ:ι; την !:Ί•τι,'1./α 
π(iνιι;ιιΙJJ, ομr5λι:ντη, μ;:-;rJ.λη. 

ΙΊ�ΩΙ'ΙΊΟΥ Δ/'02.'ΙΝΙΙ (/ί1Λ.rjνη) 



ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΊ
-,

ΖΑΚΗΣ 

Τι γράφτηκε αμέσως μετά το Οάνατι) του 

1Jl:ΊΊ'02.: XΛl'l 12.: - «ΝΙ-Λ 1·.2.:ΊΊΛ,,, ΙίJ.",7 
Ί'ι_>ίτη, 5 Νοι·μj)ι_>ίιΗ' τω• 1 Ψ,7, ιι;ωΟι'τοΙ'\' ων Νί;,:ο Κιιζω·rί::ιί.·r:η 

!ΤΟ) γη ;το1• 1j01).1 .. νιι '(Ι'l_)ΙιJΙ'ι, ιπο 1_ι(ιμιι ;τιJΙ• ιil_) 101· τι'ί.ο::: τη:: ;ιι)ΙJΙ,ιι:::
τοι•, τον ιι;τοΟι'το1•ν ι1ιιν !\l_)ι•Ηι ;,:ω ιΗιν ;τυοιι ιjrη. Δι'ν ι,· ι.ιι 1:υο11 ιiro\'
;,:ιiομο ι)τιιν η ΛΟιjνιι ι)/.ιi;,:ί.ηιJΙΙ ι11•ν ιiι'>1·ψ1· ιΙΤι)\' τ ιί.ιι ο τι>Ι' τ ον 
ΛΊ.,ιλλι'ιι I l<ιl_)ι'ωzο, - '(!'(()\'()::: (Π()Ι'ι'!ιιίο '(1(( ΤΙ\\' Ι-.ί.ί.ιι\'1%Ιj %()1\'(Ι)\'1(( 
των I.IJ()\'(1)ν 1·;,:1·1\'(Ι)\', ιιι· ιii.ιι Τ(( Ί'\'(ΙH.}l(Jjl((T(( τη:: 1 ;τοι.,·ι :. Κ l_) <ιΤι(ι 
<ι%<)/llj οτιι μιί.τιιι μιJl' την ;,:ηι'>ι-ίιι Τ<!Ι' ΚιrΗηιj I lιιί.ιι.ιιιί. ιΗιν ι·Ι)\'ΙΖΙj 
1';,:ι'>1jλωο11 ι•ψηλιΗΊ 1·;τ1:τ1Ί'!ιJΙ1 ;,:,ιι ο.1ι'ινιιι:: ιψιψιι ιιί.::. ιJ<ιν zυιιι··1·ιj
λιιοι'• ;τιΗ' ιψΟι,·J\'!'Τιιι 1·ί.1 ι·•Οι·υο:: %ιιι :ιιJο;,:ί.ητι;,:ιi: !ι1Ί1ιι ιΗι\\' ;τιι) 
ι'ιγl_)Ι(( ι!%Ι.ιιj)Ιιί.. 

Κω ι'>ι·ν ςΙ'l.\'(Ι) ,1()ι!Ι< zιί.ιι'ιι'>ι·::: Λ()φ'((Ι()I /\ι)ι'l)η;,:ιιν '(l\)(I) ((.ί() ΤΟ\' 
νι·%(_)<> Λ·πι·λο LΙ:�1'/.ιιινιi ;,:ιιι τον ι'νι(Ι)()ιιν ,-τιί.ντιι ζι,)\ϊ<ινιi. !ll' το1•; 
ιπίzοι•::: Τ()[ Ι %((1 /ll' τη Οιιι•μιιιη1j ιι (Ι)\'Ιj TOI' ιη· ((l'TI(( Τ()Ι•:. i\Ιιι ο 
Κιιζιιντζι'ι;,:η::: Οιφl_)ι(ι ;τ(Ι):: ιπιί.Οη;,:ι· ;τιο τι•;,:ι·ι!ι):. Ι Ιιο τι•;,:ι ΙJ<i::: ιι;τιi 
ΤΟ\' Ι Ιιιλιιμιί. γιιηί %ψ'>ΙΊ;Π(([ ιι' ι'J.ι ,·,οι·υη 1-:ί.ί.ιί.ι'>ιι .. ίl() Tl'1/.f'LHi: ;,:ι 
ιι;τι) τον LΙΖΙ't.Ι<ινι) γιιηί Ι'\ϊω/ 1ιi-t.�-τιι1 ιπην Κ l_)!jτη. ;το1• :Ξ.ι'υι, ;,:ιιί.ι·•
Πl_). ιι:τιi την ΛΟ1jνιι νιι ;,:ιΊνιΊ το Ο ΙJ!jνο :τιινηγ1· 1 (_)1 ;,:ιι1 <Η/ 11.τιΊ νιι 
ι'>ι'νιΊ τη ζ(/)1j μι' το Οι'ινιηο. 

Λl!\ll ι \102.: XOYl'MOY/.l02.: - «l J ΚΛ<-)[ Ji\lUΊNI Ι». 2'! - \(ι - _:;,7 
l'vlt' τον Οι'ινιηο τοι• Νί;,:01• Κιι�ιιντζιΊ;,:η η \'Η,·ιπl_)η ;τ\•1·1•μιιτ1;,:1j 

ι:λλιί.::: ι'zιωι-. μι'ιιιι (Η' ι!Ι;\ϊιηω XLJ()\'(). ι-';τι-ΊΤ<( ((;Τ() ΤΟ\' LΙ%1·λινιi. ΤΟ\' 
ι'>1:1·•πιιι) ιπ1·•λο τη;. Ί�χωΗ· ;,:ιι1 η �-ί.λην1;,:!j \'Ι'ιiτη; ι'νιι Ι'Ι,'ηί.ιi 1•;τιi-
1'!1·ιγμιι 1j001•:::. Διι)τι ο Κιι�ιι\ϊζιΊ;,:η; !jτο ι'νιι; ιί.ιιτιο; ι'ινΟιιω:-το;. Ι·.1; 
ί{({Ιl_)Οι'•; ();τ()l• ι•;τιί.οχι'ι Τ()(Η) ;τι·νιΊ.,l_)<)Τ)j::: ιιί.ηΟινιι)\' ιινΟ ιιι,'ι;τι,)\' ;,:ιιι 
τι)Οl) χιj)ί'!ηλίιι χιψιι;,:τψ_ΗrJ\'. μιφιι 1': ιi;τω; το1• Κιι�ιι\ϊ�ιί.;,:η ι·ίνιιι Jllίι 
;τιψ!jγιψη j)�·Ι)<tί(Ι)οι; ιiτι η ιινΟ(_)ιιηινη ιιξιιηψ':-τιΊιι ι'>ι'ν 1'1.1, ίt\Τ;τιι
νιi(_)Οωτιι ξι·;τι'ιΗΊ. Ι Ιιιί l_)\'Ι'Ι ιι;,:ι)μη ;,:ιιι ;,:ι'ι;τοιιι ι'>ιzιιίωοη ιι1•τιi το
�-ίl'!ο::: τοι• :τνΗ•μιιτι;,:οι• ιινιιΊ.,<r>(_)ητιιψοιΊ ;τοι• οί.ι)�'νιι ;,:ιιι ιι(_)ιιιι(ινιΊ 
γι·•οι,J μιι; χι· ολω'νιι νοΟιΊ·•πιιι. ζ(Ι)ιψι-'νο ιι;τιi τοι·; :τt'Ι(_)ιωμι)1Ί; τη; 
μηχι1νι;,:1j; μιι; ζωψ:. ;,:ι' ολω'νιι οι•μ/-\φιΊζπιιι μ�· ιi.τι γίνπιιι η_;ιi;το; 
/1ιι(Ηπω; ;,:ω (_)Οι-τίνιι. Ο Νί;ω::: Κιιζίιντζιί.;-:η; 1jτιιν ιι;τιi την ))(_)<1Jϊ;,:1j
γΕνιιί των ιωι•μj)Ιj)ιί.ιηι,J\'. Ι::-τι;,:1j ;,:ιιι Ι'!(_)ιιμιηι%!) οι•νι'ιμιι �·ίνιιι η 
;Τ()t_)Εί({ Τ(Ι)\' η'τοιων ιινΟ ιιιιηων %((1 γ�'οιι; τη; �-ίνω μονι'ιzιι)) 01'\'!-ί-
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δηυι; ιiτι δι:v ι•;τηl_)ςf. ;τουδυυία υτο ι:;τί;τονο χο{ο;. Το «\'l'\' 
α;τολιΊοι;» Είχι: το δικαίωμιι να ψιΟι•οί()η ο (ίνΟοω;το; ;τοι• �'ιψηιΗ· 
;τοοχΟι'; ()Ε μια κλινικ1j τιΗ' Φοιίϊμ..,,οι•ογκ, γιιηί 6λη τοι• η ζω1j. ιαιi 
τα νιcίτιι ποι• ι:ίχιιν την ooφijv ωοιμότητιι τοι• γ1\οιηος, {ως τιι γ�ΊΗt
τF. ιιί ::τοι• ι:ίχαν την ιιγω\'Ι<Jτικιiτητιι της vι:ιiτητος, υπιίι!ξι::ν ένuς 
uδιάλι:ιπτος μι>χllος ψυχικτίς uυτυηλι:ιώσι::ως. ΤμjΗ,ημιι ο' ιiλι)\' 
αt'Tιiv τον U'(ίJ)νιι της ψι•χ1jς ι•;τ1jοξι:ν ω•τιi ποι• ι'\ιιι;τοτι\/Ι ολιiκληοο 
το ;τνΗ•μιηικιi τοι• ι\ιγο: ιι'(ωνίζιΗ' γω τον ιι'(ίίJνα, γω την χιφιί τοι• 
νu δίνΕις τη μϊιχη υοι• χωι.ιίς την πι.ιοιτδοκίu της uντuμοιβιίς γιu ν' 
uντιμι::τι.ιι::ίιτuι μι:: το χιιι:ος ιτου κιίl!ι:: ιττι γμ ιί ... θοηι 1κ�Ί •τι κ1j. j)ιιΟ ιΊ
τιηιι, ι:ίνω η οι•οίιι της μιίχης ιιι•ηί; κω ο Κ<ιζίιντζιίκη; Ι'ίχ�' την 
κοητικ1j ;τιιί.ικιψιιί νιι μη της '(ίνη λι:ωτιίκτη;. (-)οηι1κ�Ί•τικ1j �:ίνω 
κω η �:rιμον1j ο· ίν<ι ιδΕιίJι'ιΕς. ι\τιιν τοιΊτο χιφιίιιιπι τον ;τι'ψιvο κιΊκλο 
τοι• '(l' l_)<1> <αιS την ψι•χ1ί κ' �-μ;τοδίζι:ι την 1:ιιψολιί της ιικιίί)<ψτης 
j)o1j; τι>ι' κιiιψοι• ...

Φ ιΊ ο ι ς �-λ Ε ιΊ Ο Ε ι) η . ι ι Ί L' ί ω; �-λ !' ιΊ Ο Ι'l_) η . ο 1 ί ;ω ; Κι ι ζ < ι v τ ζ ϊι κ η ς, 
Oηl_) El'Tljς τοι· ιι;τοί.ιΊτοι•, 1--ίχι: κιιτιψΟιίΗΠΙ νιι ι)<ψιίι1ι:ι, τοι•λιί.χιιποv 
'(Ι<ι τον Ηιι•τιi τοι•, το νιiηιω της 1·'Ϊ,1'ι 1Ο�-ιyίιις τοι• κιιι νιι το ιι;τογι•
μνιί>()η <ι:τιi κιί.Οι· �-;τίκτητο οι•ιιl)<ιτιιψιi. Είχι-· ιφνηΟιj <ι;τιi πολιί ι·νιιJ
L'ί; Κ<ί.ΟΕ ;τl_)οιιχι1'ψψ1η, κϊιΟι' ιιι 1τοι')ι'ιψΕι 1 οη, κιί.Οι -: «ιJΤl_)ιίηι•οη».
Ε-ι.ο<:ίτηοι: '(Ια την ψι•χ1j του το μι''(α ι'ιιίφο της ι:;τιλογι\; ιινιίμαΗι ο· 
ιi,τι ;τιοτΕιΊι'τ<Η κιιλιi κιιι ο· ιi.τι ;τωτυΊι.-τω κιικιi, ;τοοο;τιιΟιι'>ντυ; 
Εκιίιπ.οτι: νιι ;τ<ψιψι:l_)():ι την ι·;τίιι,ιωη. τον <Ηψj)ιιτιιψιi, κιι1 vιι φτιί.
\'!'Ι ιπηv Ι!'l_)Ι] οι•οία των ;το<ιγμιί.των ( ... ) 

Θιι 1\τιιν ;τί.ιί.νη νιι ι•;τιηι.- Οιj ιiτι ο Κιιζιιντζ<ίκης ι:ίχι' φτιίιπι οι· 
μιιι κιιΟηι 1ι·χωπικ1j j)ι'Ι)ωιiτητιι ποι• Οιι ι-:Οι:τι-: τι-'οιω οτηv ιι'(<ι>νίιι 
κιιι ιπ.ην <ινιιζ1jτηιιη. Το μι 1ιπ1jοιο το11 ιινΟοι,'J;το11 ι-:ι'νω ;τω ;τ1 1κvι\ κι' 
(ι:τό το μι•οτι\οω το1• (-)ιοιΊ. 1 :ξ' ω.ι.οι•, οι Οοηι1κι:ίι:; ψl_)ο\•τίζο1 1v 
;τιί.\'ΤΟΤΕ νιι το ι-:ομηνι:ιΊοι•ν κω ν<ι δ1ι-:κι'ι1zο1Ίv την ι-:μ;τιιΠ<ΗJΙΊνη ιι;τιi 
τοι•; ;τιοτο1Ί ς των, ιιvτιιλλιίζοvτιις {τοι την ιψΕj)ιι1ιiτητ<ι κω την 
ταί.ιί.\rrΕ ι •οη μι: την v11ιΟ01jν ηψ μίιι της ;τοι Η Ηφμο'(1j;. 

Ο Κ<ιζ((\rrζϊικη; 1 1;11\οξι-: ;τιί.ντοη: ιπ.ηv <ινίχvι:1 1ιηj το1 1 ι'vιις ιι;τιi 
τοι·; dι.:sρι.:Γ;1Jοs ΗΗ', το1•; 1\οω(ς τι11•. Λλί.' ι'ίχι την ιίοτ1ιιv 1κιινο;ωί
ηοη ω•ηjς τη; (ιι'ιιιίλι:ιπτη; ;τοοο;τιίΟι,ως - <::τω; ι'λι:γι: κιί;το11 ·1.ιι1 
,ηο ιι;τοκ<ιi.ι•;ττ1κιi μι•Οιοτιiοημ(ί τοι1, τον «Βίο κω Ιlοί.ιηίυ τοι• 
Λί.ι'ξη 7<ψμ;τ.ιί» - τοι• ν<ι μι'τοι•ιJΙ<ί>οη την ιίί.η ΟΕ ;τνπΊμιι, τοι• να 
:τοοοι:·πίοη μων ιιi.1\Οι:ιιι λι1τοωτικ1j, ποι1 ι-:vιί> κλ ιμυκο1Ίτω ιηη 
μι:τιί.j)ωrη <ι:-τιi το ι-:να ;τιίΟο; ιπ.ο cίλλο, ημ:τ<ψιί ν<ι οι'ι1η1\οη οτην 
ι-:ννοω της α:τοί.ιΊτοι1 (ι;τοι)ι:ιηυ:ιΊοι-:ω; ( ... ) 

, [. v <ι; αν 1\ ιι, < ψ ο ς, τ ιι cι χ 1Ί ς, 1, ;τ 1j L' ξ Ε ο ι') L' <> ι.ι ο ς το ι, Νίκο 1, 
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Κ<ιζαντζιί.κη. Τον ι-·/1ιti)ιοι- μι· :τίιπη, μι· ιι:τι>ιπολικιj iιιιί.!Jιοιι κω μι 
την ιι'(_JΙ] ιι,λιiγ<L τοι• μι'•ιποι•. Λ:τιi το <ι.Οινιi:τι,ψο T()l1 11)()(,, ()Τ((ν ιιοι
τητι\ς <αιiμη, ι<;ι'iιιι)ι-· το :τι_Η,ιτιiί.ι,ιi τι>ι• «Ο ιiιι ι; κω Τ() Κl_)t\'<>,,, ι'ω::: 
01\μι"{_><L - πι:νιjντα <Jι•ν <ι:ττιί. J.(_Ηiνιιι ;rνι·ι1 μιιτικ()ι'1 μιizΟ()Ι' - ο 
Κιιζιιντζ<tκιι; 1·:τι\_)'((JΗJΙ' :ίl'l_)<ψιι)<ι ι'l_)γων ο' ιiί.οι•; τι>1•:: τιψι·ι::: T()l' 
{ν-πχνοι> λ.(iγοιJ - :τοίηιJη, μ1 1Οιιπιil_)ημιι, Οι'ιιτl_)ι>, τ<ιςιι)1111τι:,,.ι'::: :τι (_)Ι
Υ(.Η((/)ι';, iιοκίμιο, μπωι l_)ι'ιι,ι,; - κω η ;τνι-ι•μιιτικ1j τι>ι• :τl_)οιΗ1>:1ικιiτ11-
τι1 ι'χfι την ι::τιΙ1λητικ1\ :τιιγκιiιψι<ιν ιιν<ιγνιΓ)l_)ιιJη. Οι μι τιιιι l_)ιί.ιJι 1::: 
των ι\>γων τοι1 ι'χοι 1ν ιι.ι'

l_>ιΊ την 1-:ί.λιί.iια κιιι τη :τνι-ι•μιιτ1κ1j τι�; 
ψι•οιογνωμί<L ιπο :Τ(_)<ΗJ%1\νιο τι>ι• 1)11·(),,οιΊ; ι'νι)1ωι ι'l_>ι>γrο:::. Κι(\'ι'νιι; 
ιtλλ()ς 'Γλλην, <ι:τιi την ι·:τ()χ1j τ()Ι' Lι>ί.ι,ψ()ιΊ, ι)ι ,, ι·κ1ν1jΟη μι τι\ι111ν 
ιί.νι-ιηι ιΤΤ()\' ιπίΙ10 τοι• Ι-Ί'(_)Ι1J:τι(ϊκοι'• :τη1'•μιιτ();. () Οιί.νιιτιi:: τι>Ι' ι·ινω 
ιι:τιΓJλΙΊ<L Ι'Ονικιj κω 1--ίνιιι :τι'Λ)ο; γιιι το1•; :τν1'ι•μιιτ1κι1•'·; ιινΟl_)ι,'ηο1•:: 
ι\λοι• τοι• κιiομοι 1

• 

1. Μ. Ι ΙΛΝΛΙ Ί ΩΊ'ΟI IΟΥ ΛΟL - «Ι ·:ΛΙ ·:Υ<->Ι ·:J >ΙΛ». 21J- l O-:'i7
Ο Οιt νιιτο; το ι • Κι ιζιι ντtιί. κ η 1\ ι_J () Ι' κι(() 11'>; τον :τ (_)()Ο μι' \'ιι μ Ι'.

Ξωι,νικιί.. Λ:τιi ΤΙ) /lllL ιπην ω.ί.η ιπ1γμ1j ((l'TI] )) fll '(((l.lj %((l_)ι)1ι'ι. :1()1' 
Ι'tχι' μι'ιΤ<L τη; ι\λοι•; τοι•; :τιiνοι •; τη; γη;, ιiί.ι-:: τι; l('(ΙΙJ\'ίι; τοι• 
ιι.νΟ l_)ιΓJ:τοι•. :τοι• ι'ί;,(Ι' μι'ιΗι τη; τι>ν :τι((_>ι'ι,)ιΊιJΟ κιιι την κιiί.ω�η, 1':τυι,11' 
να 1 1:τιικοι\η, (:τιιψι' \'(( 1 1:τη(_)Ι'ΤΙ]. Τι,\l_)ιι ο Κιιζιι,'Τζϊικη; ι·ίνιιι vι-κ(_)ιi;. 
Κω το ι'Ονο; :τοι• τον :τ(_)ο:τηλιί.κιί11-, τον ιυ.ωπιjμηιΤι·, Τ()ν ((:Τ(((_)\'Ιj{Ιη
κι--, ι'χι'ι χ ι> ϊ(); ι 1:τι·'ι>τιη() νιι ιΤκιΊ ψη <(:τιίν()t' ιπ() :τι(γι,ψι'νι> τι11 1 :τιΗi
ιΤι,Jπο κιιι νι( ιΤι•λλογιο τtj. μ1j:τω; τον ι'χι-Ί ιιι)ι:,,.1jοιΊ. ΙΊιιτί :τοί.1·• 
ψοΙ)οι'•μω. ;τω; κω μΕ τον Κιιζιιντζι'ικη ι'χι, οι•1ι/)1'ί ιi.τι ι)ι ν ι-ίνω 
κιιΟιiι.ιΗ• ιωι1ν1jΟ1ιπο ιπην 1ιπιψίιι τι1J\' Ι-:ί.ί.1jνι1J\'. %l(I ΤΙ)\' ιψzιιίιι κιι1 
τη νι'ι,'ηι'ι,η. Οι 'Γλληνι·; ιιιι ι,'ψωιιν, γιιι νιι μην :τιί.μι· μ((κl_)ιΊτι·l_)ιι, το 
Λιωκιιψίτο. κιιτιιiιικιωιιν την «Ι Ιιί.:τ1ιΗΗι Ιωϊιννιι» τιΗ' J >ι>ίΊ)η. ϊίιι η
υιιν νιι ιω:τίυη ιΤτη φι •λιικιj () ΗΗiιι 1ί.ι>; Κιϊίι>η;. ΗΤκιiτι,ΗΗιν μι· μιιι 
τ(_)ιιγικιj ι-·κλογ1κ1j κιιτιιι)ι1ομ1\ το Χιψίί.ιιι> Τ(_) ικοι Ί:τη. 

Ύιπι-·l_)ιι. 1\ l_)Of η ι,'ψιι τη; μι'τιιμι'λιΊιι;. η ι,·J l_)ίι :τι>ι 1 ι'(_)ι.πω :τιί.ντο
π ιψγϊι. 11 1-\ι!-\λιογl_)ω/ ίιι μιι; κιι1 η μνημι,ογl_)<ιιι ίιι μιι; ι-·ίνω '(ι μιί
π; :τιιλινωί'\ίf;. Οι :τι-·l_)1ιΗΗ>Π l_)ι>1 νιΊ>ι·λί.ην1κι>ί ιινiιl_)1ιίνπ; ι-·ίνω 
ομολογίf; fνοχιj;. μηιίλι-·; :τπ l_)ι,ψι'νι'; τ1Ί ψι'1;. Δοί.ιΗΙ ()\'Ι]!Ηψι· Τ()\' 
Κιι:τοδίιπl_)Ιιι κ· ι\ιΤΠ l_)<ι τι>ι' γl_)ιίψιιμι-· j-j1j-\ί.ίιι. '(Ι<ι νιι :τιοτο:το11\οοι 1

-

με. :τι\οο μηιίλυ 1jτιιν το ί'\ίκ10 T()l' κω Τ()\' ι'οηjι1ιιμι-· :τιιντοιΊ μιιl_)μι'ι
(_)Ινο. ιικιiμη κιιι ιπο :τιινι':τιιπιjμιιi μιι; μ:τ l_)οιπιί ( ... ) 

ΩμολυγψΗψ�·. :τω; ιί.ί.λο; :τιο 1-\�Ί-;ιιιο; Κ<tΙ :τιο ιι ιί.οιΗΗ/ ημι-'ν(); 
ιτιιτψικι\; ιι:τ6 το Λωτκιιl_)ι'ιτο ιττη νΗ,,JΠl_)Ι] '( l_)<ψμιιπίιι μιι; 1)1-·\' 
ι•:-τιίuχ�·ι. Ειπιjοιιμι-· το J >οΊί)η κιιτιψΗτί; τη; .,�-ζ()'(l_)(((/ ίιι; Τ()Ι' ί)ι'κι(-



τοι• {νιηοι• ωιίJνα. Είμιιιτη: ;η_ΗiΟι•μοι ο' r.;τcι\'O(_)Ot,,JlTEι;. %<ιlJt,,J; �"ίμ<ι
υτr. Π(_)tiΟι1μ<Η ;,:ω υε ;-:cηω'>ι<,J'{μ<111;. 

11 ;τr.uι:η'η:ιcι τοι• Κ<ιζcιγτζιί;-:η r.ίνω η τι ι;τι;-:ιj ι-:λληνι;-:ιj ΠΕ(_)ιπι-'
τειu τοι• ιινΟ(_)(Ι,J:τ<Η', ;τοι1 την cιξι'ζ�Ί την <ινΟ(_)ωπι<ί τοι•. Λ�ΊJλιηψΤ<ψΙ' 
τu. 1-\ιl-\λία τι>ι•, γι<ι να Ι-ΙuοιΊμr. πηιtj(_)ιιι ;,:ιιτηγ<)(_)ίcι;. Τον Ε(_)t-ι•νtj<Τ<ψι' 
;-:αχιΊ;το;ττιι, γιιι ν' αδ(_)<ίξοι•μr. την r:νοχιj. 1 Ιιι(_)<ινοιjοιψι' το 1](_)<1JΪ%<J 
τι>ι• Ο<ίιφο;, τη Μψα τι11• τη; FλΗ'ΟΕ(_)ί<ι;, ιαιSμη ;-:ω τον <ιπι-:λ.,,ι<ψ<i 
τοι•. Lτu.Oιj;-:<ψF. ιiυο ι:JΕ\' �';τι>ι·:τΕ να <η<ιΟοιΊμr: οτι; ι•;τ�·uΙ-Ιολ{; τοι•. 
οτα οψί.λμιιτιί τι>ι• �Ίπω (;-:ω ποιο; <πον %tioμo τοι''Το ι-- ίνω <ιλtίΟη
το;:) ;-:ιιι z<ίιτιιμΕ <ι:τ<i τιι μ<ίτω μ<ι; τη οι•νιί1'>ηοη τη; οι•οί<ι;. Ο 
Κιιζ<ιντζ<ί;-:η; ι•:τtj(_)ς!' <ίνιι:: <ίνΟ(_) ω:το::. :τοι• ;τϊιλιιιι 11· ι'>ι-ιν<ί μι· τον 
f((l'T() μοι•, μι: T(Jl'; ω.ι.ι1ι•; ((\'Ο(_)tίηοι•::. μι-: τη μοί(_)((. μι: την ((\'()l_)ιίηι
\'Ι] ω)ι 1ν<ιμίιι. Ι:ξι:%ίνψπ ιι:τ<i την Κ(_)1jτη, γιιι ν<ι %<ιτιι;-:τιjοη τον 
;,:ιiομο. ί\νΟ(_)ι,ηοι ;,:ιίΟ�· 11 ι•ί.1j; ι'ο;,:ι•ψ<ιν <ι:τ<ίνοι• <Π<ι ;,:ι:ίμι·ν<ί τοι• %<ιι 
o;,:ι'•l-\ιJt 1 \' ιι%<iμη ;,:ιιι :τ<ί\,<ι Ο<ι ιτ;,:ιΌΙ-\οι•ν μι' Ο<ιι•μ(((ψ<i ;,:ιιι <ΤΙ"(ί'.ίνψτη. 
Ί-:::ψ'(_)Ε το ι--λι.ψ•ι;-:<i μ�jνι•μα. τη Μι:<Η>γι:ιι>. την Κu1jτη <πι; ;τολιπίι:;
;-:ω τοι•; α:τι'l_>tι\'Τοι•; %<ίμ:τοι•; τη; Λμι' (_)Ι%1j;, μίλψτι: την tι(_) l_)Ι'νωπtj 
T<Jt' '(Ι.<ίΗΗΗι <Π μι•(_)ι<ίι'>ι·; %<ιιΗ'>ιι'::. {;-:<ψ!' ;το)).<ί ;τνι-ιΊμtη(( νιι <τι•λλο
γι<ποιΌν - ;,:ι' <ιπιί.ν<Jl' ιττtι Ι-Ι<ιΟιΌη.- (_)ιι ;,:ιιι ιττυ <ΤΙjμtιντι;,:ι,Jη·uυ τοι• 
ανΟ(_)ιιηοι•. ιπη ζωιj ;,:ω <Πι, Ο<ίνιηο. Λ;-:<ηιιπ<iνητο; <Ο"(_)<>νωΌτη; τοι• 
<ΤτοzιωμοιΌ . Ol"(%<Jμt<J!' ;τ�"ί(_)Ι'; ((:T<J TOt 1 ; ΠΙΟ ι'>tt(<j,Ο(_) Π1%Οι'•; </ ll.<HHJ 
<j,1%0lΊ; zιί)(_)<JΙ';, ;τωτ;-:ι'ζοντ((; ολω'νιι νιι ιι'>ιj ;τιί(_)(( ιι�-'<τιι. \'(( Ι-Ιuη την 
ω'Τ<ί.·πι·λτη ιιλ1jΟ1:ιιι ( ... ) 

Λξιοπ<<ι><<ΤΙ](_)ψτη �"ίνω ;,:ιιι η ι·:ιιΟι•ιιίιι τοι1 Κtιt<ιντζιί%t] νυ οι•ν<ι
νιι<Π[_>Ι'<μτιιι :-r<t\'T(( τιι μ� .. γtίλιι ;τνι:ιΌμιη<ι. 1 Ιι' (_)ιιτιτιiτιΊΗ> ((;τ' <iι.01 1 ; 

ΤΟ\' ι·νι'>ιωμ'uοι•ν οι Ι](_)(ΙJ!·:; τοι1 ιποzιωμοιΌ %((1 τη:: !'\'!Ί>'f!'Ι((;, /.η 
((\'(ί.μΗΗ( (JT(( μι:γιίλ(( ((ν(((TTl]/l((T(( %((1 (ΤΤ(( μι··r<ί.λιι (Tl'/ll)()}.((, 

1ΕΤωj [_Ηίζι:ι τον '()μlj(_)O '1.((1 <Τl1 nzίζΕΙ ΤΟ\' '()lll] (_)O, J:ίνω %((1 Ο 
ίδιο; �:να; Οι'>ι•οοι:υ;, γ11ιιίτο; ι'>ίψιι τυξιι'>ιοιΊ . θι'ί.Ει νιι γνωuίιτη 
τοι•; τιi:τοι•; ;-:ω τοι•; ιινΟuιίJ;τοι•;. Ι Ι1-- uι11, 1'u1·:ι τον υ;τι·ί.;τωμιi τοι, 
():-ί()l' γη; ;,:ι' (}:-ί(JI' ιί.ν() (_)(Ι):-ίΟl. Μι·τωι,u<ίζυ το Ντtί.νπ, '(Ιίηί i'ziΊ γνιιJ
(_)ίtΗ'Ι την ί'.ιiί.ιωη %((( \'Ο(}Τ((}.'(!-"ί τον :-ί((l_)(ίι)ΕΙ(Η), Μηωι uϊιζι-ι ΤΟ\' 
«Φιί.οι•ιη», γ1<ηί το πuιψλημtι τω• :ιuοοl_)ιtτμοι·• ;,:ιιι τη; ι: ι•τι•zί<ι; 
r:ίνω <ί'(ι__>t 1:ινο μι'ο(( τοι• ;,:ω οι'>ι•\'Ι](_)t>. 1 :ίνω ι'ν((; 01 1·πι><ιι1,1Ί'•;, ;τοι• 
οί.ω'νιι. ;τι__>ι1Ι-\i.ημ<ηίζπω. (-)ι'i.ιΊ \'(( %tηιυ.τψτη την <'ψτι((. την ((%�'
(_)Ι<ι ;,:ιιι την ι•ιj 1ηλ1j !'%tj,l_)ιωη. (-:)ι'ί.ι:ι νιι %<Π((%ΤΙjοη το 1-\((()ιΊπι__>ο 
ν<ίημ(( Τ(ι)\' (}\'ΤΙΙ)\' ( ... ) 

11 ΗΗ!)ΗΊ_>Ι'Ι.)j ((\'l]<ΤΙΊί<ι ΤΟ\' 0:-ί[_)(JJΖ\'!Ί Ιl:-ί[_ΗΗΠ(ί .. Ι ·:ίνω ψι.ο; τοι• 
Ll)<lΪT<Jf'[_). ;τοι• (((j,l!-'(_J(Ι)(T!' %((1 τη (Τ()Ιι,ίιι TOl' %((1 τη i:.ω1ί T!>l' (ΠΙ) ί',ιιJ.ιi 
των ιινΟι__>ιίηων. Να ο μι:Ίύ.λος Πι_JΙΗψιιτμιίς: να ξοοι:ύι:οω, γιιι νιι. 



Ι' 

t:υιιιγι:τιjς τους uνtlιι<•'ιπους! 

ΚΩ2.:Ί'Λ2.: Ι�ΛΙ ) ΝΛΛΙ Ι.Ζ.: - «11 Λ ΥΙ'Ι 1,,, � Ι - IU - 57 
Μπιί Οιίνιηοv ιι ιλωιμtί(Jη;,.1· η Ιlιηl_)Ιι\(( νι� τιμψ11, ι'ν(( 1 ί.ι ιΌ()ιΊ_Η' 

τi';{VO τη;, τον Κι(ζι(ντζι'ι;ι.11, Ηιt τιiνι_. Οιί ψι, «1�ημιωιι( 1)ιι.1ιίνη,,1 Νιι 
τον τιμψ1tΊ νι .. ι.l_)ιiν, γιιηι ιiοι, ι -ι'τι(V!' :::.(Ι)\'Γι(νιi; 1/.((1 την τιμ οι',οι· ι ;.:ι-ι
νο; 1/.((1 μιΊΤ(( ;.:' ι'ξ(Ι) ια' τι� 1JΙ'•νιψιί μ((; η Ι Ιιηl_)ί1)ι( τιJ\' ιι,·ω;ι.1jι,ιτr: 
κω τον ;τολ�·μιΗ;!!ι· μι' ιiίχ; Τ<Η' τι; ι<;ιJΙ•ιιιι-::: Ι':Ί<JΙ'l_)'(Ι·ιι,. )·_;.:;.:ί.ψJΙιι .. 
Λ;ωι)ημιιι. ι:ι•τι•χιι); ;T()I' :::.ι11\11 ιπη ςΠΙΤI((. Λ\' 1JH(\' 11)1,'1 ·ι.' ι'γl_)Ι(Ιf' 
1·1)1,'ι, Οιι τον ;;ι•ν11γιJΙ'•οι· :�ιο ιι:τ1,τ1·ίχιψιιrι;.:1ί 1,1:: ((\'Tl/l_)Ι<JTΙJ ;.:ί.:�. 

LT()\' τϊιψ) ΤΟΙ' μι>\'() 1)ιίιι νι-:: T((ll_)l((�l)I'\' τιι)ι)((. Ι l11ί.ί.ϊι. :�ιΗ>ΙιJι)' 
(!%l)/l({, '1.1 (l,\'Tll/ lιΤΙ1/.ιί '(l_)(((/Tl)1/.l(\'I' ιΠΙ::: 1·ιι ΙjμΙ ι111)1< ((Ι'Τιι·J\' ΤΙιJ\' η!ΙI -
[_)lιJν γω τον ιίνΟ [_)ιιι;τι11/.ί(Ι γιιι τ11 1\1γο τ1,ι• ( ... ) 

() Κιι:::.ιιντζιί;.:η::: 1jτιι\' 1i;ι τιiιω 1'\'ιι; ,')11μ11JΙ'l_)'(1i::: 1jl_)1111,1\' :�ιιl_)ιί. 
;τολι'• :πιιιιΗΗ>Ηl_)ιJ, 1][_)(Ι)<ι; 11 11)10:::! , 1 l l_)ι,Ηι::: τη:: 1)1J!•ίχιιί:::. τ,1:: μιί(Jη
οη;, των τι(ςιί>ιι,'ιν. τη; !!%ι-'ψη; ;.:ιιι τη; ιιι•το;ι.ι'l_)ιιιι1;ίιι;. Ηιι μι Ι\'ΙΊ 
μον{(()ι;.:ιi :�ιιl_)ιί1)1Ίγμιt ιι1)1ιί;.:1ηη:: :!l_)<ΗJ,ΊΊί()ιΊιι; '(Ιιι ΤΙ]\' ;.:ιηιϊ,ι,τψιη 
rη; 1/.Οl_)Ι'ΙΙ tj;. () 2.:ι;.:1·λιιι\'ι>; 1jτιιν1· :�ηγωΊ,::: :τί.η(Ι1,ψι;.:ι\: τιΌ :�ο: -
1'1/. [_)η1/.Τ11/.(); :�((1 !!ΤΙ] ζ(Ι))] Τ()\' 1/.((1 ()ΤΙ)!"; οτι;οι·::: ΤΟΙ'. Ί;_ι, Τ((\'!. 111 
ιίλμιιτιι ιηι1 τι' l_)μιι. , 1 Ιτιινι· :Ίl_)ιJΙ;.:ιομι'νο; ιι:�ιi τη Φι-,οη ιιι'ιΗι ιηη 
Φι'•ιJη - ιιι'τιi; το ;.:ι'\'Τ(_ΗJ. () Κι��ιιντ:::.ιί;.:η:: ;.:ιιrιίιι ι l_)\'1· ν· ιι\'ΤΙ1/.ιηιι
ιπιιίνι'ι τον ιιι•Οιψμητι:ηιιi μι· τι1ν «;.:ιιιιΗi» ;.:ιιι μι τι,\' «;.:ιi:�ι,» - ;.:ιηιι
;τι,ι; 1jΟι·λt' Ο L()/.(Ι)μιi;. ϊ)μω; %1 () «1/.((ll_)<);» 1/.1 () «1/.().1();,, (((ι 1](!((\'Ι' 
Τ(( ίχνη τοι·; (!Τ(( 1/.l ° lfll'\'(( TOI' ( ... ) 

Ί'ι1 ι'rγο ΗΗ' ιiλο 1-ίνιιι ;.:ιηιι:τληιτι;.:ιi οι· :τιωιiτητιι ;.:ιιι οι· :τιJΙιiτη
τιι. 2.:' ιiλιι τιι ι·ίί>η τοι• 1·\-τ1'ινοι• ι\ιiγι,ι• ιπιί()η;.:ι· Οω•μ(((πιi::. ιιί.ί.ι'ι 
;τι'ι\'ΤΟΗ 1'\1t-;ι:νο;. Τ,γι�ιιι) '!' ι)1·;.:ιίι)1·; ιιί.ιιίί>ι; ιπίιοι':: 1/.( (1 :ΊΙ �ι'ι. Κι 
ιiλιι μι: την ιιγ(Ι)νίιι τη; «1';.:ιι ι�ω1η:: μη :τ1-- ι1ωτ1' ι�(Ι)» ('ΓτιJΙ ιψι':ι, το 
λιJγιηι·χ\'11/.ι>\' ι,ψιιίο ιJ !\!:τΗ'Η'Τ1'το Κ ι�ιiτοι-. Λί.ί.' ο Οl_)Ι<ψιi::: τοι• 
t' ί νι Η μ ιο ι i ; . 11 l_) ι-' :τ ΙΊ ;.: ι ι ι το :τ 1· l_) ι ΙΊ ι i μ 1 · νι 1 νι ί \' ι ι ι « ι ι ί. 1 \ ( ) ι Ί ι ι μ , 1 
;τι·rιιιτ�'ι�(Ι)» - τιΗ•λι'ιχιιπι1 j)(ΙιJμιι). 

Οι νι-'οι (;.:' οι γt\)()ι) ι'χ<Η'\'Ι' νιι :τιί ι_JΟΙ'\'!' :τοίj_ιί 1)11)ιίγμιηιι ιι:τιi 
ΤΟ\' Κιιζ(ι\'Τζιί;.:η. ΝιΊχοι•\'!' ιι ιλιΗΗΗΙ 1%1·':: :τ! .. l_)ΙΙ'l!';'!Ί!';. \'(( μlj\' 1'1\'((1 
ιιι)ιι'ιj)ωηοι %ιιι ;τι_J<J/ΙΊι_JΟΙ.ιi·rοι. \'ιι ι)Ι\'ΟΙ'\' ιiί.η τοι,::: τη ::ω1j ιττη ,. 
Ί'ι-'χνη ;.:ιιι υτι1 ι)ιΗ;λt·μιι τη; t';.:ιι ι�ιιιτη; - ιιί.ί.ιί ;.:ιιι ιττην ιινιϊ:1jτηιτη 
τη; <ιλ1jΟπιι;. Τ<Η' ι)ί;.:ιιΗ' ;.:ιιι τη; ι·λιΊ•Οt'ι_Jί,ι; ( ... ) 

Ι·ϊνιιι ;τι:ι_Jίt'LJ'(Ι\ οι;μ:ττωιτη (ι•:�ϊψχιΊ %<ιι ί.ιiγο;') :τ<Η' οι μ1-γ<ιί.ι''Τ1·

ι�οι ιΗ''('(ί_)((ψt·ί; %ιιι ιι·ι,ηοι')ιiπ; Τ<Η' ι-'Ο\'ιJι'; ι-'�ψΤ!t\' 1j i'ι) ι_JιιιΤ<ι\' ιπι1 
Fξωηι� ι;-:6. Λ:τ6 τιJ J ) 1jyιι ω; τον Κιψωj. <ι:τιi το 2.:οί.ωμ1i (τιι 
L-:ιι·τιΊνηιΗι τιiπ::: t·ίτιιν ... fςιιJΠι_J11/.()) %((1 ΤΟ\' Κι'ιί.j)ο ίιH(,llt' ΤΟ\' 
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Ψι 1zcί.οη %ω τον Π6λλη. 
11 μοίοι1 των εδιι'> ι-:ίνω η μοί(_)ιι τοι• Πα:τιιδι((μιί.ντη %ιιι τοι• 

Β,Η'Τl'ί_)Cί. - 1j α%ιJμα zεφιiτει_Jι1 - τ,>l' Λω�r.ι1ι_Jι'ιτοι 1 %ω τοι• JJοϊί')η. 
Κανένα ι::λυΊUεοο :τνει\ω δεν είνω Οr-χτιi 1-:δι,>. 1 Ιuουι:'ξη: :;-ιοιοί ιπϊ
r.οηω υω ψηλιSη:uα :;-ιιiοτα τη; :;-ιν1:ι•ματιr.1j; μιι; ζω1j; r.ω Οιι %ιιλο
τι•zίοπι:: τον Καζu\'tζ<t%η. :τοι• μ:τιJ(_) ΕιJι:: να ζψJΕΙ r.ω νι1 Ι)οι•λc'ψει 
r.αι να μεγιιλι•νUεί στο �:ξιιηΙ'(_)Ιr.<>, για νιι τωμί υτο τΟ.ι>ς r·ι')ι,'>
«Οημοοίυ διι:τιί.νη».

ΜΛΙ'ΙΟ� ΙΙΛΩΙ'IΊΊ 1� - «1-:ΛΙ·:ΥΗΙ:Ι'ΙΛ», 1 - 11 - �7 

Ι Ιολλοί τον λ(ιο:;-ιι,Jοιιν, τιJ\' :;-ιι_Jο:;-ιηί.ιί.r.ηοιιν. τον λιΟι>!)ιiλψΗ!\' -
Τ:ί.ί.ηνr·ς. ιι,ι•οt%Ct, τον Τ:ίληνιι 1 ) ι_ΗΗ/ ιίτη. Τι 1ιι λωμι'νοι ιι:τιi :;-ιιί.Οο;, 
ιι,Οιiνο %((1 7ί(_)Οί.ψι,fΊ ;. Ί I r.λt' ίνι !\'Τ((; �-%() ιΊι Jω ηι μϊιτιιι μ:;-ιuο; { πην 
Ν,ψ)fΊl! τοι•. Μιι Οιι :;-ιι_J{:;-ιfΊ, ιiί.οι ω'Τοί. νιι μην τον γνι1ψιιων - c'ιπω 
%cιt ί.ί'(ο - ιι:;-ιιi %0\'Τ(ί.. Λλλοιι,'ηι%ιι η ι·μ:τιί.Οι:ιιί. τοι•ς Οιί.ιψηνι· �L,ι_JΟ
ιπιί. ιηον ί\νΟοι,nο. Ο Κιιζω'Τζcί.r.η; - ο E\'(('(tιJ\'I();. ο Ε(_)ημίτψ: - !'ίχι: 
το ι.cί.οωμα νι� οι: %\'(_)ΙΗ•η. Οι•η: «r.ωζιΊJ» 1jη1ν1'. οι•η: χιψιτολιiγο;, 
οι-.η: Οιιιzι'Τtr.<i;. 'Ομω; :;-ιοί.ιΊ οιΊ\'Τιψιι. f'νοιωΟ1-:; οt%Είιι %<ιι ιί.νπιι 
μ,ιζί Tt>l'. Κιψμιιί. :;-ιιiζιι. r.<ινι'νιι «ι•ψ>;» ι')ι'\' ιΊ',<<<ιν ίf,ι_J<ιγμοιΊ; ιπην 
αωι 1j. LE λίγη ιι'ψιι I ίzι'; l{u1j ι'νιι ιι,ιί.ο r.ω, μιιζί μ!ι1 μι·Ίιί.λη. 1:λλη
νιr.1j %ίψι'Ίιιί.. 

Τι; τι_Jει; - τι'ιΗJΕ(_)Ι:; ψ>ψ';. :;-ιοι• ιδι,JΟιjr.ιψr· r.ι·ίνο τον r.<ιtι_J<i, τις 
ι,ψι:ς :;-ιοι• r.ιιΟψΗψr· %οι•!)Ε\'ΤΙιί.ζοντιι; μι-'οιι οτο Or.tι·uιi ι'Ί(Ι)μιί.τιο, 
ιι'(ιί.:;-ιη ;,_ι ίt'(ι.ινιί.zτηοη μυζί μι· :τλημμι\11οιιν. Λ'(ι'ι:;-ιη '(tιt ·r:1'ίν11ν, <tγιι
νιί.zτηοη για τοι•; ι)ι(ιJr.Π; τοι•. ο «7ίί_)()ι')ιiτη; Τ(Ι)\' !'/'1.1)\'1%11)\' Οι·ομι,'Jν» 
ί.υzτιψοι Ίι!!' ιtδιιί.r.ιι:τιι '(Ιίt την Ι).ί.ιί.,'Ίιι - ο «ιί.Οι'ο::» μιί.οι•ιιι· %1ί.Ο1· 
Tl)tJO '( 1 (( την (( γωνί U ΤΟ 1 1 \'(( ι) ί_) )j %<( 1 \'{! Ο(ι)Ο!] Τι) (-) ι·ιi ΤΟ 1 1 - Ο 
«ι1ν1jΟιr.ο;» 1jτι1ν η 11,ί.1:'(ομι'νη Ι)<ί.το; τη; Λuπ1j; - Ο «:;-ιω•λημι'νιι; 
%<>ι•r.οι•ϊ;» 1jηιν ο ιυιηιί.Ι)ί.ψο·; !'l_)ωπ1j; τη; 1 ).1Ί 1ΟtΊ>ίι1; ... Φι•οtr.<ί., 
γιιt να τ' ι1νιι%ιιί.1'•ψη; οί.' <tt'Τιί., ί)ι· ϊ.ί!ΙΊι1ζιiτυν1: νιt '(\'<ι>ιιίι�η; ιι:;-ιιi 
%0\'T<t τον Κιιζιι\'Τζϊυη. Oi.<ir.λψ_H> το ι'(_)ΊΟ τοι• .'iO J.[_HJ\1(1)\', τι� ι'Ίιιιλυ
ί.ι:ί. Χψ:ωζιiηιν ι\μι,Jς %υί.1j :;-ιίιηη ·,-:ω τίμω; νοι•; '(Ι<ι νιι τιι :;-ιιψιιι')ι·
zηj;. Κι (Ll'T(ί. ί.ι:ί:τιινι-: ιι;τ' τω•; «(Πιιl'l_ΗιJΤΙ';» ΤΟ\ 1

• 

ί\μιι γνι,ψιζι·; ιiμ(Ι); υ:τι\ ·,-:ο\'Τιί. τον Κυζω'Τζιί.r.η - :;-ιιiι�ο 1':;-ι1%ίνι'Ίι•
νη %(!1 τι; :τΕι_Jl(J(J{)Τ!'ί_)Ι'; ψ)ί_)Ι';. (ι;ΤΟ'(Ο1]ΠΙ'ΤΙ%11, 1-:ίνω 1j 7ίί_)ΟΟΙ''('(l01) 
των <(ν(Jl_)ι,,:;-ιι,>ν :τιΗ' τ ιμιί.; %<(l lJω•μιί.ζιΊ;! - ιί.μιι τον Ίνι,'ψιζ�·; ιι:;-ιιJ 
%0\'Τιί., ιφλε:τι; :τω; ο %<ι0ημιϊιινιi; ί\νΟuω:το; ψιιν ολιiπί.υ <Jι 1ν1:
:τ1j; μι: τον / Ινιι•μιηι%<>. Ι Ιω; ,'Ίι:ν 1jηιν λιiγιιι γιιι %ιιτιινιί.ί.ιιJ<ί1] <><HL 
r:ίμ· zυψί.ςιΊ οτο ι.ιφτί, υί.ί.ιί. η %l_Ηιt•γιj τοι• ιιίμιηο; %ω τοι• νοι• τοι•. 
Ο ι:ν<ΗL(_)%ο; Κιιζιη'Τζιί.r.η; ι'Ίι-:ν :ίl_)<><'Ίινι· οι''Τt·: %<η<ί. ιι,ηιι !'\' το ;τνι:ι•μυ 
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τοι •. 
Ί<Jω; το ;τιο χιιι_Ηtr.Τ)](_>ιιπιr:ιi - r.ιιι T<J ;τω 1:ί.:,.:ι•ιπιr:ιi r<>t' - '(\'<1-Jl_)Ι

ομιι, Ι)Τίt\' η ιι;τί.ιiτl]Τϊι T<>l'. 01''11-· ο ;τοί.1\,:ι_><Jνο:: ιποχιωμ<'>::, <>ΙΌ Η η 
ιαιηι:ί,τcιι I<Jτη μϊιχη τοι• μι-' τον Η(Ι'Τ<i τοι•, οιΊπ η πυγ·,.,_ιi<Jμt<( ι)ιiς<ι 
n:οιI Ι-'ίχ1-: (τιi<Jο <ψγί:ί) ;-:ι·ι_Η)ίιJΙ-' 1, τον ιαοξι'νιιΗΗtν <(;τ' τοι•; ιινΟι_Ηι,J
JΊ<Η'ς 1\ τοι•ι)(Ι)(Ι((\' την ι·λιί.zιοτη 1':τ<ψ<Jη ( ... ) 

111-:λλι:ίι)(( Ι)Τ((\' ((()!((%();((( μι'ιΗ( <Jτι; %0t'f)f'γri:; 1ω::. ( )ι μιt'/.l_)l'\'()ί 
ιι,ίλοι i{((l, ί{ιιμιι'ι 11 ιψϊι, οι ξι'ιι ι_Jι·νοι 1-- χlJοοί. () Κι(ζιιντζιί.r:η:: ι)ι·ν 
αγιινιιχτ1Η1<JΙ-' . Δ1·zιiτιιν μιιr.l_)<i!Jι•μιι τοι•; λιΟοjlοί.ιομοι·•;. Μιiνο, μιιι 
ιrcιγμ1j ι·ί,π λ1•;τημ1'νιι: 

- 1 Ίιηί <1 (Ι)\'(LL.01'\': Ι ·:γιι) 1)1· t1jτψΗ( τί:τοτιι. ι)Ι- 01'1.ψΗ( \'(( :τ<L l_)(I)
τί;τοτιι <ι:τιi r.ιινι'νιιν. Ο %Ι(!J1-'νι(:: ;-:ιί.ν1Ί το ι'ι_Jγο ΤίΗ' ιi:τω; νο:1ΓC1-Ί %<(1 
ιi:τω; fLί<ψι·ί. Ο :ι.ιιΟ1'ν<(; :τl_)<ΗJ:τι(ί)ι·ί \'<( ι·:ωτϊ(ξΙΊ την Τί'(l_)ι] :τοι• τι>ν 
r.<(f\((λλ<:ίΙ'l ιπη l_)<ί.zιι. 'Οί.η μιΗ' τη ζι1ηj :τι'ιί.ωψ<( r.1' Ι'(ι1'>. ιi:τ(Ι):: ιiί.οι. 
'Γr.ιινιι ιιι•τιi :τ1ΗI ;τίιΠΙ'Ι'Ι(, ιι; r:1ί.ν1Η'\' ;-:ι' ιίί.ί.tΗ ιιι'Τιi :τ111• ;τι1π1,•οι•\' 

( . . .  ) 
- Ηι'λω νιι :τιίω <ΠΙ] Νιiτιο Λμ1-' l_)Ιr.1\. μι>ι• 1'λ1-'(1·. Ι•:ίν' ι-'νιι:: ;-:ιiομο;

:τοι• ι)1·ν Τί!\'Ι' γνι,'ψωιι r:ιιι ;τοι• μιΗ' ξι•.τνι'ο·Ί :τιί.ντι( τι> \'ι>ι' ... Η1'λ11J \'<t 
ξιινιι:τιί.(Ι) ιττην Κίνιι ;-:ω την lιt.Τ(Ι)\'ίιι. ΤΙΊ_)Ιιιηι1 -:: ιιλλιιγι': Ι'ΊΙ νιιν 
<(:τιi τιiΤΙ' :τοι I ξιινιοjμι11•ν1ι 1-·;-:1·ί ... 

Το :τί}ι1'rτο τιιξίι'>ι ι)Ι-' μ:τ<> ί)ΙΊ!ι· \'<t το :τί}«'(μ1ηι,.τοιψ1η :τιη1'. Τι>
!Ίt-ι'•τι-'ί}ΙJ, ;τι)l' ΤΟ %((Τ(!ί_)ΟΙ1ΗJΙ', ΤΟ\' ..'ΙJΤΙΊλΙ' (ΠΟ\' τι'«ι Ο ... 

- Κι η Ι ·:Ηιίι'><ι: τον l_)Ιιηη<Jιι.
- 11 ι-:λf.ιί.ι)(( 1-' ίνω η /ll"(<ί.λη Μιί\'((, (%((\'!-' l,(Ι)Ιjί}<ί. Δι·ν ι'μι l!lj![l(-

(Jί(t ;-:ι· ιιν j) ί_)ίι1;-:ομω μ<ιr.ί}Ι'<ί τη;. Την 1-:ί.λι'ιι'ω την ι'zω ,ιι1ΊΗι μοι•. 
Κω :τιο :τολιΊ την Κ(}tjτη ... 'Γ.τ1ΊΤ<ι. ;" ΙΊ'>ι,J :τι>t' flυω;-:ιiμωπ1-' 1-' ίνω 
1-:ι,λι'ιι)((. Την Λ\'Τί:τολη ι)Ι'\' τη zτί<Η(\'1' Τλί.ην1·;. Ί11)\'Ι';: J\,lιι ΙΊΠ 
t'ι)ιιJ. 1--ίπ ιιΗοιΊ. η Ι).λι'ιι ιι μ' ιιr:11ί.οι•Ο1·ί. :τ<ι\'Τοι Ί r:ιιι :τιί.\'Τ<t ... 

'Γ:τπτιι. ;{ί_)()(Π!'IJΙ' :τιο zιιμηλιi<ι (!)\'((: 

- ϊ)μ(Ι); 01-'λω νιι :τι-·Οι:ίνω ιπην Κ(}t\τη. Ι·:ί,·ω η ΊIJ μοι•. Ι>fί <!ΤΟ
Κι'ιιJΤ(_)() (1 Ιuιίr.λΗο). Κι'((\' ι)Ι-'\' :τί)ΙΗ/Τ<LΙJIΙ) \'(( :τ1·0((\'(Ι) Ι-'%1-' ί. 1'%1--ί 
Οι'λω νιι μι' ΟιίψιΗ'\'Ι'. Το χι,ψ<ι τη; K l_)tjTη:: 1'ι1τιιω1· 111 ι,ίμιι μοι• -
ιιι·Ηi Ο�'λω ,·ιι τυ :τιιj ... 

11 !\Ιοίί}ιι δ�·ν τ11ν ιίΙ/'Ι)<J�- νιι ξuνω'>�j τον 1jλιο τη; Κί}tjτη:. !\16νο η 
γη τη; Οιt τοι• 1)ι1J<Jη τη Ι!Πί}\'Ι] Χ((ί)<'ι. .. 
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Υποδειγματικές πράξεις 

Σ' ένα λογοτεχνικό περιοδικό ε/χε δημοσιευθε/ το 1959 η ι)ιuθψο; 
του μεγάλου Ελληνωτιί Μανόλη Τριαντuφυλλι'ι5η, πρωτο:τr5ροιJ της 
δημοτικιίς, που ακόμη και σιίμερα η ελληvικιί νυ5τητu ποψιiπαι μΕ· 
τα επιυτημονικά συγγράμματα που άφηυε. Όπως uπο()εικvιJετuι 
από το κειίιενο της ι)ιuθιμης, ο Μuνόλης Τριuντuφυλλ/ι)ης ατός 
από ένuς μεγάλος επαπιίμων, ιίταν και ένuς πvΕ.Ί 1ματιχr5ς άι1θρω:τος. 

«Σ11μει_:>α, 2 ΜcϊιιΗ' 1 <)56, ημέοα Τετϊψτη, <τιΨτάοοω Π) ί)l((()ψ�η 
μου με ο%οπύ να χοηιτιμέι ιη η μι%ι_:>ή ;τει_:>ιοι•οίιι μι)ι• %<ιι μ�-τϊι το 
ΟάνατLS μου για να υυνεχιιπ11 το { ι_:>γο ποι• Οεωοι<'> ιιπιS ηι ;τω υ;τιι
οαίτητα για την %αλλι{ι_:>γεια τοι• εΟνικοιΊ μιις ;τολιτωμοιΊ κω την 
πνευματι%Ιl ποιSοδο τυι• λcωι• μας. 1 Ιcψ<ι%ιιλι,'> τοι•ς ;τι'ι_:>ιιτοιiηοοι•ς 
αγαπημ{νοι•ς μοιι ιτι•γγενείς, ε%είνοι•ς ;τοι• ξϊοω πως ι'>t'ν �'χι Η'\' ιι;τιS
λυτη ανάγ%η, να με ιτι•γχιιφ{οοι•ν ποι• δεν τοι•ς ιιν<ιψf·'ι.>ω οτη ι�ιιιΟtj
κη μου. [ίμω j){j)ωος 6τι Οα %Cηιιλ(ιj)οι•ν πως οωιπά Πl_)ι>τίμηιτιι νιι 
διcιΟέσω 6υο γίνετω ;τιοιιτιτιSτεοα υ;τύ τη μι%LJ!l μοι• ;τι'οιοι•οίιι γιιι 
να εξcι%ολοι•Οψτη %Cιι ιΊιπεοιι ιι;τιS μ{να το {ογο της μ1-:Οοbι%11ς %<ιλ
λι{ι_:>γεως της ΕΟνικ11ς �ως γλιι'Jοοcις, {ογο ποι, τοι• αφιέο<•ΗΗι ζι�')\'Τιις 
όλες τις δι•νιΊ.μuς %ω την αγιΊ.;τη μοι•, ιιλλιΊ. ;τοιι χοιι<Ί.ζπω, γω νιι 
σι1μπληοωΟ11, πολλές ((%<iμα %((! διιπιινηοt'ς Πl_)ΟΟΠ<ί.Οuι'ς ;τολλιι'Jν 
εογατιΓ>ν του πνΕΙ•ματος ιΊση:οα απ6 μ{να. Η�-'λω να <ι>ψιληΟοι'•ν 
κάπως από την πεοιοι•οία μοι• τα Ελληνιiποι•λα, γl((τί ωιτιί. j)<ωιινί
ζονται %αι ζημιιι'Jνοι•ν απ6 τη γλωοοικ11 ιι%ιηωπιωία ποι• j)ιωιλιιΊι,ι 
στην πωδεία %ω τη ζυηi μιι;. 

1.- Κλησονόμο μου ιψίζω το 1Ιανε;τιιπ11μιο της Θί-:οο<ιλονί%ης, 
όπου δίδαξα γλωοοολογία οχτυ'J χο6νl((, α;τιi τι>ΤΕ ;τοι• ιbοιΊ0η%Ε, το 
1926, ως το τέλος τοι, 1934, %CH ποιι ι-:ίνω το ιινιiπατο πνι:ι•μιηι%ι> 
Ίδουμα της Μιαεδονίυς, π<ηοίδ(ις της οικογ{νειιις τοι� πιιη'ι_>ιι μοι•. 
Στο Γlανε;τωη1μιο της Θι-:οοαλονίκης ιιφ11νω ολιi%ληοη την -ι.ινητιj 
και α%ίνητη πιοιοιΗτία μου, ;του Οιι j)or:011 6τιιν π!'Ο<ί.νω, μr. τοι,ς 
όοοι•ς %ω τα j-\άοη ποι• ιψίζω πcψιαάτω. 

2.- ΊΌ Πανε;τιιπψιιο της Θι-:οοαλονί%ης Οα ψl_)Ο\'Τίιτη νιι ιbοι1Ο1j 
μέσα ΟΕ ϊξι μ11νες απι'\ τη δημοοίιψη της όιιι0ή%ης {νιι lν<Τ\'ΤΙτοι'ιτο 
Νεοελλψ1 L%<i>ν Σπuι•διi>ν, ποι• Οα ι-:ίναι οτη οι•οίιι πιιοι:ίι_>τημα %<ιι 
συμ.,ϊλήι_>ωμα της Φιλοοοψι%ής Σχολής. L%οπ6ς του ΙνιττιτοιΊτου Οιι 
είναι να υυμΙ)c1λη με %ά0!' τι_>ύπο, αλλά Ειδι%<>η:οα με πι_>ογι_>ιφμιιτι
σμένες αόύιπις j)ιj-\λίων, ι.πην %αλλι{ογεια %αι την αξιοποίηοη τ.ης 
δημοτι%ής γλιi)(J<Jας %ω την ποοιιγωγή της παιbΕίας τοι• ελληνικοιΊ 
λαού( ... )» 



Λ;τι) τι; lvι'>ικι-'ς ;τι1ι_Η1οιi0Fις 

Το ποντίκι που έγινε τίγρης 
Λπιi<)ΟUΙJ." Χuιιπ. Κιιμιφιιιτιί:r.η 

11 ΙΕ(_)Ι) π6λης τοι1 Μ;τι·νιφιcς των /νι)ιιΓιν ;τι·uι/)ιί.ίJ.πω ι1;τιi (νι1 
διί.οος μι-'οu ιJτο ο;ιοίο κιηοικ()(·•v ιί.γ(_)ω ζιΓΗ1. Μι'ιJ<l ιJ' ω•τιi το 
διί.οος ΙJΠΙ)ι>ΧΕ ι-'vu ιiμιψψο Ε(_)ημητt\(_)ι ιS;ιοι• ζοι:•ω: ι'να; ιί.γιο; 
ιί.νΟuω;τος, πι·uίψημος γω τη ιΗΗj.ί<ι τοι• κω τι; Ο1·ί1-- ; ι\ι•νιί.μι,; τι)ι'. 
Ιlολλοί Π(_)ιΗ1κι1 νητι'ς ι1ψηψΗΊ νπ; τοι•; κινι\ ιΊνοι•ς των <l'((_) ίων 
Οη(_)ίων 1:πιοκι'πτο\rτο τον ιίγιον, η ψ\μη τοι• ο;τοίοι• 1--ί;,:1' ιωΟ�·ι•τι-ί 
\ΠΙ]V ΙΕ(_)1) πιSλη. ϊ)λοι ()Οοι ;ηjγωνι1ν Π(_)ο; ωrτ:ιiν έψ' (_)V<lV μιιζί τιΗ•ς 
ψ(_)οι1τc1 κω λιΗ1λοιΊι\ω. ΙΊιηί 1-ίνω y(_)ιψμι'νι.) <Π<l ιΕι_Ηί. j)Ιj)λίιι, ;τω; 
ποτι' 1)1--v Πι_JΙ'ΠΕΙ ι'νας Π(_)ΟιJ%ι1νητιi; \'(1 πηγι1ίVΙ'Ι μΕ ιί.ι)Ι'l(l ;,:_((_) ((( 
οτον ΚιΊ(_)ι6 το,,, ο οποίος τοι• ;τ(_)<ΗΗj,Ι'(_)ι·ι τοι•ς ι1ν1--κτίμητιΗ'ς ;τνι'ιψιι
τικοιΊς ΟψΗιι1(_)οι1ς. Κιί.Οι-: ι'νι1; ;τοι• τον Ι';τιοκι';ττπο ι--Οιιι\ιιιtι-: τη 
φιλίι1 ιιπαξι'• ω•τοιΊ κι ι-:νιSς ΠΟ\'ΤΙκοι\ ;τοι• ι\τ<lν ο μονω\ικιS; οι'•\'Τ(_)Ο
φ6ς τοι, μι'οα ο' ΕΚΕίνη την ιί.γ(_)ιιι Ι'(_)ημιιί.. 

Μ ια μι'(_)ιι, μπ(_)οιηϊι οτι1 μιί.τω των ιωΟr1τιΓιν τοι•, οι•νι'/)1·, μιιι 
ΠΕ(_)ίιφγη οzηνιj ποι, τοι•ς κιηι';τληξι:. Μω γιί.τιι 1:ί;,:_1: ;τιψοι•οιιωΟι--ί 
ξι1φνικιί. μ(οα οτο Ε[!ηιιητή(_)ι zω κι•νηγοιΊιJι·: τον ;τοντικιi. 
Ί'(_)ιψι1γμι'νος ο ΠΟ\'Τικ6ς ι'τ(_)Ι'ςΕ νιι %(_)ι•φπί ιπι1 ;τιiδιιι τιΗ• κι•(_)ίοι• 
τοι•. Ο ιί.γιος τιSπ μι: μιιι χΗ (_)Ονομίιι ιι:τλιι'J\'Ο\'Τίtς το χ�'l!ι τ<Η' ;τιί.νω 
απ6 τον ;τοηικιS, τον μπιψ6(_)ψ,ι<JΕ ιJΕ μω (ι'

((_)Ι!l Ί<ί.τcι, η ο;ωίι; ;τ1\γι: 
αμι'σως με την άλλη. Λίγο zω(_)ιi ιφγ<iπ(_)<t ξπι•λίχΟηκι' μω ι\ι--ι•π(_)η 
οκηνιi μ;τ(_)οοτι:ι οτοι•ς ίδιοι•; μιιΟηη'ς ;τοι• j)(_)ίοκι)\rταν εκΕί. Ί:νιις 
ι1γ(_)ιος οκιΊλος κι•νηγοι1ιJΙ' τη γιί.τα, η ο;τοία Τ(_)<ψαγμι'νη κιιτι'ψl''(Ι' 
ιπα π6διιι τοι• zι•(_)ίοι• της. Λμι'ιJως ο ιί.γιος ιί.:τλωοΕ το χι'(_)ι τοι• κω 
τη μι:τιψιS(_)ψωυΕ οε οκι'•λο ο ο;τοίος πι\yι-: κο\rτιί. μΕ τον ω.λον. Μω 
ι1λλη ψοl_)ι1 πϊιλι [Lϊl_)οιπιί. οτοι•ς ίδιιΗ'ς μ<lΟηη'; μω /-\ιωιλικιi τί'((!η; 
της Βεγγι1λης ιSQμψπ μι-:; σω ε(_)ημηn\οι ενωrτίον τοι• ιJκιΊί.οι•, τον 
οποίον μετιψιS(_)ψωοε ο κιΊ (_)ι6ς τοι• ιιμι'οω; οε ά'(l_)Ια τίy[!η. 

ΒλϊπιJ\rτΕ; οι μιιΟητι-'ς τοι• το Οω\ω άuχιοαν να yι:λοι•ν, χu)(_)ί; 
κιφιιί ι-'z;τληξη λϊγιJ\rτιις ιSτι δεν ιjταν μιιι ;τuuyμιιτικιj τίγ[!η;, ι1λi.ιί 
ένας μεταμο(_)ψωμένος ιJzιΊλος. ΤιSη: το ΠΟ\rτίκι κοιψαομένο α;τιS τις 
πολλιι;τλ(ς μετcψο(_)ψιι'ιοΕις οzι'φτηκε να οκοηΓιηη τον κι'i(_)ι6 τοι• Ίια 
να ησι•χ(ισει κι cι'φμησε ε;τ(ινω τοι•. 

Και ο ι1γιος τον ο;τοίο οι ΝηΊ)(ι; ΕίχC1νε ι•;τ6 την ;τ(_)οιπω1ίιι τοι•ς, 
με {να κω μιiνο λόγο έzανε την τίyοη και ;τ(ιλι ;το\rτίκι. Και γι•(_) (ζο-
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\-τα; ;τοο; τοι ις μαΟητές του οι ο;τοίοι έ;τυψuν νu γι-:λοι1ν. Fί;τι:: \'ι<ι 
όυα ;ωλϊί μας δίνει η δι1νrιμη τοι• Θεοιί , δεν ;τL_Jέ;τυ ν<ι 1:ίμωπι-: 
cιγνιίψυνες. Πcί\-ιcι να τοcιγυι•δcί.με {.να τοιιγιΗΊδι <ιγιί.;της zιιι ι-ι•γνω
μουιίνη; στην Οεία τυι• ιΊ;τιψξη. 

Οι προηγούμενες ενσαρκώσεις μας 
Κά;τυιο; Οα 11Οελε, π.χ. νu γν(Ιψίω:ι τις ποοηγοιίμι-:nς ζωt'ς τοι• ... 

Λν ιSμω; 1jτC1ν ;τt_>αγμιιτιzά χοιjοιμο νιι Οι•μάτω zιη•r·ίς τις ;τ(_ΗJΙ]'(<Η'
μενε; Ι'ν<Τ<ψz<ίJοεις τοι•, γιιιτί η Νοημοιτι1νη της φιΊοης <ί.<ιψτι-: t'νιι 
;τ{;τλο οτη μνιjμη των ιινΟ(_}tίι;των: Λν 11τ<ιν τ6οο ιιν<ιγz<ιίο. δε Οιι 
είχr· ωι·ιjοπ αl'Tl) ΤΟ\' ;,:{;τι.ο %(Η ι\λο; () i'.<>ιηως Ο<ι Οι·ιι<JΤ(i\'. Ηι'λπι· 
να μιίΟι-:τε τι Οcι γιν6τιιν ιιν, <πην ;τ<ψοιΊιτιι zιιτ<'ι<πωτη των Jr(_}<ιγμιί
των, οι (<ν0(_)<•Jποι Οι•μοι•ντιιν τις JrΕt_>ίι<ψt'νι'ς τοι•ς t'\'ιΗψzιίJ<ΤΙ'ις: 
ΚιιΟιί,ς δι-:ν έχοι•ν Εl_)γωπι:ί ;τιίνω ιπι; ιι(_)πt'ς της ψιλ1'ι1ο;τλιιχνίιις 
της ε;τιείzει<ις, της γεννωοbι,)(_)ίιις. <>τ<ιν zιί;τοιο; Ο' ιιν<ιzω,ι 1;ττ1' 6τι 
ιιιrτ6ς 11 εzείνος τοι• ι-:ίχαν %<ί.νΗ zιιzιS. τον είχ<ιν zλι-'ι 1ι:ι. ιj οzοτιίιοι'ι 
uzι\μα, Οα j1λ{;τιιη: ;τιίις Οα γιΊοιζιιν τιι ;τοιίγιωτιι! Θιι ι1 ;τ1\ι>χ<ιν ;�ω 
;τάλι διαμάχες χωοίς τFλω,ηιι\. 

Ενιί> αν ι)F.ν Οιψcίτω τί;τοηι, ιιν δεν ξr'ι>ι-:ι 6τι <ιι·η>; ;τοι• ιjηιν ο 
XEll_)<>τEl_)oς εχ0ι>6; τοι• <ΤΕ μι<ι rίλλη ενιΗί.(_)%<1Jοη ι:ίνιιι τιίψ<ι μt'λος 
n1ς οιzογ{νπuς τοι• - ω'Τιi οι•μΙ1ιιίνrΊ <τι•χνιί. - ι\λιι ;τιί.νε %<ιλιί ... 

11 γνιίJοη Είνω υι•χν(ι ε;τι%ίνδι1νη. 11 μι1νη γνιί>οη, ;τL_Jιιγμιιτιz<ί. 
χι1ψ,ιμη γιιι οιι.ς, είνω ω•ni ;τοι• οιις <ι;τοzαλιΊ;ττι'ι τοι•; νι>μοι•ς της 
ζωιi; χι,)(_)ίς \'Cl ιτιις Jr<ψοι•οιιί.ζει ιί.λλοι•; ;τrΊ(_)ωψοιΊς ν<ι <Ηις ι:μ,-τοδί
tοι•ν να ι-:ξι-:λιχΟείτε. 

ϊJμψωμ Μι;ωι'λ Λίβιιvχuίφ (Ίί ι-ι'vω {vflς ;τvιηιιπιr.ιίc; ι\ιίοr.ιιλο::,) 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ 

Ίr;ι• κ Κιι'}Ι'ι\ιίr.ΙJ 

Είνω τ<>οο :-τολιΊ;τλι-:ι•οη zω ιczπ:τιιμ{νη � {ννοιιι τη; 1:ί.1-ι•Οιψίιις, 
ιίJοη: είναι φι•οιzι> νιι οδηγήοει τη οz{ψη τοι• Ε(_}Εl'\'Ι]ΤοtΊ οι: ι'νιι 
λιιj)t'(_ΗνΟο δεδομ{νων ;ι.ιιι ;το).ι.rί.zις <ιν1:ι-r.(_)Οl 1<ψ{νων ι:;τί τοι• Ο1Ίω-
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τη 50111.c Sω Η10_1 .-!Q n>Λ_l.-J Ίο<Ι.Ι()�Ι.-Ι'{.-J ,,,ιο,ν1Ι \Τ)Υ. 1Τ>.L\ι_11,\Λ.-1λ ΙΟ1.'!ΙΗ1()Λ�> 
10 ("') 'ι\11)01.'() ,\{)l .-!ll Τ),\(11 llll�iί) S\ll1!11<J() {) .ΙΥ.lιοι,ιι IHlo1irΙΙQ l!H�f, 

',\{Ιll�))j 
-ι1ιη1;-:1<.,> Λι11Λ_11.'ιιΗ1()Λn Λt111 lωlι<\10<1111<1.11.c Λlι1 \Ιl!ο%ο .-11i rnrnl),�n,,,ω 
11,,011ΧJ.,ω rι.ι n>% ΛΙΗ1\1 'Λr_11Λ(J:-I .,ι1>,ν1Ιι11,,11 Λt111 l1�,1<l\ιzn1Q r>11lι1\1Y.J.n1.c 
ι, Λω1ςη Λrιo·{\t<HJl.' s.-1_1<11.:0 ::11 \11.')) ·s(luo�>l!n>ΛT):ι.r:, S\1z1Λr1xHl,111v 
Slu \))% S\tY.l'{'(Y)_J Slι:ι .  l )),\_l.-1 S13�\IΙJltY.))IQ S,ι:ι.Ο{Ι)ι\ λ Sc110:ι.:ι_ι, 

· ,,ι,η\ι:ι.οΥ. ΙΛ().-1 Λ< 1)(1�1111 
-r11Q rω11ΙJ,�>1.,ωο ltQι_,,1:η.111.-10 r>10 ιrι;-: Su��1<1lιzrι1q S.-1ιrlos1xλr1li Sω1 
) 1011,1.:,11111<.,1 ,\,10/,1 Sι11.ι.:ς1 1Τ>% ,\rι1<.,>�n·i11 Λ!_Ι)Υ,Ι,\ι11ΛΙΟΥ. Λ<ι>:ι. \11iιHJQT>lQ Λί,1% 
-ιιl111ι11 Λlη �nn;-: J.-!()Ι11·IHlo1ir11Q Λ,ωΧ,1 Sι11η1 'η:ι.rηiι,ιιη>Υ.Ι<.,1 Y>Λlli!,'HJ(),\TJ 
r,1 .-111 Ιωlι.ιι1�1Λ,ω .�,1 ΛΟΛ\Ηi �Hlrn.: '1.-1Χ1l�>ι:,1 Λ.-1<.,1 Slι:ι. �ηl\1ςJΛ 01 TJLl'{\H!T> 
1 !��J(J 11;-:1 )),\ ,Hll' ::rψJ·!(),1.Ι'(.-1 ,ιιl.-1:ι.r S\Ηlι>ιιιο S�JY.IΛ.-J), Λ\J1J)(Ι)Λλ Sc) 

Ί\ιιι.-ιι\ψ.ι.:π ι\ί,'ΙΥ.ι:ι..ιΧο Sο:ι. 
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νομένου ι•;τ:6ψη ιSτι ιπην ανcί.γ%η ιπηιyίχ0η%ε το Ι1ιολογι%6 rνιπι%το 
της αυτοσL'\'τΙJ(_)ψn1ς, Π(_)Ο%fψένου να ι:ξcωφαλιυΟεί η ατομι%6τητιι, 
τουτέιττι να t%ανο;τ:οιη0fί η ανάγ%η τοι1 ζην %C1l %t'(_)ίως τοι• Η tην. 
Αφοί• γεννι6μcωτε χωοί; να το Οέλοι•μΕ, ι:ίνω μοφαίο %Cιι ανιιγ%ιιίο 
να ζψ,οι·με. ΈτιΗ λοιπόν δημtοl'(_)yΕίτω το δι%cιίωμιι της ζωιj; %ιιι 
ι:;τομένως το %α0ι\%ον νιι ποοιπιιη:ί•οοι 1μf αι'Τιjν την tι1J\'Τιιν1j ιηομι
%6ημά μας %αt %ατ' επ{%τcιση την ποοοc,J;τι%6τητcί. μας. 

Όταν υυνε;τ:ιί>ς συνειδητο;τοι1jυοι1με ι-\τι υ;τ:ιί.οχει yιιι τον αιι•τι1 
μας το δι%αίωμα της ζωιjς, ;τ:οέ;τει νιι ;ταοαδεχΟοί•μΕ ιSτι το ·r.ιίίJΕ τι 
;τοι• ωχί•ει γω μας, ιοχι•ει %C11 για \J/.ι>ι•; ανΕξωψ'τως τοι1ς ιινΟοιι'J
π:)υς %(([ γl((τί ύχι %(([ γω ι>λ(( τcι ζωντιινιί. <>\'Τιι ι-::-rιίνω ()ΤΙ] γη: ιιψοιΊ 

6λοι εξcφτrι'ψεΟα α;τ6 τον ίδιο δημιοι•ογι%ι> νι>μο %ιιι t'χοιψι-- την 
ίδια ιινάγ%1] %<ιι το ίδιο δι%cιίωμιι ζ(Ι)1j;. Χl11J()Ιμο;τοιιι'Jντιις το Οι·ίο 
διι'φο - τον νι1μο τη; ι-:λει•Οεοίιι; - ο ο;τοίο; ιπην ;τ(_)Ο%fΊμt'νη ;τι-- ι_>ί
;τ:τωση ται'Τίζετω μf τον νι>μο τοι• %α01j%0\'Τι>ς. 

11 πfποίΟηιτη ι1%(_)tl1ιι'Jς 6τι έχοι•μι-: δι%ιιί(Ι)μιι ν(( ζοι•μι· %<Η νιι ;τοο
ιrτcι.η:ϊ1οι•μf τη ζω1j μας, ι)ημιοι•ογι-:ί %ω (Jt: μας το %ιι01j%ον νιι ιτι-- Ι1ι>
μcωτε τη ζωιj %ω την ι-:).ι-:ι•Οf"(_)ίιι των ω.λων. 

Λ \'τίΟΕτ(( ι1μως ο OJHlf"(_)Ι νι>; (ινΟ(_)<ιJ;το; t'χι-: ι ;τιιοιι;τ ι.ιι νηΟ !.-ί cι;τι\ 
την 'ί•λη %C1l έχει Οεο;τίιΤΕΙ ι•:ς γνιίψονιι τη; %01νι,ινι%1j::: τοι 1 ζι,Ηjς το 
αξίωμα "ο %α0r-'νας για τον αιι•τι-\ν τοι•" ;τοιίγμ<ι το ο;τοίο ξι--%ινιί.ι:ι 
uπι5 τη οφαλF.(_)1] Ε\'τt•πωιτη της χ<,φιιrπr.ιiτητιι;. ι)ηλω'\Ιj ι1τ1 ο %ιι0r
νας μας fίνω %<ί.τι 1/.(1J(_)ΙιΤΊ:ι> ιι:τι\ το %ιJί\'ί1Jνι%ιi ()t•νο).ο μι0• οι•νι-';τι--ιιι 
να Οι-:ωι11,ί ω; ξrνο το ΠΕι_>tl1ιίλλον υ; το οποίο tι--·ί %((1 \'(( οι)ηγι·ίτω 
στην ::τι-:οιΟι,J(_Jωποίηιτη %ω ιrτ1jν ιι;τομι>νωιrη, ι')ηλιιι')1j ιι;τι\ την %ιηιί
ιττιωη τοι• Γμεί; ιηην %<ιτιί()τω1η τοί• 1 :γιι'J, μt'ιτιι (ΤΕ ι'νιι %ιiομο 
γεμϊιτον ι-:λιιπ<,'ιμιηα, π<ί.Οη, ·r.cι%ίι:ς, <1,Οι1νο, ζ1jλι:ιιι. οογ1j, ψtΊιιι, ;τ)χ
οη:ξία %.λ.::τ. μι-: τιι ο::τοία ι-:ίμωrτι-: φιψτωμt'νοι ιiλοι μυς μι-: οι•νι-';τι-:ιιι 
ν<ι τα Π(_JιJ!)<ί.ι).οι•μf 600 ιιπωτητι%<ί μπιψοι•μι: ()(ιν ιιν<ί.'(%1] Ι%<ιν<>
ποι1\()Είι'Jς Τ(Ι)ν, ((\'Τ();(f(>ΙΟ(._}(ζο\'Τ(Lς ((%()μη %((1 την ι-:λι-:ι•Οι--uί<( ιω;. μι-

έ%δηλη την ι•::τοτι-'λF.ιιί. μιις ιrτοι•; ω.ι.οι•;. 
lιrτιψ1%ιί. ι-:ίνιιι cιπιΗ)ι-:ι)ι--ιγμι:νο <>ΤΙ οι cί.νΟοι,ι;τοι ιττην %οινι,ινι%1j 

τ<Η'ς <Η''/%(_)ι1τηιτη, διιιιι_>οιΊντω οι-: ί)ι•ι> %ιιτηγιψίι:ς: Τοι•ς ι)ι•νιί.οης 
Fξοι•υιcωτέ; %ιιι τοι•; δι•νωττfΊ'<>/ιΕνοι•;. Οι ;τuιι'ιτοι ι·;τιΙ�ιίί.ί.οι•ν τιι; 
0Ελψτε1ς των Fις τοι•; ()Et'TE ()Ot•ς, τοι•; ο;τοίοι•; χι_>ηιτιμο;τοωιΊν μι: 
%Cί.0f Τ(_)<J;το. 11 μι1νη διΊνιψη τοι1 1)ι1νιί.ιπη ι:ξοι•ιτιιωτιί, ι·ίνω η ιzιινιi
τη-;:cί. του vu ι')ιιι;τιιrτιίινι-:ι τις ω)ι•νιψίι--ς των ι-:ξοι1ιτιιιζι1μπ1ι,ιν %ιιι την 
;τψιΟι•μία των νιι Ίίνοι•ν Ες<Η'<ΤΙ<ιζι>μι-:νοι, Εξιιγιψιί.ζο\'Τι--ς U%<iμη %ω 
την ι-:i.ι-:ι•ΟΕ(_)ίιι των ιιντί διω1,<>() <1Jν <ιντυi.ί.<ι'(ι.ιιί.των, μολονι1τι οι 
EζOl'(Jl(L(TH'; ι)ι--·ν ι)l((%(_)ίνοΥΤ<ιι '(1(( ιι)ιιιίΠ(_)Ύj <Τοψί((, ιJΙΊΠ '(l<L �:ςωl_)!.- -
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τικϊι χιιι_>ί(Ιμιιτ<ι ποι I νιι i'>ικωοί.ογοιΊv την (ινοι)ιiv τοιIς t'ις την ()ι'οιν 
τοι, ι)ι•ν(ι(Ιτοι•. 

11 πιιγi{ι>ιτμω l(ΙΤ1>ι_>ίιι ι--ίνω γt'(tιί.τη ιιπιi τι'τοιοι•ς 1)ι•ν<ί.(Ιπς, ποί.ι
τικοιΊς, Οι_>ψικπ•τικοιΊς, τ<ιξικοι'1ς, ι_>ΙιΤ(Ιtιιτικοι'•ς κ.ί..;τ. κιιι ο ι)ι 1νιι
<ΠΕ1 11iμι:vος ιί.vΟuωπος νιι ιιγωνι"cπω (Jt 1vi'z1·1ιι γιιι την 1-ί.�-ι•Οι" (yί<ι 
ΤΟΙΙ μΕ 0%0ΠΙ) την i{((Τ((%Τψιη της π1τι1zίιι;, Ι] ();τοίιι Π/.lr.(( :τ<φ<φι'
\ΙΕΙ !'\'(( (LΠl(t(JTO \)\'!Ίι_>Ο. 

'Ολίγοι ιcίνω Εi{Ι·-ίνοι :τ<Η' κιιτι>ι_>ΟιιJ\'ιΗ 1ν ν<ι /\_HH'V την ι-ί.ι ι•Uι ι1ί<ι 
i{tll την ιινι-:ξιψτη(Ιί<ι τοι1ς ψ(ιχνοντ<ι; ι·ι; το j)ιί.ΟιJ; της ιτι•νπι)ιjωι,-,; 
τοι•ς ιiπιΗ 1 ιινιαιιλιΊπτοι 1v το Τ[_Jtιτι•;τιiιrτιιτι, τι�:: ι)ικιjς των ΠLJΙΗΗInι
i{Ι>τητιις, ιjτοι το (11'1νολο των ι :-<ι)ηλι,'ιοι·ι,',ν τη;, :τοι• :τη'(<ί.ζιJι•ν ιι:τιi 
την ηyι;τί.ιj <ι,ιΊοη της, ι)ηλ((()ιj: τr�ν ι1ί.ικ1jν, την ψι•;ι:ικιjν :-<<ιι την :τνι ι•
μιιτικιjν. 

Χιψιί. ιτ' <ιι'Τιiν ;τιJΙ 1 <ιν((()ι·ικ\'Ι,'ΙΊ την ΠLJίΗΗ,nι:-<ιiτητιί. τοι• ιιrχιψιJ 
και ι:λι:ύllt:(!ΙJ, ι)ιιινιΊοντιι; μι· μι·γω.ιι κω ιrτιιΟ1·ι1ιί. j-\ιjμ<ιτ<ι το μιjκι,; 
τη; ζωιjς τοι•, ι)ημιοι•uγιiντο; την 1·ι1τι•χί<t γιιι τον Ηtι•τιi τιJI 1 • :-<ιιι 
χιψίζο\'Τ<ις το μι·uίι)ιο ποι• <ινιιλιJγ�-ί <ι:τιi τη ι)ι:-<ιj τοι• ι ι•τι•;ι:ί<ι %<tt 
ιποι•ς (ιλλοι•ς, j)οη06ντιι; ι'τιτι ιrτην Ι'ςΟ.ιξη τι Η• :τιιγκιiιηιιοι• ()ϊ.Ι'ι)ίοι• 
τοι• i'\ημιοι•uγιΗ'• μι· j)ιί.οη το γνι,ίllι οuuτιiν κιιι ιιποκιψι'•ιι ωμ<ι τr�ν 
((Ι(Ι)\'1(( γιιλιίνη, %((ΤΙ':.<,Ο\'Τ((ς Ι'Π((ζl(( το ι':-ωω.ο TOl' ;τοίηιιιrτrί %((1 της 
ιιι -το Οι •οίιις. 

'Γνιι η'τιΗο ;τιψιίι)υγμιι �-ίνω· ο Ηι·ι'ινΟι11,πος κιιι '(Ϊ.ι•:-<ιΌ; lηοοι'•ς. 
ο ι);τοίο; μι' την i'>ιi'>ιωκιιλίιt Τοι1 • την ιιγιί.:τη Τοι1 γιιι τοι•:: ι'ιί.ί.ιJι•:: 
χω την ιιι-τοΟι•οίιι ΤιΗ 1 , ιι:τ1Ί)1Ίς1' ιiτί η ι:uτuχίu κuτuκτιίτuι μιiνο μι: 
τιιν uπι:λι:ullι\1ωο11 uπιi τu i'\ι:ομιί τιις i'\ουλι:ίuς εις τu uνΙΙvι,1:τινu 
πιίllιι. 

Ι Ιολλοί 1--ίvω οι ιΤΙ"('(L)ίt</ 1-ίς. λιJγοτι'χνι-:: %<tt :τοιητι'; :τοι• ι·ξιjιινη
ιΗιν την ι-:λι-:ι•Οι'(_)ίιι τιJΙ' πν1'ι1μιιτος. ιινιί.μι-:<Ηt ι'\ι-: ο· ιιι•τοι1ς κω ο ιπωϊ
χιiς <1·1λιi1ωφος Ι:πίκτητος ποι• μιις λι'γιΊ: 1:ί.1Ί•Οι·ι10; ι·ίνιιι <tt'Tιi; 1:1:: 
τον οποίον γίνι)\'Τιιt ιiι.ιι οι'•μιι ι,,νιι μι' τη 00.ψηj T<Jl' κιιι τον ο:τοίον 
κιινι-:ίς i'>ι:ν μποψ-ί νιι τον 1-:μ:ωι'>ίι11'ι. U(!Xt:ί νu μιι βλιίπτι:ι τον εαυ
τιiν του κuι τους ιίλλους κιιι ι)ιιιτιψιί.ιΗΤΙΊ 1-'τ()t την ωοLJ(_)<ηίιι Τ<JΙ' 
(j'l101%ut'• νιiμοι•. (Ι)(!Π \'(( μποu�-ί 1) ψι•zιj \'(( ΕΚι)ηί.ι,'J\'!Ί χιιψίς ι·μ:τιi
δt(( τις δι1νιίμι-:ις κω τι; ιι)ιιiτηπς :τοι• ι'χ�Ί. ιJΙ,'Τως ιιΗrτ�· ι'ις την ιι:τιi
λι-τον ((l'T1]C: �-λ1Ί•Ο1°uίιιν ((Π() Τ(( (\ΗJμιί. τη; ιν.η;, \'(( :τuο;ι:ι,,ι11ίο1Ί �Ίς 
την ;τνι-:ι•μιιτικ1jν της �-:;ι'λιξη. 

Εξ' ιί.λλοι• ιι::τι\ τιι ι)ιi'><'ι'(μιιτιι τη; Ηι·ιΗτοιι,ίιις. '(\'<1>ι1ίCοι•μ�· <>τι η 
;τοuι-:ίcι τοι• ιινΟuιιJ;τοι• ιαιi τψ' :τι1ι,ηη τοι• �Ίοπνοιj κιιτιί. την ιπιγμιj 
της γι-'ν\'tμηj; τοι• μ�'χuι την πί.ι'ι'τιιίιι τοι• ι-:κπν01j Τ1]\' ιΓφιι Τ<Η' Οιινιί.
τοι• τοι1 , ι-:ίνιιι γιιι τον κιιΟι'νιι μίιι Οi'>ι•ο()Εtιι. i'>ηλω)1j �'νιι τιιξίι)ι 
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γεμ6το ΠF.t_JΙΠF.τF.ιες, εμ;τ6δια, ;τι1γίδΕς και Fλ;τίδF.ς μι-· t'λιίχιιτπς 
στημf'; χιψ(ι; και ει•τι•χία; μf'χι�ι το λιμιίνι τη; ε;τιιπ.ι_Η1φ1j; ιι;τ' 6;τοι• 
ξεχίνηοF.. Εzεί 6:τοι• σF. μια zιηcίιπ.ιωη ηι>ψίι1ς zω γαλ1jνη; ιιι-· το 
σι•νuίυΟημα της F.κ:τλ1jι�ωοη; τοι• καΟ1jκι1\'ΤΟς, Ου ;τιψι1ι'ΊιΓ101'ι την 
ίιλη zω το ;τνειΊμα εr.F.ί απ' ι\;τοι• τι1 Π)l(_)F., zαι το μεν οιΓψι1 ιττψ· 
αγzαλιϊι τη; μητ{ι�ας Γη; το δF ;τηιΊμι1 ιπ.ον οι•uιίνιο Ι Ιιηι'l_)ιι. ;τιχ ->1-
μ{νυηuς zιίποια νέα μπι-·νιΗίί_)r.<1Jιn1 ξανιψχίζο\'Τιις ι1;τι\ την ιψχ1j. 
για μιι1 zωνοίψγια ;τιψείι1 zιιτιί την ο;τοίιιν ιSπως λι-'γι'ι zω ο 
Κcψcίφης ( ... ) Τοι•ς Λωιττοι•γι\νι1; κω τοι•ς Κι'•zλω;τιις. τον ιίy(_)ιο 
Ι lιΗΗ'ιδιΓ1νιι δt:ν Οι1 01•νιιντ1jιτι'ι;. ι:ν ι'Ίι-·ν τοι•; zοι•/)<11.t'ί; μΗτ' την 
ψ,•χ1j οοι• ... 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΙ)ΟΙ J(AJ ΜΑΡΤΥΙ)ΕΣ 

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

"{οι· u.ι·(1111ηυτοι· Λ%ω)ΙJJΙ<ΙΪ%ΟΙ; //ιι11α;'tιιίτιι ΚιιJ'f·ίvιιί;τοι·ί..ιιι·, ιι:τι5 το 
/JιβλιΊι τοι · ,,/ιπιψι'α τοι • ιΊ •(_)ιο:τιιi%ιιι; / Jι,π\ιιιι το;», Λ, α. 235 

... Τί δίι'Ία;ε ο Κοπ�' ι�νιzος zιιι τί ιτ1jμι1ν1-: η πιι[_)οι•ιτίιι Τ<Η': Λς 
αzοιΊοοι•μΕ τι λt'ι'ι εν' ι1;τι-\ η1 ;τιο μ1cγιίλιι πνι-:ιΊμιιτι1 των ωιι'Jνι,Jν, ο 
Ι'zιιίτι:. Lε μιι1 01-:ί.ίδιι τοι• οχι:τ1κ1j μt: την Ο1'11)[_)ίι1 Τ(Ι)\' χ(!(Ι)/l<ίτι1Jν. 
λt'ει ο Ι'zιιίη:: «Κιιμιιί ι1;τ' ι\λι--::: τι; t-:ψ'Ι'[_)ι'οεις κιιι ;τ1';τοιΟψ11'ις 1)1-: 
Οιι :τuοzιίλ�-ιτΕ ιπ.ο ι1νΟuιΓJ;τινο ;τνπΊμι1 μιι1 ;τιο μΕγϊιλη t';τίι)(_)ιωη ωτ' 
ω•ηjν ;τοι• :τ(_)Οr.ιίλΕιΤΙ' η ι)ιι')ω1zι1λίι1 τιJΙ' Κο;τt'(_)νιr.ιJΙ'. Μιiλις Π(_)<>
ψτωτι-: 1) ι·η ν' (1\1(1'(\'(Ι)(_)Ι<ΤΟt"ί (Ι); <Π(_)Ο'('/1'/.1] %((1 (1); r.λtΊ<ψΙ'νη ιπον 
εc1Ι'Τ<i τη;. ι•;το;ι_uειΓJΟηzι-· νι1 ;τιψωτηΟι-:ί ιι;τι\ το Π(_)<ίιπω Π(_)ονι\μιιi 
τη; νι1 Είνω το κι\'Τ(_)<> τοι• ιτιΊμ;τιη'Τος. Ι Ιοτι: ίο(Ι); ι)ι·ν ι'zι'ι :τ(_)ο/{ί.η
Οt:ί υτην ιινΟι�ι1J;τι\τητι1 μιιι ;τιο μι·γιίί.η ι1;τιιίτηοη. Κω τι ι'Ίι·ν ι:ξιημί
οΟηr.Ε ·ι.ω τι ΟΕν ι-'γινι-: zιι;τνιiς μι-: την ui.1jOt'I(( τοιΊτη· ο ι)ι:ιΊπι_)(); 
Ι Ιιψιίι'Ίωω;. r:νιι; ολιizληuο; zι\ιτμο; ιιΟι1Ηiτητιι;, ;τοιητιz1jς ψιι\'Τιι
οί(1; zιιι �-:ι•οι-'/)ι:ω;, οι μιψτι•ι�ίι'ς τι1J\' ωοΟψ11:(Ι)ν, οι ;τ1,;τοιΟ1jοπ; 
μιιι; ;τοιητιzοΟ(_)ηοzι-:ι•τιzιj; ;τίιπη;! Δι-·ν ;τι_1t';τι:ι ν' ιι;τιψοι'•μι· ιιν ο 
r.<><Τμο; ι)Ι'V 1j01-:i.i-: νιι ;τιψωτηΟι-ί ιι;τ' ιiλ' ιιι•τιί, zι υν ι·νιιντιιι'JΟΙ]r.!' μι' 
zcίΟι-: τ(_)ι>;το οτη ι')ιι'Ίιιοzιιί.ίιι τοιΊτη. ;τοι• <><Τοι•c την :;rιιι_Ηιι'Ίι'zοντιιν 
τοι•; ι-:zcινι', μι-: το ί')ίzω τ()Ι•;. zω τ<Η'ς Π(_)Οr.<ιί.οιΊιτι' μιίί.ιοτιι. νιι νιιι'ι-
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τοι•ς, υτη cιφιj ;.ωι υτu μc'ιτιcι τοι•ς. 11 J'η δεν ιινα;τιιιΊ ετιιι ( ... ) Ο 
Κυ:τ�'ονι ;ι.υ; ψιίJνcιςε 6τι η Γη τιιξι L'JE ιΊΕι, ιiτι ;ι.ι νείτω ;ι.ι ιιλλιί.ζΕ ι ιιδι<ί.
;ι.ο;τu τ6;τυ μι:υu στο υιΊμ;τιιν. 6τι το ;τιιν ι-:ίνω ;ι.ίνηοη. κ· 1\uOt: �';τΕι
τα ο ψιλ6ουψο; ΤζιοL_J\'τιί.νο Μ:τuοιΊνο ;ι.ιιι Οι•ιηιί.οΟηr.Ε οτο /)ωμ6 τη; 
μεγω.η; ιιιrτι\ς uλψ)ι-:ιας, (ιψψ)f \'(( τον r.c'ιψοι•ν ζω\'Τ((\'(). Ί ΙuΟι: () 
Κι:;τΪ.Εl_) ;ι.ω ιJl'μ;τλιjL_J<ιJΟΕ ψι•οι;ι.ομαΟημιηι;ι.ιί. τη bιt'Ηω;ι.ιιλίιι τοι• 
Κο;τϊuνι;ι.οι•, ιινιι;ι.ιί.λι•ψε τι>ι•ς νιiμοι•ς ;τοι• bιι';τοι•ν την %ίνηοη των 
;τλuνητ1ίJν, ;ι.ω 0ΕμΕλίωοΕ ιι◊ι%1ίηι-:L_Jιι την ο;ττι%1\. 

Ι Ιοιυς μ;τιψοιΊυε Πl_)Ι ν ιι:τιi τον Κο;τι'L_JνΙ%0 ιj ιαιiμιι %ιιι οτις 
μ!!οι; ;τοι• οτη l1ιίψη ;ι.ιιίγιινι· ζωντιιν<> τον ο:τιιι'>ιi τοι•. τον 
Τ�ιοl_)\'Τlί.νο Μ:τuοιΊνο. bη ί.ιιi)1\ ιπι; μi'ui--; ;τοι· �οι'•οι: %<ιι ι'>οοιΊο�-: r.ι<i
λιιc ο Κι-';τλι'(_) ;ι.ω ξι•;τνοιΊοι· το ;τν�:ι'•μιι τοι• Ι"ιιί.ιλιιίι>ι•. ;τοιο; μ;το
οοιΊιπ. (JT(( η'λη f(Π(ι) τιΗ' l()()l' ω1ί)\'((. \'(( ιι ((\'Τ(({)()!-:ί ιiτι. 7Tl_JI\' ;τ�:uι'ι
()()l'\' (Lr.<>μ<ι ί'.(ιλ<ί. r.ιιί.ιί. !"i'.((T() zοιiνιιι. Ο Διινιiς (({JTL_J0\'()/10; Ι >uίμι:u 
(l{οι:n1ι:Γ). Ι)((()l()μ{νος ()ΤΟ (tr.λ<iνητι) ;τιιι t)i:i)oμi'νo τη; τuοzι<ί; τη; 
γης ;ι.ω ιπο δι:bομ�'νο τη; τοοι.ιιί.; τοι• ΠL_J<ίηοι1 <'>οuι•ψιiuοι• τοι• Δι<i; 
γιΊοω ιι;τιi το Δίιι (ι'>ηλιιb1j γιΊ L_Jω ιι;τιi ι'ναν ;τλ<ιν1\τη ;τοι• ι·;ι.πλι-ί μιιι 
;τυλιΊ μΕγ<ιί.ο;τu�:;τ�'οποη τοοι.ι<ί. ((;Τ\) μιι;). Οιι %((T\) l_)0(r)\'!: μ' f\'((\' 

ιι;τι.οιΊι�τιηο ;τιιι ιJι•ι.ι.ογιομιi νιι ,.ιπu1jιΗ'Ι την τιιι.ιΊτητιι τοι• ιι ωτιiς, 
:τιιοιιπιίιντιις την μ' �'ν<ι μιr.ι.Ηi μ<ιΟημιηι;ι.ιi τιΊ;το: 

11 μιιι cιί.1jΟι:ιιι 1\LJOE %0\'Τ<ί. ιπην ιί.λί.η. ο νοι•; ι·λι:ι•Οι·uι,ηι�!νος ;τω 
<ι:τιi τις οι•ι�ιωδι'υπL_JΕς τοι•λ<ί.zιιπον ;τLΗ)t.Ιjψ�Ίς. το<ψοι'•ι�ι· Οι.11<ψ
l-\tΊ'ΤΙr.<ί. το ι'ψιiμιJ τοι•, ;τι>ι• %ιιν�'νιι; t'>ιωγμιi; ()Ε μ,,ι)L_JοιΊι�ι· ;τιιι νιι τον 
ιι,οιί.ξι-:ι. Χιt(_)ΟtΊμΕνο; %((1 :τι·uιjψινος μιφτι'ψηοι ο ΤζιιψνΤ<ί.νο 
Μ;τuοι'•νο. Τον Κι';τλΕLJ τον ι'>ιω'>�·'/.Οη;ι.1· ιί.μι:ιΗι ο Ι'ιιλιλιιίος. ;τοι• ιπη 
ψι•ί.cι;ι.1\ τοι• τον ι;τιο;ι.ι'φ()η;ι.<ιν ιί.νΟuω;τοι <Ηιν τον Μίλτι,ινιι. Ο 
Ι'ιιλιλιιίο;, οι•μ;rλη u<ίινοντιι; Ol'()l(((!Tli'.(ί. τις ()ιι)(((!ί'.((1.ί�-:ς T<>l• 

Κοπι'uνι;ι.οι•, Τ<Η' οι•ιι;τιηοιιίιτη τοι• Τtιιψντιί.νο Μ;τι_)()ιΊνο %ω τοι• 
Κι-'πλι'L), Οι·μι:ί.ιι,'J\ΤΙ την ι·;τιιrτ:ιjμη τη; δι1νιιμ ι;ι.1jς ;.ι.ιιι ;τuο;ι.ιιλι:ί �'τοι 
τον 1-:01.ομιi ΗΗ' Νιι'-τωνο; ... 

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Ίί;ιι 1/ΛΝΛΠΩΠΙ 11ΛΛΧΟ//ΟΥΛΟΥ 

Οι πιο οημ<t\'ΤΙ%1'; ιινΟu1ίJ;τιν1:; ιιξίι·;, ;τοι• γι' ιιι•η'; μιί.ψιυν�· οι 
Μι·γιί.ί.οι Δ1ί.ι1%ιιί.οι ;ι.ω Μι\1π;, �·ίνιιι ι.ι,ψί; υμιι,ι[)οί.ίιι η Λγ<ί.;τη, το 
Δί;ι.ωο ;ι.ιιι η Λί.1jΟ1:ω. 'Οί.1·; μιιζί �'/.οι•ν οι•νιιπιιμ ι'νη την Λ'(<ί.;τη. 
LH] οι•ν�Ί�-ι<ι ιι:τ' <ιι-τι-'; ;τηγιί.ί:.<Η'\' η ψί.ίιι ;ι.ω η 1Ίi.ι:-:1__ιίνιι1.. ( )ι <'>ιΊο 
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·5lωlιxo�J�3 snion�/ 
O"{�J/, oi .ω lι1i\1zn nn1zι1_Hl\/ �J'{'UJ Ί31!1_Η'{ uX,i ,UQ OΛSJJi 1Χ�1 η_υΥ. 
-)1"{(1r. 1 ι "(10)11 .!()�)Ζ oηHJl SJZ1ll(Jr.Ol.',1 .-ni 3ι\�\()1()1.'()Jiωιωχ )Jl)JJi\((JX 
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:Λ,ωΧιl!Jl.'11 Λ.-ΙQ ηιl31i\ω 
ΙΤ>Ζ ::rηi S,ω�.:ι_ιΗJ()ΛηΛ,10 5,ΙΟlίJ no.-ni�JΛTJ S1.-ω;1Χο Sno �Jz11ιnJω,10 
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-11ΙιlΛ1,\1 Ξ1ι1ο·Ι1!J1(.! Sn 3yj _υω1ι.ιrη :nol!�Jx, :➔ΛηΧμ 5:η�η 5:➔Jnl,U'{:H 
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Ανθρώπινες τιμές 

Του Χιιρcίλαμ.ίοΙ' Λ!.ίιί!}ιιχλη 

ΠcψωωλοιΊΟησα ιπ:ην τηλΗ)(_)ίΗΤ!] μίu Π(._)ΟιΗ1J;τικ11 τιμητι:-<1j ι'Ίιιί
κι:ιιm] υ' ένuν ;τνf1 1ματι:-<6 λf.lτοι1(._)γ6. Ί Ιτ((\' τύυο εμφιιν1ί; η ι:-<ιινο
;τοίψn] τοι• τιμιΓψενοι•, ;ωιι μοι• δημιοι\_)γηιπ ο:-<ϊψΕLς κω Ε(._)ιιψιηι
:-<cϊ ΙΊιηί τι\ιJη αγcί;τη :-<ω ιn1μαοίιι στ:ι; cινΟ(._)ιΓι;τιη; τιμ!-';: '(),τι :-<((λιS 
;.-:άνοι•μΕ, ι'>f το ;.-:cί.νο1 1μf ια6 ;,:ιιΟ1j;,:ον: 

Το ιι.ωνιiμt·νο ι--ίνω ;ωλι• οι•νηΟιομt'νο. ί\νιJ (._)ω;τοι τοι• ;τνι--ι\ιιηι>; 
ί)ι'χο\'Τω ;τ (._)ιΗΗιηι;.-:{; bω;.-:(._) ίοι-·ι;, οι•χνιί τι; ι-:;τιι'Ίιι,'ι:-<οι•ν ;.-:ω γίνο\'Τ((Ι 
;τομ;τr,,Jι'>Fι; ι_.;.-:ί)η).ι,Jοει;. Ι Ιιιπι'ι1ι,ι ι5τι οι τιμι'ς ωttt'; ζημιι,ινιΗ•ν ψι•χι
;,:ιί. τοι•; ιινU (._)rιι;τοι•; ω•τοι•;. γιιηί ;,:ιηιί. /1ιί.Uο; τοι•; ;,:ολιι:-<ι'ιΊοι•ν, 
χιίνοι•ν τον ;τ(._)ιΗΤcινcηολιομ6 τοι•; :-<ω Οι'(._)tΕι•ι-ι ο ι·γωϊιηm;. 

Οι ;τνtΊ•μιηι;.-:οί ιί.νΟ(._)ιιι;τοι φωτίζοι•ν την :-<οινωνίιι, χι,φί; ;τ(._)ο
ομον1j ιη'Τιιπ.ι>ι'>οοη; :-<ω χ(Ιψί; ι ι'>ιυτι-'λnιι. Λ;τι Η π(._)ι'ψο\'Τιιι τις τι μι'; 
;.-:ω η μ6νη ι-:ι•χιψίιπ:ηιnί τοι•; t'ίνω, ιiτι ι·ίνω ;((._)ΙjιJιμοι ιποι•; ιΗ 1\'ιιν
Ο(._)ιιι:-ιοι1; τοι•;. 

Γ;τι' ιι)1j η ιψι·ηί ι'>ιbιί.ι τπτω μι· το ;τιψιί.ι'>ι' ι γιω :-<ι ιι τιι ;τι ι(._)ιιι'>ι' ίγ
μιηιι ω'Τιί. μcι; ιι;το;τ(._)ιΗΗινιι-rολίζοι•ν, ιι; μη ξι-χνιί.μι-· το ιι;τι.ι> %(._)tnj
LJΙO τοι• ιιληΟινιί ;τνπ•μιιτι:-<οιΊ ιινΟ(._)ιιι;τοι•, ;τοι• t'(._)χπω ιι;τι> τιι /1ιί.Οη 
των ωιι'ινων: () ;τιο ιι,ωτιομι-'νο; ϊινΟ(._)ιιι;τος ι--ίνω ;τιο τιι;1Τινι>;. 

Όι.ι'; ω'Τι'; οι ο:-<ι-'ψιΊς. μοι• Οι•μηοιιν τοι•; λι5γοι•; τοι• Ι Ιλι'ιτωνu: 
J:'γιιί λοι:;τιίv ( f-1_.}ΟVτι"(,ιιι, ι5τuι1 ι-'uθι-Ί 1/ ιι'ιl_)U., πιιίc:. (-)u. :rU.1_)11/'ιJιυιπιιί 

ιποv %(.!ΙΤΙί μι-· τιι11 ψι·χιί ι•γιι-'οτu.τη. Λι)ιu.ιμ)Ι_)ιιί γιu. τις τιμ{c:_ τιιι1 1 

u.1,(-)Ι_)(,ί:;τωv, :rιιλλο/ u.:;τι5 τιιι•c:. ο:rο/ιιι,ιc:_ τις ι·πιι)ιιι'ι%οιιv, u.πιι/1λ{πω μιί110 
ιπηv u.λιί(-)1-11.1 %u.t ΠΙ_)ΙΙιJ,,u.θιι'ι vu. Ι-Ίίιu.ι 151111 το ι)ι•ιιu.τι5 τι'λ,ιιιc:., (J.(J%oί
vτu.c:. την u.ψτιί.

Ιί1!!ί'ι'ιις, 52(ι f) 

«1:'γιli μι V ()/')/ ... %U/ ΙJ%11JT.(Jί ();[ΙιJC:, u.:rrιιru.1101•μu.ι τω %Ι_)ιτιί ΙιJC:. Ιrιu.ι
ιπύ.τιιv την ι;,ιχιίv· χr.11(_},ΊΙ' 111,v ι-·ύ.ιτu.c:. τu.c:. τιμύ.c:. των πιιλλοίΙJ ω1Οuι,ί
πιιιv, την u.λιί{-)ΙΊU.11 11%0:rι,ίv :τΙΊ!_)UιJομω τω r5ι}τι ως u.11 ι)t'Ι'ιιιμω /1/λτι
ιποc:. ωv". 
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Πl)ΟΠ)ΛΜΜΛ ΟΜΙΛΙΩΝ 
ΤΙη: ΘΕΟΣΟΦΙΚΙΙΣ ΕΤΛΙΙ)ΕΙΛΣ ΕΝ ΕΛΛΛΔΙ 

ΒΟΥΚΟΥΙ)ΕΣΊΊΟΥ 25 - !0(171, ΛΘΙΙΝΛ 
ΤΙ ΙΛ. 36 20 702 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ IΨJR 

ΩΙ'Λ Η Μ.Μ. El�OΔCn: ΙλΕΥC-)Εl'Λ 

Α ΠΡΙ ΛΙΟΣ 

1 Τπάιηη 

3 Ιlιιοιω;ι,. 

6 Δυ•τι'ο<ι 

7 ΊΌίτη 

<J Πι'μ;ττη 

23 Γlέμ;ττη 

24 Ιlιψαυ;ι,. 

27 Δει•η'οα 

2R Τοίτη 

2<J Τπιί. ι_�τη 

30 Πι'μ;ττη 

ΜΙ ΙΛΛΒΛΤ�ΚΥ. Γογιωίιι ;τcίvι,ι υτο "Κλ,:ιl\ί της 

ΛΙ'ΊΊ:ΜΙ2:, Βιω. Κιt(_)i'.<ιντζι\;: Μιίyοι ;ι,ιιι <Li.χημωτι'ς τη; 

Λvιιγεvνιjιη:ως - Ίί.ιοονηίvο Μ;τοοι1vο - ΜιΊ)(); 2ov. 

ΛΛΚΥΩΝ, Κl'ΙΣΝΛΜΟΥl'ΊΊ. 

Κ. ΜΕΝΛΟΣ, Κωv. Γυηγ,1LΗ<'ι,'�ης:Ι Ιιψι-ί.Ο,\v Ι Ιιιυι\v Μι'i.λ,1v 

ΙΙΛΙΟΣ, Θ. Κιιψπζ,\;το1 1i.,1ς: Ι·:.ΙΙ. ΜΙΙΛΛΒΛΙΊ.:ΚΥ: 

Μυιπι;ι,1j Δι1ξιωία - Ι Ιt_1οίμιο. 

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ. Γ. Σιf'\(_)ιj;: ΔημιιJΙ'ί_)'(Li'.ι\της ;ι,ω ;τοi.ιτιοτι;ι,ιj Λνιι

γι'vνηι11ς τη; lvι)ίιι; - Μι'υι1ς lov. 

ΛΙ'ΤΕΜΙΣ. (-). Κιηι11φή;: U.ι:uΟ;:υίιι Βο1 1i.ήω:ω:::. 

ΛΛΚΥΩΝ, ΚΙ'ΙΣΝΛΜΟΥΙ'ΤΙ. 

Κ. ΜΕΝ ΛΟΣ, l lcιv. Λ νιιyν,,'ιοτου: Λι�χωοι· i.ληνι ;ι,ή (-)ιΊΗ ΗΗf,ίrι 

1 ΙΛΙΟΣ, (-). Κωμτζ,i;τοι!ί.ο;: Ι:.Ι 1. ΜΙ ΙΛΛΒΛΊ'ΣΚΥ: 

Μι,οτι;ι,ή Δοξωιίιι - Ι Ιοοίμιο. 

ΜΙ ΙΛΛΒΛΊ'ΣΚΥ, Ευγωιίιι ;τιί.νω ιηο "Κί. ι:ιbί τη; <-)ι:ιΗιιιιr,ί<�ς", 

Συνωνίοτt_)ιιι Ματούi.ιι ΜούyιοιJ. 

ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ, Xv. Κιψιψωτ(ι;ι,ης: Το Εοωτι:vι;ι,ι\ νιiημιι. 

του Οιινιί.του - μ�'υο; 2ον. 



ΜΑ Ϊ ΟΣ 

4 ΔιΊηc'vα 
5 Τvίτη 

7 Ιlι'μπτη 
χ ll<tl!(((!Κ. 
1 1 Δϊ υτι' ι_Ηι 
12 Τ ι_>ίτη 

13 ΊΊ-τϊιι_>τη 

14 Ιlι'μπτη 

ι:=; ιι«v(((ικ. 
ιχ ΔιΊΙΩ'ι_><t 
IΙJ Τυίτη 
21 11{μ;τn1 
25 ΔιΊ•η'ι_><t 
26 Τvίτη 

27 Τ ι:τϊιυτη 

2Χ I Ι,'μ;τn1 

2') Ι Ιιιυιωκ. 

ΙΟΥΝΙΟ� 

4 1 Ι{μ;ττη 

11 1 Ιι'μ:ττη 

Κ. Μ1:Λ/Λ02.:, Λο:τ Κωοτοjl<ωίί.η: Ι Ιι·vί Λ'(ι'ί:τη;. 
1 ΙΛΙΟ2.:, Μιz. 1 ·l!IJΊtJl!ίoι•: Τι! ί\ί.ψι - Βήτ« τη; <-Jι·, ΗΙΙΗΙ ίιι; 
l)r I ΙΛ2.:ΚΛΛ.
Λl'ΊΊ:Μι2.:, Η. Κωοιιι,ιj;: U.ι-ι,Οι·υίιt Ι!ιΗ•i.ή,1,·,,,;.
ΗΨΊΊ I ΤΟΥ ΛΙ·:ΥΚΟΥ ΛΙ:ΥΚΟΥ
Κ. ΜΙ :Λ/Λ( η:, Ι lιιν. ΛvιιΊνι,ΗJΤιη,:Λυzιιl()ι·ί.ί.ηνι κιj <-Jι·,Ηιι>ιι ίιι
1 ΙΛ102.:, Η. Κ(((ι πζ,\:τιΗ•ί.ιJ::;: Ι·:.ι ι. ΜΙ IΛΛΒΛΊ'LΚ Υ.
Μι•ιπικιj ΔιJςωιίιι - 2.:rι'ιντζιι :τιΗ,·ιτη.
ΜΙ IΛΛΒΛΤ2.:Κ Υ, Ι:υΊιωίιι ;τιί.vω ,π,1 "Κί.ιΊι)ί τη; (-)ι·ιΗJ<ΗΙ ι'ιι:"
2.:ι,ντονωτή; Φιιίι'Ιι,ιv Φωι_>ι'vτζη;.
ΛΙ 10ΛΛ�2Ν. Ι'. 2.:ι/Ιυιj;: Ι Ι,1ί.ιτωτικ1j ΛvιιΊι·vvη,ιι; τη::; Ιν,1ίιt: -
Μι'ι_>ι1; 2,1v.
ΛΛΚΥ �2Ν, Kl'l�NΛMOYl'T!.
Κ. ΜΙ:Λ/ΛΟL, Μ. ΜωΊτιι. Ι ΙνιΊ•ιωτι,.,\rητιι
1 ΙΛΙΟ�. Ι Ιυ(J·) ί'.,ί.[!ί('(Κί(: ι:μ.-πι)ι)κί.ι'ιΗ>;: «Οι Υ.((()((ί_)[l<>ί».
Λl'ΤΙ:Μη:, 1 Ιλ. Κίμ,ι;: 11 ιΊ;τιιυξη τι Η• (-)ΗΗΊ.
Κ. ΜΙ:Λ/ΛΟ�, Ι Ιιιν. ΛvιιΊνι,·ι,11,1ι•: Λυzωοι·ί.ί.ηvικιj Ηι·ιΗΗΗΙ ίιι
1 ΙΛ102.:, (-). Κ(((ι πζ,i:τοι•λο;: 1:.11. ΜΙ ΙΛΛΒΛΊ'2.:Κ Υ:
Μυιιτικ1j Δοξιωίr� 2.:τ,ίντζιι :τυι,ιτη.
ΜΙ ΙΛΛΙ!ΛΊ'2.:Κ Υ, 1 :.ι_)'(ιωίιι ;τιίvω ιιω "Κί.ι- ι,'Ιί τη; (-),·, Η Η Η/ ίιι:·· 
�ι•νωνίιJΤι_>ι<ι Μ<ιτι1ιΊί.<ι Μ,Η.''(lίΗ'.
ΛΙ ΙΟΛΛ�2Ν. Β<ω. Κιtι_)κιιvrζ,i;: Ι ΙιιιΗίκι·ί.ι)(); - lι1.τι_)ιJ
ψιλι\ι)()ψ1ς - Λλzημωτιj;. 
ΛΛΚΥt2Ν. Kl'l2.:NΛMOYl'IΊ. 

Λl'ΊΊ :rvι Ι�. 1 Ιυιι'J ί'.<ί.υιιγκιι: Ι Ιι)()ιJ(ι)Υ.ι_)((Τl κοί ίj ιί.,iυοιι οι: 
Ι:μπι·,'), 1κλ1j;. 

AI ΙΟΛΛΩΝ: Ομιί.ίιι ιj ιn•ζ1jτηυη. 
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qο:: Κωι). J()(J 71. �:-:ίνυι 
< 1 ν ο ι ι.. τ < Ί. :,-: ϊιίJ ι-· μ { Q < ι (1 ;τ ι\ 
10.30 - Ι. c·Ί-:τ<'); Σ<Ιj)f)ϊ1ω1• 
:ω.ι Κ1•οι(Ι.:--:1·1;. 

Ε1'113ΛL1'1λΙΊ\-ΔΩΙ>J-: U: 
Πιιου:--:ιιί.()ι''/Ιr· ι\:τω:: <Ι:Τι)
ιπ{ί.ί.ιπ !Ι! Τ<Ι/1'<)()<)!11%1°\ 
c·:τι τu-,,,·1 :τυι ς: 11 ΣΊ)Ι ι )<)Ι :--:ι\ν 
,. 1 .\ 1 L Ο L ,. 

Γ3 Ο Υ Κ Ο Υ \> 1 -: Σ ΊΊ Ο Υ 2 S . 
1 ()() 7 1 . :\ Ο ι'j\'( ι. 
Ε;τίοι1; ιι;τι)οτ{ί.ί.πι μι

του:τι-ζι:--:1·1 ι·:τιτυγι'ι ιιι')\'()\' 
ι:ι::: 
<-)ι-ι)ιΗ1<rι:--:1Ί ι-:τωQΗιι.. 
13ΟΙ'%ι Η 1ί_)ΗΗίι )\) 25. 1 O(J 71. 
:\ () ΙJ\'( 1. 

ι\ΝΊΊΙ ΙΓ>ΟΣΩΙ I οι ΤΟΥ 
!.\ILOY 

Ζ<'α1 1\'Ο();: ll ι ι,·. Ι \Ϊ.< ιι.ϊ1;ω 1 1ί.ο; 
l\ι\ί.ο;: 1·. Κω•;,:01 1f)ίνο; 
Ι !υιΊ-ι.ί.ιιο: Ι\·Ι .. \ιι.οrιΟιωτι'ιι..11 
Κι\_)ΧΙ'ιJυ: Κι'ψοί.(); .-\';'i()\'c; 
.\υιιίιι: !'. t--·Ιο1 1τι'ιφ1; 
. \ιΊ.ι)ιοιι: lπ. Φι·ί.ί.οϊ 1; 
Νιι.1Ίπί.ιο: Χω_). Ι\'1:υΊ.ιΗιί{ί.η; 
! !<'ιτιΗι: :\Ο. Κο\'Τοοι'ιι..11;
Ι>ϊΗ')ο;: .-\ ντ. Πι()Ίι,ηι'ι;
ΣΙ1 ()0;: Ι Ι. 7ω_Ηι<ι ωνίτrι;
Χιιί:ι.ίι')ιι: ΛrJ!I. ΛΙJ!Ι<Ι()ι'i.ο;
Χιt\·ιιΊ: ιι111. Νοι')ιιυιΊzrι;
Κ 1':Τ()!>;: 

,\()({\', ι [(Ι;τ(Ι_(')ι');(()\'Ϊ.ο:: 

. \. [ "ι1 .. \ Ι 1;t \'ΤΙ ι > Ι 1 '2 l)
Ι\'Ι(γι1ι10 Λί:τιι -15(1 
Τ Τ. (>0'2 1 . , \ιΊ ι_1,·u·ι.ι ι 
ΊΊιί., 0-1 (15-15 1 1 ( C λι.ί ι ι; J 

LΤοι;ιιι1()1(ίίι1 Ι·::ηι·•.τι,J(ίl\ υ.: j-\11-\ί.ΙιΗ)!·οιιι.: 
rΓ υ ;τ U κ ί ν 1J σ 1J ι\. ι\ ί. ! Ξ, ι 1 :r ( ι ι'• ί. ι \ 1' 

Lι')ί_ΙιJ\'(); l(ι, Κυί.rι)\'!ΊΊ.Ι ΛΟ1'1νιι ΙΟ(ι 71 
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