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Να τι είναι αυτr5 που περιμένω κύ.θf' χρόνο· με 
μια ρυτίδα περισσότερο ιπο μfτω:;το, μια ρυτί
ι)α λιγr5τεuο στην ψυχή· την πλιfuη ιι.ντιιπuο<rή, 
την απόλυτη διαψJ.νειιι. . 
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Ένα μεγάλο πνευματικ6 ε;τίτευγμα 

Η συνέπεια των πράξεων με τους λόγους 

ΛιrτιS ποι• λt·ίπΗ απ6 τυι•ς πr-:ι_Η<ΗJι)τει_ΗΗ'ς <ινΟι_><Γι;τοι•ς ;τοι• ί'>ι,'Ί<ί
υκοι•ν την ;τνι't'ft(Ηtκι\ γνιΓιυη κιΗ την α(_)ετιj, t·ίνω η οι•νι'πt-ιιι των 
λιSγων τοι•ς με τον τ(_)<i;τιJ της ζω1\ς τοι•ς. 11 οι•νι-'πειιι t-ίνω πιί\rrα η 
καΟιψιιπικ1j πωι)<ιγωγικιj δί•ν<ψη των λεγομι-'νων. Λι•ηj ;τοι• κιίνει 
πιιπικοιΊς τοι•ς λ<iγοι•ς. 1\ ιίί'\ειοι•ς κω ψι•οικιί μη ωφΟ.ιμοι•ς. 

Ο ;τω ιιποπλt·<ψ<ιτικιiς τ(_)<iπος ί'>ιδιωκαλίιις, είνω το π<φιί,'Ίειγ
μι� της ίί'>Ηις της ζωιjς τι>ι• ί'\ιί'\ϊωκοντος. Ι•:<ίν επιΟι•μt-ί κ<ινt'νιις να 
ωψFλψπι τιΗ•ς οι•νιινΟuιΓιποι•; τοι• ηΟικϊι, ποέ:τει να <Πι><ιιr t·ί πuιΓπιι 
ιrων εαιrτ<i τοι•, νιι ι:λt:'γξει τις οκt:'ψFις τοι•, τοι•ς λ<>γιη•; τοι• κω τις 

,..._ ,. ,. (,.. , � . , ;τ(_)α,;εις τοι•. Ηιν ο τοοπος της 1:,ωη; του ταιrτι..,.πιιι με εκFινιι ποι• 
λ{ει. Εάν δηλαδιί αγαπu τους ουνανllι,ιώπους του, ι:άν ι:ίνuι τuπι:ι
V<>ς, αγνιiς, ι:λεύΟι:ι,ιος, δίχuιος, ανιδιοτι:λ ιίς. 

Ί::νιι ιιπιi τιι μFγιιλιΊτιψα ;τνειΊμ<ιτα των ωιΓινων () 1. 13. Γκ<ιίΤf 
fγοιιφε οτον ι•πι-'uοχο ιι-ι'λο τοι• IΊΗ•λιΟ.μ() ΟιΊμj)ολδ {ξι ημfψ; ;tl_)() 

Τ<Η' Οιινι'ιτιΗ• τ,Η•: «Δt·ν ι-'χω τίποτε ιίλλο μ<ίλλ()ν t·:τt·ίγ()ν ν<ι Πι_><ίξω. 



(1(1 

;ταl_)ά να ανα;ττιί συω τις δι•ν <ί.μFις ;τοι• μοι• ιι;τομι'νοι•ν zιιι ν ιι 
;ταί.ιιίω ενιιντίον ;τuντιSς 6,τι μt'ιτιι μιΗ• Είνω %ί/-\δηλον». 

Οι αl_)χαίοι ΊΞ)J.ηvι::; Fίχ ιιν Ε;τωημιί.ν1Ί την ιιξίιι της ιτι•ν1';τΕι<ι;. 
Ο ;τοιηηj; Φιλ�jμων (4ο; ωιι'ινιι; ;τ. Χ.) λl'Ει: 
«J\Ιην %l_)ίνFι; cι;τ6 τιι λιiγιcι το ιτοψi ij χ(.)ψττιi cί.νΟοι,ι;το· τον 

τl_)ιi;το ;τοι• ζ�·ι νι1 Εξπιί.(1-:ι; ;τ<ί.\'ΤΟΤf. Γιυτί ;τολλοί ομιλοιίν ι,ψιιίιι μι' 
οzο:-τ6 την αbι%ίcι, τιι {ι_Jγιι τοι•; ιiμω; δ1·ν cίνrιι zιιλιί». 

(Λ/J. 11:100.τ. ,/() <Ό Μι·ίιιι·kι·). 
(Ε% των λι5γuJΙ1 μη %[_J(vε .. υοιμ511 ιj l.fJΙJΙΠriv ,ίιιι\uιι · τον j!(ov ,·ξι'τ11ζ Ίαι'. ,τολλο(
γοu ευ λι'γοvuιv ιιι\ι;.ι((lς 1.ιίqι11, τιι ,\ · ([_Jγ' (ι.οι,uι q11ιiλιι.)

Στον Όμηl_)ο οι1νιη'Τιί.μ�· τη ιτι•νι':-τιΊιι των 1'l_)γων μ1' τοι1ς λιiγοι1ς: 
«'Cl_)γον Tf {;το; ΤΕ» (!λιιί::;, 0,23./) zιιι «πλ1Ί1ιιι �'l_)yov ΤΙ' 1';το; π» 

(Ο,\ιίυυι,(1, IJ, 272). Ί:'.τος: λ(ξις, λιίγο::;. 

Ο /ΙΕΊ<ίλο; t_)!]τ<)l_)ιι; ΔημοιτΟ1'vη; 1-:;τιιτημιιίνι:ι (Ολιινliι%ι5::; IJ, 12):

«'Ολα τcι λιiγι<ι, 6τι1ν λΕί;τοι1ν τιι t'uy ιι, ιι,ιιίνοντιιι οιιν zιί.τι 
μ<ί.τωο zιιι cινιΓιψΕi.ο». 
(Λ.τυ; μι 11 λι5γο;, 11v 11,τιj τ11 .τψί;ιμιπυ, μιίτιιιιίν τι ιι-11(ι,πιιι %111 %ΙΊ•ιί1•). 

Κω Ει; την Κων�j ΔιιιΟ�jzη (/ωιίν. /η ιπωτ. ι··, /8) τοvίςπιιι: 
«Μη ίl'f(!;τ(ιψΕΥ /.()'((Ι) μηi'\I' τη '(/.(Ι)(ί()Ι], ιιλλιί [\' Ι'l _}'((Ι) %((1 

uί.ηΟείιι» 

Απ6 το ημευολ6γιο του Τολυτ6ϊ 

Ο ι)ιύ.ιτηιιος J>ιίιοος ιιι1θιιποuιογuιJ.ιr,ος %ω η0ι%r5ς ιποχωπψ; 
Λι-:ων Τολιπr5ϊγψJ.ψ:ι (JT{) lffl1'(.!0λιr;ιr5 ΤΟ/!.' 

Μυι• Ίl!<ί.ιι,Ει zιί;τοιο;: «Ι:ιίν Ίίνω zιιί.λίη:οος r.ιιτιί τι Οιι ι,ιψΕλη
Οι:ί ο ;τί.ηιτίον μυ1 1 :» Είvω το ίι�ιον ιΗιν νιι 0,Ε'(ι· ο '(H<Jl)'(<>;: «Ι :ιί.v 
uzovίoω την αξίvην μου Οι1 ;τιί.ΙΊ ΙΊL,l_)<>; η Ι'l_)γω�ίιι μοι':» 

11 El_)'(ttoί<ι ;τοοχι,ψΕί τι1π μιivov, ιiτιιν η ιιξίνη Είνω ιιzονιιφϊvη. 
Ν.λ' Ε<�ιι> η ιη'•γzοιοι; ι�Εν Είνιιι ;τί.�juη;. Λιιi να φωτίιrουμι: και να 
καλλιτι:ιιι:ύιιουμε τους ιiλλους ιίπως το ι::χω 1ίi)η ι:ιπι:ί, πιιι::πι:ι να 
φωτίιιουμι: και να llι:λτιuίιιουμι: τον ι:αυτιίν μας. 

Ι /ι·u{{)ι\ι;.ιrίν « ! /rινιιllιjνωο», 15! /()/ ΝΟ.Ί



ΙΙΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

Ιωι1.ννη τι)U Σινυϊτη (525-600 μ.Χ.) 
υ;τιS το ;τι:οίφημι) [L)YO του «ΚΛΙΜΑΞ» 

ι, 7 

11 ;τ ι_ΗΗJΕι•χ�j, ως ;τι_)()ς την ;τοι(iτητ(ι τη; t-' ίνω οι•νομιλίιι χω 
t'ν(Ι)οη τοι• ιινΟι_>ιί>;ιοι• μι' τον Η1-'ι1 ... Ι:ίνιιι η ;τηy1j των <ιι_>!-'Τιί)ν, ;τι_Ηiξι·
νος των χ<ψιομιίτων, τι_>οψ�j τη; ψι•χ1jς, ψ,,τι ιψ(iς τοι• νοι•, ;τι'λι-'χι•; 
;τι)lΙ χτι•;τιί. την ((;f(iyνωοη. ((,Τ()ι)Ι-' Ιςη τη; 1..:ι,ί,)ιι;, ι)ιιίλι•οη τψ: ί.ιΌ :τη;. 
Ο ηι Ηιι'ι_>ιiς των ψΗ•χωπιί,ν, μι-ίωοη τοι• Οι•μοιΌ , χιωι_>ι';ττη; τη; :τνπ•
μιηιχ1j; iτ[_)(Ηiι')()Ι', (j ιινι'ι_>ωοη τοι• Ι',ιιΟμοιΌ τη; ιιι_>π1\;. ()Jjλωοη τη; 
:τνι-' ι•ιιιηι;.οj; χιιτιίιΠ(((Jης, <ι:τι>zιίλι•ψη τι,,ν μ1-'λi.ο\'Τl%(ί>ν ;τι_>ιι·rμ<ίτω\' 
%((! οημ(ι()η της iτ\'IΊ'/l(!Tl%1)ς ()ιϊ;ιι; :τοι• f';,: tΊ %<ιν1-'ί ;. 11 ;τι_ΗΗJΙ-' 1 11/.1) 
1-ίνω γι' ιιι•τιiν ;ιοι• ;τι_>οιJt-'ιΌχf-'Τιιι ;τι_>ιιγμιιτι%ιί, ι\ιzιι<πιjι_>ιο zω %(_)ΙΤΙj
LΗΟ %<ιι j)1jμιι τοι• Κι•ι_>ίοι•, JT[_)t\' ((7((1 το μ1-' λι.ο\'Τl%<i j)1jμιι ...

ϊ)τιιν ξι·zιν<ί.; ν<ι <ΠιιΟ1,ί; 1-'\'ιίηων τοι• Κι•οίι1ι1 . ιι; ι·ίνω ο zιτιί,ν 
της ψι•χ�j; ι1οι1 ι•ιι (t<ψt'\'(); Εξ oλoi'.l.1)(_)(>1 1 μι· το ν1\μιι, ij μιίΙ.Ι.ο\' μι· 
την ί•λη τιις uμνψrιχuχίuς. 

Ι•:1ι)1-' μ1\ τί;τι)Π 1)1-'ν iτ[_)(\%1:tτω νιι ωψ1-'ληΟ1'ί; <ι;τ6 την :τ(_)Ο(Η-'ι•χ1j. 
ϊ)λο το ί•<ι ο; τη; ;τ(_)ιΗΗ-'ι 1χ1j; (ΗΗ• ιι; ι'ίνω ιιν1-';τιτ1j,'\1-ι•το ... 

Μίιι 1-:ίνω ι·ξωΗ' (_)Ι%ιί>; η <Π<ίοη οτην ;τι_><ΗΤt-' t•χ1j. ιιλi.ιί ;τ<ιι_Η>t'(Jtι'ι
ζrι t'(H1nl-'ι_>I%(•·>; ;τολλι'; ;τοι%ιλίt·; %ιιι i)ιιιιι o(_)t';. ί\λί.(Η (Jt'νομιί.οι·•ν 
μιιζί Ί'οι• οιιν μι· ιι·Ο.(> %ω %1' (_) 1(1 τοι•;, %ιιι Ί'οι• :τ[_)(ΗΗ/-Ι'(_)ι)Ι•ν τον ιΌμνο 
%ιιι την ι%t-'(Jίιί χιί. (_)ιν των ιί.λλων %((1 ιizι τοι• Ηιι•τοιΊ μt1;. ί\λί.οι 
ζητοιΊν πλοίrτο %ω ()ιiξιι ... ί\λλοι π<ψιι%ιιλοιΊν νιι ιι;τιιλλιιγιΗΊν πλ1-ί
ω; ιαιi τον t·χΟ ι_Ηi Τ()Ι";. 1\11·(_)t%(>ί Ι%ΠΙ-'l-,(Η'\' νιι τοι•c i'\οΟι-ί %ιί.;τοιιι 
τιμιj %((! μt'[_)Ι%Οί γιιι την ηλι·ίιι t·ξω.t-ιψη T()l' χψ'οι•; T()l•;. ί\λί.οι 
ζητοιΊν ιι:πλΗ•Οt'ι><•ΗΗΙ ιι:τιi τιι i'\Ηψιί. των :-ιιιΟ(ίJν %<ιι ιί.λλοι (Jt•γzι,'ψη
υη των ιιν(ψημι'ιτων τοι•;. 

1 Ι[_)ιν ιι;τ' (iλιι ιι; j)(ίλοι•ιιΕ (ΠΟ\' %ιιτιί.ι.ογο τη; ι)1Ίjο1-'ιίι; μιι; την 
tΊλt% [_)Ι\'1] 1-ι•χιι[_)Ι(ΤΤίιι. Lτη i'\1-' ιΊη(_)η ΟΙΊ [_)ιί., την rξομολ<ίγηι rη των 
uμuvτιιίιν μuς χuι την ουντvιl\ιj της ,uχιjς μu; μr ουνuίοl!ηιrιJ. 
Κιιι ιηη οι•νϊχt-' ιιι ιι; ίt\'ί((/'t' [_) Ol'[U' τιι ιιιτ1jμιιτιί. μιι; ;τ[_)ος Τ(!\' 
Ιlιψj)(((J!λt'ιι. () τοιS:το; ((l'τ(i; τη; :T(_)(HJ fι•χij; ι-:ίνω ιί.οωτο; ιi:τω; 
ιι;η:%ιιλί•ψ0η ΟΙ-' %ι'ι:τοιον ιι:τιi τοι•; ιιι)Ι-' t.ψ>ιΊ ; ιι:τ<i ί\γγι::λον τοι• 
Κι·ι_>ίι1t• ... 

1\1ην 1·:τιτηi)1·ί•1·οω τιι λ<iγιιι τη; :τ[_)ιΗ11-ι•χ1j; Ο(>ι'. Δι<iτι ;τολι.t'; 
ιι·ιψι'; τιι ιι:τλιί. %ιιt cινΕ:τιηji'\1-'ι•τιι ψ�:λλίιηιιηιι των μι%(_)tίJν :τιιι(\ιιί>ν 
ft•χιι!_)ίιπψΗιν %ω Ι%ιινο:τοίηοιιν τον οι•οιίνιο Ι Ιιηι'[_)ιι τοι•;. 



Μη ζητάς να λέγεις πολλά στην πuοοει1χ11 ιτοι,, για να μην δω
σκορπωΟεί ο νους σοι•, αναζητιίη1τας λ6για ... 11 πολι•λογία ιπ.ην 
πuοσει•χ11 πολλές φοuές δημιοιΊuγηοε στο νοι• φιιντωτίες κω διuχι•
υη, ενυ'J αντιΟέτως η μονολογία ιτυγκενι(_)<ι'ινει τον \'(Η'. 

Όταν αισΟάνεσαι γλι•κύτητα ή κατιί.νι•ξη οε κcί.ποιο λύγο της 
;φοιτευχ11ς σου, σταμcί.τηιτε σ' αι•τιSν, διιiτι τιiτε ιτι•μπ(_)οιτειΊχΗω 
μ<ιζί μας ο φί•λωως ΆγγεΜς μας. 

Μη π(_)ουείιχευαι με πα(_)(_)ψτίcι (μετιί. Οιί.(_)(_)οι•ς), έ(Π<•> ;ωι ειί.ν 
διαΟέτεις καΟαρότητα. ΛντιΟέτως πληοίωπ: με πολλ11 ταπεινοψ(_)υ
σι1νη, και έτυι Οα αποκτψτεις ΠΕ(_)ιιΤιΗ>Η(_)η Π<L(_)(_)ψτία ... 

11 πίστη δίνει φτε(_)cί. στην Π(_)οιτει1χ1j. Χιι)(_)ίς ω•ηjν η προιτει1χχ1j 
δεν μπο(_)εί να πετιί.ξει υτυν οι•uαν6 ... 

Για κuΟε αίτημα, η πλη(_)Οψ<J(_)ί<ι �·μφιινι'ζετιιι οτην πuοοευχ11. 
Γlλη(_)οφοuία F.ίνω η ωωλλαγ11 ωι6 την ιφφιΙ-\ολίιι. 1 Ιλη(_)οψιψίu 
είναι η l)F.Ι)αία και αιτψαλ1jς φανέ(_)ωιτη Η(>ς cιγνιίιιποι• Π(_)<ί.γμ<ιτος. 

Nu γίνεσαι υπεvβολικύ. ελειίμων και ιrυμπονετικιίς, ιrυ που κuλ
λιεvγείς την πvοιrευχ ή ... 

Μεuικοί ιiταν εξέuχοντω απιi την π(_)ιΗτει•χ1j, είνω ιταν να εξι!(_) 
χοντω uπιi φλογιιτμένο καμίνι, αιιτΟ<ινιiμενοι υι•γχuιiνως μίιι ελιί.
ψ(_)ωση κω ένu κιιΟ<ψωμιi απιi το (_)t1πο κω το Ι)cί.uος της αμιψτίιις. 
Κω άλλοι πcί.λι ωιτΟϊινοντcιι ιτuν vu ι-:ψωτίιπηκιιν μι-: ψως κω ιτιιν νιι 
εψ5(_)ειτuν τι> ένδι•μα της τcιπι-:ίνωοης κω της uγαλλίωn1ς. 'Οιτοι ι')f. 
1:ξέuχοντω cιπύ την Π(_)οιτει•χιj τοι•ς χιι)(_)ίς νιι ωιτΟιί.νοντω καμι<ί. απι\ 
τις δύο εν�\JγF.ιι:ς, αι1τοί Π(_)ΙΗΤΙ·:ιΊχοvτω ιiχι πνι-:ι ιματικιί., uλλϊι ιτωμιι
τικά για να μην πω ιοι1δuϊκιί. ... 

ΛπέκτηοF. πuοα γεννωιiτητ<ι κω Οιι ι-'χι:ις το (-)Ει> διδcί.οκαλο 
στην Π(_)ΟΟΕι1χ1j ιτου. 

Δεν μπο(_)ι>ι'μF. να διδαχΟιιιΊμε το πιίι; νιι Ι-Ιλι-'ποι•�η:, δΗ>τι εκ 
φι1οεως το γνιι)(_)(ζοι1με μιiνοι μ<ις. 1 l<φιiμοιιι ι�ι·ν �L,ι>(_)οιΊμι-: νιι γνω
(_)ίιτοι,μ ε  μF. την διδωτκαλία τοιι ω.λοι• το κ<ί.ι.λος της πuοιτΕιΙχ1jς. 
Δι6τι η Π(_)Ο<ΤΕι1χ1j έχει Διδcί.ιτκαλι\ της το HHi. 
(Ί:°%ι>ουη Ιf'{_)(iς μονιίς / lιl(}ι1%λψοιι, Ωt_μο:τιiς Λττι;ο(:;) 

Ο Οmπι;ιm Αϊν;ιηhοn uυμΙ�ούλευε: 

,ϊΟταν ξεοποιίν μϊιτιι ιτιις ψλονικί1° ;. ψωιφίι:ς, Εξι-:γ{uους, ιιν 
Π(_)Οιτει•χηΟΕίη: με πολλιj Οέ(_)μη, ξυψνικιί. <>Ϊ.ιι κιιΟηιJΙ Ιχιί.ζουν zω 
ξανcψuίοzπε τη γυλ11νη κω τη zιφιί.». 

,ϊΟτuν αιιτΟιί.νυιτF. ηψuγμένοι, Δι•ιπι•χιι�μϊνοι, <ιντί νιι κλω/101 1
-

(_)ίζπε κω \'U ΠCL(_)ιLΠΟ\'Ιt'<πΕ 1)1-:ξιιί. zω (L(_)IΙΠ!-:(_)(ί., \'({ ;rιιί(_)\'ΠΕ Ι)(_)Ιψι
(ΠIΚ(!, π(_)οιτπαΟείοη: ν' uι.λιί.ξι-:η: ;τ�·uιοχ1j κιηιιψ-:ι•γοντιις ο' <ιι•τιi το 



Οω•μ(ί.ιJιο και τ()ιJΟ uποτελειJμ(ηικ6 μι:ιJο, που οι μΕ'((LλtJΗ(_><>ι 
Διί.οκαλοί μας �ως ί'>ίι)αςαν: Την πι_>ιJοι:ι•χ11. 

«ϊ)τιιν ποοοι-:ιίχαπι-:, j)(ιζπιι ιJε λι-:ιτοιψγία μι:ιω οιις μια κίνηοη 
Οπικ11, ψr,ηειν11, Ο(ίκιj». 

«11 ποοοεuχιj δεν είνω τίποτι-: ιί.λλu παοά μια ποιί.ςη μF την 
ωτοίιι ανεj)ιιίνοι•με πιίνω uπ6 τοιις αωτοιίς μ(ις γω νιι j)οοιJμΕ ιποι
χι:ίιι που Οα μ(ις j)οηΟψ�ουν να i)ημιοι•ογιjοοιιμε τέλι:ω έογιt, Οι:ϊκϊι 
ι'ογο ... ». 

Λναψιι_ιά από το πι:ι_ιιφιιμο βιΙΙλίο «Ωγυγία» ή Λι_ιχαιολογία του Λ. 
�ταγι:ιι_ιίηι, Βιι:νη IHIS. 

Ιlι:ρί προιιι:υχιjς κuι Ικt:ιιίι.ις των Ελλήνων 

«Οι Ί:λληνι:ς ι:ίχον μ{γιt ιJι'j)ιις κω μι:γιιλι'ΤΙ'Ο<LV ι:λ,,ίδιι Εις την 
ενι'ογπιtν της ποοι1u 1χ1\ς κω Ικι:οί(tς" ιSΟι:ν ()ι:ν μι:τι-:χι:ψι'ζοντο ι:πι
χι:ίοημιι 11 ι'ογον ποιν ποι><JΗ 1χr1ΟιίΗJι. Λι δε ποιΗJΕt 1χαί ι:λι'γοντο 
ι:ιιχαί, δπjοι-:ις, ικι:οίω. Εκτ6ς των ι()ιωτι'οων ποοι11-:ι•χιί1ν, ι:ίχον ω 
π6λι:ις κω κοινιί.ς δπ\ιιπς, i)ι' 6λην την π6λιν· ως οι ΛΟηναίοι ποο
ιτηιΊχο\'ΤΟ κοινιίις ()ω την ει'Τιιχίιtν της π6λυ,1ς ( ... ) 

L\!VΙjΟως δε ποοοηι'•χοντο ιι)ιωτέοως δις την ημι'οαν, το J10(1)[ κω 
ΕιJπι'οας. Κατ' ιίλλοι•ς τοις την ημέοιtν ( ... ) Όη: ποι><n11iχοντο εις 
τους Οι•οονίους Θι-:οιΊς, ιiψωνιtν τας χείοας uνω. 

Θ�ΙΑ ΜΟΥ�ΙΚΗ 

Tol! Ulιlιιιι(/ ( ι·rρμιlνι'α) 

Ι'λι•κ6 τοαγο11i)ι με ξι•πνά, 
Λογά δεν είνω τιίJοu: 
Γω κί'ΤτιtξF μητι'οα μου 
Ι Ιοι6ς νιί.ναι αι 'ΤΙ\ την ιί�οα; 

Δεν είνω, αγιί.πη μου, κανείς, 
ΙΊΊοε ιπο ποοοκεφιί.λι· 
Ι Ιως τοαγυι•δοιΊοιιν πίιπεψες 
Στοι• πι•οετοιΊ τη ζ(ίλη. 

Δεν είνω μοι•ιΗκt\ της γης 
Άγγελοι ιπον αιΟέοα, 
Ψιί.λλοι•ν γλιικιί και με καλούν 
Σ' αιrτοί1ς πετιί) μητέοα! 
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

'[να cι:τιS τcι μF.γcιλι•ποα :τνF.ι•ματcι των αιιί>νων ο 1 .13. Ι':.ωίπ 
έzαοε το γι•ι6 τι>ι• οε δι•ιrτι•χημcι ιrτη !'(ίψη. Ο ψίλι>ς τι>ι• 'Γ;αευιιιιν. 
6ταν πληυοψι>()ΙjΟηr.ε το Οιίνιιτο, έτι>Fμε ιωλλογιζιiμι-:νος πιί>ς Οιι 
πcιιΗ1ι•οιrωπί ιrτον Γ·,ωίτε r.ω π<ί>ς να ΤΟΙ -' μιλψτει γιιι τι> ψ()Ιr.τιi 
γεγονός. Στο υ;,:ετιr.ύ ι)ιιη.ίο τι>ι• (Σι•νομιλίω 'Γr.r.ευμιιν μι-· ΤΟ\'

l'r.cιίτε, μπιίψυ. 1. Κcιζιιν<ιιr.η) YLJ(i(f'EI: 
23 Νοι, ιι Ι)ι> ί< 11, 1 �30 
«Μπ1jr.(ι ιττο bωμιίτιο τοι• Γr.ιιίτf'. Ί /τιιν ιiοΟιος χω Εψ(ιί,•πο 

1jοεμος μ' ι-'ιτιι Ιςf' ιπην ιιγr.ιιι.ιιί τοι•. Τον l)LJ IJr.(( τι'λι-,ο %((\ γιιλ1jν10 
r.ω Ιl[_)Εμο. Μιλψτιψι-: '(Ιιι ;,:ίλω ί)ι•ο πυιίγμιιτα· γι<ι το γι•ιο τοι•. μιjτι·
λf'ξη» .

'Cνιις ιι;τιi τοι•ς ονομωττιiη:οοι•ς nοιητ{ς της Μι'ιιης Λττιr.�jς 
Κωμωδίας, ο Λντιψάνης (ΛνΟολ. LτοΙ-\<ιίοι• l'ΚΔ, 27) Μπ: 

«ΠιΕνΟηοF με μέτυο τοι 1ς cιγcιπημ{νοι•ς οοι•. ΙΊιιτί ί)εν ι-'χοι•ν 
:τι:Οιίνι-:ι, αί.λιί τον ίδιο δοιiμο ;τοι• ιiλοι <ιν<ιγr.ιιιπιr.ιί Οιι ΠΙΊΗίοοι•μι'. 
αt'Τοί τον :τ1jυαν :τυιίποι». 

Ο Ιτr,>'ίr.ιiς ψιλιiοι>φος Επίκτητος (Εγχι'ψίι)ιο, ΧΙ) ι'λι:γε: 
«Να μην :τΕΙ ς  ποτ{ γι<ι οποιοι)1j:τιηΕ :τυιίγμιι ιiτι το «ι'χιιοιι», 

cιλλu ιiτι το «ιιπι-'δωοα». 1 l{Ο<ινΕ το πcιιι'Ίί οοι•: Λπι:ι)ιiΟη. Ι lι'Οιινι-: η 
γι•νrιίr.cι οοι•: Λ:η:διiΟη ... » 

(Οι .·πρί Η11νιiτοιι ιι,ιΊ·ς το/J ι:·:τιχτητοιι, χ11Η,uς χιιι ιίλιον των 2."τωϊχιιίν ι,Ί·ιιι 

οι ι·ξιίς: 'Lβλ,·:τιιν τον Ηιίνιιτο υιιν fνι1 ιr,ιιυιχιi ιι,111νιίμι·νο. Δι·ν Ιiι·ι,ιψJιi,1111' ιωτιίι, 

ως χι1χιiv, γιι�τί ;τ(ιπ,ϊιι1v ιiτι ,,οιι,,ι'ν χ11χιίν χιιτιi φιίι1ιv»). 

Ο Ιlλούτuιιχος <Π(( «! IOιr.u» (474 1)) γυιίφυ: 
1 Ι ι_> t-'πει ν' ιιr.ολοι•Οtj<Η1ι•με την ιίποψη τοι• Λ νιιξcιγι>LJ<ι, ι·ξωτίιις 

της ο:τοίcις ιινωι;ι,>νηιτF., ιrτιιν ;τ{ΟιινF το nωΜ τοι•:«'Ι Ιςι'υ<ι ιiτι γι'ν
νηοα Ονητιi». 

Το παιδάκι πέθανε! 

ΊΊJΙJ ιΌ /Jιιιιι!πιj�Ιι/ (ΓΊ·uμιινιΊι) 

Το πωδcίr.ι πt-'Οανι-:, 
Λ;,:! <1,ϊωz1j μηη'ι._>α ... 
ΚλαίFι cιπιη_Jη'f<>ι>ηηι, 
Κλαίυ νι}zτ rι μl'LJ(l. 



Το πω<'><ί.κι μια νι•χτι(ι 
Φιιίvπω !L•L_Η><Ττιί. της 
Κιί.τωχι_Η>, μ�· <Ηί.j)ανο ... 
«Λχ! μητι'ι_Ηι», κι_>ιί.ζ�Ί, 
«Το ποι•κιιμωιί.κι μοι• 
Λ;τ6 <'>ιί.κι_>ι•ιι <πιί.ζΕι, 
Δ<ί.κι_>ι•ιι τη; ιιγ<ί.πη; <H)t•! 
ΊΊίοο κλιί.μιι ψτ:ιί.vιι: 
Με j)ι_>ι·γμι'vο ιΗί.j)ιινο 
Ύπνο; ι'\1· μι· πιιί.vι-Ί!» 
Του πωίΊιοι·• η λι-:ι•κ1j Οωι>ιιί. 
ΜΕο' <Πι1 μνιjμιι οj)Ι'VΕΙ 
Κ' η μηη'ι_>ιι ι)ιί.κι_>ι•ιι 
1 Ιιιι ίΊι-v ξιινιιχι•ν1Ί. 

Η υπερβολικ11 θλίψη για το θάνατο 
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ϊJτuν χιί..-τοιος uyu:rημf.voς σuς πΕ·θιί.νfΊ, uvr( vu χλuίπ υπu
uuχτιχιί., UΧΗ/θt·/π μΕ· ωuιμrSτpτu χω r)ιJVUJUJ rSτι :rιjyε ιπ ιί.λλο 
uvιvπuo :rι·Μο χω ι5τι ο Κ11uιος yνιιψ(ζ,Εϊ τι Ε'(νω το xuλ11τr.uo yιu 
χειΎον. 2,'ιJVΕϊr)ητοποα:ιΊπF. r5τι ε/νω Ε-λεύθc:uος χω πuοσευχηθF.(τr.. 
// uyιί.:τη σuς χω η χuλιj θfληση uς y(voυv u1;Fλλιοφr5ροι που θu 
τον βοηθιjυουν νιι πuοχωριjιπι ιπο χωνούuγιο μονο,-τιί.τι της ζωής. 
Μιu τf.τοιιι σ1ψ,.,πuιι{'rψά F.(νω πιο χuήσιμη. Μην y(νf.(;θε εγωϊ
ιπιι( 

J/ υπερβολιχιί θλίψη σας τον εμποδίζει να προχωριίσει και 
κρατά δέσμια την ψυχιί του σε πρόσyεια επίπεδα. Ευχηθείτε του 
ειριίνη και ελευθερία, και αντί να κλαίτε, βοηθείστε τον να ανυψω
θεί. 

Τuυ lνδuιi ι.ιιλιiuιψου 11. ΙΊΟlΚΛΝΛΝΤΛ ((ρyο του ιι\(ου «1111/JτοβιοΊ!}UΙj/U 

ι-νιίς Ιίιίyχι.") 



Λ1iθη 

ΊtJt' ΛlψιΊ1τσοι· Μ(l/-Νλη ( 1860 - 1912)

ΚuλιSτι·χιΗ οι νεκuοί ;του ληυμονϊινε 
Την ;τί;φω της ζωιjς. Όvτuς Ι)ι1Οψn1 
Ο ιjλιο ς κω το υοί,uοι•;το ακολοι•Οψτη, 
Μην τοι•ς κλαίς, ο κuϋμιSς οοι• ιSοος κω vϊιvω. 
Τϊτοι(ιν ιί)(_)ιι οι ψι•;,/ς δι ψοιΊν κω πιί.νε 
fn1ς ληιτμονιιίς την Κ(_Η)ι•ιπαλΜvω l-\uι•ιη1· 
Mu Ι)οιί

(_)κος το νεuιίκι 0u μωψίοη, 
Λν ιπιίξη γι' uι•τ{ς δcίκuι• ι1Οε ιιγιιπιίνε. 
Κι' ιιv ;τιοι•ν ΟολιS ν1-:uι1 ξανιιΟι•μοιΊνται. 
Διcι[)ιιίνιJ\'Τιις λιΙ-\ιίδιιι α;τι1 ιωφοόιjλι, 
Ι Ιι.>νοι•ς ;τιιλιο ι\ς, ;τοι, μϊοα τοι 1ς κοιμ οι1 \'Τω.
Λν δι-: μ;τιψιjς ;τιψιί νu κλιιίς το δι:ίλι, 
Τους ζωντανοί,ς τu μιίτιιι οοι.ι ας Οuηνιjοοι.•ν: 
ΘΟ.οι•ν, μιι 1)Ε 1-\ολεί νι1 ληομονιjοοuν. 

ΙΙΩΣ ΕΒΟΥΡΚΩΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΙ 

Λπόωτωτμα αr,ηγιίιτε(J)ς τοι1 αγuι'(J)ς βαιτr.�νιιτθϊντος ιπην ΙΩ.Λ γω 
το %(νημu του Ναvτι%οι5 (23 Mu.i"oυ ]1)73)Σ:τιJ(JΟΙJ Κοτιταuι'ι)υ.: 

Ί::να l-\(_)cίδι•, τ(_) ι-:ις Εοιηζιjδι:ς μ..,τιjκι1v ·,ωι μοι• 1-:ί;τιιv: 
«Ετοιμιίοο1 1, α;τολιiΕοω». 
Με 1-\οιjΟηοιιν να σηκωΟιiJ. Τι1τε με ;τληοίωπ ο δι-:οι.ιοφιiλω�ιις. 

Είχα πια κιιΟψιF.ι μ{οα ο' �'να τζιπ. 
«Τιί)(_)ιι 1--οιί δι:ν Οα μΕ αψιjους 01-: χλω(_)ιJ κλιφί μι-: ι1ι1τιS ποι, οοι, 

{κανc1», μο1• ι-:ί;τr. 
«Πωόί μοι•, του απϊιντηοα, Ο.ι1 να οι-: φιλψιω. Λv ψιοι.ιν c1π1> κΕί

νοι.ις ποι• Οι1 ζητοιί<ων ι-:κΝκηοη, δΕν Οα Ι-Ιuιοκι1μοι 1ν ι:διί> φι 1λ<1κι
ομ(vος. Λv ι-:ίνω αi.ψ)ι-:ια 6τι Π!]Ί<1ίvω ιηο ο;τίτι μου, ξ1\_)ι:ις ποιJ 
ι-:ίνω κι' ()ΠΟΠ 00.εις {λα \1(1 μι: ι)(_)Είς, %1 u.v /LιΟ(_)(ί) \'(1 ΟΙ' 1-\οηΟψΗι) 
υε κάτι, 0u το ·ι.cί.νω». 

Είδα τιι μιί.τω του να l-\01 1 ι_>κιiJνουν. Ί Ιηιν μιιι ικαvοποίηοη γω 
μ{να». 

(«Κοθηιαρινιj» 21!1/l<J75) 



ΑΙΙΟ ΊΊΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 

Οl\ιΙΡΑΑΜ ΜΙΚΑΕΛ ΑΙΒΑΝΧΩΦ 

Οι άνθρωποι που μας βασανίζουν 

Οι Μ•οκολι·ς κωωπlί<JΙ'ις της ζωιjς μι' j)οιjΟη<Jαν ;τ(t(_Ht ;τολι', νιι 
<J%l'ψτιίι. Λ,· \\ι·ν ι·ίχ<ι j\_>1-·()1,ί πιίιω πολι'• vι,ψίς <J' ιιι•τι'ς τις zιηιιιπιί
<JΕLς ποι• <j,<H\'O/ll'\'l%(( 1JT{(\' ()( πιο αξιοΟι_ι1jν11πς %((1 ι)ι 1<πι•zι<τμ1'νι-::. 
οιΊ·υ 0(t ι--ί χιt ιινιιzιιλιΊ ψι'ι, οιΊτι' Ο<ι ι'ίχιι zιίνι:ι τί;τοτιι. ΙΊ' ιtι'Τ<i 1,-ί.ο
γιίι τον Οι•(_Ηtν<i γιlt τις ιπι·ι_ιιj<JΙ,ς, τι; \\ι•οκιιλίι'ς zιιι τι; \\ι•οτι•ι.ίι·; 
ποι, μοι, ι'<Jτι'ιλι-' . Νω, ι:ι•λογιίι τον οιψ<tν<i. ϊ)τιιν ψτιί,·οιψι' <ηιι 
<Jημι:ίο νιι κιηιιλ<ιj)ιtίνοι•μι', jΩ,ι:;τ<Η'μΙ' την ;,_ιιλιj ;τ).�Ίψιί ... zιιι νιι 
μίίΟι:η:, <Ηtν κι �·ιιι-'ν<t, νιι ι-:ι•χιφι<πι:ίη: κιιΟημι:ι_ιιν<'ι τον Οι1 (_)ιιν<i ;τοι• 
ι 1π<ΗΠ1jκυη· ι11•ηj τη <'>ι•<πι•χίιι ιj ;τοι, ;τι'(_)<Ι<ΗιτΕ ιιι•ηj τη ι)ο;,.ιμ(((ιίιι ... 

Υπάuχουν πολλrς uuετι:ς που δι::ν ανuπτύιrιrοντω ιίταν ΙΊι::ν πι::u
νάμε οuι<τμι:νι::ς ΙΊοκιμωrίι::ς. (-λι <Ηtς ;τω, μιίλι<πιι, <iτι οι ι:χΟ(_)οί μιι; 
�·ίvω κιιμοι•<ι λιφιομι'νοι ψίλοι ι-:πι:ιι'\ιj μιι; ι•;τ<Ιϊ.ί_!Ι-'ιίινοι•ν V<t κιηιι
j)(ίλλοιιμι' ;Τ(_)<ΗJ;τϊιΟι'Ιι'ς χω ι:ίνιιι ωrτϊς οι Π(_)<ΗJ;τιίΟι-,ι'ς, Ι-'%Ι'ίνι-'ς ;τοι• 
μιις ελ1'1 1 Οι'(_)<ίινοι•ν. ΙΊ' ιιιrτ:<1 ;τι_ιι:;τ�Ί νιι τοιι; <ιγαπιίμι-' ... Το ν' ιtγίι;τιί
υ κιί;τοιος τοι 1ς φι'λοι•ς τοι•, Frνω ι:ιΊ ;ωλο, 6λοι �Lϊ<ψοι'•ν νιι ;,.ιίνοι•ν. 
Το ν' ιιγιι;τιίι-'Ι ιiμως τοι•ς ι-:χΟ(_)οιΊς τοι, �·ίνω ;τιί(_)ιt πολιΊ <'>ιΊοκολο. 
Μ;τιψοιΊμ�· νιι τοι•ς ιιγlιπψΗιι•ιιι-: μ6ν<ι ιίμιι ιινιικ(ιλι-,ιι,οι•μι· ιiτι ι-'ίνω 
μΕΤlψψιι:ι�μι'νοι φίλοι, χιί(_)η lΠοι1ς ο;τοίοι•ς χιίνοι•μι-: μι-:γιίλι-:; Π(_)<Η>
δοι•ς ιπο \\ (_)<JJl<J της (tl'TO%l'(_)llψ;(ίω:: ;,.ω της ι}.ιΊ•Ο�'(_)ιιΗJ)jς ... ΙlίιΗιJ 
ιι;τιS τις ;τω ι)ι•οτι•χι<τμ{νι-:ς ΠΙ'(_)t<ηιί<Jι-:ις %(_)ιΊ j\οντω οι μι-:γ<tλιΌτι:ι_ιι-:ς 
ι:ιιλογίι:ς. 

(Νι'κι; τοιι :τν;,,μιιτιχ;: ι; ,·λ;,,/1,(!/ιι) 

ΊΌ μέλλον των εγωϊστών πλούσιων 

Λς πιί(_)οι•μ�· το πιψu.δΗγμα ενιiς πλοι1ι11οι 1 ιινΟ (_)ιίι;ωι•: (t\' δεν 
χι'ίνει καν{νιι χαλ6 μι:: τα πλοι''Τη τοι•, αν αψιjνπιιι μ<iνο ιπις διωJΧΕ
διίοεις χω σn1 ιτι•νηΟωμι:νη ζωιj, 6τιιν Ου ξιη•ιί(_) ίJι, υε μω ;τ(_)Ο<JΕχιj 
ι:νυιίuκωοη, δι-: Οιι t'χFι πια τί;τοτα κω Οα είναι ι 1;τοχ(.Η'ωμ{νος να ζι:ι
στη δι,οτι•χίιt κω τις ιπε(_)ιjοFι;. Δε Οα ξ�'ψι j1ϊj1ωι1 6τι 1jταν πολιΊ 

πλο(,υιος οτο πιφελΟιiν κι ύτι αν τιίφα είνω υτη δι•ιπι•χίu, είνω 



γιιιτί τα ι-·ίχF zψιηjοι-Ί ιiί.ιι yω τον Ηιι•τιi τοι• χι,φίς: νιι zιίνΕι zιινι-'νιι 
%((/.() '(l<( τοι•; ω.ι.οι•;. 

1 ΙιiιΗ>ι ιίν!Jυω;τοι έυχοντιιι ιπον zι\ι,μο ΟΕ μιιι zcιτϊιιπωτη ;τοιιy
μιηιzιί ιιξιοίJt_> ιίνητη χι,ψί; νιι ξέοοι•ν το γιιιτί: Λι'Τι> το Οι-'μα ;τοτι-' δF 
διωι ωτίιπηzι-· zιιλιί οιΊη: ιι;τ6 την ψι•χολογίιι, οι''ΤΕ ιι;τιi την ιιηυι;<ιί, 
οι'•τι-: ιι:τιi την ;τωί:>αγωγιz1j. οιΊτε ιι;τιi την ψι•χιιν(ιλι•οη, οιΊτι-: ιι;τ6 
ιιι•τ1j τη ΟοψιzΕίcι. ΔΕν μ;τοι>Εί ν ιι Fl_)μηνυ 1 0Εί ;τιψιί ιι;τιi την 
Εοωτεuιz1ί Ι·:;τιιπ1jμη. 

(Το ι--;χρι-γχιiρ το/! Ι /ι·ρι,πιΊJΙΙJΙί) 

l:υμπλιjuωuη: 
Tu. /,)ιu. ι:;-rοιπΙJ{_}/ζ,:ι χu.ι ο 2.·,,ι,1(_}1·ι)ωιι Νύ.γιις ιπο βι/>λ/ο τοΙ J 

«1 fι ιf:ι',ΙΙU.τιχu./ !ι)ι'οι» . . 

«U νιiμο; τη; ιιλληλεγγιΊη; zιιΗιδι:ιzνι'•ιΊ ιiτι μιιτιιίιι ι-:ίνω η 
Ε(_)γαυίιι ;τuο; ;τί.<Η 1τιιτμιiν ;ι.ω zιη' ιιzολο1 1Οίιιν ;τuο; ιαιiλιιι•οι ν 
εφη1ιι:t_> 11Jν ;τt_>αγμϊιτων. Ι·ϊνω μιηιιίιι, όιιiτι εν νι-'ιι t'νιτιψ;,ω'Jοη Οιι 
δοzιμιίοωμι·ν ιiί.ιι εzι:ίνιι, τ<ι ο:τοίιι ι)οzιμ ιίζοι•ν οι ι-'τΕ (_)ΟΙ τιιJi' 
ιι\'Ο(_)<ι'J;τι,Jν. οι Ι'l'(_)Ι<JΖιiμι·νοι Ε\' ιΠ!'(_)ψJΕΙ ;τιι\'Τιi; μι'ιωι• ιΗιινοητιzιjς: 
;"[ί_)()()ι)Οι• %((1 (ι:Τ()/.((ΙΊ(!Ε(Ι)C:: Τ(Ι)\' χuυωδιι'J\' τοιι Ι',ίοιι. 

11 μπιί:ττωοι; τη; ιινΟοω:τίνη; ψι•χ1ί; Ez τοι• εν1i; zοι\'ιιJνιzοι'• 
<Πl_)<ι'ψιηο; ει; το ι-'τι :ι_)()ν_ z1ιτιιι)ΕιzνιΊι-:ι 1iτι λι'ιτοι•(_)yΕί νιiμος:, ο ο;τοί
ο; υ;ταγο(_)ι-Ί�!'l ιιι•ηjν, Ζ<ιι ο νιiμο; ιιι'Τιi; ι-:ίνω ο τη; 1'Ιω·/.ω1ΗτιΊνη; 
νιiμο;, ο ο;τοίο; ι)Ι'\' ι:;τιτuι';τι:ι zιιτ' υι•δι-'νιι λιiγον νιι πι((_)<ψιιίζπω 
ΕΖ των ιτι•νΟηzιΓJν τιιJ\' ιινΟuω:τί\'ίιJν νιiμrιJν». 

ί\μιι :του γίνr.ι τυ zrαιi zω i,rν r'μ-ι fif't_>ίι;πίιι, ιιν :τ<1.(_) r.ι; την ι1:τιiψ1-
οη ο ;τιiνο; πλr.ιrι'Jνr.ι. 

Το Οι_n1νrί; ένα zαzιi ;το:• :τι-'ιΗ1οr. zω :τιίι·ι r.ίνω ο Τl_)<>;ω; ν<ι ζητι1.; 
\'f'() ;ι,((Ζ() \'(( ίf,ft_) F.ι;. 

2.',ι/ξηu (Ι!ι·uιο,\ι%ιi «Τλληv», 8/7//<Jf(>J 
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νιί>ν αν{υΕ<ι>ν, Οcι Π(.!F.Πft να ΠΕ(.!ΙιψίσιΗ•με τις ανι'ίγκες μας ΟΕ λογι
κά όvια, ίίιοτε νιι ιιφιεvιίιοοι•με μέvuς του χv6νuι• μας ΟΕ πνΕι1μίιτι
%ές cωχολίες. ΔΗ χvειιί.ζετιιι να αιτχολοι•μεΟιι ΠΕ(.!ΗΗΗ>Π(.!Ο τοι• 
δέοντος μ�· το οιί>μcι μιις. Με τον αφιΊιΗ%Ο τvι>πο ποι• ζοιΊμε, η ψι•χιj 
μα; έzει cιφηνιιί.ιJΕι %CLI το οιί�μu μας Ι-Ιvίο%ΕΗΗ ΟΕ ιη 1νεχ1j διέvγειn1, 
το δε πνΕι•μιι {τοι που το έχοιψε Εγ%λωΙ)ίιτει ιιδυνιιπί νιι κcιΟοδηγιj
ΟΕl το ιτιίηω. 

Κω ιiμω; ω•τιjν την ιί.τιι%το %ιιτιί.οτιωη %ιιλιΗ1με Π(.!ιiοδο. Με τον 
οημεvινι> τ(Ηiπο ζωιjς, ο ιί.νΟvωπος έπιιι•οε νιι ζΕι φι•υιολογικιί. κω 
με την πιψιψι%l_)1J ω)ιιιΟΕοίιι τvι-'χοι•μΕ ιπο γιιιτl_)ιi %ω %ιιτιιπίνοι•με 
cινcιvίΟμητα ποοιί. ψιψμιί%ι,ιν έτοι ιίιοπ Οεvιιπει•ιΗψΕ μιιι ιωΟι'νι-:ιιι 
%CLl απιi τιι ψιί.vμιι%cι Π(.!Ο%ιιλοι•με ιίλλΕς ιωΟι'νΕιες. 2-:ε πιψιωμένες 
εποχές, η n(.!<H1oχ1j των πεuιιτιτιiπuι,ιν υι•γ%Ε\'Τ(.!Οι''Το οτην %ιιλλιϊv
γεια τuυ πνι-:ι'ψιιτος, της ψι•χιjς %ιιι τοι• οιίιμιιτος με οχι-:τι%1j cψμονίιι. 
Λπιi την Λνιιγ{ννηοη %ίιι μπιί., το Ενδιcιψέvον 1jτιιν ιπην %ίt(.!δlίί. Τσ 
κω.λος %((1 το Ωvιιίον εγένπο Ο(.!ηΟ%Είιι. 

Σ1jμεvιι το ενι)ιιιψ{vον των cινΟuιίιπων ιΗ''(%Εντuιίινπω ιπο ιπο
μιίχι. l lιin: ιί.vιιγι-: ο ιίνΟvωπος Οιι %<ιτιιλιψει 6τι Π(.!έn!'Ι νιι γίνΕι 
πuιιγ�ιιιτι%ιiς ιίνΟvω;τος %ω νιι ξΕψι•γει cιπιi Ηι ζωιίιδη ένιπι%τιι: Κω 
τιι ζιι'ιcι ιικιiμιι Ε%δηλιίινοι•ν οΕ(-\ιωμιi πvος τον %l•(.!ι6ν τοιις, ΕνίίJ ο 
άνΟuωπος οι•η: Ει•γνωιιοοιΊνη Ε%δηλιίινει πvος το Λνιίιτεvο %ω οϊ'ΤΕ 
το cινcιγν(Ιφίζι:ι. Ειίν ιωχολοι•μι:Οιι τιίψιι με τον ιίνΟvωπο, μ.,τιψοιΊμι: 
να ποι•με ιiτι το επί%εντvο της γνιίιοΕως %ίLΙ %ιί0ε οοψίιις %<ιι το 
%υ(.!ίως ι'(.!γο τοι• Εν<ΗL(.!%<1,μι'νοι• ιιτιiμοι, είνω ιιι•τιiς ο ιίνΟvωπος. 
«Ι Ιιί.\'Των Ζl?ΙJ/l<ίτι,,v μι'τuον ιίνΟuωπος». 

Λνrιλ<>'(Ι%<ί fL,oι_HH'/tΙ', γνr,ιοίζονπς τον ιίνΟvωπο, νιι γνι,ψίοοι,μΕ 
τύοο τον Κι5ομο ιικιiμη ι)Ε %ω τον (-)ui. 

Τιiοο οποι•διιίο (.!<>Ϊ.ο πω'ζει ο ιίνΟvωπος ι:πί της ι·ης, που (LΠΟΤΕ
t.Εί τον οι•νδ1·τι%() %l_)ί%ο μπιιξιΊ Ot'(.!((\l()l) %(([ ι·ης. () ιίνΟvωπος 
είνω ο ψ<ψΕι•ς τοι• ποί.ιτιομοιi τιiοοv τοι1 ι•λι%οιi ιiοον %ίLΙ τοι• πνι:u
μιιτι%οιJ. Μι: την 1-:ξι'ι.ιξη των πνΕι•ιιιιτι%ιίιν ιιξιιίιν ιιπο%τιί την ελΗJ-
0Ει_>ίιι. 

Ο Π(.!<ιγμιιτt%<>; ιίνΟuωπος, <Ηιν Ελ1:ι1Ο1ψο ον, δι:ν Είνω δοιΊλος 
τη; φι•οΕως %ιιt των δι•νrίμΗίιν της, οϊ'Τι: των πcιΟιίιν %ω των 1).ιιπω
μc'ίτ(ι)ν. ΙΊ' ιιι•τιi ο ι:ιτιιιτΕι_>ιομιiς ί)ίνι:ι ι.ιεγιίλη οημιωίίι ιπον πιψιί.γο
\'Τιι άνΟ(.!(ι)ΠΟ %ω /ΙΕΪ.ΕΤ<1 την φι•οη τοι• %ω τις ι)υνίιτιiτητι-:ς ΕξελίςΕ
ως CΗ'Τοι1 . Κι•οιον ι' ι_>γον του ιινΟι_>ιίιποι• ι:ίνω: 1) η γνιίιοη του ι:ιιι'Τοιi 
του του τιiοοι• ιίγνωοτου γιιι τον ίtιον 2) η ιι%l_)t(-\1ίς Οι\τη του οτην 
κοινωνίιι :η η �'ί_)ι:υνιι των οzι'ουιιν, του ιι)ίου μι:τιί. των ι'ιλt.ιιιν 
όντων ι)ιιι την ιιvμονικ�ίν %ω CL\'<ιγ<ι>γικ1jν οι•νι-:vγιωίιι. Οι τι_>ι:ις 
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ιωη'ς υτι(πιjμι'ς ιι,ωη:λοι•ν την ;ωΟολικιj Ε;τι(J:.tjμη τοι, <(νΟuιΓJ:τ(Η'. 
11 rψύnη μ;τ(ψι·ί νι1 ονιψιωΟt·ί ΛνΟuι,ποοοψίιι, η i')ι-ιrτι'uιι κο(ηωοο
ψίιι κω η τuίτιι Ε<Ηιηι--uικιj κοινωνιολογία. ΙΊιι την γνιΓωη τοι• 
ι(ν0uι,'>;τοι• :-τuι-';τι-Ί νι1 ι1ντλψ1οι•μ1' i')ιi')ιίγμιιτι1 ιι:ηi την ΦιΊ οη zω τι>\' 
Κιiομο. 

Ι•:ις τον Ι •:uμητικιi Διιίλογο «Λ(ικληπιιi;», ο ιίνΟuι,ητος ιι:-τοκιιί.ι-ί
τω μ{γιι ίJιιιΊμιι. Ι'ν(ιψίζι--ι 6τι <ΙΙ'Υ'(ΠΙ'ΙΊ ΕΙ μΕ το Οι•uιίνιο l)ι"ι)ίο κιιι 
οι,vi')ϊπιιι μι· ,)Ηιμιi ιιγιί;της.11 01-'ιιη τοι• ι:ίνιιι :-τuονιψιοt\(ο;, ιιγιαιί 
τιι (iντιι ;τοι• ι·ινιιι κιιτ(Γηι·uι( ι1;τ(i ιιιrτιiν κιιι ιιγιι;τιίτ<(Ι ιι;τιi Τ(( ι:νιΓηι-:
!_)<1 ι1πιi ιιι•τιiν <'>ντ<1. Λ;τιi (Jλ(ι το ι'μψι•χιι ιiντι1 μ(iνον () ιίνΟuω;τ(); 
<ινι•ψ(ι'Jνπω μt· τον \'(Η 1ν '{Ιι1 νιι ψΟ(ί<Ιfl Τ(> Ot--ί(>V 1 )Η)ίον. 

ΙΊιι την μι•ιιτικιj <(γωγιj τοι• ι(ν0 !_)(ι'J;τ(>Ι', μ;τ(ψο1Ίμ1· νιι ;τοι·•μι-- (JΤΙ 
()ιιι της μι1 1jι11Ί1Jς γίνπω Ιr.<(νιiς νι1 <ΝτιληφΟι--ί κιιι νιι ι·zτιμιjοι·ι Τ(>ι•; 
νιiμοιι ς Κ((I τι; t'Κι)ηλ(()οι-Ίς τη; ι1.1Ί<11Ίι)::. Μιιι ((ί'.((λλΙΙ·'uγητη ψι•χιj ΚΙ\'
()ι•νt:1'1fι κιίΟt· ιπιγμιj νιι ;τι'ιJΗ ιιt· :-τλιίνι·; κω νιι '1 Οι'ωιΊ ιπην zιιτιι
<Π!_)<>ψΙj. 

'Γ.να οημ<1ντ1%ι) μιjνιιμα τοι• Λιοχι•λοι• 

Από τον πόνο βγαίνει η γνώση 

«ΠίιΟι::ι μίιΟο;» 

ο (ίνΟuω:-το; HjJ ιiιιον j)«i')ίζ.�--ι οιΊμφι)\'(( μt· Τι>Ι'ς ;τηι•μιιτtr.()ΙΊ; 
ν!\μοι•ς, λι•τuιΓ,νπιιι ιαιi τιι i')t·ιψιί των γι--ννιjοι·ι,,ν zιιι των Οι(νιίτων 
κω ;τι�οχωι�t·ί χι,ψί; fμ:τιiι)ιιι :-τι�ο; το τι\ψι( τη; t·:-τίγtΊι(; ζωιj; τοι•, 
ΠLJ<Η(γιiμπο; :τl_)ος μίι( ι•;τι' ι�τιιτη zιιτιίοτιωη Ι't•ι)ιιιμ()νίιι; zιιι γιιλιj
νιι;. 

ι-:φ· ()(1()\' ιiμω; j)ιιΝζtΊ ((\'ΤίΟπιι, T()I' t·;τιj)ιίλλοηιιι i')οzιμωιίt·; 
((;τιi τον Θt-ίο I Ιηι•μιιτιzιi Κιiομο. μt: οχωτιί να τον Οιι)ιiξουν. 

Κιιι ο t'ςt·λιγμι'νο; ιικιiμιι ι'ινΟl_)ιιηο;. 1--φ' ιiοι1ν ;τιιι>ι---,:J.ί\'Η zω 
τι>\' \'lr.()ΙΊν (Η ;τιι\'ΤιJtΊ()1--ί:: :τfψ<ιιψ()i ((i;τω; ο Φιί(>Ι'(Π ιπο ι'l_)yo τοι• 
('κίιίπ). i')οzιμιίζπιιι κω ίιι•τιi;. Ο πιίνος t:ίνuι για τα πιillιι χω τα 
t:λuττιίψuτu, ιί,τι τα ψιiιψuχu για τις uvι.ΗΓ>ιττιι:ς του ιτιι'ψuτος. 

«Ι l(ιΟtΊ μι'ιΟο;» το μιjνι•�ιιι τι>1 1 Λιοz1Ί ι.ι>1 1 : Λ:-τιi τ()\' :τιiν() j)'(<(ί\'Ι·Ί η 
γνιί,οη. 



«ϊ);τοιος μι-: (Jλη τοι 1 τψ %U.(_)ι)ιύ. ψύ.λλι-ϊ (J%0:T() Θuιu.,ιι(Jt%() τον Δι'u. 
τι,ιιυίι1τu.ς, τη ιJ1 1 111-ϊJJ/ την ;τιο ,ιιι-:γύ.λη π(τι•χι--. 

Τον Δ/11, ;τ· ιiιιοιξι-: ιπον ύ.11θuιιι:το τη ς ((ψ5νησης το ι)(_)fJ,llO %t 
{βu.λε 11(�//() ι·;τι-'uτu.το: U:T() τοιι :T(}l'O βγu./νι-:ι 1/ '/Ι'ΙΙΙΙJΙJ. 

Λ%ι5μu. %u.ι ιποιι ι•;τι•ο ,ιιu.ς ιπu.λu.γ,ιιu.τιύ., ιπu.λu.γμοτιύ. θι•,ιιι;τι%(JC. 
της ιη:μψιψ1ς ,ιιι-·ο· ιπι;ι1 %U(_)ι)ιύ. ιπαλύ.ζι-:ι ο JΤ(JΙ1ος. Ττοι κω 11u. ,ιιι;ν 
θ{λι-ϊ ο ύ.ι·θuιιΙ.ιliC. !ΠΙ/ q:ψ511ηοη /1(!ι'ιJ%Πu.t jΙJT(_)()(ΠU>J. 

(Λyιιμ1Ίι1,ιον, ,rrιχοι /(1/-/(11)) 

(1/..tίνfl ι\,· τι: .ϊlJO(f urJno::; r·.τιι,ι'r.ιυ. κλrituH1 ΤfΊίξc·τ,ο ιι uι-·νιι)v το .,7(lV TOl) ιι-υο
η-fν /!ψποι;:: ο,\υίιιιι1,τιι, ΤΙ!Ι' ;τιίli;ι μιίfiο:: ιιι·ντιι χιψ!ι,ι::; ι'χιΊΙ' ι1τιί(1Ί ι> · 111,(1 
ι;_,νοιι :τuο ;,,:οuι>ιΊι:; μνη,ιιπιί,ιιων .τιί1·ος ;,,:ιιι .-τιιc · ιί;,,:01,τιι:; ιίλliι· ίΙΙιJΙ/ (_)fJl'ι-/1,) 

'ΙΌ Κάqμα (Αιτιατόν) 

() ιοοιψο;τωτι;,:ιi; \'()μο; τ<Η' Κιίu ιι<ι (Λιτιιηιiν). ();Τ(1); Ι'%τί0πω 
ιπι; Γuωι 1'; των lνί)ιΓιν, ι:ίνω ι)[_)<ίοι; ;,:ιιι ιιντίι)[_)<ωι;, ωτίιι ;,:ω ΙΤι•νι:
;τι:ι<ι, ο;τοιΗί. ;,:ιιι 1Η 1γ;,:01ιι1)1\. Κιηιί. το ί)ιιί.ιπημιι τη; ψι1111ολογι;,:1\; τοι, 
ι•;τιί.ι,ξι-:ω:::. ;,:ιίΟΕ ιίνΟuι,ι;το;. μι-: τι; ο;,:�'ψι'ις ;,:ιιι ηι ι:uγιι τοι•, ι)ημι
οι•ογεί τη  Μοί[_)ιι τοι•, <ιι•τιi ί)ηλω)1j ;τοι• ιψγιiπι_Ηι Οιι ονιψ<ωπί 
«:;ΊΕ:;Ί(?ίΙJ/ 1 f' \'! )\'». 

Οιω1ί)1\;ωη: ι)ι•νιί.μΕι; τοι• Lι'•μ;τιιντο; ;,:ω <ιν, ;,:ιιΙ.ιι'ι; 1\ ;,:ιαιΓις, 
ι:Οι:οε οι-: ·ι.ίνηοη ο ιί.νΟ[_)ιrι;το;, οφυί.οι1ν νιι γι•ι�ί11οι1ν ;τίιΗ,ι ΙΤ' ιιι•τιiν, 
υτο οημ�'ίον 1·;,:;,:ιν1\1JΙ:ω;, οιιν ι'νιι; ;,:ι•;,:λο; ;τοι• ;τι�ι:;τι'ι νιι ΙΤιψ;τλη
ι�ωΟι:ί. 

ο 'Γ:,μ�-[_)()()\' ι·ίzι: γι�<ί.ψι:ι: «Ο 1/.()()ιιο; Είνω μίιι μιιΟημιιπι.ι\ Ι'ξί
()(Ι)()Ι;. '();τω; ;,:ω ιιν την οτι�ι'ψι-:ι ;,:ιινι:ί;, Οιι ιοοι�ι�ο;τι\ου. Κάllε 
μυοτικιί uποκuλύπτετuι, κu.Οε έγλιιμu τιμωι_ιείτuι, κάllε uι_ιετή 
uντuμείΙΙετuι κuι κάflε ui'>ικίu επuνοι_ιllι,ίνετuι, με ιrιι,1π1ί και 
ΙΙεβuιιίτΙJΤU». 

'Οτιιν 1'ννωj1JΙΊ ;,:ιινι:ί;, ιiτι το Κιίι�ιι<ι (Λιτιιιτιiν) ι:ίνω νιiμος 
ι)ι;,:ωοι11•νη;, τον ο;τοίον ι:;τι�ο;,:ιί.λ ι-:ιων οι ω)ι;,:ίι:; της ζ(Ι)ι\;, Οιι 
ωοΟιινΟι·ί ιiτι μ1Ί111'•τω η ι)ι•ιιψψίιι ·ι.ιιι η ι)ιιιμιψτι•uίιι τη; ι)ιιινοίιις 
του Ενιιντίον τι Η' (-)Εοιί ;,:ιιι τ(Ι)ν ιινΟ[_)ι/ι;τι,ιν. 

1/οψιμι_ιίιιιι /ίο;ι;,,:ιινιίντιι (!/ ιιι ιτο/iιοί'(}ΙΙΙ/tΊι ινιί::; yιrί;ιγ,ι, υι-λ. .N3J 
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μιι;, 1-;.,_ιίιιιϊΞ,1· ι·z v1'οι1 τον :τιινιί ιιzωο 0HHHHf ιzι\ μι•ητιzιi ,'ψιiμο ;τοι• 
ιπω)ιιαϊι Οιι μιι; 01)ηγψ11-'ι ιι:τιi το (11'/ι/)ολιzι\ zιφ:-ιιi τη; γνι,Ί(!ι·ιιJ;
ΗΗ' -ι.ιιλωΊ Ί�<ιι τ<Η' κιικιΗΊ 1--1; Ι-'ΖΙ -' ίνοv τι>ν ιbΙΊηιi zιψ:-ιιi τη; ιιΟιινιι
(!ί<ις 1( )11 ;τνι-,'•ιιι ιτο;. 

Λ1)1-'λ<1 οί μ1Η', η HHHHHf ίιι την ο:τοίιι μι λ1·τοιΊμ1' ·ι.ω (!;τιJι•bιί.�οι•
μι:, (!11 μι1 ι,,vιι μι· τιι ιi1Ηι μιι; λ/γι, η 1:.11. Μ:τί.ιι/)<ί.τ(!ΚΙ' ιπο Κί.1-'ιι'!ί 
τη; Ηι·οιΗΗf ίιι;, 1-·ίνω η !Jι·ίιι γνιΓΗΙΙ) των 1ι·γι'ιλι,ιν ϊ)ντι,ιν, των 
Διι)<t(!Κ<ί.λων τη; LΙΗf,Ι<ι; κ<ιι μ' ιιι•τ1i ι1;,:οvο1-:ί τοι•; ;τιι'(κιiιJμιοι•; 
1-·κπιιιC\1-'ι•η'; ;{()Ι' 1-' /Hj (tVίιJ0Ιj%((\' %((Τί( %((1(_)()1,'; %((1 μπι-'ιι,Ι'LΗt\' ((:1() 

την ;τηγtj τ()I' (f ωτιi; (JT()\' γtj'ιvo 1/.()(J/10, ω; ιί.)).ι)Ι I Ιιιομη!Jι-ί; την 
<t νωη'ι><t γvι 1)( ,η, μι· <t:τΟ(!τολιί V<t /)οη !Jιjι Η Η 1 ν την :τ<tιJzοι '< Ηι <t νΟιιω
:τιSτητιι οτην ιιν(),'!ικιj τη; ;τιψι-'ίιι. 

Τιιπ1-'1νιί Ιf (_)()\'!Γι ιι,)1'/.Ιf οί μιJΙ', ι\τι η 01-ίιι ω'Τιj γνι,'Jοη. τ() ζι,ιιηιΗιi 
:τι•ιι 101 1 :Τ\'ΙΊ•μιιτικοι'1 ( )λι'•μ:τι111, zιιτιί την 1-'z1'!1jλωοη ιιι•ηJΙ'• ι'ϊ. ΕΙ 1'!1Ίο
<Π()Ιχι·:ίιι ;τιJΙ1 ιτι•v!Jι'τοι•ν κιιι ΙΤΙ"(Κ(_)ΟΤ()ι'•ν το ;τ1·ιιι1-' ϊ.<>μ1-- νιi τ<JΙ'. Το ι'νιι
,_.ξ' ω•τιι'ιν ι·ίνιιι το η!Jικι\, το ιίλλο το :τνι-'ι•μιηικιi. Ι•:1'!1,'1 Ο<ι 1jΟ1-ί.ιι νιι 
μοι• Ι-':τιτιιιι:τ1-·ί ν<ι ;-ψοοΟι'ιτ,,,. ι\τι τιι ,'>ι•ο (ιι•τιί ιποι:ι.ι·ίιι τη; 01-ίιι; 
γνιι')(Jι·ι,J; ι'!ι·ν 1'!ιιιχι,ψίζο\'ΤΙι1, ;τ1ίν1-' μιιζί ω)Ι-'/.Ιj ωμι'vιι, 1'!11\τι το 1'\•ιι 
Είνω ιι:τι\ιιιιοιιι τιJΙ• ι'ιλλι11•. 

11 ηΟικtί 1'!1ι'!ιωκιιλίιι τη; γvιι'ιιτι-,,ι; ιι1 1ηj; ,'!ί1'!πω 1Ί•ιJ1Ί,1; :-ι(_)ο; 
JT(t(J(( κιιλιί !Jι'ληοη· το ;τν1-·ι1μιιτιzιi ι\μω; μι·' (!ο; ιιι•τιj; ιι:τ(_)<iιιιτο 
ιττυι•; ;τολλοι'•; 1-·ί\·ιιι %ιιλ1 1 1ιμ(νο ·μι: ιιι'•μ/\ολιι, μιΊΟοι•ς κω ιιί.ληγο
ιιίι-' ς. Διιι \'(( b1-·z01-ί () ιJ;τοι•bωτηjς Ο!-' ()(1()(1 ο; οτην ψΙ'ϊ.ΙJ TlJI' το Οι-ίο
ιιι'Τιi :τι1 l_) τη; γνι,,Ηπω; κιιι ωι,ι•;τvίιJΙ-Ί Ι-'% τι11• λη!Jιί.l_)'(ΟΙ' την 01:ίιι το11 

ψι'•οη. τον ( )ιι !Jιi λιiγο. ο ψι--ίλιΊ ;τuοηγοι1μ1'νως vιι /\ιι(ιιJΙΊ 1-·μ;τuιί.κτ(Ι)ς 
το η!Jικιi μι'uο;, bιιiτι ω'Τιi !Jι-Ί,ψι-·ίτω κιιι 1-ίνιιι το ι1;τι\/-\ιιΟ(_)ο 1)1(( την 
;τνι-:ι•ι.Ηιτι;,οj τοι• :τuιiobo κιιι ι-:ξι'λιξη. 

Lτην !\\1 1ιττικ1j ΔιbιιιJκιιλίιι η !\\:τλιψιίτι1κι1 ιινιιψ' l_)Ι-'Ι ι-:νι)Ι-' lr.ΤΙzιΓι; 
6τι «η HHιJTl-'l_)ΙZtj %ιιι Οl_) ψΙ%Ι-Ί'ΤΙΊΟJ ιιποuίιι zιί.!Jι, ι-'Ονο1 1 ς ;,:1-' l_)Ιzλ1-'ίι-:
τω μι-'ιΗι ιπιι ιη'•μ/-\ολιι. bιιiτι η ιιλ1j!J1-Ίιt δι-:ν ι-:zιι·uϊιζπω zιιτιί. γ(_)ι'ιμ
μιι μι-: λι-'ξΙ-Ί;». 

Ί'ιι οι-,μ/-\ολιι. οι μι'•Οω zω οι ιιλληγιψίι-:; οι'•μιι ιιινιι μι-: τιι ι>ιΗι 
λι-'γοιιν οι /lΙ-'flΙ'ΙJμι-'νοι Διδι'ιιJzιιλοι ιι;ωτι-:λοι•ν την γλιΓιοιΗι της ιιλη
Οι:ίιι;. Όμ(Ι); τιJ :τ1-·uιrχιiμ1-·νο ιιι·υjς δι-:ν μ:τιψι-:ί \'lι γίνΙ·Ί ιι\'1ΙΖΙ-'ίμι-:νι1 
τη; ιΗ•νtίΟοι•; ι'\ιιινοητιz1j; 1-·(_)fιΊvης zω ιινιιζητψτι-:ως. Δι' <ιι•τιi zω 
δι:ν JΤL_)ιΗΗf'Ι-' l_)πω ιττην ιινιιzιί.λι•ψtj μιι;. 11 γνιι'ιοις ω'Τοι'• Οcι ;τl'ω'λ
Οι-:ι δι· ιι:-ιο%ιιλι•ψι-·ω; οτι; ψt•χι-'ς fγ,1-·ίνι:ς, ;,:οι• fλι-:ι•Οι-:ιyιΓJUηzαν μι-: 
ιιγ<1J\'ίι 1-·ιΗιJΠ l_) ΙΖιi ιι;τ() την 1-·ξιί.(_)τηιrη τοt 1 t•λιzοι'• ιι οψ'ω;. 

lluo; δι1-Ί 1χuίνωη ιιδfλψοί μω•, Οιι 1jUι-·λιι νιι ;τω zω νιι τονίιJιιJ, 
ιSτι η 0HHHHf'Ιlt δt-:ν 1--ίνω μιi\·ι1ν ιιι•τιί :τιΗ' Εί:-ιιιν η !\1:τλιι/-\ιίτοzι•. η 



ti2 

Μ:η:ζαντ zω ο l,c;ιdl>c;ιtcr, ω.λιί. zω 6λιr αείνα ;τι11• ι-:λέχΟηοιιν 
α:τύ τοι•ς μf· μι•ημένοι•ς της ιιuχωιSτητος 'Cλληνες κω ξένοι•ς. 
Ε:τυμι::νως η <ιψεn1uία της γνιι'Jιπως ω•τιjς δεν μπιψεί να πuυιτδιιψι
στεί zuονιz<ί ΟΕ κά:τυω επυχ1\, διιSτι χϊινετω οτα j-\ιί.Οη των ωιι'Jνων. 
Κατιί. την f'Ο<ιJΤε(_Η%1] πιι(_)ιίδοοη η γνύιοη αι•τιj Π(_)Οέ(_)χπω ιίνωΟι:ν 
εz του πνr.ι•μιηικοu κύομοι•, την πr.οίοδυ Εκείνη την συμj-\ολικ11, ποι1 
οι πuunιSπλωποι εγr.ιΊΟηκιrν τον κcψπ6 της γνιι'Jοεως. Κcιτιί. ιτι•ν{
πεια η γνιι'Ηn] ω•nj δεν μονοπωλ�:ίτω απύ κανένα, οιΊη: κω JΗΊΗ<)(_)ί
ζεται αποzλrιοτικ(ι σε ιSυα �ως r.ίπ.uν ιπο Π(.ΗSοψατο παοελΟι,ν οι 
π(_)ωj-\ιΊτf.(_Η)Ι ιrbf·λφοί μας. 

Η Μπλιιj-\ιίτιτzι• ιrτα F.(_)γα της Ίιης αποzαλι'[ψένη ·,ωι Μι•ιπιz1\ 
Διδασzαλίιι ιινιrψέ(_)πω διεξοbιzϊι οε διιίφο(_)α οι'•μj-\ολιι τοι• ιψχαί
ου κ6ομοι•. τα οποία π(_)οοπιιΟι'ί με οι•γκuιτιzιS π\·ειΊμα νιr f'l)/Ιηνι-:ι•
οει. '[:να εξ' αιrιιι'ιν ποι• 0Ει,ψείτω το πιο οημcιντικιi ιτι'•μψωνιr μι -: 
την ε<Ηι>Πt_>ιz1j ψιλοοοφίιι, είνω κω ο Όψις (το ψίδι) το οποίι, 
δι•στι•χιι'ις οι ι'\ιιινοητ{.ς ;τιίlJης α:τοχuιΓΗτι-:ως ϊχοι1ν Πί!(_Ηιν01jlJΠ κω 
Π(.((_) Ε (_)νηνε ιΊι ΤΕΙ. 

Lτις F.lJ<ι>TF. (_)ιzι'ς πα(_)ιιδ6lJΕις των ιψχυίων lνι'\ιι'ιν, Λιγι•πτίων. 
Ελλ1jνων zω Εj\.-,ιιίων το lJι·•μj)ot.o ω•ηS ;τ(_)<•>Τ<Ηπιηεί κω αψ(_)ιίζπ 
n1ν Οεία ;τιψοι•lJίιι ποι• επ:ψj-\υίνΕι ιnυν το zυλεί η ανcίγzη κω ι'\ίι)Ι'Ι 
ιπον άνΟ(_)ω:το Ώj\' γνuιοη, το φως, zω την ω.1\Ουι!. 

Ο Όφις Uγr.ι η Μ;τλcψcίτlJzιι «Είτε ι-:ίνω ωrτ:ιzf·ίμαο ιιψίκης:, 
είτε λιη(_)F.ίιrς, οι ιίνΟ(_)ωποι 1-'χοι•ν ι)ι' ω•τιiν μίlJος 1\ γο\'t•πποιΊν 
μ.,(_)υιπcί ιπην �η:γιrλοψι•'ι<! τοι ι». Οι Οψίη:ς ανιrψf'ι_ΗΗ•ν ιπις Π<((_)<!
ι)ύυεις c.ιιrτιι'Jν, «ιiτι οι ιί.νΟ(_)ω:τοι οψr.Ο.ουν να r.πιzιιλοιΊντιιι οι•νι:χιι'Jς 
τον Όιι,ι zω νυ τον 1-:ι•zrφιοτοιΊν δω την lJημιιντιz1j ι1πη(_)Εοίιι την 
υπυίιr Π(_)ΟιΗ'ψΕ(_)Ε ιπην ιινΟ(_)<ιJ;τιiτητι!». 

11(_)<.J.γμιιτι ιιι•τιSς είνω :τοι• �-:νι-'πνι-:ι•lJf. κω πιφιι'η(_)ι•νι' την J:ιΊιι 
(Διιί.νυω) να γΕι 1πί τον ιι;τηγ<ψΕιιμι:νο ;ω(_)Π<> zω bιιrz(_)ίνr.ι οτην 
οzετιz1j τοι 1 ι,ψη το zιιλιi α;τιJ το zιιzι,. Ο Ε:τιψιί.νειος ω•ιιψι'(_)Εt ιiτι 
οι /'νιιΗπι·ι.οί Οιι,ίη:ς Είzιιν zιί.ποιο ιι)ιιιίτιψο λι,γο bω νιι τιμοι'ιν τον 
Όφι· zω z<ηιί. n1ν '(\'<iψη του το ϊzανιιν διιίτι ο Όψις ι:ίχι-: bι1'\ιί.ξ1-:ι 
τα Μuοτιj(_)ω ιηοι•ς ;τ(_)u'ηοι•ς <ινΟ (_)ιι'J;τοι•ς. Τ:vας F.lJ<ι>TE(_)ι<ntjς τοι, 
πcφελ0<1vως μετΩξιΊ ιί)).ων λF.'(El τα εξ1jς: «Ο Όφις ο 01

1(_)of)<i(_)oς 
που τον j-\U;τοι•με ιπο οιzιilJημο της ΑεοlJοψιz11ς Ετrιι(_)ι-:ίιrς οιψj)ο
λίζι-:ι την ωωνιιSτητιι zω την Lοψίιι». Επίοης ως f'μΙ-Ιλημιr ο,,ίιrς 
ιψ.,-τνεuω:ως, Π(_)<Ηπuοίιrς zω z<rΟοι)ηγψrι-:ως ιπολίζυ το ιπ�'μμιι των 
Φu(_)uιι'> της ιφz<rίιις ΛιΊιΊ ;ττοι•. Κω ι-:νιι'J ο (_)<Jλος τοιι 0Ηψιιτιz<ί. 
ξεzω(_)ίζΕι zω Π(_)(ΙrΤΟ(Π<!Ηί ιπην 1-:ιzονογ(_)αψί(! των ιφzαίων ;τιφιι
ι)(J(Τ[(ι)\', το zrιπιηημϊνο ΙΙ'(_)<ιη:ίο u;τιi cιγνωοί<ι των Οι:ίων Π(_)<ιγμιί-



των Π(ψ1--ι_ψ1jv1-η1ε το ιει_Η) ωrt() οι',μj-\ολο χω το ι,ποj-\ίj-\ωJΕ οτο Επί
π1:1)0 της <φvητιχ1jς δι•vιί.μι--ως (2:ιηυvιί.). Τ:χι-·ι ι·ιπωΟι-ί ιαι) μ1Ίιι•η
μ{vοιις Δι,)ωικιί.λοι•ς, <)Η ο ϊ)ψις ιιvτιπ{_)ΟΟ(1J;τf.ΙΊΗ το πιο 1-·ι1φι,ι' :; 

οιΊμj-\ολο ο' (iλι-·ς τις <ψχrιίΕς π<φω'\6οΕις. 
Lτηv ιiψη τοι• (ΙJς ΛγοΟοδιιίμωv πvι-·ι'•μιι <tY(ίJH{_)O, π{_)ιΗπιιπι•τικ6 

αvτιπ{_)οο1,ιπ1-- ιΊ1-ι την Οιφιιπι-:ιιτιχιj τ{χvη Κ<Η την υνιί.οτωιη τοι• 
ιινΟι_ιιί,πω•. Λνιιλογιχιί. ι-:ίνω η ι'οω πνι--ι,�ιιηικ1j ι)ιiνιιμις τοι, ιινΟ{_)(JJ
ποι, πο1 1 οι Ινδοί ϊιγιοι ονι�μιί.ζοι•ν Κοι•νδιιλίνη το λεγ(iμι-:νο (ι_ιπον 
πuι_ι, το ο;τοίο οι•μj-\ολι1;.οι•ν δι(( τοι• 'ΟψΕως. 

«Ι lλ1--ιιί.διι ϊ)ψι-,,,v, λι-'γι:ι η Μπλιιj-\ιί.τοχιι, ;τι·ι_ιωτι_ιι'ψπω γι'ψω 
<ιπ6 το χιΊ;τι·λλο της ζω1jς (Πtι Λιγι•;ττιιιχιί. Μι•οτιjι_ιιιι. 111-- (_)ιj)ιί.λλ,Η•ν 
υτίοης τι; 1-- ιχιiνι-::; 1(1)\' πι-:ι_ιι<ΗΗJΗ{_)ΙιJν Ουίιν τη; Οt-" {_)(ι;τι--ίιις κω 
l!'(Εί((ς». 

Ο ΟjΗδιος οτις μι-:τ<ψ(ψψ,'ιι1Ει:::: τοι• ομιλι-:ί δω τον Κϊιδμο, ο 
οποίος οιΊμψων<ι μι-· την <φχιιίιι :τ<({_)ιί.δοοη μι--τιψ<ψψiιΟη ΟΕ 'Οψι 
χω μι-: την Ι()ι6τφα ω•ηj ιιν1jλΟΕ οτιι Ι ΙλιΊοιιι πι:Μtι, οτον χιίψο των 
t1Οιινιί.των ψι•χιίιν. 

11 Ελληνιχ1j Μι,Οολογίιι πλοιΊοιιι οι-· (Jι•μj-\ολωμοιΊς κω ιιλληγο
ι_ιίΕς, t1νιιψι-'ι_ι1-- ι <>ΤΙ ο Λοκλη:τι6ς, ι•tι)ς του Θι-:οιΊ Λπ(it.λ(Ι)νος, ιjτο ι:νιι 
ιινιi,η:ι_ιο ον με ιιφιηικ{ς ιδι6τητις κω δι,νιί.μι--ις. ΜιιΟrιτι\ς τοιι 
Κι-:ντωΊ

ι_ιοι• Χι--ίι_ιωνος Εδιδιί.χΟι:ι.ιιπ<> τον Διδιί.οχαλιi τοι• τις Οι-:ι_ιιι
πΕιJτιχι-'ς ιδι(>τητι-:ς των j)οτιί.νων χω πιφιί.λληλιι το μι•ιπιχιi της Οι-:ίιι:; 
ζωιjς, πι>ι• ΠΕ(.)ιχλι-:ίπω (ΠΟ ιηΊμj-\ολο τοι• Όψι:ω:;. Ο ΜωίΊιηjς διΕι_ι
χιiμι-:νυς με τον ΝΗ> Ι(ψωjλ την ιι:τι-'ι_ιιιντη ι-'(_)ιψο, ι'•ψωοι-: ι-:;τί ξιΊ).οu 
ιιχιjμ((τος Τιιι• (<1(.)χιχιj <>ψη τοι• 2:τω•ι><Ηί) τον χιιλκοι'•ν Όψι, ιη•μj-\υ
λο της 0fίιις δι•ν(ί.μι-·ως ποι• ιiπως είνω γι_ι((μμ{νο οτην ΙΕ(.)<ί. Βίj-\λο 
πιφι-:ίχr. την (ψΙ-ΊΙΟ 0Ει_Ηι:τι-:ίιι ιι' ιιιrτοιίς ποι• ι--ίχιιν Π(.)ΟιJj-\ληΟεί ιιπ' τυ 
Οιινιιτηφιiι_ιο δηληηjι_Ηο των ι-:ι_ιπι-:τιί,ν. 

Λδελψοί μοι•, ιrι'ομψωνα μr. την πι({_)uδοοη του ΗJιιηΕ(_)ι<ψοιΌ, τα 
πιί.ντιι j-\ι1ίνοι1ν ι-:ξι-:λιιJιΗ>μt:νιι ιιπιi τυ ΟΧ(iτος :τt_>ος το φως. Λιrτ11ν την 
ΠΟ(.)Εία ι-'χι-Ί και ο ϊινΟt_>ωπυς ιηην μιtκt_>ιιίtιJ\'(t ι<Π(ψία τιΗ', u;τιi τιJτf 
πυυ τυν δημιοιί t_>γηοι:: δι•νιί.μι-:ι τι-'λι-:ιο, το Υπι-'(_)τιιτο Ι Ινι-:ι\ιιι. 2:την 
ιφχιj χι1Οοδηγι-:ίτο ι1Π(> τιι ζωιίιδη ϊνιηικτιι· ι1λλιί. Κ<tτ(JΠΙ\' μΕ την 
1-\uιίκιη τοι• χιφποιΊ της γνιίκιι-:ως ποι• Ο.ιψι-: ιι:τι> τον Όψι (Λγγι-:λο 
τ<Η' φωτιSς) ι-:τι-'Οη <Π λι-:ιτοι•ι_ιγί(( χω ι')(_)(ωη το νοητικιS τοιι κω μι-:τι-:
πιjδηοε ιιπιS το ωη•νι-:ίδητο (ΠΟ !JΙ'\'Ειδητιi. Κω ;ιιLλι εν κωι_ι(ίJ με την 
j-\οιjΟι-:ια τιΗ' Όφι-:ως, Ο' ιιφ 1πνίυει την 13οι•δδιχιj 11 Ενιψατιχ1j του 
ιδιιSτητα (ι•πι-:{_)οι•νι-:ίδηιJη) με την οποία Οα ;ιι_ιοοι-:γγίοι-:ι το Θr.ίο 
f\'Οι'•μενος μι-:τ' ιιι•τοι'•. 



ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

Ί'οι: Ι Έ.r,ψ;ι'οι' 2.'ι/1ι_ιιί 

11 [.11. Μ:τλιιl-\ιίτο%ι1
, τη; ο:;τοία; τη μν1jμη τιμοι\ιι: %ιί0ι-: χuι>νο 

%<1τιί τη 1πμν1j Ηψηj τοι• Λfι1%οι• Λωτοι•. Οϊλοντιι; νιι δ<ΓΗτη μίιι. 
οί.0%Ϊ.η(_)ωμ1-'νη fΊ%()\'(( τη; δομ1j; η>ι' 0f·oιHH/'\%Ot' οχψιιιτο; ΕίχΕ :-ιΗ 
τcι Εξ1j;: 

11 Οωοοιι ίιι f·ίνω η ψι•χ1j %<ιι η (-)fΊHJOΙ/'t%1j Ι•:τιιι(_)1'ίc1 το οιΓψιι 
δι(ι τοl' ο:;τοίοι• f.%1/l_)Cίζι:τω η OfoιHJ(f,1%1] lί)�'ιι. Κω 11:;τ(Ι); η ιι,11 χ1j 
Είναι η %Ινηηjυιο; δι',νιψη; τοι• 01Γιμ ιιτος:. �'το1 %ω η 0ΗΗΤοψίιι ζωο
:;το1Εί την (-)ΗΗΗΗ/'Ι%1j Ετιιψf·ίιι. Χ<ι)(_)ίς την ψ1'χ1j το <ΗΓψ ιι 1-:ίνω 
\'!'%(_)<> %<ιΙ χ1ι)(_)ί; τη ζωογιSνο δ11 \'<ψη τη; (-)f·o11oψ%1j; l1V((;, η 
Θι:οιΗΗf1%1] Ι·:τωυΕί(( Είν((I {νιι ιίψι'zο :;"[l)(L'{/l((, 11 (-)1:οοοψι%1j l1Vιι 
δεν Είνω μίιι ιι:;τί.1j 0Ε<ι)(_)ί<ι. 011π το νΙ'%(_)ι> %Είμπο τ1,ιν l)ιj)λίι,ιν. 
ιιί).ι1 μίιι ζιΓΗΗι :;τ(_)<t'{μ<nι%11τη;. Ι·:ιtν λιtΙ-\οι•μι: 11:;τ' ι>ψιν ι>ΤΙ ο Ι>(_)ος: 
(-)ΗΗΗΗf,ί<ι μι'τ<ιιι (_)(ιζπιι1 (Ι); «η ιΗΗf,ί<ι των 01--ίων 11\'Τ(Ι)\Ι ». τι1η: Ι'ίνω 
(f,((\lf'(_)()ν ()ΤΙ )] t ι1•z1j τοι• O!'()(J(Jφl%01' ()l%Ο1)ομ1jιωτος: Ι'ίνω Τ(( Οι-ίιι 
()\'(((, Θιι λϊγ<ψf. μω.ι(Π.(( ')Tl η (-)1:οιΗΗf,ί(( !'ίνω η ψι•z1j %ιιt Τ(( μι'λη 
τη; ΘεοοιΗ/-Ι%1j; Ι:τωυι:ί((; ι-:ίνω το ο<Γη ιιι, η 1)1: Ετ<ιψι-ί<ι <ι1•nj %<ι0' 
αt'Ίlj δΕν ιι:τοπλΕί :;τcφιt το ϊν1)1•μ<ι ;το11 %ιιλ1•:;τη:1 τcι ϊιλλ<ι 1'1110.

Κιηιt τον ί!Ί10 Τ(_)<):;το :;το11 η Ο(_)ηιJ%Ι·:ίιι ι-:ίνω ι'νιιντ1 τοι• Ε%%1.)j(Η<t
ομιηο; η ψι•z1j. το Ε%%ληοίωψ<ι το <Ηr'ηι<ι %ιι1 η !'%%ληοίιι το ι'νι)ιψιι. 
Διυ νc.ι λf1τιΗ'LJ'11JΟΕΙ ι)Ε ϊνιι; :;τνΕ1•μιιτ1%1>ς: 1ψγ<ινιιηι11; (J(Ι)ΟΤϊι :;τι_Jι'
;η:ι να υ:;τιt(_)f.Ι't ιφμονι%1j 111•ν!Ίιοι; %ω οι1ν1'ι_Jγιωίιι ιiλων των μι'ι_Jιr'ιν 
%((l %\'(_)ίω; τη; ψι•z1j; flE το οιίιμιι. Τιiη: 1'7T<LLJf.El ζι,')(J(( (-)ΗΗΤΟψίιι. 
ζιίιοιι Ο(_)ηι J%f' ίιι. ζιίΗΗt ιι,ι λοοοψίιι. Ί� νιι; :τι_J<ιγ μιιτι %1>; Οι:11οοψος: 
ι::ίνω {νιι; ιιί.ηΟιΓι; Ουηο%ι:ι 111μ1-:νο; ιtνΟ(_)ιl);το;, {νιις: γν1jοιος: ψ1λι11ΗJ
ψ,;, {να Fίι)ο::: ;τοι• <>:ι(Ι); Ι.Ι''(fΊ ο Ι Ιί.ιίτι,ιν, ιιλλιί %<ιι ο Κuιονιηιοι'•υτι, 
ι-:ίν cιι ;τοί.ι• ο;τιίνιο, ι)ι1 0Ε11

(_) Ετον, ιιλί.ιί % ιιι % <η<ιιιψονητ�'ον. 
Υ,τcί ι> zοι•ν, 11;τ(Ι); λϊγυ %((1 η J> . Μ;τι-:ι _Jν1{, πολλιt μι'λη της: 
Θι:οοοψι%1j; Ι·:τιι1ψ:ίιις:, ιιλι.ιί ολίγοι, ίοω; ι:ιΛzιοτοι, <ιληΟινοί 
θΗ)ιJΟψJI. 

Ο cίνΟυω:τι,; ιιη'%α0Εν, ιi;τω; 1•:τ1Ηπηυ1'ζ1:1 ο I Ι)Λτων, ψ(_)Ο\'ΤΓζι:ι 
γιιι την \.''(Εί<ι ·r.ω την :η:υ1:τοίηοη τοι� ιΗ,'η.ωτο; %ίιι ιι!Ίιιιψψι-:ί πιι\'Τι·
ί.ciι; '{tcι την ψ1•z1j. 

Ί�τοι ·r.ω μι-: τι; ;τνι-:1ψιιτ1%ϊ; 1ψγιιν1ίιο1:1; πιφιιηJ(_)Είτιιι το ι)11οιt

(_) Ειπ.ο <f,(H\'Ι) J IE\'O, τα μι'ί.η ν<( Ενι)ιωι,ι'LJΟ\'Τ((\ %1'LJίω; '(1(( την (ψ"(({
νωοη %ω τι; :τ(_)1ΗJ11J;τ1·1.1'; ψί.οι)οξίι; τοι•; zω νιι ω)tίtΙ/iΟι_Jο1Όν γω τη 
ζωο:;τοι<> 1ί)ι.'α zω '{t<ι την E<f,<((_)/l0'(1l των 1)1ι)cωzιιί.ιιι'ιν τη; (-)ι·ίιις: 



L<Ηι,ίω:, Τ()(Ι()\' Η'Τ<>ς TOI' ()ι·ι){Η)<j,1%0l' ι.ιιψ()l' ()(}() %((( ΙΠΙ]V r.ιιΟηιιι·l_)ι
\')] ζι,Jtj τοι•;. 

Οι ;τι_Ηι)Τ()( Οι·ιiιΗ>ψ>ι ;ωι %l 1l_)ί(ι); τιι ιι')(_)ι'ΤΙ%(1 μι'λη τη; 1-:τωl_)Ι"ίιι;, 
1 ίzιιν <Jι•νιιίι�Οr]<ΙΙJ ι.ιι•τιί; τι�::: ;Τl_)(.(γμιιτι%ιiτητιι; %ιιι 1·ι•l_)ίιJ%ι)\'Τ<) οι· 
<JΙ•νι·χιί ι·;τωι ι\ μι-- τοι1; Διι)ωJ%ιίλοι•ς της L<>ψίιι; ιι;τι\ τοι'ς ο;τοίιΗ•; 
Ι'\'f-' ;τνι'οντι> %<tl %<ι0οί)ηγοι·•ντο. Οι οημι--l_)ινοί !-' ;ΤΙ%!-' \/ ιιλι--ί; τη:: 
Ηι-:ιΗΗΗj,1%1\; 1-:τιιψι·ίιις ;Τ(_ΗΗJ;Τ(t0οιΊν \'(.( ι)ι<tT)jl_)IJOOl'V ((l'ΤΙί\' την 
π<tl_)ιίι)οοη <t%οt.οι•Οι,J\'Τ<.ις το Π<tl_)<ίι)ι-:ιγμιι των ΤΙ(_)<>%<tτ<>χ(Ι)ν τοι1 :: ·/.ιtι 
%ι'ιΟ1· χι>ιiνο ;τι>ι• ιτι1νι'ι_>χ<>\'Τ(.(Ι <ΠΙ]V πψιιι.ι ΙΊ--ν1%1j Ζ:ι•ν1'λ�·ι•ι11j τιΗ•;, 
αλλιί %<tl 1--ι; ιίλλιι; Ι-'%ι)ηλιιΗ!!-'Ι;, 1--νΟι•μοι'\'Τ<tι %ιtι Ι-' Πι%ιιίJ>ι'\'ΤΙtΙ τιΗ•:: 
01--μι-- λι{ι)Τ<(:: τιι; Ι)l_)'(((\'(Ι)(Jl-' ω::: JII-' την !-' Ι.;τίι)(( ()ΤΙ Οιt λιίΙ)<>l'\' {.(;Τ() 

Λιιτοι'•ς τιιν ;τολι•;τιiΟητη ;τν1--ιιμιη:%1\ ι•νιφη. Ί:τοι. 1)1ιι οτιiμιιτο; 
της Ι Ιιιγ%οιηιίοι• l l l_)o1'1)(_)<>l' γίνπιιι η 1·ξ1\ς ;τιιψιίν1--01;: 

1 Ιι_>ίν οι•ν1-χίοι>ι•μ1-- 1-- :τί ω).{ι)\' Οι·μι'ιτιι)\', ιι; !]l_)l'JlψH>l'Jll' τοι•:: l'((l'
τοιΊ ς μιι; %ιιι ιί; Ι'ΠΙ%<tλΗ1Οο11 μ1-- την Ι-' Ι•Ι.ο'(ί<.ι των tν\1-- γιίλων 
Δ11)ωι%ιίλων. οι ο:τοίοι ιηι).νι>ι•ν ιΗ•ν1--zι,,; ι_>Ι-'ι·•μιιτιι 1';τιι)l_)ιίο1-'ι,ι::: ι)ιι'ι 
νιι Ι)οηΟιjιΗ>ι•ν TΙJV ι.ιν0ι>(Ι):τιiτητι.ι νιι <JΙ'VΙ-'Ιι)ητο:τιΗιjοιϊ TΙJV ω)ιιίο:τιι
ιπη ι·νιiτητιι ;τοι• ι·ίνω η <Ηιηηι_>ίιι τη;. 

1-:ί01: 1-ϊο-ίνοι ;τι>ι• ι·ίνιιι οι 1·νιΗ((_)%<1ΗJΙΊς τη:: ιιΟιίνιηη:: 1·ι 1λογίιι:: 
της Λγιί;της ιι�· την Ι)οι\Οι-Ίιί τω•; νιι %<.ιΟι>ι)ηγψιοι•ν ιιι•τ1jν την 
ι-:τωl_)1-:ίι.ι Π<>l' ι1)(_)1'•Οη%1-: γιιι νι! 1·ίνιι1 Ο ι)ίιιι 1λος '{1(.( το i'l_)'(() T<>l':::. 
Ι·:ίΟ1-- νιι τιιν 1·μ;τνι'οι 1 \' μι-: την ιωιι ί<t τι>ι 1ς, νιι την �-νωzιΊοι•ν μι: την 
ί')ιΊνιψ1j τοι•:: %<ιι vιι την 1-:ν1-:ι_>γο;το1ι>ι'1ν μι· την ι') ι_>ωπηι_>ιιiτητιί τοι•;». 

Τοιοι•τι>τl_)ι>;τ(Ι)ς τονϊ,;πιιι, ιizι μι>\'ι>ν η ;τιt'(%<Ηψιιiτη::. ιιλί.ιί. %ιιι η 
1)1ιιχι_>ο\'Ι%ιiτη:: τη; (-)1ΊΗΗΗ/'Ι%1\; lιVιι;. Μιι.ις 1,Vιι:: :τοι• ι)ι·\' ιt\'Ιj%Η
()!-' κιψί(t ()(_)'(((\'lι)(Jlj, ;τοι• ι)Ι-'\' 1-ί\'((I %Tl]Jl<( %(.(\'!'\'();. ι)ι--ν ι'zιϊ ()\'()Jl((,
οι·--π πιr.ι'πιι. «λλιί ι•:τι'ι ι_>χ�Ί γιι.ι ιiι.ι>ι•; τοι•; ιινΟ(_)ι,ηοι•;, ιι;τιi ιψνη
μονι--1·1των ΧLΗ>\'ι,ιν. ;τι_>ο ;τιί\'Τιιιν T(J)\' ιιιι,ινι,ιν %<tΙ ι)ι-:ν Οιι ;τι'ιψΙ-'Ι νι.ι λ1-Ί
τοι•ι_>γ1-- ί ι>ιΗ> <JΙ'\'1-χίζι-:τω ο χι·•%λος τη:: 1--ξ�·λίςf(Ι)ς. j)ι'ιοιϊ τοι• 01-:ίι)Ι'
LΧΙ-' 1)ίοι1 • 

Διιiτι τιι ι>\'Ηt ιιι•τιί ι--ίνω οι �-\'ΤΟ/.οι)ιiχω, οι ιιξιωμιηοιΊχιΗ τι>ι• 
()�·ίοι•, Ι] 1)�- ι)l_)ι'ωης τω 1ς ι:χι-Ί την (((/ fTIJ(_)ί<t της <Πη ι)ημιΟΙ'l_)'{ί<t TOl' 
κ6ομοι•. 11 ι'•:τιφξη Τ(Ι)\' οι•ι_>ιινίων <tt'Τιιιν Οι-:οτιjτων ι)ι-'ν '{\'(ΙΗΠΟ:το11j
Οη%f γιιι ;'((_)(1'ηη lj'()(_)(( ((;τ' την(-)!-'()(!()(/ 1%1] ι:τιιιψίι.ι. 11 (-)ωιΗΗj,1%1) 
Ετωοι-:ίιt 1)Ε\' 1jλΟ�- \'(1 ((7[()%(tλιΌ ψ�Ί ιπην ((\'0(_)(1):T()Tl]T<t %((ΤΙ %((1\'Οl\J
γιο, ιιλλι'ι νιι ι•;τ�·νΟι•μίοι--ι το ιιι--νιίως ι•;τι'ιοχον, το ο;τοίον μι-: την 
πιίοοδο τοι I χι>6νι Η 1 �-ίχι-- ληι ψονηΟ�-ί. Οι ν6μι 11 :τοι I ι)ι �';τοι •ν τη ζι,Jtj. 
ιi;τως το Κιίι_>μ<ι κιιι η Μπι-:νιΗt(_)%ιιιοη δι--ν �-ίνω %<tι \'Οl,'(_)'(ΙΟΙ %1 
{χοι•ν χιλιο�-ι;-τ(Ι)Οfί. Εκι-:ίνο ;τοι• διιιφε11γι--1 την ;τι_>ιΗ1οχ1j T(J)\' :τι--l_)ιιι
υιiη:οων fίνω η ι·•:τιψξη κω η ι)(_)ιίιιη των Οι--ίων 'Οντων. Κω ιιι--τιi 



til1 

βεj)αίως ιSταν ε:ταναλαμj)άνετω σαν μία πληuοφιψία καταντ(ιι-:ι να 
γίνεται μία uοιrτίνα. 11 υυνειδητο;ωίηοις της ι•:τϊψξεως τοι• cωuι1του 
αυτού κ6ομοι• είναι αναμφιj)ι>λως μία πuοχι,φημένη εμπεψία κω 
δημιοιψγεί την πuοο:ττική για κάτι νέο, για κάτι και νοιίuγιο . 
Δημισιψγεί την f.λ.-τίδα της 0f.ίcις παρουοίας. 

Δεν είναι νομίζω τι•χαίο που οι πuurωι Οεύυοφοι, λίγα χuόνια 
μετά την ίι)!_)ι•ι�η της Ι:τωuείας ιπην Λμεuικιj, κατέφυγ<1ν ιπην Ινδίιι 
για ν' cινιιζηηjοοι•ν τις uίζες της Οεοι�οφίας στις παuιιδιSοf.ις της 
μcικuι ν1jς Λ νιιτολιjς. 11 ίδια η Ε.11. Μπλιψc1τωω, αν<ιψf.!_)6μf.νη ιπον 
τu6πυ μf. τον ο;-rοίο έγuιιψε το μικuι> κω j)αΟι•ιπιSχωπο l)tl)λίo της 
«Ι I φων1j της 2:ιγ�jς», επιυημαί\'f:ι μπιιξι, uλλων κω τιι f.ξιjς: «Οι 
σελίδες :τοι• ακολοι•Ουι1ν :τuοι-'uχοντιιι ((Π() το ι)ιιηίο των χuι•οιίJν 
κανόνων, ένιι απ() τα έuγα ποι• πιφαδίδοντω ιπιι χέuω των μυοτι
κιί1ν μcιΟητuJν ιπην Λ νcιτολ1j. Το έuγον απιS το οποίο το ι-'χω μετιι
φuάσει α:τοτf.λf.ί μέuος της ιδίας ω:ιuάς ό:-rως Εκf.ίνο ιιπ6 το ο:-rοίον 
ελιjφΟηιΗιν οι ιπuοψι-'ς τυι• Ι)tl)λίοι• των J)ZY ΛΝ, f.πί τοι• οποίου 
j)cωίζετω η Μι•ιπική Διδαοκαλία. Μαζί με το μεγϊιλο μι•ιπικιοτικι>ν
έuγον ποι• ονομ(ιζπcιι I Ιcφιιμι1uΟcι, το ο:τοίον, ι>πως �ως λι-'γυ ο
μύΟυς του ΝΛ(ίΛΙυ UΝΛ, παι>Εδι>Οη οτον μεγι1λον ΛJ> ΧΛΤ
(Μύιπη) cι:τιi τοι•ς ΝΛ(ίΛS ή ιiψf.ις - ένα ι>νιηιcι που δίδπω ιποι1ς
Μ:τοντιιΗίπΙ)ιις 1j Διδαοκιίλοι •ς της 2:οψίιις, τοι•ς χιψηγοιΊς της γνιί1-
ιπως και ζωοδι>τ<ις. Τυ l)tl)λίo των Χuι•ιJιίιν Κανιiνων διΕκδtί{f.ί την
ίδια πuοΟ,ει•οη. Μεuικυί α:τιi τοι•ς κιινι5νΕς ω•τοιΊς, των ωωίων τα
γνuψικι1 κω οι ιδέΕς οι,νιι,,τιίιντω με διαψιψπικές μιψψές οΕ οιιν
υκuιτικu r'uγιι. ι>:-rως η Μπ. J'κιπι'ι, οι Οι•πιινιιΗίδς, κ.ιι., είνω πuο -
ΒυυδδιιJτικοί, ενιί1 άλλοι αν1jκοι1ν οε μεταγΕνι-'οη:uοι•ς χι>ι>νι)Ι)ς.
Λ:τι> τις C)() :τψί:-r.οι• Επιλημr'νες μικuές ι)ιιιτuιΙ)ές τοι• t'χω ιαοιπηΟί
Οf.L τις 39, :-ruo πολλιί1ν πιίιν». 

Στο οι'•ντιψο, ιιλλu λίαν ΠΕ!_)ιΕκτικι> ιωτιi κείμι:νο πεuιγuιίψπιιι, 
οι•νοπτικιί, η ποu�-ίιι τη; ψι•χ1j; πuο; τη Οέωοη, ιι:-rι> τη ιπιγμιj ποιι 
Οιι ακοι;ωΊ τη ιι ωνιj της Νιι\,τιι, τον ιίνηχο πνπ•μιιτιz() Ί Ιχο κω την 
κu.τιινωjιJΗ μr'zuι V(( τ<ιι•τωΟ�-ί μΕ τον 01'!_)(!\1 10 Διδιίοκιιλο, ((\Ιf.l_)χιi
μενι>; την ΙΊΗ•>Πl_)ΙΚΙ] κλίμιικιι ;-rοι• δι-:ν ι:ίνω ωJ.η ιι:τιi την Λτuιαι> 
της Μι• ιj ιJι'ως: κιιι κιωιιJτιίμΕνος ο ίδιο ς  το φως, ο 1jχος, ο 
Διδιίοκιιλο; κcιι ο (-)ιιί; τοι1 . Κιι()' ιίλη την διιίuκ�·ιιι ιιι'Τιίς τη; ι)ιω)ι
κcωίας, ο ΜιιΟητιj; η:λ�·ί ι•:τι> τη ψωη:ινιί καΟοt'Ι1ίγηοη τοι• :-rνrηωτι
κοι• κι5ιψοι• ·ι:ω �·κ;-rωt'\Ει'•πω ιι:τι> τον Οι•ι_Ηίνιο Ι Ιιιτι'uιι ιί Ι'κοι•uοι Ί. 
Κuι ύ:-rω; ι)ιωΗιψηνίζι-:τ<�ι οτο κι-:ίιη:νο «Το ψως ιι;τιi το\' 'Γ,νιι 
Διδcίοzιιλο. τι> �'νιι <ινι'ι1:-rΕ!_)Ο χuι•ι1ι>ιΊν ψως του ;-rνι-:ι\ωτο;, Εκ;τι'�L,Ιϊ 
τις <ιπαοτι_>ιί.ποι•ιη:; ακτίνΕς τοι• ιπο ΜrιΟητιί ιι;τι> τη πι_>rίπη οτιγμψ,. 
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11 <-·)ι·ιΗΗ111ίιι 1·1τιψι'νως ι'Ιι·ν ι'Ιιιιχιιψίtιτιιι ιι:Τ<i ΤΙ)V nιινιίιιχιιιιι 
1·1,ωτι·ιιικ1j ιιιιιιιίι)ιΗΙΙ) J\{)11 (J/ΙVι)ι'πιιι μι· ΤΙ( Μι1(Ιrιjυιιι ιiλωv rιι,ν ι'J(()
χ,,·,ν, 1iποι1 ι·λι'ιμ !Ιιινι· χι(ψ1ι το rφο1ιν1ιψι·υΟι'ν μι•ιμικιiν ι\)γον, ιιλλιί 
Ι(JΙ()ΤΙ'λι,· ((Vl(/1()(/Jtl((Jf() μι'υ1)ς l((lftjς τιις Τ!Ι(LJΙ(ι)ιiιιι,,,c;, 1) ()Jl()IΙ(, 
ι'iιιωc; ι·ίJΙιψι·, ,'Ιι·ν ι-t'ν1ιι κτιjμ1ι t(l)V 1ινΟυ1,-,Jr(Ι)V, ιιλλ1ί ψι•λιίιl(Jπιιι 
μι11rrικιί 1ι:1' τον rινι,•μιιrικιi κ1iομο κ1ιι ιιΗοκ1ιλι'1 ;ιτι τ1ιι 11τοι•c; ολί
γι11 1ς ι·κλι·κιιΗ•C: μιΊιι•ιιμι'νοι•ς της κ1ί0ι· ι·nοχιjς. Λνιιψι'υιτιιι χιψιι
κτιιυιιrrικιί (1, ι'ν1ι 1ίλλο ιιημι'ι'ο της Φ(Ι)νtjς τ11ς Lιγιjς: «Λν1ιί,1jrηοι 
ι·κι'ι'νον JΙΙΗ' Οιι ΙΗΗ• μπιιι'Ιι(ιιJΙ'Ι ΤΙ) γνιι'ΗJΙ) κ1ιι Οιι 111· οι'Ιηγ1jι11 ι 1rrη 
ιΊι·ι'1ιι·υ11 ιj ,,νι·ιψιηικιj γι'νvψ,η ιιτ11ν Λ ί0ι11 1ιιιι τηc; Lι)ψίιιc;, μίιι 
ιιι'Οοι•1Ηι 111111 Ιlυίοκπω ιπο ι•111·υ,11\Ηιν, ιπ11ν οποίιι κιίΟι ιικιιί ι ίνω 
1ίγνω11 τι1, κι 11;το1• τι) ψ(Ι)ς τη::: ΛληΟι ίιις λιίμJΙι ι μι· 1ιξι Οι(ψιιωτιι 
ι'Ιιiξ1ι». 

Το Οι·ιΗΗΗ1,ικιi JΊLΗiτι•:1ον ι·;ιομι'ν(Ι):::: JΙοι• ι·νοιιιικι(ιvι ι ο ιιι•ιΗίvιο:::: 
ΛιιΊιίιικιιλος, ι'Ιι·ν Οιι ιιυι'nιΊ vιι ιιν((tητηΟι ί ιιτον κιiιψο ιιι•τιi ΤΙ\C: 
ψΟ1ψ1ίc;, οι'•rι· ιπο ιιιrrυο - νοψικιi πι·,'Ιίο, rιιΗ• 1ι;ιοιι λι ί ,1υ1Η·κτιιιιι1 
1ιι•τιΗi τοι• κιiομιΗ•, ιιλλιί 1JΙ· 11ιιι ιίλλ11 1ίχ(._Η)\'Ι) ,'Ιιιίοrιιιι11, ιrιο χ,,-ψο 
JΊΙΗΙ ι'χοι•ν ΤΙ) ι'111ιμοv1j τοι•c; τ1ι Οι ί1ι ιivτιι. LΙΙ) ;11 ιιιι)χ1j ιιιιν (ιι-)\'ι(Ι)V 

, , 

κ1ιι οχι Τ(Ι)\' VΠ(Ι_Η1)V. 
11 1\)ιΊ 1VΙ( ΚΙ(( 1) μι·λι'τιι r11c; 01·;)(/()(Ι ίιι:::: Ο1ι ι'zιι 1 ,Ίιψι'v(Ι):::: κιί:ωιιιν 

ιιξίιιv ι·1ίν μ1ιc; 111'Ιηγιjιιι ι orηv κιψ,'Ιιιί, οτο JΙΙψ1jv1ι ιι1 1τ1j::: (Οι <ΗJι)
ψί1ις). Ι•:1ίν μ1ι; μΗ1ιψι\ιι ι ι'l11λ1ι,'11j vo1 υι,-)c; 1rrov ιι ιιιi ι κι ίν11 χι(ψ11 
π1�ι1 ο Κυιι1ν 1ιμ111\Η1 ονομιίί,1, Ι\1ιιιίλ1 ΙΟ\' τη::: Ι·:1•,'Ιιιιμοvί1ι:::, ιι 
Ι\ιΗ·•ι'Ι,'11ι; Νιι,ΙΙιί\'Ιι κιιι <) 1 Ιλιίr(Ι)V ( )ι•υιίvιιι I lι)λι ιι ίιι. 



11 α λ η Οι ν 11 θ r11� ,:,-.κ ευ τικ<) τη τα 

ϊJοο για τη Οl_)ηιJzι'ίιι, δι
1
λιιδ:j τα δι1',1μιπιι, ιωι• ι-:ίνω η:λ1:ίι,ι; 

ιιδι(ιψ ιοcι .. . Ι:ίυ: Είνω Ινδ,i: - !2·.1ι•δ1ιττιjς {νιις (ινΟοω:τος, ι(η: 
i\Ιωιψ1:Οω·ι1; 1ί iοοιιηλίτη;, Γίιε Χοιιττω\'li;, τ,> ίδ�ο ί\Οt' zϊινι-:ι ... 

Γιcι μϊ\'α μιu Οι>ηι �zι-:ία ζωντ<ι\'�j πl_)6[ι νιι ι•πιίοχι-:ι ιπον zιiιηω. 
Της αλληλοJ\οιjΟι:ιuς, τιις Λγύ)"[Ι"!ς, τιις Ειu11νης ανύμωu υτους 
λαούς( ... ) 

Γιιι zοιτ6ξτε γιίοι,ι οιι; τιιν ομιψφιιί τοι• Κι1ιJμοι•! . .  11 {(ληΟΙ\'ΙΙ 
Οι__>ηιJ%Εl 111%Ι)τητιι Είναι, νομίζω, \'(( χιιτιιλιιι){(ί\'ΕΙ ϊνιις (t\'Ol_)ll):'10ς, 
ω'Τιίν την ομοιΗ/'Ι<t τοι• Κι1ιψου! .. 

(Λιλι';-:υς Nι1%1JU, 1/QΟιJ(Ι),7(%()ΤψΙ'ς :τοιι "(Vιι!ΙJΙUιι, «Ν. ι::,ιτι'ιι», J(}(,./, ,ι. 673) 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΙ 

ι ω μ�'νιι Θυi; Είνω ΛλιjΟιια ;ωι Λγιί:τη, Η1Ί1ς 1:ίνιιι ψ)ος %<ιι 
η0ι%ιiτητιι. Θι:ι1; 1:ίνιιι ωι:ιψίιι, Θι:ιi; ι:ί\'ω η πηγιί ψωτιi; %ιιι τη; 
ζυηί;. (-:-)1:11; ι:ίνω η ιΗ'\'�-ίι)ηιJη. 

* 

Το μι>\'() :�οι• μι-: ιιι.ηΟινιj τ<(:CIΊ\'(JτljT(( μ;τ,ψιΓJ \'(( οιις ;τι((_Η)l'\!1((
(ί(J), ι-ί\·ιιι :�ω; την ιιί.ιjΟι:ιιι δι:ν μ:τοι_1ι:ί \'ιι την Ι\_11:1 <>:-ιοιος δΗ· ιι;τι'
%τηοι-: μι (( 6ιι,0υνη ιιί(!Οιιοη τη; τι η ΙΊ \'ιiτητο;. Λ ν 00.πι-: \'( ( %0/.Ι '
μ:-τιjι �ι:η: zιιτιLιηηΟιι ιΠΟ\' ι1J%ϊιι\'ιi τη� Λλ1ίΟ1:ιιι;, ;η_)!':ηΊ νιι τιι:11:ινιΓJ-
01-:τι: ϊοι•; ι-:ιιι•τοι•; οιι; ω; το μηι)ι'ν. 

(«ΛΊΊι Ι,·ι\ι',ι,,, 3 Ι - / 2 - /')3 /) 
ΎιΠΙ"l_)lL υ:,6 μ<ι%L)lt (!:,οι•ι):j zω ;τ1:ίl_)((, r.((τΟ.η;ιι ,π,� ι11•μ;τ1'l_)<ι

ομcι ;τω; ι1λΕ_ς οι Οοηι�%1:ί1:;, μι>l' 1:ίν,ιι τι>οο ιιγιιπητι'ς ι>(!Ο ο 
!\'('>ι>ι•ιιηιιi; μοι•, ι_J:�ίι,; (>Ϊ.ιι τιι ιι\'(1οιΓπινιι π)Jίιτμιιτ·.ι πl_){;τι:ι νιι 1-:ίνιιι 
στον ΖίιΟι'νιι ιιγcι:τητι'ι ι5;τω; ιηιιν ::rιΟι'νίι οι πιο ιππ·οί ι!t''{'!Ι:ν1:ίς 
τοιι. () οι:Ι)ωψιi; 1ωι1 πι)(); τι; ω.ι.ι·; πίοη:ι; ιί\'((t () ί()ιο; ();Τ(Ι)ς 
ί(t•τιi; :Τl_)Ος τη \)Ι%Ιί ιωι• πίΟΤΙj ( ... ) 

11 :Tl_)<)(JEΙ'/1] μιJΙ' '(Ι<J. τι1ν ϊλί.ον Π(_)Ι·':τ1:ι νιι ι ίνω «Η1·1', ι1ι); το11 
ιiί.η τη ψΓ,!"ιοη %ω ΤΙ\\' ιιλι1Οπιι :τοι, zψ:ιι'ιζπι:ι '('Ιt την ιινιΓιτ1-:(_)η ιινι'ι
;τrl'ξtj τοι•,,. Ι lο<ΗJι:ι•χψ;οι• ι�:τ 1 .ϊι; οι </ Ο.οι οοι, \_{ι μ:τοι>::οου\' \'ιι 
γίνυt'\' Υ.ιιλι•τι:l_)ιΗ ι'ινΟοω:ωι, ιi:ωιο; zι ιιν r:ίνω ο τι'·:ω; ΤΙ!; O(_J ηi,zi:ί
u; του;. 



1( ά ν ε τ ε χ ά τ ι _f! s ρ ι σ σ ό τ ε ρο ... 

"/ίιι• j"ιγιίλοι1 ι1ι·ΙΙ'.} ·ι.τιιιτιj .?l)μ.τι ι,τ 2,ί!ιίιτ,ιι υ

Μι· Ι.- (__)(<ΠιJΙΊν, τι Οι( 11:ιοιΗJΙ\:: ,ι :,01\·ιi; ιί.':lJ (__)ι1J.1ι>; \·ιι -,,_ιί.\':Ί ΟΤΙJ\' 
zιιΟη111·(__)1ν1ί τοι• ζω,j γι·( ΤΙ>\', •.·:·:)ιωμιi τη; Ζω,j;», 1ον ο;τιιί ι>\' 
:-<ηι___ιιΊηω ιΗ(\' 1ι1Ί)ιΗ)ο '(Ι<( την l(,�υλλι('!ι) τιJΙ• zιiι1ιιο1 1 <(:τιi Τ<( ι)ΙΊ\'<ί. 
:;ιιJΙ ι ΤΟ\' ;�ι1λ1ιψ:--:ιΗΊ\1

• Κ<(Ι ((.ll(\'Τι,ι: 
Λ:τλι,ι:::, \'<( :--:ι'ινπ1· ιι Ι'Τιi :;ιοι• μ:τοι11·ίπ. Λ1 \' ι·ίνω ((1_)1/.Πιi \'<( ί.1'11· 

«1/.ΙΊΗ)ίζω ()(J(( !1()1' ί\_ΗΊι°ι(Ο\'Τ((Ι '(l(l ΤΙ] (}('\'ΤΙί1___ιψ1t'1 /l()I' 1/.((\ Tlj\' :τι)()
(ίΓ(((JIΙ( τη; 01:--:ογπ·1-ί((; μοι•, :--:ιί.νι,ι ;,,_ ι (ί.ιί. τη 1)01•ί.1Ίιί. !lΙJΙ'. 1-ί 1ιιι1 1/.((ί.ιi; 
;ηιη'1_1ι(;, 1.- ίμ<(Ι :--:ιιλιi; οιΊζι"ιι>�>,. 

ΙlολιΊ 1/.((λιί. ιiλ' ((l'T((. Λί.ι.ιί. ()(j 1·ίί.π1· 1/.((TI ;τ1· 1_11ιΤιΗ)Η(__)(). Ψιί.z\'ΙΗ 
:τ((\'ΤιπΕ \'ιι :--:ιί.νπι.- zιί.:το10 zιιλιi :•.ι'ι-τοι· . () :--:ι'ιΟ1.- 1ί.νΟ 1_1ω:το::: οιμίi.ιΊ 
ν' ιινιιζητϊί μι.- τιι 1)1:--:ιi 1011 τ 1_1ιi;�ο \'Ι( 1/.((\'ΙΊ τι>\' ι)1:--:ιi 101 1 1·ιιι'Τιi 1· 1•γ1·
ν1Ίπι·(__)ο 1/.l(I νι( :τ1_1<('(/ltηιι:τι>1Γί το ι)1;.-:ι-i τοι• ιιληΟινιi ιϊΞ,ίωμ((. 

Οιμ:Ο.1·π ν' ωι ΙΙ.- (_)(1,)νπι· λί'(Ο 1/.((11_)() (JT()\' (J\'\'l(\'()(_)(1):1() οιι:::. 
'Γιπω zω /ΙΙ%(_)ιi 7Τ(_Ηί. '(μι(, zιί.νπι· ;-:ιί.11 γ1ιι ι.- z1·ίνιΗ•::: :τοι• ι'zιιι•ν ιι\•ιί.
γz11 j\ιιηΟι-ίιι;, ι)ίχω; νιι ι•;τολογίζπι· ι'ιJ.λη ιφι>1j)tj ι·zτιi; ιαιi το .11_111-
νιiμιο \'(( 1·;τιπλ1·ίπ την :τ(__)ιί.;ιf. Δ11iτι μην ξι·zνιί.π, ιiΤι ι)Η• ζ1ίr1· ο' 
r,νιιν ολοι)ιzιi οιι; zιiομο . Υπιί.uχουν ι:i'>ιίι, υτίιr11ς οι ui'>ι:λιι οί οιις. 

Βίος 

2.·u11 υι·λλοΊι�ιιω ,ιιuι\ιu ιJι;νι·ι-γο ι·u ;ιι·ϊιrιιι·ν 
της ποιχιλι�ιιοl_}(f'Ι/C: ζι,,ψ: ,ιιιιι• χι11 ι•ι1 τΙJ."χιιιΨ, 
ι5ι-:ν /1!_)/οιιι λι5Ίιu νu οοι· :τω τ/ποru ι.iλλιι, 
C/ ιλ/,ιω/i/ ιJΟΙ.' ιπϊλιιι,ι, των Υ.UΙΙ_}ι/111 υιι·ιι.iλο. 

2.Ό11 ιrιλλοyι�ιιuι 111;χπς ;τιηι-·!_)ι-'ς χω ,ιιι511ι-ς, 
(Π :τοιu Υ.ΟΙJΙfΙί Ou Υ.ι11J1ω χοι;ιιτu u1·1,ιιι,ί11ι-·ς 
yιu ι•u ιπολ/υω της φιχιίς ,ιιοι.• το λι-''/,ΙΙΙ5, 
;του ϊχt-ι μ.,ul_}χι.iψι ,ιιοι·uχιί yιu λι•τvοι,ιιι5. 

Ί�·ται ι--/ι•ω ;τι.i ιιτιι 1/ πουι-:'r1 χι f>.-('ιος χι.iυει, 
χι.i:τοιος πληυιιίνει τ(ιι η,ιιu. χι,φις ι·u. ιμι.iιπι, 
εαιΥ δεν ξ{ψις, δενμποψ/ς ι•ιι χu.τu.λι.iβεις 
(Π λι-ποι·υyι'u. ΠΙJΟUΥ.ί'Ι'Uς l'U. ,ιιι·τuλι.iβι-ις. 



Σω1 ιη·λλογι(ιιu.ι Jr(J)ς θα {ρθω μr511ος πι'ιτω, 
για τα ιJΙΨτuι;ιι,ιιια που {χω αφιίιτει να εξηγιίιτω, 
ι)υΊι)εκα θ{λιιι ,ιιαθητ{ς va ακολοι 1θψ1ουν , 
σημύ.ι)ιa γ1η(ιι1ης κaι γαλιίνης νa ar,ψ101:v. 

Σαν ιτι·λλογι{μu.ι ;r(J)ς (ΠΟ βι'ο μου ζητύ.ω, 
οε μ{a ιπύ.,111 r5λο τον πλοι1το να κvατάω 
πόυa ταξιΊ)ια F:πιιπ(_JΟ([,Ιίς έχω να κάνω, 
μa (ΠΙJΙ' ωτύ.ντηση ποιJ πα{uνω, <5λα τα χάνυι. 

Δ ημ ψρη:; Κιιωοιίλη; 

Μην ανακοινώνετε τα σχέδιά σας 

!)() 

l! ιτιγιί ι-ιΊ1ω η μεγαλιίπuη αψ:τιί, γιu την επιΜ{ι)ξη ι-·νr5ς ο:υοι1 
fJΚΟΠΟΙJ, ο ο;τοι'ος μ ;τοψ-/ νa μu.τu.ιωθ;:/ ιί ι 1πονομ π.,θ,-{ u;τr5 τοι.1ς αμα
θι:(ς ιί κuκr5/iιιι•;..ο,,ς, u.v ΠΙ'(jt/λθι-·ι ος γν,ι'ιιτη τril!ς. Κω ι·ις τu u.υχυι'u 
μιJιπιίυω 1-·;τιfiι.1.λλπο εις τοι•ς μι1ιπας ΙJιγιί {ι)ς πvιιΊτιιπο κω υ.πuuύ.
βυ.το καθιίκον. 

Ο ψιλ!>(ΗΗf,ο; Ιlλιί.των Λι,ιuκούλης (ΙΧ5Χ - ! <)12) ;ωΟηγηηjς τι,Jν 
Ελληνιzι,Jν !ΠΟ Ι ΙιινΕ;ιι<πtjμω τη; Οξψ!>(_)<'Ιης '((_)<ίψι'ι !Π)] μι·λ�'τη τοι• 
«2:τοιχΕίrι Βονομίrι;»: 

«/ /Ε(_)ί των ΟΖ<J:τιiJν zω :τ(_)ο()r,()ΕιιJν zω <J;(Ι'ι)ίων ()οι• μην ομιλι'ίς 
ποτ{ ει; zιινϊνrι. ιηιιj μ!iνον ΕΙ; :τ(_)(i()ω;τον ;τιψί της ψιλίιις τοι, ωτοί
οι1 ι:zεις :τί.tj(_)η Ι)ι:Ι)ω!iτηηι, την ψιί.ίιιν την ο;τοίιιν ι'zι'ι; ;τολλιίzι; 
Ι)οzιμ rίο�Ί. zω το ο:τοίον Ι)�:ν !ΤΕ ιι,Οονι'ί, ιιλλιί Ειλι;φινι,Jς ;τοΟι'ί 
(J!H>V !Τι' νιι λιψι:ι; το ;τοΟοι',μ�:νον. 11 ηj(_)ηοις της ι:zι'μι•Οίιις τω•τη; 
ιαι:ί(_)ω; ω•ξι'ινι'ι την ι:J.zτιztjν ί)ι1νιψιν της ί)ιιινοίιι; οι Η•. 

'Ολω ((1 Jll''(Ι'ιί.ω ι·;τιτι•zίω ι·ξιψτ(ι)\'Τ<Η ΕΖ τη; Εϊ.Ι'ΙΙΙ'Οίιι;. Το \'(( 
ομιί.�:ί; :τΙ'(_)ί τοι• <JΖ<>:τ<>ι' <ΗΗ' Ι'ι; �:zι,ίνοι•; οι ο;τοίοι υ; τοι•; Ζ(_)Ι•
<ι,οι'•; 1)1((/.()'fl(ψΟι'·; των ι'zοι•ν ιιντιtηί.ί((Υ '(1(( την :τιΟιινt\ Ι':τιτι•zίιι 
οοι•, Εί.<ιπι,ινι, την ι)ι'•νιψιν τη; ι)Ι((νοίιι; 0011, <>:τω; ι:λzι'•ιJΗ �,; ι11· 
το ;τοΟοι'μΗ'<Jν. ΊΊiη: z<ιτϊι zιινι\νιι Ι'γzιηιιίχί:τΗ; τον ;τιiΟον ιΗ>Ι'». 



') 1 

Ο ΔΗ'Ίιίο;ωλος 'Ομιιuuμ Λϊjluνχuιφ οτο j)ι/Ω.ίο«Ι I Μ•νιφη της 
οκrψης», λι'1-,: 

«Μην ι1νι1κοινι(ιν1:η: τu οχt'όιιί ιως ΟΕ ολ6κληι_,ο τι>ν κι)ομι>, νιι 
φι•λιίη: τις Ι':πιΟι•μί,·ς κω τα ιιχt'όιιί ιΗις γιιι τον Ηιι•ιι) οιις κιιι τιiη 
Uιι υπιί.ι_,χοι•ν λιγιrι:Ει_,<1 ΙΊLϊ<)ι)ω ΕV(ίντω ιπην ;τι_,ιιγμιηο:ποίηοιj τοι•ς. 
ΛιrτιS το Ο1'μιι ,"ίνω πιί. ι_,ιι πολιΊ οημιιντικι) κω :πι_,t':πt'ι νιι το ξ�'ι_, π�:». 

Ί'ιι :πνF.ί1μuτι1 τιι υ:ποίιι κιιλιΗΊν κιιτιί τι1; :πνf,•μιηωτικιί; ,·:τ1κοιν111-
νίας, κuι ιSτιιν ακιSμη αι F.;τικι>ινι,,\"\ω f·ίνω ;τοι1γμιιτ1κrιί κω ιizι rι;τιί.τιιι, 
δεν F.ίνuι ΟF.ίω ι•ποοτιί.οεις, ιιλλιί ψι•zιιί Ονητιιί, ιιτrλf-ί;, ιιι ο;ωίιιι i'\1'\' 
είναι εις Οέοιν νu μας μπι1διίΗJοι 1\' ι1\•ι,ιτ(οα; γν1(Η1rι;, ι'Ίιιiτι ιiιΗι γνωι__>ί
ζοι•ν είνω 6ι,α εγνιίψιζον r.διί>, ιiτ1ιν ι'ζι,,ν ιιJ; ιί.νΟ011J;τι>1. 

Σι•νεπιί>; ο ;τ\•ει•μιιτιυμ6ς ι\F.ν Fί\'ω μίιι ι�ι•μΙ\ίι,,οι; μ,· Ο,·οιΌ:::, υι.λιί. μ,· 
νεκ(_?οιΊς, οι ο;τοίοι ιJΤF.Qοί•μr.νοι τοι• μr'ι1ι1ι• τη; rν,·ογf·ίιι; τι>ι• ι1ιίψιηο::: 
αντλοί•ν α:πιS τοι•ς πειοuματιζιiμενοι•; i'\ι•νιί.μrι;, ι'ιιιί τι,Jν ο:τοίι,Jν ,·;τικιJΙ
νωνοιΊν με uι•τοιΌς. 

Λ. Λ,\.ι111νιi,τουλο, (Λυχιιι'οι Τλληνι-:;- Φιλιiοοιιοι, ιτ. 400) 
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l !ΟΛ ΥΊΊΜΙ:2.: ΔΙΔΛ2:ΚΛΛΙι�

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΊΏΝΑ 

Ίί;ι• (ΙΙ/111·ηυτοιι Διι\ιίυχιιλοι· Λ11τυί1·ιοιι Λι\(_)ι(Ινι5:τοι,λοι1 

Ο Ι Ιί.ιίτων i'>ι·ν l(l/ ίιττιιτι(Ι της ετιιηjμοι• 0ι.Η)ιJ%ι-ίι(ς ;,:ω Οι:ι>λογίι(ς 
τη; ετιφj; τοι•. Ι Ιηγι(ί τη; Π.λην1%1jς Οι:ολογίι(; ιjοι(ν: 

(() Μι•ιJτι;,:ιί. i'ψ(ψι(τι( %ί(Ι ι(λλη'(ιψίω ;ωνιψχ((ί(Ι)ν 1-:λληνι;,:ι,'>ν 
Μι•ιηη(_)ίων. των ο:τοίιιJ\' ι(Ι ι•:τοΟι-'οΕις ιjιΗ(ν γνωοτι(ί ι-:ις: τοι•ς: 
%l'%Ϊ.ιΗ•; των μι·μι•ημι-'ν(Ι)\' των μπι':τΕΙΤ<( ι:;τοχι,'Jν %ί(Ι ιαοτι'λι-:ιJι(ν ι:ν 
'(�'\'ΕΙ το 7Π(_)Ι!'Χιiμι·,,ον τη; Μι•Οολογίι(;. 

11 Π.ί.ην1%1j μι•Οοί.ογίι(, %t(ίτοι ι'μψ(νίζι:τω ω; οι'•νολον μι1Οι1Jν, 
οι ο:τοίοι. ι,'\ίω; ίΊιι( την οημι'(_)tνιjν νοοτ(_)ο:τίι(\' ίΊι:ν :ϊΤί((_)Οt'<JΙιί.ζοι•ν 
μι:γι'(t.ην οημιωίι(ν. ;τι'(_)ιι'χυ ι-:ν τοι•τοις ιΊς τι(ς <(λληγιψίι(; της 
Ι)ιι0ι:ίι(; ι:ννοίι(;. 

Ι)) J\;τιJ%<(/.t•ψιΊ; των ;τι(λωι(Jν ;τοιητι,'Jν, Ομιj(_)οι•, Ι Ιοιιiι'\01 1 ·ι.λ;τ. 
Ί) Διι'\ιω%ι(ί.ίι( των ιμλοιJιiψιJ\'. η ο;τοί<( ιί.(_)χπω <(;τιi τον Ο(_)ψι'ι( 

%ω τον Ιlι•Ο<('(ι>(_)<(ν( ... ) 
Εις τον «Ι-:ι•Οι•ίΊημον» ο I lί.ιιτ(Ι)ν t(νι(ψι'(_)ΕΙ ιiτι οι (-)υJί Ι'ίνω :τ(_)ι>

ΊΟνιΗ ·ι.ι(ι :τ(_)<Ηπιί.τω των t(ν0ι,ι(J;των. (ΧΧVΙΙ, �02) 
Εις το ω; ιί.νιιJ χιιJι,ίον ο Ι Ιλιί.τι1J\' ίΊίι'\ι:ι χι((_)((%ΤΙ)t)ΙιJ/l<>ν τινιί. πψί 

των (-)ι:ιι'Jν. ο ο;τοίι>; ι:ίνω οι1μψ1Jνος :ϊΤ(_)Ος τ<(ς ί(\'ΤΙλιjψι-:ις, τ((; ο;τοί
α; ι:ίzον ιiί.οι οι μι·μι1η1ιι:νοι. 

Οι''ΤοΙ ιψιί.οι•ντι·ς ;τι·(_)ί 0ΗJγονίι(; ι'\ι:ν ι(νι:φι'(_)Ο\'ΤΟ υς: την φι•οιν 
τοι• (-)ι:οι\ ι(ί.ί.ιί. ι:ις τl(; ίΊημιοι•(_)'(Ι;,.ιί.ς ιφχιί.ς. Κω ο ) lιJίοι'\ο; ι:ις την 
«θι-:ογονίι(\'» τοι• ι'\ι'ν <(νωμ'(_) ΙΊ ω; ι'\ημιο t'(!Ί<>ι•ς τοι• %ιiιJμιΗ• ιιJ(_Η
ιηιι'νι(; ;τνιΊ•μιηι%ιί.ς ι•;τοιττιί.ω:ι;, <(t.λιί. Οι-'η:ι μι:τιί. την ι'\ημιοι•(_)Ίίι(ν 
τοι• ;,.ιiιJμιΗ' την γι-'ννηοιν των ΗιΊ,-Jν. Οι (-)ι:οί ι:ίν((l :τ(_)οϊιiν τη; ι-:ξι:λί
ξι:ω; τοι• ;τνιΊΌμιηο;, :τ(_)οι·ί.Οιi,rrι:; !'% τ(!)ν ί.ι:ιτοι'(_)'(Ιιι'Jν τη:: ψΙ'ιJι:ω;. 

Οι (((_)f.UIOI Τ).ί.ηνι:; ι:ιVzο\'ΤΟ, ()TI ((1 ψι•zιιί ιiί.(1)\' Τ(Ι)\' ιιν(l(_)ιι'ηων 
ι:ίνω ι-:ν ι-ίίΊο:: ;τνιΊ•μιιτι%ιι'Jν Ι'/ll 1ψίι1J\', τι( ο;τοίι( ι'\ι•νιιντιιι νιι ι·ξι:ί.ιΟ(Ι'J
οι %((( ιαιi ίΊι•νιίμιΊ (-)ι,οί νιι '(ίνιJΙ•ν ι:ν ι:νι:(_)γι:ίι( τιJΙοι'•τοι. Λ;τιiι'\ι-:ιξις 
δι: ιiτι ι:;τίιrπι•ον ιiτι %((1 οι Ηι-:οί )]!J((V ιί.ί).οπ ιί.νΟ(_)<ιJ;τιJΙ, ι:ίνω το 
γι:γονιi; ιiτι ιΊ; την Κ(_) �jτην ι•;τιj<_Jzι: τιί.ψ>; Ϊ.Ι"(ι>μΕνο; τοι, Διιiς, ιi;τοι• 
t'7ΤΙ](_)1/.Ε η ι·;τιγ(_)ιιψj: «Ι-:νΟιί.ι'\ι-: %Ι-ίτιιι '/,ιιν ον Δίι( %l(λι'οι1ι11ν». Ώιπ!' 
%ut l(t'Tιi; ο «;τιηιj(_) ιινι)(_)ιι'Jν η: Οι:ι,'Jν η:» ιjτο, ·ι.ιηιί. τοι•ς <((_)z<(ίοι•; 
Ί�ί.ί.ηνι(;. ιί.ί.ί.οπ ιΊ; Ονητιi; ιί.νΟ(_)<ιJ;το;, τοι, ο;ωίοu η ψι•χιj <(;τ!'Οι:ιι'J
Οη ;,:ω %ιπιΓψ0ωιJι: νιι %<nui.rί.f)η τιι; 1-:ξοι•ι1ίυς τοι! Οι•(_)ι(νοι•. 
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()..j 

;τοτr. ιίδι;,:ο;. ι(/.t.ά δι;,:ωιiτιηος κω τί;τοΤF. δεν ομοιιίζει εις cωτιiν 
πFοιοσιiπιΗ1ν ;τιψιί 6ιπις εξ ημιίJν γίνει δι;ωι6τατος. «Θειiς οι•διφιί 
οι•δuμιί>ς ιίι'Jι;,:ο;, ((λλ' ω; οι6v τε δι;,:ω6τιιτος, ;,:ω οι•;,: �Ίπιν (Η•τιίJ 
ομοι6τειΗ1ν ίJΙ•ι'Jr.ν ιj ος ι(ν ημιίJν γr.νητω 6 τι δικαιιiτατος (XXV, 
17GC). 

Εκείνος ο οποίος Οέλι:ι να προuχΟι:ί πνι:υμuτικι;,ς, πρέπει κατά 
πριiίτον ν' uποκτήιτι:ι τuς ιδιιiτητuς των Θι:ιίιν, δηλuδrί uγαΟιίτητα, 
δικuιοιτύνην, ι:λι:υΟι:ρίuν, αγάπην, αγνότητα ιτκέψι:ων και συνuι
ιτUημάτων, κuΟιίις και κuΟαράν uντίληψιν των λι:ιτουργιιίιν της 
Φύσης, η οποία uποτι:λι:ί ιτοφίuν ( ... ) 

Ο Ι Ιί.ιίτων ι(V<(ψf(_)ιiμενος εις τον /)ίον των Ηι•ιίJν, λι-'γει ι:ις τον 
"<Ι>ι((δuοv" ιiτι η πλεί<( ψι•χιj r.χει ππuιί ;,:ω ;τιψειΊπω 1-:ις τον 01 1 (_)((

νιiν. Η( ;τιίντ(( ι)ι<Ηr.οι\τ(( κ<Η ιiτι η ι'JιΊνιφις των ;τη: (_) <ίJν εκ ψι'•ιτt-:ως 
ι'Jί•νιιται ν' ((VC(j-\ιj-\ιίζει το /-\ι(l_)ι\ ι•ψηλι.ί πuος τοι•ς ωΟt -'(_)ι(ς. (η ψι'•ιτις 
τη; ψι•zιj; ι(ι'τιί; ι'Jr.ν ιίνω 1 1λο/-\ι101jς, r.νι-:r.ιι. της ;τοιιiτητιίς της) ιi;το;, 
;,:ιιτοι;,:εί το γι-:νο; των (-)1-:ιίJν ... Το (-)ιίον είνω <1Jl_)((ίov, ιτοψιiν Κ<Η 
((γιι.ΟιSν %((( t·'z�Ί r.ιίΟε ιίλλην ((\1ω.ογοv ιι)ιιiτητι(. Με τ((ς ιι)ιιiτητι(ς 
δε ω'Τcίς τu�'ιμτω ;,:ω ω•ξιίνπ ;τuο ;τιίντων το ;π:1-'(_)ωμι( τη; ψι 1χ1ί;, 
με την ωτzημί((ν ί)ε ·ι:ι(ι την zιυ.ί<(V zω τι(ς ιίλλι(; <(\'ΤιΟ{τι>ι•ς Η)ιιiτη
τ((;, φΟίηι zω zιιτωπuϊ,1:1-:τω. Κω ο μι-:ν Ζιι•ς, μι-:γ<(ς ηγι-:μι,'>ν ιις 
τον 01 1 (_)((\'()\'. ι)ιει·ΟιΊνιιJ\' ;τη:uωτιiν ιίu ιω, ;τuιίηος ΠΟl_)t·:ιΊπω ί'.((\'ΟVί
ζων Τί( ;τιίντ(( zιιι ψ(_)<>\'Τι�ωv ί)ι' ω•τιί. Τον <lί'.ολοι•Οι:ί ιποιιτιιί (-)υίιν 
;,:ω ί)ωμιivων ί)ιη(_)ημι'νη Ης t-'vί)εzι1 ηίyμιιτι1. Διιiτι μιiνοv η ΗΗί 
Ι :ιrτίι( ;τιι(_Ηψt-\1f1 Ε\'Τιi; ΗJΙ' οίzοι• των ((()ι(νιίτων. Οι ι)Ε ιίλλοι fi'. των 
ι)ιί>ι)ι-:;,:α Ηι> ιίιν, ιiιΗJΙ �-ίνω τΕΤί('(fl�'νοι ι,ις ιίl_)Χ,Ο\'ΤΕς των ιίλλι,ιν ηι.γμιί
των ;φοηγοιΊ\'Τω( ... ) (Φι(ίι)l_)ος XXVI, 247) 

Εδιί> ;τ<((_)<ηηl_)οι'ψι:ν, ιiτι Τ<( ι)ιίι!Ίt•r.<( τιίγμιιΗι. των Θι-,,'>ν είνω ωϊι
οι0μ<ι ;τuο; τοι•ς ((<ΠΕl_)ιιτμοιΊς ΤΟ\' /,ι1Jι)ιιαού zι'•;,:λοι•. ι:ιίν εγνωuίζω
μεν την ιτημιωίι(ν τη; ωrτοολογί((ς, Οι( εvνοοιΊιΗψι-:ν οποία 1 -:ίνω η 
ozt'oι; f(I)\' Ht-,,'Jv ;τuος Τ(( ζι,'>ι)Ι(( i'.((( Π(_)Ος τοι•ς ((V0(_)ιί);τοι•;, ως πι)()ς 
τα; ι;τιδοιίιτι-:ι; τιις ο;τοίι1ς ιωzοιΊν. 

ο Ι Ιί.ιίτων ί.(γΕι ()ΤΙ ((\ ιj1ι1z<(ί μπιί Ο<ίνιηον, i'.((Τ((Τ(L<ΗΤΟντω ι:ις 
τα πνειψιηιzιί τιίγμ<η<( των Ηι-:ιίJν, ιiτι ι)ηt.<(ι�ιj ·ι•;τιizι-:ιντ<Η ι-:ις την 
r.l'(_)l(((_)zίι(ν (ΙΗ_>l<ψι'νοι• ΘΗJΙΊ. (Ι)(_Η<ψ(νης (((Πl_)Ιί'.Ιjς ι;τιl_)(_)ΟΙjς. 

Κω ιτι•νι·zίζι-- ι ο Ι Ιί.ιίτ(J)ν, ιiτι ;τολλιί r.<(Ι ι:ι•ιι,οιiιτι•νιι. Ουίματιι. 
υ:τιίοzοι .'ν π; τοι•ς Ενι)οτϊuοι•ς ι)l_)ιiμοι•ς τοι• οι•οι1νοι\ ιi;τοι, ΠΕ l_)ιψι·'

l_)t·:ται το γι'νο; των Ε\1 1'\ωμιivων Οι-:ιι'ιν. Ei'. των ο;τοί(J)ν {zιι.ιπον ι-:;τιη:
λι:ί ιι'\ιωτι'uαν Ϊ.1Ίτοι•(_)γ1:ί<1ν ( ... ) (Φαίι)l_)ος XXVI, 247) 

Λι•τιiν τον ι--;,οι•(_)ιίνων τιi;τον, ί.�'γυ ο I Ιί.ιίτων, οι•ι)ι•ί; ;τοιηηjς 
τον ΕςιΊμνηιτι•ν <(Ζ<i 1ιη, <>l,'TE ;τοτϊ Οι( τον 1-:ξι 1μvψτη zιη' ιιςίι(ν ( ... ) 



Λιrηί η πν�-ι•μrηι%t] Οl_) ψJ%�·ίι1, την ο;ωίι1ν fl'(.)ίΟ%<ψι·ν ιΊ; το ι'l_)γ<1
του 1jτο %ι>1ν1j Ι'ις 6λοι1ς τοι•ς μι'μι•ημι'νοι•ς %ί1l ιΗ>ιι,οιΊς ι1ν!Jl_)ι,ι:τω•; 
της Εποχtj;. 

Ίlτο μίu ΙΙιι ιιιτχι::ίu ιiχι ι::ιοωλολuτιιιχιi, uλλά πιιuγμuτιχ<,>ς πνι:υ
μuτιχ11, Ι\ οποία ιτχοπιiν ι::ίχι: την τι:λι:ιοποίψτιν χuι uγιοποίψrιν 
του uνllιιωπίνου πνι::ύμuτος. 

(Λπιi το /Jι/1λ(ο του «Λuχι1(01 Ί:'λληνι:; Φιλιiοοιι οι", ιιι λ. 327 . .l.l!ιJ 
(ι)ωτηuιj,JΙφι την yλu,ou11 τοιι οι•yγuιιιι ιΊιJ 

l:χι::τιχά μι:: την χuτuγωγιj των Ηι:ιίιν που uνuφt'ιι ι:ι ο Λντιίινιος 
Λδuιuνιiπουλος, υπάuχουν οτην Λuχuίu Ελλιινιχή 1 'ι_ιιψμuτι ίu οι 
UΧ()λουllι::ς uνuφout'ς: 

Ίbω Ι'ίνω η κατι1γωγ1j των Οι,ιί>ν κω των ονΟ(_)ι,->;των %1 ιαιi την 
ίδια μ(ιvι1 πι_Η>Ι'(!χιiμωπε. 

1/!ΝΔΛΙ'ΟΥ (Νιμιονι'χιιι, V!, Ι - 2) 

( ι·ν 11ν,)uu,ν, ι·ν flι ι,,ν yι'νος ι·χ μ111:; ,)ι· ,τνι'ομι ν μιιτι_Jιiς ιιμιι ιίτι ψιι.) 
* 

Γη, γ�·μ(ιτη rι;τιi j-\ω•νι'ι, ;τυι• ιiλιΗ 1 ; τιΗ'ς τl_){ιμι;, οι• Ι'ιι1ιιι %<tι 
μητr.l_)α τοι• ίι�ιοι• τοι• Δίιι, 

(Οι_Jειηι'ι_Ηι πιιμj\,,',τι Γιι, 
μr:ίπι_J ω•τι>1• Διιiς:) 

* 

2-ϊ)ΦΟΚΛΙΙ (Φιλο;,:τψη:;, .i <)/ - 3 1Jlj

Θι-:ϊi ['η των μιικιψίων μητι'l_)ιt κω των Ονητι,ιν ιινΟ(_)ι,�;τιιJ\' ... 
(}/'φ//{(},\' (Υμνοι, ΙΊι:;, .i, !!ι•JΊJ[(/!ΙΙ/} 

( Ι ίι 1Ί1 ΗιΊί, μ ιjrι (} ,ιιιαιί(}UΙΙ' flνητιι,ν r · ιι νfluι,ί.,uιι') 



')(, 

Η ΜΕΤΕΝΣΆΡΚΩΣΗ 

ΊΊJΙ' /ιιιιJVΙ1 ΙJ !Ίιιλιuιίχη 

J\·Ιι:πμιj•ι\:(Ι)οη γιιι τον ιίνΟl_)ιιηο ι'\f\' γίνπω. Ε%Είνοι οι ο:τοίοι 
t<J/Ι'l_)ίζ.ι>\'Τιιι. ιiτι η ψι•ι.1j τ<Η' ιινΟl_)ιίηοι1 ι:ίνω ί'>ι 1νιιτιiν νιι �L,El ιπο 
οιίψιι ζιίJοι•. ιι:τιιτιίJ\'Τίιt. 

Μι-:ηνοιίι�%ιιΗίl]. ιi:-τ(Ι); %ιιι η ίί')ιιι η λ{ξη φιιηLΗίJ\η, Οι� ;πι ξιινιι
γέν,·ηιτη. 

'Γ:νίι ;Τ\'!'Ι'μιι ι)ηλιιι)1j. το ο;τοίο �'ζηιΗ· ιπη I Ί] %ιιι ;τι'Οιινι:. ξιινιι
γι-·ννι{τω γιιι νιι ;τι-- ι�ιίιτι--ι μίιι νι'ιι ζ(Ι)1j %ιιι νιι ιι;το%Τ1j<Η'l %ω ιίλλη 
;τι:ίι__Ηι. νιι πί.1-Ίο:-τι>1ηΟι·ί ί')ηί.ιιι)�j :-τtΊ>Ι<ΗΗ>Πl_)Ο. Δι·ν :τl_){:τι--ι ιiμω; νιι 
<Τl''(/ι'ι>ι·ιι�· τη μπι·νοιί.ι__>%ι1ΗΤ)] μι· την μι·πμιjιι'/(Ι)<Τη. :-τι__>ι'ιγμιι ;τοι• ιτι•μ
/-\ιιίνtΊ ι'\Ι'<ΠΙ'/<ί>; %ιιι ιΤ!' μυl_)ι/ ι,ψ�'νοι•; ιινΟl_)ιίnοι•ς. :τl_)ι>; τοι•ς ο;τοί
οι•::, ινιίJ μιί.ιί.ι:ι zιινι-:ί; γιιι ιη·τΕνοιί.l_) %<1J<J)], ι--zι-ίνοι ι:ννοοι•ν τ η  
μπι-·μιj•ι•ιωιτη. 

11 μπι·νοι'ιl_)zωοη ι:ίνω Οι·μι·λιιίJ<)η; <(l_)ϊ.Ι] τη; Οι·οοοψίιι;. zιιι η 
Οι--ιΗΗΗ/-ίιι �-ίνιιι η μητι'l_)ιι ω.ων των ι·:-τιιττημι,'Jν. Το ;τν�--ι'•μιι ί')ηλιιί'\�j 
τ<Η' ιινΟl_)ιίnιJΙ'. (Π()ϊ.(Ι)l1lζιiμι:νι1 ((:1() τι) οιίηιιι Η<J!·'σzπιιι ιπη μ�jτσο 
τη; γι•ναί%ιι; γιιι νιι :-τι-ι�ιί.οι:ι μιιι νι'ιι ζιιJΙj zω νιι ιυτο%ηj<Τ!'Ι :τΕ l_)Ι<J
ι Η in: ι�η ;τ ι-ί l_)lι %ί ι ι γνι ίΗ τη. 

11 ZLJl(TTl((\'1%Jj Οσηιτzι--ίιι ι)�·ν ;Τ((l_)(tι)ι'zπω τη μ1'T!'V<H( LJ %(1)()η. 
Ιlιιί.ιιιιiηΊΗι ιiμω; την ;τιιl_)ιι ι)�·z ιiτιιν. Οι τιΊΗτι' l_) Ι:ις Πl_)<ίηι:ς 
0ι%<)1'/lf\'1%!':: LΙ'\'Οι\()[ ;Τ!'l_)((ι)ι-'ιο\'Τ((\' τη μπι·νιΗί.l_)%(Ι)(ΤΙ]. Οι Lι'•νοι)οι 
ω'Τ�'; 1JTl(V %((1 οι :-τοί.ι•:-τί.ηΟι-'ιπι--σ�·ς %(!1 τη ιVzοντιιν ((\'((\'TίL)l_))jH(. 11 
;τι'μ:ττη <>μ(Ι):: 2.:ι'•νοι)ο::. η ο;τι>ίιι ιjτ((ν %<ιι ολιγι'ψιΟμη, ι-'ΟΗΤΙ' το ζ�jτη
flίι ω: ΨΨΙ οψψίιι. Μι: ι)Ι((ψψϊι λί'((Ι)V μι1νιί1.ιι ψ�jψ(Ι)\' ιψν�jΟηzιιν τη 
μπι·νι τιίι__> ·ι.ι,>< τη. 

Λί.ί.ι'ι το r.H/ ιιί.ιωίΗ)ι·; ιιι•τιi ζ�jτημcι τη; ιινΟσω:τίνη; i::.ι,Ηjς, ι'\�:ν 
ί.ι•νπω ιι:τιi την ιj'Ιjψ> τι�ιιί>ν - ποοιίσων ι-:;τιιτzιi;των, ιιλλιί ιι;τιi την 
ω)ι•ιτι,'ηητη :τι__><ι'(μίιτιzιiτητίι η ο;τοίιι /-\ιΗί. 

Ο Χι__>ωτιi:: ιiμ(Ι); ο ίι)ιο; cίψJν�· \! (L ι ννοηΟι:ί η μπι:νιΤΙί(_) Ζ<ιΗΤ)], 
ιiτιιν ι__Ηιποι•οι-- τιJΙ•; μιιΟηη'; τι>1•: «Τίνιι μι: ί.ι-'Ίοι•οιν ι·ίνιιι:» 

11 Ε(_)<ίηηιτη ι·ίνιιι οιιιι,ι'ιττιηη. Δηί. 1ιι)1j, τίνος ;τl_)οηγ<Η•μ�:νοι• 
1 Ιuοψjτη μπι·νοιί.ι___>zι,J<Τ!J Οι-- 1,ψοι'•μιιι ιiτι �-ίμιιι: Κω οι μι�Οηη'; τωι 
ιι:-ιtι\'Τηιτιιν ιiτι ιίί.ί.οι τον ΟιΊ,J(_)<JΙ'\' ω; τι>\' Μ1,JΙ•ιτ1j, -ι.ιιι ιίί.ί.01 (Ι)ς τον 
1 Ιί.ίcι. 

«Κω 01-:1; τίνιι f.LE ί.ι'Ί πι-- ι-ίνω». Δηί.ω)�j ο Χ uιιπι'ς ι)ι·ν ι'ο;τι·ι•οι· 
νιι ι)ιιψΟιίJωΊ τη ι)οςιωίίι τη; μπι--νιτιίl_)%<1Jιτη;, η ο:-τοίίι 1jτ1ιv μ�- ;τοί.
ί.οι'•; τ(_)1i;τω 1 ; ;τιιι__>ω)ι:zηj ι�;τιi το ί.ωi, ιιί.ί.ιί ijOι).i: νιι ι)οzψίί.οι:ι την 
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ι)οξω�ίιι των ιωΟητι(ιv τοιI γι' Λι•τι>ν. 
LE ϊιλλη Πl'l_)l%0Πlj τοιI 1:ι•ιιγγ�·λίοι•, ()τ<tν () Χuωτιiς Ι\uι'Οηzι· 

Ε,Ηί.νω ιrω ϊ)ι_�ος μF. τοι•ς μοΟητι'ς τοι• κω Ι'/Ιψινίιπηzιιν ο Μωί•ιιιjς 
κω ο Ι Ιλίιtς, Η>Η οι μιιΟητι'ς τοι,, ηι_�ι>η:ινιtν ιηο Χι_�ιιιτιi νιι ;,.ι'ιμ οι•ν 
ΕΚΕί Τl_)Ι'ις (Ι'/.Ιj\'Ι'ς, μίιt γιιt το Χι_�ιιπι1, μί({ γιο τον Μι,ιι•(Ιtj zω μίιι '(Ι<ι 
τον Ι Ιλίιt. Ο Χuιιπι>ς <tπιί\'ΤψΗ-: «Ο Ι Ιλίιι; ι'χι-ι ς({νιι(λΟι·ι, ιιλJΛ οι 
ιίvΟuωποι ι)ΙΎ τον κιιτιίλιιj\ιι ν». Ί Ιτιιν ο Ιωϊιννης ο Βιι;ηιοτιj;. 
Ί Ιτιιν λοιπιiν ιj ι1χι πιφω)ι·zτιj ωτι> τον ίι)ιο το Χ ι_�ιιπιi ·,ωΟιφιί. 11 
μπ1:νοιί. ι_�κι1Η1η: (ΜιιτΟιtίι>ι•, 17, <) - ι:η

11 μι·πν(Ι<ί ι_�zι,ι(Ιη λοιπιΙν ι·ίνιιι ιιvιφιι,ιιφιjτητη. Ο ιί.νΗιιωπος 
διιλαδιί ξuνuγι::ννιt:τttι τιίιrι::ς φοιι ι:ς, διrι::ς του χιιι::ιιί.ζοντω για νu 
uποκτψrι::ι τιιν απuιτούμι::νη πι::ίιιu και γνι(ιιrιι για νu πλψrιιί.ιrι::ι 
πι_ιος το (·)ι:11. 

11 μι'ΤΗ'<Ηί ι_�zι,ΗJΙ] ι·ίνω γηοvιiς οvιφιι ιιφι'ιτητι>. }:τη ι)ιι·Ονιj 
Π\'!'lψ((Tl(Πl%1j zίvψ1η ((\l(((j ι'ι_�οηω zοΟιιιιι·uιvιί πιιι.ί.ϊι ΠΙ'l>IΙΠ<ιτικιί, 
κιιτι'ι τιι οποίιι μιzι_�ιί. πιtιι)ιιί. Οι•μοι1\'Τ1ιι την ;τι_�ι>ηγοι·•μι·vη ζωιj τοι•ς. 
Ί'ιι πιω'1ιιί. ιιι'Τιί ιηωλογοιΌv ι>τι ι'ζη(Ιιιv (Jι· ιίλί.ο (Jl"(ZΙ·zι_iψι'vo μι'ι_�ο:::. 
ι>τι �·ίχιιv τοι•::: τιίiΊ1· γονt'ίς zιtι τιι τι'ιι)�· ((()ι'i.ιι ιιt κιtι :-πι_>1γι_Ηίι1 οι•v 
λ1·;ττιψ1·uι(ις τ11 ι)ιιιl_)ι_ιι·•Ομι(Jη τοι• ιηιτιοι·• ;τοι• ι'μι·νιt\'. ·οι.ιt ιιι·τιί. 
ιι;τοι'11-ίχη1zιιv ;τι_ιιιγμιιτικϊι ι·•ιπι·ιω ιι;τιi ι·;τι(Jτιψι'vη ι'ι_> ΙΊ'\'tt zιιι ι;τι
τιiπιιι Ι'ςι'τιωη. 

Λvιαι•φιλιιιι(ιvι)\'Τ<tς τιι ;τι·ι_ιί μι--τι·μψιίχω(Ιης κιιι μι·πvιΗίι_ιzω(Jη;. 
ο�'λοι•μι-- \'(( Τ()\'\(J()('μι-: Τ() μι--yιίλο (Hj ιί.ί.μιι τη; (Jlί 't:f.Ι'(JI); Τ(Ι)\' ι)ιΌ ο 
λι'ξΗιJ\'. ϊ)λιιι μιλι>1Όν yιιι μι·πμι 11\ι:ωοη zιιι ιιι•τιj τη i.1!ξη μιινιί;ιt 
γvωι_�ίζοιιv, ;τοι• Οι-'λ�Ί νιt τοι•; πιφιtπλιιvιjοι, νιι ;τωη'ψι>1 1ν ιiτι η 
ψι•χ1j τοι• ιtνΟι_ιι(ι;τοι• μπιtίνι•ι οι· ι'νιt ο;τοιι'Ίtj:-ωπ ζι(ιο. Λι•τιi ,)ι·v γίνt'
τιtι. 

11 μπι·νοιίι_�zω(Ιη ι1μω; �-ίvιιι το γ1-- yονι1ς zιιτιί. το ο:-ωίο η ιι•ιI;1j 
π6ς ιtνΟιΗ(ι;τοι•. μπιί την πιψιιμοv1j της γιιι ιtι_>ΚΙΊ<> χι_ιι>νο ιηιιv 
πvι-:1•μιηικι1 κι>ιψο. Ι'V<Η(ί._)Κι(ιvπιtι πιί.λι. γιιι vιt πλ1'1ιι:τοιηΟ1·ί πι'ι_>ΙιJ
ιΗiπι_ιο. 11 μt'γι'ιλη ;τι--ίι_ιιι μιiνι> οτη Ι'η ιtποzτιί.τω. Κιιι η μπι·vι1ι'φ
Κω(Ιη ιιι•τtj γί ν!'Τ<Η μt· τη οι•νιιίνΗ1η ιιvι(ηιηοι• Ιlv1·ι•μιηιzι>1'• 
Lι•μj\οι•λίοι•. ;τοι• ιι;τιιιι·ωΗ'ζ�Ί zω κιtΟιψι'ζΗ zω τοι•ς γοηί; κω την 
οικογt'ν1-Ίιt των ο:τοίωv Οιt 1':τιtνιιλι'ιj\1--1 τη ζι,ηj τοι• ο μ1·πνιΗιι_>κο1·•
μ1•vος. 

(/1.τοιι.τιίιι,ιιιιτιι ιι.τιί ro /iιjiλι'ο τοι· «Ο ιJΙ'r,(ψ JΙ·ο:; .η·ι ιμιιτι,ιιιιί:;η) 
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ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΙΙΣ ΕΙΙ!ΔΑΥΡΟΥ 

ΊίJΙ, Δ 1//1 ιίruιοιι /ι,ιιι νι,ιΊJιι 

Υπ�ίι_>ξf' Τ() :τλf'ον ()!'Ι)ωΠ<) %<Η :Τf-' ι_>ίψιμο ((;{() τιt Λο%λη:τιι-ί(( τη; 
Λι_>χω<iτητ<ι;. Ι ·:ι•ι_>ίΟ%Πω {Jf' ((:Τ()(Π<ΗΗJ ι'Η'%<ι :Τf-' ι_>ί:τοι• zιλι()μ�'τι_>ιι)\' 
ιι:τ<i την ιψι.ιιί<ι Ι::τίί)ω• ι_>ο, Π<>ι• �jτιιν :τ<ψιtΟιιλίί.οοιιι. ΤοιΊτ<> 1\τι> %ιιι
ο %ίt\'<J\'ιι;. <ι Ιι'ψιΊ()\'Τ<ιι το Λ<J%Ϊ.η:τιf-ίΗ μ<ι1/.l_)l'<ί. <ι:τ<i τι; :τιiί.�-ι;. Τ<ι 
ι')1<ί<1 Ol_)ίt %Τt'ι>ι<ι τι>ι' Λι1%ί.η:τ1f·ίοι• �j<Ηιν μι'<Ηι <Jf' %<ΗΪ.ιί.ι"Ί<ι, <Πίt !Ιιi ι_> Ηιι 
τη; ο:τοίιι; ι-'ιψίΟ%f'ΤΟ το ιi ι_>ο:: ΊϊτΟt()\', <i:τ<>ι' %<ιτ<ί. την ;-ιιψ(ίι')()ιJη 
YEV\'J\0η%f' ο ΗιΊi:: Λο%ί.η:τι<i;. Ι·:ι"Ί(ι) ()(( :τι_>ι';rιΊ \'(( οη1ιιΊΙι)Οι-ί ()ΤΙ () 
0Hi; Λι1%λη:τ1ιi:: </ �'ι_>πιιι :τω; γ1·νν1jΟη%1· 111· :τλι-ίιπιι μι'ι>η. <i:τοι• 
ι•;τ1\ ι_>χιιν Λο%λη:τ11·ίιι . ΤοιΊ τι> 1"'11·ν ι·ίν<ιι :τλϊινη. 11 1'%<1 ι_>ιωη ιiμω;
ι:ίνω ιιι),11γ<)l_)t%1\. Δηλιιι"Ίιj τιi;τ(); Ίι·ννιj<J!'ω; Τ<Η' Ηι,>ιΊ <1ΙJJΙ1ιίη1 τ<>\' 
τιi;r() τη; 1<"Ίι_>ιΊοι--ω; Λο%λ1ρ,ι·ίl)ι 1

• 11 ιιλί.ηγ<)l_)Ι%1ί <iμω; ι'%ιΙ ι_><ωη �'ι.π
ληψΟι--ί κιιτιί. γι_>ιί.μμιι, <ι,ω; %ιιι οι-- τιiοι·; <ίλλι--; ;τf·ι_>ι;ττι,-ΗJΙ·Ί;, %ιιι
Μι"Ίι-' t ΤΙ]\' ι-' ι 1%ιιιuίιι νιι γί,,ι--τιιι ;ττ11J;ι_<i ;τνι·ιΊμιι ιΊ; j)ιί.ι_>ι>; τη; ιφzιιίιι;
λιιτι_>ι-ίίι; ... 

11 χι_><>\'Ι%1j (((ι,ι ·τηι_>ί<ι τη; λι,τοιψγίιι; Τ<>ι' Λο%λη:τιι·ίο1• τη; 
I::τιι')ωΊ

ι_><Η' ι-ίνιιι ιί.γνω<Πη. Λ;τ<i ((\'ί(ΙJ%ίtί{ ι'; :1[_)()%tΊ;τ-τιΊ <>ΤΙ /.ΙΊΤΟl'l_)
γοιΊοι-: ;τι_>ο Τ<Η' (ΗΗ' ;τ.Χ. ιιιι,Jν<ι. • 

Κιιτϊι τι; ι"Ίι<'ι<ι <ψι·; <ινιιιJ%ιιψι'; ι-'χιΊ ιΊ 1ι_>Ι-'Ο1--ί ι-'νιι :τλtίΟο:: ιι:τιi ι-' ;τι
γι_>ιιιι·ι'; %ίιι ιινιιΟψωτιι ιαιi Οι--ι_>ιι:τι-:•(Jι\'Τι-'; <ιιJΟι--νι--ί;. ;τοι• :Τl_)()t\ιφ>
\'ΤΟ ιαιi ιiλ<ι τιι μι' ι_>η τη; τ<>Η 1 :λλ<ί.ι"ιο;. }:ι· ;τοί.λι'; ι·:τt'(Ι_)<((/ ι':: •-ίνω 
γι_>ιιμμι'νιι τιι φί ι_>μιι%<ι ;τοι 1 χι_>ηοιμο:το11\Οη%<tν ιπ %ιί0ι· Οι·ι_>ιι:τι-ίιι.
%α0ι,J; %Ιιt η <"Ίίωτιι ιπην ο;τοίιι ι•;τι-·j)λ1jΟη () %ιί.Οι-' ιωΟι·ν,j;. LE ;τ()i.
λι-:; ι)Ε Ε:-τιγι_>ιιιι·ι'; ι-ίνω γι_>ιψμι-'νο ;τω; η Οι--ι_>ιι:τι-ίίι ι·ίχι-- ι•:rοι"Ίι--ιχΟι-ί 
ίJ!-' \1\'!·Ίι_>Ο. 

Τίι κι•ι_>ι<>Ηι_>ίι %τίομιιτ<ι μι'ιω ιπι>\' ιι-'ι_><> :τι·ι_>ίjlοί.ο !J<Ht\' ο 1ωi::
τοι• Θι-:ωΊ. ο Η<iλι�;, Νωi; τη; Ηι·<ί; Λι_>η'μιι"Ίι�; %<tt Τ() ί\jl<ιτον.

() Νωi; �jτιιν μι-γ(ιt.ο;τ ι_>ι-·;τ,j; ι"Ίωι_>Ι%οιΊ uι•ΟιιοιΊ, :Τ!-'l_)ί:-rπl_)ι);, ;τοι•
i'Ιι--ν ι--ίχι-· <>μω; ο;τω()()ι')ομο. Οι ι"Ίtί((ΠίίΟrt; τιΗ' ψΗι\' 24Χ ΙΊ μι'τl_>ιι. 
Μι'οιι ιπο Νωi ,jτιιν το ιί'(ιιλμίι τιΗ' Οι-·οιΊ Λο%λη:-τιοιΊ. }:χι·τt%ίί μΕ το
ι'ιγιιλμιι ι> 1 Ιιιι•ιΗινίιι; μιι; :τληl_)ιΗΙ ιψι-- ί: «Το ιί'(ιιί.μίι τοι I Λο%ί.η;τιοιΊ 

ι-·ίνω %ιιτιι<J%!-Ί•ιιιψι-'νο ιι:τιi χι>t'<Ηi %<ιι ι-'J,ι-:<ι ίt\'ΤιΗποι'•ν. Ο Ηι·<i; !·Ί%ι>
νίζπιιι %ιι0ψιι-·νο; ι-';τιί.νι,J ι-Ί; ι'νιι O(_)<J\'ιJ. Μι-: το ι-'νιι χι'ι_>t %ι_>ιιτι:ί 
l_)(ιjl<"Ίo κιιι μι-· το ιίλλο ιιγγί"ς.ι-Ί την %Η{ ιιί.1\ Η'<>; ι')ι_>ιί%ι>\'Τιι. Ι Ιληοίον 
τοι• Είνιιι ι-·ξη:τλωμι-'νο; %ιΊων». 

ί\λλο κτί ι� ιο μι-'ιω <JTO\' :τι-' ι_>ίj\ολο 1\το η ;τι-·ι�ίιι ημη Ηιiλο;.
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[ι•οίυκετο κοντιί ιπο αι1. Ί !ταν κω ω•τ�j μεγαλο::φF.π11ς, το ιτχιjμα 
της ΚL'κλικι1 κω το ευ(ι1ησικό της λιι/1ι•σινΟιίιδF.ς. Για το κτίσω cωτι1 
ο Παι•ιτανία; γQάψF.ι: «Εις μικοιί απύιπcωη απιS το νω1 F.ίνω το 
μέσος ό;τοι• κοιμ οι•ντω F.κείνοι, οι ο:;ωίοι {σχοντω νu ζητιjιτουν την 
ΟF.Qαπείcι των ιι;τι1 το Οιι1 κω πληιτίον αυτοιί ειψίοκF.τω {νιι αξιοΟ{
ατο zι•κλικ6 οικοδι1μημιι από λπ•κι1 μάομιφο, το οποίο ονομcίζετω 
Θι1λο;. Ει; ω•τι1 το οικοδι1μημα ο Πω•υανίιις (Σικι•ιί>νιος ζωy(_)ιί
ψος) f'χfΊ ζιι>γ(_)ιιψίιτF.ι τον 'Γ,(_)ιιnα τη ιπιγμ11 ποι• μ6λις {χF.ι ιιφιjιπι 
το τι1ξο κω το j)ι'λη κω ι'χει πιί(_)ει εις τα χf'ι_11α τοι, μία λι•(_)ιι». Ο 
υκοπι>; κω η Χl!Ιjιτη τοι• κτι(_)ίοι• τοιίτοι• δF.ν εγνιίιιτΟη, οι•τε κω ο 
Πιιι•υιινία; γQιίιμι τίποτε ιτχπικι1. 

l:τιιν Πt:(!ίβιι λιι, κuflώς t:ίπuμt:, ήταν κuι ο Νuιίς της (-)ι:ύ.ς 
Λρη:μιδιις, τ11ς ΙΙι:ύ.ς της uγνιίτητuς. Ιlρο του Ναού υπιj(!χt: βωμιίς. 
11 λuτρι:ίu της llι:ύ.ς Λυτέμιδος ήταν συνδι:δψένη μι: τη λuτιιι:ία 
του Οt:ιιύ Λ<1κληπιού κuι του πuτι>ιίς του, του llt:ιιύ του φωτιίς 
Λπιίλλωνα. Τούτο ι:ίνuι uξιοσημι:ίωτο. 

Το φως τ11ς l)ι:ίας γνιί1<1ι:ως δίοπαι μιίνιιν ι:ις τους κοωllαιιμέ
νιιυς κuι ι:ξαγνιιrμένους. 

Τ{τιφτο ιαι1 τιι Κt'l_)Ιιίιτε (_)ιι οικοδομιjμιηα τοι• IΙ'l_)οι'• llt·(_)ιj)ι1λι>ι• 
ήτο το ί\j)ιηον. το εγκοιμηctjl_)ιον. Ί Ιτο κτί(_)ιο με ι)ι•ο Οl_)<Jψοι•ς ιπο 
ο:τοίο κιιτιικλίνοντο οι ιιυΟενεί; κιιι πι-:(_)νοιΊ ιτιιν την νι•κτιι τοι•;. 
κcηιί την οποίιι τι>ι•; Η)ηι.οι Ίτι> οε ιiνει(_)ο ο τ(_)ιi:τος της Ο�-: (_)ιιπ.1-:ίιις. Ίϊ 
πιι(_)ιίbοξα ;τl_)ιίγμιηιι ποι• �cίνιιι ωrrιί ιπην ι•λιοτικιj εποχιj μιις, ποι• 
τ11ιτοι κιιι τιiοοι «ιi'>εολιiγι11» κιιι ιίνΟ(_)ιιι:τοι «πν�:ι•μιηικοί» i'>i-:ν �·'χοι•ν 
ξεχολλιjι��:ι ιι:τιi τον ι•),.ιομι1! Λ; είνω ιiμως. ΕίμF.Οιι τιiιτο ιτι•νηΟιιψ{
νοι απύ κϊιτι η'τοιιι ... 

'[,ξω ιι;τι1 το,· ;τεl_)ί/)ολο ιjταν το Oi'ιnl_)o, με τη Οω•μιίιηιι ιαοι•ιπι
κιj του κω το ιηιίι)ιο, ποι• εγίνοντο ιιγιίΝες ( ... ) 

Τα ΙΙ'l_)<ί n1; J:;τιι'JωΊ
(_)οι• εj)εj)ηi.ιί,Οηιτιιν κω ιωι•λιjΟηοιιν ιπο Η(ι 

π. Χ., cι;τιi τον χι•ι)ιιίο JJωμιιίο ι•;τιηο ΣιΊλι.ιι. Τοι•ς ιφι•Οητοι•ς Οηιτιιι•
(_>Οt•; τοι• Λοκλη:τι·ίοι• τιJΙ•ς r·μοί(_)ιωε ιποι•ς ιπ(_>ιηιι,ιπς τοι• ... 

Τα Λι�χ).η;τιι·ία τη; ελληνιχ1jς ιι(_)χ<ιιι,τητιις ιjιΗιν <>(_)γιινιι της 
λιη(_>F.ία;. Λποη:λοι•ιΗιν μιιζί με τιι Μιινη:ίιι την Π(_)<><Η>ψη των 
Μι•ιπη(_)ίων. Τιι Λοχί.ηπιείιι ιjοιιν ει1�-:ι_>γ1'τιχιί μr τις Ο�'(_>ια�-ί�'ς τοι•ς. 
ΙΊ' rιι•τιi ιjιΗιν τι>ιΗJ οε/1ιωτιί ιπο πλιjΟος. Χιφιικτη(_)ιιπιχι1 δι: ι-:ίνω 
ιiτι τιι Λοκλη:τιι--ίιι ψΗιν τιι η:λι:ι•τιιίιι <ιπιi τιι ιr·ι_>ιί τη; ι:λληνικι)ς 
λc�Τ(_>f"ίιι; ;τοι• Η!ί'(ηοιιν. ΤοιΊτο i'>�:ί;ι_νι:ι το χιΊι_>ος ;τοι• είχιιν ιποιις 
ιφzιιίοι•; i'.(Lll_)<>lΊς. 

Ο Λοχί.η�ΗΊιi; ι,μω; τί 1\τιιν: (-)Ηiς 11 ι1.νΟι_>ω;τος: 11 ;τιφιίι'\οοις 
τον ιι,{ι_>ιΊ ω; ι•ιι\ τοι• {-)ΗJΙ' Λ:τι1ί)Jι>νιι, ;τοι• γι·νν1jΟ1γι' ιπο ΤίτΟιον 
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<)t_>()ς της Ι •:;τιι'\ωΊι__><Η' κω γαλοι1χ1\Οιικ�· <tπι\ μω ιtίγιι, �'χ()ντιι; γω 
ψ(_)Ol'LHJ �Ύιt κιΊνο ... Υιι>; ΟΗ>ιί ι1μως ι-:ίνω τίτλος οι 1μ/)ολικι\; ;τι>ι• 
ι'ψΕ(_)<tν οι Μι •ι πιιγωγοί. Διι\ι)υψος ο LΙiΟ·:λιιι'π.ης γuιίιι,Η: « Κω ωι ο ιΌ 
{μιιίJΕ πολλιί ιι;τι\ t<t Π(_)<ίγμιιτιt της ιιιτ(_)ικι\ς ιι;τι\ τον πιιτι\)Η τοι•, 
ΕψΕι Ί(_)Ε ΠΙ'(_)<tν ω 1τιι'ιv την ;(ΕψΟΙ'(_)'(ΙΚΙj κω την ;τuω·τοιμωιίιt των 
ψ<φμιίκων». ( )ι ποι ητιtί 'Ομη(_)ος κω I Ιοίοι)ος τον Οι·ιι)(_)ΟΙΊν ι>zι γιιt 
Ου\ ιιλλιί γιιι ι'ινΟ(_)ιιι;το κω πι·uίψημο ι<tt(_)<J. Το ίi)ιο λt'γι·ι κιιι ο 
Lοψοκλ1\ς <JTOV Φιλοκηjτη. Ο ι)Ε l'ιιληνι>ς λι'γι:ι ι\τι ι1πt\!_>ςΙ' ο Ηj,Π'

(_)ι'της τη; ιιη(_)ικιj;. Λvτί()πιι ο Ι Ιίvi)ιφος, ο Ι Ιλι'ιτων, ο Ξι·νοψυ'ιν κ. 
<t. τον ον()μι'ιζοι1ν Οι.- ιi. Τι ι'ίνω λοι;τι\v: ί\λλ()ι τον 00.οι•ν ιίνΟ(_)ιrι;rι) 
κω ΠΙ'(_)ίψημο Ι<tτ(_)<J. ί\λλ(Jι τον Οι-ι,ψοιΌν 0ΕιS, ι'\ηλω'\ιj Οι,ίιι ;τνι·ι•μιηι
κ1j uι 1νt'ίι'\ηι ιη, ιtΟι'ινιιτο. Μι'(_)ΙΚοί ιίλλοι πιίλι λι·'-rοι 1ν ι\τι 1jτον ι'ιv()(_)ω
πος ποι• τον Οι·ο;τοίηι ων οι ιίνΟ(_)ι,ι;τοι γω τιι πολί.ιί κιtλι'ι κιtι τι; 
ΕΙ 1Ε(_)'(Ι:ΟίΙ-' C:: ;τοι• fΚ(ψΕ. 

ΚαΟιι'ις ι\μως νομϊζι>1 1μt· η ιψΟ1\ το;τοΟι'τηιιη τοι• ζηηjμιηο; ι-ίνω 
ίιλλη, Είνω ι)ιιιψψπικιj. Τοι'•το ι)t· ι)ιι\τι, ι\;τως Εξιίγπω ιι;τι\ τι; Οι.Ι> 
τικι'ς ΗΗrΠΙ'(_)ΙΚΙ·'ς ;τιφιι(')ι\οΕις, ο Λι�;,.λη;τιι\ς ΟιΊ,>(_)ι·ίτω Οι·ι\ς ;τν1Τμιι
τικιSς, ποι, ιtνt\κt· ιπο ΠVΙ'Ι'ΙL<ιτικι\ j)ω1ίλ1,ιο τοι• 0fοι'• Λ:τιiλλωνιι. τοι• 
ί\οχοντιι τοι'1τοι1 των Μιtντι-'ίων κιιι των Λ(Jκλη:τιι--ίων. Τοι• μιιντικοιΌ 

πιιιιίινος 0Εοι'•. l:uν ΙJι::ιίς ιίμως πνι::υμuτικtίς πι,ιοϋπιjι,ιξι:: uνuγκuίως 

ιiνΙJι,ιωπος, ιiνllι,ιωπος των l\Ιυστηι,ιίων, Μύιrτης, Μυιrτuγωγιίς. 
Λυτή ι::ίνuι 11 οδιίς της uνιίδου του αγνού πνι::ύμuτος uπιί την κuτιi
ιrτuιrιι του llνιιτού ιrτιιν κuτιiιrτuιrιι του ulltiνuτoυ πνι::ύμuτος. 
l:την ulltiνuoίu, υτην uιωνιιίτιιτu, ιrτιιν uπολύτι,ιω<JΙ\, ιrτιι /Ιuυιλι::ίu 
των Ουι,ιuνιίιν! «Οι ι'ινΟuω:τοι t·ίνω οι :Tl_)<J'(<)\'<H των Οι'ιι'ιν» ι-'ί.t·γιtν 
οι Ιlι1Οιtγιiιη:ιοι. 11 :τιφιίι)<ΗJΙ] ιι,ι'uυ τον Λ(jκλη:τι<> ιφγονιιι'•τιι,
δηλιti)ιj Ι]l_)UΗι :τ νtΊ•μιηικι\, ο ο:τοίο; Ου>:τοι1jΟηκι-: μt'ι�ιι οι' 
Μι•ιπ1\uιιι. LΙ' Μι•ιπι\οι<ι :τοιιγιt<ιτικιϊ ;τοι• ι'ι)ιi)ιιν κιιτιί τοι•ς <(l,)ι.<tί-
011; κωι_)()ι'•ς την Ελt·ι•Οt'ί_)ί<t t<Ψ :τνt·ι'•μιηος. Τοι1 :τνt-ι-,μιηο; ;τοι• ι-:ξιt
γνίσΟηκt· κω t'μι•ιjΟψ�Ε κιιίJιι'ι; ι':τψ:τΕ. 

ΜΕί_)lΚΟί. χιtΟιίις γuιίψ>ι•μΕ :;{(((_)((:T({V(I), ψί_)Ο\'Οl',\' ()ΤΙ() Λοκλη:τιι>; 
1jτιιν ιϊνΟοω:το;, :τοι• Ε0εο::τοίηιτιιν οι ι'ινΟuω::τιΗ. Μιι Εμt-ί; ιSμω; οι 
άνΟuω:τοι μf τι; κω�ίι-:ς μιι; κω τιι ι-:λιιπιι'ιμιηιί μας δFν μ.-τοuοι'-μι-: 
να «Οεο:τοιοι'•μf». Οι Οt:ιJ:;τοιψπι; μιις είνω ψ,ι\-τιιοτικι'; κω /-\F/-\η
λιίJνοι•ν την {ννοω :τοι• {χι'ι η λι'ξη Οt·ι>:τοίη(Jη. Οι Οι-:ο:τι>ι1jι1ει; εγί
\'Ο\'tΟ τι\π. κι!Ο(ί>; Εί:;τιψε, μιSνον ΟΕ Μ ι1ιrτψyω :τuιιγμιηι κι'ι κω 61.ι 
cιπύ τι; oιtOl,) t'ς ί">ιιίνοιες <tνΟοιίJ:των ( ... ) 

Κωϊι τοι•ς ι((_)χιιίοι1ς ΜιΊ(rτΕς 1jταν μι-:γάλος: ο Θε6ς Λυκλη:τι6ς. 
Ί !το «ο το πι1ν (ιγων κιtι νt5μων υωτιj(_) των ύλων κω ψι-,λαξ των 
ΑΟηναίων». κuΟιίJς ϊλι-:γε ο !_>Ιjτωu Λοιιττι:ίδης τοι• 2ου ωιίJνος μ. Χ., 
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u;τ6 την Ιl�'ι,γιιμο. 
Κιηιι;τιωπ1j%<ψF. υ1jμει,<ι, ιιγιι;τητ{ μοι• ιινιιγνιίΗπη. fll%l'Oί ψF.ί;, 

με Ut'μιι ;τολι'• μ�·'(ιί.λο ... Λ; μιι; ιτι•γχωι,ηΟF.ί το Οϊιοοο; μ<L;. Διι\τι το 
ΕfLινι'ει ίοω; %ιί.;τοιο; ;τιiΟο; F.ιΤ<ιJΠι,t%ιiς, ;τοι• μ<Lς ωΟΕί νιι %ιί.νοι•μΕ 
τιιξίδιιι οτον χι,1iνο, ;τι,οο;τιιΟιίJ\'Τ<ι; - ;τι,ϊιγμιι τ6υο διiιτ%ολο - νιι 
;τ[ΗΗ1;τι,λιί.ιτι11•μ�· τοι•; αι,χιιίοι•; χι,ιίνοι1ς ... 

ΣΤΙ-ΙΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ 

LιιΗπ1j ι'ΙιΗί.οη ι:ίνω η Μι'οη οδιi;. Κιιμιιί. πι,ιί.ξη ι'ΙΕν Είνω ;τι,<ιγ
ματt%6 <ψΟιj. 1iτιιν ςΕψΕι•γΕι ι'ιπιιJ %<LI μιιι τι,ίχ<ι ιι;τ1i τη μι'οη οδ1i 
μπιιξι• 6λιιJ\' των (L\'ΤtΟι'τ(Ι)ν. '()λα μιιtί τιι <η'ΤίΟι:τιι ιι;τοη:λοιΊν την 
ωi(_)ιιτη μονω'lt%<>τητιι τοι• Εν1i;. 

Λν(φίΟμητιι t�Ί'ϊη <L\'ΤtΟι-'των ι'lιιω;τοιΊν %ιί.0Ε οτιγμιj της ημι'ι,ιις 
το ενδιιιφ�'ι,ον μιι; %ω η �\'Τωrη ιινιί.μι:οιί. τοι•ς ι:ίνω ιινιι;τ1iφι,ι1%τη. 
Ο ιινΟι,ιίJ;τινο; νοι•; πιί.ντοπ ιινιιζητϊι την Εν<iτητιι. Δι-:ν Οιι την Ι-\ι,ι:ι 
στο ϊνα <ι;τ1i τιι ιιντίΟι:τιι, οι•τι: %<ιι ιηιι δι•ο μιιζί. Μ1iνον 1iτιιν η 
ι11•νειι'Ιητιiτητrι ανϊι,χι:τω ο' ι'να υψηλ1iη: ι,ο Ε;τίπει'\ο, ιψ1jνπ η Ι'\'Τtι
ση. ΊΊiη: fL,<ψοι•μΕ να ι'\οι'•ιιΕ το %<ίΟΕ πι,1\Ι)λημιι μ' ϊνιι %ωνοι•ι,γιο 
ψω;· %<ιι το ;τι,ιψλημα πω•ι:ι ;τιιι ν<ι ι•πιί.ι,χει. 

11 Μι-'οη oi'\1i; ι'Ι�·ν ι:ίνω οι'Ιιi; μι:ταξύ ιιλλιί. υπει_ιάνω <ωτιίιν τ(Ι)ν 
ιιμ{τι,ητ(Ι)ν ζι:ι•γιιι,ιιίιν ιη,:ιΟι'τι,Jν. ΊΊiη: ζι:ι %ίLVΕίς χ(Ι)ι,ίς ;τι,ιΗΗιJ;τt%1] 
(L\'Τίι'Ιοιωη, χ(Ι)ιιί; Ι'\'ΤΟ\'Ες π•χ<ιιΗ<ΠψΗ-:ις %(LI ι'Ιι•ιωι_Η·'<J%ΕΙ!·:ς, χωι_>ίς 
zαοα%τηι_>ιιψοι'•; (ί((\' %(ιλιί. 1] (){(\' %(L%<ί. γι<ι Τ(( ;τοιί.γμιιτιι, γιιι τις 
πι,(ιξπς, γιιι τοι•; <LνΟι_>ιίJ;τοι•ς. 

Ι Ιιί.νι,ι ιαιi %ιί.Οι: tυ•γο; <L\'ΤtΟι'τι,ιν ι•;τιί.ι,χι:ι μω ανιίιη: ι,η οι•νι:ιι'Ιη
τ<iτητα μιιι; ιιίοΟηοι; ;τοι1 Εν<ίJνΕΙ %<ιι τιι ι'lι•ο. Λι•τιj 1-:ίνιιι γνωοτιj 
<πην ιινιιτοί.1j <Ηιν ο «ιινι,'τπ ι,ος τι_>ίτος». 

Μια 1-\οι•διιπt%1] γι,ιιψj (L\'(ιψ!οπ: 
Μην εω'ΙιιίJ%Ι'ις τι; Εξωτψι%ι'; <Ηιγ1ίνι:;
Μη μιiνιμιι %<ιτοt%Είς ιπο ΗΗιηΕι,t%<> %Ενιi· 
'()τιιν ο νοι•; Εψηνι%<ί. ιινα;τιιι•ι:τιιι 
<Π1] μονω'11%<iτητιι Τ(Ι)\' ;τι,ιιγμιί.τι,;ν, 
η δι•ω'Ιt%(JΤητιι 0Ι-\1jνι:ι ((;ι() ιιιiνη της. 
Lτον ΊΊωϊομ<i το '/.(t0ι-:τί ;ιΕ ι_>ιι'zπ το ο;τι'ι_>μα τοι.' ιιντιΟι'του τοι•. 

Ει•χ<ψίιπηοη - ι'Ιι•ιΗψι'ο%1·:ω, νοι•; - %<L(_)ι'Ιιιί., Ο%Ε;ιΠ/.Ι<ψ<i; - ι'lογμιιτι-



����������������������� 

(�•Μι! :ωr.ω \//\' -.! .. \'/ 11,!Ο.\Π:r Ι !.!. _:ι ιr.!. - ΧΠΙΝ 11! ! \/U.\1/Ί) 

·5ω.Λ1J1:1Ι,1J ,101 1,11Qι,n;.,: Λlu 5οι,1c S1J1I ΙQ,1�1η 01.!1 �1ω11Ηυ� 111Υ.. lιιl�>Χ 

ltllι1i<1\10,111 ·\1r.ω,1·Ι1 01 n�>% ·1,1<l1JX 11η3,\}λ ,101.lnHl,1� ,101 lι,!Ι\1Υ.. Λlω1 

1111lι1�JJ.c<J.!J.: ιη 1π;.,: υ��1'({1> ::1J1i ,\(_1u��Hl1c Λί1η rnlt1\1JoJ.: lι .H\1.J. ·S1J1i 

lι��)(J].c 3()1)% .. 11i ))Λ,4 l)Jl.-lΛ_iλ ))!Λ\1L1t,111 lι .H\Jl ·\1(1)� lι.1 lt"(\1 311 ))1:4νλ 

-J .. ω \t%HJ.!l(ΙHH T111i J111111l\1,\JJ()ι>n> .,1,1:1 ·j�1JQ<JJJ% 5ln lω�HJQ ·lι1c1,1λr> 

l11�J1/3), '\t%!llt)()].c(),\3 lι Ι))Λ_l .-1 '\>Y..ll,\))1/llί) 1)),\_13 1101c \>:ων '),JY..1ΛY1Xlni 

Λ,Ι<ω\ι1Λ1)11J% 7JΛ 5,Ι_ΙίΗJ%1QΤ11Q !() j)ΟΛιΙQΛ_ΙΥ.. Τ1Λ) Sri!li\1 !3Y.ϊ1!Jlcλ 

'"))_)'{ 
-)110 \ιοι,ο Λlι1 · [ιι\1,ι%ι> \ιοι,ο Λlll 'l)l,\{)%\ιor>% )Jl )))λ Λ,)()'{!\\J ·Slι11�HJς> 

::\ιο1lι> ::lι1 ::,ιϊ.,1u.: l)Jl,\0<',11111,υ> 5,ιηω.: 11_1λογο'{Ι 11 \ι;.-:1 IHHHH() lι1� 

·«j\)]1!1)1))1/;)(J)3).c 1))% Τ>)ι> 

-[1(){)1)),Ι,1 \1%111(>1)) IJ)Λ_!.I '[(!)3()\11.',1 �!)11 )\>Λ3()))% ,1(11. \tY.)l.'(Ι)!)()(J)l 11M_l.4 

Ό1<>J l)))ι1,1� ,Ι<>l l1,:1�>Y. Λlω1 11_1·{0Υ.,υ :111 5�>H>J.:<l..ιJ.: 11Λ )ί_'>Jl Ί1�11cι1ΛΟ\ΛJ 

οι>,Ι\\J <>1 51J1.,011.c,1'U>% JJ,\V ···1 30�111 nΛ 111Υ. 1.-ιι1\(<1<11ΧιΗ11c nΛ 

Ί101 Sυ,'1\>ι.:11 ::11 υι1�η3�.111,,1J� Ι>Λ \11iJ,111J .-Ι():1% )ιηi101,1 ΙJJ,\_1 .-Ι S\>.LΙJ> 

5,10,\ () ·11_1,\11/1,Υ.)) Λlll )))% \>11!>!1)),\)) 11 (>1.ί) .-11,Ι() 'S\1<11� O!'{l)Qllli )_)(J(11X 

Sl11 <Η>ι>,Ιψ> Λlω1 .11,Η1 11η.1j_ιο,1�Ι Λ.!Q Ίι>η>'('(ΟΥ.!ΗΗJl.' ,\.ΙQ ,ιι1J.: S,ωΛ () 

·[ωlι·((\>r'.!)()(Jl.' lι1Ι lι !))Λ_!.-1 1)_!l.'(){)(J0!1) \tY.)()31(1)!).-J Λlll 1))). }(.,11.Ι'(Υ. ο.ι.

·\ι l11Hlλ1<1.�J1 S,1Y.. 

-11%.!'/ .!ίl 1))% 5.-ι,ι(.,1! 3!1 (),',11ill'((OY.!)()(JJ.: 1111 '\!lY.10,\1) \1'(JJ,11i 01 :HOl,\�)lc 

5�ΗΙΗ1Υ. ))Λ 1.-1,,_1))1/lω ·,ΙΟΙ lω<1,ι� ,\01 lιι!Ι\JΥ. Λl1111 r>1ll111,1 J.:<J3[[» 

:<l:IIN<lnH VI l(IV<[ lt ,10J.:�1Y. υ1\1�Η1λ t.ιΪ.:J, 

· j\ nlt(.,11 .-ι ,,, 111 �1'((Υ> , ιι ω \ η, ι η .ι Λ< η 

S_l<J(Ι)/ .T1J.[Ιl\!%Ιllιo1)].c \1;.,:nlιΛ(J))l.'J)l,\l) 11)% lιΥ.,ιιψ Λltl .. 111 lω<1ολ\ι<lλ:� 

l1·{�1λ.11i 0 11c Λl11 ::υj�JΙ(.,1,,,ω Τ1,\ 1nlll\MT1Y.Ι HJY. 1Hll11�11cι,.11c 01lt()!1_Jn.u 

1.ΙΛ_Ι))Ιilω '\>(.,10 lω,ιι\J Λlll ,10!1 S\tr•>� 5111 1(.,1_1�))1 ()1!1 )1)1,\(_'l()(>'(OY..V ·ο,Ι(.,1 

1n �>.LΙTJ ,i:n ,ΙΥ. <1J,\�JJ.c \>QO lω,ι�\J lσ .11Ι,10ϊ)�I JJΛ Ι'(!>l.' HJY. 1.-11c,1ιlι ι -.101 

-l1Q_ι.1,,,1ι>rJ ,101 Slι1/rJ ,\,1(._> Sln η>Υ. Λ(111�Hllt()!Jln Λ<•11ι>η�η/lιϊ.ω1 Λί•11 'Slι1\1 

-l1·01ΛΙ> 51111.11._1<1,1.-ι Sln \ι(Ι)'� Λlι1 .\u1,� \ιΥ.ΗJ.-Ιlί11ιυ S\ιΥ.1λο·{ Sl11 ΛJHJ)l! 

Λl11 111% ,,r_,11�11 l)JY. Λ<1>1�J11/.η<11: ,,r,1Λ,11Ιrι1 IHl01in1i.,1 Λr•>1 ιηiι>\>% \1Υ.ΙΙ-Ο'( 

(1111 ))ί>.Oi�),\l) '\JY.)(J31JΙ)�.-I ()1 1))% �)%)(J31JΙ)ί)3 01!1 1HU11J_>ΛJ) 11)13%!),)(J�, 

lω.Ι()_1J.,\)) lHJ,ll\11(J),r> lι Srιnlo .... ))_l�()Q0101)))1)) - 11}�()(._>()1!)])) 'S\nlo 

ωι 



ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 

Των ιερών Νηπτικών 

Μηνύματα κάΟαuσης και φωτισμού 

\()..1 

Σ.τά %Fι;ιιπ1α αιπά, ποιJ ιπο σιJνολr5 τους Ε:%(f{}άζουν την αyύ.πη 
του %αλοι; JΙΙ' πι1ει,μuτ1%ιί ϊννοια, ι)ύθη%ε ο τ/τλος «φιλο%αλ/α», με 
την επεξιr;ηματι%ιί r)ιίλωση, ότι η φιλι'α αι,τιί τοι ,1 %αλοι1, Εϊς αι .1τά τu 
υψηλά πνf·ι 1ματι%ύ. επι'πι:ι)α, ανιί%Ε:ι υτους «Ι,·uοι5ς Νηπτι%ΟΙ!ς», 
r)ηλω)ιί rποι•ς αιτ%ψι%ούς 1:%ε/ιιοι.1ς /Ίuτϊ{}Ε:ς, ποι,1 {q:θαιτωι ιπ πιι,:1.1-
ματι%ά ,;ψη. // q:ιλωωλ/α ει'r)ε %Uτu πr,μ,ίτnι1 το φως της ι)ημοιτιr5τη
τας a· {να ,ιυΎύλο τr5μο, ιπη IJFνετι'u το /782, ποι,1 ϊλαμι/π ιτω1 πνF:ι;
ματι%r5ς f(U(}OC. ιπ r5λη την ελληνr5ψ,ινο Οσθοι)οξ/u.

Οι νηπτι%ο/ πιπϊψς της Φιλο%αλι'ας ι1πιί1Jξαν πύ.ντοπ το 1.·ντ(}Ι!
φημα %Cll οι αι:θι·ντι;.ω/ οι)ηyο/ της πνυ;ματι%ιίς ζωιίς για γπ1εϊc, 

γενει,ίν, %Cll ι)ι{πλαιτuν το ιίθοc, των ζηλr,ιτοίν της αλιίf)1:ιας uποι)ει
κνι3ο ντά c, τr>ι,1ς τις Π(}Ο%τ ι % {c, ,ω:θr5ι)οι,1c, %Cll τοι.1c, τψ5ποι;ς μ Ε-: τοuς 
οπο/οuς θο q:τύ.υοι;ν ιπην %ύ.θα(}ιτη %ω rπο φr,ιτωμr5 %(.1.ι θο οξιr,ι
θούν να απνι'ιτο1,1ν το ύ.%τιιπο ψιις της θF:ι'uς ι)r5ξος. 

Λπό μι'ο ιrψιf·(}ινιί {%ι)οιrη της φιλο%ολιuς, ιπ πϊνπ τr5μοι•ς μπu
((,(}αιψ{ι1η υτη νf'ω:λληνι%ιί γλι,ίιτιτα, αι1θολογψταμF: τα %Οτrιιτϊ{}ω 
αποιτπύ.ιτμrαα. 

Κανι!νιι ιίλλο ΟΕν Οι1 ν<ιμ1,ινι:ι τΩ πϊιΟη, <><J<> οι ι1πι:ι_>11φ<ινοι
λογιομοί· zω zιιν(να <ίλί.ο ι)ι -:ν ξ1-:uιζ1,1νι-:ι τ<ι ;τ_ονηu<ί χ ιiι_>τ<ι τη; 
ψι•χ�jς, ι>;τω; η μcιzιίuι<ι τιι;η:ίνωοη. ΙΊ' ω•τι> ι:ιΊί.ογιι η τuπι:ίνωιrιι 
uνομάζι:τuι πuflοκτιίνος. 

(Λ, οιλ. /6). 
Ί

Ί
,ιία είνω τu γF.νιzι>τΕι_>cι π(ιΟη, μι'οι,ι των ο:τοίων γ1:ννιοι'1 ντω 

<JΙ.α τα ω.λ<ι: Η φιληδονία, η φιλ<l(!γυvίu κuι η φιλοhοξίu. 

(Λ, ιιιλ. /3) 
ΙΙ εξωπι_>ιz11 εμφιίνιο η τοι• πι_>οιΗιJ;ιοι• οι•μμπιιj)ιίλλι-:τω, ι-:z 

φ110Εως , μ ε την Ε<ΗJ>Π(.ΗΖΙl z<σιίοτιωη της ψι•χ�jς. 'Ο;τοι<ι δηλω)1j 
Ει_>γαοία �'z�-ι η \'OE(_))l zίνηοη της l ,ι•z1jς, ;ιιι(_)<>ιωι<ι 1)1ιίΟι:οη 1)ι:ίχν1:1 
σε <.>οου; την ;τιψ<ιτηοοιΊv zω η ι>ψη τοι• πι_><ΗΗ11ποι,. 

Εzείνος ποι• %(ιυ.ιι:ογι-:ί ψω'•ί.1η1

ς λογωμοιΊς , (χι:ι οzοτυνι) zω 
<1-πιιο ;τ.ι_><>ιτr,,;το. 1--:%είνος <>μ ως ;τοι• zοί).ιι-:ι_>γΕί οτηv z<ψ1)ιιί τοι, 
α-ι<ιΟιί %ω ιιΟιίνιιτα φι•τcί, r'χι:ι χ ιψοιΊμ ι-:νο zω λ<ψ;ιι_><> ;t:(_)<><Ηιι;το_ 

(Δ, ιιιλ. (ιΟ - (ι/). 



J()'i 
Δι;ωωt.1)'{ημι'να η <tγιϊ-τη ι)Vιψιί.ιπη;σ IIIJTl}Ι>;τo).η των ιφ1--τ1,'Jν ... 

Λς %<η<tj)ιί.λλ οι•μΕ %<ί.0Ε χι>;το μιiχuις ι>τοι• ι-- πιτι\(οι•μ�- την ι 1·u1j 
ιtγιί.πη. Μ,.- ιιι rτιίν ιι; ιιπιηινι'ιξοι•μι-- την τι•uιιννίιt των πιtΟ1,-Jν ( ... ) 

Λψοι• 1) ΗιΊ>ς �-ίνω ιιγιί.;τιι, 1-- χι-ίνος ;τοιι ι'z1--ι την <tγιί.;τη 1'z1, ΤΙ) 
(-)Ει> μ1'1Ηt τ οι•. 

(/!, ιιι λ. .!.8 J 

Μιt%<tl_)ιος ο ιί.νΟιJω;το; ;τοι• ιαοL_>1-ί νιι ιιγιι;τ1jι11·ι %ι'tΟ1· ϊινΟL_)11J:τι1 
ιπον ίi)ιι1 Ι1ιt!Jμ1i. 

!\Ιω<ι1.ιι ιος ο ιίνΟvωπιις πιιυ όι:ν πιι111r11λι,·ινι:τω 1rι: χιινι:ν1ι ΠLJΙΙΊ
μu φlluιnιi ιj πιι 1iιrχuψο. 

(/1 Ιllλ. 51iJ

L;τίτι τη; ψι•χ�j; 1-ίνω ΙJ υπομονιj, ι·;τι,ι'!ιj μι'ιΗt (J, ω rτ�jν ζι·ι 1·ξιι
οφιιλ1ιηι1-'νη. 111-- ιΗοt•(Jίιι τη; ι-ίνω η τιαι-ίνω<Jη, γιιηί η_>ι'ιι,ι-τω ιι:τ1i 
ωrτijv. 

ο: (/lλ . . 18) 
11 λι•; τ 11 ι-ίνω Κ((Τ((()η_)Ι-" ;"[Τl%() ;τιί.Οο; γι<t την ψι•z1j %((l το (J(ι'ψιt 

κω 1πψϊιζ1, χω το μι11--λιi τ(Ι)V οιπι,'ιν ιι%1iμη. ι:vνοι,'ι τη λιΊ;τη η ο;τοίιι 
Κl'L_)lΙ-" ι•Ει τοι1ς ιινΟυιΓ>;τοιι; γιιι τιι πυιi<Jχιιtl_)<ι %Ιιι ;τολλ1'; ψψι-'; γίνι·
τιιι <J' αιrτο ιΌ; ωτίιι Οιινιί.τοι•. 

(Δ, ιJΙλ. (ι8; 

ΔΕν Οι'λι-ι ο (-)Hi; η Ι-" L_)'{<ωίιt τ(Ι)\' ιιγ(Ι)νιιπ1Γιν νο 1-- ίνω ιιι)οχίμιι
ιπη, ιιλλιί. πολιΌ iΊοχιμιωμι'νη. ΙΊ' ω•τιi <ι</ 1jνι--ι τη ιι (Ι)Τtιί. των ;τι·ιι_Η�
ομιΓ,ν.,, χιι1 1';τιτυ/:τ1, η γιιλ1jνη Τ(Ι)\' λογιομιΓ>ν νιι τιφ<ιι.Οtο ί ;φι>1ιι,ψι
νϊι ιι;τιi τιι ;τνι·ι'•μιιτ<t τη; ;τονηοίιι; γ1ιι νιι i)�Ί την %λί(Jη τη; ψι•;,:1j; ... 

(Δ ιπλ. χ:η 
�υμπλιjι_ΗιΗJΙJ του 'Ίλιιτού" 
Οι :πιuι1ιψοι' ιιτι1Οt·!}ο,--τοιοι1v - ;τuγιι,ίvοι'V της ιllJfT{ς ιπο11 uγι,,ι•ι

ζr5μ π•ο yιu rηιι ψιχικιί rοι, :r!}Ιίοι)ο ϊ11·ΟfJΙιJ;το. 2.'ι·,ιιβύ.λλοι'V ιιτψ ιξ{λι
ξη. 

Λ1f ιruιι,ι'ψ ιι·,ιιt· rοι·ς λιίyοι·ς rοι· Θt·οι· ιποv 2:ιαuvύ., u:τι5 rοι· 
«Φύ.01 1ιπ» rιη' 1 ;,:ι1ι'υ (ιπιχοι 315-3 J(ι): 

,,ϊJuo ο ιίvfll_)uι:roς (ιΊ :τιίι·ι,ι ιιτη ΊΙ/, 

ι)ι·v υοιι ιι:rιι'jΟl_)Ι'Ι'ω vιι τον ι)οχψιί::,ιΊ:;�. 

ΚϊιΟι: ιτι•ιιιι·οοιί. που(}()\' /l_)χΕτιιι ιι:τ' f'ζ(Ι) \'(( τη δrχf(J((l μt' γ�-:νιιι-
6τητα γιιηί Πt!οξενι:ί τη υωτι\ιιιu υπομονιί, την ι•:τομονιj ;τιJΙ' ϊ.<tl_)ίζ.�--ι 
τη δωμονιj %ιι1 την ιιν(ι:τιιι•οη <Π<Η'ς οι•t_>ιινοιΊ;. 

(Δ. ιιι.λ. 15-IJ 

Τι να ;τω γιιι την %<Ηλι(ι, τη j)ω1ίλιοοιι των ;τιιΟιΓ>ν: ( ... ) ω•ηj η 



1 ()() 

ιη•ηl_)γιS; των δωμι1\'ων %ιιt η %CΗΟΙ%ίcι των ;τιιΟιί,ν. Είνω ω•ηj ;τοι• 
;τl_)ο%ιιί.�-ί την πτιί,οη μ((;, ((λλcί %ω την έγΕl_)ιηj μιι; 6τι1ν ;τΕ1ΟιψχΕί. 

(Δ, ιπ·λ 23-1) 
Λνuφουά ωτιί τον 'Ομηυο: 

11 q;ο/3,;vιί %οιλιύ., η %Uτu.ιπψ:rτοοί, :rολλύ. %Οινύ. πvοξι νt-/ ιποι •c:
u ιΒvι,ί:rοι:ς! 

(O,\ι•ι;ι;ι-ιιι, 1� 473-../7./) 
(/'uιπfψις {ιιt·%u λι:yvιίς, / οι·λομι-'νψ_:, 1/ :rολλύ. %U%' u.ι1θvυίπωι; 

ι)ιΊ)οιιJt ι'). 

Κιηηγιψίιι ιι;ιι1 τοι•c ι1νΟl_)ιί,;τοι•; ψ�'ον�Ί ΟλίψιΊ οτην %ί1l_) <')ι(ί, 
Εςι1γνίζΕ1 ιiμω; <>;τι Η ον την ι•;τομ�-'νΕι. 

Εξι:τιι(Ε τι; ι)ι%(; οοι• ιψιψτίΕς %ω <1χ1 τοι• πληοίο\' 001 1 , κω ι)ι:ν 
Οα <\ιcιl_);τcιγΕί ι1;τι1 τοι•; i:Jιιίμον�·; το νωΊΗi ιΗΗ 1 Ε(.)γωπ1jl_)ιο. 

(Λ, ιιιλ. 132, /33) 
Λf'γΕ στην ;τ(_)ιΗτΕι•χ1j οοι•: «Ι't:ννι1Ο1ίτο το llέλημά l:ου ι:ν ψοί». 

Κω ΟΕ %ιί0ι: ;τl_)cίγμι1 {τιιι νί1 ζητιί; ιι;τιi Λι1τι\ν, νιι γίνι:1 το 00.ημιί 
Τοι•, γ1cιτί ο Θα\; 00.ΕΙ το αγιιΟιi %Ctl το οι1μψ1\Η>ν τη; ψι1χ1j; 001 1 • 

1 / l_)ιHJEι 1z1j ι:ίνω το ι1ν1•'/)ιωμcι τοι1 νοι• ιττο Ηαi. 
1 / l_)ιίηα - ;τι>ιίηιι νιι ;τι>οοι:ι'•χι-:οω νιι %ιι0ιψιοτι-:ί; ιι;τιi τιι ;τιίΟη 

(JOI'. 

(Λ, uιλ. 222, 223) 
'();τωc το ψωμί �-ίνω τl_)οψ1j τοι• οι,'ηωτο; %ιιι η ιψΕηj ηyοφιj τη; 

ι 1 ι•χ1j;, �:τι11 %ω τοι1 νοι• τl_)oφtj �·ίνιι1 η ;τνΕι1μιηιΊ(1j ;τl_)ι)ιJΕι1χ1j. 
Μιι%l1l_)ιο; ο νοι1 ;, ο ο;τοίο; %ιιτιί την ιίφιι τη; ;{l_)<ΗJι-:ι 1χ1j; γίνπω 

ι1ίΊλο; %ιι1 1· ί.�-ιΊΟ1·ι>ο; ιι;τιi ιiί11. 
(Λ, uιλ. 230,231) 

Ί-:.;τωνο; τη; 7t(.)ΟιJΕΙ'ϊ.1\ς ι)Ε\1 1:ίνιι1 η ;τιΗΗJτητιι, ιιUΛ η ;το1<iτητιι. 
Λι•τιi '(ίνπω ιι ιινι:ι>ιi υ:τιi την ;τ(ιl_)ιψολ1j τοι• Φιιl_)ω<ιίι>ι• %ω τιJΙ• 
Τι:λrί,νη, %ιι1 ιαιi το ί.ιiΊο τοι, Κι1οίοι1 : «Ι·:01--ί; ι>τ((ν Οιι ;τl_)ιΗ11·1'1χ1--οτ1:, 
νιι μην λι'η: ;ωί).ιί μι: μηzιιν1 :.ι.() τ(_)();-{0» 

Μι�τllο(οιι 6, 7. «,7f}ΙJιJΙΊ'J.'ίμινοι ι\ι μη /Jοττολ()'ιιίιιηπ» (/Jιιττολοyιιί: ιιλυι,uιιί) 
(Λ, ιιιλ. 23./) 

ϊ);τοιο; ιt'(<αι1 το θΗi, <Γ{ια<ί <')ί;,:ω; <ίί.λο %((1 τον ;τι.ηοίον τοι•. 
'Γ,νας η'τοω; <ίνΟοω;το; ι)Εν μ;τιψι:ί ν<ι ψ1 1 i.<ίΕ1 χο11ι.ιιιτιι· τιι ι\ω;,:1+ 
ι>ίζπω ·,ωτιί το Οι'i.ημιι τοιι Η�·οιί %ιι1 τιι μοφιίζΕΙ ο' Ε%Ι-:ίνοι•c πο11 
ι'zοι•ν ((\'(1'(/.η. 

(Λ, ιιιλ. 50) 
() Θω;, !'% (f ιΊοΗι); (("{UOιi; %((\ υ;τοΟ1j;, ιiλοι•; τοι•; (('(U;τrί 1-:ξί-



ιΗ)Ι' ω; ι'>ημω1 1ι_>γ1jμιηιί Ί'ιΗ', ιιλλϊι τι>\' Ι'ν(φπ,> ων ,'>ι>ς<ϊC.11 1 ;ri 1ι'>rj 
ιιποzτϊι zιιι τη γνι,ΗΙΙ], t:νι,ι τον κακtί άνΟι_ιωπο, τον ι:λαί λιiΊω τ11; 
αγαΟιίτιμιίς Του, κuι πuιοι:ύονrιί.ς τον ιr' αυτιίν τον κιiιrμο, τον ιι ι;ι_ι 
νη ιrt: μπάνοια κuι Οιιiι_ιΟωιι11. 

(Λ, ιιιλ "i/j 
1 Ιο11χί<ι, Πι_><ΗJΙ ι 1χ1j, <ιγιίπη zιιι ,·γ;,.l_Ηtπtιι. ι'νυ πτι_><'ιτι_Η>f.Ο ιί.ι_ψ<ι 

:;τοι• ιινι·\)ιΊζιΊ το νο1 1 ιJΤι>ι•; 01•ιΗινι>1Ί ;. 
(!!, <ΙΙλ Π-1) 

(Ί:·χ,\οιιη «Γο :ΙΙ vι/iιiλι τη:; ! /ι ινιιγι"ιι �,, (·)ι·ιJιΙι ιλ"ι·ι"% η) 

Ι Ι χuλιΗJ1Ίνη, F:ίπ' η γωγ1ϊι, μ11νι1zυ η ;,.ιιλοι11Ίνη· 
ιJλιι οτον χιSομο zϊινοντω, μ1\νη ιι:ωμt'ν,Ί r·χ,·ίνη. 
11 λr\-\Εντιι1 χ' η uι_>χι>ντιι1. τιι μηιιλr·ίιι, τ<ι χϊιί.ί.η 
έι:z()\'Τ(.!1, ψΕί•γι>l'\' Υ.ι.ιl Πft_)\'()i,'\' (;;τι) μ1ιιν (ΙJL><ι'; ιίί.ί.η· 
μιι η χuλοοί•νη, ι.ινι'γγ1χτη ιΗ.ιν τη; ω1γ1j; τον χι_>ίνι>, 
ιΗιν τι> i'\1ι.ιμιίντι rίν' ι.ιιι.Οι.ιι_>τη χω λιίιι,ι'ι ιιΗΗί\· ι·χr·ίνο. 

/. 1/ολι",ιιη (Ίίι :τιιuιιμι;ιι, τη:; ;,ιιι;-ιιι::J 



ιοs 

Φως από τον άσαυκο κιiuμο 

Επλησίασα την Αχερουσία ... 
Ατένισα τα φωτεινά πεδία των μακάρων 

ΊίJι' lιu<ί1,vη llασιλιί 

Θα οιις μπιιδιr'JΟ(Ι) την αψιjγηοη ;τοι 1 μοι1 �-μ;τιοτι:ιΊ0η%Ε ϊνιις 
;ταλιιiς μοι 1 φίλος. 

Ο ύ.ν0(_)(ι);τ{)ς ω•τιi; ΟιΊιJ(_)!·'ίτω τολμηuιiς %((( ;τl)ΟΟΕ%Τ1%()ς Ι'(_)Η 1νη
ηjς. 1 Ιιίντοπ μΕ (_)Ι'ιιλιιπ1%1j ιι\'ΤΙ%Ι'ιμι:νι%ι>τηηι μι--λπιί %ιί0ι: ψωνιi
μι-:νο %<ιι %<ί0ι-: η'α ιδι-'ιι. Τιι Ο{πι οτην ω•ιrτι)(_)Ι] Ι)<ίοιινο της δι 1ν<ιηjς 
τοιι zι1ίοι:ως zω τοι1 ιψΟοιΊ Λιiγοι1

, ;ψιν τα ωτοδ1--χΟ1j ιj %((( τιι ιινιι
%οινιίιοη ιπω ις ιίλλοιις. Ί:τοι Ι'%το;τΓζι'Ι την ψ<ι\'Τιωί(Ι)οη, ιαοδιιι'ιχνι-ϊ 
την οι>το;τίιι ;ι.ω δΕν χιίνι-:ι ;τιηι' το ιιί(}Οηιω της ;τ(_)ιιγμιηι%ιiτητος. 

Ι I αψ1jγψηj τοιι μοιϊιζι:ι ιηιν ;τιψιφι1Οι. ΔιΊο%οlω μοι1 φιιίνι-:τω 
γιrι τον zιιΟι'νιι μιι; νιι ;τιψιιδι-:χΟιj ι iι Ηι Ι'%Είνο; ι: ίδΕ %ω ιί%ι Η 1(}Ε %ω 
τα ;τ;ιο τι-:ιΊι-:ι οιιν :τ:uαγμ<ηικιί. Λλλιί, οιι; Ι'(_)(Ι)τιι'ι, μιj;τ(Ι)ς %ω οτο 
;τιψιψι•Οι δι'ν Ί•;τ:οzuιΊ;ττοντω ιιΙ.ιjΟι-:ιυ; ιzιινϊς νιι ιτυς ωΟψτοιιν (}Ε 
ηΊ-:ς ιδι"Ολογιzι-'ς zιη1-:ι1ΟιΊνιτι:ις ιj υzιiμι� νιι μιις /)οηΟ1j(}οι 1ν νιι /)(_)οιΊ
μι: νι'οιις ;τ:ν1:ι1μιιτι%οίις ;τ(_)ιΗΗινιιτολιομιΗΊς: 

[%ι:ίνος ;τοιι ;τ:οΟι-:ί την ;τuιiοδο zω την ι--ξr'λιξιj τοι•, ιαιiμιι %((( 
την ιιι:τιψι>L_JψιΗΤΙj τοι•, 1'%F.ίνος ποι• 71:(_)Ο(};ταΟι:ί νυ ;τληιτιιίοη την 
τελι:ιιiτητιι, 71:(_)r';πι νιι ι:ίνω ;τιίντιι ι'τοιμος νιι τ(_)ο;το;τιΗιj τις ιτφιιλι:
(_)ι'ς 1j ;τι:::τί.ανημι'νι:ς ι'ωξιωίι-:ς Τ<Η'. Να μην ι:ίνιιι μιιτιιλλιiι'Ίοξος, 71:(_)Ο
i.η;τ;τι%ιi; 1j ψιινιηι%ιi;. Ίϊ;τ:οπ ι)Εν ;τuι'::τι:ι ο πλι%(_)Ινιjς νιι ιι;το(_)(_)ίπτη 
χ_!Ιψί; ι-'να lΊ ,Lτιιηι-:ι•τι·ι:ιi ι)ιιίι.ογο μι-: το ΗΗιJΠ(_)Ι%ι> τοι• Εγιr'ι, ποι• f')(_)ί
οzι-:τcιι οτο ί\δι'Το τοι 1 Ι·:ίνω τοι•. Ιlιί\'Τοτι: μι: 1),1:ιΊΟι: (_)η zω ω)οιΊλιιJ
τη οzι-'ι ιη τα ;τιί\'Τυ νιι Ε(_)Ειινιί, τα ;τιί\'Τιι νιι ι:ξι:τιίζη %ω νιι τιι μι'Ι,Ε
τ<ί ι.ωuίς ι'Ίιιπαγμιi 1j ::τ(_)ο%ιιηίληψη . 

.L<ι; %<ιί.ι,ι λοι::τιiν ·ι:ι F.γ<Γ> ιηjιιι'(_)<L νιι μι'i.πιjοι:π την ιιψιjγηοη του 
οο/)<ψοιΊ 11,ίλοι• μοι•, �'ιττ(Ι) %ω ιιν ιινιιψ,:(_)ι:τω οι: %ιiιτμοι•ς ι•;τ:Ει>f)<ιτι
%οι'•ς, ;τοι 1 δι:ν ι'χομι:, ιiί.οι ι:μι:ίς οι %οινοί ιίνΟι_Ηιιποι, την ιzιινιiτητ<ι 
νυ Ι'ί.ι'γξωι.ιι:. ί\λλοι ιίνΟuωποι πuοιzιιτμϊνοι μΕ λι:πτιiπuο ωιτΟη
οιιι·ι:ιi ιτι•(}τημιι, ιι,ιιίνπιιι ;τ:ως ι-'zοι!ν ιιι•τιjν την ιz<ινιiτητιι, ιiτ.ιιν 
;τ:ι-:uιϊιιzωντιιι οι: %ιί;τ:οω πιιΟητιzιiτητ<ι. }:' ιιι•τιjν την zιιτιίοτωτη 
<Η•ί.ί.<ψl)<ίνοι•ν μΕ ΕV<ί(_)γι:ιυ, μι: ποιμιiτητιι, την :τ:(_)ιιγ�ιιιτιzιiτητιι ;τ:οι! 
/)(_) ίοzπω ;τ:ίοω α;τ:ι\ το ;τιψιι;τ;ι:τιωμιι τοι 1 υλιzοιΊ zιiομοι1• Ο πι'πλος 



της ΊοΗ'>ος Πl)() ({lrt(ι)V ι1;τοχυψ1-ί. 
Δι'•ο ι-:ίν<Η τι.ι μι'ιΗ.ι μΕ Τ(.( οποί(.ι fι'>ι><ι111JνιΗ•μ1' τις JΤΙ'JΤΟΙ01jιJΙ'Ι; 

μι.ις. ll()<•HOV lj ι-:ξ ιιντιχΕψΙ·'vοι1 γν<ιΗJι;, ;το1 1 μ((; την ι'Ίίι'><>Ι'\' ((1 
ωοΟψ1ει ς μας, το λογι%6ν μιις ;ιιιι ω ψι•;,:ι;ιι'; μι.ι; ι;ιιινιJτηη;. 
ΔυΌτΕ()ΟV <Η γν11ΗΗ'ις ί'.ι.ιι η πι·ί()<.ι των ιί.λλων, των οποίων Εr.τψο1Ί μ1· 
την Κ()ίιτη, την 1-:1 λt%()ίVΙ' ιιι χιιι οι οποί ι·ς το ι •; Π()Ι Η ,bίι'>οι •ν ιιι')ι(ιjΩ.ητο 
κι'ψος, ;ιι.ιι ιινιψψιιψιjτητη ω•Οι'ντίι.ι. L<.ις bηλι,ινω <ίτι ο ωι ηγητιί; 
μο1 1 ι.ινιjκΕΙ ιrτην πλι,ι,τι.ιίιι τοιΊτη ;ιι.ιτηγιψίιι. 

Ί:πΗτι.ι ωι6 ω•τι1ν τον ιιπιψιιίτητο Π()6λογο, ιψχιζ(J) την ωι 1\γη
οη. 

« ... l l()ΙV λίγΕ; μι'{)ι-:ς ίt()()Ι•ΗΠψΗι. ( )ι γιιιη>οί μοιΌ ι'r.ιψ<ιν ωι ιιίμιι
ξη, ποι•, ιi;τως 1\τιιν !'Πι>μι'\'Ο, μι>ι• ι-'ιμχJΙ· ι-·ξϊι,-τί.ηι,η %<Η ;ι1η1i;τιν ι'νιιν 
ι-:λι.ιψ()6 ιΊ ;τνο.  Δι'ν ι'χιι<Ηι ιiμω; ι-·ντι -·λι,>; τι; ((totJ1jΙJ1'1; μοι •. 
Λ,-τιλιψj)ιινιiμοι•νι.ι ;ιιιΟιιιΗί. την ιιγ(J)νί<ι των γιιη{)ι,ιν ;τοι• ;τιΊ>ίμι·νιιν 
να ψι-'l_)ι>ι•ν τι; κ<ηϊιλληλι-·ς Ι'VΙ·'ΙJι-Ί;. ΜπιιξιΊ ιΌ;τνοι• ;ιω η{)ηγιit_ΗJι-·ι,1;. 
πιψοι•ιJΙιί.ιπrικι' μ;ψοιπ:<ί. μοι• μί(( �ιι'γιιλοπψ-;τ1j; μοt_Η/Ί] γι'(_)ο,-τιι μι-· 
ιφχιιίιι Ι•:λληνι;ι1j ι-·νι"Ιι•μ<ι<Jίιι. LΤ<ι μ<ί.τιι.ι Η>Ι' 1j1<ιν ζ1,1γ(_)ω/ ιιιμι'νι·; η 
κιιλοοιΊνη κω η οοψίιι. LTO ;τ()ι>ιJι,ι;τιi τοι•, η Ι'ι•γι'νι'ι<ι ;ιιιι μί<ι (-)ι-'ίr.ιj 
ι'κφιιιωη μι'γιιλι,ίοι• κιιι Ι':ιι/1λητι%ιiτητιι;. LTO ιπψ)ο; τι>1• %LΗ'/ιιiτ<ινι· 
ιιπ6 χι>t'<JΙj <ιλι•οίbι.ι ι-'νιι ψ((VΙtL>Ι. ;τοι• ιΗ.ιν Π()ι>j\ι>J.ι·'ιι; ι'ιψιι.νf. �'νιι 
ι-'ντονο ψω;. Μι-: χ<ιψ1'τηι1ι-: /.lE ψ>λλ1j 1>1%1'11iτη1<ι %((1 μι' ιιι•τι'; τι; 
λ{ξυς: «Χιιί() Ι-', ψι,ι-· %((1 ω'>ι-·λιι f μι>Ι'». Τι> μΗι'>ίιψιί. 1()1' 1)1({\' ιινι'z
ψ(_)(((Jτη; ιπιψγικιj; γλι•;ιιΊτητο;. 'Γτ()Ι'ςιι V<ι τι>Ι' </ϊλrjιΗιJ το ϊ.Ι'(_)Ι ιΗιν 
bι,ίγμ,.ι ω:j\ιωμοιΊ . () γι'(_)ι>\'Τιι:: 1-·Ο1,ι;τ1'Ι'1Π το %Η/ ϊιί.ι μι>ι• λι''(οντιι;: 
«11 ειμuι,>μt'νιι i)εν ωτοψuιrιιrε uχιiμu νu ιrου xιiψtJ το νιjμα της ι:πί
γειuς ζωιjς ιrου. (-)u υπο11τ1\ς αχιίμιJ i)οκιμαιrίι:ς. Ηι1 υπο/ΙλιιΟιjς υε 
ιίflλους. (·)u ξεπληι,>ιιΗτης το χι,>t'ος που t'χι:ις uπt'νuντι των ιrυνuν
Οuιι1πων ιτου μt'χι,>ις ιiτου uποi)ιιΗτης χuι τον τι:λευτuίο χοi)uuντιιν. 
Κω τιSη:, ιiτιιν ι,ημιί.νη η ιιιι_><ι τοι• ίJ<t\'ι°ιτοι• οοι•. Οι.ι 1-'t_>l)η; ;ιο,-τι'ι μοι• 
γι(( νιι οι1νι-:χίιrης ιι;τιi τι> ;τνΗ•μιιτικιi ;τι-Ί'Ίίι> την i'ψιί.ΙJΙ] ι101•. Ί )(_)Οι.ι 
6μως τι,φ<ι γιιι νιι 1-·πι,Η/ΤληΟι,1 τη; ;ιιιτωπ<ί.Ο!Ίι>; <πην ο;τοί<ι j-\(_)ί<J%f'
υω κιιι νιι οι-: οι'ΊηyιjιΗι>. γιιι λίγο. οι-· %ιiομι1t•; ;τ()Ι' η Ι()ι•διιΪ%Ι\ 7Τ<((_)<ί.
δο(Jις Οιιι1μι'ιιJΙ<ι τοι•; ιι;τΗ;ιονίζt't ι11•μ/-\ολι%ιί. μι' την %λίμι.ι;ιιι T()I' 

Ιω«ι)�. Λt'Τ() Τ() ιJΙΊμj-\ολο Τί) γνιι)(_)t"c.ι-Ίς ί'.((\ τ() κωιινιη-ί;. 
11 (J%(tλιι τοι• lιt%(ι)j) ιπη(_) t"c.πω οτιι Π(_Ηι)Τ({ Ι·'ξη ()%({/.();τ(ιτιιι. ;τοι• 

ι-:ίνιιι /-\ι•Οωμι-'νιι μt'οιι ιπη γη. ΊΊι ί')ι-· ι'ιί.ί.ιι {ξη. /1ι>ίιJ%ι>ηιιι ι-'ςω ιπην 
f·;τιψ(ινι-·ιιί. τη;. 11 %O(_)t'ι1·1j τοι•; ιiμω; </ Οιί.νι't ιπ<ι ιι;τ<,ιΗΊΗt οημι'ί<ι 
ΤΟ\Ι 01'(_)(!\'ΟtΊ . 

Λt'Τ1\ η ΕΙΚιJνιι μι'ι; ;ιιψοι•ιη<ί.ζι-Ί ι-'ντονcι την 11-·()ιί.(_)χψ,η των ;τη-ι•
μιιτικι,Jν ιιξιι,ιν της γη;, ιiτιιν ω•η'; ιπι-·(_)ηΟοιΊν. μι-: τον lJι'ινιιτο. τον 
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ί/'l 1(Tlr.ί) τοι•; ίψ'(((\'l(ψ(). Λι•ηjν την zλιμϊιr.ω<Jη Τ(Ι)\' (((Η( (_)r.(Ι)\' ιι•ι•χι,ιν. 
Οιι <Tf /-\οηΟ�jιτω νιι την <ιντιzι_>ιί ιτη; ιττην :-τι_><ιγμ(ιτιz�j ;ωτ(ωτιω1j 
το 11;. Λ; /-\ ι cι<1Οο ιί με ιi μω;. LO 11 οι•νιοτι,ι t' ντο\'!] iT(_)()(Toχ1j z<ιι 
ιιηιι_>ιιξίιι». 

ΊΊiη μf ιί.ι_>;τιιξΕ μ,_. τιι οτι/·ίιψιί. χ�-'ι_>ιιι τι>11• μ' �-'/-\ιιλΕ <ποι•; ι,'ψοιI; 
τοι• zιιι μι-: ιλιγγιι,ιι'Ίη ηιχι·'Τητ<ι, ιτχfι'Ίιiν ;τπιιJ\'Τιις, φΟιί.ιτιψΕ ιπιι Ει_>Εί
;τω ι-:νιi; ιψχιιίι>1• ν(ωι·• τη; Δ1jμητι_>ο;. r.Ο\'Τ(ί. <ΠΟ\' ο;τοίο το:τοΟι-:τοιίν 
οι ιιοχιιl()ί.ιi'(ΟΙ την ι--ίοι1\\ο της ι,χΕι�οι•<Jίιι;. Ι Ιι�ιν ιι:-τιi την ι-:ί<1οιΊ<i 
τη;. i-'νu <ΤΙ'μl-ίοι'•ί.ιο ιι:-τ<i TIJΙ't; γt'ι_>ι>ντιι; ;τοι• �-'ιι ι-- ι�ιιν ιτzψττι�ιι. /ΙΙ' 
μι·'(ιίί.η <Η>iίιιι1ιiτηω t·ξ�jτιιζι· iTLJ<H!!·zτιzιί. zιιι !'r.(_)Ι\'1· μι· την <Τ!Ί(_)ιί. 
-.:οι•; ιτzιι-'; ιινΟι_>ι,'ι;των ιι;τιi <iί.ι'; τη; ψι•λι'; τη; γη;. l'ι,ιτηιΗι τον ιτι·/)ιί.
ιψl() οδη'(ιi ιωι• τί t-ίνιιι ιιι•ηj η ιτzην1j ;τοι• ιη'Τtr.(_)ι'•t.ι,ι. i\•101 1 ιι;τιί.\'Τη
ιτι': «Είνω οι κvιτι:'ς του ί\οου. Είναι τu οο<ι•ιότrvu κω τu οικωιiτt:
!!U πνrύμuτu που ι:'Ovr 1r η μητι:'vu μuς γη. Λυτοί αξιολογούν κuι 
κuτuτιί.<τοουν οτις οιιί.φ οvrς jlullμίorς τις ψυχι:'ς που uπι:'j\uλuν τον 
uν0v(ίιπιν<i τους οvγuνωμιi. Λυτοί κullιψίζουν τον χv<iνο που Ou 
ί)ιι1vκι:'<1t\ η πuι_ιuμονιί των uιτιί.ι_ικων ψυχιίιν στον ί\ί)η, i'ΊηλωΊ�j οτην 
;τιιιJητιzιiτητ<ι. Ι::-τιΙ')ιίί.λπιιι ιiμω; ιΗιν ;τοιν1j zω μηιίλη ιΊιιί(_)r.1:ιιι 
ιπο,• ί\ί')η <JE i'.t-ίνοι•; τοι•; τι•οιί.ν,·οι•c ;τοι• 1-γzλημιί.τιιτιιν zιιτιι τη; 
ιινΟι_>ω;τιiτητο; zιιι ιτ· < ι ι 1τ, JΙί; ;το 11 zιιτι--χι_>ιί.ιτιJη <1ιι \' τιι μι 1<1τι zιί. τιι 
ο;τοίιι τοι•; ΙΊliΤΙ<ΠΕ1

°
1Οηzι· ο <!1I(_)((\'()C:. Λι.λ' ιι; iTLJOX<Ι)(_)!]<H>l'μl'>>.

Τ<iτι-: μt· τον :-τοοΙ-\ολι-'ιι τοι1 ο γt'(!οντιι; ι';..:ιφΕ μι'(_)Ιr.<ί. <ιινι(ίλιι 
ιποι•; ·,φιη';. Ι>ι-ίνοι Τ<JΙ' ιι;τιί.\'ΤψΗιν <JE μιιι ί'>ιιί.λΕr.το ;τοι• <'>ι-:ν την 
;,:ιιτιιί. ιί.Ι-ίιιι,•ιι. Κιηιi ;τιν ιιί'>t·ίιι; ;τληιτιιί.οιιμ ι· την Ι'Ιι!ο\\ο τη; 
ΛJ.fΊΗΗ 1οίιι;. 'Γι>οιψι· τιiπ τον ;τοοΙ')ολι'ιι τοι• ιιτιι Ι')ιί.Οη τη; γη; ;,:ω 
ιιντίzι�ι•ιτιι τι; ιίιωι�r.ι'; ψι•χι';. Ί Ιιτιιν ιτ;..:ι�-';  χι,φίc ιινιJοι,ι;τινη 
μιψιμj. Το /t!<ΙJΙΙ(( τοι•; !)Τί(\' μιιι

0
1(_)Ο. '(%(_)1l.0, ιΊιωι!ί)(_) (Ι)\' τιJ\'(Ι)\' %((1

ιι;τοχι�ιι)()!'(Ι)\'. 1-:;τι(\'(Ι) τοι•; !)Τ((\' χιψ<('(μι'νιι r.ιί.τι <11]!11'1(( ;τοιI 1-'μοιιι
l.((\' μι: ιιι>ιιJμοι·•c. 11 λιί.μι )η Τ<Η' ;τοοΙ·ίι1λιΊι τι; ξιΊ ;τνψίι· ιι;τιi τι1ν 
ί.1\Οιψ'(Ο ιi;τιJΙ1 1-ίι> ιο;..:ιi\'Τ<>Ι'<Ηιν. A(!J-1<1<(\' νιι ιΗιί.ι--ι·•οι•ν. Λνωπι'νιιt.ιιν 
(ίl'\'ι·zιίJ; %((1 iT((IJ((r.((ί.oιΊo((\' \'(( τι; /-ίι1ηΟ1j<101•μ1' \'(( /-l'(<JI'\' ((iT() ;..:ι:ι 
μι'οιι. 'Γi')γ<ιi:.ιιν ψ,Jνι'; <ιγωνί<ι;. ιι;τι-ί.;τιοί((; ;..:ω μι:γιιί.ιiψι,ινιι ι:ιΊ�j
ί.ι,ινιιν μι:ηί.νοιιι '(Ιιι ιiιΗι ιί.ί'>ιz<ι r.ιιι ;,:ιι;,:ιί. ι-ίzιιν 1Ίιιι:-τ(_)<ί.ξι:ι ιπη γ1jϊ,·η 
ζω1j τοι•;. 11 ι·;τι,ιιΊ<i; τ<Η'ς 1jτιιν «11-ι>ί·/.η, ιι,ι>ίr.η ... ι'ί.Η>C. (-)1:οί. 
ΒοηΟψπtΌ ιί.νΟι_>ι,nοι. νιι ιι:ι·•γοι•μt· το γοηγογ<ψ<1ιτ1:οο ιι;ιιi την ;..:ιiλιι
< ί1] ιι ι 'TJj ». 

'ΓμΕΙ \'(( ι-:ιιΙ'ψ<)\'ΤηΤΟ; μ;τuοιττιί. (!ΤΟ ((iΤΕ (_) ί'(ι_><ι:-ττο ι·;..:ιcίνο Οι'<φιι 
Τ<JΙ' <1zιiτοι 1;. τη; ιιγωνίιι;. τη; <ι;τογνι,ι<τι·ι,ι;. Ι:ιΊ<ί.r.LJΙ'<Ηι γιιι το ;,:ιιτιί.
\'Τ)]Jl<L των ίΊ1 I<Πl'/(Ι)\' �-;.,:1·ίνι1J\' 1 1:τιί.ι�ξι,1)\' %((1 LHΙJT)j(H( ΤΟ\' 01·Ι'1<ί.ομιι1 
μοι• οίΊηγ<> ;τ<,ι; μ;τ<ψοι·•μ1· ν<ι τοι•; /'Η>ηΟψωιψι:. 
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Ί'<)Τ!' 1·;,.1:ίν<ς μοι• (ι;-τ(ί\•τηοι: μι' ((\'(JΤΙ)ι>ο \'(/ <>;: «1·.:τι(Ι\'Ι-ΤΙ%Ι] !\ 
ι1γιL01j (J0\1 <'>ιι'ιΟιΊιι;. M<J\',> η <ψιί.ΟιΊιί. ()ΟΙ',</ ίί.ι: !Jνητι', ι)ι%ιιιι>i.ι>'(Ι-ί 
την ιί.γνι>1ι( τοι1 ωτίοι1 r.ι ιι τοι1 ()%0:τοιΊ τη::: %<ηιιιηι'ι<11·1,ι::: <πην ο:�ιιιΊι 
j)ι_>ί(J%()\IT((I οι ((()ι·ί.ιι,ι'::: μιι; ((\'ΤΙ'; ψ1•χ1';. 1 lιΗ)(JΙ'ςΙ· 1,::: ι\.τι Οιι (Jι)Ι•
ιι;το%ι(t.ιΊψω. 'Οτι(\' ι'ιι ι·ι_>ι' Ι'ι; Τ<> ι·ίνιιι τι; ψι•χι'; <(11τ1'; ι> Ηι·ι'ι:::
Δημ1<>1 1ι_>γ<i;, ι)ι·ν τις Ι''(%ιιτι'λ1,ψ1· οτην τι·•χη τοι•:::. 1·ν ιι,τιι1•ι11ιι"11
ποπ' ωτ<\ Τ(( i'>t]IIIOl'(_)'(l]/l((T(( TOI' ο ΗΗ);. 1·,ι•ιιίο;,.πω μι'<Η( τοι•;. <)
;τι•ι))J\'((ς %ϊιΟ1· (Ji'\'ΙΊ<)ητοιΊ Ι'γιί) (Jl,''(%Ι·ΊΤ((Ι ιι;-τι\ ΤΙ]\' ΟΙ'ι)ίιι ((l'ΤιΗ'' T()I'
1<)ίο11 τοι• Δημιοι•ι_>γοιΊ ΗΗ>Ι·,. Μ<��ί μ' ιιι•ηjν ;τιψΗ'>ι> ιΊ·•ι·Ί η νιψ<η1'
λ1Ίιι, η ο;τοί(( Ι'ί\'<(1 ο 1)((()1%()::: νι\μο::: %ι'ι!J1· ιιοιι<ι 1j::: r.<ιl %((01 (Ji 1\'I 1-
1)1jο1·ω:: %((1 η ο;τοίιι ιι;τι'ι την ιη1'ί.1'1<ι (1)()1-ί ,'>ιιψ;,.ιίι:: τιι :τ<ί.\'Τ<ι <ΠΙ)\'
η-J,ΙΊ<iτητιι. Λ:τ<> το χι'ω; <ΠΙJ\' <ψ!l()νίιι. Λ:τι\ τι> <J%ιηιί,'>1 οτο ιι ω:::. ,)ιιι
Τ()Ι1 /ll''(((λ(!I' \'(1/lOI', τοι• %ιΗΙμ<>'(Ο\'1%()\' 1' ιιωτι1::. Μιί.()1· ,11·, ()ΤΙ Τ() χι'ω:::
ΙΎΙ'ννψπ τον 1\1ωτιι, ο 1Ί>(Ι):: το ιι (Ι);. τι> </ ι,>; την Ηι·ι\τητιι. Λί.ί.ιί :τι(ι::
Οιι Τ<( ι)ιι)ιιχΟtj <ιιrτιί. %<ί0ι: ψ1•χ1j: Ι\.lι\νο μι· τη '(\'ιίιοη. 11 γνιίιιrις, ιίμως
του καλού κuι του κuχού, του (lλt\Οινού Κ(lt του ψι:ύτικου, του
ιψΟού κuι τιις πλιί.νης, ωτοχτιί.τuι μι: τιιν i)ο;,.ψωrί11 ;,ωι τον πιίνο.
Λι•τι'; οι Ο%Ι1'; ι'χι>Ι'\' /11%(_)1] Ι '1'/Ι%Ιj ηi.ι%ίιι. Ι •:ι\•ιιι 1•ί.οj)ιψ1 ί:::. 1-ίνιιι
Ι'>ι'ομιι'ς τ(Ι)\' χιωτι%ιίιν ,'>1•\·ιί.μιΊ,1\'. ι\Ιι: τον ηιοχιί ιίμως των Ο(lνι1των
κuι των γι:ννψrι:ων llι1 ι:χπuιi)ι:υΟούν κuι /1(1 μιί.Οουν V(l (lΠιJ.λλιι
γούν ιιπιί το οκοτιί.ί')ι που ιι ι:vουν μι:οu τους.

Λλλι:c: Τ(_)ΙΊC: %<ιτηγ<ψίι·; οι ;10 %1>\'T(t <Πι> ιι ί.011\ τη; γl]; ι-ίνιιι ι>Ι 
ψι•χι'ς ΟΙ ωτοίι'ς ;{Ι'(_)IΗ/ ι_>ι\νψΗ(\' ΤΙ]\' t:(l)tj. ι-:.,ο,)ιJ;τ(ί.ΤΙ)(Η(\' Τ()\' \'() J l() 
;,.ιιι ;τιψι'j\ηοιιν τοι•ς ιι Ι'<JΙ%<ΗΊ; ;,.ιιι ηΟι;,.οι'•:: <> ι_>οι•::. <iτιι\' j) ι_> ΙιJ%<1\'Τ<Η'
<ΗΗ' (JT}J\' ιινΟ ιιιίηινη t:ω1j. Ι->ι·ί Ι) ιιίιJ%()\'ΤιΗ ()1 ω•τι\χιΊιι1·;. οι 1/0\'i(,(
ι)Ες, 01 ;τuι_>ιψι'ιπ; των Ι'\'Τοί.ιίJ\' τι Η' 1' ι_>(Ι)το:::. 1>1 ιι:τιιιινιιτιιί τη; t:(1)1j::. 
1·:ίνω 1'%�-ίνοι ;τοι• ι•j\ ιι ίιΗινΙ' την Δημιοι•ιι·(ιΊ( μι· το %1j ιιι•γμι( ιιι'>ιι(
νωjτων ιΊογμι:ίτιιJ\' i'>1jU1·ν ιΗJΙιiτητο;. ;τι'ι_>ί j\ιιιΗινιομι!Ι' Τι!Ι' οι,·ψιιτο::. 
της ιψνιjοι·ω; τοι• !'ς1),1;,.τ1%01Ί νι\μοι• Τι!Ι' ι' ι_>(Ι)το:: %<ιΙ τη; η Οι ί.η1ιι'ν1�; 
ιΠΕψιiτητο; γω την ιινιι;τιιιιιιγι,>γιί τοι• ι-ίι)οι•;. Ι·:ίνιιι Ι'%1·ίνο1 ;τ<Η' 
t)T<(\' ιjιτιιν ιίνΟιι(Ι):το1 ιινΙ'LJι>ΙΙ.tίU ηιΗι\' μι' ι)<ii.ι> <Πιι ιΊ:τιιτιι ιιξιιίηιιιτιι
της κοινωνίιι; γ1ιι νι( ι•:τοι)οι•λιίΗJοι•ν ιπιι 01-'i.ηo1j τιJΙ•; τον ιίν()ι_>(Ι):τι>.
νu τον j\ιΗΗινίιΗΗ'\' r.ιΗ νι.ι τον ι1:τοχ ιιι'ιίΗΗ>1 1ν νι( ιΙ%Ι·':ττι'ΗιΙ <i:τω;
οκt':ττ<J\'Τί(I ((\ •τοί %((1 \'(( :τιι ππ'•ιι (1.TI (( Ι 'Τ( Jί :τιι ΠΙΊ'ΟI '\'. Υ :τ1jιιξι (\' οι
μι-:γϊιλοι ιιγι\>π;. οι ι(:τιιηιί>η:::. οι ο:τοίο1 ι'ιί.ί.<ι �·:τίιπ�-ι•ιι\'. ιίίλιι ι·ι'>ί
('>ιωκι(ν κω ιίλλιι t':τιιιιπι(ν. Ί lι1<ιν 01 ιω�-ί.γι'ί;. οι Ι'%Τι_>οzιιιιψ1'νο1
JHH' ιΗΗ' ;τηi'>ιί.λιο ιπη ζωιj τι>ι•; �·ιχιιν το ζ(Ι)ιίιι)ι'; ι'νιπι;,.το :τι>Ι' τιΗ'C:
ob η γο ιΊιΗ· οτη ν ιι νομ ίιι. Ί Ιι Η(\' Ι' % 1-ίνο ι ;τι) ι • �-:τοi'>ο:τι'ιτηι Ηι ν την
ιινΟι_>ιίηινιι ι(ξω:τι>{:τΗιι ;,.ω �-ξοι•Ο�'\'(Ι)ιΗιν ηΟιr.ιί. ;,.ω ο ιιγιινι%ι'ι τον
ιιbΕλψ6 τοι •; ι:ί νΟ ιιω:το. Ί lι Η(\' ι Η < Η/'Ι'Τ!'ι_>ΙΟτι(ί των ι ιγιι!Jι,·J\'. οι ιί. ι_> :τι(-
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γες του ψωμιοί• των ανΟι_�ιί,πων για να Οηι1αι•ι_�ίσοι1ν κω ν<ι ει•ωχοί•
ντω αυτυί και μόνον». 

Λψού ηυνι)λΟα από την έκ;τληξιj μοι ι με 6ηα είδα κω άκοι•υα, 
τ6λμησα να ι_�ωτψ1ω τον σι•νυδ6 μοι•: Ώιττε ω•ηj είνω η κ6λcωη χω 
το πι•ι_� το ι::ξύnει_Jυν, ποι• μαΟαίναμε ιπα σχολειά: 

Μου ωτ/ιντηοε: «Β{j)uια, οι (ινΟι_�ωποι μη γνι,φίζοντας η1ν πι_�<ιγ
ματικιj αλιjΟεια, χαι_Jακτηι_�ί'ζυι•ν υψαλει_Jά μία κατιί.Lπ<ωη. Λυτι> ποι, 
είδες ι::ίνω ο ί\bης. Είνω μια ψL'LJΙκή κuτιί.ιπ<ωη. '[,να πεδίο ζωιjς 
ανcί.λογο μF. η1ν Οι•νcφικ6τητu την ψι1χικ1j, την πνευμιηικ�j κω την 
ηΟικ�j κιί.ΟF. ενιτι•νείbητοι• εγιί, ποι• {χει διανιΊιπι λίγες ποι_�είες ιπην 
uνΟuιί,πινη μοι_�ψιj. 11 ιπιφγ�j ι>μως τοι 1 ΘεοιΊ Δημιοι•ι_�γοιΊ κω των 
τελείων οι•νειδψη:ων Οα τους βοιιΟψτουν να μετανοψτουν, να 
ποllψτουν, να νοοταλγψ1ουν μια ενει,ιγιί ζωή, για να επανοι,ιΟώοουν 
τα αδικήματα που διέπι,ιαξαν ενάντια οτη φύοη, ενάντια οτον 
εαυτιί τους, ενάντια οτον αοελφιί τους άνllι,ιωπο. 11 αιιίινια κιiλαοη 
είναι σύλληψη ατροφικών και διεοτραμμένων διανοιι.ίιν. Είναι η 
μεγαλύτεvη ύβvις εναντίον του Λrιμιουργού, που του αποδίδουν οι 
άφvονες εκείνοι, ιίτι έτοι Οέλι::ι να τα κvατάει για τιμuψία αιιίινια 
στα βασανωτήvια και ιττο σκοτάδι τα πλάοματά του. Ενιίι Εκείνος 
τα προοι,ιίζει και τα βοηΟεί παντοιοτvιίπως να εξελιχΟούν και να 
ζήοουν οαν ελεύΙΙεvες υυνειδψ,εις οτη χαvά και οτο φως. 

11 Θεία Λικαιουύνη παιδεύι:ι i'>ια να εκπαιοεύιτιι. Δοκιμιί.ζει, 
LΠEl.)f.ί Πl.)<>(Τ;ι.ωι.Ηt ι,φωμένων ιιγαΟιΓιν τον ιί.νΟuωπο ;τοιJ τι1 ΠΕl.)Ι
ψl.)<>νηοι-:, γιο ν<1 τιι νοιπιιλγ1jιJη κω ν11 τον ι1νιιζηηjιJη μι>νος τοι•. Το 
χιί.ος κω η ιί. ι_�νηιJη �-ίvω κιηιωτιί.ιη:ις, οι οποίες κενηyίζοι•ν τοιις 
ανΟucί,ποι•ς γιιι νιι ποΟ1jιτι>ι1ν, νιι ιινιιζητιjιωι•ν την ιιπιιλλιιγ1jν τοι,ς, 
την ψι 1γ1j τοι•ς ι1π1> την ιπΕίι>ιt οτιωιμ()τητιι. Ο μι-:γιί.λος νι>μος της 
νομοη'λειιις ;ωι• <1,ωλιιί.ζει ιποv ειΗιJΤΕl.)ΙΚι> πι•uιjvιι κιί.Οε ιτι•νειί)1jιτε
ως, Ou εκμηbενίιτη την ιπιωιμι>ΤΙ]Τ<t ο;τuιίιχνο\rτ,ιις το Ι Ιιιν, μιψψϊς 
κω (ΤΙ•νειί)ιjω:ι;, ιπην �-ξ{λιξη, ιπην μπιψ<>ι>ψω(Τη, ιπην ελει •Οει�ίιι, 
ιπο ψιις. 

Ειί.ν οκο;τ6ς της ψι•ιJεω; είνω η δημιοι•ι�γίιι (Τι•νι:ιι)ψπι,ιν, τοι•
των κι.1jι�ος είνω η ιι;τοΟι-'ωιτις, ποι• μι>νες τοι•ς πι�ϊπ�, νο την ποΟιj
οουν, νιι εuγιωΟοιiν γι' ω'Τ1jν κω την ιιποκτιjιτι>ι•ν. Κι1νι:ίc ι>ι.ιιι>; 1)1-:v 
μπιψfί να /1γιί.λη ιtπ<> την ;τιtΟητικι>η]τ<t τοι� ί\ι'ωι• τις ψι•χι:ς, Ε<ί.ν 
ω•η'; οι ίι)ιε; δεν το ποΟ1jιτοι•ν, ειί.ν ιtΙ'ΤΙ'ς οι ίί)ιε; ιΊι-:ν το 0Ελιjιιοι•ν. 
Κcφμίι� χιί.uη, οιΊτι-: Οι•οίυ, οι''Τε T<t ιτι•γχωι�οzιί.υτιιι τοι• Ι Ιιί.πιt, οι''Τε 
οι (Πt::ίι�ες ει•zές κω η cί.ιμ:ιτη (ψ(ψΤΙ<ι'ιν (tj'(() τοι•ς λειτοι•υγοιΊς Τ(ι)V 

δι<tψL>ι>ων Θυηιικι-:ιιίιν ποι• ιοχιψίζοντω <>τι έχοι•ν το ι'>ικιιίωμιι, 
Ctι'Τοί οι δ1jΟι:ν πληυf·ςιΗ•ιτιοι τοι• ι•:τι:ι�τιί.τοι• Θι-:οιΊ, νιι λι•οι•ν ·,ωι νυ 
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ι)ι'νοι•v τις ι1μι1ι_ηίΗ:: των υνΟ L_J1,ι;ι1,ιv. Λι•ηj η ιι\'ιΗΙίιι ι11•1J.1Jψι::: οι•,·ι
ιπΛ την j\ιφιΊπl_)η j)λω1ιι,ημίι1 ;ωτ(ι τιιι• Δι11ιιιιι•L_JγιJι'ι, τιι1• ιJ;τοίοι• η 
κι1L_Jι'\ι(ι Ι'ίνω ιiλο ιιγιί.:τιι ·,ωι ο νοι•; ιΗΗj ί(( zω ι'\ιzωοο1Ίνη. Ι ·:ίvω 
ι'\ιιvιηιiν, ι1ψΕλι-:ί; κιο οι τ1•<1 ί.ιιί τον νοι•v V(( ((Ι<J()ιί.vι,ιντω zω νιι 
οz�';ιτωvτι11 ι'\ικιιιιiΤΙ'l_)<l <1:τιi τον Δημωι•(_)γ<>V 1(1)\' ;τιί.ντωv: 

Λ(_)κιτιί., 6μως, ι·ίι'Ίι-::: οτιιv ί\ι)ΙJ. Υ;ιιί.L_Jϊ.<JΙ'\', j)ι'j)ωιι, %<<1 ιί.ί.ί.ιι 
πολλιί. ;ι()Ι Ι μ;ιοL_JοιΊιΗ1 \'(1 (J{)l

l ι'\t·ι'ξω. Λλι.<'ι Ο 1/.l_1()\'0:: ι)Ι \' μ«::: 1·:τιιι_ι
%�·ί. Κιιι τι•)l_)<1 ι1ς i'L_J0011μ1' ιπηv 1';ι111 ιί.νι'ιι1 τη; '(Ι];». 

ΚιηηιΊΟ1•νΕ τ6τι-: τον Πl_)<ψολι'α τοι• ο Οt'j)ιί.ιψιο; γ1'(_)0Vτ((; οτιι 
ι1π()λοι;τι1 Ι'ς οκιιλο;τιί.τω. Ι·:Ζι-ί !1\'ΤΙ%l_)Ι'<Ηι οτιι :τL_Jι,ηιι ι·;τί:τΗ'><ι :τιί.ί.ι 
<J.<Τ<ψ%Ι'ς ψ11χ1'ς μι' zιί.;τοιο ιiμ(J); <ΙΖΙΙ'l_)<> κι11 ι)ιί.ν1Ίο μι'ιJ<ι ΗΤ(_)γ1·ίιι::: 
ποι, τους οτι'τl_)t·πt· νι1 κινοιΊ\'Τ<ιι, νι1 j)λι';ιοι•v κιιι νιι ιι10Οϊινι,ι\'Τ«ι. 
Το XLH•>μ<l τοι•ς ιίτιιν ((\'οικτιi '(%(_)ί κιιι ιί.ο;ψο ι)1ω1,<>l_) ΙιJ\' τιiv11JV. Ί'ιiπ 
ο <Τt-:j)ι'ωμιο; <JΙ•νοι'>ιi; μιιι•, μιιι• t--ί;ιι': «ΙΩ.t';ιιΊς, <ιι'Τι'; 1-ίνω οι οzιι'; 
των <1\'0l_)<•JJT<ιJV ποι• ιiτ«v ζιιι·•οιιν ιπη γη 1·ίχι1ν <ιγι!Οι'; :τl_)<J!J1'ι11Ί:: zιιι 
ωι'>ηγοι'Ψω ιι;ιιi κιιλ�ί Οι'ληι rη. Ι•:πιi!Jιμωv νι1 γνιιJL_Jίι�οι•v την <1Ϊ.1ί!J1ιι1 
κω να κιί.vοι•v το κιιλιi κω το ιψΟιi. Δfν t'ίχ<ιν ιiμω::: ιηοκηjοιΊ την 
ι'\ι'•vιφη νι1 <ιψ ιμοιι,ιιΗJΙ•ν κιιι νιι λι\'ι' :τιί.\'Τιι την ιιλ1ίΟ1Ίιι. 1·:ίι.ιt\' ιιι)ι•
vι1μίι-:ς zω ι-:λιητ1,ιμ<η<1. Ί l<HlV t'γι,ιϊιττι'ς, ιι ιι,·ιιτι%οί, ;ιL_Jολη:ττι%οί 
zω ί'>υλοί. Το zιιλιi τοι•; ιJΙ•γzινοιΊιτι·. ι1ι.i.ιί. ι)ι'ν ψΤ<ιν ;τιί.\'ΤΟΠ 11,τηί.
λιιγμ�'νοι ι1πι\ το ι')ηληη\L_Jιο της %<1%ίι1ς. Το ιψ!Jιi %ω τι> ι)ί%ι110 τιι 
ι-:κτιμοιΊοιιvι-:, ι1λλιί. η ;ιλιί.νη. το ι;τιψι%<> <!Ι'Ιιιι.�' (_)ον τοι•; πιφf'οι•(_)ι· 
οτην <Η'>ικί<1. ΊΊ,ψ<ι ζητοιίν vιι γι•L_Jίιωι•v το y(_)ηyο(_)ι,ηι·(_)ιJ οτηv 
ι1νΟ(_)ι,J;τινη μιψφιj γιι1 ν' ιι:τοj)<ί.λλοι•v ιiλt·; τι; <ιι)1•vιψί1·;. τι1 ι-ί.ιιπι,ι
μιιτιι, ηι πι'ιΟη. Νι1 γίvοι•v ιοχι•L_Jοί την Οι'ληοη, ιιιιιμιιλι'οι την Ο%t'ψη. 
γιιι ν' ακολοι•ΟψΗΗ'V ιπιιlJt'(_)ιί. την ιιλ1j1Jt-ιιι zω νιι γvιι)(_)ίοοι•v %1ι!Jιι-
l1(ι, το οοΟιiν κιιι το ;ιοι';τοv». 
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Ί:;ιΗτιι ιι;ιιi ιιι•τιί. ο οι'\ηγιiς μοι• t'<Π(_)�-ι ιt· τιιν :τ(_)ιιl)οί.�'ιι ΤΙΗ' :τιιο::: 
τ<1 t·;τιί.νιι>. Ί'ιι μιί.τιιι μοι•, ιιιτι•ν1jΟιιπιι, <'>t·ν μ:τιψοι\Ηιν ν<ι ιινΟι'ς<Η'\' 
οτο ψως ;ιο11 zιιη'κλι•ζι-: τιι ;ιι-:ι'>ί<ι ιιι•τιί. των μιι%ιί.ιιωv. Μι'τι:1,ιιιιι 
ψωη:ινι'ι, δίοκοι Χl.1Ι'<Τοί. 1jλιοι κω :τολιΊχιιωμιι ιι ι,ηα ι'\ι ι'οι. ιtι>ν το 
ιπι-:ι_>ι'ωμιι. Ηι-:ίr; κιιι ω()�' ιιι�·; μιψ<f �'ς ι-:κ;τιί.γλ<Η' κιιί.λον1j; 1·%ινιJΙΊ
\'ΗJ μι-:γιιλο;ιι_JΕπιίις ο' ιiλr; τις κιιτπ•ΟιΊνοtΊ:::. Κίνηοι; %ω ι'>ιιωπη
ι_JΙl>τητης ιιένιω; χω ιτι•η·zιj;. Οι•ιιιί.νιt·ς μι'ί.(Ι)ι)ί�·;. zιιψΊ %((1 ιι ω; 
γέμιζιιν την (ιτμ6οιι·ιιψιι �-κt·ί,·η. Ί ιο�-ι.ιι ν(ι την ιι:τολιιιΊιτω μt· οί.t'ς 
μοι• τις ωιτΟ1jιπις. μΕ ιSλη τη ι'\ιΊνιψη τη; ψι•z�jς μοι•. ΛλλιΊ η 11 <1>ν1j 
τοι• γέuοηα μι-: διέzοψι-:: «Βλt',ίΕι;, μοι• λέFι. ποία φι•οι��ί %ατιΊιττιι
ιn1 ί'>ιcιδέχΕτω τον ί\ί'>η: Εκι-:ί Ε;ιικι_Jωοί•οΕ μιιι <f'\'<ΤΙΚΙj %<ιτιΊιπcωη, 
με γνωι_Jίιτμιιτα το ιτχιSτος κιιι την ω)ιΗί.νΕιιι. την ;ιαΟητ1%ιiτητα. την 
λίιπη. Κω τοι'rω γωτί FΚΕί ί'>Εν φΟιΊνοι•ν οι Fι•ει�γπικι-'; cικτίνFς τοι• 
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ήλιοι• και εκεί τοποΟετοι•ντω ΠlκSυκωοιι ιiλι-- ; οι ιί.οcψχες ψι•χr.ς 
ποι• r.χοι1ν ανάλογη δι•νιψικιiτητu χω ηΟικι1 ιιη'λπα. 

Σn1ν επιφάνεια ιiμως n1ς γης κω πιί.οιι πάνω, οι ιικτίνες κω το 
φως του 1jλιου δημιοι•ογούν επίηης μία φι•<Ηκιί κατcί.στ:αυη ποι• r.χει 
σαν γνωοίσματα την δοάοη, n1ν εξέλιξη, την μπιψιS(_)ψωση, την ζωιj, 
n1 χαοά και την αΟανασία. ΕδιίJ πάλι f'λκοντω κω το;τοΟεντοιJντιιι, 
ιινϊιλογα με την δι•ναμικύτητcί. τους, ύοοι οτην γη λcί.η_1ε-ι1ιιν την 
ψιΊιn1, εγν<(ψιοαν και ιικολοί>Οηοαν τοι•ς νιSμοι1ς της. ΕπιSΟψταν κω 
γνιίιοισαν την αλήΟεια. ΣεΙ)uστηκαν κω τίμηοιιν την ανΟ(_)ιίJπινη 
μοοφ1j. Λγάπηιταν χωvίς διάκvιιrη τον άνΙΙvωπο, τον λευκιi και τον 
έγχvωμο, τον καλ6 και τον κακιί. Υπιjvξαν ελεύllευοι και δίκαιοι. 
Σεβ άστηκαν την ελευΙΙευία του άλλου, βοιjllψταν και Ουιηάστηκαν 
για την πριίοbο και την ευbαιμονία ιίλων των ανll ι_ι (Jιπων. 
1 ΙοΜμηοαν τις π<ιντω:ιδείς ;τι_)()λψjιεις, την μιιηιλλοι)οξίιι, την ιιγι10-
τία, την ψΕι•τιcί την ι1 ποκοιοία, την κοιν(Ι) νικ1ί δΕοποτι-:ίιι. 
Λψιέοωυαν την ζω1j τοι1ς κω δΕν ψΕωΟιjχιινΕ χιiπων για νιι αφυ;τνί
υοι•ν και νιι ψωτίυοι1ν τον υι•νιί.νΟοωπιi τοι•ς, γιιι νιι τοι•ς μιιηιδιίJ
υουν οοψίu κω γνιίιοι. Γ:τίμηιηLν την γι1νιLίκιι κω την οι·:Ι)ιί.ιτΟηκ<Lν. 
ΛκολούΟησιιν την ιιοΕnj. Ί-::γινιιν �Ό<ΗΤτιLί της: ιτοψίιις. ΕπιiΟψηLν 
και λuτψ:ι1ιταν το φως. Τ) ψ(Ι)ς: τοιΊς: ποιί.11ηξΕ κοντιί του κιιι τοι,ς 
αφομοίωυε. 

Όλοι αι•τι>ί ;ωυ κιιτοικοι1ν ιπα ψωτεινet πει'>ία, υπψ_1ξιιv ιιγνuί, 
άμεμ;ττοι, ιίψογοι κω cί.φοΙ)οι. Υπ1jι_>ξιιν 1j(_)ωf·ς νικητιιί. Κω ηίφα 
ανεδείχΟψτιιν φωτεινοί ποοοωπικοί Λιiγοι. Λι1τοί π(_)ιΗ1τιηι-:ιΊοι. 1ν, 
εμ.ι,:νέυυν κω ι)οηΟοιίν τιις (JΙ Ινειι'>ψιπς: ποι• l)ι_>ίιτΚΟ\'Τ.(L( ιπιι Κ(Π(ΙJΗ:
(_)(L απ' cωτοιΊς οκαλυπetτιιι κω τοι•ς ιινΟι_>ι,ιποι1ς, γω νιι ψU<ί.<ΗΗ•ν 
ιS;του και εκείνοι έψΟιωιLν. Λι�τοί οι μf-γιίλοι μ<Lς ιιι'>ελψοί, κιί.Οε 
άνΟοωπο τον έχουν συνδr.ιτF.ι με r.ν<1ν ε;ιπι_><>ιΗιιπιi τοι•ς, κι ιιι1τιiς 
ι::ίναι ο φι•λιιξ ιί.γγι-:λος. Είναι το δωμιiνων ι\;τ(Ι)ς το ιιποκιιλοιίιτι-: ο 
Σωκοcί.της, το οποίον τον ανι-:δι-:ιξε οοψιiν. Λι•τιi εμ.ι,:ν�Ί,ι Π(_)<ΗJτιιτιιΊ
ι:ι και συμΙ)οι•λειiει κιί.Οε ιί.νΟι_>ι,ι;το γιιι νιL l)ι_>η τον δοιiμο της ιιι_>εnίς 
και της υοιι,ίuς. Λλλιί. οι cί.νΟοωποι δεν ιποι'φοντω γω νιι οι•ιιΙ)ου
λευΟοιiν κω νιι ζητιjιΗΗ.'ν ι)οΙjΟεια (LΠ() τον πιο r.μπιοτο, τον ;τιο 
υτιψγικιi κω τον υοιι,ι(rη:ι_>ιι απ' ω•τοι'•ς: ιι,ίλο, ποοιπ:ϊιτη κιιι μr.ντιψι'ι 
τους. Ειτιi ιSμως, ιιγα;τητέ ψ(λΕ, δεν πιψιιλ�--ίπεις, να ιrι•νει_>γιί.ζι-:οω 
και να ζητιί.ς: την ;.ι.ιιΟοι'>ιjγηοη ωτιi τον πνει•μιιτικιi οοι, ποοιπιί.τη, 
γιιι τοι1το ιιε οιιyχαίοω. 

13λ{;τω ιiμως ιiτι ψ!'(_)νοι•ν τις ι::ν{οι-:ις. ΕίχιL πιί.οι1 πολλιί. νιι οοι• 
δείξω και ν<L οοι, μιί.Οω. Λλλιί. κω ωrτιί. ποι, ι-:ίδι-:ς ι:ίνω ιφκπιί. νιι 
ιταλ{ψουν τι; F.οψιλμιίνF.ς κω τις πε;τλιινημι-'ν�-:ς δοξιωίι-:ς μΕ τις 



ι>ποίι-:ς ιιιις �'χοι1ν ποτίο�Ί τιι ι>(_)γιινιι τοι• ο;,,ι')τιΗ•ς κω τη; (((_)\'ΙJιΙt'(Ι);. 
τ::uγον <ΗΠ:(ι'Jν 1-:ίνιιι Υ(( τuομο;.ψιιτοι'>ν, \'(( ι)ημιι)Ι'(_)'(Οl,1\' (Jl-.'(ί', l'<Jtj r.((I 

νιι ι-:;τφι'ιλλοι,v την ΠΥΙΊ 1μ<ιτιzιj τοι•ς ι)ι·ο;τοπίιι. Λιrτιj ι\μω; %1)\'ΙΟ(_)
τοποιΕίτω μf την κιιΟιψή γvι,'ιιrη κω μt' το Οι'ι (_)(_)ος ;τοι• οιις t'μ;τνι-'
οι•ν οι ψωη:ινοί ω)ι·λιι,οί οος. Χιιί(_) f, ιι ίλη ψι•ι_ιj. ιι ι·ίοω ;ιι'ιντιι 
'(El_)<>; zω ι-:ι•τι•χιjς». 

Το τοίμπημιι της Ενι-'οΗιις ποι• μοι• {·,ωνι· ι> γιrη(_)<>::: ι)ι{;,,οψt' ωrτιi 
το ((ΥfΚψ(_)ωπο ()(_)(ψ((. ι:ίι)<( %(Η ι'ιωΟιι ;,,ω ω.ι.ιι ;τι>λλιί. :τuιί.γμιιτιι, 
ιιλλιί. μοι• οι•ν1'οτηο1' νιι μην τιι ιινιυ.οινι1ΗΗ1> ο,_. ;.,,ιινι'νιι. 2.:ι>ι• ωιη
γοιΊμω 1.11·uιzιί. ιιπ,i ω•τιί. ;τοι• 1·ίι)ιι zω 1'ζηιΗι μι· t'ν<ί.(_)γt-Ίιι zιιι ;,,ιι()ιι
l_)ι>τητα νοητιzιj. Ί!ιJ<ιν ι>λιι ιιληΟινιί. :τt'(_)lΙΗΗ>Η(_)Ο ιαιi την 
Π(_)<ιγμιιτι zιiτητιι». 

Λι•τ ιj 1jτιιν η :τuι,ηι\τι•;τη ιιφιjγηοη. ιι Π.�- ιινιιγνι:ωτη. 'Ο;τοιο::: 
Οι:λ1-:ι κω fL,ι>(_)t:ί ιις ι-:πωψΕληΟιj ιιπι> ιιι•ηjν. Τ.ι_ι·ι ;τολλιί. ιινι·zτίμητιι 
ιηJμΕία, rιπι"i τιι ι>;τοίιι μ;τιψι'ί νιι κιιΟοι)11γη()1j ι> Ι'(_)ΙΊ'Vητιj; ιί.νΟuω
πος, Yl<t νιι πληοιιί.οη ιί.λλοι•ς κιiιψι>ι•; :τι>ι1 ι)�·ν μ;τιψοιΌμ1' t'μιϊς νιι 
ιιπνίοοι•μι-: ιι�· τις ιινΟuιΓ>:τιν1'; μιις rιιοΟιjοι·ι; κω ικιινι'ηηπ;. ΊΊι 
πιί.\-τιι νιι t-:(_)Ι'Ι•νιί.τι', τrι ;τιί.ντιι νιι :τ(_)ιΗJΙ'χι--τ�· κω νιι μ1-ίχτι'ιτ1· zωι>ί: 
πuοκιιτιί.ληψη. Κιίτι ι'χι·π νιι ι,ΗΙ 1·ληΟ1jπ ιι;τι\ την (((1 ιjγηοη ιιι rτιj. η 
οπι>ίιι ι-:ίνω ι-:ικl_)ινιjς, τιμίιι, ιιληΟινιj. 

Τι> ιωψιιλι'οπuο ιτι•μ:τι'uιωμιι ποι• �L,ιψι·ί νιι Ι)γιί.ι.ι>ι•μι· ι)ιιι()ι'ιζο
\'τιί.ς την, ι-:ίνιιι ιiτ1: ο ιιzολοι•Οιι'>� τι; ι•:τοι)1ϊς1'1; της <ι(_)πιj;, ιΊ•zοί.ιι 
Οιι ()(_)η τον ι)(_)<>μο ;τιΗ• οι)ηγ�·ί ιπην ;ψιιγμιιτιzιj Ζ:οιι ίιι. 11 οοιι ίιι Οιι 
τον οδηγιjοη ιττην ωιι'>νιιι ιιλιjΟ�Ίrι. 11 rιλιjUπrι. Οrι τον :;τ1·ι>1()rί.i.ί.η μι' 
Εψ<>διιι κω ικιινιiτητι-:ς, ;τοι• Ο« τοι• Ι';ιιτ(_)ι'ψιΗ•ν νιι ιηt'νίοη. νιι :τί.η
οιιί.οη κω νιι ζιj<τη μιιι η μι'uιι κω rιι•τι\; ιηιι ιι (l)Tf'tVι'ι :τΗ)ίιι των 
Μιαιίuι,>ν. 
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ι.ιλλιjλων (Ι)ς ;ιι_><>ς τι.ι <JΙ'/lΠΙ'(_)<t<ψ<η<ί. των. Τι>1Ό τι1 :η_Η>Ι'(!χπω r.ιι()' 
ημιί.ς ιι;τι> τι> γι'γονι>ς <>ΤΙ iΊ1-' V ιι;τιΗΗιιι ηνΓCπιιι :1ιί.ντιη1· ;ιί.tί(_)(Ι); Τ() 
π1ψ11-:χι>μι-'νοv κω ο οκο;τι1; ιι ι •rιι'Jν. Λ: ;τ ιιοι r:τι ιU1j<1ι ,ηιι·v ί.ι >ι:τιΊv \'< ι 
-,ι,ιί.μωμ1-:ν <!11\'f<>μως την ιι:τιΗΗΗj,1jν101ν ηιι'•την. 

11 Οιιηο-,ι,ι-'ία ;τ(_)ΟΙ' (_)χπω (,(;τ() την ΗΗι)Π(_)ΙΚΙjν f'\'()(_)! llj<II\I, η ();Ί(ΙI(( 

<Hj ι'ίλπω κι•(_)ί(Ι); Ης την οι•νιιιοΟημιιτικιjv ιιιι ιιίιιιιν 111: ψι•ιιί;. () 
λ<η(_)f-'lΊι,J\' EV ζιι',ον ιj ι-·v ιι\'1:ΙΚΙ-' ίJ.lΙ'\'Ο\' ί'>1·v ιινιιi.1' 11'1 λογικιι'>; Τ)]\' :τίιπιν 
τοι, τ<ιι''Ιην, ιιλλιί. ;τ(_)ιιγιωτι>;τοιι-'ί μίιιν ΗJι,η1· (_)1κιjν τιί.ιιιν ιινιιγνι,ιιιί
ιπω; Ι-'V<>; -,ι,ιί.τι, το ο;τοίον t-' ίνιιι 1·:τ1'(_)Π(_Η>V ι.ιι'!οιΊ. Λί)Λ '/.ω ι, ιι·rιι
;τιι',ν κιιι ο ιιι•τοΟι•ιJΙιιζι>μt-' \'ι>; ι•;τ1'(_) μιιι; 1,'11'ιι; ,'11·ν ι•;τι>j)ιί.i.ί.1 ι τι,ι 
οι 1ν<ιlι!Οιjμιηι.ι <.ιι•τω'• Π(_)ι,'ηον ι•:τ<> τον ι'i.t-''(X<>V τη; ί.ο'(ΙΚιj:, ,'\ιιι \'ιι τιι 
ιι �'(_)η ωωλοιΌΟω; ιϊ; ;τιιιιγμιηι>,ιΟίψ!ΙV ( ... ) 

Το «((γ<ι;τιί.π το11 ; 1-χΟιιοι'•; ημι,'>ν» ιι;τιιιπί ψι•χικι\\' ι'\ι'•νιφιν. 
1,:πίοη; το «(!1 1\Ιι)ιιιλιί.γη()ι μπιί. τοι• Ι-' χΟιιοιΊ (!()1 1 1'ω; ((\' 1\ μ1-τ' ((l'T()I'• 
Ι-'V τη οi)ιι'J» ιι;τιιιτ1-'ί Ιι!ΧΙ'(_)ΟΤϊιτηv ,'\ιΊνιφιν ;τιιο; κιηιί.;τ\'Ιςιν ιiί.ι,J\' των 
<JΙ 1 νιjΟωv -,ι,ιηωη'ιιωv l-'\'O!_l/ll)OΙ'<1JV τοι• Ι-' '(ι,ϊlιψω', ι)ιιι vιι ;τ (_)<t'(μ<ιτι1-
πι>1ηΟιj. 

Μι· τ' (,(\'(ι)ΤΙ' !_Ι(Ι) ι'>Ι'\' ΟΟ.ομ1-'V j)Ι'j)ιιίι,); \'(( 1-ί;τωμ1·\' ()ΤΙ η ΟιιηιJκι·ίο 
1-:ίνω ιίι�χπο; ;τ(_)ος την ιiλην νι1ητ1κ1jν ί.1π<>1'!_1'(ί<ι\' τη; ψι•ιιj: κιιι 
Π( _)ος τον ιψΟιiv ί.ι>γον. Ι Ιιιπυ:-τι>ιι11·•μ1· μι>\'Ο\' την ΠΙ]'(Ι)\' κω ιιιι πη
ι_>ίι.ιv τη; Οι_>ηοκι-'ίιι;. 11 1-';πξ1·ιιγι.ιοίιι <>μ(Ι); ι-·v ιJΙ 1ν1·χ1-'ίι.ι Τ(Ι)\' ι·:τιπη
μιί.τ(Ι)ν τη; τοιιιιΊτη; ΙΊΗ1JΠ(_)Ιr.1j; 1·νι>!_Ι/lΙ)Ο!:(Ι); <i ι'!_ΙΙΊ την ιψtJοί.ο'(Ιr.ιjv 
ΕΠΙ-' ςf-' ι_>γιιοίιιν ιιι•τ<,,,ν -,ι,ι.ιι την ;τνι-' ι•μιηικιjν ιινιί.τιιι!Ι\' 1-'κι'ίvηv. η 
ι>ποίιι οι'\ηγι-'ί <JΙ'\'!-' tι'\ητιι',; Π!_Ι<>; ΤΟ\' Η1-'<>\' κιιι ι'\ικωοί.ι>'(Ι'Ι 01''11,, ΤΙ]V 
Οιιι•μιωίιιν 1·%1·(νην (_)Ι)ΟΙ\' τοι• Π!_Ι<Ηj ητιί.vιικτο; Διιι•ίί'> «ι·ί:-τι-' ν ιίιι ι_ΗιJ\' 
ι-:ν τη Κ<ιι_>ι'\ίι.ι ιιι•τοιΊ 01 1κ ιΊπι Ηιιi;». Διιiτι ;τι_Ηίγμιιτι μιiνοv ιίιι !_1<1>ν. 
ί'>ηλιιiΊιj μη 11 γιιι'>; ιJΚf-' ;ττιiμι·νο; ιίvΟιιω:τι>;, ι)ιΊvιηω v· <ι(_)νηΟιj την 
ιΊ ;τιψξίv Τοι•. 

11 ω; ιί.νι,1 ιJΙ'\'Ι-' !_)'(<ωίιι τη; νοι\<!!ΊιJ:: %ιιι τη; οι•νιιωΟ11μιη1%ιj; 
ι-:νιψμιjιΗ·ως 1-'φι-·ιιι-· την ι-'vωοιv τη; Ηιιηοκι-'ίιι; μι-· την Φιi.<ΗΗΗΙ ίι.ιν 
κω ιη 1νι:τι-'λυπν ι:ι; την ι'ν(Ι)ιJtν τοι• ι(!_Ιχιιίοι 1 1-'ί.i.ηνικοι1 ιι ιί.<Η!Ο<f-'ΙΚΟΙ'
πνι-:ιΊμιηο; μι-· το ;τν1-' ιί μι,ι τη; ι'>ιι'\ιωκιιλίιι; τη; Λγιί;τη; τοι• 
θΗινΟιιιι'ηοι 1 . i)ημι<Η'!_Ι'(Ι\<Η(()(( οι'·τω ΤΟ\' 1-' Ι.ί.ηνοzιιιιπι<(\'1%()\' :τοί.ιτι
ομι\ν. 

11 Ο l_) ψ!κι-'ίι.ι λοι:τι>ν ;τι(!_Ι<Η'<Η<ι�ομf'νη (/); οχ1'01; τη; ιηιψικιj; 
ψι•χιjς ;τl_)ος την ι 1 ;τ1·ιιτι'ηην ι(!_Ιχ1jν τη; ι'\ημιοι•ιιγί<ι; %ιιί (/); ι-·;τιΟι•μίιι 
rνιiτητο; ιιι•τιj; μπιί. τοι1 Uι-'ίοι1 κιιι των Οι-'ίων ;τιιιιγμι'ιτ(Ι)ν κιιΟίιπιι
τιιι -,ι,ι•ι_>ίω; ψι•χοι•l_)γίιι τοι• ιινΟιιιι'η<Η' κω ι'\ιιι τοι''Ιο ΟΙ'\' ιι:τιωχοί.οιΊv 
ιΗ•ηjν ω ι-·ι_>μψ'ι-:ίω των ψωνομt-'νων ι 1;τ<> on:v1jv t-'νvοιιιν. ιί.ί.ί.' ο 
οκο;τ6ς τη; ιι;τολι'Ι!_Ιιι',ω·ω; τη; ι.ινΟ(_)<ιηίνη; ψι•χιj;. Διιι τι>t'rro �Ίι!f-'(_)-



χF.τω αι'τη Εις ι•;τ�Ί.11)<ιτι%ιί.; Εννοίας κω δεν cψκι::ίτω Εις τον ιτι•νψ)η 
οu0ολογιομ6ν δημι<Η'ί_)γοι•ιτα οι'rτ<ι> n1ν ;τίιπιν Εις ω•τιί.ς. 

Με το Οί_)ψίκF.1 1τι%ιiν ιιι•νuίιτΟημα υ;τιjuξεν αν{κιιΟεν <Η•νι'ω)εμ{
νη κω η ικαν6της της Ι)ωκuίοεως τοι• κιικοι• κω τοι• κιιλοιΌ εις τιtς 
πuιί.ξεις των ανΟuιίJπων και ιη•νεπιί>ς η {μφι•τος ι•πcψξις τοι• ηΟικοιΊ 

ν6μοu ( ... ) 
11 Οuηυκεία ως ψι•χοιψγίιι της ατομικ11ς ψι•χιjς <Η 1\,:ελ�'ί εις την 

uιΊΟμισιν των οχ{οεων των ιη6μων F.Y τη Κοινωνία των ιινΟu<ίητων 
και ;ωδηγπι::ί οι'�τι,J το οιΊνολον. 

11 ψιλοοοψία :τι,>ο{uχπω ιαιi την ανιί.γκην της ι•;τιί.uξ�·(Ι)ς λογι
κιjς αλληλοι•χίιις κατ(t την εuμηνεί«ν των ψωνομ{νων. Ι·:ίνω λοι;τ6ν 
αι'�τη α;τοη'λωμα της λι-:ιτοι•uγίιtς της νοητικιjς οψ((ίί_)<Lς της ψι•χιjς. 
1 Ιuιί.γμιηι εις {κιωτον ψιλιωοφικι1ν οιΊοτημιt τίΟπω μίιt (11 κω 
;tΕί_)Ι<ΗΗiτψοι Ενίοη:) αuχ11, εκ τωΊτης δι:: κιιτ' ιφΟολογικ1jν <Lλληλοι,
χίαν εuμηνι::ιΊπω ;τcψ<t'{ωyικιίJς ο Κι1ομος κω ο /Ηος τοι• ΛνΟι,>ιίJ;τοι•. 
ΟιΊτως ο Θιιλ1jς ι:Οι::ιίφηοεν <φχιjν της ι)ημιοιψγί<Lς το ιΊ ι)ι,φ, ο 
Λ νctξίμιtνδι)()ς το (ί.;τεφον, ο ΙΙuιί.κλειτος το <η:ίζ(Ι)ον ;τι'ψ, ο 
1lιJΟαγι1ucις τοι•ς cψιΟμοι•ς, ο Ι Ιλιί.των τιις ιδι-'cις κλ.,,.( ... ) 

ΙlιψuτηuοιΊμεν ()ΤΙ κω εις την ε;τωτιjμην (;τεuί ης Κ(Η(Ι)Η'l_) (ι)) 
καΟίιη<ιτιιι <ι:τ<ιι,><Lίτητος η ψιλοοοφικιj ε;τι-:ξεuγιωίιι Τ(Ι)\Ι Ι'Κ της 
Εμ:τεφίιις κω τοι• ;η:φιί.μιιτος ι11ιμ;τεl_)ωψϊιτων κω Ο�Ίι)l_)ιιίJν, τοιΊτιΗJ 
δ' είχι::ν ως α:του'λΗψ<ι την ιινιί.;ττι•ξιν της Φιιοικιjς Φιλοοοψί<Lς, της 
ο;τοίιις η οημιωίιι κιιτιJ;τιν των :τL_J<Η>()ων της νεωη-'uιις ψι1 <Η%1j; %ω 
ιδίιι της ;τι•uιινι%1jς φι•<Η%Ιjς ι:ίνω ;τλ{ον �Ίιψιινιjς. 

11 �·;τιιrτιjμη ιωχολείτω μι-: τιι ψονιiμι:ν<ι, τιι ο;τοίιι γίνοντω ι-:ις 
τον ι•λικιJν κιiιτμον, 1jτοι με τιις μπcι/1ολιί.ς <ιι•τοι'• %ω ;τληι,>οί την 
εοωτει,>ι%1jν ενιiL_Jμψην του ιινΟuι,'J;τοι• νιι γνι,ψίοη (νιι μιί.Οη) j)ιιΟιΊ 
τεuον τον ι•λt%<>ν κι>ομον κιιι H)V Ηιιrτ:ι1ν τοι• τον ίδιον κιιτιί. την Οιιι•
μωτίαν διcιτι•;τωοιν τοι• Λuιιττοτ{λοι1ς «οι ιί.νΟuω;τοι τοι• 1-·ιδ{νω 
ι)l_)f.'{οντω φιΊοει». Ζηπί δηλω'\ιj η γνιίΗτις ωΊτη τον ιι;τοχu,ί>ντ<ι 
λιJγον των φωνομ{νων, 1jτοι τιι cιίτιιι της ;τιψ<ιγωγιjς ιιι1τιίJν. Διιι 
τοι'rr,ο οιιψιίJς ιι\'ΤΗ)ιωπΟ.λι-:ι ο Λuιιπου'λης τον ε;τι<πιjμονιι ιι;τι1 τον 
Ε�L,Εll_)ΙΚ<>ν, λ{γι,Jν «οι μ�-:ν την ιιιτίcιν ίοωτιν, οι ι)' οι• ... οι μ�·ν το ι1τι 
�υ: ν ίιτιυJΙ, ι) ι ιiτι δ' ο ι•κ ίοιιοι ν · οι () 1-: το ι) Ι<JΤΙ κιι ι την ιι ι τ ίιι ν 
γνι,ψ(ζοι 1 <ΤΙ\'». Ι·:ν τη ιινιιζητιjοει ι)' α%ί_)ιj)ιίJς τοι• ι)ιι>τι οιμίί.1:τιιι η 
Ει''ί_)Ε<τι; των οχϊοι-:ων, ω ο:τοίιιι 1 1:τιί.uχοι•ν μπιιξιΊ των ιι,ωνομ�-'νων, 
1jτοι ο ΚίιΟοL_Jι<ψ<>ς τι,Jν ιι,ι•ιτι%ιί,ν νι>μι,Jν. 

IJuoς /)ιι0ι•η'ί_)ιιν ι>μως Ε(ψηνι-:ίιιν T(JJV φιιινομι'νων %<ιι τ(Ι)ν 
νιJμων, οι ο;τοίοι τιι δι�':τοι•ν. :τuοιτιμ:ιΊγΕι η ι-:πιιπημονικιj 1'u 1,•νιι �-:ις 
την Ε%ι)οχιjν ι•;τοΟ�ΊΤΗιJν (ι•;τιJΟΙ:ιτι; τοι• ιιιΟ1\)ος ι .. z.) %((1 τον οχηιω-



1 1 ') 

τιομ<JΥ 0Ειιψιιι'�ν (ηλΕΚΤl)()μ<1γvητιz11 0Ηιψί<t ΤΙΗ' ψιιτ<iς, Οι·ι,ψίιt των 
�ιι;ι11!<1 κλπ.), οι:rτω ί'>' f;Τ<tγωγιzι,'ις Ι-'% τι,�ν 11,ωvομι'vωv ;Τ{_><ΗJ;τ11Οι'ί vo 
ψΟιί\Jη, fl 1'11 1vιn1iv, Εις 1,ψι<ψιΎι1ς ιψχ<ίς. Λzολοι•Οι:ί \Jι•vι· ;τι,'>::: 
ΠΟ{_>Είιtν κω μι'Οοι'Ιον ιιντίΟι:τον της 11 ιλ<ΗΗΗΙ ιzιjς Ι'{_>Ι·ι'•vη;. Τιiοο�' 
λοιπιSv ω υποΟι'ω:ις, 1io1Jv κω ω Ου,ψίω της \:;τι<πrjμη; ί'>ι·ν ι ίvω 
Π{_><Lγμ<Lτιχ1iτηπς, <tλλιί μι'\J<t ι•πιψοηΟοιΊντιt την 1·;τ11nημov1z1jv 
f{_>Ει1νι1ν, Επιπι'•γμιιτcι ι'Ιι· της ιιvΟuωπίνης νο1111ι·ι,�ς. Δω τοι'rrο ι•;τιi
κι:ιντω κω Εις αλλιtγιίν, Τοι''tο κιηιtλογίζπω 1-' Ις ι)Ιί{_>ΙJς της 1·πιιπ1ί
μης, Ενιι'� τοι•νιι,'tίον Είνω ι•;τι'u ω•ηίς. Δι<iτι η ι·;τωηίμη ί)Εv ι'χπω 
των Οι'ωuιιι'Jν ί)ογμιιτιχιι'>ς, 11λ)Λ μιJνοv ι·φ' 1ioov ιtι-.τω ι!Ι'\'ΤΙ·'J.ι>ι'•v ι·ι; 
την μι,λι'την κ<tι ι·uμηvι'ίιιν των ψιιιvομι'vων. 

11 ι:ξαγωγ1ί ιτι•νι·;τιι'Jς 11ι•μ;τ1-' {_>Ιt\Jμ1ίτων ι-·z των 11,ι•οι;:11J\' Οt-' Ιι>l_)ιι,-J\' 
πι'uαν των ιφίων της ως ιίνω ι·uι'ι'•vη; ι'lt-'V t-'ίνω πλι-'ι>ν ι'LJ'(OV της t';τι
ιπ1jμης, ιtλλ' ι:πι1πημ1iν(ι)V οι οποίοι vομίζοι•v 1iτι 1\ιΌνιt\'Τ<ιι νιι <Πηι>ί
ζοι•v (J)(_Jl(ψt'V(tς ιι'Ιικ1ίς των (ιιτομικιί;) ((\'ΤtλJίιιιπ; t-Ί; τιι ι·;τι<ΠΙ)!lΟ\'Ι
Χ(! (°)ι:ί)ομι'νιt. ΟιΊτω, ΗΙχιίτως ηΟι'ληιΗιν τινι'; νιι τι(l 1τί1ΗΗ'V την 
ι'ννοιιιv της πι•uηvιz11ς ι-'νι·uγι·'ίιι; μι' την ι'ννοιιιν τοι• Ηt-'<>ι-.. Λί.ί.' 
ι'νvοιιι τοι• ΗΕοιΊ χ(Jψίς την ι:κι'Ιοχ1ίν ιiτι ο Ht-'ιi; ι'χιΊ ι•;τι·ur<ίτψ' ί)ιι'ι
νοιιιν (\Jοψίιιv), ι)οιΊλη\JιV %((1 <Jl'Vt:ίί)η(Jι\' ί'>ι·v ι'ίvω 1'11 1 \'((Τ()\' \'({ 

vοηΟιί, 11 ι:κί'>οχ1ί t-'Πί\Jη; ιiτι τιι ψι1χιz1ί zω πνιΊ•μιιτικ<ί ψιινιiμι·νιt 
ι:ίvω ψι1111zοχημιzιί ψων<iμΕνιt τι�Jν zι1πϊψων τοι1 t-' '(%!-'lj ιίλ1JΙ 1 οι•ι'lι'ν 
ι:πι1πημονικ6v f{_> Ι-'Ι<ψ<ι ι'χtΊ. 1 Ιιίντιι τιιι'rrιι <Πψ_>ίζο\'Τω Ης τον ι•λι
ομ<iν (�ί μηχιινοzι_Ηιτίιιν) ο ο;τοίος 1Jμ(ι); ί'>t-'ν ιι;τοτι).ι-ί 11 ι•111z1jν Οt-Ίι>
(_>ίιιv, ι•πιi την ι'νvοιιιν την οποίιιv ποvί\Jιψt'ν ιιvι,πι'uω. ιιi)Λ 11 ιλο
\ΤΟψΙΚ<>V \JtΊ\Jτημιι ι'χον την ιφz1ίν <iτι ;τι'uιιν τηc ι'•λη; zω τη; t-'νι·u
γι:ίιις οι1ί'>ψίιι ιίλλη <ψχ1ί ι•;τιίι>χΗ. 

11 Επιοτψιη <τι1νι·;τ11ι; t-Ί_)'(<ιζομι'vη ι·;τιι'(<ιιγιzι,ς μι· ιι<ι πηι�ίιιν την 
ΕfLιΕψίιιν (.:τ1φιη1juψ1ιν zω ;τι'ίι�ιψιι) zιtι μι' ι·:-πξι·uγιωίιιν τιJ\''Τι:J\' 
διιι το1• 1ψΟοιΌ λιiγ<Η' ι:ις οι•ι'Ιι-·μίιιv ι1ι'•γzι�οι•οιv διΊνιηιιι νιι 1-'ί.Οη 
;τι_Jος την Οuηιτκι-'ίιιv zω την 11·ιλ1ΗΗΗΙ ίιιν. 

Ο αποκuι 1 φιομ1i; η'λος ι-·uι·ι•νιί τιι; ι-·ν τω ιιvΟι_Ηr>πι,> zιιι τω 
οιΊμ;τιιντι Κfκι_Jι•rιμι'vιις. z1ιτ ' ω•τιiν. ί)ι•vι'ψι'ι;. ω ο.:τοίω ι'lι·ν ι•;το;τί
πτοι•v ιψι'\Jως Ης τιι; ιιωΟψΗ·Ί; μιι;. Ι·:ίvω λοι;τιiv ι>ι'rrο; '(Vιrιοι; τοι1 

ΚΕΚ(_)l'fψι'v1�ι1 zω ιJχι ιι;τ1izuι1ιι•ι; γvω1rτοιΊ τιvο;. 
Διιι νιι ψΟι'ί\Τη ιiμως τι; Η; την zιιτιίληψιv των zι·zuι•rιμι'vων τοιΊ

τωv δι•vιίμΗι)\' .:τuι'.:τι:ι \'({ ι-·uγ<ω01ί zιιτιιλλΙjλ (ι); πιι-'ζωv ;{((\' ιi,τι 

οι•ντfλΕί Ει; το νιι fμ;τοί)ίζη την ιj1ι•χ1jv τοι• να γvωuίοη ιι;τ' ι-:ι•Uι--ίιι; 
τcιι''tιις, τοι'rrο δ' ι-:;τιτι"α<ίνπιιι ί)ιιι zιιτιιλλ1)λοι1 ιω;.:ψπω; ;.:ιιι bιδιι
οκαλίιις (μι•1jω·ι,>; ως λι'γοι•ν οι ιι;το;.:uι•ψι1πιιί). η ο;τ11ίιι οι'Ιηγι-ί t-Ί; 
την διιιί<JΟηοιv ;.:ιιι την ι';.:ιrτιωιν. ;.:ιιτιί την ο;τι>ίιιv. ως ι'Ιι-'zι1\'ttιι οι 



α:;τοzοι•φιυτιιί, είναι δι•νιιηj zω η δι' ιι:;τοzιιλιΊ ψι·ω; γν<ΓJ<τι; τη; ιιλη
()ι·ίcι;. 

[ίνω F.ι•ν<'iητον ότι cί.μfοοι ιι;τ:οδειςFι; των ιΤΙ'fL-πl_)ωψιί.τ(Ι)ν τοι• 
α:;τοzοι•ιι,ιομοιΊ , δεν είνιιι δι•νιιτ<)ν να 1•:;τι1.οξοι•ν, ι•:;τιi την ι'ννοιιιν την 
ο:;τοίαν νοοι•μεν τcιί•τιι; ει; την Ε:;τιιπ:ιjμην zιιι την Φιλοιτοψίcιν. Κω 
τοιΊτο, διιiτι τιiι1ον τιι ιτι•ιι:;τεοιί.ιτμιιτιι <J<Η)ν zιιι η μ{Οι)δο; Ε(_)Ι'ιΊνη; 
cι:;τοη:λοιΊν Ι)ιιΓ,μιιτιι εzι-- ίνων μιiνον οι ο:;τοίο1 ϊ<ι:Οιωιιν 1:1; τψ' ιzιι
νιiτητcι νιι <ΤΙ'\'Ι'Ιί'!ητο:-το11jι1ιΗ 1ν τιι; ω; ιί.νω zι·zοι•μμι-'νιι; ι)ι•νιί.μι--ι;. 
Δ1ιι τοιΊτο ιiλιΗ οι cψχιιίο1 zιιι ιΗ \'F.ιΓη1--001 μιΊιπιιι b1ιιzηοιΊποι•ν την 
ιί.:;τοψ1ν <iτ1 ω γνι,JιJΗς cιιΊτιιι «οιΊυ λι·zτιιί οιΊυ γοcι:-ττιιί 1 --ίνιιι» zιιι 
,iτι «δ1' ιιμι'οοι• ι·:;το:-τπίιι; ιί.:-τπτιιι η ψι1χ1j των 1δ1-- ιr'Jν» (Ι Ιλιί.τ(Ι)ν). 

l:υμπ{ι_ιωτμα. Λ:;τι_i ιiιΗι 1-- i.1-'χΟψΗιν :;τοοηγοι1μ1-'νω; ιτι1νιί.γ1--τιιι το 
ιτι•μ:;τι'l_)ωτμιι ιiτι τιiιτι)ν η μϊΟοι)ο;. ιiιΗ>\' zιιι οι <ψίCονπ; ι:ν1-- ι1γι·ίιι; 
zιιι δοιί.ιπω; τη; Uι>ηι1z1-ίιι;, τη; ε:-τιιπ1jμη;, τη; ψιλοιΗΗ/ ίιι; r.<ιι τι Η• 
ιι:;τοzοι•ψιομοιΊ είνιιι ι)ιιί.ψψοι ιιιJ.1jλων zιιι 1-ι; οι1 ι)1--μίιιν οιΊγzι_>οι•
οιν :;τl_)(:;τει νιι ι'(_)χιιJ\'Τ<ιι. 

11 Οι_ιηοκι:ία (!); οχι'οι; της ιτι•νειbtj(JΙ'ω; τοι• ιινΟοιΓηι11 1 :;τι)ο; τον 
θΗiν δεν ιι,ιλ0ι')()ξ1--ί νιι Ε(_)/tηνι-:ιΊοη τ<ι φι•οιzοχηιιιzιί. φωνιiμι·ν<ι 
r.ι!Ο' όν τοιi:;τον 1-::;τιι'>ι<Γιzει τοιΊ το η f:;τωτ1j ιιη. Οι 1 ι)11ιι'ιι λι>ι:-τιiν
uιΊγr.ιΗ11 1ιJΙ; μπιιξιΊ Τ(Ι)ν ί)ι•ο τοιΊτων 1-:ίνιιι νοηηj. 

11 επιιτηίμη ιιφιψμι,,μι'νη <αιi την :;τιφιηιjοηιτιν r.ω το ;πίι_>ιιμιι 
(ιι:;τιi την ί.εγομϊνην ψ;πιοίιιν) r.ω 1·:;τ1'ςΙ'(_)γ<ιζομι'νη διιι τοι• <ψΟι11Ί 

ι.ιiγοι• το ι•ί.ιr.ιiν τη; Ι"(_)Ι'tΊνη; τη; :;τ ι_><ΗJ:;τιιΟεί ι)ια ι'>ι<ιψiι_>ιrJν 01-ι,ψιιr'>\' 
να 1-:ιψηνυ'οιτη τιι 1-:ι; τον ι•λιzιiν r.ιiοι.ιον οι•ιιΙ-Ιιιίνο,'Τιι (τιι ψl'(Jlr.ι�;,:η
μιr.ιί. ψιινιiμι-:νιι) zω νυ τ' ιινιιγιί.yη. Ι'l ι'>ι•νιη<iν. 1Ί; μίιιν ενωίιιν 
Ει_>μηνι-ίιιν Ι'l_)'{<ιζομι-'νη Ι':-τιιγι,Jγtr.ιr'J;. Ι fι!(_)ιιν των ιψι:::.ιJ\'ΤίιJ\' τοιΊτιι>ν 
ι)ι:ν ΕΙΟι'l_);(Ι'Τ((Ι 1] Ι';rΙΟΤΙJ/lη. 

11 φιλουοφία ιιψ' πι'ι_>οι• :;τι_>οο:-τcιΟοι•οιι νιι Ι%<ινιηοί(Jη τιι; ωτιιι
ΤJJ()Εις τοι• ιψΟι11• t.<i'{ot 1 ;τ:ι\Ηιν της ι-:ι_ψηνείιι; των ψ'(Jt%ι)χηιιιr.ιr'Jν 
φιιινομι'νι,ιν zιιι c::;τί των ιjιι•χιr.ιΓιν zω :;τνι-:ι•μιηιr.ιΓ>ν ιι,ιιινοιιι'νιι>ν. ι!); 
%(Η 1-:;τ:ί τη; cιoz1j; ·ι.ω τοι• ()%0:-ΤΟΙΊ τη; ι)ημιοt 1(_)'{ί<ι; ΙΊ_>γιί.ζπω ,Η((_)((
γ<ιJ'{ιr.(ι'); Ε% των cψzιΓιν ;τ(_)ος τυ ιι,ιιιν<iμι-:νιι r.ω ;τιιοι'zιΊ οιΊτιιJ το 
μι-'ιων τη; ;π1jι11'ω; τοι• ;τνι:ι'ιμιηο; Ης ιινι,>τι'(.)οι•; ;τνι·ι•ιιιη1%<Η1; ιψί
tο \'Τί ι c. 

Ο απωψυφιομιίς η'ί.ο; :;τιψι'z(Ι)ν ι -Ί; τ()\ 1 ; μιΊιηιι; 101 1 το μι((Jον 
τη; (ψ!'()()[ Ι ι·;το;τη:ίιι; των %1:%l_)l 1 /ψf.V(l)V ι)ι1νιί. ιιΗ1Jν τη; ι)ηιι1οι•ογίιι; 
r.ω ιιιποι\ τοι''Τοι• τοι• δηι.ιιοι•ι_>'{Ι%ΟΙ' ωτίι>ι•, ω; ι)ιιιτι·ίνι>\'Τ<ιι οι ι>;τιι
δοί τοι•, ιzιινο;τοιι:ί την ΕV<i(.)μηιτιν ;τοο; '{V<(J(Jι\' τη; ιι;τοί.ι''Τοι• ιιί.η
() Ε ί ( (::. 

Λ; ;ψο(J;τιιΟ1jι1η ί.οι;τ:ιiν ι:r.ιωτο; νιι ι%<ινο;τ:οιψ1η την ιJΙ•νι:ίι)ηοίν 
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T()I' ι)ιιt τη: Ο(_)ψ!'r.Ι'l'Τt·ι.1ί: (tνιιτιt()Ι,ι>; ;Τ(_)(); Τ()\' Η1·ιiν, Τ() ;Τ\'Ι ,·•ιιιt T()i' 
ι)Ι(( τη; ιι 1/.()(Jι)(/ 1%tί; ιJ%1'ψ1·(1); %((1 τη:: 1·;ι1ιπημι>\'Ι%1Ί:: 1 ιιι ,·,,·11: %1(1 
η'λι>;, ιtν τι>Ι,'Τ() 1-ίνω ι·ιι Ι%τιiν, την ,)11ιίιJΟ11ι1ίν τι>1• ι'\1ιι τη; ;ιι�ι 11,,ΙJ,·1111 -
ω; (tι•ηί; Tll_)(): %ιιτ(ί.ληψιν τη:: ιιλ11Ο1-ίιι;. 

( )ι'rτι' Τ() ΟLJΙ)ι!%ΙΊ,'Ι'(J()ω ιυ.ϊι:ιτπω {(;1() την ιι ιί_()(Jι)(/ \;'.tί\' .,.,_1(1 1 :1I-
0T1j/l()\'\%tjν ι' ι�ι·ϊ'\'{(\', ()\,'ΤΙ'((\ ΤΙ'J.Ιϊ>Τ((i((\ ((1,'1((1 Ι 1 1:ι,)ι'(ιι\'ΙΙ(I 1•.1· 
ωrτο1'1• ϊ)ιιον ;τι (_>Ι(ΗΗ>Π(_)ον μιί.ί.tιΠ(t 1 1 1ji(ι()1·•,·1, τι; ι ι:: τιι :ιιιιίγ 1 1<ι1ιι 
τι)ιΗ>ν :ίΗ(_>Ι<ΗΗiτt· (_)ι>\' ΟιtΙ'/Ι(ίtχι την ι'\ημιιΗ'(!'(Ιιιν ·r.1tt τιiιJ()\' ;τι L>ΙιJι!ι>
ΤΙ'LΗ>\' (Ι\'\'Ιϊι'\ητι(); /.((Τ(_)Ι'l,'ΙΊ Τ()\' ,1((\'ιΗΗ/ ()\' ι)11μιοι 1(_)'(()\' ((l'l ιj:, () 
ο;ι()ίι1; «.Ί(t\'t<t ι·ν ι!()ιι ίιι ι·:τ()ίψ!Ι ν,,_ 

Ίϊ) t>ΟΔΟ ΣΊ�ΙΙΝ Ι(ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΛ 

Ίίη ι ιπιίιι·ηιιτοι• χαΟηγητιί τιιι ι 1/α 1'1':τιιιτημι'ιιιι χιιι ιlχω)η_ιιιιϊχιιιί 
Ι:Ίιμ. ι::ιιμιιιϊιι•ιίλ ( /88(, - /ΙJ72) 

Τιt LΗ>ι)ιι ι)ι·ν ιJτιiί.11Η(\' %1!1 μ1\>ι1ΗΗt\' μι>\'() την :τιιιηι1η ;.,,ιιι ΤΙj\' 
JΤ(_)ι)(ιι. (ιλλιί Π(!<Η/ ι>ι)ιiτψΗ!\' %1 ι'ι)(Ι)1Ηt\' 1' 11:1\'ΙΊ'ιJι) %ιι1 ιJΤΙ)\' τ1· ;ι_ν1 1 . 
Lτην %<tλλιτι·χνίιι των (((_)/.ιιίι1J\' ιιν(ιτοί.1%ι(Jν ;ι_ι1J (_)ι(J\, ι'\ι·ν l\(_) ίιJ:(Πιι1 τι> 
(_Η)ι)ο_ ι)τιιν ιiμω; ιι ιιn(_)ι(>01)%Ι' 1π1; (ινιιιJ%ιι11 ι':: τη: Κ (_)ιίτη:: () ;ωί.ιτι
ομ(); ωι• 2.ΟΟιJ :i. Χ. μ(ι�ί μι· ι'ιί.λιι ί.ιΗ•ί.1>ι'•ι)ιιι j\(_)ι'Οη%ι· %1 ο j\ιιι11ί.11ί.:: 
τοι•;. Τφ• ιψχιιt<>Η(_)Ι) :�ιιι_>(ιιπιι1τη ΤΙ>ι' ι_><iι'\ 1>1 1 (t\'(t%ιί.λι•ι1I1· ο ι·οι'ι•νι
ηj; τοι• %(_)Ι)Τt%οι'• :�ολιτιιτμοι·• %(ι011γητιί; 1:,·.ι11s 1 πι; ιιν1ω%ιιιι ι'; ΤΙΗ' 
1 1)0� %ω :l(_>(t'(fHΙTl%<t το (_)ι>ι)ο ι·%ι·ι' ξι-;,:ι,J(_)ί'C.ι, μιΊΗι ο· 1iί.ιι τιι 11 ιι\rrιι
<Πl%ι'ι %ιιι :l(_)(!'(!((!Τ\%ι'ι λοι•λοιΊι)ιιι. 

LT))\' %/.ίtΙΗΤ\%1] �·:τοχtj τη; 1 ).ί.1ί.ι'\ο; 1ι;τ' τιι ί.ίγ1ι ι' (_)'(ίt ;ιο1• ιJι(ιΟrj
χιιν /)λι':�οι•μι· τιι (_)ιi,'\ιι ΙΠΙ)\' 1)1ιι%ιi1ψηιη) ()(ιί.1ίμι1J\'. ιπην (t:τt,%(>\'lj(T!j 
(_)ι>ι)οιΤΤΗ/'tt\'ιιJ\' (t:i(ι,•ι,J ΟΙ' ιιγγι-ίιι X(tl ο· �-χτ1•;ιι(ψιιτ(ι 1τ�- τ(ί.11 οι•;. 
ΜtΧ(_)Ι] 1ι'\1·'(ι :τιιί(_)νι>μf γι' ιιι•τ1i ιττη ι'\11ιχοιτμητ1%1j τt'ϊ.''Ι) τ1IJ\' :τ(_)ι,·η11J\' 
χ(_) ι)νι,Jν τοι• χο1ιττ11ινιο μο1·• οτη (11Jγι_>ιtι/ϊ%Ιj των χιιτ(ι%1ψ/\1,·J\'. 
]1οι)οιττι'φινο; χιιι (_)Ο ι)ιi%λ(ιι'\ο; %((1 γ1(_)λ(t\'τ1·; μ�· (_)Ι>ι'\ιiιι 1•ί.ί.ιι j\ (_)ι'
οχο,,:ιιι ιττοι•; τοίχοι•; X(tl Οι_><)t/ οι•; των ι•:�ογι --ίων. 

LTIJ χι_>ιοτ11ιν1χ1j τι-'χνη ιτ1•νιι,·το1Ό μ�· οτο ιτιΊ μ/·\οί.ο ΤΙJΙ' Λγίοι•
Ι lνΗ-,flίΗι>;. οτο (_)ι'ιμ11 ο; τοι• :��'(_)Ιί!Η (_) tοιΌ ι'νιι Τ(_)Ι<ιντιί.ιι ι•ί.ί.ι1. Ζ:το 
fl!'(T((\(Ι)\'(t j\01Ίχ�· μ�-γιιλι'rτt'(_JJ) ι')1(ι,'\οιτη ιττη ζωγι_ιuιι ιχιj. κ((\ τιiπ ;,,ι ιι 
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cψγ6τε(_)α εδ(iξcωε πολλοιΊς: ζωγ(_)ιί.ψοι•ς ποι• μιμψ)ι;ων τα χ(_)ιίψω(ί. 
τοι• και ψημίοτηκιιν απ' τις ΕΙκ6νες τοι•ς, ο<ιν τοι1ς V;ιι� Ι Ιι1)1Sι111, 
S;1 ίι1Ι - Jc:111, Ο�;ιρlίη κλ.,,. 

Εξαψπικι>ς ζωγ(_)cίψος φυοιολιί.τ(_)ης είναι ο J;ιι� V;111 Ιλyι:k ;τ.οι• 
ιπο cψι(ποι•(_)γημu τοι1

, στο /-\ωμ6 της εκκληοίας της Γιί.νδης ζ(Ι)γ(_)ιί
φιοε πιιrτιί. την uνΟιομ{νη Π(_)ιί.οινη ζι,Ηj ποι• π(_)οεξ(ί.(_)χοι1ν τ' ιί.γ(_)ια 
κι1κκινα τ(_)ιcιντιίψι•λλα. Ο ίί)ιος ζωγ(_)cίφος ετ<ιξί('\εψε οτην Ιοπ(ινία 
κω Πο(_)η>γαλλία κω ιΊ(Πf(_)Ct ζωγ(_)(ί.ψιοε τα λιΗ•λοιΊί)ω τοι•ς κω το 
εκατιiμφι•λλο ποι• 1jταν cίγνωιπο οτις /-\ιi(_)ειες χιίφες. Εικι>νες της 
Γlιιναγίας μ{οιι <πιι Τ(_)Ι<ιντιί.φι•λλ(t είνιιι των Stcrli;ιn l .0l111cΓ κιιι 
M:1Γli11 Sι:Ι1οη�;ιι1ι:r. Το Π(_)ο/-\ηγκ1<tν6 ι:ίδος ποι• νομίζΗω πως 1μΟε 
απ' την Λνιιτολ1j χιιτιί τοι•ς χ(.)<>νοι•ς των οτιιι'(_)οψιψιιί>ν κιιι ποι• 
είνω η ο;τοι•δω<>Π(_)η κη;τει'ΤΙΚΙ] μο(_)ψΙj των /)()(_)!'ινιί>ν ιπο μυτιιίων<ι 
Fζωγι>ιιψίοτηκε ιι;τιι(_)ιίμιλλα ιι;το τον Ι Ιιι�ο V;ι11 Ι)ι;ι- (ίocs οτο πε(_)ί
ψημο f(_)'(O τοι• «Το π(_)οπιηο(_)ικι> ιιμιί(_)τημιι», ιπη Βιϊννη. 

Lτη χιίφιι των λοι•ι.οι•διιί,ν, ιηην Ιτιιλί<ι , ο Τ,ιιlιlcο (j;ιιlιlί <Jτη 
</>λιι>(_)Fντίιι tι,)γ(_)ιιψίζει την «Λνιί<π<ωη» ιπη S,111\;1 (:ηκc κω γι''(_)ω 
(ΠΙ] Θυ)τ<1κο ιί.γγι:λοι γονιιτιοτοί το;τοΟΗοιίν ιινΟιΗ)οχι:ίιι με λι--ι•κιί. 
κω κιiκκινιι (_)(i<)ιι. 11 ανιι;τιφ(ιιπιωη μονιιδικοι• (_)<i<)οι• ιπις ψι11JΙκ{ς 
τοι1 λΕπτομ{(_)ι-:ιες κιιι πλωηικι>τητιι κιιτι,φΟιί>ΟηκΕ <Jτην ιτιιλικιj 
η'χνη /-\(_)ω'\ι''ΤΙ"(_)<t τοι1 (ί;ιιlιlί. Ο 1-'ι:Ιίχ l{osι:11 ιπο l-\ιl-\λίο τοι• «11 ψιΊοις 
ιπην καλλιπχνίιι» εγκωμιιί.ζι:ι ϊνιι <ιπ' τοι•ς μr:γιιλιΊη:(_)οι•ς uι-:ιιλιιπιί.ς 
του Qιι;ι\Ιηκι:11!0, τον 1,,ιι>Ιο Uι:cι:llo ποι• ιινιι;τιι(_)<ι<πψτε το ιινυτολί
τι·,ω εκcιτ<1μψι•λλο μ�· ψωτογι_Ηιψικιj ιικuί!-\ι:ιιι κιιι κιιτιίφΟιιΗΤΕ τη 
δι•οκολη πι_Η>ο:ττικιj ιιπικιiνηοη των ΠΗ<ί.λων τοι•. Ο l'l1ili1ψo Ι .ίfψί 
οτην εικι>νιι τοι•. «11 Ιlιιν<ι'(ίιι <Jτο διί.<Jος» τι>1• μοι•<Jι--ίοι1 τοι, 
Β�·ι_Η>λίνοι•, μιιζί μι: τιι ιί.λλιι λοι•λοι'•ι'\ω ιιφίνει νιι φιιίνfτιιι το ιί.ωΤ(_)ο 
η_>ιcιντιίψι•λi.ο. Lποι•διιίος ζιι)'((_)<ί.ψος λοι•λοι,,'\ιιί>ν ιπην Ιτιιλίιι ι:ίνω 
ο 13οtίι:ι:11ί ;τοι• ιπολίζ�Ί τις ι:ικι>νΕς της Ηι:οτ<iκου με <•>uιιίιι λΗ 1κιί. 
κιιι κιiκκινιι �·κιιτιiμφι•ί).ιι. 11 κλιω<Jικιj ομιψψιιί. τοι• (_)<i,'\011 ιινιι;ττι•
zΟηκε ιrτιι �'(_)γιι τοι1 μι:γιί.λοι• ψλ<ι>(_)ι:ντινοιΊ «/ 1 ιί.νοιξη». «η γι'ννψτη 
της Λψ(_)Ο<)ίτης». ιιι.λιί ΠΙΊ_>Ι!-\ιί.λλπω με κιί.ποιο μ�).ιιγχολικιi τ<iνο 
;του πt_>οοι)ί<)Ει οτο λοι•λοι·•ι)ι κιίτι ιιψιΊοικο, γιιηί zι>η<JιμιΊ'Η ι>χι οιιν 
κομμcί.τι ιιπ' τη ψι'•οη, ιιί).ιί. οαν ιιλληγ<ψΙΚ<> ιπολίι'\ι τοι• ;τιψιιμι•Οιοι•. 
2Ε κcί.;τοιιι τοιzοΊι_Ηιιι,ί« τη; Ιlομ;τηίιις Είνω ζι,ιγ(_)«ψ ιοιη'νη η 
Λu·--:.ιιδίcι (_)Οι)οιττιiλωτη. 

11 ζωγι_Ηιψικ1j τοι• (_)<iι'\οι 1 �·πι:·ι.πίνι-:τω (!τις γι'(_)/t<tνικ{ς ι--κκλη
<JίΕ;. Ο Ι)ίίι·cΓ (!τη «l,οι)ο<Jη:ψιί.νωτη '(l<)(_)nj» τοι•, ποι• Ι-\ι>ί<Jκfτω 
ιπην I Ιu(ιγιι, ζωγι_ΗΗf,ΙCΕι τη (-)ι-:οτι>κο, τον Ι Ιιιντοκuιί.τοιΗι, τον Ιηιτι>11 
κιιι τιως <t'('(�-'Ϊ.οι•ς μ{οιι ΟΕ !_>Οι)οιπ{ψινιι. 
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Ο μ�'γιίλ()ς ι'\ιί(}κιtλ(); της ι-·,ωχιί; Β,ιη>ι.:k, <> l<ιιl1ι.:11s, 1-ίνω ηyι,ιμ
ι_Η>; τ()υ ι_>ι>ι)οι, φίλο; κω ;ωλλιιί �:ικιiν�·ς τ()t' μι' <ΠΙ'ψί.ν1ιι ιι;τ' ιί.ν!Jη 
κω κιφ;ιιΗΊς ;ιι-.ω<Η<r>νοι'ν την Ι Ιιινιtγίιt κιι1 μιιζί μι' 101 1; l·'yt, Sιι1,ιlι.:ι·
κω Sι.:Γ!!,ι.:Γ rιιψοι•(}ίωΗtν rιολλι-'ς ΗΚι>ν�-ς ποι• τιι ι_>ιi,'\ιι ζωγ(_)(((J Γ�ο
ντω μl' ι-·ξωι_>1·τικιί λι',rτ<iτητιι. 

2:την Ολλιινι)ίιι τη ζωγι_>ιιψικιj των ι_>ι>ι'>ων ι ιοιίγ((γι· () J,111 1 λιvίιlι 
ιlι.: 1 Ιι.:ι.:111 Π()l' ι'ζηι11-' πολιΊ οτην Λ μl)t'ι_ΗJ<ι κ<ιι γνι,ψι(}1· τι�ι•:: 
Φλιψ((νι'\οιΊς τις λι'πτομ �-'ι_η-ιι:ς τη; ολλω•Ι)ικιί; ζωγt_>ωι,ικ1ί;. 11 
Ολλιινι'\ίιι, γη των λοι•λοι•ι'\ιι,ιν, τον Ι 7ον ιιιι,ινιι μι' ι-·ικι1νι·; κιιι τι_Ηι
γοι•Ι)ιιι <t:τιιΟιινιί.τιιΗ· τι>ν /lωJιλιιί. των λ\Jι•ί.ιJΙ•ι'\ιι,'ι\'. ( )ι ()ί.ί.ιιν,'Ιοί 
ζι,ιy(_)<ίψοι Ι'ίνιιι οι πι_Η1ηοι ;τι>ι 1 ι-·Ι)ιί.Οι•νιιν ιηι; ί.�-:ττ1ψ1'ι_1111-:: κιιι 
ομιφψι�-'ς (}χtjμιιτο; κω χι_>ιι'ιμιηο; τι,ιν λοι•ί.ιΗ•ι'\11,'ιν κιιι 1·:τ1'μ1 ινιιν 
ιπις ιινι-·:τιιί(}()ιιπ; 1)ιιι/-\ιιΟμί(}!-'t::: Τ(Ι)ν Χ(!<ιιμι'ηtι)\' ,(Ι)l' 1)1·ν 1)ιιικι_>ίν1)
ντιιι ιποι•ς μι-·γιί.λοι•; ιπ�-ιι ιί.νοι•ς T(l)V 1'11ωι ιi ι_>ι,ιν :::ι,ιγ(_)<ί.11 ι,ιν <J<<ν τοι• 
l<ιιl>ι.:ιιs. 

Ο J > iι.:ηι.: l<,111sι>11 Ι'tνιιι ο (}:ΤιΗ•1'\ωιiπ ι_>ο; (}χ1·,)ι(((π1ί; τη; 1':τοι.1ί; 
Ι�ι>ακο. ιi;τοι• κιινι-'νιι; ιί.λλο; ι_>ι•Ομιi; ι)�·ν ι�τολίι1τηκ1' τιiι11> μ1· Τ() 
l_)()()() ()(}() ((t•τιiς. () ;τι-·t_>ίιι,ιιμο; ζι,ιγ(_)<(Ιj,\J; Τlι)\' ((\'!JιΊ,ιν Φίί.ι;τ:ω; -
Οιtο Ι�ιιιιt,ι.:, ;τ()ι• ιιιοΟημιηο:τι>ίη(}f ιηο ι_>ιi1'\ο τιι J.(_)ι,ιμιηιι τι>ι• λι•κιιι•
yοιΊς Υ.<ιι τοι 1 λι•κιiψ,ιτο;, ι'ιψιοι· 1'(_)γ<ι :τοι• τον !'()ι>ς<ιιΗιν. Λί.ί.ι'ι κ<ιι <> 
((:;τοκλt-Ίιπικιi; 111)\' ι_Ηiι'Ίων ΙΊίλλο; ζι,ιγι_Ηί<ιο; t > iι.:ιΊ·ι.: .lι>sι.:ι)lt l{ι.:ιl\Jlllι.:
<tψlf{_Hι)(JE ;τολλιί χι_>ιiνω <Π<> ι-·ξιιψπικιi ι'(_)γο :τι>ι• !-'ι)ημιοιΌι_>·/ψ!!. L' 
ιιι•τιi χιφιικτηι_>ίζι>\'Τω μ1' /.!':ττομι'(!!ΊΙ'; τιΌ:ωι ()ιωι ιi(_)ι,ιν t_>ιi()ι,ι\' :τοι• 
Οω•μιίιπηκιιν :T!-'(_)l<HH)H'l_)() ((:1() κιί.01· ω.λο fι_>γο. 

ο ('ι.:sl>ω11 ()!-' κιί:τοω ΗΚ<)V(( T\Jl' ;τοιΊ/\γιιλt-· <Π() L<ιλι>\' T\Jl' ιs,ι.;4 
πιφ(ίιπψη: ιι;τιi {νιι τιί.ψ> νιι /)yιιίνοι•ν τι_>ιιιντι'ιψι•λλιι ;τοι1 '(f'\'Vιj!Jη
κιιν ιιπ' την η'ψ(_)ιι μιι;. 

Οι ζωy(_)<ίψοι \V;ιttι.:,lll, ι.,ΙΙΙι.:Γι.:l κω 1-- ι·,ιt,1)11,lΙΊI Ι!Τ(( ,!Ο(_)Τ(_)<(ίΤ<(
των μ' ι-·ςιιψπικ1ί η'χνη :τ(_)1iι1Ο1·ιΗιν ι_><iι'\ιι γιιι \'ιι ιπι>ί.ίοοι•ν τι:: μιψ
κηοίι-·; Τ(Ι)ν. 

Λλλιί ιΗιν τοι•; :τοιηΗί; κι οι :::(Ι)γιΗί.< οι ιiί.ι,ιν 1(1)\' τιi:τι,ιν μικι_Η>ί 
κιιι μι-·γιί.λοι ιιγιί.:τη(}<tν το ι_Ηi1'10 :τοι• Ι'fll' t_>ΙιHJt-· :τιί.\'Τ<>Π τιι Ι·'(!Ί<ι τιιJν 
κιιι ι-·ίνω τιi(}οt :τολλοί :τ<Η' <Η'Π τ« ονι\μ((Η( 1(1)\' μι·'(ι'ιί.ι,ιν μ:-τιψι-ί 
κιινFίς νιι ;τι-·t_>ιλιψt-Ί ιπο 011\'Τ<>μο ιιι-τ,i οημ1-ί(Ι)μιι. 

11 γλυπτιχιj :-τι>λi.t-'; ιι <ψι-'; 1'1)(Ι)ιJ!' ιπιι ι·'(!'(Ιt τη: Τ() /<tt_>ιτι,J!lt'\'() 
οχιjμα τι>ι' ι_Ηi()ΟΙ'. L�- %ιί.:τοιιι ιJιιι_>κιΗ/ ιί.'(Ο τη; Vill;ι Λ/11;111ί ιπη l'ι,-)!lη. 
;τιψιιπιίνοντω οι yιί.μοι τοι• \ \ηλ�-'ως κιιι τη; (-:)1'111)0:· ιπιι l)ιrJt_><ι ΤΙΙJ\' 
νΗ1νι\ιψων χιφί'ζοι•ν μιιι ιι:τt-'t_>ιι\'τη γιt_>λι:ίνι)ιι ιι:τιi (_)<>ι'Ιιι. Lτι; κιιΟ()
λικ�'; Μητt_>ο;τιiλt-:ι; ιυ.�-':τομι-· (Jl'χνιί 1-'IΚ()\'Ε; τη; (-)HJT1)%()I' ;τίJιl<JΙΙι)
μ{η:; μι: μι:yιιλο:τψ:;τ1j τι_>ιιι\'Τ(tιι·ι•λλιι ΟΚ(ιί.ιιrμι'νιι οτο μιί(_)μ<ιt_>ο ιj 
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σrο ξί•λο. Το ιτι•ν(ιντοι•μ�· ιπιι �'ι,Jγα τοι• Υ:ιι - Stossz στο Sι - l.on:11z 
της Νιψι:μ j){ l_> yης, ιS;τοι• η Ιlιινιιγίο μ�· τον ΆγγFλο τοι• 
Ει•ιιγ'(FΪ.ωμοιΌ είναι ;τλuιιτιωμ�'νοι μF uι1ι'Ίιι. 

[:τίι;ης ιτι•νιι\'Τοί•μf το uιiι'Jo ΟΕ ;τολλιί. οι%ιiιτημιι %ιιι νομίομιιτιι· 
ο Λοί•Οηuος μιίλιιπιι είχ�: l_)ιiι'Ίο ιπη οψl_)ιιyίΔιι τιΗ•. 

11 uιιχιτατονικιj ιπ<ι ιπολίομιιηί. της, σαι ΔωζιΓιμιιτιι των ιψιi
ιι ων. ιπα %ιψιν0ιιι%ιί. %tον6%l_)ιινιι, ιποι•ς μι--γιί.λοι•ς %Ι 1%λι%οι•; ι•(ιλο
;τίνιι%ιις των γοτΟι%1,'ιν �-%%ληοιι,'ιν ιτ%ιιλιοηi ιπις ;τιiuπς των μπιιχι--ι

l_>ι"ςπω το λοι•λοιΌbι ιιt'Τιi γιιι νιι bείχνι-ϊ πω; η Ε%%ληοίιι είνιιι ιιψιt'
[Ηιιμt'νη ιπη χuιιπιιινι%1j ιιγιί.;τη %ω η ;τιiuηι της �-ίνω %λι-- ιομ{νη OF 
%ιί.Ο�: μίιω; . 

.Lι•νιιντοιΊμ�· το l_)ιibo ιπην ιφχιπ%τονι%1j uοζι'πιι ;τοι• τ' ιiνομcί. 
τη; ;τl_)<>Fι>χπω ιι;τ· το λοι•λιΗΊ1"\ι, ιιν %ιιι το ;τοι%ίλμιι τοι•το της l_)ιψιι
\'ΤΙ%1j; F;τοχ1j::: 1--ίνω τuίμFl_)ο 1j πτuιί.μt'l,><> ιιν οι•μ/1ολί'C.π την ιιγ(ιι 
τuιιί.ι'Jιι 1j τοι•; 4 ιι;τοιπιiλοι•;. t'νιΓι το l_)ιiι\ο t'ινιιι ;τ1'\'Τιί.μ1'l_)ο . .LΠ] γοτ
Οι%1j η'ι.νη /1L_Jίο%οι,μF το uιi1'10 ιι;τFι%ονιιψι-'νο ιαuι/-\ι'ιπι·uιι OF JHJl_)
n:; %ω λι'Οοι•; Ι'%%Ϊ.ηοι1,'ιν %ιιι ;τι\>γων %ω ιπιι ;τοι.ι•χuωμιι ;τιφιί.Οι•
ι.><ί. των. Τι> L_Jιiι"\o. οι\ιj-\ολο τη; ιιL_Jχιι(ιι; Η%τονι%ιj:::. ι'Ιιιιτηu1\Οη%1· %ιιι 
ι;ί•μ[1ολο τ11J\' Ι ).1,ι•Ο�'L_J1,ιν Η%τι\νων. 

L' ι'νιι 1/.(Ι}l_)Ιι\ %0\'Τιί ιπο Λμj-\οιΊuγο %ιί;τοιος %ιιλλιη'χνης ι'χιωι· 
την ιιγιι;τημι-'νη τοι• . .Lτον ηί.ψ> της 1-:;τιίνω bι-:ν ιίιι·ηοι· νιι γοιιψ1:�-ι 
11νομιι, ;τιφιί. Ο%ιί.ι.ιοΕ ι-'νu τοιιινηίιι, ι•λλο %ι' ι'γuιι ψι: ιι;τιi %<ί.τω: 
,/Γ:τοι 1jτιιν !'%!·:ινη». 

Κω ιιλιjΟ�Ίιι η ιι;τλιj ιιι'Τιj ιι-ι>ιίοη ι'Ίι--ν ι'Ίι-- ι'χνt'Ι μιiνο τον ;τι\νι> !'%1-ί
νοι• ;τ.ιΗ1μ1-:ιν1'. ιιλλιί. ψινFl_)ιι'ινt·Ί %ω την η'λt-Ίιι ομιψιι,ιιί ;τιΗ' ι'ψιιγι' 
%<ιι ;τολλι-'ς 01--ι.ίi:'>1--; bι-:ν Οιι �Lιοt_>οί•οιιν νιι ζι,ιγ[_)ιιψι'ιιοι•ν ηλυι\τι'l_)ιι. 

Μ' ιιν το uι\bo �·τι>οψ>ι'\11τψτι' την ;τοι'ηοη, τη tωγuιιψ%1j. τη γλι1
-

;ττι%1j %ιιι την ιιιιχιη%τονι:,,_ιj b,v {μι--ινι' ιιbιιί.ψ1ψο ιrτη Μουι,ικιj. 
'Οί.οι οι μοι•ιΗ%οί %ιί0ι-: ιιξι'ιις ιιιι,ι�'l)ωιΗιν τις t-:%λει.τι1ηu�·ς ιτι•νΟ1'-
01Ί; των - %ιιι ι-:ι'ναι ;τοί.ι.ι-'ς - ιπο λοι•ί.οί•ι'Ιι ιιι'ΤιJ, ;τ[_)ιΗί;τ<ιΟ1Γιντιι; νιι 
ψιί)).<>ι'\' ιi.τι (-)ι,11ς μιiνο μ.,,ιψι-ί νιι τιιιιγοι•bιjοπ. 



ΚS!2.'Ί'Ι 11 ΙΛΛΛΜΛ 

Ι,όδυv μυωωβ{iλημα 

!:Ί[,Ι:τrκ, ύ.γι_ιιιJ. ,ιι' {ι>ι,ι_ιι ιι Ι/ /i(J.!_Ιl'ΧΙϊ,ΙΙΙιιιιιι1 
ΠΟ/! j.l, {πιu.ιπ χιιιι_ιιc_ lf Ιι!ΤΙU Κ{J.f ,11' lfl'!}I ' χιιι(!{( ΙΙΙϊιτιJ. 
Υ.Ι (Ιίψ1. τηιι ι,ίuι1. JΤ!_ΙΙ)ιψι·ιιυ. 1/(1. ιJ(Ι!(!Ι{1(Π(ΙΊ /iι1.υιύ. 
ιπη χιωηιτμ,'ι ιη ιπυι1τυ.. 

Μυ. χτ{ς κοfJιι'ις ,ιι,· Οι1ιιυι 1/'Ι το γ{λιο TIII' ΜιιυτιιιΙ' 
κω Τ{_)<J./iηξι1 11(1 ξι_.1.11ι1.fiuι,Ί Τ. ιψχοι'ι1 ΤΙJ. ,IIIJΙ'IJ,ιllT/11., 
ιπο Jτ{_)(ΙΊΤΙJ ,ιιιιιτχο/111λη,ιιι1 π•ι1ς υι1ι)ΙJΙ' ,ιιι1χι_ιι1•111' 
,1101 1 ι>ι1χι_ιι•οιιιι τι1 ,ιιι1τιο. 

ΛΝ:\ΚΟΙ 'Ωl.:11 

Το νι'ι> Δ. L. τη; (-)ι'()()()(/ 1:-<1j; ι-:Τ((ll_)!"ί((;. τι> ο:τοίον :Ί(_)()!':-<ι•ιj 1 1· 1'% 
τη; Ι'ι-·ν. Lι•ν1·λιΊ\11·ω; τη; 5 - 4 - ιJ:-; :-<<η<ψτιι1Uη ιΊ; 01ι'ηι<ι ω; 1·ς1j.::: 

Ι'ι--ν. Ι'ι_>ιψμιιη'ιι; (Ι Ιι_>ι)t Ί 'ψο;): 11((\'ιιγιιι'ηη; Λνιιγν1ι'J<ποι• 

Π ι_>οοΟ. l't.\'. Ι'ι_>ιιμμ. (Λ,,:ι:τι_>61Ί )ι_>ο;): Λο:τωιίιι Κωιπ11/)ωιίί.η

Ι'ι_>cψμιιπι'•; ι:(!(ιJΤΙ'l_)l%01-,: l
0

E(r)l_)γιo; ('%(_)1\'l((τ()(); 

Ι'ι_>αμμιιπι'•; 1:ξωπl_)Ι%ΟΙ1 : Ι't'(Ι)(_)'(ΙΟ; Lt/\ι_> 1j; 

Τιιμ ίιι;: C-) Η)ι)(,)l_1ο; Κι ιτι 11 ιι ·1j; 

Υπι:ι'•Οι•νο; ΙΛl}:ΟΥ: Χ<ψιίλιιμ:το; Μ:τι'ιι_>ιι:-<λη; 

Μt'λος: Κωνιπω,:ίνος l'ι:>ηγιψιιί.ι)η; 

Μι:'λος: Μιχιίλη; Γι_>ηyιψίι>ι• 

Ιι:'λο;: Ι ·:λ�'νη /.ιιμ:τοι'•ι_>ιι 
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ΣΕ <Ι>�ΠΕΙΝ<ΠΕΙ'ΟΥL KO�MOYL 

Ο Ιωϊιννης Μ;τυοιΊμης γ1-:νν1jUψ:f ιττην ΛU1jνα το 1910 κω ο;τσιΊ
διιιπ υτο τμ1ίμα ;τολιτικιίιν μηχιινικυ'ιν τοι• Ε.Μ.11. 

l]ιψϊιi.ληλιι μΕ την f;τιιγγΕλμιιτικ1j τοι• Ει_>γιωίu ιηο Υ;τοι•ι_>γΕίο
Δημοοίων 'Γ:ι_>γων. ιψγιίνωιJf, ιrτη διιίι_>ΚΕΙU της Κιιτοχ1jς, ;τωι'>ικι-'ς 
κιιτιωκηνu'JυΕΙς οτην ;τι-:ι_>ιοχ1ί τη; Μον1ίς Κιιιοιψιιιν1ί;, ιπο κηjμιι Λ. 
LΙ'YΊL)l)I-, κιιι ιπον I ΙιψιίδΕΙιΗ> Λμιιι_>οι•ιJίιΗ'. μtΊΗι ιι;τιί τοι•ς κιiλ..,--τοι•ς 
τυι1 ΕκδοομικοιΊ L(ιψιιπίιJΙ 1 «Υ;τιιίΟοιος Ζω1j», ();ΤΟ\1 διι-:η'λΕΟΕ ιιντι
;Τ ι_>()Εδι_>υ;. 

11 γνr,ψιμίιι τιΗ' μΕ τον Διι)ιίιτκιιλο Λντιίινιο Λι'>ι>1ιινιiποι 1λο ι•:ηjι_>
ξι:: κuΟιψιιπικιj γιιι την ζ(J)Ιj κω την διΗίιτη τοι1

• Γ;τί ιτι:ιι_>ιί ι:τιίJν Εδί
δcιξε υτα ψιλιωοψικιί Εί_)Ίιιιηιjι_>ιιι κιιι t!γι_>ιιψ�· μι-:λι-'πς γιιι ;τολλιί 
φιλουοψικιί Οt'μιηιι, ιινιιψι-:ι_>ιίμΕνος ιττο ;τνυ'1μιι τη; κλιωιτικιίc 
cψχαι 6τητιις με ιη:Ι1ιωμιi κιιι ιιγιί;τη. Μt'λος της (-)1ΊΗJοψικ1jς 
Ετιιψιίιι; ιι;τιί το 1 <)44 κω μΟ.ος της Λι_>χιιιολ0Ίικ1jς Ι•:τιιιι_>ι:ίιις. 
Λνt!πτι•ξε κιιι ε;τιιγγι-:λμιιτικιί ι'>ι_Ηιιπηοιιίτητιι (J)ς πι_>οϊιmίμπος ιπιι 
t'ι_>γιι κιιτιωκ1-:ι11ίς τοι• ι1ι){_)uγιιιγείοι1 τοι• Λγ. Ηωμιί κιιι της Υλίκη; 
γιιι την 1Ίι')(_) ι-:1. 1 ιτη t(J)ν ΛΟηνιίJν .  Το 1 IJ.'i3 ιηοι•ς ιτι:ιιφοιΊς �:ης 
Κι:ψιλονιϊις ι-'λιψι: μt' ι_>ος ως 1:;τιΙΩ,(;τ(J)v μηχίlνικιi; ιπιι ι'ιιγrι ιινοι
κοδιiμηιτης τοι• νηιJΙοι'•. 

Μπϊι την ιι.ποχιι'ψηιτ1j τοι• ιι;τιi το ι•;τοι•ι_>γΕίο Δημοιτί(J)v 'Γι_>γι,ιν, 
οιινt'χιοι:: την ε;τιιγγι:λμιιτικ1j τοι1 ι'J ι_>ιωτηιιιι\τητιι (J); πι_>οϊιπιίμι-:νος 
των πολιτικιΓιν μηχιινι·/.ιίιν τοι• «Ι'ι_>ιιψι-:ίοιι Δοξιιίι'>η», ιπιι �' ι_>γιι μι-:U
της κω κιηιωκι-:ι•1jς ιπην Λφ ιιικ1j, την Μ1Ίrη Λνιιτολ1ί, την Λμ1:ιιικ1ί 
%(!1 την ι:ι•ι_>ιι'ι;τη. 

Μπιί την οι•ντ:ιιξιοι'>ιίτηιηj τοι•, ιιψΕι_>rίιΟηκι -: μι: ζ1jλο κω ι•;τι:ι•Οι•
νιίτητu (Π)]\' ({\'(Lι)ΙΙ)ι_>"(<ίνιι)<Τη τοι• «Λι_>χιιιοιι,ίλοι• Ομίί.λJΙ 1 ι:κι)ι_>ομι,'ιν» 
(Λ.Ο.Ε.) τοι• οποίοι• ι•π1\ιιξι: ;rι_>ιiι:διιο; ιιπιi το 1 1)74 κω γιιι μιιι ι:ικο
οιιπίιι ;rΕι_>ί;τ.ιΗ'. Lτις ομιλίι-:ς - ξ�·νιιγψ11'ις τοι• ιτι-: ;τλι:ίιποι•; ιιι_>χιιιο
λιγικοι'•ς χιίψοι•ς τη; 1·).Uιδιι;, ο /(J)ιίννης Μ;τι_>οιΊ μης, ι'•μνηοι: το 
<ψ/<tίο ;τνι:ι·•μιι, ι)ι:ί;νιJ\'Τιις ϊτοι την ιιξίιι της 1 1 ποι_>ικ1jς %111 πνι:ι•μιι
τικ1jς μιις πιιι_>ιίδοοης, ;τοι1 ιπ1jι_>ιξι-: την ί!ίCιι της 1-:λληνικ1jς φι•λ1jς κ111 
ιφιοΟt'τηοι-: τιι �η:γιί.ί.u της ;τf;τί_)ωμι'νιι. Οι ιιι_>/Ι·'ς τοι 1 Ομίλοι• 
«Φι'>ιΗς, ιιλ1\Οι-:ι11, ιινΟιιω;τ.ιομι>;» ιι;τπt'ί.1-:ιτιιv την /)ιίιτη ;τιίνω ιπην 
ο;τοίιι Ε ι_>'(<ίιττηκιιν κrιι ι-:ι_>γrίζο\'τι1ι ως ιη\/.lΕί_)<t ιίλοι οι 1Η 1νι: ι_>γrίης 
του ΛLJ/ίll<Hj,ίi.01 1

, ;τωπι'•οντιις <>τι το φως της ιψ;,:<ιίιις Ε)).<ίι'>ο;, 
;rιJΙ'πΗ νιι ποι'>ηγΕπ ί την ποι_>Είιι τη; οημι-:ι_>ι ν1jς Ελλιίδο;. 
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ΜΕ Ιι)ιαίτ.ι-ι_�η ψ(_)οντ.ίι'\ιt, ως ιt ντι:τ(_)1>1·1) (_)ος τιΗ• Δ. L. τ11: 
«Ι•:νίι'ΗJΗιις ΙΊινι'ι,ιν ΝωιτΙ%ίι'ις Υοτ.ι·uοι'•ντ(Ι)V Λτιiμων,,, ι •;τ1jl_)ς1· ο 
l)<t<JΙ%<>ς 011 ντ1·λΗττ.1jς τ.η; ι'Ίημιοιψγίιις τοι• «Κι'ντl_)tΗ' 
Ι•:πι1γγ1·λμιη1;οj; Κίηιί ι_ηηο1; Λτ.1iμ1,ιν μι· Ι·:11)1%1'; Λνιίγ%ι·;,,, 1\�1 1>1• 
ι·uγιίιπη;n· ι-' Ο1),οντ1%ιί (Ι); ι·:τ1/\λι':τ(Ι)ν !11Jϊ.<t\'Ι%ι>;. 2-:ι'•γωμιι ω•τι\. τ1> 
1-Ί1)1%ιί %<ηιω%Ι-' Ι•ω�μι'νο %T.ΙJl_)Ι<t%<> <JΙ"(%1>τι11ω, Οιt /.Ι'ΙΤΙΗ'l_)'(1JΟΙ Ι ιπην 
πι·uιοχιj τ.ης Κιτι'ζιις (ΛίtγονψΗ Λπα1j;). 

Ι Ιλ1\uης ημι ι_>1ι'ιν, ι'χο\'Τ.ιις l\11NoH ια' <J.%l_)IJ ο' <J.;ψη την Ι-.ί.i.11νι;,.1j 
γη, ποι• τ.ιiιΗ> ιtγιί;ιηοι·, ι'χ1J\'Τ.<1; Π(!tΗΗ/ ι' (!ΙΊ τι; ι•λιzι'; zω ψι•ι.ιzι'; 
τ.1ΗJ ι)ι•νίίμιΊς ιηι; ί1νι'1γ%1·; τη; :τίtτ(_)ίι'Ίίt::::, τη; %1>1\' 1 1>\'ίιι; ;-:ιιι τ.111\' 
ΟιΊιμιι'ιν, ι'ψι 1γ1· 1jι_>1·μιι, ιπι; 2 Λ;ψιλίιΗ' Ι 1J 1Ji<, ιιιι ιjνο\'Τιt;, '(Ht /lίt;, r 1 1 
nιψ(ι1)1Ίγμιt μιίt; γ1iνιμη; ζ{J)ιj;. «'Ωι_>ιt ;,_ιιί.ιj». 

2-:ιι; πιιι_>ιι%ιtλοι'ψι-' ι1ι•ιη1jιΗιτ1· τον «ΙλιιΗ>» ο ι·νιt 
<Η•νιίνΟι_>{J)Πι> <Ηtς, ;τιιι• ι'χιΊ ;τνι-'ι•μιηιzιί 1·,,1'Ί1ί111,1'ι_>οντι1. 

Ίοως 1'11-' γνι,ψίζι-, ιiτ.ι ι•;τιί ι_>χι-, 1-'ν<t τ.ι'τοιο ;ιι-'ι_>ω,'11%1>. 
Θιι τον (Ι)ψΙ-' λιjοπι-' . 

Θιι τοι• πι_>ιΗΗ/ ι'ι_>ι-' Η ι'μπι_><t%Τ<t την <tγιίπη ιΗtς. Λ; ι1νι1-
ζητ.1jιΗΊ %<tl τιι τι-ιΊ χ η  των τι·λι-ι•τίtίι,ιν ;τι'ντι· ι·τ,Γιν. 
Υπιίι_>χοι•ν ιπιι γι_>ιtψι·ίιt της 0ΗΗΗΗ/ 1%1jς 1:τιιιιιιίιι;. 

ΔΩΡΕΑ 

Ο Κωνιπιιντίνο; J\1;ιι-' l_)rι'\ψω; :τοοο1'ίι.1'(_>Ι-· ιπη Ηι·ιΗJ. 1:τω(_)Ι"Ι<t 
(,.500 ι'\ι_Jχ. ι,; μν1jμη των ι11Ίμν1jιηων ιιι'Ίι·λιι ιι'ιν ΒίίιΗΗ' Κ ι_11μ:τι'1 %<11 
Κωιπ1j Μι·λιιΗΗψιi:τοι•λοι•. 

Ει•χιφιιπωΊ μr



Μεταξύ μας ι------

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ί\ΙΑΣ 

Τυ Γρο.rrείυ του «l,\ILOY>, 
13υυί'.ουρεστίσυ 2:'i. ιι' ι\Q<)
φος Κωδ. 106 71. ιίνιιι 
υ ν οι Ί. τ <J. "Ι. ϊι. Οι-: ι 1 ?χ) ι ι. ι ι. ;-τ (\ 
10.30 - 1, εzτϊ); L<Ιj11"\ιΊτι)\' 
Ί.Uι Κι•οιυi'. ι ·ι;. 

ΕΙ\! ΒΛΣΙ\ΙΛΤΛ-ΛUΙ> ι-: ι--:Σ
Π UQUΊ.Ui.o ΙJ/Ι ε <'>;-τως ι 1:-το
στέί.ί.ετε /ΙΕ ΤU/.11 ('ΊQ<ψ1Ί.1

°\
υτι Τ<J.ϊJΊ π Q( ); : ΓΙ Η_)Ι ( )ι'\Ι Ί.ιΊ\' 
" 1 Λ I L Ο L " 
13 ΟΥ Κ Ο Υ J-> ι-:: L, Γ 1 < ) Υ 2 :'i . 
106 71, ΛΟι'ιν<ι. 
Ε:-τίοη; ( J.;-TUOT(i.i.!-H /1!
Τ ψι.;-τ ιζι Ί. Ι

0
\ t;-τ ι τι ι γ ιΊ ι 1ι\νυν

υ:::: 
Θrooo<f ιΊ.1·1 Εωιψίυ, 
ΒυυΊ.σι•ψοτίυ1: 2:'i. Ι O(i 71, 
ΛΟι'ινυ. 

ΛΝΤΙΓΙΙ)ΟΣΩΙΙΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ 

Ζ<JΊ.υνUος: 11 υν. Πί.ι 11.ι'ητο\ Ιi.ος 
πω.nς: Γ. Κσ1 1Ί.ΟΙ 1f)ί\'(); 
1 Ιρ<JΊ.i.ι-ιο: Μ. Λ<ιοιι01(,JΤ<Ίχη 
Κι\)Ί.Ι Ι()<J: Κϊιυοί.ο; Λγι01Ίς 
Ιωϊιννινυ: Ελυ{). Τ:.::.<ψ<°ιΊ.υς 
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το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο Όσβαλντ Βιρτ (Oswald Wιrth), υπήρξε ένας από τους δια
σημοτερους Τέκτονες του αιώνα μας. Ήταν μαθητής του 
μεγάλου Ροδόσταυρου και Καμπαλιστή, Στανισλάς ντε 
Γκουαιτά (Stanιslas de Guaita) και από αυτόν ελαβε τις βαθύ
τερες εσωτερικες του γνώσεις. Αυτό όμως που ανέπτυξε από 
μονος του, σε άριστο βαθμό, ήταν ο αποσυμβολισμός των 
Τεκτονικών αλληγοριών και συμβόλων καθως και μια μεγάλη 
εμβάθυνση στην έννοια του Τεκτονικού Ιδεώδους. 
Το όνομά του εχει άρρηκτα συνδεθεί με την αυθεντική 
Τεκτονικη διδασκαλία και τα έργα του παρουσιάζονται 
παγκοσμιως σε όλα τα λεξικα του εσωτερισμου. 
" Οπως μας δίνει να αντιληφθούμε το τελετουργικό του τρί
του βαθμου, οι Αληθινοί Διδάσκαλοι εδρεύουν αόρατοι μέσα 
σε ένα ακτινοβολο φως, πίσω απο το πυκνο παραπέτασμα 
που τους χωριζει απο τους εργάτες οι οποίοι εχουν παρα
δοθεί στον εαυτό τους μεσά, στο σκοτάδι και το πένθος ... 
... Ποιοι είναι ομως αυτοί οι εκπαιδευτές-οδηγοί, αυτοί οι 
αγνωστοι; Ο Τεκτονισμός θετει το προβλημα χωρίς να το 
λυνει, ωσαν να ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προτρέψει τα 
μελη του να εμβαθυνουν στο μυστήριο εκείνο, όπου περι
κλειεται το υψιστο μυστικό κάθε μυήσεως. 
Οι αυθεντικοί Διδασκαλοι ειναι οι δημιουργικές Διάνοιες του 
Συμπαντος και για τους Μυημένους που έρχονται σε επαφή 
μαζί τους, αποτελουν δραστικές και πραγματικες δυνάμεις, 
ενω συμφωναμε την παράδοση είναι οι Ανωτεροι Άγνωστοι. .. " 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

-Ί\.Jδρομικr Διε 'Juvrrr b 114 ,4, 1 , Κηφισια 
τrλεφωνL Ro.63. ,9' Fcix ,1 62 ,,, '1J 



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

: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

: (χωρίς έξοδα αποστολής για παραγγελιες συνολικης αξίας ανω των 8.000 δρχ.) 
1 
1 
: ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παπύς) .......................................................................... 2.100 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (Αννυ Μπεζαvτ) .......................................... 1.600 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζέρ vτε Πέν) ........ 2.300 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β' (Ροζέρ vτε Πέν) ........ 2.700 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Στέργου Χρούση) ...................................... 2.500 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μπερτου) .. .................................................. 1.500 
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεvτμπίτερ) ........................ 2.800 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Όσβαλντ Βίρτ) ....................... 3.500 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ (Οσβαλvτ Βίρτ) .......................... 3.500 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (Όσβαλντ Βίρτ) ................ .4.700 
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α' (Η Βασιλική τέχνη) (Ελ.Λεβί) ........................... 1.600 
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστήρια τωv_ιεροφαντών) (Ελ.Λεβί) .... 2.30ύ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Ελιφάς Λεβί) ...................................................... 1.700 
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παπυς) .............. .4.500 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παπύς) ......................................................... 1.000 
Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φρ. Χάρτμαν) .............................................. ....... 3.100 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φράvτς Χάρτμαν) ..... ........... 1.900 
ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ.Σ.Λιούις) ........................................................................ ........ 2.400 
Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ.Σ.Λιούις) ....................................... 3.100 
ECCE ΗΟΜΟ (Λουί Κλωvτ vτε Σαιν Μαρτέν) .............................................. 1.000 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. Π. Μπλαβάτσκυ) ...................................................... 1.200 
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χένρυ Βαν Ντάικ) ............................ 900 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ* (Α.Σίννετ) ................................................... 3.000 
ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ... ......... . ............................... 15.000 
ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ (Με κουτί συσκευασίας) ...... ........ ............. 2.650 

Μπορείτε να κόψετε (ή καλύτερα να φωτοτυπήσετε αυτή τη σελίδα) και να την 
ταχυδρομείσετε συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και τα βιβλία που θέλετε, ή 
να την στείλετε με Fax, ή να μας τηλεφωνήσετε. rι ?3?) 
Ονοματεπώνυμο ............................................................................................... . 
Οδός ........................................................................................... Αρ ................ . 

1 Πόλη ........................................ Τ.Κ .................. Τηλέφωνο ................................. . 
1 
: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

: Μαρία Βασιλοπούλου 
: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά ι 
1 Ι 

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