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TJ>Ji\lllNIΛIO IIEJ >JO.\IKO E.\EY<·)EJ >Λl.: l.:ΚΕΨΕΩl.: 

Βουκουρωτίου 25 Κωh. Ταχ. 106 71, ΛΟήνα Τηλ. 362.0702 - 361.0% 1 

Λιανέμι-:ται hωρrάν ης τα μέλη 

lί)ιοzτηοίίι - Ί:z<)οοη: AroOίHftzij Γ.τωψί(ι ιν Ι:ί.ί/ι<)ι 

Κοντά στους δοκιμαζόμενους ... 

Τοιι δΗiσημοιι Ιι·δοι• :τοιητιί J>αμπιι-τψΗ'ύ.0 Ταγκόρ (1861 - 19-Jl)

Cδώ rίνω το ιι:-το:τ6όι6 �οι•. Κι\ω-. ;,:' αεί πι :-τ6bω Σοι• ω(οι•
μJΊυι•ν. f%t·ί ;�:οι• ζει ι1 ;�:ιο ιι,ωχό;. %ιιι τcαειν6; %ι· ο χυμένο;. 

Σα δοr:ιμrι�ω \'(( 0%l'ψlύ το %f(/'ω .. ι μοι• μ.,ροστ(ί Σοι•. '(lα \'(( Σε 
;τροσκι•νιjσω. το μrτω;τ6 μοι• brν μ:τιφεί να ιι Ο(ιοrι ω; τιι [VιUη αεί
να, ό;τυι• τcι ;i:6bιcι Συι• cινιηαίιο\'Τω αν(ιμ t·ου στοι•; :-τιο ;�:τωχοίι;. 
και τιηrι\·οίι; %ω τοι•; ;,:cιμrνοι•;. 

Η περιιι c'ινειcι :πηι' br �ι•γιίJνrι ι·%εί 6:τοι• Σι• Π(..Η:τcιπί::: με την 
:τrριβολιj τοι• τcι:τι'ινοιi. cινϊψεσcι ιποι•; ιr,ωχοι•; %L cωψl(ιντοl'; %αι 
τυι•; χαμένοl';. 

Η %αρδι(ι μοι· :ωτέ ε Οcι βρει το δρ6μο τη; :τρο; τα F%Fί. ό:-τοι· 
Σl' χρcπ6; υι•ντροcrιcί ο· εΛ·ίνοl'; :τοι• μείν((\'f δί;,:ω; οι•ντρnιrοι•; -
τοι•; ([ϊωχοι•;. χαι ΤCΠΠ\'Οι•; %cιι τοι•; χcψ{νοι•:::. 

ι. Ιι·vιΛιί _,/φεριύ,ιιατιι. Αθιίι·ιι 1921. αεί .. 15) 
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Λόγοι του Ιησού: 
«Επει'ιJ(J.σU. γάρ Y.Cl.l ouY. εδcύΥ.u.τέ μοι φογειΊ'. εΜψασu., κω OUY. 

εποτ(σο.τέ με, ξένος ,j,ιιην. Y.u.t 01• σιΨηγιiyιτf fΙΙΌ γυμνcίς, Υ.αι ου 
περιεβάλετέ ιιε. ασθενψ. Υ.υ.ι 1Ί1 φυί.αΥ.1j. Y.rJ.ι 01•κ t·πυJΥ.fψασθέ ιιε. 
Τότε αποΥ.ριθ1jσο1ιτω ωπώ Υ.ιJ.ι u.υτο( λfΊ011τες· Κ11ριε. πότε σε ει'δα
,ιιεν πει11ώ1ιτο ιj r)ιψuJ11το ιj lΞι'νο11 ιj yιψ11ό11 1j οσθενιj 1j ε11 φυλακ1j. Υ.ω 
οιJ διηΥ.ονιjσu,ιι ι'ν οοι: 

Τότε ο:rοΥ.ριθιjσπω ω •το(ς ί.fγω11· 0,11171, ί.{γω 1ιμ (11
, ι·φ' όσοi• ουκ 

εποαίσαπ ενί τούτων τωιι ε).αχίστωι', οvό{ ιμοί εποαίσαπ. 
(Μrπθο(ο1 1

• Υ.ι', ./2 -

./6) 

ΑΛΗΘΕΙΑΙ 

Σ1:: πολ11 πολu.ιοι;ς τόιιοι•ς τοΙ J ί.ογοπ;,:1 1/Υ.οιί ::πvιοι)ικο1; «Erπ(r;_», 
που Υ.VΥ.ί.οφορε( μ{χρι υιj,ω:ρυ μι-.: το11 τ(τλο «Νι'υ Εστ(r;_», {j(}ljY.rψι: rπ 
ειr)ιΥ.1j σηjλη Υ.ω με τ(τί.ο «Αί.1jθ1Ίω» ι)ιιiφορους σοφο11ς λr5γους. 
χωρ(ς νο uνuιrϊρετω η ::rροι'ί.ευυιj τους. Λ::rrί ωποι1,ς ι-πι){ξrψι- το11c 
rJ.Υ.όί.ουθου,ς με τη γλrιΊυου. τη,; ι·::rοχιjς ι·Υ.ι·(νης. 

() «!λιοιίς» 

1-1 δόξυ ι:ίνω το τrλευτυίο ;τ(ιΟο;. το ο;τοίον ι1;τι:Υ.δ1iπω ο
σοφό;. 

13/.? /883 
Του δυση 1zο11; υνΟψinοι• το ;τψ-Sσι,ηον 1-ίνω ιερόν. 

(ι/3/ /883 
Ο υοηjρ των μηrί.ί.ων ψUϊ.(JJν υνωΟ.λι:ι. ύ.μυ δϊ•οι:ι ο 1jλω; τη:; 

ευτυzίας. 
8/5/ /Χ83 

ΊΌ νυ. είσu.ι υγυΟό; zω ουδέν πλέον, δεν είνω μι:γυ τι· πρr;τrι 
νυ είσιιι zιιι γεννυίο:: ίνυ rιντε;τrξ!' ρzεοιι.ι zιι.τrί. των r.ιι.χriJν χιι.ι 
ι:μ.Jιοδίζει; την ι:πι-ι.ρcί.τηοιν rιυη/Jν. 

15//5//883 
!Ξύν ηι χu.ί.ύ. πυρυγ;ι:ί.μυηι. των οοψ(JJν 10001,νrι.μοιiν προ; zΕίρrι.

Ο<Jη'(ούου ημrί.; ;τρο; τον υzοπ<Sν ι:ι; τον ο;τοίον οι'ον νιι. πίνuψΓν. 
τα καλά αυτών παρυ.hείΊματα ιοοδυνυιιο1ίν ;τρο; πτ(ρυγυ;. 

22/5/ Ι8Χ3 
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Η 6ια της 6ι6ασκαλίας ηΟι,ωποίηοις είναι η μωψοτέψι οδ6;- το 
πιιρά6ειγμcι την συντομεύει Ενισχύον ημcί.ς. 

(ι/2/ ΙΗΧ3 

Διιί.οημος Γcιλλος Ενεχ6.ρυξε επί της υφραγίbος του την επιγψι
φ11v: «Φοβούμuι μόνον 6οοι 1 ; αγυπu·J». Κω πράγματι εις τούτων 
μ6νον ω β{λη είvω προοιηj κω τρωηi η καρδία. 

12/.?Ι IX7R 

Ο άνΟuωπος οι 1δ{ποτr τψ{πει ν(ι εvτurππω νιι ομολογ11 την 
πλάνην τοι1· bιι>τι η ομολογία ότι επλανήΟη bηλοί ότι εγένετο 

σοφώτερος όσον 1jτο πvι>τεvον. 

7111! /XR2 

Ότ<ιν η ευτυχί(ι αρχίση να σου μειbιά, μη ληομονής τον καλόν 
σου φίλον των διΗπυχu'>ν ημι0uu'>ν. 

22/5/ IRX3 

Πόσα; λύπας πcψέσχον ημίν bυοτυχίαι μη ι'πελ0ούοω 1 

20!3Ι ΙR83

1-1 μουοικ1j Είναι ψυχ1j νουταλγοίισυ. 1 Ιατρίς αυτής είνω ο ουριι
νός. 

2.J/7/ /883

Πολλοί ιί.νUρωποι ι QΟντίζοι•ν μεν περί τη; υ:τολψμεu'>ς των, ελιί.
χιστοι όμως περί της συνειδ1jσεu'>; των. 

10/ / ! /883

Ουδέν μέγυ χιιτορΟούτω ταχέω;· τοίιτο είνω νόμος τη; φύσεως. 
30!! !/ IR83 

Δια της λυδία; λί0σι 1 δοχιμάζπω ο χρυσός. διά του χρυσού δε 
δοκιμάζεται ο άνθρωπο;. 

/0/9/ !8R2 

\-\ εργασία συvε:τάγετuι την αμοιβ1jν αυηj;. απομονούσα ημά; 
του κόσμου και ημών αυτιί>ν· οφείλομεν δε να αγαπυ'>μεν και νιι 
ει•λογιίψεν αυηjν. {στω χαι μόνον διά την γαλ1jνην τη; οποίας είναι 
πρόξενος. 

JR/7! /8Χ2 

Δίιο τινά α:τομω:ρίινουν ιιφ· ημών του; φΟ.ου;· η ευτυχία των. η 
μη έχοl'σα την χρείαν ημών. ;.,:uι η δυστυχία μα; η οποία δυνατόν νυ. 
έχει την ανάγκην αι•η6ν. 

8/6/1880 

Συμβαίνει εις τους ανθρώποι•ς των γραμμάτων ό,τι ;.,:αι εις του; 
στάχυ;: κενοί μεν όντες αίροι•σιν υψηλά την χεφαλ11ν. μεστοί δε 
ταπεινούσιν αuη1v. 

2 /1/ί/ 82 



Ουδέν άλλο είναι η αρεηj. παρά εσωτερι;,:όν ;,:άλλο;. 

Το r.α;,:όν χαράσσετω επί λίθου. το ;,:αλόν επί άμμου. 

(Αναφέρεται ω; γειηωνιz1j ;ωροιμία) 
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21 ! 11 ! /882 

18/9/1877 

Η γαί.1jνη δίδει αξιοπρέ;τειαν. 
29/!/1889 

Μετά των αδιαφόρων ομίλει περί αδιαφόρων· τουτο απαιτεί ο 
νόμο; τη; αρμονία;. 

Ι 2/2/ Ι 889 

l -1 γυν1j του Λωτ. στραφείσα προς τιι οπίσω. μηι::βλ1jθη εις lΠ1j
λην άλατο;. Ωραία σι 1μβοί.ιz1j ;ταράστωη;! Όταν τις ι'ν τω βίω 
στρέφεται ;τρο; τα ο;τίσω ;,:ω α;τοβλέ;τη προ:: το παρελΟόν. μετ<ι
βάλλετω εις στ1jλην άλατος. Ουδέν δυνατω να πράξη πλέον. 

!IJ/3! /889

Ο χειρότερος δούλο; δεν είνω ο υποτασσόμενος εις δεοπότην. 
αί).' υ;το;,:είμενο; εις την ιδίαν cη 1τοιΊ υμ<ί.Οι'ιυν. τον ίbιον εγωισμόν 
zαι την ιδίαν πονηρίυν. 

8/4/ / 88././

Η ατέί.εοι; του ;,:αU1j;,:οντο; ιίνω το μόνον πρcί.γμ<ι, διcί. το οποί
ον ουδέ:-τοτε μετυμεί.όμι::Uα. 

8/3/ 187 

Ως ο ηλως διν ανυμένε: <�πjσει; ;,:ω ;,:οι.αi<ίι::: όπωc <ινατr.ίλλη. 
αί.λcί. λάμπει αίφνης ;,:ω ζωο'(ονεί πcί.vως:. zω ημείς bεν πρίπει νυ 
προσδοz{)ψεν zειρο;,:(_)οηjμυτ<ι ;,:ω ΕΠ<1ινους όπως πρ<ί.ξωμεν το 
αγαθόν· αυθορμ1jτω; ;τρέπει ;,:ω διcηέωμεν την rι,ποιiυν ;,:ω (Jα 
;,:cηαστύ'>μεν αγαπητοί ως ο �jί.ι.ο;. 

9/4/ /887 
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Η ευτυχία ή η δυστυχία 
που θα σας λάχει, εξαρτάται 

από την ευτυχία ή τη δυστυχία που 
εσείς έχετε δώσει σ' άλλους 

Τη.; αξιffλοyης οι'Υyραψfας και Oεrfooφou Άννας Μπέζαντ 
(Ιί,.J7. 1933) 

Σιiμφωνυ μι· ΤΟ ;τι(); Οιι (j i·uOιjπ οτου; ω.ι.οι•; Οιίz�'Π υντίbψωη 
ίοω μΓ τη δικιj οιι; ζωιj. Τοιίτο; ο νι5μυ; ι-ξηγι-ί μια Οl'ψίί :τι>ο[Ιλιj
μιηιι τη; ζω1j;. 

Βλι'ποι•μι· οι 1zνιί ν(ιzοι,ν�' %((%() χυψιχηiuα cίνΟuωποι ΠΟl' ζούνι 
μι'οιι οτην :τολυτΟ.rιυ Υ.<ιι ιινιιιΗ,>τι6μαοπ: «Πιίι; γίνπω νιι Υ.ολ1 1 -
μπιί10 ι οτυ :τ λοιίτη τιΗΊτο; ο ϊινΟψιJ:Τ(>; ποιΊz ι' ι Τ()ΟΟ l'γωιοτι κι5 Υ.ω 
δι•ο(ψι'ιΠΟ χιψιιχτήuυ:» 11 (ψΠΙj or (j ι'ρνιΊ :τλοι'•τη ... ΥποΟι'οπ πω; 
χι'οτοιο; Υ.(ιν!'L μια φιί.υνΟuω:τίιι. zιιρίιπι (νυ μι-·ι'ιίί.ο zρημιηιΥ.() 
ποσό, ιSπω; Υ.<ίνοι1νι- γrνικιί. οτην Λγγλιυ Υ.ιιι οτην ι\μιψιΥ.1j, όπου 
σι 1χν6 μιu :τψΗΤ(1)ΠιΥ.6η1τιι χcψίζπ ιπο Δ1jμο {νιι οί.ο-ι.Ϊ.ηί)ο :τιίρΥ.ο 1j 
Υ.ιίποιο πολι1 μ�'γίίλο ;τοο6 γω �υ zτιιπ1j ι'νίι νοοοκιψι0 ίο. Λι1τό δ�:ν 
γίνrτω πcιντιι γιατί ο όι,φηηj; ενοιιιφέρι:τω γιυ τοι•; φτωχού;. αλλι'ι 
γιιιτί �-λ.πίζει πω; μ· ω1τιS Οιι :,,:rιΗ)ίιrι'ι :,,:cίποιυν  τίτλο. οτην Αγγί.ίιι νίι 
γίνο f1ιιριίJ\'ο; 1j χι5μητιι;. υ)υ'> οτι; Ινι)ι'ι·; νυ γίνι'ι fιωιλιc.ί; 11 Χαν 
Μπαχcιντοιίρ. 

Τι cιίψιf\υ,>; ι'Υ.cινr τ,>ί-το; ο cίνΟοω:ω; Υ.cιι ποιο Ούνω το cαοτι:
λεομcι τη; πρ(ι;η; του: ΤοιΊτη την ποιί.;η του τψ'ι' χυ.ρ1jΥ.ανε Υ.c.ίμπο
σοι ψτωχοί. Το ;τ(ψΥ.ι) Υ.αλωοο(_)ίοτηΥ.ι' cι;τιS μι-ρικι:; zιλιcί�ε; ιrτω
χοιί;. ιττο νοσοκομrίο κι•ττcιχτη:,,:cιν χιί.ιιίbι·; ϊιρvωστοι. Τοι•π; οι 
φιλανΟρωπικι'; ;τρ(ιξει; Οίίzοι•νι' τη σι1γκομιδ1j τοι•;. ;τοι• Ου :τrι(_)οι•
υι(ωηj σr μοοφ1j ψl'ίΤlΥ.0\' :ποίγι1ροι• :τοι 1 Οα TOL' :Τί_)Ο(Η( έρνει %(1i.ο
:Τfρcωη. πλοί�τη. :τολι 1τέλtΊcι. Ο rινΟρω:το; ω•τ6; :τροο(ί;έρνrι καλο
π{ραοη. :τλοι•τη. :τολι1τέλειιι. Ο 6νOρω:το; ω•τό; σι"(Υ.ομίζι'ι ό.τι 
έσ:πιρι'. Ό:τω; (ιμα σ:τι'ίLΗ'ι; ρι-ζι. Qι•ζι Ου σt"(Υ.Ομίσει;. έτσι κι οταν 
σπι0 ίρει; κιιλυ:τt'(_)ποη. κcιλο:rι'rcωη Οα ιn•γΥ.ομίοrι;. Θα μοι• :τείτr 
ι5μω;: «r-.'1ιι αιιτ6; δε\' ι'κrινε τοι-π:: τι; :τι)ιί;ει; με ΤΟ\' rιοικό σκο:τ6 
νπ δημωι•ργ1jοει ει•τυχίιι· οδ1�-11jΟηπ ιη6 κίνητρο σι·μcι εοοντοί.ογι
χι5, (ηό χέQδο; :τροοω:τικό. Τί ί.ι·υη Θcι δοΟ1j στο ζ1jτημcι: ΠcΔ; Οα 
;rπληρωΟ1j το Κ6ςψcι ΊΌι•: 

Θα ξε:τληρωθ1j μί'οcι cπο zcιρc1Υ.ηjψι τοι•. Στην cuόλοl'Οη ενσάρ
χωσ1j τοι, έ\'α; τ{τυιο; ι'ι\'ί-Jοω:το:: ί-Jcι ι:ί\'

. 
,γωϊιπ1j::. δηί.ιιδ1j δι·στι•ι.ι-



198 

σμένος. μόλη την %αλωτέραση %αι το λοιίσο που θα τονε περιτριγυ
ρίζουν. Τοιίτο φαίνεται παράξενο. το νάχει zαλοπέραση και πολυ
τέλεια %αι νάχει %αι χαρα%ηjρα τόσο λίγο αξιοζ1jλευτο. όμω; ο 
νόμος εφαρμόστη%ε. η Φιίση πλ1jρωσε τη φι•σιz1j ευχαρίστηση ποι 1 

έδωσε ο άνθρωπος με μια φυσι%1j ευχαρίιπηση. zαι το εγωϊστι.κό 
αίσθημα που είχε του ξαναγύρισε στον εγωϊστι%ό χαρα%ηjρα τοι• 
που τον zάνει δυστυχισμένο αχόμα χαι μέσα στην πολι 1τέλειά του. 

Κάθε νόμος ενεργεί σύμφωνα με τις διzές του τις γραμμές, με τις 
αναπόφευ%τες συνέ�ει.ε; που είναι σ· αυτές προσχολλημένε;. 
Τίποτα δεν ξεχνιέται, τί.ι-τοτα δε σι•χωριέτω. Κι όλοι τοιΊτοι οι τρό
ποι, που μ· αυτούς εφαρμόζεται το Κάρμα. εξηγσί•νε όλα τα παρά
ξενα που βλέπουμε στην ανθριi)πι.νη ζωή. 

Νιώστε χαλά τούτους τους τρεις νόμους χω. τότε θα ιδείτε πως 
εφαρμόζογτάς τους θα μπορέσετε να γίνετε χυρίαρχοι του πεπρω
μένου σας. Με την σκέψη δημιουργείτε το χαρακτtiρα σας. Με τον 
πόθο δημιουργείτε τις ευκαιρίες που θα σας βοηθψ,ουν ν' αποχηi
σετε τ' αντικείμενα πούχετε στο μάτι. Η ευτυχία σας η φυοική, η 
νοητική κ' η ηθικti εξαρτιούνται από τη φυσικ1j, τη νοητικtj και 
την ηθική ευτυχία που θα δι·1σετε γύρω σας. 

Αφού υπάρχουνε τούτοι οι νόμοι κι ως ένα βαθμό και. ο τρόπος 
που μ.ι-τορούμε να τους εφαρμόσουμε. ας τους μελεηjσουμε ω�όμα 
βαθϊ•τερα για να μπορέσουμε ν' αντιμπωπίσοι 1με μr:ρι.χές δυσκο
λίες που ξεπιτιούνται αχόμα στο πνεύμα μυς χω γίνονται. εμ..ι-τόδι.u. 
στην πλέρια χατανόηση τοί•τη; της Uεωρίας. Όλοι αυτοί οι πόUοι, 
όλες τούτες οι σχέι

μεις. όλες αυτές οι πράξεις υναχατωμένες κω.
μπλεγμένε; αναμεταξύ τους χάνουν. εννοείτω. έν<ι πολύπλοκο 
φάδι. Πώς θα zαταφέρουμε να δοϊψε πu'Jς τυ περαομένcι επηρειί.
ζουνε τα τωρινά zαι ΠυJς τούτες οι αQ;,:ές μπορούν να μας βοηΟ1j
σουν να διευθύνουμε τη διu.γω'(Ιl μα; σε σοφciηrρο δρ6μο: Λν 
ξέρουμε μόνο αόριστυ zι όzι στην εντέλεια το Ν6μο. κινδυνεύουμε 
ν· αποzηjσουμε μια τ6ση στην υδρϊι.νεω, να λέμε δηi.αδ1j: «Ω! αυτό 
είναι το Κ6ρμα μου» z' έτσι να μοι6ζουμε με τον υμαΟή που στέκει 
zάτω z6τω στη σ·/.c1.λα zω λέει: "υφοιi ο νόμος της βαρύτητας με 
τραβ<iει zατ6 το zέντρο τη; γης δε μπορci> v·  ανέβω". 

Η επιπόλu.ιu. γνιiJΟη του Κ6ρμυ σΗ1.θηzε γιυ πολλούς ινδούς 
αι-;;ία ηθιzής παρ6λυσης. Αντί να νιιiJΟουνε πως το Κι1.ρμ<ι δεν είναι 
νόμος που αναγzάζει, u.λλύ. που βοηθάει, ωpίνονται στην υδρ6νεια 
'{ιατί φαντάζονται. πως δε μπορούν να ;ι.ύ.νουν τίποτα γιατί αυτό 
θάταν αντίθετο στο Κύ.ρμα ... Θυμηθήτε πως ο Γιουντιστήρας πήΊε 
να ιδεί το Βχίσμα, τον Κύριο τον Ντ<ί.ρμα, για νιι. τονε ρωτήσει. ... Ο 
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Βχίυμυς ι1ρχιοε μι<ι μη6λη ωωδι:ϊzτι,-:ή οιιζή,ηοη που τ· ιιπ6δΗςι' 
πως το Κ(i.ί_)μrι ιiτιιvr οι πι'ψωμrvι-- ; οΥ.ι'ψΓις, οι Πι_>CLςΗ:: r.ω οι 
πόΟοι. Αψοιί τούδΕιξε ίvrς ;,:ιινιiβι πο11 ;,:6vo11v το σzοινί του Κι1uμιι. 
τέλΕLωσε λrγοντιις πω; η πuοοπ60ειυ είνω οπουhω6τrρη ιιπ6 το 
πεπuωμένο. 1 lu>; μπο(_)ι'ί vu ι--ίv' έτοι, ιιφοιί υπϊιρzουνε πίσω μυ; 
τ6οΓς ζωές; Ι Ιι/Jς μτωρεί νυ είνω η προοπ(10εια οπουhω6τερη ιιπ6 
το πι'Πl_)υηιι'vο υψοι• εμι--ίς γι-- ννψJαμε οτιι πr�_Ηωμένιι τ6οε; ωτίες 
ιινιφίΟμηπς που υ/φιι πψ";πι. vu ουγr.ομίοοιψι' τ' υποπί.έομιηιί. 
1011;; Ας εξπϊιοουμr τοιΊτη τη 0ιΊJ)Ι)ί<ι περιοοίζοντι1; την οτ' αποτε
λέσμυτυ της δοάσης μυ; μως μονι1χιι μέ(_)(ις. 

:Ζ:α βραδυωπι ιιναλογιο τείτε τι; σr.έψι:ι; που ;,:6νατr 6λη την 
ημέρυ κω παρατηρψτπ τη φιΊοη του;. Χωοί; αμφιβολία Οάταvε 
πολιί ανυκωωμένrς: rιλλι'; Ο(ιν(ιπ ,ωλr; r.ι ιίί.λι--; χω:έ; ιj Y.L (ιχρω
μες. Το αποτέλι-- ιηιιι Οι1νω τι'τοιο που η ζ11γφ_-ιι(ι πολιΊ λίγο Ou γέ(J
νει κατά το κcιλ6 ιj ;,:ιιτι1 το ;,:ιιχ6. Κ(ινΓΗ το ίhιο ;,:ω γω τους 
πόΟους σιις,: κω τοιiτοι (·)(ιτανι· πολί1 ανα,-:ατωμένοι. μrριχοί αρr.ΕΗL 
ευγενικοί κω ανι•ψωμι'vοι, χι (ιλλοι τιJΙοτrνιοι χι c1λλοι Οι1zανε πολι• 
χοντροκωτι.ϊι. 11 δί•ναμη όμως όλων τούτων των πόΟων δεν ενι'ργεί 
οε μω μόνο κω την ίδιιι διει!Ουνοη. Το ίδιο γίvετω με τις πρ6.ξεις 
σας, άλλε; έφι:ραν ι' ι 1τυzία σι: μι:ριχϊι πρόοωπιι ;,:ι <J.λλες 1jτανε 
κcικόβουλι:ς, έτοι που στο τ{λο�υπϊιρχει ωο�C,yιο οτυ δι 1 0 μέρη( ... ) 

:Ζ:τα πεvcωμένα σ,-:εφπjχαπ. επιΟυμ1jσαπ. ενεργ1jσαη: χω τu'>ρα 
άλλες από τοί,πς τις σκέψεις. τις rπιΟυμίες χω τις πράξεις σας 
είναι για το καλό σας χι άλλες σcι; είνω αντίΟετες( ... ) 

Υπάρχουνε βι'βωcι :τεριπτα)(Jεις που f1ρίσχεται σι 1γ;-:εντρωμένο 
στο τάσι (της ζυγιιριcί;) τόσο πολιi ;-:ακό Κϊιρμα. u'Jστε οι τωρινές 
υας προσπcί.Οειες να μην είναι αρΥ.πέ; για να το (ιναcηγιiJσουν. Σε 
μια τέτοια περίJ,τωuη χείνο; που χαταλαβαίνει το Κάρμrι ;1ρέπει να 
πολεμιjσει μ· όλη του τη δί,νcιμη ενάντια mo χα;,:ό, yω να λιyοστέ
ιJει την επίδραση των :τερασμι�νων ... χι έτσι νrι τηνε ).ι'(οοτέψει cπα 
μελλούμενα. 

Ι lάρτε παράδειγμα c'ινθρωπο :του σε μιαν r1λλη ί-παρξ�j του επι
Ουμοιiuε πάντα πράyμιηcι :-τοι• δεν του ανή;,:ανc ;,:· έτσι έχει στην 
τωριν�j ζω�j του δυνατιj τι:'ιση στην χλεψιά. ΥποΟέσπ τώρα :τω; 
αυτός αφίνεται σε τοί•τη την τάση όταν του ;ωροι 1σιάζεται με τη 
μορφ1j ζωηρ1jς επιθυμίας. Πρέπει τάχα να ι1ποzωρ1jσει χω να πει 
"δε μπορώ να εμ:τοδίσω τον εαυτό μου να zλέψει" Όχι πρέ:τει να 
πολεμ�jσει ως το τέλο; με όλη τη δίtναμη της αντίcπαση; που έχει. 
Μπορεί καμιc'ι φορά να λcιθέψει χαι να ξcιvαπέσει στο χρίμα τοι1

• 

χάθε όμως προσπάθειcι :του έχανε ενάντια σ· αι•τό θα λιγοστέψει 
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cπα μελλοί�μrνα τη δί�ναμη τοι• ;,:ωωιΊ. Μπορεί να λα0έψει σ11μερα. 
ω•ριο όμω; θα θριcψβέψει. Το μ(ι0ημα ποι1 βγαίνει υπό τη γνcύση 
τοι• Κάρμα είναι τέτοιο. :του ό:τοιο; Υ.αι νάνω ο πrιρυσμός ποι 1 

:ταθαίνοι•με. έι.ουμε ϊ.QtΌ; ν<ι τονε πολεμ<ί.με cι'κτπου να rξωrrληθοι'•
νε στην εντέλεια όλε; οι δυνιίμπ; μcι;. Οι 6.νθρωποι που δεν ξέρου
νε ;,:αθόλου τι; :τοοηγοι•μενε; :τροο:τrιθε ιέ; συ; Oc ι ;,:ρίνοι•μ ι' χωρί; 
άλλο αυστηρrί. το τελrι•ταίο λrιθο; που ;,:(φατε. μα ο νόμο; τοι 1 

Κάρμα ;,:ατcί.γψιψε τοι•π; Ο(ι:: τι; :τροοπrί.Οι'ιε; στο ενrργητιΥ.ό σα; 
μέσα cπο χαθυί.ι;,:ό τοι•. 

Α; Π(LQ01ψf μιυ ω,λη :πρίπτωοη. ΠΟ\ 1 ωωι1σα ν(( μιλοιiνε γι. 

αυτψ, σι•ι.νcϊ :τεσί:ττωση 6:τοι• το Κcί.ρμcι ι:φαρμ6ζεται με χcα6ν 
τρόπο. χcιι στην Ανατοϊ.11 ;,:ω cπη ι_iυη. cιιιό ανΟοuηοι,; :τοι1 μόνο 
ξu'Jφαρσα το :τ1jρανr ;,:ω :του δεν έχοι 1νr νιυ;σr ι τον τρcSπο της δοcΊ.
σης του. Σαν ιδοι•νε χcί.:τοιον cί.ορωστο 11 σπνcιzωvr1ιένο τοι•ς φτά
νr ι να ί.{νε: "Είνω το Κ(ί.()μυ τοι•". γιυτί ν(ι το νr βοηΟψJω: 
Βοίσ;,:οντcιι '(l' () (Ι) μυ; Υ.ιί.(·)r f ίδο; Υ.((Υ.(( %((! r)(LO((ν(( :ΊΌ1' ί' ίναι 
βέβαια <ιποτεUσμυτcι του Κcί.ομυ. αυτ<i •iμως bεν είναι λ<iγος να 

μας χάνει να μη βοηΟciμε. Ωι Υ.<ιr.{; ο;,:{ψιΊ;. οι ;,:υ;,:{:: rπι(·)ι,μίι:;. οι 
;,:α;,:έ; :το6ξει; γrννψτυνι- τcι βcί.οcινυ. ω•τci όμω; i)ι· Οcι πrι πω; 
εμrί; πρrπι:ι νrι μην Υ.cίνοι•μι· Υ.<ιU; ο;,:ι'ψι'ι;. cιίΞ.ιέπωνι·:: ι'πιΟι,μίι'; 
π•γενιr.έ;. :τψίξιι:: :τοι• Ηα %(ί.νοι 1μr Τ(( r1rί.OU\'(( νcι γίνοι 1νι' ι.cιριί.( ... ) 

Αν δrν το ;,:cί.νετε cιι•τό i)η1ιιοι1ι_Jγrίπ γιυ τον Ηιυτιi οcι; τ{τοιο 
Κ(ιρμcι :τοι 1 ί:Jcι οημιο1•rγ1jοrι Ί'\'Q(ι) υcι; Υ.Γ\'(} Τ()Π ΠΟ1 1 Οϊιχι:τr ((\1((
'(Υ.η α:τ6 f-\οψiι'ια. Ώτυν ;,:(ι:τοιο; rί.νΟρωπο:: ου:: πcψο1•οιcί.t.ι'ι τυ 
β(ωο.νύ. του δεν πρ{π,, νυ τοι 1 Uπ πω; cί.ίΞ.ιtι· νrι τcι πά.Οι'ι γιυτί 
έ;,:υ.νι' οψί.ί.μ(ιτ<1 :το�• τ(Ι_ :τi.ψ>c1λ1r1 τ<ι'φcι. υϊ.ί.<ί. ι.ι�ι'ο; {ι.πr νυ τονι· 
βοηΟ11σεπ. Είν' αλψlιισ. πως η Οεϊκ11 οιχαιοσύνη κυΙ\ερν(iει τον 
z6ομο zσ.ι οε Ίίνεται να υπο<ι έρει κανείς αν οεν το αξίζει. Εμείς 
<iμως που είμ υ.οτε τυ<ι λοί ας αφίσουμε τη (( ροντίbυ Ίtα την εφαρ

μ<ηή του φυσικού νιίμου που επιΙΙιί.λλει τιι. β<iυιι.να οτα χέρια του 
Θεού που hιευΟύνει τον Κ<ίσμο. Λψίυτε το οz11πτρο της hικιι.ιοσύ
νης στο Θε6 Ί'tατί Λυτcίς μ,iνο ξέυει νιι. το μ ιτιι.χειuωτή με το 
σωιrτιi ηΗiπο, zω σεις νύ.σο.cττε Ί'ια τους οιiστυzους μ <iνο οι μο.ντο.
Τ<ΗΙ ιiuοι της cηύ.πης ;,:ω της rrπλαχνοσιiνης του (·)ωιi. Μrί.ΙJπι: πω: 
(/.\' ο νόμο; υ:τωπί νu. 1•:τοιr ΓΙJ!Ί '/.(ί.:-τοιο:: rί.ν()ι)(ιJ:r,);. 6.τι Υ.ι ((\' ;ι,ιί.\'f-"
Η Ό'ω νυ τον�' '(Ϊ.ι•τυ'>οπ,· (Jrί.νω cι.':oΊcr ι·ί.ο. u.:τ· την cί.ί.ί.η ιiμω; τη 
μιχ_ηcί. είνcι.ι :-τι Ουν6τυ.το νcί_ιτr 1.οπ ;-οΓ ί; rι.ι •τοί :τοι, f'ι.01 1νι· πι,0001 <JiH> 
\'U τον (Ι.\'(Ι:/.01'(( ίοοι•ν. (Ι.:τό ·1.11.0111;,:6 011\1 (),"(ψΟ 7Τ()1 1 μ:τουΓί νιί.ι.ΓΤr ιϊ 
(Ι.l'Ί()\'. (-)' <1.ρνηΟ11π \'(/. γίνΓΤr ί"/.ΠΪ.rοη1:: τσι• \'() ! l0! 1 :-το11 rω.ι,Ί (JT() 

01)()1[() 0(}.:: τΟ1'Τ()\' το Ι)l'ΟΤl'/ιΟιι(νο '(1(/. \'(/. Τr)\ΙΓ r1οηΟψτπι:: Το \'(/. 
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n:αίσvουμε n:(_)nφυοη νιiμο ποι, i')1°v τον Υ.(1.λονιι,'JίJ01 1μ, γιίl. νυ i')ι;,:ι.ιιο
λογ1jοοιψι' την ω•οτψ>ιiτητιί μr.ι;, τον ΓγωιομιS μυ;, την υι')ιωι ο(_)ιιι. 
ιω; ι0 ίνω O(L νυ f-\λωττημ(ίμι' τη οιzωοοι'•vη zω ν(ι flΓ(Ιιί.ι,Jνο11μ· r'τοι 
μ' FVU ιαnμυ οφω.μυ το 01'1νολο των <Hf 11.i.μ(ι_των ;τ01'•zοι1μι' "1.(ψωμr'
vυ. 2.:υν οημιίv' η ι/1uυ τη; υγωπόοοο11; zω των f-\ωΗί.νωv, n;τοιο::: 
ι -' f-\λωτπjμηο' rτοι, bι· Ου Ω!'Ι zι'(_)ι ν' (ι;(/.(;J\'ΓΤ({[ γιιι \'(( ΤΟ\'Γ f1οη0ψπι. 
ΊΊ'τοιο Κιίιιμυ ου; n:rιιιμ ι'vιΊ ((\' (Jf'V r'zπι· 01 1μπι'\νιυ '(l(( το οι•οτι•zο 
τον ιιbι-λφ6 ου;. 

ΤοιΊτο το λιίΟο; '(ίνπυι γιιιτί ο ν6μο; οι·ν ι'zι, ;,:ιιτυvοηΟrj υιιzπιί. 
χω γι<ι τοιΊτο ιιι•τοί n:οι• λιιΟ1·ι'•ο1•νr, ί.ιίΟι:ιΌοι•νΓ γωτί i')rν ξrιιο1 1ν1· μr 
ποιον τψ\n:ο λΙΊΤCΗ'()'(Ι-' ί. ι\ν 1·ίνω μι'οιι οτο Κ(ιι_ψι1. 1 -'ν6; ιινΟ(_)ι(ηωι• 
νιι πιίΟrι -ι.(ιτι τι ει; ()1· μπιψrίπ νιι μ:rοοίοι·π το ;τ(ιΟημ (ι το1 1• 11 
φιΊοη ι)Ι' χψιιίζι· rω hι<iί.οι• τη Ιlο1jΟ1·1ι'ι ου::: 'fΙ<L νυ (Ξιωιι (ι.ί.ίοει την 
λrιτυ1 1ργί(ι των ν61ιι,Jν τη;. Λιι ίοπ ί.οι:-rι'iν το ν6μο νιι ί.ι-ιτο1•ογψ1Γι 
1°λr1ΊΟεψι, ω1τ6 6μω; ()Γ Οιι TO-l ()ΤΙ το btY.() ου::: zur'o; fluίοπτ· ι'ίΞω 
((ΠΩ την Π()(ί;η: 11 FVι'(_)γιΊίι χυι η f\ωjΟ1 -' ιιι Γίνω πιίντ(ι 11:-rοψτι':::, 
600 Y.L (ιν πurπrι νιι λοΊ'((l)ι<ί�οι•με το νιiμο. ι\ν το Κιίuμυ ω•τι,'Jν πο11 

Οι'λοιψr ν(ι ΙlοηΟ1jοοι1μι' ι·ξο1 1bπι'ΙJ<�'Jνrι τι::: :-τuοο:τ(ί_()ι·ιι'::: μυ; οι- μυ::: 
μι'νι'ι rιλλο \'(L ;,:ι'ινοιψι· :τιιι,ι'ι νυ \ Ι:-Τ()1((zrο1 1μΓ( ... ) 

1 IQFΠ!'I λοι:-η\ν Y.UV1-ί; "1.((1 \'(L :Ξrψι το ν6ιιο (τοι• Κιίιψυ) οτηv 
εvτrλrt(( Υ.((1 ((Υ.{)μ(L Υ.((1 \'({ 1ιιί(�,, \'(( ΤΟ\' 1-'ίf (ι(_)μιiζ1°1( ... ) 

Ι Ιrιuπ, π.χ. το ;τωi)ί jΤ()\Ι ο 0(ίV((Το; το z(,·)(_)101' ((;(() το1 1::: γονιοι'•; 
τοι•. Το οημιψινι) :-τί.ι(_)(ιΜ1γμυ Ωί' Οι'ιvω rνυ μ1zι)6 :τωι)ί. Ο(ινω ι'νίι::: 
vrίφ6;, rν(ι μονίιχσ:rίιίι')ι ;τοι• πr-Ο(ινι' (ί'Ξωι νυ oF ηί.1-ι.ίιι 17 - ! Χ zΙJ6-
νωv. Απι0 λ:τιομrνοι οι γονιοί το1 1 1jρΟι.ι\' vu μι' f-\(_)ι\\1 \Τ '(Ιίι vu ιιο11 

ποι 1vr: "Μ:τοuι-ίπ νίι !lίι; (:Ξηγψππ :τι,>::: -;'ίvπω \' cιιι ίνr1 το Κϊι(_)μυ 
παιδιά ()ι•οτι•zιιψι'vυ ιπ <i τωzο1•; γον1οιΊ;, :τοι• ι�ι-ν τ· (('ι' ί.ιποι1νι' 
r.α(:!ιiλοι• Υ.((Ι ;τοι• μι)λι::: ι.ιι1 μ.ϊ<ψοιΊνf \'(( Ηι <f[)Ο\'Τίοοι1νr. 1° νι,·J ι·μι'ι:::
μcι; FχcίJ(.)Ι<Π ωτ6 Τι) :τωhί !Ιίι; :τοι• Τι) Ϊ.ίιΤL)ί'ιΊrψε χυι 1ι:τοοοϊ·σcψ1' νrι
τοι• bιόοοι•μ1' ι-\λί.ι τ· ίιγυΟ(ι τη::: ζω�j;:

Τι'τοιιο; rρι,η1jυ1° 1::: γι\·ι1\·τcιι ;τοί.ί.ι':::, %ί(Ι '(Ιίι ν· υπυντ1jοω ο· 
ί(\1Τ)l\' ΠΟ1 1 ιΗι; (ιν(ιC[ f(_)(l zριΊ(ωτηr.ί' \'(( %\ 1ττcί_;Ξω OTC( :-Τί'()ί(Ομ{νυ "l.((l 
νcι ψ(ϊΞω ν(ιβρω '(tιιτί το Κ(ίοιιcι τοι·; zτι•:τοιΊοι· (τοι. μr τι111τι)ν το 
Ολιj)fQό τρόπο . .\οι:-τ6ν ω•τοί. ιπ μ:υ ;τροηγο1Ί !lfνη rνο(ψχωο1j τοι•::: 
1jτrινf cιντρ6γι•νο χω ιαιi το γϊιμο τοι•::: γι0ννηΟ1jχίινε τρίυ ;τωι)1ιί.. Ο 
αδFλψό; τοι• ενι-i; rπ6 τοι•::: hι•ο :-τι-'Ουνc ;,:ιιι (ίφοε υι)crυνn :τωι')ί :το�• 
οr-ν ι0 ίχε rιλλον cπον ;-1ι)οιιο f::ι)ν υ;τ' ω•Η'iν το Οείο χι (α· ω•njv τη 
()fίί( ΤΟ\ 1• Ί-!τcιν cιοϊ•vcιτι) \' (((rψ1ot 1 \' το :-T((li'Jί ((1101jΟητο Ί'ΙUΤί ((\'Τ() 
Οάτrιν απάνt!ρω:το. ;,:ω γι· ιι1 1Τl) το :τψ_Jcινε ;,:οvτc'ι το�•;. Λ\'Τί ιiιιω; 
νάνcιι ;-:αλοί μαζί τοι• το ;,:(ι\·1ινι' 1 1:-τηρ(τη τω•;, το %ίιχι5τοειrυν ;,:ω το 
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μεταχειρισ τψ-:ανε σzληρά. % ετσι τ αρφανό το δύστι•χο πέθανε 
zοντά στα 17 1j ] 8 χρόνια τοι.•. με σπαραγμένη την zαρδιά από την 
zαzομεταχείριση μόλη τη δίψα του yιιι τρυφερότητα ποι• τούφερνε η 
ιδιοσι.•γzρασία τοι• η στορyι;ι.1j. Λοιπόν αι•τός ο ίδιος τοι•ς ξανάρθε 
σα μοναχο;ταίδι. zαι σ· αυτόν είχαν cιzοιψπίσ!'l όλες τις ελπίδες 
του;. έχοντάς τσι• δώσει όλην την αγάπη του;. Το Κάρμα του; τον 
άρπαξε αzριβύ'>ς στην ίδια ηλιzία που είχε πεθάνει στην προηγούμε
νη ενσcιρzωσ1j του. zαι :τίσω του το οπιτιzό έμειν· έρημο. 

Έτσι ενεργεί το Κιίρμα zω zcινένα; δε μπορεί να τοι• ξεφύγει. 
Η Φύση δε σχωρνάει. όμως με τη γνιiΊση να θριcφβέψετε μια μέρα 
σα θάχετε μάθει να ισοφαρίζετε τη μια δύναμη με την άλλη. να 
εξουδετερώνετε το zαzό που z(ινατι οτα περασμένα με το χαλό ποι• 
χάνετε τύ'>ρα, σε τούτη σα; τη ζω11. 

Μεi.ετuJντα; έτσι τον τρόπο που ενεργεί ο νόμος θα zαταλήξετε 
σιγά - σιγά ν· αντιμετωπίζετε τη ζω11 από μιαν cίποψη αληθινά επι
στημονιzή. Δε θα παιιαπονιόσαστε πια, ΊΙατί Οα ξέρετε 6τι σεις 

είσαστε οι δημιουργοί του πεπρωμένου σας, εσείς δημιουργείτε 

και τα βάσανα και τις χαρές σας. Ο επισ111μονας που παθαίνει μιαν 
αι-τοτυχία στα πειρό.μυτ(ι του μόνο με τον εω,τό του τυ βάζει ;ι_ω όχι 
με τη φύση. γιατί ξέρει πως Οα πετύχαινε αν αυτός είχε τοποθετ11σει 
τα όρ'{ανά του όπω; έ;τρεπε. γιατί η Φύση δε μας ξεγελάει ποτέ. Αν 
το πείραμα δεν τούδωοε zείνο που περίμενε. ξέρει πω; το λrιΟο; 
είναι διzό του zω ψάχνει ν(ιβρει την αιτία του. 

ΊΞτσι ;ι_· η γνuJοη του Κάρμα μπορεί vcι επηρεϊι.οει. τη διcιγωγ1j 
μα;. Μπορc:ί να μην ξέρουμε Πί1ντιι γιυτί γίνεται ένυ ορισμένο περι
υτατιzό. ξέροι 1μ!' όμως ότι το περιοταπι.ό δεν ξεπετι έτω χωρίς 
ί.όγο zι οιiπ χωρίς αιτίυ. zω u.μrσω; Οίι πrί.ρο1 1με τcι μέτριι μυς (1Η.π:ε 
v· αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τ· υ:τοτελέομιηυ των περωηιέ
νων μα;, zι έτσι να β'{<ί.ί..01,με υπ6 τυ τωρινϊι μιι; β(ωιινα μϊιΟημα 
που θα μα; βω.ει σε Οέση να ετοιμιί.οουμε έvυ ει1νοϊzόπρο μελλο
ντιzό πεπρωμένο. 

Μα θα μου π1jτε:«lΌύτο το Κάρμα είνω πολύπί.οzο ψιλοοοφιχ6 
πρόβι,.ημα zαι δε μπορείτε να το zι:ι.νετε προσιτι.J οτις μrί.ζt:ς. Στις 
Ινδίες αυτό δεν c:ίνω ιι.zατόρΟωτο rJ.φού zω ο τελι:υτu.ίο; χωριι1της 
:-του Οα τονε δείτε να bουί.ει1 1:ι οτυ. zωράφιιι, Ου. σιις πει με υπλι1 
ί.όΊω τι είναι Κάρμα. Ξέρει :τω; υυτ6:: την έzυνε τέτοια ποιiνω τη 
σημερινή του τη ζωή, zω πω; τuJρυ. Ετοιμάζει την μεί.λοντιzή ζωή 
του. Μιυ μέρα zουβεντιύ.ζανι: '(LU. το Κύ.ρμα ένιις Ινbός z· {νυς 
Ά'(ΊΪ.ο;. zαι ο ΆΊΊί.ο; έφτωπ νυ. πc:ι: "Ο ί.υ6; δε Ου. μπορέσει να το 
zαταί.άβει '(LU.τί ιιυτό δεν είνω πρr:ί.μu. γιυ. του υμ6ρφωτους". Τη 
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στιγμήν εκείνη πιρνυιiοανε χοvτίί. οε χcί.πυιο σπίτι 6που οοιiλει 1αν 
εργάτες κω χτίστι::ς. Ο Ινh6ς λέ�Ί. τότε στυν Ά-(Ίλυ: "Ρύ'ηηω: έναν 
απ' αυτσύς: "Γωτί είοασπ τούτο πούσαστε κ' Ε'(ύ,J είμω τυιΊτο πού
μω;" - "Δε U' απαvτ11οει". "Δεν πεψcί.ζει, ρuηα τυν". ΖιΊγωο�· ί.οιπ6ν 
ο Άγγλος έναν εργ6τη κω τονc ρύΊτησε: "Πως yίνcτω ν(ί.μω εyuι 
πλούσιος κι ανεξάι_ηητος, κω συ ν<J.οω ανυyχrωμένυς νυ δουλειiΕL ς  
μ' υυτ�i τη ζέστη τη φυ()ει_Ηi;" 'Τιυτί", ωτcί.vτηο' ο ψyrίτης, «στα 
περuσμένu εσείς κερδίοuτ�: την χωcί.στcωη που czετε σ11μεuu χω 
εγώ τη δική μου. Αν φέuvουμω χα)Λ σr τοι,τη τη ζωή 06.μω κι ευτυ
χιομένυς στη μελλοντική ζω�i μοι1, χι αν εοείς ουμ:-τεριιι,έuνΕοη 
κακά σε τούτη τη ζω11 υu;, οτη ν(υ οας ενοίί.ρχωοη Οίί.υωπ�' πτωχός 
κω δυστυχισμένος". 

Σύμφωνα με τη γνuψη τοι,του του απλού 1° ρycί.τη, το Κ6ρμr1 
κuνοvΓςει τη ζω�\ κω την εuyιωία τοι• υνΟρώπου. ε Ou μ.ιι:υροιΊοε 
φυuικcί. vu οuς μιλήu1° 1 6πως urις μίλησα. που μπί1χιΊι_>ιοτψω 
όρους κω επιχειρ�jμuτα ψιλοοοφικά, ήξεψ 6μως τις yενιχές <φχέ:: 
και σιΊμφωνα μ' αυτές κ<1ν6νιζε τη ζω11 τοι•. Δεν 1jξιρε ,ω06λου τις 
επιστημονικέ; βι0 βαιuJοrις για τοι'•το το ζ11τημιι 11ξερε 6μως 6τι τ· 
αποτελέσματcι της διuyωy1iς έχουν την επίδρuο�j τους οτις διαδοχι
κές ζωές που έχει να ζ1jοει ο cΊνΟρωπος. Τίποτα δεν διευΟιiνει τ6οο 
τέλεια την ανUριίJπινη �ωij όο{) τούτος ο νόμος του Κϊφμιι. . Είν· 
αλ�jΟεια πως οι1ς είπα 6τι υ νόμος του Κάρμα, 6ταν δεν τον ;ωτανο
ούμε στην εντέλειu, ουχνcί. παρuλύει τις προοπ{(Οειες. Όμως γιu vu 
διορθώσουμε τούτο το άτομο δεν πρέπει νu χατuuτρέψοι,με χείνη 
τη γνώση που μπορεί νιίχουμε -yια το Κάρμu όσο λίγη χι ιιν είνω. 
αντίΟετrι πρέπει νcι την αναπτύξουμε χω να ιδούμε πως ω•τός μα; 
ωθεί στην πρcίξη κω μα; δίνει χcιι τη δύναμη. 

Είναι μια δυι1;,ωλίu υχετιχ�j με την επιΟυμία που 7ίρέπει να τηνε 
προυέξυι•με πολύ. Σύμφωνα με 6οα σας εί.ι:u φαίνεται πω; η επιΟυ
μία είναι υποταγμένη στον έλεγχό μα;. Πώς εμείς Οα εzτιμήοουμε 
την αξία τη; χάθε ε;τι(:)υμία; μcι; zω θα διαλέξουμε τα πράγματα 
που είναι σωστό να είναι διχά μας: Πώς Ou διuλέξουμε την τύχη 
μας: ΠιίJς να επιθυμούμε ι5.τι δε μu; uρέσει χω να cιποστρεφόμαοτε 
ό,τι μας αρέσει: Δε μπορείτε vu cιλλ6.ξετε αμέσως μιu επιΟυμίu με 
μιαν άλλη, δε μπορείτε νu νικ1jσετε μια επιθυμία με μων άλλη: κι 
όμως αδύναμοι δεν είσιιστε. 

Η κάθε ενεργητικότητα αποτελείται από τρία πρίιματα. 
Την επιθυμία 
Τη σκέψη 
Την πράξη. 
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Το ξαναλέω ω:όμα μια φορά. ωϊ αυτά τα τρία η σκέψη θα σας 
βοηθήσει. Θα :-ταρατηρ11σπε ότι αφίνοντα; ελεύθερες μερικές επι
θυμίες σα; δε θα ;,:αταλ1iξετε μ· αυτές σε αποτελέσματα που να σάς 
δίνοι.•ν ι;,:ανωτοίηση. Θα παρατηρ1iσετε πω; οι φυσικές επιθυμίες 
σας. όπως η τάση να ;,:αλοτρcότε zαι να καλοπίνετε. είναι πάρα πολύ 
έντονες zαι θα αντιληφθ1iτε :-τως δε μ.J-τορείτε να τι; σβ11σετε αμέ
σως. <tί.λά ότι μπορείτε να τις τροποποι11σετε με τη σκέψη. 
Μελεηiσπ τον εαι 1τό οα; ;,:ω ψάξτε να βρ11τε ποιες επιθυμίες σάς 
τραβούνε περισσότερο ;,:ω μποροιiν να σας ;,:άνοι•ν να ι 1ποφέρετε. 
Α; πάρουμε παράδειγμα τη λωμαρyία. Σας αρέσουνε τα φαγιά τα 
ντελιzάτα ;,:αι τρcίηε :-τερισσότερο από όσο πρfπει. 

Λοιπόν :-τέστε cπον ί'αυτ<5 συ;. όzι την cίJρα που ιχανοποιείτε την 
επιθυμία σα;. αλλcΊ. όταν είυαοτε 1iρεμοι χαι fLJ-τορείπ να σκι:φτ11τε: 
"Τί θα γίνει αν αφίνω :;τάντα ελι'ύτερη τη λωμυργίcι μου: Θα κατα
λήξω σιγά - σιγά zοντρ6; ;,:ω αδιiνcφος. Οα χαλάσω το στομάχι μου 
και 0· αρρωστήσω. Πρέπει λοιJΤόν νά τηνε πνίςω τοιiτη την επι()υμία 
γιατί σε χάμποοο ;,:αιρι5 θα μο11 φέρrι βάσανα". Απ· την ίδια τη σrιγ
μ1i :του ;,:άνατε τοιiτη τη σχ{ψη. αρχίζετε ;,:ι όλυ νcι. βάζεπ φρ{νο 
cπην επιθυμία σrι.ς. Άμα λογc·.ριcΊ.σεπ με το νο1 1 σrι.ς τυ καηωτρεπτι
zά α:-τοτεί.έσμυτα που Οάzει το rλάττωμri σαc Ου το συχυΟήπ κυι 
Οα πrί.ρετε μόνο; οας την υπc5φυση νcι. μην ;,:άνεπ ΕΥ.rίνο που σας 
σπρc;Jzνει να ;ι,άνrπ μια περu.στικ1j επιGυμίu. πο11 fLJ,O(H'ί νυ γι:μίσι:ι 
βrίσυνυ τη ζω1i συ; οί.6;,:ί.ηρη. Νυ ί.οιπc5ν π<;J; fu-τορείπ να Υ.11ριυρ
χ11σετε με τη σ;,:{ψη την ε;τιΟυμίυ ;,:ω να τηνι' μεταμορφcίJσπι:( ... ) 

Α,· 6ι.u ω 1τ(1. βγαίνι'ι το cι.νυγΥ.υοτι;,:ό σ1 1 ιu-τι'ρcωμcι. <5τι η ζωή σrι.; 
cnc5 δω ;,:· ψ:τρcS; δι' Ο(ινω �rιrι. cί.δι:ιrι. ;,:ω rπιφανειcι.z1i. ότι - αντίΟr
τυ - η οzέψη ;,:ω ο ουί.ί.οyωμ6; Ου την�: zυριυοzοιiνι:, Υ.Ι u11τψ1 Ε κrι.ι 
το zάί-Jε zαz6 ουνυίοΟημcι.. Κω οιΊ; <5λοι, ιί.ντρε; zω Ίυνυίκrς, <5λοι. 
οει; οι cί.νΟρωποι. δε μ:τορείπ να t1iτr σαν τα χτήνη που τα οπρcίJ
zνο11νε τυ. πcί.θη χω οι ι·;τι()ι•μίι:ς. zωρί; νίι. οrι.; ενδιυφfρουν τα μεί.
λοίψενrι .. Το 6νομcι. "cί.νΟρω:το;" :το11 έzεπ :-τι'ριrχι:ι την ιδ{α της 
σzέψη; Ί'Ιατί η ρίζrι. της ί.ι'ξη; <ίνΟοωπο; οτι; π 1ψ1Jπc1.ϊχι:; γλί;Jσοε; 
πηγ6ζrι από τη σuνσzριτιz1i ρίςu "ΜΛΝ" πο1 1 Ου. πι:ι "οχfπτομω". 
Tc5oo λοι.-τόν rι..,-τci την πυμοί.ογίcι_ τοι.• ον6μυτό; ocι.c ΕΙίΗΗΠΕ διίl.νοη
τέ;, 6σο χυι <J.Π6 τη Ο(οη πο1• (zπr: στην εΞΞέί.ιΞΞη zω ίΩΗ> το σχίl.ί.ο
:-υί.-;-ι ;τοι • ψτrί.οuπ στη σ,�rί.ί.υ των ζcιHJJV. 

Γι ίl. 6σο11c ί.οyιzr:ιiοντω. οz(πτοντυι. zι υ;τοφr1.οίς01.•ν. η γνί;JΟη 
είνω c1.:τόί.1 1τυ. r1.νr1.yzc1.ίu. γιίι.τί το ί.ο·/ιr.6 δι: μποριί νυ ί.rιτουογήοι:ι 
ίl.ν ο (J.νΟρω:το; δεν ·ι.uτ{zυ Τίl. οτοιzι:ί(Ι. :ίΤΟ11 Ου. τον r1cί.ί.ουνι· σε Οrοη 
νυ 01•γ-ι.ρίνπ. νίι. ζι1γίοrΊ χω νυ ;.ι.ρίνι:ι. 



Ι'ι υυτό ου; rίvω υπuvuίτητο vr1 μελετήυετ�: -ιο νόμο ;,:ι 6-ιυν 
τ6vε νιι/Jοεη: vu f"\υδΓζι:π (ΗΟ δvι:Sμο που <ω-ιό; ου; δtίzvει. 

Σι1ς παρουοίωιιι τη Οι'<ιJ(_)ίυ το11 Κι'ιι.ψυ οιΊμψ.JJVU μc τις Ί(_)ι:ί; 
υποδιωρrσtις ΊΟ\Ι: Επ1Οι 1μία, ΟΥ.t:ψη, Π(_)<ίξη. Αντί vu U'(((V<απίπ 
μι' -ιην -ι11 χ11 οι1ς Π(_)οο;ωΟ1jοπ r.υί.ι'•τι'ι,υ νιι γίνι-π ι'·ι.ι· 1Ύο ;ιο11 

Uϊοτρεπε ν<ίοuοπ. Οι %rιUuvέ;, ευγι'νι%r; κω δυvατr; ο%cψιις μπο
ροιίv νιίvω η κληοονομιιί το1 1 %(1Ut (ιντοιι %ω τη; %6Uι· γι,νuί%υ;: 
Αν Ht πράγμ<η<t όε υυ; πιψοι1 rJLι;.ζοντω πϊιντιι οτο ψι 1οι%ι5 %6ιιμο 
nπως τu Urλπι:, ψ<ίξπ ν<ι f\v1jπ τις ωτίι';, %1 ι:Sτuν τι; f\011π πuο
οπαΟψηr νu τuοπrηοι1jοπι· τ· ισrοτι'ί.rομuτιι. 

ΊΌ ίδιο /IJlO(_H'IΠ νιι Υ.(J.\ΙΕΠ Υ.<11 μι' το zcι.vuznjψι. τι; ΕπιΟυμιι'; 
κω τις πuάξεις ους. που uπι1.νω τυ1 1 ; μποuι·ίπ νιι ι'ψιψμόοΕΗ τη 
δημιοι 1ργικ1j διΊνιψη τη; οr.ι'ψη;, λογιψ1ι'ιζοντα; π(ι\rιυ ;τω; απ<> τον 
τρόπο που φερνόσuση: ιrτους άλλους εξαρτιέται η ευτυχία κ' η 
δυστυχία σας στις bιαbοχιχές ζωές σας. Ξι\)()ντιι; το νιSμο γωτί τον 
εμελι'τ1jσ(ιτr f\ιtΟι:1ιϊ rνr(_)γι'ίτr γνωρΓζοντιις την ωτίιι οιΊμφωνιι μι-· 
τη λογικ11. ί\ημιοt 1(_)γ1jοπ '(1(( ΤΟ\' Γ({Ι'Τ() οιι; �'νυ r.ω.ιΊπιιο πι-:πρωμ{
\1 0, δημιοι 1(_)γψπι' !Ί 1'(Γ\'Ι%()Π[)(t ιιι:ί).οιΊμι'\'(t. Μην '_:;ι·zνrίπ ;ιοτι' :τω; 
η σκrψη ι:ίνω μιιι πρcιγμιιτι%(J. bημ1ΟΙΙ(_)'(\%)) bιΊνιψη ;του μJτΟLJΙ'ί νιι 
χτίοι0ι tj κω \' ιιλλιίξrι το zrι(_Η1χηjρα. ποι• rίvω υ οποι•bωnπρο; 
παριίγοντιις της Ι't 1τυχία; οιι;. Χιφιιχτ1j(_)<ι; ει"(ι'ν1%6;. οτuΟι:(_)n;. 
εξελιγμένος t·ίνω προμ1jν1ψu·μεγάλοι1 μελλοντιzοιi προυι:,ισμοι1. 
Cίνω. δουλfι6 bικ1j ou; ν<ι ι•φ(ινπε ιωτ6 το ;τι;τρωμένυ. zι ιiοο γω 
το τι Οα c'Jl((λέξεπ, φίλοι μοι•. ι·ξιψτιέτω ωτό οα;. f\ι:,ι'ω:ετω σω 
χέρω οιι;. 

(Λπι5 το βιβλι'ο της "Οι βωrι;.-:οι' 1115,ιιοι τηc 1-Jωurιιιι'ας». ,ιιπϊυιvιωη 
Τιμ. /J1jι1ΤιJ(lΙ1ιιιι. ΛΟ1fνι1 J()5ίJ) 

ΒΟΥΔΑΣ: Ο ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ 

Ί,;ι• ,\ΙΛΧ Ι:Λ.'>Τ.\IΛ.'v' 

Ο οκτιι:τλι5ς ι)ρι5,ιιο:; τη:; υωτι;vι'ο.:: .,οι• ;.,:ιjvι·ξε ο Ποι•ι)ιι:;. θο. ,ιι.ϊο
!}UΙ'σ(ψε Ι'CΙ τοι• ()ιvυοι•,ιιι-· το11 τι'τί.ο: «Πεvι' ιΤι)οι,ιιrJ1'ι'ι1:; %ω :τuΊ::
ε.-τιτι 'ΥΊ(Cil'ετιιι». γωτ{ uι ·τι5 ιjτιι Ι' το θ{_ιι« ι5ί.ω1 · τοι · τω11 % ΙJ!.!Ι ·-;μι1.τω1•. 

Μcικάριοι εκείνοι ;τοι• γνωρίζουν χcιι όσων η γνιιiοη rίνω fλει1 -
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θερη από παραλογισμοί�; zαι προλ1jψει;. 
Μαzάριοι εzείνοι :τοι.• λένε τη γνώμη τους με χαλοσύνη. ελεύθε

ρα zαι ε ιλιχρι νά. 
Μαzάριοι εzείνοι ποι.• συμ.περιφέροντω 1jρεμα. τίμια Υ.αι Υ.αθα

ρά. 
Μαzάριοι εzείνοι που zερδίζουν τη ζω1j τους χωρίς: να βλciπτουν 

11 να εzθέτοι.•ν σε zίνδι.•νο άλλα όντα. 
Μαχάριοι οι ήρεμοι. αυτοί που έχουν διώξει την χαχ1j θέληση, 

την αλαζονεία. τον ε'(ωισμό zαι έχουν β6λει στη θέση τους την 
α'(άι,η, τον οίzτο zαι την συμ;τάθεια. 

Μαχάριοι είστε εσείς που zαταβάλλετε την μεγαλύτερ1j σας προ
σπάθεια για την παίδευση και τον έλεγχο του εαυτού σας. 

Μαχάριοι χαι τρισμαzάριοι είστε εσείς που με τον τρόπο αυτό. 
ελευθερu')\'εστε από τοι.•ς περιορισμούς του «Εγύ)». 

Μαzάριοι τέλος όσοι ενθουσιάζονται με την Uέαση εκείνου που 
είναι πραyματιχά αληUινό. σχετιzά με αυτόν τον zόσμο και με τη 
ζω1j μα; μέσα σ· αυτόν. 

Ο Βούδα; πίστευε πω; zάί:Jε zαλ1j πρcί.ξη συνεπάγεται μια αντα
μοιβή χαι Υ.άί:Jε zαz1j πρ6.ξη μια τιμωρία. 

«Μην πιστεί�ετε zάτι. έλεγε ο Βούδα;. επειδ1j το έγραψε κάποι
ο; παλιός σοφός. Μην πιστεύετε zάτι στηριγμένο στο zύρο; των 
δcωzάλων ή των ιερέων. Εzείνο :;του συμφωνεί με τη δική σας: 
πείρα. zω εzείvο που ί�στερα α.,τό εξαντλητιz1j cρευνιι Uιι δείτε ότι 
σύμφωνεί με τη λoyιz1j συ; zω συντελεί στην ευτυχία σας. καUu'Jς 
zαι στην ευτυzίυ. όλων την 6.λλων όντων. αυτό νιι δέχεστε σαν αλ1j
θεια zαι να ζ1jτε σί�μφωνα με αυτό. 

Μ εγιιλύτερο ί σω; cιπό τη σοφία του ήταν το παρ<ί.δειyμ<1 του. 
ένα παράδει-yμu. ·�ω1j; σαν του Χριστο1i. Επί 45 zοόνω. - από τα 35 
του ως τα 80 που πέί:Jυνε - ο zολοσοό; α1'Τός της UΕλψJΕως Υ.<Lι του 
πνεύμυτος επί.αν<1το στην zοι)Λbα του Γά-y-yη. 

Σηzωνόταν την αυγ1j zω περπατοιiοε 15 - 20 μίλι.ια zcί.θε μέρυ., 
διδάσzοντας όλου; τον δρόμο πι:,ο; την ευτυzίυ που είzε αυτός βρει. 
Απέzτησε τόση φήμη zω CJ."(ωτψ:Jηzε τόσο. ι;Jστε πλήθη λιωύ cβγω
ναν να τον προϋπαντψJΟ1Jν ιSτυ.ν πί.ηοίυζι-: σε μω πόλη zω. cστρω
ναν ί.ουλούδιu. το δρόμο του. 
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,-l;τr5ι)υοη οτrι J,,)),ηι,ικrΊ. κο.ι rιι.ι5λιο rurr5 τrιΙJ Ακrι.ι)η,ιωϊκr5 
ιvfιι.. Δ. ΣτωJιι;ι5:τοιιλο 

!f(!ΙΙl ;ιπr5 σrιvι.ίvτυ. πι vι'ποο χιιrίιηrι, ο ,ιιι-γιΊ.λικ, ΙιΊ.ί.λος οτοχωπιjς
Α 1,τρf MuψourJ., ;ιr'λος τι;ς /'υ.λλικιjς Α,ωι)ι;,ιιι'υ.ς, ι.ι)ημοοι'πΝΠ {1,0 
βιβλι'ο, ;ιι· το11 τι'rλο «! Ι τ{χμη της ζωιjς". Το /iιβλι'υ r1.ιιτr5 ;τ{ψωι ΙJ.πr5 
τ(l χ(ριrι όλω11 τω1 1 ω1Οι_ιυί,,w11 rarί τr5π, ι)ιο./3riιπη%ι·, μι)πιj0η%ι, 
ιχρησιίUΊΗΠ ως ΠΙJιιγ,ιιrπ%rίς οι)ηγr5ς ζωιjς, γιο ικrπο,ιι,ιιι1uιrι ;τοί.ιτι
ο,ιιέ11ω11 (111θuώπω1;_ Απr5 το βιβΝιι (1/ ) Τ(), ι'χω ,ιιπωruιiιπι, fΙ)(ιί %(1./ 
πολλιJ. χuό1l/r1, {ι.·rι Οω•,ιιrΊ.σιιι %1:"Ιf(Uωιι :του ι-πι'/r_μirrπω «ι·:τιοτοί.ιj 
προς τους μ{ους». Το ειχιι ,ιιπr1.ιruι1.οιι τι5τι. ι-:τιϊr)ιj ΙΊJ.ΙΙ. ιϊαι,ιιιjrπι τη 
σωστιj γuu,ιι,ιιιj της ζωιjς, ποιι το γψί,ιι ,ιι(l rιιιτr5 ,ϊ{}ου:τr1.θι-ι' ll(J. χrιρriξιΊ 
γω τοιις 11ι'ους, κι· επιΊr)ιj c'ι'χα Οr1.ι•,ιιrΊ.σιΊ τη11 %λr1.υικιj ο:τί.r5τητrι κω 
r)ιuύγι;ιιί τοι ι %ιιι τη1; :τιι%1 11j ιπ 11οιj,ιιuτιι %!J.Ι υ1111rιιυθιj,ιιιι.τιJ. 01 1οι'!J.
του. Ει'Ιlιιι ,ιι 111. ,ιι πrΊ.rrur ωι;. <ΠΙJΙ' υ:τοι'r ι πuoo:τιifJηur ι ι5υο γι'11πω. 1η1.
συιη)ιχ.iυω Π/ΙJ ελι-ι•θερι; rιπr5ι)ουι; ,ιιι· τηι1 ιψ1Ίi.r5,ια·1 ιι; :τιυτι5τητο %r1.1
rΠβίJ.U,ΙΙ<J :τυος το Π(_}ωτιίτι 1:τιι.

Ιόυι5 το χλω1ικr5 rιιπι5 %!'1;111-·110: 

«1-:IllLTUΛl! 11I)0:ι:ΊΌ'{L ΕΟΥ2::» 
( Ι \Ηψμι'νη οτυ l <JJ <J) 

Λρχίζπι:: τη ζω1j ου:: ο�· bι1οr:ολοιι; r:ωοοί1; τη; <ινΟρι,πότητυ;. 
Υπάρχυι 1ν, mην ιοτορίcι, �ωλίρροιι-;, :-ιυι1 οbηγοιΊν :-ιρο; την Ε:ιιτ� 1 -

χία και τυι ι; πω μ{rριυυ; r:υλι 1μf1ητέ;. 11 γι'νι::ά οα; όμω; r:ολι 1 μ ... ι:cι 
ενάντια προ; την παλίρροιυ. οι: μια τριr:ι•μιομι'νη οω.cωο<ι. Είναι 
οχληρό. 2::τc1 πριίη<ι ί.ι::ττ(ι. Οιι λcι;,:cινιιίοεπ. ο· υπεi�ι:ιοπίπ, ότι Οα 
φτι'ί.σεπ ;τοτέ οτο γιαλ6. Λλλcί, μην cινηοι 1zι::ίτι::. Λi.i.υι. :-ιριν απ6 
οα;, απάντησαν r:ι1ματcι ι::ξ ίσοι 1 μt-γίίλ<ι r:ω 6μω; δι'ν :-ινίγηr:υ.ν. Με 
rπιδεξι6τητα r:ω με r:υι•ράγιο. Οα r:ρcηιjυr-τε r:ω οει;. έω; να f1uοι
λέψει και πιίλι ειρ1jνη οτυν r:όομο. 

Κι' όταν θα rίοτε νιr:ητέ;. μη ληομυνείπ ι5τι οι ανΟρuηινε; νίr:ε; 
ποτέ δεν είναι (tιc�νιε;. Cίνω :-ι(ιντιι μεριr:έ; r.(ιι :-ιρόοr:ωρε;. Τί:-ιοπ 
οτον χόομο δεν ριιΟμίζπω γιcι :-ι(ιντα. Κcινεί; θρίαμβο; δι::ν r:αί:Jορί
ζει το μαχρινό μέλλον. Καμμιά οι 1νΟ1jr:η bεν r:αί:Jορίζει γω π6ντα τι; 



208 

σχέσει; μεταξύ των ε0νιίJν. 1Ιην πιστέψετε ότι ένcι; άν0ρω:το; 1j μια 
γενεά. εφοί> ε%:τληρuΊσει το %α01j%ον τη:: έχει το δι%αίωμα νcι :τερι
:τέση σε νωχελ1j Εl'δαιμονία. Η προσ:τά0ειπ τη; ζω1j; δεν πρματίζι0

-

ται :-τuρά μόνον την ώρcι ::τοι• :τέφτει οριστι%rι η νι'•χτα. 
Μην είcπε βιcωτι%οί. Οι ε:τιηχίε; %ι · οι δόξε;. ποι• γεννιοιiντcι.ι 

σε μια στιγ�ηj. πε0αίνοι•ν το ίδιο σr μιu cπιγμ1j. Σα; εί1χομαι εμJΤό
διu. σας εύχομαι αγιί>νες. 1--1 μcίχη τη:: ζω1j; Ου οα; σφι1ρηλcιηjοει. 
κι· ότuν φτάσετε στη ωριμότητcι των :τεν1jντυ 1j των εξ1jντα χρόνων. 
0άχετε την ρωμαλέα 6ψη των ::τιιλιυ'Jν βρcιχων. πο-ι• του; έδειραν οι 
%αταιyίδε;. Ο εχθρι%ό; %όομο;. ε%rίνο; ίου - ίσιι Οα οαc ομιλέψει. 
Θάχετε τ6τε. cιJΤΟ%ΤΙjσrι zuρcαηjρc1. %ω οι επιθέσει; Oc1 οαc:: αφ1j
νουν αδιάφορου;. 

Όταν είναι %ανεί; νέο;. όλυ του φαίνοντω τρομερά. Tc1 πρυ'ηυ 
εμ:τόδω. τα βλέπει οuν ε:.τιΟέσει;. Τρομcί.ζει μπρο; την υν()ρc:1πινη 
%αzίυ. Λοιπόν. εναντίον τη; σ%ληρότητο; των υνΟρώ:τι,Jν χω των 
γεγονότων. εξ(ωφαλίοτε ένυ εοωτερι%6 %υτυφι 1γιο. Kcί.Or. άνΟρω
πο; μπορεί νc1 χτίσει. οτο βΜJο; των διcιλογιομι,'1ν του. οτο β(ι()οc:: 
τη; συνειδήσεώ; τοι1 • ένcι %υταφι1γιο. :τοι, ν· υψηφci %ω τα πιο 
βuρειά βλ1jμαω και ω :.τιο δηλψηριυ'Jδη λόγω. Τί έχει νι1 φοβηΟ1°ί 
μιu ψι•χ1j. ποι1 είναι εν τciξι, μr τον εω 1τό τη;: Κcψμι(ι %Cπω)ίωξη. 
%αμμιc.ί. συκοιι,c1ντί<L δι0 μ:τοι;_Jι'ι να Ο%t<ί.ιπι το φω:: των πιο μι,ιπι.Υ.ιι'>ν 
σκέψειϊ>ν μα;. 

Τον έρωΗ1 ν(ι τον πι'ρνπε (Π(1 οοr-\c1ριί. cSχι 6μω; τραγ1κϊι. Ίσως 
:.τi.ηΊωΟείτε. οτι1 εφηβι%cί. ου; χρόνω. α:τc5 την επ1.ποί.ωότητυ. ίοωc:: 
και τη Ο%Ϊ.ηρ6τητα μιυ; γι1νιιίκι1::. Να ΟΥ.rπτεοΟι: 6μω; c5τι cωτέ; οι 
ιδ16τηπ; τη; γι•ναίκυ.;. ι1ν κω :τουγμυτ1χr:;. είνω μ6νο rπιφανΕ1ι1-
%έ;. ·u σκέ:ττεσΟι: '/1(( τη Ίt'νUίΊ'.U. 6.τΙ Ί'.ίl.l γιυ τη οω.(ωου: η ι·πι
φιί.νr.ιc.ί. τη; είνω τc5οο Εlψετιί.r-\οί.η. κι όμω; γιυ όοοι1; υφοσιυΊνοντω 
στη Οάλυσσα. αυηj γίνετω μω οίγοι•ρη φίλη. Λν(ψεοα οτο σωρ<S 
των ·(ι'νωκυ'Jν. ω'c1ζηπίcπ1° 1°χείνε; ακοι(\ι/J; τι; σεμνές ψυχές, που 
διστc.ί.ζοt•ν νυ u:-το%u.ί.ι;ι 1οι 1ν την τιη,φερότητιί. τοι 1 :: κι1ι νυ προσφr
ρουν την εμ:τιστοσvνη τοι1;. Ορ·ι.1οτείτr μΕ όλη ου; την Υ.uρδ1ι1, 
πίστη σ· εκείνη :τοι• Ου ου; φιι.νεί ιί.ξlίJ. '(Ι

. 
ί11'Τ<5. Μη φΟονr.ίτε τον 

δον Ζοι1 (ιν. Ξέρω %ιι.ί.ιί.. ciτ1 1jτι1ν ο :τιο δι 1οτ1 1χι.σμένο;. ο ;τιο υν1jσυ
zο;. ο πιο αδύνατο; u.:.τ· όί.01 1 ; τιη 1; cι.νί:Jρu>που;. 

Νυ. είοτε οτιι.Οεροί. r·νωι;_Jίζω 6τ1 κrψμιιί. φορrί .. δοκψίί.ζυ κανείς 
ΤΟ\' :ΤΗ(_)ίl.Ομό ν· UQϊ.ίΟ,Ι νrυ '_ω1j μι: ω.ί.ου; φίί.οι1ς, με ω).η γυνυ.ί
Κίl .. νrι. ζψπι %r:i.τω ι1.:.τ6 ιί.ί.ί.ον οι•ρυν6. Μην 1 1ποχωρείτε rι1κολυ or, 
τέτοιοι•; πειψ1.(ψ0l1;. Σ:τrί.νω.. ΟΕ (J.ΚQόΗι.ΤΕ; περιπτu)(JΕΙC::. είνω 
bι-ι.ωοί.ογημfνο1. Γ lίJ. τοι1; :τε91οοότrψ)1•c u.νθψ/>ποι,c::. είνυ.ι ευλο-
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γίu. Οεού, να γεράσουν κω να πεUιίνουν (Lνάμεσυ σ· Γκr.ίνοι 1 ;, μ, 
τους οποίους μεγ(ιλωουν κω π(ιλωψ(LV. 

Τι'λος. νίι είοτε μετρι()φρονrς, (ιλλά Οαuραλέοι. Το ν' υγωτψπ
π, ν(ι οκεφΟr-ίτr, να ι:uγι.ωΟΕίτε, να διοικψπτε, όλε; υυτι'; οι πvά
ξεις είνω δύσκολε; κω πιπι', ο' αυτήν την επίγεω ι1παρξη, bεν Ου 
μπιψι'οπε VίL τι; zάμπε κυΟύις τις είχατε ονειρεuΟεί ως έφηf1οι. 
Όσο nμως κι ίιν 1°ίνω bιΊοκολΓς, δrν Γίνω ίLΚίιτnι�Οωπ;. 1 Jριν υπ6 
οας, (vιεψες γενεές ανΟριύπ<J>V τις Εξετέλεσαν, κω Υ.(ηc:ίφεραν κατr:ί 
ένα τl)όπο, ν<L <'Η<ωχίοοι•ν. μΓ ι:πιτυχία, ανr:ίμεοα σε δυο οκοπινέ; 
ερήμους, ιωτ6ν τον οπνό bίαι 1λο φωτ6ς, που λέγεται ιινΟριίJπινη 
ζωή». 

Σημείωση Ι.:πιλδγοu: Δι· (}(L μπορούσε, οιiτε κω Οι:ίπρΕπε νιι 
πuοοUέσει κυνείς τίποτα δικό τοι, σ· ω,τά τα λόγω τ,χu ιο6ρ(_)ο7ι:ου 
πνεuμuτικού υνUρcίητοι1 • τα οοφϊι μ<ιζί κω εγχ(:ίρδω. ποι, υγκαλιι1.
ζουν τον νέον 6ν0ρc,ι;ω με την C1γιί.πη τοι, φίλου και συνοδοι..ιι:όuου 
και συν6μα με τη στοργ1j του πψοf\υτέρυυ. 

Ωστόσο, τώ[ΗL ποι, το κ1° ίμενο ω•τό αξιιδΟηκr" VίL φιλοξενηΟεί 
οτις οελίδες τη; αγυπητ1j; «Φιλολογικ1jς Γlοωτοzvονι(ι;», δ1° ν 
ιυτορώ να μη σημειι.ίJοω ( δ1°ν λr.ω να «προοΟέοω»γιατί, όπως είπα
με, καμμι6 Πίc_)ουU1\κη ιπο χείμενο αυτό δrν είvω δυνω1j), ω•τι'ι τυ 
λίγα λόγια: 

Στην εποχ1\ �ω;, όποι, <�ιιι.πλι5οιιμr Οάλαοσα ταρυγμr.νη κω διυ
χρίνουμε στο βάθος χωωγίδε; μαχρινέ;. η «Επιοτολ1j προς τοι•; 
νι'οι•ς» Π<Lρcψένει ζωνταν�j. επίχωοη και γεμ(ηη (ιγρυπνο νόημα: 
αγάπη μαζί και οωφροούνη. Πιιρcφένει έτσι. γι· ω 1τι5 τον απλό 
λόγο. Γιcιτί rίνω κείμενο ειλιzρινές. 

Κω ό,τι είνω ειλικριν{; (χω μόνον ω•τό!) μένει ωύJνιο. 
(«</>ι)ο).υyι χrί :τΙ_Jωτοχuονιci." /()Η}) 

Οι Παροιμίες διδάσκουν 

Οπού φυλάσσει το πονεί, γίνεται κίνδυνός του. 

Υπάρχουν και οι ακόλουθες νεοελληνικές παροιμίες επεξηγημu
τικές: 

- Όποιος κρύβει τον πόνο του πάει με δαύτον. (Μεσσηνιcα�j).
- Όποιος χώνει τον πόνο του. τον τρι6ει η πλάχα. (Τ1jνου).



- Όποιος χώνει τον ;τόνο του με ;,:είνον α;τοθαίνει. (Κρ1jrης).
Την ίδια έννοια αφρcιζουν Υ.αι οι επόμενες συμβουλευτιΥ.ές:
- Όποιος λέει τον ;τόνο του βρίσ;,:ει τη γιατρειcι του.
- Λέγε τον ;τόνο σου Υ.αι θα βρεθεί γιατρός.

Αφ' ών ημείς επάθομεν, εμάθομεν αρκούντ(ι)ς 

Υπάρχουν ;,:αι οι αΥ.όλουθες νεοελληνι;,:ές ε;τεξηγηματιΥ.ές: 
- Έπαθε ;,:αι έμαθε. (Πrινελλ1jνια).
- Παθός μαθός. (Πάτμου zαι Γορτυνίrις:).
- Ο παθείς �ωθείς. (Πόντου).
- Το πάθημά ναι μάθημα. (Χίου).
- Πόθε να πάθω χίλιες ζημιές. να μάθω χίλιες γνcόσεις.

210 

(Π [ λωτονν1jrΗη•). 

Καθείς κοιμάται (ι)ς έστιιωοεν, (ι)ς έσπειιιε θερίζει, καΟείς ως εμα
γείρευοεν το ευρίσκει έμπροσθέν του. 

Υπάρχουν Υ.αι οι c-αόλουθες νεοελληνιΥ.ές επεξηγηματι;,:ές: 
- Κατά που στρcΔσει::: ;,:οιμcίσω. (Κο1jτη;).
- Κατά ;του στρυJσεις θα πλαγι6.σεις. (!lλυψrψίου Λι'οf\ου).
- Ό,τι μαγειρεύεις τρως.
- Ό,τι μαγειρεύει zανείς το βρίσzει. · c: το αγγΗό τοι•.
- Ο σπείρω-_, 6νεμον θερ(ζει θυέλλα;. (Κων/π6ί.υ,,;).

Λπr5 το βιβλι'ο τοι· Νι%. Ι!ολι'τη «Δημοίr�ι,ς ;τιφοψιΊη πι τοις υτιχοις τοι, 

Μιχιιψ !%ΙΙ%Ιί» 

Αι δυστυzίαι ιίναι της υgπής η ;ταλ.υίστψι, ιις την οποίο.ν <)ωχυί
νπω ο ανδgιίος από τον (1νανδρον αΟλητήν. 
I lc'Jn 6.λλοη έzει τις να δείξη μι πλιιοτέρu.ν f\ι·f\υ.ι(ηητυ, (ηι ιίνω 
Cf,ψ)νιμος, αν δεν το διίξει εις την συμψΗJ(ι.ν το 11: 
Το να συμf-\011λι::ί1η τις τα zu.λu. hιν ιυωΊ.ζιτυι ιιι--ιrΊλην ·rνιί>0ι· το νυ 
τα ερ"(c'J.ζπαι, όταν η zρείυ το zrι.i.έση, 1ίνω μ()νης υνhψίrι.ς zω ψί)Ο
νίμσυ ψυzής πvοτέρημα. 

Αι)uμ(1vτως Κοuοής (Ι!ψιοhι%(J ,,ι:·στίυ», 20/Ί/188.1). 



Ο ΣΥΝΑΙΣΘΙ ΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ 
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Τοιι Ιο.τροιί ΜΑ C'/)ONA 1,/) /_Λ ΠΙ:Ί_f� 

Φcιvτάζομω την ιcηι_JιΥ.1j <J(tν {να τυφλ6 cί.νΟρωπο που πvοοπυΟrί 
vu κατcιλrιf\ι'ι τί ι'ίναι i'vrι ό{νη_>ο υvχίζονηι; ίιπό τυ Υ.λυδrιχω. 
Ασφuλώς Οα ενΟοι1οιίtοΤFί ίSτ(tν cιποχαλ1Ίψι'ι πω; Τίι μοναχιχϊι χλω
νάρω με τα φύλλα συνιVοντω ίΠη βcί.ση 1011; όλα με χάποιο μεγα
λύτερο κλαδί. Ίσω; να πvοχωcηjσει ω; τον χορμό χω νυ χρειωπεί 
πολύ χρόνο διαπι.(Π(JJνοντας την διάρΟρωση 6λων των κλαδιcΔν. Θυ 
uργψπι όμως πολύ νcι ανυκαλύψrι τι; ρίζr; Υ.ω το ρόλο που παί
ζοι,ν mη ζω1j τοι 1 δέντvοι,. 

Σαν γιατuό; ι'ίμω JΠ(_))jψ(tνος γω τι; ποοnδοι•; που �'γιναν (tΠό 
του; ουναδι'λφοι•; μοι• στην Υ.ίιΗι:τολι'μηοη των ιωΟενειu'Jν. Ότcιν 
uρρωm1jσω τους ι'ιιπισπιΊομω μι: ι'υγνωμοούνη τον εαυτό μου Υ.ω 
πάντα υποσηιοίζω πως ό;τοιο; αορωοταίνει πρέπει να ζητά τη 
γνώμη 101 1 γιcηροιΊ. 

Έχω ωίπόοο τη γνιι'ηιη πω; τον τr λευτυίο Υ.ωρό η ιατ(_ΗΥ.ή αοχο
λψ:)ηχr πιο πολιi μr τον σπnρο παρά με τη γη. ενu'J Υ.ω τα δύο έzοι1ν 
την ίδια σημcισία. Προσι'χει περισσότερο το αποτέλεσμα παρά το 
αίτιο και αι•τ6 μ,ι:ορεί να την οδηγ�jσει σε λανΟασμένο δρόμο. 

Σπάνια οι γιcιτροί Οι'τουν τα δί•ο ερωτήματα που θα έπρεπε 
πάντα να του; απ<ισχολοιiν: «γιατί ο άνθρωπο; αυτό; είναι άρρω
cπο;:» και «γιc.ιτί έπαΟι' ω•ηj τη σι•γ%ε%ρψένη uσΟένrια:». 

Τα τελει 1ταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές θέτουν τα 
ερωηjματα αυτά και οι cααvτ�jσεις :τοι• :ταίρνουν είναι διαφωτιστι
κές. Τα ερωηjματα αυτά δείχνουν έναν :,ωινοί•ργιο τρόπο αντιμετω
πίσεως της αρρώcπιας. Δrν βλέπουν πια μια «περίπτωση Υ.ιρu'Jσεω; 
τοι• 1jπατο;» ij «μια ;τερίπτωση σΥ.ληρί1 νσεω; τη; cωρτ�j;». 
Αντιχρύζουν ένα άτομο που έχει υ;τοβληθεί σε ωρισμένε; επιδρά
σεις μέσα σr ένα ωρισμένο :πριβάλλον ποι• περιλαμβάνει την οι%ο
γένειά τοl' και την κοινωνιΥ.Ι) του θέση Υ.αι :τρο; το ο.ποίο έχει αντι
δράσει Υ.ατά ένα συyκαριμένο τρόπο. Σψιερα λαμβάνετω υπ' όψη 
ολόκληρος ο άνθρωπο; %αL όχι μόνο το συΥ.ώτι του, 11 η Υ.αρδιά του. 
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σαν να μ.,--τορούσαν τα όργανα αυτά να λειτουργ11σουν ανεξάρτητα 
απ' αυτόν. 

Θέτοντας αυτά τα ερωτήματα η επισ111μη αναχαλύπτει χαι πάλι 
την αισθηματιz11 βάση της αρρώστιας χαι τη σημασία της ιδιοσυ
γzρασίας, πράγματα που είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν. 
Αναzαλύπτει αzόμη πως οι μεταβολές της χοινωνιχ11ς μας ζω11ς και 
μορφώσεως επηρεάζουν τον χαρακτήρα της αρρώστιας και την επι

zράτησή της. 
Έτσι η δημόσια υγεία αποδεικνύεται πως δεν είναι μόνο ζ11τημα 

αερισμού, τροφής χαι αποχετεύσεως αλλά πρόβλημα ψυχο - χοινω
νιzό. 

Η ΝΕΑ ΊΌΠΟΘΕΤΙ-ΙΣΗ 

Η νέα τοποθέτηση της αρρώστιας πήρε διzό της όνομα. Η ψυχο
σωματική ιατριzή είναι ένας χλ(ιδος που μεγαλcvνει γρ11γορα και 
zαταλαμβάνει όλο χαι μεγαλύτερο πεδίο. Η ψυχ11 zαι το σώμα είναι 
αδιαίρετα. Δρουν χαι αντιδρούν αμοιβαία. 

Ολόχληρο το άτομο έχει σημασία ακόμη χαι αν πρόχειται για 
ένα απλό zόψιμο στο δάzτυλο. Μπορεί να είναι και ένα μιχρό ατύ
χημα από χάποια οιχιαzή εργασία, αλλά η θεραπεία του θα χαθυ
στερήσει αν το άτομο αισθϊινεται χατάθλιψη και θα διευκολυνθεί 
αν νοιώθει αισιοδοξία. 

Ι-Ι επίδραση των αισθημάτων στουc: μυς zαι στις φυσι.ολογιχές 
λειτουργίες είναι τόσο πολύ ζήτημα χοιν11ς εμπειρίας, ώστε ξεχάσα
με τα όσα συνεπάγεται. 

Όταν είμαστε συνοφρυωμένοι ή όταν χαμογελούμε zινούμε ορι
σμένους μυς του προοc/Jπου. Τα αισθ11μυ.τά μας επιδρούν στο σcΔμα 
μας. Βρίσzομε φυσιzό ένας r:ίνθρωπος να zλωμιάζει u.πό φόβο και 
ξέρομε πως το ίδιο συναίσθημα επιταχύνει τους zτύπους της καρ
διάς μας. Κοzzινίζομε όταν θυμcΔνωμε 11 όταν νοιuJΟωμε αμηχανία. 
Αλλά μη νομίσετε πως αυτι:ς οι μεταβολές στην εμφάνισή μας δεν 
προχαλούν περίπλοzες μεταβολές στην χατανομή του αίμωός μας. 

Η αηδία προzαλεί ναυτία που μπορεί να οδηγήσει σε έμετο. 11 
συγχίνηση τονcΔνει τα νεφρά zαι ο φόβος χαλαρόJνει τα έντερα. 
Όταν έχετε ενοχλ11σεις ναυτίας zαι διr:ίρροιας είναι Υ.ίtλύτερο να 
εξετάσετε τι έχετε «αισθανθή» παρά τι έχετε φάει. 

Κρατούμε το σόψα μας στητό zαι περπατούμε με θάρρος όταν 
είμαστε ευχαριστημένοι, αί.λά σzύβομε zω σέρνομε τα πόδι.u. μας 
όταν μας βαραίνουν φροντίδες. 

Δεν θα έπρεπε λοιπόν να μας εχπλήσσει το γεγονός ότι οι συνε
χείς συγzινήσεις προzαί.ούν μεταβολές λειτουργιόΝ που επιφέρουν 
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και οργανικές μεταβολές. 
Απο κωρό είχε αναγνωριοτι:ί πως η εξόφΟυ.λμος βρογχο;�ήλη 

και η τuχυκuρδία δημιυυργούν μω εικόνα φόr)ΟU. Αλλ6 οι γωτροί 
άργησuν πολι1 να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως η κατάσταση 
αυτή είναι αποτέλεσμα χρονίου κω κυ.ταπιεζομένου φό[)ου. 

Το είδος (ωτό της f\ρογχοκήλη;, η διόγχωοη τοι, Ουρωειδούς, 
αρχίζει με κάποιο σοκ που ιω; προχάλεσε φόβο. Η σωματική αντί
δρcωη στον φόβο είvω η ωίξηση τη; r;αρίοrω; του Ουψοειδού; 
αδένος γω να rπιτ<ιχυνΟεί η λειτοιφγία της ;ωρδιϊις Y.(1L να ετοιμ α
στεί το οuηια γω δρϊωη. Αν ο φόr1ος εξωωλουΟεί χω δεν παρωη
ρείται καμμιά δράση τ6π το οuJμα δέχετω υπι·ρβολιr.ή δ<5ση Ουρεο
ει.bίνης και ω)ρι'ναλίνη;. 

ΚατcΊλληλη ί:JεQ(ιπrία μω; τι:τοια; πι'ρι.πτ<ι'ΗJεω; στο πι:,<ι'ηο τη; 
στάδιο είναι η ψυχοΟrρc1πΕί(1 :τοι 1 Ου ξrκ<ιO(ιρίοει τον νr:υι:,ιr.6 
κάματο. 

Σε προχωρημένο στάδιο η Οερυ.πrί<ι Οcι απωτψπι ίοω; την r:ξα
γωγ11 του αδένος ωτ6 τον χrιροϊ,ργο και την ι'πιβολή μιας καΟαρϊι 
«σωματικής» ί:Jερα.πεία;. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι χcιτ(ιλαβαίνοι 1ν πω; η ηρεμία τη; 
ψυχrj:; bιευκολιΊνι'ι την ,ωλ1j χ</Jνrυοη. Ωοτ6οο τελευτιιία η ιατριχ11 
αvεκάλυψε πως το έλκος του δωδεκαδακτιiλοι• είναι αρρc/JΟτεια 
ανΟρώπων που κωτι.άζουν ι1πrρ[)ολικcι. Ο άvΟρωπο; που [)ρίσκπω 
σε διαρκή ένταση χαι προωωΟεί οι 1νεχι�'J; να �επεράοει τον εc1ι•τ6 
του, μεταβάλλει την σύνΟεση των γαστριzuJν υγρuJν του. uJσπου τελι
κά του κατατρώvr το ίbιο τοι 1 το <Πομάχι. 

Η ενατι'νιυ η  τη; σωματιχ1j; ασΟf'νεια ;  ωτό την ωσΟηματιχή 
άποψη ρίχνει νf'ο φω; <ΠΟ Οf'μα. 

Και βρίσκαμε πω; το χαλί-τερο τονωτιΥ.ό ι'ίναι η ευτυχία. Υ.αι η 
εμπιmοσύνη ένα μεγάλο αντισηπτικό. Σε μια επιδημία γρίππης οι 
πρώτοι που παραδίδοι•ν τα <5πλα στα μικρόβια είναι οι φοβητσιάρη
δες. Κανf'νας: μας δεν μπορεί να ξεφύyη ω; ένcι βα0μ6 από τον 
βάκιλλο της: φυματι<ίJσεως:. Αλλϊι ο άνθρω;το; που είναι ru,οθαρρη
μένο; και (υποσυνείδητα) αμφιβάλλει για την ιΥ.αν<5τητά του να τα 
βγάλει πέρα. αυτός παθαίνει φυματίωσι. Ισως αι.•τ<5 να εξηγεί την 
αξιόλογη ευδιαθεσία των q,υματιΥ.ών παρ· ολε; τι; ενοχλ1jσεις που 
υφίστανται: έχουν αι•τό ποι• ήθελαν. ένα zαταφύyιο από τον αγuJνα 
τη; ζω11;. 

Οι ρrυματικέ; ασθένειες με όλες του; τι; :τοικιλίες δεν μα; είναι 
ακόμη εντελώς γνωστέ;. Ωστόσο :τολλέ; περιπτώσεις νευρώσεως 
που μου παροι•σιάστψ·:αν με ωδ1jγησαν στην υ:τοψία ότι ο ρευματι-
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zός πυρετός στην παιδιzή ηλιzία μπορεί να έχει συναισθηματικό 
αίτιο zαι να παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα απαγορεύσεως και 
zαταπιέσεως. 

Σημαντιzές επιτυχίες παρουσίασε η χορ11γηση κορτιζόνης σε 
περιπτώσεις ρευματιz11ς αρθρίτιδας. Το φάρμακο αυτό εξάγεται 
από τα επινεφρίδια των ταύρων zαι μ.,-τορεί zανείς να υποθέσει πως 
χρησιμεύει για να αντιzαταστήση την φυσικ11 έκκριση αδρεναλίνης 
που έχει εξαντληθ11 εξ αιτίας zάποιας υπερβολικ11ς συγχιν1jσεως. 

Η ημιzρανία συνδέεται (1j προκαλείται) από την φθονερή, μνη
σίκαzη στάση απέναντι στη ζω11. Κc.ι.ι,οιος άλλος μας φαίνεται πως 
συγzεγτ:ρώνει την προσοχ111j το zύρος που επιζητούμε για τον εαυτό 
μας. Οι zεφαλαλγίες αποzαθιστούν την ισορροπία. 

Πολλές φορές αzούγονται επιzρίσεις εναντίον της ιατρικιiς γιατί 
δεν μπορεί να προσφέρει μια σίγουρη θεραπεία για το κοινό κρυο
λόγημα, το συνάχι. Και εδώ πάλιν σημαντιχό ρόλο πcLίζει ο συναι
σθηματιzός παράγων. Οι άνθρωποι που χαίρονται τη ζωή με 6λη 
τους την zαρδιά δεν παθαίνουν εύzολα χρυολόγημα παρ' όλο που 
τα μιχρόβια βρίσχονται παντού γύρω τους. 1 -Ι απογο11τευση χω η 
χαταπίεση είναι οι παράγοντες που ;,.άνουν το 6τομο εύκολη λεία 
των μι;ι.ροβίων. 

Το δέρμα ιδιαιτέρως έχει τη δικ11 του γλύJσσα που χαλύ. θα έχα
ναν οι δερματολόγοι αν προσπαθούσαν να την χαταλύ.βουν. 

Η αχμιi του δέρματος λ. χ. αποτρέπει τους ευαίσθητους από την 
χοινωνιχή ζωή χαι δεν α�οzλείF.ται να προέρχεται από χύ.ποιο 
θανάσιμο φόβο της zοινωνιz11ς ζωής και να εξυπηρετή χύ.ποιο ασυ
νείδητο σzοπό. 

Μεριzοί προσεzτιχοί παρατηρητές υποστηρίζουν πως οι δοΟιή
νες παρουσιάζονται όταν το ύ.τομο έχει χρηματιzές στενοχuφιες 
ενu) οι οφθαλμίατροι Τίιστει)ουν πως ένα Τίαιδύ.zι μπορεί να πc1.Οει 
στραβισμό όταν τυραννιέτu.ι ωτό το δίλημμα: «Θέλω να οω τcι'φα 
αυτό το πράγμα» zαι «Δεν ;τρέ�ει να το δω». 

Η ΙΙΙΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ 

Ο Βιεννέζος γιατρός Γχέοργχ Γχρόντεχ στο έργο του «ΊΌ βφλίο 
του ID» δίνει μιύ. ειχόνα της σχέσεως ανc1.μεσυ στο σuψu. χω. στην 
ψΊJχή χαι δείχνει πως το σύ'ψα είνω ένu. 6χημu. γιu. τις εzbηλuισεις 
του ασυνειδήτου (του 11).) 

Όποια zαι αν είνu.ι η ορΟότερη ίJ.Τίοψη, σε χύ.Οε Οεριιπείιι. 
ορθόδοξη ή ανορθόδοξη. ο σΤίουδαιότερο; Τίαρu.γων είναι η πίστη. 
Πίστη στον άνθρωπο που εφαρμόζει την θερcαεία, ή Τίίοτη στις 
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με06δους που χρησιμοποιεί. 
1 Ιίοτη σημαίνει εξ6ιηηοη uπ6 Ζ(J.τι Jτέl)U υπ6 μυς τους ίhιοι1ς zω 

προτοιi cωzψη1 την επίορυοιj της πρέπει νυ πυύοη z(ιΟε όωμuχη με 
τον είωτ6 μυς. Είνω 6πω; 6τιιν z6;τοιο; που nνίγπω ψ_)π(ιζι'ι ένυ 
οωοί[)ιο, οπ6π πρέπ�Ί νυ ;τcί.ψcι νrι. ιιγωνίζετω γιυ νυ ωμψJΕL το 
οωοί[\ιο νcι τον cπψJίξη. 

11 cωΟένι'ια uι1Ομίζπω zυτ(ι μΕ'(ίί.λο μr\)()ς ω,6 την ψι•χιzή υγω
νίcι, εvci) η Οερυπείcι πψιγμυτοποι είτω υπ6 την επίhρcιση μιας 1juι
μης ψυχ1jς. Το αίοΟημίι τη; ι:νοχ1j; 1j του οφϊι.λμυτος ωρc:ί.ζει την 
ψυχ1j κω επειbή ω•τ6 γίνπω zι•ρίω; στο cωυνείbητο zω είνω <Ι.Πο
τέλεσμα των zcιτιιπιέ<πων τη:: πωbιzιj; ηλιzίας. 

Ίσως νυ μην έχωμε zcιτ<ινο1jcπι υπ6λι 1τcι το μcίΟημrι που ιως 
έδωσε ο Χριστ6; 6τ<ιν πριν ίΙ.Π6 ι:νυ Οωiμα ιϊωεω; είπε στον (ι(_)ρω
στο «Αφέωvτίιί οοι ω ίψαρτίω. » 

Δεν υρνοιΊμιιι την πουγμιιτιz6τητυ τη; cωΟένrιιι;. ΟιΊη: προπί
νω νυ απυρνηΟοιΊμε τι; γν<(1οει; τη; φυοιολογίυς zω ηις Οι·uυπεl'τι
κ1jς. 1-1 γνcίJση ποι1 την Κl'LΗ')ίσυμι· μι· Y.ίSJTo κcιι Οι 1οίι:ς μυς [)οηΟεί 
σ1jμερα ν(ι σc,·ιζωμε ζω1j; κυι να ελ<ιψl_)c;ινuιμε του; π6νοι•; χιλιϊιόων 
ανΟρci)πων κάΟε μέuα. Όταν οι λειτουργίες τοι• ο<ϊψ(ιτο; πωiουν να 
γίνονται 6πως τωοιϊιζcι οε κcηϊιστιωι πλιjρου; υγείυ;. τ6τε ωωλο1 1

-

Οούν χημικέ; κω οuγcινιχέ; μετcι[\ολέ; ποι• ίιπωτοιΊν την τέχνη τοι• 
γιατρού. 

Πιστεύω ωστ6οο πω; ΧLJΕL6ζπυι να μ(ί.Uυι•με περιοο6πρυ για 
τον τριiπο μι' τον ο;τοίο η ψι•χ1j μι•είτω <πην αρ(_)CJ)<ΠΕιcι χω τον ρ6λο 
που μπορrί να ncιίξη ο· 6λο το δι(ωτημcι τη; cιρρc;)(Jτεια;. Για κ60ε 
nροσπάθοα Οι'ρωτείcι; χρειιιζ6μ(ιοτε την ψι1z1j με το μέρος μας. 

Η υγεία δεν μποψί να μrι; δοΟ1j με ένα μJιΟL'Χ<J.λι φcίρμαχο ούτε 
πρέπει να αναζητηΟεί με την εφαρμογ1j μια; οι 1γχεκριμένης πειUαu
χίcις. Να τριίηε 6.τι θέλεπ Υ.ω μη σα; νοι6ζει 6τcιν χϊι.σετε ένcι 
γειΊμα που δεν το θέλαπ. 

Αν αρρωσταίνεπ σι1χν6. 6.τιδψτοπ Υ.(ιι αν ;ταΟαίνετε. προσπcι
θείοτε με την ω•τοrξέτcωη ν(ι f)ρ1jπ ;τοιο ι'ίνω το ζ1jτημα που οcι; 
στενοχωρεί πιο ;τολί1 ιπη ζω1j. Μπορεί με τον τρ6πο αυτ6 να ξcινυ
βρ1jτε την σωματιΥ.1j σα; υγι'ία. 

Ο άνθρωπο; δεν cαοπλt·ίτcιι απ6 την ψυχ1j συν το σu·ψα. Είνω 
μιcι ψυχοσωματιχ1j rν6τητcι χαι 6.τι ε;τηρε(ιζει την μια :τλευρά του 
εϊιυτοιΊ του. επηρεάζει χαι την άλλη. 

( Ι !εριοό. «L
Κ

Λ Ο!Ί !».\/(ίρτιος 1956) 
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Μια επιστολή του διδάσκαλου του γένους 

Θεόφιλου Καϊρη (1784 - 1853) 

Προς τn1 1 Κύριον /ωά.1Ψ'71' Κ1ψιu%όν 

Φfλε %u.ι ο.δελφέ, 
Ο %0.).ός %u.ι αγο.θός rrι'ί.ος ημώ11 /. Σωφύ.νης ι-γ,1ωοτο.ϊοίησεν εις 

εμέ, τον φιλογενο13ς ε%είνου %u.ι φιλομο13σοl) uνδρός. του μακαρίτου 
θείου σαν. τoJJ απροσδό%ητον Θάνο.τον. %ω την ωφνι'οιον από 
Παρισίω11 αναχιvuησίν σου. 

Πόσον ()ε εγ%άρΔιο11 αληθώς οr)ύνην %u.ι θλίψιν Η)ο%ιίιασα, μόνος 
δ13νο.σω 110. φο.J Jτο.σθ,jς· διότι μόνος ηξειjρεις %CJΙ ποίαν διά.θεσιν 
είχαν προς τον flCJ.%CJ.QίτηJJ, %υ.ι ποίο.ν ω)ελφι%ιjν αγύ.πην σώζω προς 
σε. 

Αλλά, φιί,ε Ιωάννη, u.ι τοια13τu.ι μά.λιυτα περιυτϊωεις ο.ποr)εικνι3-
ουσιν εις ηιιάς το 6.στιπον των ανθρωπίνων πuυγμrίτων. το βiβωον 
του μέ)j,οvτος βίου, %ω ότι ο ά1•Ορωπος δεν πρέπει να αναΟέτη όλας 
αυτού τας ελ.πίδας εις πράγμα, το οπο{ον μικρά τις αφορμιί να ανα
τρέψη δύναται. Το.ύτο. r)ε %UΙ τu. τοιωJτu. %(1Τύ. JJnuν φίψJ11πς, .-τρίπει 
να. πο.ρηγορώμεν ο.ντο( εο.υτο1Jς διότι %u.νείς r)εν <)1Jνu.τω να πο.ρα
μvθήσει uληθuΊς τον τεθλιμμϊνο11, εφή r;_υτr5ς εαυτrfν, ανατρέχων 
πάντοτε εις Εκείνον, όστις ποτέ βέβαια ούτε τον εγκατέλιπεv, ούτε 

ε{ναι δυνατόν να τον εγκατα).έιπει. 
Αν r)εν εγνuΊριζον ποίο.ν ψυχιjν ϊχι:ις. %(}.{ τις είσω. ψ)ελον γ(!(1.ψει 

περιuσότερu, τuΊρu r)ε τοι5το προσθέτω. Αν είνω r)1J1 1υτόν J J(J. εξοικο
νομιjσης το. u.νr;_y%u.ίu. έξor)ci σου, επϊστuεφε εις Γ/ο.ριuίους r)ιu. νu 
τελειοποιηθιjς εις το. μο.θημυ.τά. σου· ει r)ε κο.ι το15το είνu.ι υ.νοι;ωνr5-
μητον, προσπύ.θηοε. όοον το r)υJJrπr.ίν το.χ15τερr111, νυ. ειιβιjς εις τιίιιr.ίν 
τι %u.ι επωφεί.{ς επύ.γγελ,ιι ο · r)ιr5τι η εις επωφε).ιf και χριfσιμα έργα 
ενασχό).ησις είναι μ{α των κυριωτέρων εις τοιαύτας πι:ριστriσεις 
παραμυθιών. 

Η φρόνησις. η %UQτερίu %ω πύ.οω %rπr.i Θι:r5ν υ.ρπu.ί [{ς τοιο13-
τους μά.λωτu %u.ιρο1;ς %οτυ.φο.ίνοντυ.ι. Ανr)ρίζου λοιπ6ν, (J.γυ.πητί:, 
%U.τό. πύ.ντων των ενu.ντίων, %υ.ι ι:σο βέβυ.ιος, r5τι νικηηjς u.νω)ι:ι
%νυόμενος θέί.εις μrΗ-Jει ε;ιπψ1.κτως νu. εκτιμr.iς, ως πρέπει, το %rπrJ 
Θεόν φρονείν %Q/ πολιτε15ι·σ0u.ι. 

ΕνΛονΜνω, 1843 
Ιuνουu.ρίου 14 

() φιί.ος κο.ι ω)ελφr5ς οου 
(-J. Κο.ϊ'ρης 

(Λ;τ,5 το ΠΓΙJΙrμ)ι;,:r5 ,,ι:·οτι'r:.», 9/4/JR7X) 
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Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΙ-ΙΝΩΝ 

ΊrJΙJ ΧπιJ!_!ΟΙJ Χκιω)αuιΊrη 

Είναι πολιi bύοκυλο οτο σημε(_)ιν6 φιλιSμουοο vu νιι/Jσει την ι-:ντι•
πωοη που Π(__)ΟκυλοιΊοε η ΕΙ.ληνικ1j μουσικ1j - 6πω; την ξέροιηιι' 
σήμερα - στου; ίψ;.(ίιίου; ω-:ρουτέ; τη;, κω να οχημυτίίJΕι μω σαφή 
ιbέα γω την επίbρυση που εξυοκυιΊοr, οτη φυντυσίυ του; zω στην 
ψυχ11 του;. Μπροοτ(ι σΗι Ελ(ιχωτυ λείψω1ίι υπ6 μι·ρικ(ι ίψχυίυ 
μουσικά κείμενα που bιίωr/>Uηκυν, ο μυυσιr.6; Υ.Ι ο μουοιr.6φιλο; 
ιπέκουν 011μερα σίωτιομ{νοι. 

Οι περιγραφές Υ.ι οι ωρηγψJει; των υρzυίων ουγγuαφι:ων ιωc: 
δίνουν πληροφορίες γιιι τι; μοι1οικc'; αbηλιΔοΕL; ΕΥ.Είνη; τη; επο
χ11ς, που μα; φυίνοντω υλλ<5Υ.οτι;. Ί:τοι μυΟυίνουμε, πω; τα υπ{
ροχα εκείvυ χορικu. τη; U()Ζίιίίι; τψιγωbίίι:::, τρα'(υtΗ)ιιSvτουουν 
μιSvυ από 12 1j 14 τραγουόιιrτc'; •· zοuΕι1τι';. Οt"ιοοιψc'νοι,; υπ6 ϊνα 
δικίiλαμον αυλό. που ντοι1μπλ(ψιζε ίιπλu>; τη φωνητιz1j μελωbίυ μΕ 
το δεξιό του οωλ11να. ενιί> μι' τον υριοτι()c5 έπαιζε - οε ψηλ6τεuη 
Οι:οη από το τραγοί1δι - μω ουνοbείcι. cιποπλούμενη υπι5 μιυ παρα
φορτωμένη cιπό μουσιΥ.cί στυλίbιcι παρίιλλίιγ1j τη; κύρια; μr:λωbίυ;. 
Κι ακόμη. ότι ενώ χρηοιμοποωιΊσυv πυλυμεί.1j φωνητιΥ.u. ΟU'(Υ.ροηj
ματcι, η μουσιΥ.1j που τ(_)Uγοι1όοιΊοαν brν 1jτcιν πολι1φωνιΥ.1j αλλά υμι5-
φωνη, κι ιSτι μeινc'ιχα σrην ο(_)γυνιz1j του; ιιοι 1οιΥ.1j χρησιμοποιοuοαν 
την ταυτιSχρονη 11χηση δύο μ6νο φΟ6ηων, την ετεροφωνίυ. Υ.ατu. 
τον τρόπο που πι-:ριγρcίψαμι' πιο πάνω. 

Έτσι ο σημεριν6; ακ(_)οcιηj;. ουνηUισμένο; ν· αzούει τον πολυ
φωνικιS πλοιΊτο των ι:'ργων που πcιρυzολουΟεί στις σι1νcιυί.ίε;. πρϊ
πει να καταβάλει μιcι 6χι μιzρ1j προσ:τcίUεω. γιιι ν· ίιντιληφΟεί το 
πώς χαίρονταν οι αρχcιίοι ΊΞλληνε; το άzοι1σμυ ενιS; ομοφωνιzοί1 

τραγουδιοί1. ΠcΊντω; εινω οίγοι1ρο. ότι η μοl'σιz1j τοl'ς αισ0ητιz1j 
διάφερε σημαvτιχά απύ τη δΙΥ.)j μcι; . Γι· αι1τι5 διcιβϊιζοvτυ; του; 
αρχαίους συγγραφεί;. που cισχολ1jθηzcιν με τα μουσιΥ.u. ζηη1ματυ 
τη; εποχ1j; του;. διαπιστώνοιιμε ιSτι οι περισσότεροι απ· αυτού; 
πριSσεξαν πιο πολu την ηθιz1j r.ι' επιστημονιz1j τη; σημασία. πcιρu. 
την καλλιτεχνικ1j τη; ομορφιά. 

Οι Έλληνες. Υ.αθώ; zι οι άλλοι λαοί. 1jσcιν αναντίρρητα ι•ποzεί
μενοι στην αισθησιακ1j γοητεία τη; μουσιΥ.1j;. Νιώθοντα; όμως τη 



μυστηριώδη επίδραση .που εξασχεί .πάνω στους ανθρώπους, χατα
;τιάστηχαν να μελεηjσουν ;ι_αι να εξαχριβcόσουν την αχατανίχητη 
αυηj δύναμ1j τη;. χαι. ;ι_ατει•θύνοντά; τη ανάλογα. να τη χρησιμωτοι-
1jσουν για την ηθι;ι_1j δια:ταιδαγώγηση των νέων. 

Βρή;ων λοιπόν ότι η επίδραση .ποι• εξασ;ι_εί η τέχνη αυηj στην 
ανθρώπινη ψυχ1i. έχει δι•ο φcισει;: η μια . .παθητι;ι_σιΊ χαραχηjρα. 
;ι_άνει τον α;ι_ροαηi να νιc()Οει α.πλcό; τη γοητεία τη; μοι•σιr.ψ: 1j να 
ζει σε μια ξεχωρισηj .πνευμωι;ι_1j διcιθεση. 1-! cιλλη αντίθετα. ενεργη
τι;ι_οι_ί χαραχτ1jρα. εξασ;ι_εί μια .περισσότερο 1j λιγώτερο cιμεση επί
δραση στη θελησ1i του. Πάνω σ· αυηi τοL Ις λοιπόν τη δια.πίστωση 
βάσισαν την .περίφημη θεωρία τους .περί ψ:Jους. 

Σύμφωνα μ· αυηjν τη Οrωρία. μια μουσικ1i σύνθεση μπορούσε 
νά'χει σαν ηθικ1i συνέπεια. μια αύξηση της ενεργείας 11 μια τόνω
ση της θέλησης και της δύναμης για ενέργεια 11 να χαρίζει στον 
ψυχικό μας κόσμο την ισορροπία και τη οταΟερf1τητα( ... ) 

Ιlρώτοι οι Ιlυθαγόρειοι απόδωσαν στο ρυθμό και στην αρμονία 
μια ηθικ1i δύναμη. lΌ φιί.οσοφι;ι_ό τους σύστημα 1jταν. καΟc/>ς 
ξερουμε. βασισμένο .πciνω στι; αρι (:)μητι ;ι_ές σχέσεις. , Ετυι χcιι υτη 
μουσι;ι_1j. τα διαστ1jμcη<1. οι τονι;ι_ότητες χαι τα διιίφορα γένη, ερμη
νεύονταν. σύμφωνα με τη (:)εωρία τους. με τα μαί➔ηματικά. 

Κατά τη Οεωρία τους λΩι.πόν αυηj. ολόχληρο ΤΩ σιJμπαν είνω 
αρμονία. i'.UL. ό;τως οι ;ι_ιν1jσει; των οι•ρανίων σωμciτων. έτσι Υ.ι 
αυτές τη; ανθοc/>.πινη; ψυχ1j;. ρυΟμίζοντω c.σϊ τι; σχέσι:ι; της μουοι
;ι_1j; με του; αριUμοι.ίς. Συνεπ<(>ς η μουσική μπορεί ν' αΗκψrει μια 
σημαντικότατη επίδραση πάνω στην ψυχ1i, και να γίνει ένας από 
τους σπουδαιότερους συντελεστές της ηΟικ11ς ανόρΟωυης του 
ανθρώπου. Βί.έ.πουμε ί.οι.π6ν ότι η γνuηιη του Αριστοτέλη - ότι η 
μουσι;ι_1j έχει τη δύναμη ν<t �ctνυφέρνει μιυ η_:,ι;ι_ι,μιομένη ωτό τα 
.πc'tθη ψυχ1j στη ψυσι;ι_1j της 1jρεμη Υ.α1<ίοτυοη - δεν είνω χϊιτι κtι.ι -
νοι.ίργιο. αφοι.ί τη βρίσ;ι_σι•με ωτό τόσον νωρίς χαΟιερωμένη στις 
.πυί:Jα'(όρειες Οεωρίε; . .ποι• φτιίνοι•ν αχόμυ ν· ctν<ιγνωρίζουν στη 
μουσιr.ή. τη δύμιι.μη νυ '(L<ηψι'•ει ;ι_ω τοι•:: οt,Jμtηι;ι_οί•; πnνους. 

Οι θεωρίες υυτές διω")cSΟη;ι_αν στην ΛΟ1jνιt από πολί.οιΊ; μουοι
ί'.Οι.ίς. ποι.• ανάμεσά του; �ι:ι.ωρίζc1 '(ΙU 11; αυστηρr.ς του αρχές ο 
Δάμων ( 450 - 415 ). που cπι1Οη;ι_ε ο υπέρμυι.ο; τη; ένωσης της μουοι
;ι_1j; αγωγ1j; με τη ποί.ιτι;ι_1j <1:rωγ1i. ;ι_αι bιυ;ι_ήρυξΕ την τι:ψ1.στω. διυ
παιδυγω'(ι·ι.1j οημυοίu. ;ι_ω διΊνυμ1i τη;. 

ο Πί.c1.των ι:;τίοη; ι:�υί.r γιυ r-1(1.οη του πu.ιbu.γ(J)'(li'.011 του συοηj
ματο;. υπ· τη μεριά τη γυμνr1.ον1j ;ι_ι ι.πϊ την ω.ί.η τη μουσι;ι_ή - εννο
u'Jντας με τη ί.έξη μουσι;ι_1j την ένωση τη:: ;ι_υΟυυτn μουσιzής με την 
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ποίηση. 11 πρ!Jηη ουντU.ιΊ στην αι_ηωνι%Ιl ιινcί.πτυξη του οιΓψατος, 
εν!JJ η δει1τερη διωτλ(ωοει την ψυχή %ω τη; εμ.,-τνrπ την <ιγίίπη του 
ωρίιίου. Γιυ νυ JψαγματοποιηUεί όμως ολοΥ.ληuωτι%cί ο U%οπ6; 
υυτ6ς, η μουσικ11 %ι η γυμνυστι%ή δεν πρέπει vu ενεργοϊ•ν χωuιοτ(ί 
αλλcί �ωζί, οε τρόπο που v· υλληλοοιψπληuιϊ1νοντω, cϊJΟτε Vίt μη 
γίνεται υπερf\ολι%ίί μαλΟυ;ι.ός ο χίψίtχτήuα; ίωτοιΊ ποι1 Ου Επιbιο<5-
τc.ιν αποχ) .. ειοτιΥ.(ι οτη 1ωυο1%11. οιΊπ υπεuf1ολι%ίί τuυχιΊς ο χα(_)αΥ.τtl
ρας υυτού ποι1 Ο<ι επιΟιΟ6Ηιν υποκλειοτιΥ.rί οτη γuμνυοτι%11. 
Πάντως οτη μοι1 οι%11 Οινει μεγυι. ι·•ΤΕ(_)η οημυοίίι.ϊ)πως οι 
llυθαγόριοι, έτυι κι ο Ιlλάτων παραδέχεται το μυστηριώδη ιrύνδε
σμο που ενώνει τους 11χους με τον ψυχικιi μας κ6ιrμο. 11 μουιηκ11 
μπαίνει στην ψυχ11 του παιδιού, τη διαμορφιίινει και του χαρίζει 
μια ζιιηi που την κυβερνά ο ρυ0μι5ς κι 11 αρμονία. 

Απ' την (ίλλη μει_Ηά ο Ι Ιλ<'ιτωv ι•;ιοοτηgϊςει 6τι %rί.0ι: τέχνη ()Ε οτη
ρίζπω παρά <πη μίμηση. Τ ι),ΤΙ δημιοι•uγι:ί ο %cιλλιτέχvη; Οεν Είνω 
πcφci μιίι rικ6νίt. μω υνιιπcιu(ωτυοη Υ.ί1..,,οιοι1 Π(_)ίί.γμιηο; που έχει 
επινοηΟεί (φαντύομωο; μίμηοι;). 11 κιιλλι{(_)γΗυ ί.οιπc5ν τη; τrι.νη; 
δεν Είναι παρά {νυ οτοιχΓίο όιιιοΥ.έδυοη; %ι ίινιιψι 1χ1j; του υνΟgcιJ
που, ωον οποίο χϊψιοιιν οι Οι0οί. απ6 ει 1οπλιιχνία, το αίοΟημυ τη:: 
ιιρμονίας κω τοι, ρι,Ομοιi, γιυ νυ τον υνιιΥ.οι•φίοουν uπci τι; Οί.ίψΕL; 
του. 

Eδ!JJ όμως διαβλέπει ένcιν %ίνδι 1νο. Ο Υ.uί.λιτέχνη;, γιιι νυ bω
σκεδάσει. μπορεί v· υνίιπcψίωηjοει 61.ι μ<5νο. τ· 6.τι 1° ίνω ωuυίο %1 
ευγενικό, αλλά κω %cίτι ποι 1 είνω ϊωχημο Υ.ι ιινψ)ι%ο. Ιϊ υυτιSν το 
λόγο πρέπει ν<ι επcιγuι•:-τνεί το Κucίτο;. Μιυ μοι1οιΥ.1j οιiνΟεοη δε Ου 
πρέπει να κρίνπcιι cηοΥ.λειοτιΥ.cί %ίιτ(ι το μέτuο τη; Υ.υί.λιτεχν1%11; 
απόλαυση; που χυρίζrι. cιλλ(ι Υ.ατ(ι τη διΊναμη Υ.ω το rίbo::: τη; ε:-τί
δρασης που εξαοΥ.Fί. Μόνον rτοι μποψί ν· cιποf')ι0ί μια μορφωτιΥ.ri 
δύναμη, cιπ· τις πιο ισχυρέ;. Υ.ι ένα; εξυψετι%cί σημαντικό; παρά
γων για την υν{ιπτι1ξη τη; Υ.οινωνιΥ.11; ζω1j;. Μω (ιξιυ λοι;τ6v Οι:ω
ρητιχιj διδcωκ<ιλία. Ου Υ.ciμει τον πολίτη ι:--:cινό να δωλέγει μ6νο; 
του τις ωρcιίες μελωδίr; Υ.ω τοl'; πιο Υ.cηciλληλου; gι•Ομού;· γι· ω 1τ6 
κάθε μουοιχό; τρ6πο; Υ.ω ρυΟμό; πρέπει να ξrδιαλέγετω Υ.ω ν· 
αξιοποιείται απ6 ανΟρώπου; αναγνωρισμένου Υ.ύρου;. Αυτέ; όμω; 
οι μελωδίες %t οι ρυθμοί. αφοί� Υ.cιΟιερωΟοιΊν απ6 του; αρμ6διου;. 
δεν πρέπει πια ν· αλλciζοι•ν. γιcιτί Υ.άθε τρο:-το:-τοίηση 11 νεωτερισμό; 
θα προκαλούσε μια επιζψιια αναmάτωοη στην Πολιτεία. 

Ο Αριστοτέλης πάει αΥ.όμα πιο μαΥ.ριά cπό το δc'ωΥ.αλό του. 
Παραδέχεται χι αυτό; βέβωα τη διαπαιδαγωγιΥ.Ι] σημασία τη; μου
σιχιjς, και της αναγνωρίζει μια εντελιό; ξει.ωριm11 δύναμη να επη-
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ρεάζει τον ανθρώπινο χαραzηiρα. Κάνει όμως πιο ενδιαφέρουσες 
παρατηρήσεις, μελετcόντας λεπτομερειω:ά το ρόλο που παίζει η 
μουσι;.:ή στις διάφορες ηλιΥ.ίες της ανθρώπινης ζωψ:. 

Για το παιδί. παραδέχεται μόνο μια μουσιϊοi. ιzαν11 να μορφcόσει 
τον ηθιzό του χαρα;.:ηjρα· πρέπει όμως και να του δίνει μια τέτοια 
ευχαρίστηση. ώστε να το ξε;,:ουράζει ωϊ τους κόπους του σχολείου. 
Υποστηρίζει επίσης. ότι η διδασ;.:αλία της μοι 1σικ11ς δεν πρέπει νά 
·χει ποτέ για σ;.:οπό της την ανά.,-ττι 1ξη της τεχνικ11ς. αλλά τη διαμόρ
φωση του καλλιτεχνι;,:ού ωσθ1jματος ( ... )

Όσο για τους εν1jλι;,:ες ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει. ότι. μαζί με 
την ηθιzή επίδρασ1j της. η μοι 1σικ1j μπορεί να τοι 1ς χαρίζει και μια 
αθώα απόλαυση. Επίσης αναπτύσσει την. ακόμα πιο πρωτότυπη. 
θεωρία της ;,:αθάρσεως. Ο όρος αυτός προσδιορίζει ένα είδος θερα
πείας με αναλογιzή μέθοδο. που, χάρη σ· αι ιηjν. η ψ11χ1j πο11 f)ρίσκε
ται σε μια ;.:cιτάσταση ταραχ1iς 1j κατάπτωσης. επανέρχπω στη 
φυσιολογιzή της ηρεμία. 

Τη θεωρία αυηj την εμπνεύmηκε από ορισμϊνες παρrιτηρψτειι; 
που έχαμε σε διάφορες ιεροτελεστείες πο11 παρακολο11Οηοε. 
Πρόσεξε λοιπόν ότι. χυτά τη διάρ;,:ειά τους. οι ιι'ρείς 1jξερcιν πως να 
χρησιμοποιούν τη μουσικ1j για να επηρεriζουν το ηθικό του κc5σμου. 
ΊΞτσι εξυκρίf-\ωσε c5τι ορισμένες μελωδίες πωγμϊνι'ς απc5 τον υυλn. 
είχαν τη δύναμη να ε(:)εΟίσουν τα νοσηρ(ι_ πcί.Οη σε τέτοιο σημείο. 
u)στε από τον Ερεθισμό ωηn νυ προ;,:αλείτω ένrι είδος ψυχικ1jς Υ.()ί
σης. που είχε για σι 1νέπειrί. της. τη Οεραπείυ κω την επυναφο()ci της
ψυχ1iς cπη φυσι;.:1j της zrιτ(ωτασης ( ... )

Ανάμεσα στους 6μ �:σοι•ς μαΟητϊς του Αριστοτέλη, αυτός που 
έχει τη μεγαλύτερη σημυσίrι για τις μοι ισι;.:ές του θεωρίες. είναι ο 
Αριστc5ξενος ο Τrιρcιντίνος (354 π.Χ.) Ο φιλ6σοφος υυτ<Sc είνω 
ένας αυστηρc5ς ωσ0ητι;,:6ς. 'Οπως ο Πλcί.των zι ο Λριοτοτέλης. {τοι 
;,:ι αυτc5; πυρωVχετω τη διυπωδrιγωγι;,:1j δι,ναμη της μουσική;. zω. 
μάλιστυ τη; υνα·rνc1JρίζFι ;,:· εξrιγνιστιzές rι;ι,c5μη ιδι<Sτηπς. «Είναι 
φανερ<S, λέει, <Sτι οι υρχυίοι ΊΞλληνες. έzυμαν ;ι,υλcί. ;.:υτυβcίλλοντrις 
;,:6θε προσπάθειcι για τη μοι•σιz1j διυ.πωδαγc/Jγηση. Γιατί είχαν νιιiΊ
σει, ιiτι έπρεπε, με τη βοήΟεια της μουσικής, να διαπλιiσσουν τις 
νεαρές ψυχές και να κατευΟύνουν τις κλίσεις τους προς το (r)ραίο 
και το τίμιο». ( ... ) 

Οι rπωϊzοί παρυδέχοντω επίση:: την ηΟι;ι,1j οημrωίυ της μουοι
κ1jς. ΔυmυχύJς όμως εί.rί.χιcπΕ:: πληροφορίες έχουμε γιυ τι; θεωρίΕς 
αυτuJν των φιλοσόφων. τις οχετι;,:ές με τα διcί.φορυ ζηηjιωτυ της 
τέχνης. Ο Διογένης. ο επονομυζόμενος Ι3υβ111.r[>νιος (Ι!ος ωuJν(ι.ς 
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π.Χ.) - μ(.ιίJηηjς καυι;)ς φ<.ιίνετω του ψιλοοι.5φου ί'.�jνωνc.ι - πωέτι:ι 
τις (.ι.ιοίJητιχέ ς Uεωuίες της οχολ1jς του, uι:: κcί.;ωιο 01·,γγu<ψίJ. του που 
δε μ(.ις είνω γνωοτ6 πcψ(ί. ωτ6 τc.ι '(l_)<.ιψ5 μ ι0να τοι1 �·πι,(οt\>ειου <ι,ιί.ο
uόφοο Φιλ6<'>ημου ωτ<5 τι.ι l'<ί.ι)ιφc.ι της Σι,uίc.ις, (Ιος ωι/Jν(.(ς π.Χ.) οτο 
uύγγραμ6 του « 11 εuί της Μουοικ�jς» ( ... ) 

Λπ' 6,τι μποι_ιυ1·1μι:: ν<.ι κι. ιτυί.ιί.f\οι•ιιι· ωϊ τυ. γuι.ιφ6 μ Εν(ί. του. ο
Διογένη; Οι·ωιΗ·ί τη μοι 1οικ1j Ο<.ι μιιι <'>ιΊ νu μη γιομιί.τη ι νι\>'(Ηίι. που 
uuκεί την επίδ(Η.ι.ο�j της 6χι μ6νον υτην ψυχ�j αλί.rί. κω οτο οt/η ιιι.. 
Από ηΟικιi ύ.ποψ11, έχει τέτοια σημασία, που μπιψεί να πάuει μια 
Οέση ελάχιστα κατtiηεuη απιj τη φιλοσοφία. 11 μουσικ1j είναι 
ακόμα, κατα το Δωγέν11, ένα σημαντικ6 στοιχείο στις υχέυεις του 
ανΟρώπου με τη Οειiτη τα, κι είναι υ τενιi οεμένη με τη Οεία 
λατρεία. ( ... ) 

(«Αγγλοε)J,ηιηχιj J,_;;τ,ΟιιιJ{.!ψfΙJ" Νοι'μβ. - Δι:χι',ιιβ. Ν-ΙΥ).

Να μην πολυλυπάααι 

ΨιJχtί, ψυχιj :τοιJ ι)ΙJιJΧολι-·ς ιπ ιJ1!Ι'ΤiJ.{.!(ίζου11 (yμοιι:ς, 
ορθώυυι• Χ(J.ι γι 1{.!/ζι!Ι'Η1.f: .ϊ{.!ος τοις ι-χUψιιjς το οτιjθος 
υπερυ.υπι'ιJου, (J.( {(JΙί yεψi τη fΗυη υοιι ;φ(.ιτιjοεις
μες υτο ΧU(_Π{{.!1(1 τωιι ι-χUuώι'. Κι (ll' ι'ιJως %(1./ )JΙ,(ljUεις 
11u μηιι }((1.Ιιχι{ιJω. ι\/ιjπ l'U χλως ιπο ιJ:τι'τι 
π{φτο\Jτ{J.ς χύ.μw (J.)Ι Ι'ΙΧΙJΟcι'ς. Ι !Ο.{.!(( )JU ι.υ.ι'ψις Nro 
γιu τις χcφ{ς χω yω τιι χι 1.χι1 ιηι ,ιιη11 ;τολ1Jλι•πriur1.ι. 
Κω y11ώριι.ι-· τοι•ς cιι•fJριίηοι 1c: .-τοιοc; {.!l't�ΙΙ<>ς τους ;.ο'(1fρΙJι1ει .. 

,Ι/'λΊιΙΟλϊJ2: !708 - (!]8 :τ.Χ.J .,\;τιj,π 7./.

«Με οδηγούσε η Αλήθεια» 

Α:τό την αυτοβιογραφία του Α �1δρέα Λασ-,ωράτου 

«Θα πάρω μαζί μου στον τάφο το καί1χημα vu έχω ι•ποστεί όλε; 
τις δοκιμασίες χαι να έχω βyεί πάντu ο ίδιο;. Αφορεσμοί. φτυσιέ;. 
συκοφαντίες. δυσφημ�jσει;. πιστολιές. επιβοι•λέ;. βρισιέ; και προ-
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σβολές δημόσιες zάθε είδους. πτώχεψη τέλος ... Αλλά όλα αυτά 
μαzριά από το να με αποzαρδιώσουν. με κατάστησαν πάντα πιο 
δυνατό zαι έτοιμο να ξαναρχίσω. 

Ποτέ δεν εzλονίστηzε η zαρδιά μου. ποτέ δεν προδόθηκε ο 
χαραχηjρας μου. Μια δύναμη υπεράνθρωπη με zυβερνούσε και με 
οδηγούσε: η Αλήθεια.» 

Η γυναίκα του τον ενέπνεε 

«Εις τα ] 846 επαντρέφτψα. Η σύζυγος εστάθψ:ε για με πάντα. 
α.ι-τό ένστιχτο. ένα θέμα όχι μόνον υψίστης σπουδαιότητας. αλλά χαι 
της πιο απόλυτης ανάγzη;. Από τα πρώτα νεανιχά μου χρόνια είδα 
πάντα τη γυναίχα σαν το συμJΤλ1jρωμα του ανδρός. τον άνδρα σαν 
το συμπλ1jρωμα της γt•ναίΥ.ας. Ένας άνδρας δίχως γυνυίχα, μία 
γυναίχα δίχως cίνδρα, 1ωυ φάνηχαν πάντα σαν το μισό από σελίδες 
zάθετα σχισμένες: ;,:ομμάτια δίχω; νόημα. χωρίς σημασία( ... ) 

Δεν αναζητούσ(ι μιυ πλούσια zληρονόμα. οιiτε μιαν Λφροδίτη, 
ούτε μια σοφ1j ( ... ) ΑισUανόμουν την ανϊιγχη μως συντρόφου που να 
με χαταλαβαίνfι. να έzουμε αμοιβαία zωανόηση ( ... ) που η ψυχή 
της θα ομοίαζε με την ψυχ1j μου. ψαν βέβαιο πως 0(ι γινόμουν ευτυ
χισμένος, απέραντα ευτυχισμένος( ... ) 

Άρχισα να εργϊιζομαι για το βιβλίο μου «Μυσηjρια της 
Κεφαλονι6;». Η τότε ολιγcίριθμη οι·ι.ογέvειά μου, μου επέτρεπε νrι 
έχω μαzρές σ1 1ζητψπις με τη γυναίzα μου. πϊινΗι γύρω από τον 
χαμηλό πολιτισμό του τόπου. Lzεφτόμυστε γιυ μερικές μωοβ6.ρβα
ρες συνήθειες. για μια Ορηοzεία των τύπων χωρίς ψυχή. δίχως Οείυ 
πνοή μέσα της zτλ. zτi .. 

Πολλές από τις παουτψηjοει ς μου. τες πιο φιλοσοφημένες, η 
γυναίχα μου, μου τες ενέπνευσε ( ... ) 'Ετοι. στα 1856 μπ<5ρεσα να 
ταzτοποι�jσω zω να δίJJ<Jω να η•πωΟεί ω•ηj η συί.λογ1j μου. που της 
έδωσα το όνομυ «Μυοηjριrι τη; Κεφαί.ονι(ις». 

Ως αυτό το σημείο η ζunj μου δεν ωτάΟηzε πυ.ρ(ι ένα Είδος προ
εισαγωγ1jς γω τον προορισμό που. zu.OίJJζ φrιίvετω, rμελλε νrι 
εzπληριιJσω στον zόσμο. Δημιούργημα της u.γανάχτησης που μου 
προξενοιJσε η δωφθορ6 όλων των zοινωνιzu'Jν τ6ξεων, υυτό το 
βιβλίο. δεν μπορούσε πι1.ρcί. να διεγείρει ω.r:; τες zοινωνιzι:ς τrίξι:ις 
ενί..l\'Τίον μου. Ai.i.6. ηu') είμ1. προr)ί.έψει την τuι:,,.1 1μίυ ;,:ω π1jγωνr1. 
α.ι-τοφασιcπιzcί σε συν(ί.ντησ1j της. Τίποτε το πριι.γμιι.τικ(ί. καλό hεν 
μπορεί να Ίίνει χωρίς Κ(ί.ποια θυσία ( ... ) 

Οι δημαγωγοί. ξεσzεπυζ6μενοι στο ί.(ι.ό. υ.ισΟrί.νΘη:,,.υν την προ-
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uβολή και έuχουξυν. Και οι JΗ1Π(1bι:ς, που ανηοιizηουν στην Υ.(Ηιυγ�ί 
του «Μην ποιήτε τον υίκον του Θεού οίκον εμποuίου», fυ.έποντυς 
το μαγαζί τους ΟΕ r.ίvbuvo, ξΕοψ�ί;JΟη,ων μων6μενοι εvuvrίov μου 
φωνάζοντας 6τι fη.ωηημοιiοα! «f"\λυοτημϊιΕι το Χριοτ6 Υ.αι την 
Παναγί(ι! » έλεγυν οτιJν Ειiπιοτο 6zλο. 

ΠροσπάΟησυ νυ τους ηουχάοω. Τους ζψηου να μοι• bι:ίξο11ν :τω• 
βρίσκονται οι f"\λωrτήμιΕς πuοσφr,ρ6μενος, αν μο11 τες έbΕLχνυν, νtι 
τες αποσύρω, αλλ6 ευτc'ίΟηκε ανuJψελο. Οι προοφορέ; μου, οε 
γράμματα απευ0υν6μενα ιπον επίσr.οπο, έμειν(ιν bίχως απάντηση 
και μερικές μέρες ιφy6τψα μι: αφ6οεοαν με Επιοημότητιι, με μι:yά
λη χαμπανοκρουσίυ, ι1λΕς οι r.<ιμπί1νες του τ6που νιι οημιιίνο11ν 
νεκρικά απ6 τες 6 το πι�ωί μr.χuι π; 12 το μεοημέρι 1 ! 

Και μόνο μου πρ6τrινυv, οτον ίbιο αφοl_)Ηψ6 που αμ{οω; ι'τι•
πωuαν, «Vίι κ6ψω ι5λυ Ηι <ιντίτυπιι του f\ιfυ.ίοι1 μοι1 Υ.<ιι Γr.είνοι να 
με συγχωρ1jσουv! ... » ( ... ) 

Η γυvαι'κ(ι μου, αηδιασμένη ωτ' ω1111v την πρ6ταοη υνταJ).ίιy1iς, 
έτρεξε αγαναχτισμένη ο' εμέ Υ.ω, «Λν εσύ». εί.πε, «Οα φυνείς τ6σο 
δειλός uJστε να ενδuJΟι'ις Ης το b6λωμυ που ιηηοί οι ι1Ολιοι σοι1 
προσφέρουν, εγώ Ου οε Οι:ωριjοω υληΟι νι1 αφοψ:ομι'νο Y.UL Ου 
πάψω να είμαι γυν(ιίΥ.α σου. Κρυτ11οου με 0(1ρρος ο· αυηjν την 
κακοτυχία μα; κι εγι,J Οα πvοοπαΟ1juω να σοι, Υ.(ινω το ποηjρι λιy6-
τερο πικρ6» ( Κιιχοτι•χι'rι π,vooιJU/' ιiχι βι'βιιω τον ;ωλ(ωμι5 της Ι/'Ι'χιjς 1·ξωτι'r1ς 
του αφορι·ομοιί, ιιλλιi τιι (ινι1.,ιiιμ1•χτιι χιιχιί ι·.-τιιχιίλοι•θιι ιιι•τής της ι)ωβολιχιjς 
,ιιηχrινορρrιιrι'ας π1ιιντι'ον μοι•). 

Σε παρόμοιε; περιοτ(ιιπι; η uύζι1γο;. cιν είνω ένα πρόσωπο 
ευγενικ1jς και δυνcιηj; ψι1z1j;. είνω μία δίιναμη. μία ισχ{1;, ένα; 
κόσμος ( ... ), έρχεται να εμπνείισει 06ρρο;, μπορεί νrι Υ.t1μει λέο
ντες. να κάμει 1jρωι:;. 

(/:'χι)ι5ιπις «/ΊιιιJUΙ,ς», Σι-λ. 59 - 74, 135)

Εχ της JΤοιότητος των στοχασμίί>ν μας εξαρτάται ο f1αί➔μός τη; 
ολβιότητος υμιί)ν. Αι σχέσει; τα; οποία; συνάπτομεν έι.ουν ε:;τψ
ροήν επί της JΤοιότητο; των στοχασμιί>ν μα;. Εάν συyι.ρωτίζεσαι 
με ανθρώπους των οJΤοίων οι διαλοΊισμοί είναι ;τονηροί ή ζοφε
ροί, η διάνοιά σου αJΤορροφά εξ αυτcί)ν χαι η :;τοιότη; των στοχα
σμών καταβιβάζεται( ... ) Διά του ευμενοιΊς των στοzασμιiJν σου 
συνδέεσαι JΤρος σφαίρας υ;τερτέρας περιωπή;. 

ΠλcΊτων Λψι:-ωι Ίλη; (Στοιχεiu 1/ιο\'Ομicι;). 
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ Κ. ΝΑΓΟΥ 

Αδελφαί χαι Αδελφοί 

Εις την σημερινήν εποχ11ν χατά την οποίαν η ελληνικ1j φυλ1i 
διέρχεται χρίσιν τείνοι•σαν να φέρει εις ολοκληρωτικ1jν λήθην τα 
ιδανιχά της παραδόσεως αυηiς. - της αρχαίας εχείνης παραδόσεως 
την οποίαν ενεφάνισαν τα εξο;,:ώτερα των τέκνων της δια μιας υπε
ρόχου αυτών διανο1jσεως-. τείνουσαν να φέρη ει; την αμνημοσύνην 
το φιλοσοφιχόν πνεύμα τη;. το οποίον από τους αρχαιοτάτους χρό
νους υπήρξεν το έρεισμα επί του οποίου εστηρίχθη χω έζησε, καί
τοι διήλθε δια τρομαχτιχιίJν :,,_ινδύνων του τελειωτικού αυηiς εξαφα
νισμού. 

Εις την σημεριν11ν επο;,:1jν. χατά την οποίαν οδηγείται από τα 
πλέον έχφυλα χαι ανόητα τέχνα αυηjς. νcι χάση την γλιόσσαν της 
11τις διασώζει αχόμη δια μέσου των τρομεl)ών χινδύνων από τους 
οποίου; δι1jλΟε. την υπερτέl)αν διανόησιν των εκλε:,,.τά>ν τrχνων της. 
άτινα χατά τους αρχαίους χρόνους δια των φωτεινών ακτίνων της 
διανοήσεώς των ταύτης διεισέδυσαν μέσα εις τας εσωτερικάς λει
τουργίας των νόμων της θείας Φύσεως. Διεισέδυσαν εις αυτάς και 
έφθασαν εις την θείαν αντίληψιν να διιιτυπώσωσι τας εννοίας της 
φύσεως των Θεu1ν και των υπερόχων και ηρωϊκιίιν πνευμάτων των 
ερΊαζομένων να διασι.ί1σουν τας ανθρωπίνας ψυχάς από τας περι
πλανήσεις των εις το σκότος της τιτανικής αυτιιJν φύσεως. 

Εις την σημεριν11ν εποχ1jν χατά την οποίαν τα πάντυ τείνουν εις 
εξυφανισμόν δια της δωνοητιχ1jς χαι ηΟιχ1jς χαταπτιί>οεω; των νεω
τέρων τέχνων της φυί.ή; τcιί1της. πρωτοστcιτσί1ντων εις την χατ6 . .ι--ττω
σιν cιυηjν των τέχνων της εχείνων 6τινcι ϊιρzουν επί του συνόλου 
της, διαστρέφοντu. τους όρους της ζω1jς της χω δια της αλόγου Υ.αι 
εμπαθούς διυνοητιχής των ενι-:ργείας τας λειτο11ργίcις της συνειi'ηi
σεως του συνόλου της φ1 1λ1j;. ίνα εμφανίζοντω τα πύΟη χcιι ε;ι.μηδε
νίζεται η αξία. η ατομιχ1j αξία των τέχνων της. 

Κατ6 την σημερινήν τωΊτην εποzήν ί.rγω. εμφυνίζοντuι επί του 
πνευματιχού ορίζοντος πνευμιι.τιχcιί εξοχότητες εχ των υρχυίων 
εχείνων μυστιίJν, οίτινι:ς u.νήι.Οον διυ της ισχυρύ.ς των διανοψπως 
χαι της μεταμορφωθείσης φύσεως u.υτι/1ν, εις τας Υ.ορυφ6.ς της πνευ
ματιχής ενεργείας του χόσμου ημιί1ν χαι πέρu.ν αυτιίιν εις τu. πεδίυ 
των u.θανc.ί.των. Εις τα πεδία εκείνα όπου εξαφανίζονται ιι.π(ί τας 
φύσεις τας πνευματικύ.ς, πύ.σαι αι αδυναμίαι και αι έκνομοι ενέρ-
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γειαι της τιτανικής φύσε(J)ς t(J)ν νοητικ(J,ν όνt(J)ν τuυ κόσμου ημών. 
ΕνεφανίοUησαν κωϊι την εποχήν μc1ς τυύτην πς τους οrίζοvως 

της ημετέρας χ<.ι)ρας, πνε1 1μ(tτlΚ(1ί LΚ(ινότψες, όπως 0Ιί1 της ι-:πιΟρά
σει/ις των επί των νεωτέρων τέκνων της ελληνικής φυλιiς ουγκ(_)rιηi
σουν αυτά c1πό μεγctλrίτερον t·κτ(_)Οχιωηιόν, ωτό μηυλΕιτέuας οω
νοητικϊίς κω ηUικάς κωωττιιισrις. Να εμπνεύσουν πι_ιος αυτά τον

σεβασμι5ν επί t(J)ν παι_ιι.ιbιiσι;(J)ν της φυλ1jς μας, τον σι::βασμι5ν πι_ιος 
την γλώσσαν ήτις bιαυι()ζει τας παι_ιαbόσεις ταύτας, τον σεβασμόν 
πι_ιος το φιλοσοφικόν πνεύμα, bια του οποίου bύνανται τα νειιιτι::ι_ια 
τέκνα της φυλ1jς μας ν' αγαπήσουν την αλψ)ειαν. Κω ω�όμη νυ 
κατασηiσουν ομαλϊις τις λι'ιτοι•(_)γί<ις τη; hιcιν01joru·1; των. να γνω
ρίσουν τα δικωcίιμιιτα της ζωιi; αυτυ\ν κω προ πυvτό; νί1 εξtιγνί
σουν τας οργανικϊις των φιiοεις ίνα οιΊτω; πψΗπcιτειiσουν την υγrί
αν των, το11ς όρους της κοινωνικ1jς των ζω1j; κω βοηUψιουν τα; 
φυχϊις αυτιίιν ι'ι; μεγαλειτέραν ανέί.ιξιν των ουνϊιμειιJν των. 1υ 
εμπνει1σοι ιν τα νεώτερtι τέκνcι της Ελληνικ1j; ίfΛ 1λ1j; l'ις έν(ι cιιηιιιJ
προν κω ηUιχrιηερον πολιτισμ6ν, δω του οποίοι• Uα οωοωΟοί1ν ω 
παραδι5σεις των υπερόχων τέκνων τη; φιιλ1j; τωΊτη;. των αρχαίων 
μυστών. Αι παραδι5οrι.; μέσα Εις τίtς οποίας φιλοστόργως είνω 
τοποθετημένω ω μη(ιί.ω ιοέω. οω των οποίων cιποκαλι\;ττετω ι5τι 
η ΊΊτανικ1j φιiοις των ιινΟψ,Jπων rίvω μετcι[Η.ητ1j κιηcί [1α0μοιi; 
δι•vαμιχ1jς ενεργεία;, ο ίοτrηο; των οποίων πλ1jρως την μετυτιιι';πι 
εις άφUcιρτnν φιiσιν Θι'ιιJν. 

Η διάσωσις της Ελληνι.κψ:: flιtρυοόοrω; κω η πλ1jρη; κrιτι..ινόη
σι; ηυτιjς ()' ιαοτελέοη bια τα; νι'ι,ηέρα; ανU(;_)ωπίvrι; γενε(ι; το 
βάθρον επί τοι• οποίοι, θrι οτησιχΟιj το υνθοιι1πινον '(ένο; <'Jιrt να 
αχολοι•θ1jση την οοόν τη; rινι'λί:Ξ:εω; cιι•τοί•. την είοοhον ει; τυ; 
χώρας των ηΟανάτωv. την οδ6ν η ο:τοία Οα φέρη τυ; '(F\'Ηί::: των 
ανΟρώπων εις την ι'ι•bωμονιαν κω Ης την ιστόλrη•σιν π(ιοη; πνευ
ματικής και φυσιχ1jς χαψίς ως κω π{ωη; ανt)ρωrrίνη; ευτυzί(ις. 

Τα εμφανισUέντα ε:τί του :τνευματικοίι ορίζοντα; της ημετέρα::: 
φι1λ1jς πνειΊμcιτα μεταξιΊ των ο;τοίων είναι και οι πνει•μυτι κοί προ
στάται χω εμ..,,νευστιιί τοι• ημετέροι1 φλοσοφικοίι οι•γκροτήματο;. 
μεyίστην απέδωσαν :τροσοχ1jν προ; το υι•γκρότημα ημυ;ν τούτο και 
εις τ· cηοτελοί•ντα ω•τ6 (ιτομcι και όω τοί•το :τcιρrαοί.οι'l)οι-ν ημά; 
εις όλα; μα; τας ενεργεία;. Παρακολουθούν ημάς έτοιμα να μα; 
παρέξοι•ν τα; πνευματικά; των βοηθείας. εφ· όσον Θα του; :ταρcι
σχωμεν το ψυχικόν μα; επί.,εδοv αγνόv και με ισχυρcιν διανόησιν 
ιχαν11ν να δέχεται τη; εμ..ι,νεί•σει; αι•τών. 

Τη L'πέροχα τα-ί•τα πνεί•ματα μεταξι- τω\' ο;τοίων διακρίνονται 
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μία μεγάλη, η μεγαλειτέρα ίσως ] έρεια των Δελφών κατά τους χρό
νους της ανθρωπίνης ζω1iς του θείου Πυθαγόρα χαι εις εκ των τότε 
διδασzάλων αυτού, ανέλαβαν όχι μόνον την πνευματιχ1iν προστα
σίαν της πόλεως των Αθηνών χαι των πόλεων και χωρίων της 
Αττιz1iς, αλλά zαι την εποπτείαν χαι zαθοδιiγησιν πάντων των προ
στατευτιzών πνευμάτων των πόλεων zαι περιφερειών της όλης 
Ελληνιzής χώρας. 

Προς τα υπέροχα ταύτα πνείιματα αισθάνομαι το χαθιiχον να 
απευθύνω σήμερον θερμόν χαιρετισμόν. σ11μερον ότε εορτάζομεν 
προς εχδήλωσιν λατρείας μας προς τον τετιμημένον ένδοξον Θεόν 
του πνευματιzού φωτός χαι της ευγνωμοσύνης μας προς τον τετιμη
μένον πνευματιzόν Διδάσzαλον ημών. Και δια τούτο θα σας παρα
zαλέσω όπως όλοι ομού τείνωμεν την διάνοιαν ημι/Jν και έλθομεν 
δια των αzτίνων αυηiς εις επαφ1jν προς τα θεία zαι ένδοξα δω το 
έργον των προστατευτιzά τη; φυλιiς μα; πνεύματα.-

(Στυ χειρόγραφο πυv περιfχει την υμιλ{α ιιηι_φι'ρονται ιiνωΟι·ν του ,α:ιμϊνοιJ
τα εξ1fς: 

«Κατά την εορηfν του Διι\1111;,αiJ.ου ΠvfJ11γιfρ11 
Κυριωαί 26 Ιουν{ου 1932 
Ομιλ{ιι Σπύρου Κ. Νύ.ιοv») 

ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 

!Ίον. Δ. Λνrη,,uΊστοι;

Α.- Ο Θεός είναι η αιωνία. πυ.ντοbύνυ.μος. αναλλοίωτος σοφία, ο 
νους ο υπέρτατος zαι η ιυένωτο; υ.γ6.πη. Αγ6 . .πα σι:βου zω λcί.τρευι: 
Αυτόν. Τίμα Αυτ6ν ασzιι'Jν τυ.ς 0Εία; αρετcί.ς. Μη γίνι:σω 
«μητρυ.ί.οίας» zαι φονεύπς 11 zαzοποιεί; την Οείυν Φ1iοι.ν χυι τους 
νόμους της, που είναι νόμοι του Δημιουογο1j των Κόσμων. 

Β.- ΘρησzΕία σου έστω: νυ ;τρϊιττης το r.αί.όν ως ευzαρίοτηοίν 
σου zαι όχι ως zαθ11zον επιβεβί.ημμένον. Εί1.ν ι:πιΟυμής νυ είσαι 
φίί.ος των σοφuJν υ.νΟρuJπων. τήρησαν τυ παρίι.'('(έί.μω6 των. Ι-1 
ψυz1i σου είναι υ.Θύνυτος. Μη πρ<1.ττης τίποτε το ωτοr1ιβ6.ζον ωηήν. 

Γ.- Έσο 6.σπονδο; ι:zθρός zω ποί.έμι.ος τη; zυ.zία;. ΊΞσο bίzω-
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ος. Μην πράnΕις ι·ις τους υλJ.ους παν ό,τι δεν επιΟυμείς να πράτ
τουν ωηοί προς οι'. Ληομnνι'ι τrις rιδιΥ.ίας. Λvrαπόδιδε Υ.αλόν αντί 
κακού. Μην μεταχεφιςrοω Υ.αχcΓJς την διJνίψίν σου, την υπεροz11ν 
οου. Μην σε φu.νυτίζο11ν τα υνΟ(c)ύ,JΠινυ πάΟη. 

Δ.- Τίμίι τους yον1° ίς οοι•. 2.:ιψου 1011; γέοοντίt;. ΚυΟοδήyη 1011; 
νι'Όυς. Ποοοτάτευr Υ.ω ι1πι·ψωπίζου τα παιδιά χω την uΟωότητυ. 
Αyάπrι τρυφεοrΔ; την οι'1ζ1 1γόν οου Υ.rιι Ηι τέr.νυ σου. Γνίι'�ριζε ότι η 
ελευΟερία είνω φ1101zόν r:ω Οείον δικαίωμα των ουν(ινθψ;Jπων 
σου. Τα φ11οι.χrί. cιy(ι0(ι rιν1jΥ.οι•ν ι'ι; όλοι�; τους υvΟρο>που;. 

Ε.- Αyάπu την πατuίδυ 0011. ,  Εοο νομοΗιγής. 

ΣΤ.- Ο φίλο; οου ι'οτω bιrι or bπίπρος εαl'τι5; οου. 1 ! ωυχίυ 
του ας μη οε cιπομακοι1νη (ιι 1τοι1 • 1 Ιψί.τπ Ης μν1iμην τσι• ό,τι ()(ι 
έπραnε; δι · cιι1τόν εάν ι'ζη. 

Ζ.- Απι5φrι•γε τα; (ινΓιλιr.οινι'ί; οχι'οπς. Μη επιτρέπης rι; τον 
ccωτόν οου υπΓρβολcί.; . Μη Υ.ιληδ(Ι')Οη; το 6νομά υου. 

11.- Μη !'Πιτρι'πη; \'(( ί'.\ 1(_)1[\Ιί))jς l 1 Π() πΜ)οι•;. Ί'cι π(ιΟη των ω).ων 
uς σι' διδ(ωΥ.οι 1v. Έοο ι'πιι'ι%1j; ει; τα οφcί.λμαΗι των ω.λων. 

Θ.- 'Εχε ι1;τομον11ν. ΟμίλΕι ολίγον. Εογϊιζοι1 Υ.αλί;Jς. Λπόψπγε 
την οκνηρίαν. Στέρyr τ<ι; τιΊχυ:: υο1· Υ.ω Υ.Qc'ιτπι ανημμένον τον πι 1v
σόν της σοφία;. 

1.- Σπούδαζε τον ι'cιι•πiν οοι•. 1ν1cίν0ανε νίι γνωρίζη; τοι•; ανΟψ;J
πους, ίνα ούτω ι-:ίυαι ει; Οέοιν να γνωρίζη; τον εω•τ6v οου. 
Επιδίωκε αεί.ι-τοτε την αρετ1jν. 



ΚΑΛ ΥΨΩ 

Επf τω θανό.τω της μι%ρό.ς ΚaJ.νψοι1ς Δεκαρ/στο1 1 

Του Ιωάννη Πολέμη 

Με τα χέρια στανρωμέ1ια 
εις τα σηjθη τ' απαλό., 
με τα μάτια της Υ.λεισμένu., 
'δες την πώς χαμογελci. 

Τη μανούλα της δεν κράζει. 
ούτε τfποτε ζητά, 
κούνια η ψυχή α))Δζει 
Y.u.t 'ς τον ουρανό πετά. 

Τώρα 'ς όσους την 'ρωηjσουν 
θ' απανηjση με το νου: 
«Φεύγω πριν με λησμονrjσουν 
τ · αγγελο11διu. τ' ovρu.νo1J». 

(Από το βιβλι'ο του «Χειμωνu.νθοι'». Αθιjνu. /888) 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ι�ΩΣΩΝ ΝΗΙΙΤΙΚΩΝ 

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΤΟΥΣΑΡΩΦ 
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Μια θεία διδασ�αλία, θεία αποκάλυψη του Σεραφείμ, 
προς τον μαθητή του Μοτοβίλωφ υπό την άμεση παρουσία 
του Αγίου Πνεύματος. 

Το κειίιενο που u.κολουθε/ ε(νu.ι u.πr) τu. ανεκτ(μητu. χειψ5y(}r1φu. 
του μαθητού του Σερu.rμ(μ Μοτοβιί.ωφ, που βu/σκοντu.ν rπ πλήρη 
άγ11οια γιu. εβδομήντu περι'που χρr)νιο. Β(}έθηκu.ν το 1902 %ΟΙ τυπuΎ
θηΥ.u.ν πρuΎτu. στην εφημερωυ. «Mo.1·cw NeW\">> το ΝΟ3. 
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ΣΕΡΑΦΙΞΙΜ: 11 χά(_)η του Αγίου I Ινεύματος: είνω φως που φωτί
ζει τον άνθρωπο. Ολ6Υ.ληρη η Αγίu. Γραφή μιλάει γι' u.υτό( ... ) 
Θυμήοου τη Μετu.μόρφωοη του Κυρίου στο Όρος Θu.f\ιίφ. Ένυ 
μεγάλο φως Τον είχε πεQιχυκλυ:ιuη, «και τα ιμάτια Αυτού εγένετο

στίλβοντα, λευκά λίαν ως χιών, οία γναφεύς επί της γης ov δύναται 

ούτω λεvκάναι» (Μϊψz1>υ U',."\J κω «οι μα.Οηταί Του έπεσον 1:-π{ πρόσω

πον αυτών και f·φοβιίΟησαν σφόr,ρα,, (ΜιηΟ. ιζ', (>). Κω ότυν ο 
Μωυσής Υ.uι ο Ηλίυς εμφ<1νίοτηκαν μu.ζί Του uτο φως αείνο, ένυ 
σύννεφο τους κάλι,ψε γω ν<1 Υ.QΊJψει τη λαμπρότητ<1 του φωτός της 
Οείu.ς χάρης που τιiφλωνΕ τ<1 μάτω των μ<1Uητυ'Jν. , ΙΞτοι εμφανίζεται 
η χάρη του Παναγίου I Ινεύμωος του Θι'ού, σαν ι:vu. 6.ρρητο φως, σ· 
όλους εκείνο1 1ς ιποι•ς ο;τυίυυς ο 0Ει5ς r.ιποΥ.u.λύππι τα έργα Του ( ... ) 

- ΜΟΊΌΙ3ΙΛΩΦ: Δ�·ν Υ.ωαλcψυίνω πως μπορυ'> vu Είμuι f\έf\αιο;
ότι βρίοκομω στο [ \ν1ΊΊ1ω τοιι Θωί•. \1ως μπορι/J vr1 διcαρίνω την 
πραγματική π<φοι•οί<ι Τοι• ΟΕ μέν<1; 

Ο π<η1iρ L!'(Η1ψι'ίμ ωτϊιντψπ: 
- Σου έχω 1jδη μιλ1jοει ,  ιμλι5Oεε, ότι είνω πολu ιιπλιS Υ.ω uou έχω

αφηγηΟεί με λF·πτομέρι:,ες ,ω:ις οι ϊινUρωποι μποροιΊν να λάβουν το 
Άγιο Ιlνεύμ<1 και πιϊι; μ.,-τοι_Η)tΊμε ν<1 hιωφίνουμε την πυρυυοία τοι• 
μέοα μας. Τι περωοόπvο tψ(ις: 

- Θέλω νυ το κατυλϊιβω ,ωλιί, υπιίντησα.
Τότε ο πατήρ Σεραφι:·ίμ με έπιcωε στrιUερ(ι από τους ι/ψου; Υ.ω

είπε: 
- Βριuκόμu.οπ κcιι οι bιΊο οτο 1 \νεί�μc1 του Θεού τιί>ρ<ι, γιr. μοι•.

Γιατί δεν με Υ.οιτάς: 
εν μ.,-τοριίJ νcι ιπ Υ.οιτιίξω. πατέρα. ωηίντησα. γιu.τί τα μciτω 

σου λάμπουν σαν <ωτrωηi. Το πρόσωπό οου έzι:ι γίνει λuμ.,-τρότερο 
από τον 1jλιο κω τcι μάτια μου πονοιΊν. 

Ο παηjρ Σεραφείμ ι:ίJτε: 
- Μην τρομάζει;. φιλόOFε 1 Τώρα r.ι εσύ έχεις γίνει τόσο φωτει

ν6; όσο και γιίJ. Είοcιι τώρα οτην πληρ6τητu. του Ιlνεί•μuτο; του 
Θεού ο ίhιυ;. ΔιαφοψτιΥ.c'ι bε Οα μπορούuε; να με r.οιτuξεις οτην 
κατάσταση που βρί,ωμω. 

Τότε σχί•βοντα; το ηφάλι του :τρο; το μέρος μου. ψιθύρισε 
1jρεμα στ· αι•τί μοι ι: 

- Ευχαρίστησε τον ΚιΊριο Υ.αι Θεό για το ανέΥ.φραστο r.λεό; Του
σε μας! 

Είδε; ότι αΥ.όμu. δεν έr.ανα το στu.υρ6 μοι•. :ταρά μόνο στην ι<αρ
διά μου προσευχ1jΟ1γα νοερcι στον Κύριο r.αι εί:τα: «Κύριε. αξίωσέ 
τον να δει καθαρu με τα σωματιr.ά του μάτια τη μεγαλοσύνη του 
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Πνεύματός Σου, το οποίο χαρίζεις στους δούλους σου όταν ευαρι
στείσαι να εμφανιστείς με το φως της μεγαλειώδους δόξας Σου». 
Και βλέπεις. γιε μου, ο Κύριος αμέσως εκπλ11ρωσε την ταπεινή προ
σευχή του φτωχού Σεραφείμ. Πώς να μην Τον ευχαριστ11σουμε για 
την ανέκφραστη δωρεά Του και στους δυο μας;( ... ) 

- Πώς αισθάνεσαι τώρα: με ρώτησε ο παηiρ Σεραφείμ.
- Αισθάνομαι θαυμάσια, εί.ι-τα.
- Αλλά με ποιο τρόπο: τι ακριβώς νοιώθης:
- Αισθάνομαι τέτοια γαλψ1η και ειρήνη στην φυχ11 μου, που δεν

μπορώ να την εκφράσω με λόγια απάντησα. 
- Αυτό, φιλόθεε, εί.ι-τε ο πατ11ρ Σεραφείμ., είναι η ειρ11νη για την

οποία ο Κύριος είπε στους αποστόλους Του: «Ειρ1ίνην την εμ1ίν 
δίδωμι vμίv- ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι vμίν ... » ( ... ) Τι 
άλλο αισθάνεται; με ρώτησε ο πατήρ Σεραφείφ. 

- Μια ασυνήθιστη γλυκύτητα. απάντησα.
Και συνέχισε:
- Αυτή η γλυκύτητα που αναφέρεται στην Αγία Γραφ11:

«Μεθvσθήσονται από ποιότητος οίκου σου, και τον χειμάρροvν της 
τρυφής σου ποτιείς αυτούς (Ψαλμοί, λέ,Υ) (Θα χορτάσουν αυτοί και θα 
μεθύσουν από την πλουσιωτάτην τράπεζαν των αγαθ<JJν του οίκου 
σου. Θα τους ποτίσης με την απερίγραπτον τροφ11ν των πνευματι
κών σου απολαύσεων, αι οποίαι ρέουν πλούσιαι ως άλλος χείμαρ
ρος). Και τώρα η γλυκύτητα u.υni πλημμυρίζει τις καρδιές μας και 
ξεχύνεται σ' ολόκληρη την 11παρξή μας με μια ανέκφραστη αγαλλία
ση. Από τη γλυκύτητα υυηi οι καρδιές μας u.πυλύνονται. Και οι δυο 
μας είμαστε γεμάτοι με τόση ευτυχία, που καμιά γλu)(Jσα δεν μπορεί 
να εξηγήσει. Τι άλλο αισθάνεσαι; 

- Μια ασυνήθιστη χαρϊι σε όλη την καρδιά μου.
Και ο πατήρ Σεραφιίμ συνέχισε:
- Όταν το Πνεύμα του Θεού κατέρχεται στον άνθρωπο, τον επι

σκιάζει με την πληρότητα της παρουσίας Του zω τότε η ανΟρu'Jπινη 
ψυχή πλημμυρίζει με ανέκφραστη χαρά, γιατί το Πνεύμα του Θεο11 
χαροποιεί οτιδήποτε αγγίζει( ... ) Αυτcί. που μας δίνονται τu'φα είναι 
σαν μια πρόγευση της χαρϊις εκείνης που αν αυτά γεμίζουν τις 
ψυχές μας με τέτοια γλυκύτητα, αγαλλίυση zαι ευτυzία, τι να πο11με 
για κείνη τη χαρά που έχει προετοιμαστεί στον ουρανό γι' ωηοι1ς 
που θρηνούν τu'Jρα στη γη; Όμως δες, με τι χαρ(Ί. σε πυρηγορεί ο 
Κύριος, αzόμα zαι σ' αυτή τη ζωή! 

Τu'Jρα uπομ.ένει σε μας, γιε μου, να προσθέσουμε αγώνες οτους 
αγώνες για να πορευθούμε «εκ δυνάμεως εις δύναμιν» (Ψrι.λμοί, 1τ-ι,' Χ) 
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( ... ) Μόνο τότε 11 χίιψΊ ιιυη1 (που ηiιριι μυς επιοΥ.ι'ππτω '(Ιίι λίγο) 
Ου εμφανιστεί οτην πληu6τητcΊ της Υ.ω Υ.ίινένυ; bι: Ου ιu,Ol)fOEL vu 
μας αφιιιρέοΕL ,  γωτί Οίι ί-ίμωηι: πί.ημμι,l)ιομι'νοι μι: υνι'Υ.<f,(_Ηωυ-; 
ουuc.Ίνιες ευλογίες. Τι ω.λο υωΟιΊνεοω, ψιλόΟπ;

- Μω rω1Ν1iΟιοτη ζέοτη, ω((ιντηου.
- l lu)ς μπυuείς νυ ωοU(ινrοω ζrοτη, γιέ μοι1; ΚοίΗιςΕ, %(tU6ιω-

(Πε στυ brωος. Είνω ;ι_πμι,'ινυ;, f\uιοκ6μω1π cξω rιπ6 το Υ.ι'λλί, Υ.ω 
το χι6νι ι'ίνω χ<Ίτω υπό τυ π6bω μυ;. Υπι1.ιιχει Πι:ί:Jιοο6πuο ιιπό 
bυόμωυ π6ντους χι<Sνι Π(ί.ν<,ι ιωc Υ.ω οι νιφcί.bες τοι• zιονού rξ(αο
λουΟούν να πrφτουν. ΊΊ ζrοτη ιuπφrί νιι ι1πιΊι>χΓL Γδu'ι; 

- Αι.uUάνομω τrτοι<ι ζrοτη, 6πως ω,ηj ποι, υπ(ί.uχι'ι ο' rνυ λοι•
τρό, όπο11 το ζι:οτιS νι'l_)() πrψπι κιιι οι ι•δψημυί Π!'QΙ1-:ι1Υ.λ<i1νοι1ν τον 
(ιvΟuωπο (J((V f\l(.( οιiννι·<ι ο. 

- Κω. η ει,ωδίι.ι ποι 1 <ιιοΟ(ινΗΗιι. ιιι' (_)<JJTψJE, ι'ίνω ίδω μι· την
ευωδία ενός λουτί:Jοιί; 

- Όχι, ίtΠ(ί.ντηο<ι. Δι--ν 1 1:-τιί.uχπ οτη γ11 Υ.<ιμιιΊ ι·ι1ωδίι.ι ουν υυηj.
'Οτυν ζοιi<π η (.(γαπημένη μοι• μητέψ.ι μου <ί.uευι: πολιi νιι χορι-- ιiω 
και ουνήΟιζα νι.ι πηγ<.ιινω υι' <Η''(Κf"\'Τl)<i>οι'ις Υ.<.ιι οι' χορι'υτιΥ.rς δω
σκεbάσεις. Η μητέρ<ι μοι 1 οι•ν1jΟιζε ν(ι με ρωrτίζει μι: <ψu'ηωΊίι πο11 
αyόuαζε υπό τιι κιιλί1πρ<.ι κι.ιτυσηjιωτ<ι του Καζϊιν. Λλi.<ί τιι υψ,'>
ματα εκείνα bι--ν cινιί.bιbιιν τι'τοι<.ι rι 1ωbίtι. 

Κω ο παηjί:J }:ερί.ιφείμ, χίψογελα>ντας ειιχ(.ιuιοΗ.ι, είπr.: 
- ΊΌ γνωρι"ζω χι ωτι5 μ6νο; μοt' όπως κω 01 1 . γιι' ιιοι·. αΛι.α οε

ρωτώ γω να <)ω χωά π<5σο το υιοΟιί.νεσω και ου μι' τον ίδιο τι__Η-Sπο. 
Είνω πλείως. αληΟινό ιιιί.60εε 1 Κω η γλυκιiτεvη Γl

1(ι)Οί<ι τη: γη: 
δεν μπορεί νιι Οl"(Χι>ιΟι-- ί μf την rι•ωbίc.ι ποι1 ωοUι.ιν6μ<ωπ τu'φυ. 
γιατί έχο11με περι(1ληΟrί μι· την ι:ι1 ωbία του Λγίοι 1 ΙlνΓιiμι.ιτος του 
Θεοιi. Ποιο επίγfιο cφωμcι ιuι:ορεί νι.ι σι 1γκριΟrί μι: <.ιυηj: Σημι--ίωοε. 
φιλόθεε, μοι1 είπες ότι γί1ρω μί.ι; ι 1πcί.Qχfι Uερμότη1<ι σαν σε ί.οl'Τρύ. 
Αλλά κοίταξε, οί1τε πάνω σr σι'νc.ι οίiτε υε μένα λω'>νει το χιόνι. οί1τε 
και κάτω ωτό τα :-τόδιιι μ<ις. Επομένως η Urρμότητυ <.ιυηj δεν είνυι 
στον αέρα. αλλc'ι μέυc.ι μ<ι;. Είναι εκείνη η ίδιcι Uερμ6τητcι για την 
οποία το Άγιο ΙlνιΊ•μcι, μr Ht λόγια τη; :-τροσει1χή; μα; κάνει να 
κρcιυγάζοι,με στον Κι:>ριο: «Θϊρμενf με με τη φλόγα του Αγίου Σου 

Πνt·ύματος! » 
Με αυτ11 οι ερημίτες zω των δύο φιiλων θερμυίνοντc.ιν και δε 

φοβούνταν τον παγετό του χειμιί)να. γιατί 1jταν νη•μένοι. σαν με 
γούνινους επενδιΊπς. με το έvδυμcι που δίνει η θεία χάρη zω :-τοι1 
έχει ι1φανθεί από το Άγιο Πνείiμcι. 

Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει zαι με μας τuJρc.ι. γιατί η χάρη του 
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Θεο1j πρέπει να χατοιχεί μέσα μας. στην ,ωρδιά μας. γιατί ο Κύριος 
είπε: «Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί» (Λuυ;-:ά ιζ'. 21). Με τη 
βασιλεία του Θεού ο Κύριος εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνέυματος. 
Η βασιλεία αυηi του Θεοv τώρα είναι μέσα μας χαι. η χάρη του 
Αγίου Πνεvματος λάμπει πάνω μας χαι μας θερμαίνει αχόμα και 
εξωτεριχά. Γεμίζει τον αέρα που μας περιβάλλει με πολλά ευώδη 
αρώματα, γλυzαίνει τις αισθήσεις μα; με ουράνια χαρά χαι πλημμυ
ρίζει τις χαρδιές μας με ανέzραφραστη χαρά( ... ) 

Με την πληρότητα αυτή του Παναγίου Του I Ινεύματος ο Κύριος 
έχει γεμίσει εμάς τα ταπεινά πλάσματα . μέχοι πλησμοv11ς. Έτσι δεν 
υπάρχει ανάγzη τuJρα. φιλόθεε, να ρωτήσεις πcδς οι άνθρωποι μ.ι-το
ρούv χαι αποχτούν αυτό το θείο έλεος. που τώρα μας έχει επισκε
φτεί. 

- Δεν γνωρίζω, πατέρα. είπα. αν ο Κύριος θα μου επιτρέψει νcι
θυμάμαι το έλεος αυτό του Θεού πάντu τόσο ζωηρά χω χαθαοά. 
όπως το αισθάνομαι τuJρα. 

-Εγώ πιστεύω. μου απάντησε ο πατήρ Σεραφείμ. ότι ο Κύριος θα
σε βοηθήσει να το δια τηρήσεις στη μν1iμη σου για πάντα. 
Διαφορετιzά η αγαθότητά Του δε θα είχε τόσο άμεσα σι 1γzυτατεΟ�:ί 
χατ· αυτό τον τρόπο στην ταπειν1i προσευχ1i μου zω δr Ucι ι:ίχε π 1α
ρεστηθεί τόσο γρ1iγορα να αzούσει το φτωχό Σερυφ�,(μ. Ι Ιολ1i 
περισσότερο γιατί αυτό δε δόθηzε μόνο σε σένυ να το υντιληφΟψ:. 
αλλά μέσω σου σε όί.ο τον zόσμο. CJJστε αφού βΕβωωΘείς Εσύ ίΠΟ 

έργο του Θεού να φανής zρ1jσιμος και στους cί.λλου; ( ... ) 
Ο Κύριος δε μας zατηγορεί που χρησιμ οποιούμε τα επίγεω 

αγαθό.. γιατί ο ίδιος ί.ι!Ει ότι. λ6Ίω των συνΘψ.ci>ν της επίγrιψ:: ζunic 
μας. έχουμε ανάγ;,.,.η υπό όί.α αυτcί. τυ. πρά-ιμαω. δηλυδή υπ6 όλ(ι 
όσα χάνουν την ανθρu>πινη ζωή μας περισσότερο ειρηνιz1j χω <')ιευ
zολύνουν το δρόμο μας προς τον ουρανό. Γι· cωτό zω ο 6γι ος 
Απόστοί.ος είπε ότι zατci τη γνuψη του δεν υπ6ρzει τίποτα χω.ύπ
ρο στη γη α.,-τό την ευσέβειcι σε συνδυασμό με την υυτάρzειu ( ... ) 

Οτιδήποτε ζητήσει; από τον Κύριο zω Θεό Οα το λιιβΕις. cφχεί 
μόνο αυτό να είναι -ιω. τη δόξα του Θεο1i ;ι,ω γω το χcιί.6 του πλη
σίον σου, γιατί ό.τι ;,.,.άνουμε για το χυ.ί.ό του πλησίον μuς cινυφέρε
ται χω στη διχή Του δtSξυ. Γι· cιυτ<S χω λέει: «εφ' rfooν εποιήοα.τε ενί 
τούτων των α.δε}.φο5ν μου των ελυ.χίοτων, εμοί εποιήοο.τε» (MωfJ.;,;:',40). 

Μην αμφιr-1ω.εις χαΟόί.ου ότι Ο Κ1iριο; ;ι,ω Θε<Sς Ου. Ε'/.ΠΪ.ηρu'>ο�:ι 
τις επιθυμίες σου. αρχεί μόνο να υναφι:uοvτυι στη δόξυ του Θεού ή 
στην ωφέί.Ειυ ·/.ω την οι χοδομ1j των 011νυνΟvuJπων σου. Ai.i.cί. 
αχόμα χι αν χάη είναι c1.πυψ1.ίτητο ΊLU τη δι·ι.ή σου υνc.ί.γχη ή zρψ;η. 
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ο Κύριος και Θεός Uα ΕυαρεστηUεί νυ σου σπίλει υκόμυ κι ΕΚΕίνο 
γρήγορα, αρκεί μόνο την υίτησrj σου νυ ι1πrι.γορε1iπ rι.π11λυτη υνrί.
γκη ( ... ) 

Από τη στιγμή που το πρόσωπο του πrιτρός Σερυφrίμ φωτίοτηκΕ, 
η λυμπρ6τητυ υυηi συνεzίστηκε σε όλη τη bιr1.ρκεια της συνομιλίας 
μας. Κω όοη r/iρrt 1ιο1 1 μιλούσε οτη συνέ;,:εω [-\ριοκ6τυν στην ίbω 
ακριβύ'Jς κωωπίωη. 

(Απιί το /11/iλι'ο «Φι).οΥ.ολιΊι. ΓΙΙJV !'ι,ίυωv vηπτι;,:ιιίιι,,, Λιι\ιι;:-(ς ουιΊιι' 2.°Η_ι!Ηf'Ι·(ιι 

του 2./ι.uωφ, / Ιfτuοι, ι'v!πιίτιιη, ΑΟιjνιι /Ψ)2 ιπλ. 12.J - Ι.Ί7). 

ΠΟΛ ΥΤΙΜΕΣ ΔΙΔΛΣΚΛΛΙΕΣ 

οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΙΙΩΝ 

Ο τέλειος άνθρωπος 

Τοιι ι�ει/111ηυτο1ι Διι)ιiυ;ωλοιι ΑντίΙJVΙΟΙJ ΛΔρωνι5::τοl!λοιι 

Όσον rιφορά την ί'ςΟ.ιξιν, {'\ι•νϊιμεΟrι νrι ςΕ;,:ωρίοωμπ τρι:ι; 
κητηγορίcι; ανΟρcΔπων: 

1-1 πρί/ηη κωηγορίrι ι'ίνω FΚΓίνη κατά την ο:τοίrιν, η ψι 1zιj μ6λι; 
ενεδύθη την ανθρωπίνην μοvφ1jν κω φέρει ακc5μη :τολι• το ζωί/Jδε;. 

Ει; rωηjν ημποροιΊμεν νυ :-:cηrηr1.ξωμεν τυ ίινΟρuJπινυ :-:ηjνη :-:αι 
θηρία. όποι1 επι:-:ρυτεί ο ν6μο; τη; ζοιΊγr.λυ;. Α:-:όμη τοι•; r1r.λημα
τία; και τοι1ς τυράννοι1 ;. 

Ει; την ιδίαν :-:ατηγορίαν. ίιλλά ολίγον ι•φηλ6τερον, ηιαοροιiμεν 
να κητατάξωμεν τοι1; rινθρι,1:του; οι ο:τοίοι δrν εμψινίζουν λογι:-:ό
τητα. 

Ακόμη ολίγον ι•ψηλ6τrι,ον όσοι 1 : ζουν :-:rιί-J' έξιν. δηλαδ1j ζοι.1ν 
βίον ανεξέταστον και σιψφcύνω; :τρο; τα :-:αΟιι'ρυψένα. Ζύ1ντε; 
καθ'έξιν δεν ερευνούν :-:ω δεν ζητοιiν να ανΟ.θοι1ν. 

Εις την πρώτην αυηjν :-:cιτηγορίαν των ανθρuJ;των η ζωϊ:-:1j φύσις 
δεσπόζει και ε7τιr.ρατεί τη; :-τνευμrιτικ1j;. 

Ει; την τρίτην ι 1 :-τοδιαίgεσιν τη; κατηγορία; ω1τ1j; rιν1j:-:ει η 
μεγάλη πλειονότης τη; ανθρω:-τότητο;. 
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Όλοι αυτοί οι οποίοι αν1j;,:ουν εις την χατηγορίαν αυηiν υφίστα
νται τας επιδράσεις του περιβάλλοντος. τας οποίας και απορρο
φούν. 

Διέπονται από αμάθειαν ;,:αι προλψιιεις:. Αυτοματισμός κυριαρ
χεί εις τας αντιδράσεις της ;,:ατηγορίας αυηiς. Ούτοι εξελίσσονται 
μόνον υπό την ώθησιν του φυσι;-:ού νόμου. τον οποίον και αγνοούν 
;,:αι επομένως δεν έχουν zαι δεν επιδιιίJ;,:ουν σκοπόν εις την ζω1jν 
των. 

Γεν ικώ ς δια την προαγωγ1iν των ενεργεί ο νόμος της 
Ειμαρμένης, ο οποίος τους διδάσκι::ι δια των δοκιμασιών και ούτω 
τους ωθεί να προάγωνται. 

Τέλος u.νu.γzάζονται ν· αναπτύξουν την ;,:ρίσιν των επί των φαι
νομένων του ;,:όσμου ;,:ιιι της ζω1j;. Κω δω της παρόbου του χρόνου 
;,:αι των αλλεπu.λλ1iλων ενσαρ;,:ιδσεων φθάνουν εις την δευτέραν 
:ι.ατηγορίαν. Δηλu.δ1i ει; την ;,:uτάστu.σιν χατά την οποίαν ο άνθρω
πο; αρχίζει να έχη ανησυχία; ,ωι vu. ερευνά. 

Τότε αντιλαμβάνεται ο άνΟρωπος ότι πρέπει να u.νu.πτύξη το 
λογιzόν του. το συναισΟηματι;,:όν του. την Οέλησιν και την ελευθε
ρίαν του. Δια του u.υτοι:λέγzου δε προσπαθεί να γίνη κρι:ίσσον εαυ
τού. 

Αυτός είναι ο ϊινθρωπο; ο φέρων ε;τu.ξίω; την ανθρωπίνην μορ
φήν. Αυτι5ς είναι πρu.γμ(_,ιτι;,:ιίJς άvΟρωπος και αντίπους του προη
·rουμένου τύπου. Είναι όντως λογιzόν όν, νου κω επισηiμης δεχτι
;,:όν. Δεν έχει προί.1jψεις ;,:rιι δεν ζη u.νεξέτu.στον βίον. ίιλλά ,ωτ6
λόγον χcι.ι συνεπιίJς ;,:ωϊι την φύσιν του. Ερευνά και γνωρίζει τι
είναι zu.λόν :ι.ω τι -,,:α;,:όν. Μετu.βάλί.ει και νοοτροπίu.ν και ηθι.χήν
αντίληψιν. Φιλοσοφεί πραγμuτι:ι.υJς. Θηρι:ύει. την πραγματικήν
Σοφίu.ν ;,:αι την Αλήθειαν εν τη φύσει. Βλέπει και επιδιιίJκει τον
σ:ι.οπόν του u.νθριίJΠΟL Ι . Ζητεί να ;,:αί.λιεργψ;η τας ψυχι:ι.cίς του
δυνάμει; zω δια τη; cι.υτοβεί.τιυJσεω; να εξcι.ί.είψη zαι υποσβέοη
τu.ς εz της Ειμαρμένης zυρrιJΟί:ις. τu.; οποία; ιούν επιτύχη προάγεται
εις την αμέσως επομένην zωηγορίcιν.

Ο ύνθρωπος ο οποίος βαίνει προς την τελι:ιοποίησιν, όταν εντεί
νη εις τον υπέρτατον βαΟμόν την ανάπτυξιν της Οελ11σεu·>ς του και 
της εί.ευΟερίu.ς του, όταν εφαρμόση εις την ζωήν του τους πνευματι
zούς νόμου;. όταν u.ποzτήση την ·rνιίJσιν :ι.uι zu.τu.οτή cι.γνός, τότε 
φθϊινει πλέον εις την βαθμίδu. των τr.ί.είων υποστcί.σεων. 

Ο βαθμό; τη; εςεi.ίξεως φωνομενι;,:ιί>ς μόνον στu.μυτϊι εις την 
Γην εις την μορφ11ν του u.νΟριι>που. 

Ο Bcrgson λέ·rει ότι η δημιουργίu. zυ.ι η εξέλιξις εξα:ι.ολουΟεί 
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και ούτω εδημιουργήΟη η τuίτη ωηή τάξις των υν0ρ(Γ>πων, το νέον 
είδος, των ΟεuνΟ(!uJπων. 

Όταν ο άνθρωπος κυτοvΟιΓJοη νιι ι,ψωΟιi ι1πΕ(_)<1ν<1> των υνΟοωπί
νων συνΟηκuJν, κατιινικψη1 την οvμ11ν Π(!Ος τυ φωνομενικ(ι υγα06, 
επιδιώξη νu αγuπήση κω κατακηiοη τιι Π(_)U'(f.LUτtκά ιιyυΟ(ι, υπ(> την 
πρuγμuτικήν των οημιωίυν κω Π(_)ΟΟ<ψμοοΟή υποί.ιΊτως προς την 
κοσμικήν τάξιν, ως μέλος της παγχοσμίου κοινωνίας των ί.ογιγ,υ'Jν 
όντων, παύει πλέον νυ έχη τυ συνωσΟιiμυτυ. του αλ6γου ζuJου. 
δηλαδή την ορμήν προς τον Εγωϊσμ6ν %ω την f1ίαν. τυ οποία πς ηι 
υπανΟρuJπινu 6vτα (ιποπλούν τους γ,υριυρχοί1vτυς ν6μους. Ι [ω,Ει 
να είναι ο ιiνΟρωπος της σιiμερον, γίνετω ο 6ν0ρωπος της ωiριον. 
6στις συνεργύζεται εκουοίως κω ελει,ΟέψJ>ς μΕ το 011νοί.ον της 
φύσεως προς επίτευξιν τιJι1 σκοπού της δημιουργίι,ς, της οποίrις 
είναι μία των υψηλοτέρων αδηλ<ίΗπων. Δι6τι τ6τε ιιποτελεί μίαν 
εκπροσώπησιν της δημιουργοιi υοz11ς. Είναι οοφός, 6γιος, Οείος. 
Τ6τε ενσαρκώνει όλας τας ιδιι5τητας της κοομικιiς ουσίας εξιολιzΟεί
σας εις το ανιvτατον όριον της δυνιψικότητ6ς των εν τω ί{()Ομω μας. 
Είναι αυτ6 τούτο εμφύνισις της δημιουργο1i ουοίrις υπ6 προοωπικ11ν 
ατομικότητα, αποτελουμένην από cιγ(ιπην. ζωήν κω φως. είναι ω 1τ6 
τούτο η αλήθεια υπό μορφ1iν προσωπικ1iς ατομικιSτητος. 

Εγν<vρισε τας λειτοι1ργίας της φύσεως κω πρ01izΟη πνευματικ(Γ>ς 
εις ανωτέραν βαθμίδα. Φέρει τον :ιαρ6δειοον εν τη κυρδίιι τ011. 
Είναι μακάριος, ακτινοβολεί αγα06τητα. αγr1πην, αλήΟειαν κω 
δικαιοσύvην. 

, Εχει ως ατομικόν σκοπόν την προαγωγ1jν τοι 1 προ:: έτι ιινωτέ
ραν βαθμίδα την οποί(ιν γνωρίζει. διι5τι έχει ι'ύρει τον δρι5μον προς 
αυτήν. 

Δεν σπαταλά τας ιδία:: οργανικ6ς και ψυχικ(ις δυν(ιμεις. 1-1 
έλλειψις σοβαρότητος. η (ωκοπος ζωιi. cυτοτελεί δι· αυτόν σπιιτάλην 
δυνάμεως. 

Σοβαρότης όμως δεν σημαίνει σκι 1θρωπότητu. Λπ· εναντίας. 
γαλιjνη και ηρεμία βασιλεύουν εις το πνεύμα του. το οποίον περι
βαλλόμενον από μίαν αιθερίαν ατμοσφcιίριιν. την οποίαν του δημι
ουργούν αι ηθιχαί του πράξεις ωσΟάνετω μίαν διαρκ1i χαι αδιά
πτωτον αγαλλίασιν. 

Ο σοφός. ο γνώστης των φι 1σικών νόμων κρατεί ει; το :ινειΊ μα 
του ισορροπίαν. την οποίαν κανέν γεγονός του βίου. καμία εξωτερι
κιj επίδρασις είναι ικανιj να διαταράξη. 

Ο σοφός άνθρωπος επιζητεί να είναι πάντοτε (Jι1νε:ηiς προς εαυ
τόν. ενεργών αρμονιχcός προς τας αρχιiς τσι'. ει; :-τάσαν :ιερίστασιν 
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του βίου Υ.αι γνωρίζων όχι μόνον πώ; να ζη. αλλά και πώ; ν' αιι:οθά
νη εν ανάγzη, ίνα μείνη πιστός εις το zαθ1iκον και συνεπής προς 
εαυτόν. 

Εις αυτούς, τους εξαιρετιχούς ανθρώπους. το ένστικτον της 
αυτοσι•ντηρ1jσεως μετετράπη εις αυτονομίαν. ανεξαρτησίαν, ελευ
θερίαν, αυτενέργειαν. 

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να μη επηρεάζεται το πνεύμα των 
α-τό τα; ιδέας zαι την φθοροποιόν επίδρασιν του περιβάλλοντος. 
αλλά να ενεργή μόνον χατά την ιδίαν σzέψιν zαι βούλησιν, η οποία 
έχει φθάσει εις το άzρον άωτον της τελειότητος. 

Το δε ένστιzτον της διαιωνίσεως του είδους μετατρέπεται εις 
αυτούς εις την δημιουργίαν πνευματιzcjjν ω-τογόνων. Έχουν δηλαδ1j 
και δεύτερον σzοπόν: να φωτίσουν χαι ανυψώσουν τους ικανούς εκ 
των ομοίων των. 

Αυτό τους zάμνει να έρχωνται προς την ανθρωπότητα με αγάπην 
zαι να διδάσχουν. να εμπνέουν χαι να χαθοδηγούν τους ανθρώπους 
ώστε δια της διδασχαλίας των. να προχύψουν οι εχλεκτοί, οι οποίοι 
θα ανέλθουν εις το αι•τό επίπεδον με αυτούς. 

Και τα δύο αυτά αποτελούν επιταγ1jν της φύσεu>; των. 
Εις αυτού; αι γνύJσεις όλων των προηγουμένων Ενσαρκu>σεων 

zαι η zατ· εποπτείαν γνuJΟι; γίνονται Σοφία. 
Ο δε πλούτος των συναισθημάτων μrταμορφu>νετυι ε ις τον 

νόμον της Αγάπης. η οποία τους πλημμυρίζει zω τους χαρακτηρίζει. 
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φΟάσει πλέον εις τον σχοπόν. εις την 

ανωτάτην δηλαδ1i βαθμί<�U της ανθρωπίνης μορφ1jς. 
Έχουν φθάσει να πραγματοποιούν την ευχήν των Ορφικι;,ν; 

«κύκλου τ' αν λtjξαι και αναπνεύuαι κακότητος». (Να τελειώσουν 
οι κύκλοι των ενσαρκιίισεων και να αναπνεύσουν από την κακότη
τα των ανθρώπων). 

Και τότε εις αυτοιΊς γίνετυι μίυ μεταμόρφωσι ;. 
Απαλλάσσονται από τcι δεσμά της ιjλης χαι της ι·ης, από τον 

νόμον του Θανάτου zαι των ενοαρzύ,JΟΕων. 
Τέλος αυτοί οι οποίοι είναι 6ξιοι τη; ΑΟανασί.ας γίνονται 

Αθάνατοι zαι τότε αριίζει δι· αυτοι1::: μίυ. νέυ αφι:τηρίυ. εν νέον 
στ(ίδιον εξελίξεως. πνευμu.τιχής πί.έον φύοεω:::. μι:ου ΕΙ ς το Φως. 

(Λ;τr5 τιι βιβλι'ο του ,,()ι JJιίμοι της ζΙJJής", rπλ. 215 - 32).
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Γιος του Θεού ... 

Το κάΟε ζωντιινό ι-ίνω <,ψγ<ωτήρι, 6:;τυυ ;ψι,μμένος ο (:--)r6; 
κιηεργcίζετω και μrτοι,οιιiJνει τη Uιοπη. 1 Ί' ω•τ<S <ινΟοι•ν κω κcφπί
ζουν τα δέvrρ<ι κω γι·vvοf\ολοιΊv τυ ζυ κω μπ6vΕοr ο ;τίΟηκος vu 
ξεπεράσΗ τη ιιοίου τοι1 Y.((L \'(( οτυ()�:ί OT(L δι•6 101' T(()()!(L 6οΟιο; ( ... )

Ο cίvΟοωπος <ιξιcΓ1Οηκε ν<ι μ:;τ�'ι οτο cφγωnήρι τοι• Θrού κω Υίι 
δουλέψει μcιζί του· κι 600 πιο πολλ1i ο(φκυ μrτοι•οιιiJνει ΟΕ υ-r(ιnη. 
σε παλικυριcί κι ι:λει,ηρίίι, τόοο ;τr,ριοο6προ γίvrτω Γιος του 
Θωύ. 

Νι'χου Κιιζωιτζι.ίχη (Λvιιψψr.ί ίΠΟV f'y_uf'xo, οιλ. 25) 

Η θεία βοήθεια 

Για νυ υλλάξει καΟένα;, πρι':πι νίι κϊινυ προοπϊιίJειι·;, yωτί η 
μετωροπ1j δεν μπορεί νυ ι'ρΟι-ϊ μηχ<ινικϊι cι:;τ· έξω. Οι Ινδοί λένr: 
«'Οταν ο μcιΟηηiς rίνω rτυιμο; ο Δcίσκαλο; έρχετω». Λυτή η 
φράση έχει πυλιί f\αθι.Ί ν6ημα, δείzνπ ακριf-\ιi>ς 6τι ο μαΟηηi; rίνω 
πάντα αυτ6; που Οα Τψ�'πει νu r:ϊινrι προσ:;τcίΟειε; για να Ο)Ξει f-\οή-
0εια. Όταν tJcι yίνοι•ν οι προσπάΟειε;. η [-\011Οεω Ou έvΟ�'ι. είναι 
σίγουρο. 

Υπάρχει ένα; παγκ6σμιο ;  ν6μο; τη; cιγϊυτη; ;ι_ω τη; cιλληλο[-\01j
Οειας. 6μως δεν μπορεί νu μπει σr κίvηοη. παρ(ι μ6νο εάν εσείς οι 
ίδιοι χάνrτε προσπάθειες. 

Ό,ιιρωφ Αiβωιχώrr (Τι ιι'vω {vαc ;τ11ιιιμrπιχόι; Δr.ίοχι,ι)ος). 

Αν θέλετε να έρί-Jει να σας: μορcrιί)σει ο Ουρανό;. ένας: άγγελος:. 
j)ρείτε κάποιον που είναι λιγότερο μορqωμένο; α;τ? σα;. %U�
αρχίστε να του f)ά�ετε λίγα φιίηα στο zεφαλι τοι:-_ 

Αμεσω;, αυτο
αντανακλάται στον αόρατο κόσμο χαι έλκετε ηδη τα crωτεινα
πνεί,μcηα για να χάνουν το ίδιο με σας:.

ο . .  \f . .-\ ί/1ιl\χ(ιΧ[ (0 cι,·Οψu,το; χι\!ιο; rοι• :τι-·,η)ω_ιιε,·οι• τοι•. ου, .. Ί I J 
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Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Τnιι Χα(!. Μπriρακλη 

Τα «Χρυσά έπη» του Πυθαγόρα είναι μία συλλοy1j με υποθψ,:ες 

και παραγγέλματα αρrηjς. τα οποίυ εγράφησαν μεταγενέστερα των 

χρόνων του Πυθαγόρα χαι λέγεται ότι εδιδάσχοντο και εφαρμόζο

ντο στην Πυθαγόρειο σzοι.1j. 
Από το έργο αυτό πληροφορούμεθα ότι οι Πυθαγόρειοι, κάΟε 

βράδυ. πριν κοιμηθούν. εξέταζαν τι; πράξεις τους της ημέρας που 
πέρασε και ρωτοίισαν τον εαυτό τους: «Πη παρϊβηv; τ{ δ' ϊρεξα; τ{ 
μαι δέον ουκ ετεJ.έσΟη;» Δη).αδιί: «τι κακό έκανα; τι καλό έκανα; τι 
καΟιίκον ε{χα να κάνω και δεν το εξεπλιίρωσα;». 

Ασχούσαν δηλαδ1j αυτοέλεγχο που α.,,έβλεπε να αναγνωρίσουν 
τα σφάλματά τους με ιπόχο να μην τα επαναλάβουν, χαΟl(Jς και τα 
καθ1jχοντα που παρέλειψαν να κάνουν. Ο Πλάτων στο έργο του 
«Απολογίc.ι Σωκρϊιτη» λέει: «Ο β{ος που δεν vποβriλλεται σε έλεγχο, 
δεν έχει για τον άνΟρωπο καμιri αξ{α 1». 

Ο c.ιυτοέλεγχος κω μετ<J. από αυτόν η αυτοβελτ(ωοη είναι το 
σπουδαιότερο έργο του c.ινΟριϊJπου και ο ύψιστος σκοπός της ζuηjς 
του. Ο άνθ�ωπο; βρίοκετω στη ·rη για να τελειοποιηθεί πνευμc.ιτι
χϊι, ύιοτε νc.ι γίνει αν6λογη η ψυχ1j του να ζ1j0Ει μετϊι ο· ένα Οείο 
χόσμο γc.ιλ1jνη; χω Ευδωμονίας. τον οποίον ο θείος Ιησούς ονόμcωι: 
«βασιλεία των ουρυνύ1ν» -ι.ω ο Πλάτων τον αναφ{ρει. με τους 
λόγου;: «Τον vπεροvρriνιο τόπο ούτε κανε{ς εξύμνησε ποτ{ έως τlδρα 
από τους ποιητές εδώ κriτω, ούτε ποτέ Οα εξvμνιίσει επriξια2». 

Το έργο τη; τελοιυποίησι; τη; ψυχ1jς δεν θα 1jταν διiσκολο. εϊιν ο 
6νθρωπο; συνέzι'�ε νυ ζει -ι.ω μετ6. τα πuιδι-ι.cί. του χρόνω με την 
υγνότητα -ι.c.ιι αγαθότητα των χρόνων Εr.είνων. Αλλ(ι. μολ1iνι:τυι. 
πρύηα από το περιβάί_ί.ον. οι-ι.ογινι:ιυκ<5 κω ιυρ1iτερο, μι: πιιντοει.
δεί; προί.ψ Jει.; -ι.ω προ-ι.ατr;.ί.1jψει; ί'.υι cιρ·rότερυ ο ίδιος πυ.ρατuέ
πετιιι -ι.ω υπερβαίνει το μc'τρο, ω.ί.οτε ·rιcι. νυ u.υξ1jοει τις ηδονfς 
του σύψατος -ι.ω ω.ί.οτε με το ν<ι Επιδιc;JχΕι να υποΔψπι τυ π6ντυ 
'(ια τον ευ.υτό του. υγνοu'>ντc.ι; τους συνυνΟρu'ιπου; του. Από εδύ> 
τρέφεται η διαφUορι1. η ε'(ΙJJπrί.Οειυ., το c1.τομι.:ι.6 συμφέuον, η υδι.-ι.ία, 
η c.ινόητη αί.υ.ζονείυ.. ;ωυ πuίρνουν τον χυτ1jφοuο μι<ις υντι<fΛJοι.χ1jς 
ζωής με χ60ι: είδους -ι.cι:ι.ίι:ς χω πϊιΟη. Μετrί. u.π<i u.υτrί. έρχετυι. ο 
πόνος. ·rιατί το Οείον ουνεzύ1; διορΟύJνΕι. τον (l\'ΤιΟπυ Π()Ος τους 



πνευματικού; νόμους ποvι-ι,όμι-vο ϊινUρωπο r.ω τον 1•1ωf\ιί)).ι'ι οι· 
όοκιμαυίες με οr.οπ6 Vίι τον ι'χπωόειiοι'ι κω νίι τον οόηγψπι πuο; 
την ΓνύJση. 

ο Όμηρος <Πην «Οούοοι:ω» φι\Η'L τον Δίίt \l(f λrι, Τίf ι:ξή;: «Ίί 
κρίμα, να τα βάζουν οι liνΟρωποι μι τους Οωύς. /Ίατί ωχuρ[ζοvται 
ότι ιvrό μας προ{ρχυvτω οι διιοτι;χ[ι·ς τους, ι-:νώ υ.uτο{ οι ι'l>ιοι μι-· τι; 
αδικίες τους πι:ρνοι5v δυοτυχ{ι-·ς χωρ{ς μα τους φτα[ι-ι η μο{ρα τους1». 

Εcί.ν ο ιί.νΟQωπο; οη_Jι'ψι, τοι•; οψΟυί.μού; τη; ι)ωνοίυ; τοι1 τψο:: 
το εοωτερικ6 του zω ι'ίνω rιλ1,φιν11;, 11πί'tρχ1'ι χίνόι•νο; f\λrπογω; 
τυ rλίητύψίιτϊι τοι• νι, τον Κίηαλίί.f\ι-ι ωτελπιοίίt. Το ίtντίΟπυ ι-\μω; 
Πl)ι'ΠΕL να ουμβι:ί. Νίι ;ι_ιψι·ί ποi.ι'• ποι• ίινίιr.ίί.λι•ψι· τι; ι 11•1.::-:ι'; ίωΟι'
νπες τι; οποίες πρωτιΊτt'ί_Ηι ΟΙ'\' τι; ι'f\ί.ι'πι·. Λ;η\ ι:κι·ί >:ω ;τι\Jυ ιαω
τείτω ω•τοοrf\ωψ6;. ίtι•το:-rι·π:οίΟηοη κω ιοχι•ι�1j 00.ηοη -ιιυ τη 
Οεραπεία τους. Θυ 1jτυν ολι'Οι�ιο, ι,ίν ίιπ:ι-\ την ι·ξι'τω,η τοι1 ι·οι,ιπvι
χού του, απι:κόμιζε ο άνΟρωπο; την Εντιίπωοη ι5τι καλίιJ; έχι:ι. 

Αντί όμως ο ί'tνΟρωπο; να ι<;πί'tζι'ι τι; ι'\ικέ; τοι• ω'>ι•νιιμίι·; κω 
ίηr:λι'ιrς, mρέφπ την πι�οοοz11 τοι• π:ρο; τυ ι·λίιπι,'ψίηίι των ίίλλων. 
χωρίς να γνωρίζει ι5τι οτίψίιτt,-Jν1ν; ωπίψάτητr, :-rίί.νι,J οτίι ι·ί.u.πιϊι
μίπcι των ίίλλων, ι•πί'tί_)χι'ι ο κίνhι•νο; νίι τrι Ο.ξι, μι'ου τοι•. ϊ)οο 
λιγότερο λαμβc'ινπ ο ίίνΟρω:-rο; ι•:-τ' ιiψη τοι• τι; Ηαι-ινι':: π:ρcϊ;ι,:: 
των cιλλων, τnυο λιγ6πvο μοί.ι•νΠ((Ι (ι;τ() ω 1τι'::. Ακ6μ ιι π:ρι':-πι \1(( 

rυτοφr ι_Ί γ !' ι να συνίιναυη_>( ψπcιι μι: cινΟρι/Jπ:οι1 ; ιιπω οι <5bοςοι•;. 
άβουλους χω μικρόλογυι•;. Ί'ΙίL να μην ωτορροφήοει κάτι ωτ6 τοι�:: 
διαλογιομοιi; 1011 ;. 

Ο υωοτίΊ Πι)(>ει�όμι:νο; ϊινΟι�ωπο; π: ι�r:πι'ι να Πl_)Ο<Ηιρμ6ζι, τη ζω1j 
του με του; φυσικού; Κίιt πν1'ι1μιιτικο1'1 ; νLiμοι•;. Να ζι-, μίcι φυοικ1j 
ζω11 και ν<t εκδηλcδνει αγϊαη. τιι:πίνωοη. bικωοούνη. rί.rυΟερία. 
ανιδιοτέλεια. Γω την πρίtγμcηοποίηοη υυτού τοι� ι•ψηλοιi ΟΤ<5χου. 
πρέπει σι•νεχLίJς να εξπάζει τον εω•τ6 τοι1 κω να cωκεί ω•τοr:λεγχο 
των υφC<λμ(ιτων του. αναγνωρίζονΗί; τι,. κυί.άζοντϊι; τα κω :ΞιχΗζι/J
νοντα; τι; ιδέε; Υ.ω Ht :-τιcπι'Ι'ω τοι• :-τοι• Ηι cινί:ίΟρrψ<ιν. ι-\ι•τό; είνω 
ο μηάλο; υκοπ6; τη; ζω1j; τοι• κω αν σι1μβαίνει ω•τ6 Οcι zαίρετω 
τότε καθημερινϊι. 6πω; έίΓ('t ο Επίκτητο;: «Εγώ καΟ' ημέρα χα(ρω 
παρακολουΟιύντας το11 εαuτόμοι ι 1

1α y{vεται καλλ[τερος1
». 

Ο Γκαίτε έξι ημέρες :-τρο του Οανάτου του. σε ηλιΥ.ίcι Κ3 ετύJν. 
έγραψε προ; το φίλο του Γοι•λιΟ.μο ΟιΊμβοί.δ. Cίναι το κι1κνειο 
άσμα τοι•. Η επιιπολ1j τοι• κατέληγε: «Δεν έχω τ[ποτε άλJ.ο μάλ).011 

επε{yον 1·α πρliξω, :rυ.ριi Ι'Ο. α 1-α,ττι1σσω τις δι ιι·άμεις που μου απομέ
νουν και να παλαι'ω ει·υ. vτ[ο1· .τα ηός rf, τι μέσα μου ε{1γιι κ[βδηλο 5

». 
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1. «Ο δε αι1εξέταστος βιΌς ov βιωτός αιιθρώπω» (38Α).

2. «Τον δε υπεροvράνιοιι τόποιι οϊiτε τις 11μνησε πω τωιι ηjδε ποιητψ:

ούτε ποθ' ύμιιrjσει ;ωτ' αξ(οι1
» (Φα(δρος, 247c). 

3. «Ω πόποι. οιον δη νυ θεούς βροτο( αιτιόωνται.
εξ ημέων γαρ φασι κακ' έμμεναι· οι δε κω αυτο(
σφrjσιν ατασθαλ(ησιν vπέρ μόρον άλγε · έχουσι» (Α. 32 - 34).
4. «Εγώ καθ' ημέρu.ν χu.(ρω παρακολουθcvιι εμαυτώ βελτ(ωνι

γι11ομένω» (Διατριβα(, ΙΙΙ. ε, 14). 

5. Μεγάλη Ε)J.ην. Εγκυκλοπα(δειu.. τόμος Η, σελ. 401. Συι1τάκτης του

άρθροv για τον Γκu.(τε ο Κωστψ; Παλu.μciς. 

ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

ΤΟΥ JOHN LOCΚE(1682-1704) 

Του Μriριου Πλωρ(τη 

( ... ) κυκλοφόρησε, για πρώτη φορά στη γλu)σσu μας, ένα σημα
ντικό βιβλίο: η Επιστολ1i γι.α την αναξιθρησκεία του Τζων Λοχ 
(Locke). 

Δεν ξέρω πόσο γνωστός είναι στο εδώ πλατύτερο κοινό, ο χορυ
φαίος αυτός άγγλος στοzασηiς του ] Ίου αιuJνu ( 1682 - 1704 ). Κι 
ωστόσο, ο Λοκ επηρέασε καίρια τις πνευματικές και πολιτικές διερ
γασίες της εποχής του - προπάντων, με τα κλασικά πια έργα του, 
«Δοκίμιο για την ανθρύJΠινη νόηση» (1689) και «Δυο πραγματίες 
για την διακυβένηση» (1690) - και θεωρείται θεμελιωηiς τόσο της 
εμπειρικ1iς γνωσιολογίας όοο i'.αι της πολιτικής οικονομίας και του 
εχπαιδευτικού ουμανισμού. 1-1 έκδοση της Επιστολ1iς του ίσως γίνει 
αφορμή ν' αναρριπισθεί το ενδιαφέρον Ί'. αυτόν - πολύ περισσότε
ρο που ο μεταφραστής Γιϊιννης πω.γΊεσης τον σκιαγρυφεί λαμ.;-τρά 
στην διεξοδική (107 σέί.ιδη) ε ισαγωγ1i του, που μαρτυρεί ϊιριστη 
γνJJση του θέματος, γενικότερα. Ο zuJρoς και οι αρμοbιότητές μου 
δεν μου επιτρέπουν παρ6 να επισημc1.νω την επικαιιιότητα του 
βιβλίου αυτού. 

Η Επιστολή για την ανεξιθρησκεία (Eρistola cle ΤοleΓίιηtiίι) Ίρrί.
φτηκε το 168.'i στην Οί.ί.u.νδίu.. όπου είzε rι.υτοεξορισΟεί ο συγγρα-
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φέcις, γιιι. νυ «Οέοει εαυτόν εκτός» της bυομ{νειυς τοι, ωωλυτcφχι
κού κω μισαλλόbnξου χαUΓιηu'ηος των 2.:τοι•υρτ. Ι Ιιψili.ήπτης 11τι1ν 
ο φίλος τnυ 0Fολόγος f) l1iliρ ν;ιπ ιiml101·cl1 - ωστόσο. 11 ΙΞπιοτολιi 
bημοοιειiΟηχr civ<;Jvιψu ( ιπο λωινι·ι.ό πvωτιSτυπο) το I ω�<J Υ.ω, τον 
ίbιο χρόνn, or υγγλικιi μεΗΊ.φucωη του Willi;ι111 Ι)ορρlι:, υν<;Jvυμα 
πιΊ.λι. (Η ελληνικιj έκbοοη π<�uυΟι'τει %Cιι λωινιΥ.ό κΕίμrνο). 

Το Οέμα 1jτυν «ζέον» τω κωρu'J Ι'Υ.είνο (υλλά χcιι π6τε bεν 
Fίνω;), μω κω οι πολιτι1ωί χω rχΥ.ί..ηοιωπιΥ.οί εξnυσιωηέ; (οι οω
φFντευτές της «ι•πίοημη; Οt)\10χείυ:::») Υ.αταbίωΥ.υν υνrί.έητυ 101 1; 
ί!λ.λόί-)ρησκους, ι1λλ6ι')()ξοι 1::, ιιλλ6φυλους. Ο ΛοΥ. είχι' ιωχοληΟrί 
από χρόνω με το Οέμυ, ιι�ιιιίποι� ιπο (ιιni.ιz(ι γρυμμrνο) ΔοΥ.ίμιο 
για την ανεξιt)(Η)Οκείυ ( 166 7), αλλιΊ. η ι::πωτολιj πυι• ωωτελΕί το 
ωωκορύφωμα των ιιπ()ψΗ;>ν τοι• - Υ.ω μιΊ.λιοτυ. με η_ι6πο πολιί πιο 
«ριζοσπαστικό» παρά :-φιν. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ της Επιοτολ1jς - 6πως κω των άλλων έργων το11 
Λοκ - ιπ{κrτω η π1•ποίΟηο1j τοι 1 πως «η ΙΙολιτεία ι•ίνω μω Υ.οινω
νία c�νθρώπων, πnι• συγκι1οrιjΟηΥ.r υποΥ.1.Ι'ιοτι,υΊ. γιιι τη bιυοφάί.ιοη 
και την προώ!:Jηοη των ωπιχu>ν αγιιΟι;>ν» (cωτι,'>ν πυι· 01iμ1'(_)cι λέμι
«ατομιχι:'t bικαιιίηιατω, ). «Λοτι%r'ι cιγιιΟιΊ. - οιινεzίCει - είνω η ζι,ηj. η 
ελευθερία, η ακερωότητιι τοι, οι;ηωτος %ω η ωτοι•οίυ τοι1 π6νοι1, 
καθιός και η κατοχή εξωπριχu'Jν αΊ(!()c;>v. 6πως ι'ίνω η κτημωιχιj 
περιουσία, τn χριjμυ, τιι έπιπλα Υ.λ .. ,. ». Εzιιτ6 χρόνια υργ6πρα. οι 
αρχές αυτές Οιι σταΟοιΊν η Ιl(ίοη της «Διακ�jρυ:Ξ.η:: των bιΥ.ωωμrΊ.των 
του ανΟρlόποι• και τn1 1 :-τολίτη». της Ι'ιιι.λι%�j; Επc�νιί.ιπrωη::. 

Θεμελιακιj είναι, ται•τιiχρονrι. η rφ;,:1j της ι::λευΟερίας της σκέ
ψης. Ελει,θερος r,ίναι cιι�τό:: ποι 1 οχι:φπτω κω ενεογrί <rιiμφωνα μr, 
την κρίση του, δηλαδιj μr την ουγχωϊιΟεοη του πνειiματό; του. «Κω 
είναι τέτοια η φιiση τη; ιινΟρ<ίητινης νόησης. που ι'ίνω αδύνωο να 
εξαναγκαστεί ωτό ο:-τοιιιοιjποτε rξωτεριzιj διΊνcιμη. Διjμfl'οε τα 
αγαθά ενός αν!:Jριόποι•. φυUι%ΙΟε ιj ι)(ΗJ(J,νισε το σu'ηια τnl': τέτοι[ς 
τιμωρίες είναι cινcόφελε;, rιν μ· αι 1τές θι'λrι; ν· αλλcΊ.ξεις την εοωτε
ρικιj του χρίση γιcι τα πρι:'tγμωα» ( οε λ. 1 :ι:;_ %ω ο 1 [ωαγωγιiς). 

Απ' την άλλη. «η Εκκλησία είνω μι<ι ελrιi ί:Jερη χοινωνία ανί:JρuJ
πων. ποι1 οι1ναθροίtοντω Ι'%οιΊοια γιcι νcι λατρέψουν bημόσιcι το 
Θεό με τον τρόπο ποι• πιοπιΊοι ιν :-τω; Uα είναι αποδε%τός από τη 
θrότητα γιcι τη οωτηρίcι των ψυχών του;» (σελ. 137). ΊΞτοι, τόοο η 
πολιτεία όοο και η Εχ%ληοία οτηρίζοντω στην ελεύθι::ρη θέληση 
των ατόμων ποι• τις ουγΥ.ροτοιΊν. 

Αφού. όμως. η χριστιανιz1j Εαλησίcι δεν είναι μια αλλά :-τολλέ; 
(Ορθόδοξη, Καθολιχιj. Διαμαρτυρόμενη zαι τόσες άλλε;). ο Λο:-: 
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τονίζει - και εδώ φτάνουμε σε μια γνωστή «επικαιρότητα» - πως «η 
ειρήνη», η ισοτιμία και η φιλία πρέπει πάντοτε να τηρούνται αμοι
βαία από τι; διάφορες εκκλησίες, όπως και τα επί μέρους άτομα, 
χωρίς καμιά αξίωση κυριαρχίας της μιας πάνω στην άλλη» ( σελ. 
14 7). Και εξηγεί: «Κάθε εκκλησία είναι ορθόδοξη για τον εαυτό 
της, και εσφαλμένη και αιρετικ11 για τις άλλες. Γιατί βέβαια. αυτά 
που πιστεύει μια εκκλησία τα πιστεύει ω; αληθινά. και οτιδήποτε το 
αντίθετο το καταδικάζει ως εσφαλμένο» ( ( σελ. 14 7). 

Συνακόλουθα. «η αμοιβαία ανοχή ανάμεσα στους Χριστιανούς ... 
(α..ι,οτελεί) το βασικό διακριτικό -ινώρισμα ή κριτήριο της αληθινής 
εκκλησίας>> ( σελ. 125: η πρώτη φράση της Επιστολ11ς). Πράγμα 
αυτονόητο όσο και χριστιανικό: «Η ανοχti αυτι!)ν που έχουν διαφο
ρετική γνώμη στα θέματα της θρησκείας είναι τόσο σύμφωνη προς 
το Ευαγγέλιο και τον ορθό λόγο, ci)στε φαίνεται τερατ(J)δες να κλεί
νουν οι άνθρωποι τα μάτια τους μπροστά σ' ένα τόσο καθαρό φως>, 
(σελ. 131). 

Κι ωστόσο, αυτή η τερατώδης εθελοτυφλία στάθηr.ε πάντα πολύ 
πιο τρέχον νόμισμα από την ανοιχτομciτα ανοχ1j κι ανεξιθρησκεία. 
Αληθεύει πέρα για πέρα πως «κανείς, ούτε άτομα. ούτε εκκλησίες, 
ούτε και πολιτείες, δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει τα αστικά 
δικαιώματα χαι να σφετερίζεται τα εγκόσμια αγαθά του άλλου με 
την πρόφαση της θρησκείας» ( σελ. ] 5] ). Αυτές οι συχνότατες 
παραβιάσεις και οι σφετερισμοί προχαλούν τις συγχρσιJσεις στο 
εσωτερικό των διαφόρων εχκλησιci)ν (βλέπε και τα δικά μας έκτρο
πα) χαι του; θρησκευτικούς πολέμους ανciμεσα σε διαφορετικ<i 
θρησχεύματα και δόγματα. «Δεν είναι η ποικιλία γνωμci)ν που δεν 
μπορούμε να την αποφύγουμε, αλλά η άρνηση της ανεξιθρησκείας 
στους ανθρci)πους που έχουν διαφορετιχές γνciψες, οι οποίες θα 
μπορούσε να τους είzε παραχωρηθεί, που έχει προχαλέσει τις 
περισσότερες διαμάχες και πολέμους που ξέσπασαν στον χριστια
νικό κόσμο στο όνομα της θρησκείας. Οι αρχηγοί της εκκλησίας, 
παρασυρμένοι ωτ:ό τη φιλαργυρία κω τον π60ο κυριαQχίιι.ς, χρησι
μοποίησαν κάθε μέσο γιυ να διεγείρουν χu.ι να στρέψουν εν6ντια 
στους ετερόδοξους τόσο τον ηγεμόνα, που η φιλοδοξία τον χαΟιστcί. 
ανίκανο να αντιστα(:)F,ί. όσο και το λαό, που π6ντοτε είνω γεμάτος 
προκαταί.ήξεις και γι' αυτό επιπόλαιος ... » ( σελ. 212 - 3 ). 

Και φτ6νοντας ακόμα πιο μέσα στην «κυρδιcί. του θέμrηος»: « ... 
Είναι φυνερό πως οι ίδιοι ( οι ηγεμόνες και c1.λλοι πνευματικοί κυι 
πολιτικοί ταγοί) προκω.εσαν τους εμπρηστές και τυρυξίες της 
δημόσιας ειρήνης, για να μοιραστούν τη λείιι., και συzνύ. zρησιμο-
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ποίησαν τυ πάUυ; κω την ί!ί.ιιζυνεία των άλλων για να αυξήΗουν τη 

δικ11 τους δύναμη» (σελ. 21 J). 
Ο Λοκ φτ(ινει, μrί.λιοτr�, νυ '((_)(ί.ψει στον φίλο του Uεολ6γο: 

« ... Θιι πrις: Μω εκκλησία bεν μπορεί να είναι αληΟινή, 6ταν brv 
έχει επίσκοπο ή πρεοf\υτf (_)οtJ;, πο11 ν<� αντλεί τη bιοι;ι.ητική του 
εξουσία uπό τους ίδιοι,; τους Αποστnλους στη βcί.ση μιης ουνεχοιi; 
και αδιϊικοπης διαδοχ1\; ... (Λλι.6.) υε πuρu;ι.αλu') να μου hείξεις το 
δ ιάταγμα με το οποίο ο Χρωτ<>ς επέβαλε αυτόν το νόμο στην 
εκκλησία του· και bεν Οι1 cίμω προΥ.λητικός, αν σε ιivιι τ6σο σημα
ντικό Uέμιι ζητu'> καUαuά λιSγια. 1-1 ί:J!l'Jη του «ου (όπου) ειοί bιio ή 
τρεις συνηγμrνοι ει; το rμόν όνομυ, εκεί ειμί εν μέσω αυτι/Jν» φαί
νεται να υπονοεί το αvι:ίUετο ... » ( σrλ. 1 J<J - 140). Τι φρίκη' 

ΦΥΣΙ ΚΗ συνέπεω ωπu·>ν των δωπιστu·JΟεων, εί\ΙΗ η Οέση του 
Λοκ για τον χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους. 

«Από οποιαbήποτε πηγ1\ ;ι.ι αν ποοέρχετω η ι•ξουσία τους (των 
επισκόπων και 6λων των κληuικu'>ν), οφείλει να περιορίζπω μέσα 
στα όρια της εκκλησίυς, κιιι hεν είναι hυνατόν να εκτείνεται στα 
πολιτικά πράγματα, επειbι\ η ίbια η εκκλησία είνω απόλυτα χωρι
σμένη και δι.ακριτ1\ από την πολιπία κω τα πολιτιχcί. πράγματα. Trt 
όρια και των bύο είναι οταΟερcι χαι υμετcί.βλητα. Αυτ6; που συγχέει 
αυτές τις δυο κοινωνίt·;, ανrψιγνύει τον ot 1QC1Vό κω τη γη, πράγμα
τα τόσο ανόμοια και υντίΟι·τα, που στην ί'.(ιταγωγ11, το σ;ι.οπό ;ι.αι 
την ουσία τους είναι απολιiτως bιαφορετικά. Κανείς άνUρωπος λοι
πόν, με οποιοδψτοτε εκκλησιαστι;ι.6 λειτούργημα ;ι.ι αν έχει τιμηθεί, 
δεν μπορεί να στερ1\σει έναν άλλο πotJ bεν αν1jκει οτη δικ1\ του 
εκκλησία και πίστη, απ6 τη ζωή, την ειχυUερία 1\ από οποιοδήποτε 
μέρος των εγκόσμιων αγαU<,'>ν του, γιu χcί.ρη τη; UQψJκείc.ι;» ( σελ. 
153). Ούτε, φυσικά, νcι του στερ1jσει την ελευΟερί(t σκέψης. πίrπη;, 
δόγματος - 1\ να τον θεωρεί «χειρότερο» c.ιι,ό του; bικοιΊ; του ομο
δόξους ... ( ... ) 

(«'/ίJ βιίfω», 2 / /6/ 1998) 
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«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» 

Συνέντευξη με τον αείμνηστο συγγραφέα 

Η «Λέσχη» τον καλύτερον Βιβλ(ον στη Γα)J,(α κυκλοφόρησε τον 
περασμένο Ιούνιο το περ(φημο πια μυθιστόρημα του Ν(κοv 
Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταvρώνεται», δεμένο, σε άψογη τυπο
γραφική εμφάνιση, με έγχρωμες εικόνες, σε χαρτ( «βελέν». 

Στο περιοδικό του (διον μήνα δημοσιεύεται ανάλυση του έργον, η 
βιογραφ(α και η φωτογραφ(α τον Καζαντζάκη. καθώς και συνέντευ
ξη του συγγραφέα στο συνεργάτη του περιοδικο15 κ. Ro/Jat Sadoul, 
παν την παραθέτουμε ολόκληρη. Η συνέντευξη έχει τον τ(τλο: «Ο

Χριστός ξανασταvρuΎνεται, ευαγγελικό ιοjνvμα στην καρδιά της επο
χής μας». 

«Ο Νίκος Καζαντζάκης. έπειτ' απ· τη δημοσίευση του «Αλέξη 
Ζορμπά» στη Γαλλία, δεν είναι πια για μας ένας άγνωστος. Το 
βιβλίο αυτό, που στα ] 954 πήρε το βραβείο του καλύτερου ξένου 
μυθιστορήματος, σημειώνει μπορούμε να πούμε μια στροφή στη 
λογοτεχνική σταδιοδρομία του μεγάλου έλληνα ποιητή, που μερικοί 
κριτικοί τον συγκρίνουν με τον Όμηρο και τον Δάντη. Με το «Ο 
Χριστός ξανασταυρώνεται» ο Νίκος Καζαντζάκης τοποθετείται 
ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα των διεθνu')ν γραμμάτων. Ο δια
πρεπής συγγραφέας Μυρσέλ Μπριόν γράφει γι' αυτόν: «Στον 
Καζαντζάκη μια ιστορία της λαϊκής ζωής, είτε γραφιχ1i, είτε δραμα
τική, παίρνει ένα πλάτος καταπληχτιχό χαι μια λάμψη πελu')ρια. 
Μου φτάνει γι' απόδειξη έν· απ' τα τελευταία του βιβλία που μετα
φράστηκαν γαλλικά, το «Ο Χριστός ξανασταυρu')νεται», πραγματική 
επιχή σελίδα, δίχως, κατά τη γνώμη μου, την όμοιά της στη σύγχρο
νη λογοτεχνία. Πραγματικά, το βιβλία αυτό δεν μπορούσε να γρα
φεί παρά απόναν άνθρωπο που επικοινωνούσε δυναμιχά με τη 
σημερινή πραγματιχότητα και που, συγχρόνως, χρησιμοποιούσε το 
μύθο στο απέραντο πλάνο του έπους». 

Το έπος, ο Νίχος Καζαντζάκης το γνωρίζει χαλά, αυτός που, σε 
33.000 στίχους, έγραψε μια νέα «Οδύσσεια». Θέλησα να ξαναδu') το 
συγγραφέα τού «Ο Χριστός ξανασταυρό)νεται». 

Στο μικρό σπίτι του, στην Αντίμπ, ο Νίκος Καζαντζάκης μου 
θύμισε πως εδό) άρχισε τη ζωή του σα μυθιστοριογράφος με δύο 
βιβλία, γραμμένα απ' ευθείας στη γαλλική, το «Τόντα - Ράμ,-τα» χαι 
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το «Ο κ11πος των βράχων», εν<i) ο «Ζορμπάς» κι ο «Χριστός» γρά
φτηκuv ελληνικ(ι. 

Με τη σειρά μου του Ούμι<ΗL τu πολλϊι τυξίδια του στη Ισπανίυ, 
την Αίγυπτο, την Αγγί.ίυ, την Κίνα, την ((Lπωνίυ, τη Ι)ωσίυ και την 
πολιτική του Ο(:)cί.οη. Ο μηίίλο; όμως οι"ίΥQίLψέ(Lς μΕ διέr.οψε: 

- 1-1 πολιτικri δι:v μ' ι·νΟLίLψrρcι. Δ�·v !'ίνω 11(((_)(( rvu ι:ξ(ί. ι_ηημ(L.
Άλλωστε, ο ίί.νΟρωnος brv είνω ζιiJο πυλιτιr.6, ί1ί.λcί. r.υρίω; ματιιφιι
σικό. Το μ6vο υλη0ιν6 πρ6βλημ(L ποι, ι 1π(ιρχει rίvω το ποόr1λημίι 
που αποβλrπει οτην ίtν(Lζ1jτηοη τη; έvνοω; του ανΟρci>ποι1

• 

- Κω ξι'κιvυ'>ντυ; ωτ' ίωτοι• cπην ίtναζrjτηοη τοι• Θεοι•;
- Γράφοντα; το «Χι_ιιστ6», ◊ε Οέληοα V(L r.άvω ούτε {ρ'(Ο Uεολ6-

γο ι1, ούτε ιστορικοιi . Είνω 11 1ιετcί.πλαυη μέσ(L οτυ χρόνο ι:ν6; 
αvΟρώπινου γι:γον6τος. Όηιν r.γuαφα τρuγωδίΕς, rπωρνu απ· την 
αρχω6τητα μόνο τη μορφ1j. Δεν [V<)ιωψέ(:)ομω για το παρελΟόν. 
Είμαι ένας Κί}ητικ6ς που c1γιο1<ί.ι-ι την Πί(l_)(ί.bοοη γιιι να την ξεπερcί.
σει, αν μπορεί. 

- Κι 6μως ο «Χριοτό; ξcινcωτιιι•(_)υ,Jνι:τω» ΟΕν είνω, Οrίλεγυ, η
εκδίκαση κάποως μορψ�j; τοι 1 χριστωvισμού: 

- Ας πούμε μάλλον της πctριψόρφωο�jς του. Υπίιρzουv δι•ο οuΟό
δοξοι ιερείς - η δρciση του βιf1λίου γίνετω mηv Λνατολιj, - ο ένα; 
Οα μπορούσε ν(L συγκuιΟεί με τον Λββά /Ιιέρ, υν(Lκουφίζει τον 
πόνο, βοηΟεί τους δι•<πuzισμένους. υ ίί.λλος ::φοδίδι:ι την ί..1..ι-τοστολιj 
του, ειv· ένας εχθρός του Χριιποιi. όλων των Χ()ιστciJν. δηί.ίιδιj όλων 
εκείνων που είναι ενυντίον της ιιΟλιότηη1ς, τη; φτci>χεω; κω του 
ανθρώπινου πόνου ... 

Ο Νίκο; Καζαντζάκ��; μένει για λίγο σιωπηλ6;. έπειτα συνεχί
ζει: 

- Φαντάζεστε πραγματικά πως αν ο Χριστός ξαναρχόταν στη γη

δεν θα τον σταύρωναν και πάλι; 
-Μα δε δολοφονοίιν το Χριστό στο μυ0ιστ6ρημϊι οα;, οκοτciJνουν

έναν άμοιρο βοσκό. που τον είχαν δωλέξει '(LCL να παίςει τα Π6θη 
στο χωριό του. σι1μφωνα με μια παλιά παράδοση στου; έλληνε; 
χωριάτες τη; Ανατολ�j;. 

- ΑχριβιίJ;. Ο Μανωλιό; δωλέχτηr.ε α:τ' τον πcιπcί. για να ερμηνέ
ψει το ρόλο τοι 1 Χριστοί-. ι-S:τω; άλλοι διαλέzηγαν Ί'ια να παί�ουν 
τους Αποcπόλοι•;. Τότε παροι 1σι6ιπηκF ένα φαινόμενο Ι\Ψχολογιr.ή; 
μεταβολ�jς. Όλοι παίζουμε ένα ρόλο στη ζω1j μας r.ι όχι πάντα το 
δικό μας. Ο νεαρός βοσr.ό; ιjταν ένα πλάσμα αγνό. πάρα :τολι) 
χοΥτά cπη φύση. Η δυστυχία των :τροσφύγων ενός γειτονιr.ού χωρι
ού τον έσπρωξε να πάει με του; φτωχοv;. εναΥτίον των πλουσίων. 
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Αυτό το γεγονός αναστάτωνε την «καθεστηκυία» τάξη, καταντούσε 
κίνδυνος. Έτσι τον σκότωσαν στην εκκλησία, το βράδυ των 
Χριστουγέννων, λίγες στιγμές πριν γεννηθεί το Θείον Βρέφος. 

-Δεν μ.,-τόρεσε λοιπόν ποτέ να παίξει τα Πάθη του;
-Απλούστατα τα έζησε» ( ... )

«Νέα Εστι'α», 1956, σ. 1230 

Αν ο Χριστός ξαναρχόταν ... 

Απόσπασμα άρθρου του Κωατιί Παλαμά με τίτλο «Εκκλησία και 

θρησκεία», Περιοδικό «Νουμάς», 23 - / Ο - 1911. 

« .. .Το θέμα ξετυλίγεται πλατύτερα, νευρικώτερα, υποβλητικότε
ρα, σε πέντε δέκα σελίδες του Ντοστογιέφσκη στο αριστούργημά 
του« Ταδέρφια Καραμαζώφ». Ο Χριστός κι ο Μέγας Ιεροξεταστ11ς. 
Μέσα στην Ισπανία. Ο πρόηος ξανάρχεται στη γη, θαυματουργεί, 
είδωλο γίνεται του πλ1iθου;. Ο δεύτερος παρουσιΛζεται και φυλα
κώνει τον πρώτο. Μέσα στην φυλακ1i. του μιλεί με λόγια σκληρά, 
στρογγυλά, τελειωτικϊι. Δεν έπρεπε να ξαναγυρίσει στον κόσμο. 
Μήτε, που έχει, μήτε που του δίνεται τέτοιο δικαίωμα. Η ρητορική 
του ιεροξεταστή ακατάβλητη. Θα μπορούσε να τον ξαναθανατώσει 
το Σωτήρα, κανείς δε θα τολμούσε να μιλ11σει. Περιορίζεται συγκα
ταβατικά να τον εξορίσει. Τράβα δρόμο. Το επεισόδιο ξετυλίγεται 
μ' επική μεγαλοπρέπεια στο έργο του Ντοστογέφσκη. Βεβαιότατα. 
Ο κοσμά·,της συνηθίζει να λέει στοχαστικά: Αν ο Χριστός ξαναρχό
τανε, θα τον ξανασταυρόΝαν. Θα μ.,-τορούσε κανείς να συμπληρόJ
σει: ο πάπας και ο πυπ6;. Κω ειλικρινέστατα, και με βαθι6 τη 
συνείδηση πως δουλεύουνε για την θρησκεία. 

Έτσι τράβηξε μπροστ6. ο Καθολικισμός. Μα σ' εμ6ς εδόJ; 
Αλλάζουνε κάπως τ· αντικείμενα. Μυ ο ιστορικός νόμος δείχνεται 
σε πολλά ο ίδιος». 

(Ο}.ri%).ηρο το rJ.ρθρο (χι.-ι rJημουιι:υΟι-f υτον «Ιλιυι5» υπ' αρ. 2 /R). 

Κάθε πράγμα που Ίίνεται, ·ιίνετu.ι δίzu.ια· υν το πυρυκολου()ή
σεις αυτό με προσοzή, θα το νοιc;>σεις. Δεν εννοcj> μόνο ότι Ίίνε
ται σύμφωνα με τη φύση των πραΊμάτων, αλλ(J. zu.ι σύμφωνu. με 
το δίzαιο, σαν να μοίρu.ζε zάποιος στον zu.Ηένα εκείνο που του 
u.ξίζει.

Μύ.()%01! Α υvηλίου (Γα εις Εαυτόν, Λ, ι). 
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Η ΜΟΝΑΞΙΆ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ 

ΊΟΥ 2."!Ί'Λ Ί'/ Ι ι'ν/ΥΙ'! ΠΙ //1 / / 

Ας ρίξουμε μω ματι(ι :προ; μια ;,:ιιρυzτηριοτιΥ.1i λι'πωμέρι:ω τη; 
καλλιτεχνικής δημιουοyί(ι;: 

Ο καλλιτέχνης ιινήΥ.rι οτην :πυνυνUuι,'ητινη ολ<iτητυ. Λπ· uuniv 
αντλεί μέσω τη; ατομι-ι.1j; τοι, διυίοΟηοι; Υ.rιι ::τρο; υυηiν υ:;τοτrίνι-
ται .  Όμως η δημωι1ρyιΥ.1i τοι• ι'ρyυοίcι yίνrτω μrοίι οτη μοναξι(ι -ι.ω 
<Πη σιωπή. «ΕπιθυμοιΊο<ι Fνίι ο::τιτιίΥ.ι οτη μον<ιξι(ι Υ.ίιι ίπη οιω:πιj ... » 

τραγοιiδησε ο Πυλυμcί;. η πιο πλ<ιπι(< ποιψιΥ.ιj ()ι(ινοιυ :ποι• ι'ξ{
φρcισε τοι1 ς πόΟοι•;. τι; /.(ιzτ(φ1·; Y.((l τη μοίvυ οί.(ί.%ι'ι)()l1 τοιι 
Γένους. Μέσα στη οιωπιj λοιπι5ν Υ.ω την ωnοσuγΥ.{ντρωοη τοι, Υ.υλ
λιτ{χνη ωριμάζει το έuyo τοιι. :;Τ()\

Ι rίναι η yονιμο;τοίηοη τη; 1 ιιιzψ: 
του από την μυστι;οi ι'vι,JτιΥ.ιj Επωι ιj τη; μι' τι; zcιρέ; Υ.αι τυ πcί.Οη 
των ανθρώπων. ΊΌ έργο τη; Τ{zνη;. 6:;τω; Υ.cί.Οι· ι·ρωτιΥ.tj δημιοt'Q
γία, rίναι μια μι 1στηρl(ι'Jδη; ι';πξι'l_)'((ωίcι ποι• οι•νπί.Γίτω μ<.ιΥ.ριcί. 
από το πλιjθος, μ{οα οτην ψι1;,:ι-ι.1j cηομ6νωοη τοι• %<ιλλιτέzνη, οι· 
α.ι-τόλυτη ηm 1χία. Εχεί ο -ι.c.ιλλιτ{χνη; βvίοΥ.rι τον γνιjοω rι.ι11τ6 του. 

Προσ:παθούσα Υ.cί.ποτε ;τοι• μπόQrο<ι νίι δρ<ι::τι:τrιΊοω υπ6 την 
ΑΟιiνα για νcι ξεκοι,u<ωτc,'1 μι'ριΥ.rς μέ(_)ι'; <τ' έν<ι ιη6 τυ μ<ιyιΥ.cί 
νησιά τοιι ΣαρωνιχοιΊ. ποοσ:;τ<ιΟοι1 ιΗι ν(ι Υ.ίιΟορίοω το Υ.t 1ρι<�'η1χ:)() 
υτοιχε ίο της πτι1χίcις ποι• l''(Ι' 11 0,rτι ιν η ι1:πcιρξ1j μου. με 6λε; τη; τι; 
αισθιjσεις ξύπνιr; κω πrινίιιηι{νι;. 

'Ηταν βέβωα ω•τιj η ιι:περίγρα;ττη Οίί.λcωοα :;τοι, ωπρύφτει Υ.ω 
ανατριχιάζει Υ.άτω cιπ6 τη ψωτορροιj. Τη χ<ιίuπω το μcί.τι cιν(ί.μεο(ι 
από την πράσινη δωrτέλλιι τοι• ::τεύΥ.οι1 %(.ιι τοι• ΟΥ.οίνου. Τη zαίρετω 
Υ.αι ταuτί τη νιΊχτα. οcιν %(ιηιλcιγιcί.ίΗΗ'ν ω.ε; οι φωη'; τη; μέρcι; ;,:u.ι 
αρχίσει αι•τιj να Υ.Οl'βεντιίιζιΊ το �rvοωcί1νιο ::τα(__)rψιΊUι τη; Υ.ω ν(.( 
τραγουδά το υιιγχινητιΥ.ό τρ(ιγοι•δι των ;,:ιψcηων. Τη zcιίρεται 
ακόμα ολάκερο το ;,:ορμί. Υ.ω η ψι 1χιj. ::τοι• fγ;,:ατι.ιλεί:πετω στcι ιιμ{
τρητα χέρια τη; με ι-·μ:τιmοοϊ1νη. ;,:cιι αιυΟιί.νετω τη χιιρι1. του πί.cί.
οματος, ποι 1 νοιιόθει τη μοί(_)(ι τοt• cιφημένη στα zέριcι τοι• ΘεοιΊ . 

Καραβίζει τόπ η ύπcιρξιj υοι• ;τcίνω υτcι γαί.άζω νερά. ό::τω; ένcι 
κομμάτι πεφχόφλοι•δο cιcpημf.νο στην τι1zη. α:-ϊ αl'τ(ι :ποι• βc1.φοι•ν οι 
ψαράδες χόΥ.κινο το ;τανί Υ.Cιι τα δίzτι 1α τοl';. Είναι α;,:όμcι. αν Οέί.ε
τε. η αίσθηση τη; προσωρινιj; α;τελεl'θέρωση; cαό τη ρουτίνα τη; 
αστιχιjς ζω1j; Υ.αι τον αγιόνα τη; βιο;τcιλη::. ::τοl' σ;,:οι•ριάζει την ι •ι•zii 
χαι ναρχcόνει τη φωrτιωίcι. Μερι;,:{; μέρε;. ::τοL' τι; ;,:ερδίζουμε έτσι 
μέσα σ· {να :;τrριβcιλλον ολ6τελα ,,{ο. ωσθητι;,:cί. τέλειο. ;,:αι ανάμr-
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σα σ· έναν μιzρό zύzλο ανθρώπων που τους νοιώθεις 11 ολότελα 
αδιάφορους. 1j zοντά στα ιδανιz6 σου. zαι δεν υπάρχει κανενός 
είδους συμφέρον που θα φθείρει τις σχέσεις σου μαζί τους. είναι 
βέβαια μέρες που σημαδεύονται αποφασιστιzά μέσα στις zερδισμέ
νες μέρες της ζω11ς μας, από zείνες που τις κρατά η ψυχ11 μας 
θησαυρισμένες ως τις πλευταίες στιγμές της ζω1jς, ποιος ξέρει αν 
όχι παρα.,--τέρα. 

Όλοι μας. λίγο 1j πολύ. ζοιJμε μια διJΤλ1\ ζω1j. Πρcύτα εzείνη ποι 1 

μας επιβάλλει η zοινωνιz1j οργάνωση των ανθριόπων και ο αγώνας 
της βιοπάλης. Αυηi η πλευρά της ζω1jς μας είναι γεμάτη συμβιβα
σμούς, υποχωρ1jσεις. αναντρίες zαι προσαρμογές αντίθετες προς τις 
αξιώσει; της ψυχ1j;. Πλάϊ σ· αυτ1j την zατά συνθ1jzη ζωή, που 
θάπρεπε να πιάνει μέσα στην ιστορίιι της ύπαρξ1j; μας ένα ασ1jμα
ντο zεφάλωο. ενώ σ1jμερα αποτελεί το zύριο σοJμα της. υπάρχει μια 
άλλη ζω1j. μόλις ανεr.ηj από το zοινωνιzό σύνολο zαι τους νόμους 
που zανονίζουν τις σχέσεις των μελοJν του. Αυηj η δεύτερη, η παρά
μερη, η περιθωριαz1j ζω1j μας. είναι η απόλυτα διz1j μας ζω11. η 
μυστιz1j, η πολί,τιμη. η αληθιν1j ζω1j μυ.ς. Για νίι υώουυμε αυηj την 
«αγαθήν μερίδα» είναι που zάνυυμε όλες τις παραχωρψπις στη 
ρουτίνα zω. στη σύμβαση. Λυηj τη ζοιίμε ί1πόμερα, ι .ιαzρά απc5 τους 
αγοραίου; Οόρυβους. ολομόναχοι. Εμείς και η ψυχ1j μας. 

Και είναι τότε η ψι•z11 μας σαν μια τuυφερ11, λuτuεμένη ύπαuξη, 
που δεν επιτρέπουμε zανένας βέβηλος να ξέρει την παρουσία της 
zαι την αξία της την μυστιz1j. Την προφυλάγουμε με ζηλοτυπία, ίιπό 
τα μάτια ω-:όμα zω των πιο διzυ';ν μας ανΟρυ'>πων. Γιατί συμβαίνει 
αυτό το παράξενο, οι :-τιο διzοί μα; 6ν0ρωποι. με την Υ.ίιΟημει:�ιν1j 
επαφή μας μαζί τους. να μας έχοι,ν γίνει οι περιο οότεuοι (1r.ατανόη
τοι. Η αδιάzοπη επανcί.ί.ηψη zοντροπuτσιύ.ζει τα λεππ1. ωοUηηjρω 
της εσωτεριz1jς ανταποzρίσεω; των ανUρυ'>πων. 

Αυηj η εσωτεριz1j ζω1j μας είναι ωραία, είναι αγν1j κω δυνωή. 
Είναι ένας μυστιzό; ροδόzηπο;, φρc1γμένος ίιπό πυντοιJ με ψηλι:ς 
zαι αγzαΟερέ; φραγές. όπου αποτρυβιούμαστι ξψοναzωομι:νοι 
μόνο σαν βεβωωθούμε πως δεν πιι.ρίJ.<(Λ'λί1.ει ωϊ έςω zαμμιιί. ωπ
β1j; περιέργεια. 

Αν ο Θεός Uεϊ.ήσει νυ zυρίσει στον ί1.νΟρωπο το Λγιο πνειjμα της 
«μουσιzής» έχφρασης. τότε ο άνθρωπος Ί.ί:ί.νει ω1111 την απόμερη 
ευτυzία τρυγούδι χω τη ί.ι:ει στην ανΟuωπότητα μΕ ούμβολι.ι. χαι με 
�αραβοί.ές, τη ί.έει με το στίχο, 1ιε τον έντεϊ,νο λόγο, με το χuu'ψυ., 
με το μύ.ρμαρο χω με τον 1jϊ,ο. Τότε η υνΟuωπότητυ, υνυγνωρίζει 
τον μυστιzό παψί.δεισο που της πεuιγρc)φει ο χυί.ί.ιτέχνης, η zuοδιcί. 



της χτυπά πιο γσήγορυ από αγυλλίυοη χω π,γvωμοιηiνη. γιυτί ο 
καλλιτrχνης έχυμε 6λυ τυ οιωπηί.ϊι ωιb6νιυ τοι• μ11ιηιχοιΊ τη; πιψυ
δείσου να λυλήουυν. Αν ι5μως bε μrις rχΗ bοΟεί υπ,S τον ΟυuυνιS 11 
χάρη της Τέχνης, τι5τε <ιποζητ(ιμ r {νυν άvΟuωπυ νrι τ01 1 ιινοίξουμt· 
με προσοχ1i τη μυοτιχή rμJιrωη τοι1 Υ.1.Η<ποιi χήποι, μα;. 

Ο άνΟρωπος υυτ6ς ΠQfJTEL ν11ν1ιι χωρί::: χrψμι(ι πονησίιι, υγνιS; 
από υποψίrι, γ1•μrί.το; <ιπ6 υψηλ1j ουγγνι;ψη χω χrιτrινόηοη γιυ 6λ10::: 
μας τις μnρφές, ακ6μιι χω τις πιο ΙΟΥ.ΕQ(ς. γω 6λι•ς μυ; τι; zυψ'ς, 
ακόμα και τις πιο fΗωι-;. γιrι 6λι•; μυ; τις Ολίψι,;. υχιiμιι χω τι; πω 
απίΟιινες. Ί:τσι που. ουν τοι1 ανοίξουμε το μυοτιχι5 n:ι-σι fMi.ι, νιι 
έμπει μέσα με μ6τια κιιτrινοηηj χω όzι μι• μrί.τιυ bιχυοηj. Ι Ιρrπ�:ι vrι. 
είναι δυνατιSς μι· υγιί.πη 6πω::: ο Χριοτός, που Λι 1τ6ν Οιι τον �'πωρνr 
κcιΟένας μας rιπιS το z�'ρι. νυ τον οbηγψπι οτοv μι 1οτικ6 του κ11πο. 
με την rμπιrπnούνη ποι• μυ; bίνrι η τΟ.�•ιυ ωψιιότητυ τη; ζω1j; του. 

Στοχrιζύμουνrι λοιπι5ν ιωτ�'ς τις λίγr; μ�'σ�•; ποι1 1•ίzυ μΕίνrι 
κάποτε π(ινω οτυ vηοιrί του Σrιρωνιχοιi, ολομ6νυzο; χονΗί. οτη 
Οάλασσα, κιηαΠ!_Η5οι,1πο ΟΗι rί.οτσυ. Τ(>Ι.γ ι 1σι <ψι' vo; υπ6 τυ riΊ ιυ 
δέντρα. Στοχrιζόμουνυ ποι6 1jταν το κυuι<ίηερο οτοιzείο της μυοτι
κ1jς χαράς, που (καν!' την ψυχ�j νυ rινrιγυλλιιί.ζΗ <Ηιν Ε(ΗιηΕι 1μ�'νη 
πωδοιiλιι. ΣτοχυζιSμοι•νrι μ1jπω; ιiτrιν ω1τή η rινά:ηιψη rιπ6 το rιbιr:ι
χοπο παρrιφί1λαγμrι ποι• κrίνοι1με μ�'συ στην ποί.ιτrία, γιυ \'U ;,:ψιηi
σουμε φρυγμένον κω ωω\._)<ιf)ί<ιοτον τον κψτο με τ<ι ψ5bυ. Εbι11 
ιjταν η μονrι;ιrϊ IΞι)ιίJ 1jτcιν ο Οtϊ _ _)(ινι5;. που ;,:υτέf1ωνt· κrίΟr f)uιί.b11 
ως το προω�έφαλο τοι1 ιΊπνnι, μrις. Εοιί1 ιjτυν η οω.rωου. γu:Λζιιι. 
χαρούμενη. χορτάτη φως. μι• το βι10(i γfμ(ηον (ιπ<5 Οηυω1ροιΊ;. Ebι/J 
ιjταν τη άγρια λοι•λοιibιcι ποι• ι',εν γ1 1 [Jfιinι1ν υπ6 κrιν(νcι την (ιbι•ιυ 
να φυτρώνουν. που τcι υπ�'uνι-Ί ο Θε6ς μf τα z�'ρω των ιινέμων, κω 
απ· αυτόν περιμένοι,ν να Ηι ποτίσει. Μπορεί i.οι;τ6ν ;,:rιν�•ί; νυ 
ζ1jσει. με cί.νωη τη γνιjοl(( μεσίbα τη::: ζωιj; τοι1. μπορεί v· αφήσει 
αφύλαχτη την έμ:τιωη τοι• μι1 ιπικοι1 κ1jπου. Τι5π ;.-:cί.πω; μπορεί να 
ξηγιjσει την γοητεία που τρcιβ(ιι•ι του; cινυzωρητrί;. τ6τε; ;ι.ατcινο!'ί 
ως το βάθος το νόημα :τοι• ;.-:λι-·ίνfι ο Οcιυμ(ισιος λόγο:. τοι• μcγr1ί.οι1 

βυζαντινοί, ασχητοιi: 
«Υπάγω εις την έρημο�· τοι• υrισκ(ψασΟαι εμαvτόv». 
Στοχαζόμουν λοιn6ν: Τι είναι αι•τ6 ποι1 μα; βοηtJ(ι στη μοναςια 

να βρούμε τον εηι•τ6 μα;: Το ανακάλι•ψυ νομ(ζω ένα βρcί.δυ :τ(ίνω 
c.πο νησί. Ήταν η γαλιjνη στη Οάλcωσα. το ηλιοβασίλευμυ κρ�'μαζε 
γιρλάντε:. cιπ6 βυσσινι(ι και zuυοά λοι1λούδια στο ορίζοντα. Μι;,:ρά 
αδιόρατα χίιματα. (γλι•ψcιν τcι βότσαλ(ι zωρίς 1jzo. Τ6π μια στrίί.rι 
α.ι--τό κάποια βριiση (οτη:Ξε μοι•οικά μrσα ιπο νερ6. Θα έσταζε :τοί.-
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λ1jν ώρα ,ωι τότε μόλι; την άκουσα. Τότε κατάλαβα πω; άκουσα τη 
Σιω:;ηj. 

Μια μεγάλη. i'.αθολικ1i. άγια σιω:-τ11. Τη σιωπ1i των ουρανών, τη 
σιωπ1i των άστρων. τη σιω:;τ1j τη; κλειδωμένη; βρι1ση;. τη σιωπ1i της 
θάλασσα; και των δέντρων. Τη σιω:;τ1j του Θεού. :;του γέρνει και 
ξεzουράζεται το βράδυ σαν τον πιο cJ.J-τλόν ξωμάχο. Αυηj είναι που 
μας φέρνει τόσο zοντά στην ουσία της ζω1jς. Κω η ουσία της ζω1jς 
δεν είναι ο θόρυβο; που ;ι.6μουν ολημερίς τα αλληλοσυγκρουόμενα 
αδειανά χεφάλια. τα η;,:ερcί. λόγια που διcιστω 1ρώνοντω σαν σπα
θιά. και ο πάταγος :;του βγαίνει από την :;τροστρι β1j των άψυχων 
αντικειμένων. Η ουσία της ζω1j; α:;τοzαλι•:;ττετω μονάχα μέσα στη 
σιωπή, όταν η αληθιν1j μορφ1j των ανΟρώ:;των και των πραγμάτων 
βγαίνει σιΊά - σιγά από το τσόφλι :;του την προστατεί1 ει από την 
φθορά τη; ρουτίνας. χω ωτοzαλύπτετω με όλη την :;τρωτό:;τλαστην 
αγνότητά της στα μάτια των προσεχτιχιδν :;τροσzι•νητuJν. 

Τότε η ψυχ1j μα;, που καμμιά χι•δω6τητα της ζω1jς δεν �ΙJτορεί να 
τη σπιλώσει, γιατί είναι η πνο1j του Θεοu που σε καμμιϊιν ασχημία 
βιοτιχ1j δεν μετέχει. η ψυχή μας βγαίνει προσεχτικ1j, αγν1j χω 
γυμνή. Ξέρει πως κανένας υβρισηj; 11;,:ο; δεν την παραμονεύει, 
κανένας δεν εποπτεύει πάνωΟέ της, εξόν ο 0Fό;. 13γαίνcι κω πcρ
πατεί με τα μι;ι.ρά. γυμνά τη; β1jματα κ(ί.τω ιιπ6 τοι•ς ιωτεQι<ηιοιΊς. 
χάτω α:;τό τα δέντρα. πλάϊ στα νερ(ί που προο�•ιΊzονται. πάνω οτυ 
δροσερά βότσαλα που τίζουν. 

Η ψυχή είναι ντυμένη την ειvήνη, είναι ντυμένη τον άγιο χιτώ
να της σιιι>π11ς. Την ακούει ως τα κατάβαθα, την αναπνέει και την 
δοξάζει. Η σι<Ηπ1j είναι η Μξα της ψυz1jς και η τvοφ11 της. Στάζει 
μέσα της όπως η στάλα της Ι\vαδυν1jς βυύοης που πέφτει υτο 
νερό. Η φωνή της σιωπ1jς είναι η φωνιj του Θεού μέσα στην καu
διά των ανθρώπων. Κω Ίιu ναzούσιι αυηj τη φων1j ο κυλί.ιτέχνης 
χρειάζεται να βασιλεύει γύρω του η οιωπ1j. 

(«Φι).οί.οyι;,:ιί Ι Ιuuιτο;ι_(!ονιιί», /980). 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ» Εύχεται ιnοι 1ς υνυ'(νu'Jοπς του 
'(Lα τι; γιορτές των Χρωτου'rέννων, ;,:ρ6νω zι1.ί.ιΊ. 
χω ο νέο; ;,:ρι5νο; νυ είνω έτος γυί.1jνη;, χυ.ρι.Ί.ς 
zω :-τνευμαπι.1j; προόδου. 



2'i 1 

ll1'0IΊ 'AMMA ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΙ ΙΣ (-)1:Οl:ΟΦΙΚΙ Ιl: Ι:Τι\11'1:!Αl: Ι:Ν ΕΛΛΛΛΙ 

IA ΟΥΑΙ'Ι(η: - ΦΕΙ31'0Υ ΛΙ'ΙΟΣ - fvlι\l' ΙΊΟΣ l'J'J'Ι 

Είοοhος 1·i.ι-1•ΟιΊΗ1 - ·Ω(ΗΙ Χ μ.μ. 
ΙΛΝΟΥΛJ)JΟΣ 

7 Πι'μπτη ΛΙ'ΊΊ:ΜΙΣ, 

11 Διι,τι'ιΗι 

12 Τvίτη 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 

ΙΙΛΙΟΣ, 

Σι1ζ1jτηοι:::: Ι ·.πί των ϊ.ιΗ•(ΗιΊν ι·:τι,λ• τω• 
1 1 ι10(ι'(<Jl_)( ι. 
11. Λν(ι'(V(,.Η!ω1•: Λl_)ϊ_(ιιοι·ί.i.ηνιχιj
Αι·()(JιΗf ί(ι.
Μιz. Ι'ι_,ηγrφίοι•: Ο Ν6μο; rη;
τ(_)l<H)Ι%(JTijΊO:::.

13 Ίϊτιίvτη 
14 Πι'μ.rιτη 

ΜΙ IΛΛΒΛΤΣΚΥ. �vγ<ωί(ι οτη «Φωνιj rII::: Σιγψ;». 
ΛΙΙΟΛΛΩΝ. ΙΌ ΣιΙΙι,ψ::: Ο ()ι'Jιi::: ;ψο::: την ΜιΊηοη 

15 ΙlιφαοχιΊ•ιj ΛΛΚΥΩΝ. 

ι ίJ Τvίτη 
21 Ιlι'μπτη 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 

1 ΙΛΙΟΣ, 
ΛΙ'ΤΕΜΙΣ. 

22 Πιφιιοκc\ Jή ΛΛΚΥΩΝ. 

25 ΔΗΙ1f(_)(1 Κ. Μ ΕΛ/ΛΟΣ. 

26 Tvίn1 ΙΙΛΙΟΣ. 

( μι'r_,ο::: ]ον). 
Ιν\. Ι\-Ι1·ί.ι(ΗΗ1(_)οποι'•ί.οι•: ΊΊ, πί.ι-ι•τ(ιίο 
ημι-l_)ι>ί.(iγιο τοι• Κοιον(ψοι\>τι. Ο Μι'γαc: 
Δ(ίσ/.ιύυ::: μu,ίπ γω τη ::ω1j xr ιι το 0(ινωο. 
Χ. Μ:τ(ιr_Ηαί.η;: Λπ(i το ΙlιΙli.ίο τοι• 
ϊ)μυωφ Atll(ινzι,·JCf. «l'ι(( 1ιιι1. 
zωνοι\1γιιι ::ωιj. ΧιΗ•οοί ;,_ιι\υ\Τ:::». 
(-). Κ(((ι πζιi:ιοι•ί.ο;: ι\Ιι•οτιzιj Λοξω,ίυ. 
Χ. Κιψ(ψωτι·ιχη:::: 11 Λτι__Ηιπιi::: τοι• 
1\/(ιΟφοι'·(μι'υο::: 3ι>\'). 
Ι Ιψ,·, Ζιίψι·tzιι: Επι/\ιι(ωι-ι::: 
Γνωοτιzιομοιi (μέvο::: 2ον). 
11 . .ι\ν(ιγν(,·)(JΤιJΙ': Λι,z<ιιο1·ί.i.ψ·ιz1j 
θιΊΗJΟί/ ίιι. 
1 ll_)[I\ Ζιίψιγχιι: τιι οτι,ιzι·ίιι των 
:τvοοι,ιχιΗ ιτι χι,·,ν ί ΗΟ\' 11 i.ιίτι,11·υ. 

27 Τπr1ρτη ΜΙΙΛΛΙ3ΛΤΣΚΥ. Ευγιωίιι οτη «Φωηj τη::: Σιγιj;». 
2R Ilr'μπn1 ΛΙ ΙΟλΩΝ . 1 Ιλ Κίμο:::: 11 ΚιιΟιψιj η Λί.ηΟινrj. 

2() Παvιωηυιj ΛΛΚ ΥΩΝ, 

��ΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

1 ευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ. 
2 Τρίn1 1-ΙΛΙΟΣ.
4 Πι'μπτη ΛΙ)ΊΤ.ΜΙ�.

5 Πιψασ;,:ει•1j ΛΛΚΥΩΝ. 

ίJ Τρίτη 
ΙΟ Τfτι'ψτη 
11 Πι-:μπn1 

Κ. i\ΙΕΛι.\ΟΣ. 

ΗΛΙΟ�. 
ΜΠΛΛL3ΧΓΣΚΥ. 
.--\ΠΟ.\ΛΩ .. 

:τηηιιιτιzιj Ουηοzr·ίιι. (μιΊ_)ο::: 2ον). 
Kv. Ιωιιννίι'Jοι•: 11 (j ωνιj τη; οιγψ::. 

Κων. I\>ηγιψι(ιι'>η:::: Μιιγι μ�'νο::: Λι•ί.ι\:::. 
ΚΟΠΙ Ι 13r-\ΣΙ.\ΟΓΙ!ΊΊ/\Σ. 
l3ιω. Κcιυzιιντζ();: Ilfl_)ί των ιφzιιίων 
Ι\Ιι•οn1vίων (ι-:τιινc'ιί.ηψι;). 
Ηυcί) Ζ(φιιγzα: Τtι f()(ι)Π(Jl%(ί οτοιzι·ίιι 
τη; ιι!_)ϊ_(ιίtι::: τ!_)tιγωl'Jίιι::: (r·;τιινιίί.ηψ�:::). 
Παν. ι-\νιιγνι,·JιJτοι•: Λvzω0Εί.i.ηνιz1j 
ΩΗΗΗΗ ·ίιι. 
0. Κιιcrπζιi:τοι•λο;: Μι,οτι;,:1j ι οξιωί(ι.
Ει_ηrωίιι onI: «Φων1j τη; Σιγιj;».
Γ. ΣιΙΙυ1j:::: 1 !oι'J(i: ;τψ); την \Ιί•ηυη
(μc'ι1ι1; -!ον).
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12 Παρασzεωj ΑΛΚΥΩΝ. 13αο. Καψω'Τζός: Προλ1jψεις -
Δειοιδαιμονίαι. (Δημ. Ιωαννίδη). 
13ασ. Καρzαντζός: Εοωπρικ1j 
παι2άδοοις zαι πηyαί n1ς Γνώσεως 
(Δημ. Ιωαννίδη). 

15 Δευτέρα 

18 Πέμπτη 

23 Τρίτη 
24 Τετάρτη 
25 Πέμ.,,τη 

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ. Χρ. Κιιμαl_)ωτάzη;: Η Ατρcιπ<5ς του 
ΜαΟητού (μέρος 4ον). 

ΗΛΙΟΣ. Θ. Κωrε<ιi;τοι•λο;: Μυοτικ1j Δοξαοία. 
ΜΠΛΑΠΑΤΣΚΥ. Εl_)ycισία οπ1 «Φων1j τη; Σιyψ::». 
ΑΠΟΛΛΩ Κρ. lω<ιννίi)ου: Μπαyzαβ6τ Γχιτά 

(τυ Θείο άσμα). 
26 Παρασ;,:ευ1j ΑΛΚΥΩΝ, Κ Γρηyο(_)ιιiδη;: Σuνειόητ<> - Ασυνείδητο. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

1 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, 

2 Τρίτη ΗΛΙΟΣ. 
4 Πέμπτη ΑΓΤΕΜΙΣ. 

5 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ. 

8 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ. 

9 Τρίτη ΗΛΙΟΣ, 
10 Τετάφη ΜΠΛΛΒΛΤΣΚΥ. 
11 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ, 

12 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ. 

15 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ. 

]6 Ί Ί;1ίτη ΗΛΙΟΣ. 

18 Πέμπτη ΑΓ'ΊΈΜΙΣ. 

22 Δευτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ. 
23 Τρίτη 1-/ΛΙΟΣ, 
24 Τετιiιηη ΜΠΛΑΒΛ ΤΣΚ Υ. 
29 Διυτέρu. Κ. ΜΓ::Λ/ΛΟΣ . 

3\) Τρίτη ΗΛΙΟΣ. 

Παν. Αναyνι,ιοτου: Λρχωοιλληνιz1j 
Οεοσοφία. 
Τέτυ Λυριτt1j: Mπcιyzrψriτ Γzιτά 
Ι-lρ<,> Ζιiρ<ιy;ω: 1111001. Τιολπές. 
Μύησι::: των υρzuίων Ελλψ•ιχιιJν 
Μυοτηρίων. 
Α. Κωοτοβαοίλη: Θωοοφία: ΣύνΟεοη 
τη; ΑληΟείω;. 
Κρ. lω<ιννί<'\ου: Σε αναζψηοη του εσω
η:ριzού μα; υιυτοιi. 
Θ. Κωμετζι.i;τυυλο;: Μυοτιz1j Δοξαοίιι. 
!Ξρyιωίιι οτη «Φων1j τη; Σιy1j;». 
Γ. Σιf\ρψ:: 1-1 οbιiς προς την Μύηοη 
(μέρος 5ον). 
Θ. Κrιτοιφ1j;: 1-1 φιλοοοφία του 
Κριονrψούρτι. 
Πυν. A\'(('(\'(J)OTOU: Αοzωοελληνι;,:1j 
Θα)(Jοφίυ. 
Μrφί<ι 13υοιλοπ<>ύλου: 11 έννοιυ της 
Πl_)OOEυz1j;. 
Αη. Κωοουοάκη: 11 ζυηί και η 
<)ιδ<ωκυί.ίu. του Γ;,:υουτ(ιμυ Βού<)rι. 
Λ. Κωοτοf\υοίλη: Ο Νιiμο; του KriQιω. 
Θ. Κυ.φπζ<iπουί.ο;: Μ11οτιz1j Δοξωιί<ι. 
Εργu.οί<ι οτη «Φων1j τη; Σι·r1jς». 
Γl<ιν. Ανυγνu·ιοτο1 1: Λι_>zωο1).ί.ηνι;,:1j 
Θιοοοφί<ι. 
Κο. Ιωαννί/)ου: Οι Ληιi.οι οτιι ιι-:ψi 
zείμι-:νυ. 
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Λtφων6ποι•λοι, Λντ.: Οι καη1γο(_)ίf.ς των ανt)(_)ιι'Jπων. 

! ! ηΟι;οj των 1 !υΟιtγοψ-ίων.

» 1 Ιι--(_)ί των Οι--ι,-,ν κ<η<1. τον [ !λrίτων<(. 

» Λ<η(_)ι ιΊοιηι τη tωιj. 

Αϊj\ανχιι'>φ 'Ομ(_)ωψ: ! ! Ηι-ίιt jloψ)ωt. 

» Οι Η(_Η>ηγοί•μι-:νι< ι-·νιΗψκιι'JΟι-ι:: μrι;. 

Λπ<J τι; Ωι<1<ΗJΥ.αλίι; ωι,. 

Λϊνοτι:ϊιν Αλj\ι·'(_)τοι•: ! ! ω.ηΟινι\ Οvηοκι:υτικ<iτηω.

Αιοχύλοι•: Λπ<i τον πιiνο j\'(ιιίνι·ι η γν<ϊ,οη. 

Λναγνι{>οτου Ιl<(ν.: Ί::νυ; Μκϊιλογοc. 

» ! ! γι<)(_)τι\ του ΛΗJκοιΊ Λωτού. 

Α()χίλοχος: Νίt μην ;ιολι•λυπϊιοιιι. ! fοί11μυ. 

Ι3ιιοιλ1j Ιωϊ(ννη: Επλιμιίιωυ την Λχι-(_)<ιιιοία. 

13ωιιλωτοιΊλοι•Μίψίίt:Τι ι·ίνω η Λγrίπη. 

Βληοίοη Θ(_).: Εnωη\μη %(([ φιί.ο<ΗΗΙ ία. O(_)lj(J%t'ί(t %((1 

(tnι)Κl_)llψl!ψ!i;. 

Γωλψϊικη /ω(ιννη: 

Γιογκιινάτιι 11.: 

Γ(_)ϊιj\ιγγψ Πι'τ(_)οι•: 

Γ(.)ηγ<)(_)ι(ιδη Κ.: 

Δριικοι'ιλη I Ιλ.: 

Εμμανου�jλ Εμ.: 

)) 

Ιατιωι'ι Μιχωjλ: 

Ιωαννίδη Δημ.: 

Κιιζω'Τζάκη Ν.: 

Καλλέ(_)γη Διδι,'; 

Καμαρωτάχη Χρ: 

)) 

Καμπούρογ λι Η•; 

! ! μιτιν<Η1.(_)%(1ΗηJ.

! 1 ι•πι--(_)j\ολικι\ Ολίψη γιί( το Οίί.νυτο.

ΓlιΗiοοο; κιιι r1.νΟvω:το;.

Ανηουχίι-·; γω το μι'λί.ον.

Επτιί.λωφο; λrιμτιιί::.

! Ι μοι,οικ1\ ω; φϊι(ψίικο.

Το vι\ι'Jο οτην %ίtλλιπχνίίι. 

1-1 ιιρπι\. 

Το Λοκλητιιι-·ίο τη; Επι<'Jrιt\1011• 

ι·ιιi; τοι 1 Θι-:οιi. 

Ελι--ιιοίνίt %rιι Ελι--ι•οίνιrι. 

Απι5 τι; ινοικι-':: Π(ψιtδ(J(ΗΊ::. 

Ο ουμ(\ολιομ6; τοιι 

Το οοiμιι %ιιι η ιι•ι•χιj. 

2.'il 

!7.J

21,Ί

'>2 

η. 1'>5 

Χί-: 

77 

22(, 

71) 

221 

1 ()ί-, 

1 () 

71 

7'> 

166 

l5S 

1-1()

121 

()() 

21,7 

37 

51 

so 

42 

Κανελλύποι•λοιι /lιιν.: Οι :1(ΗΙJ1():1ί)(Η)l %((l μιίοn•(_)ε; η1; ω.1jΟι-:ιιι;. 5() 

Καρυδιiκη Κ.: Ι ! ελft 1Οε(_)ίιι των rινΟ(_)ω:τίνων i)ι%ωι,ηιάτων 52 

Κcιτοοίιλη �ημ.: !3ίυ;. Ποίημιι. S 1J 

ΚλειiνΟη: 'Υμνο; ιηον Δίιι. 37 
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Κρισναμο(•ρτι: Ι-1 σοφία 
» Η προσευχχ1j 

98 

180 

211 

240 
221 

l.ADEll...MACIXNΔ.l.D Η υγεία του σώματος zαι η ψυχ1j. 

LOCKE JOHN: Περί ανεξιΟρησΥ.είας. 
Λασzαράτου Ανδρέα: Με οbη-ιούσε η Αλ1j0εω. 

Μαβίλη Λορέντσου: Λij(Jη. Τ2 

32 
13 

Μαρ1j Ιωάννα: 

Μιzαηλίδη Σόλ.: 

ΜπάραΥ.λη Χαρ.: 
)) 

)) 

Μπέtαντ Άννα: 

Μπερνιέ Ράντας: 

Νάγου Σπύρου: 
)) 

Ορφανού Ν.: 
Ορφέα: 
Ουράνη Κι�'ωτα: 

Παλαμά Κωοπj: 
)) 

)) 

» 

Πολέμη luΗJ.ννη: 
)) 

Σβάϊτσερ Άi.μπι:ιη: 
Σιβρή Γεωι:.,ι.: 
Σιναϊτη Ιωάννη: 

Σzιυbω-Jέση Στύρου: 

Σπανούhη Σαιiα: 
ΣJ>Ι ΡΑΜΝ.: 

Ιlοογι:ννητωj α-ιωγ1j 
Το μουσιz6 συναίσθημα. 

Αυτοέλεγχος - Αυτοβελτίωση 

ΑνΟρο·,πινες τιμές 
Η αρεπj. η αγάπη zαι η τωπίνωοη 

231-> 

60 
141 

Η Ευτυχία 1j η bυστυχία που οας λϊιχει , εξαρτιέται 
από την ευτυzία 1j π1 δυστυχίυ, πο11 ΗJι-ίς έχεπ 
bιΔσει στους άλλους. 197 

Έργα. όχι λόγια. 138 

Ομιλίω. 224 

Περί του Χριστού 5 

Ο Μι5τοα(_) ως Μύστης Υ.αι αποz(_)υφιοπjς. 135 

Π(_)(Jοευχ1j οτυν Ί -Ιλιο. 179 
Ο ουνε(_)γάτης. 9 

Ύμνο; της tunjς. Ποίημα. 179 

Ο πιο τψ1νι5ς zαημι5ς μου. Ποίημιι. 18 

1 >6ι')()υ μοοzοf1όλημα. Ποίημα. 125 

1 lιJ<>οωπα zαι πρuγματα π�ς ποίηοης. 167 

Κίli.υψu',. Ποίημα. 228 

Γη. Ποίημα. 153 

Κι1νι:τε zιiτι περιο<Η5τεvο. 89 

[o(_)nj του Λευzο1J Λωτο11. 84 

Π�:(_)ί προοευz1j;. 67 

Η μουοιz1j αιοίhττιz1j ;,.ω ηΟιzή τι,Ν ω)Ί_υίιJΝ Είλήνuιν. 2] 7 
Βιιηψ1φι;,_(ι του Φικιντς Λιστ. 3(> 

Ι Ιοιος Οα μα; bυ'χJ.ξΕL τη αχμία: 159 

Στασιν<5πουi1Jυ Μιzuήί.: Λπυίιηίυ.. Ποίημα. 18() 
193 
129 

29 

Trrrι.6<J Ριψ;tι\'τ()UVί1Ο: ΚιJ\τϊι οτου; ι'χωμαζι\�u:νου;. 
» Ο ;,,ι5οιιιςιεννψhγι uπι5 την ιηι1πη.

ΤΙ !OMPSON Α. ο (Ι.()(_)UΤΟ::: Π()<ΧΠ<ίτη; μου. 



Χιπζίvη I Ίϊιννη: 
Διϊιψιι.ιι1: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>) 

)) 

ΛπiΛτητι1 zω ιιi.�j(Jι-ιυ. 

ί\i.ψ)ιιιι. 
ΒοιΊι\ιι.:: ι, II1,1,,,rηομι'νο::. 

Οι πιφοιμίι·; nιhιίιrι.οι •ν. 
Μίιι αιιrωi.ι\ τοι 1 (-)1ιiφιi1ιι• ΚιψJιι. 

Ο ιiοιιχ: :Ζ:ι· L_Jαψψ ruι• :Ζ:ιίι_>ωφ. 
«Ο Χι_>ιιηιί; ςί!\'((lΤίί!l'(_)Ιι'ι-ττιιι,,_ L\'\'l'\'ίπιξη 
μι· ΊΟ\' ι η "((ι_>ι ιιι ι'ι1. 
Ι_:ιrtιωίιι zω ι ΙJ(ί1Τt1/1Jτψυ. 
Το μψ•ι ιμιι των Δι ίη ων. 
Λιr(Οl (Χ>ψ>ί 

2ν1)\ Ι((\'1)::: () ΛΟωνίnι;: Ι Ιοί.ϊrημι; (1\'ίtί/()(_)ι'; 
γνι,·,ηη.::: Υ.ιιι η_χ\ποι• ι·ξυγνιιηωιΌ_ 
ΊΊ 'tt/ιψrψf ιu··[(ί το Οιίνωοτοιι Ν. κω:.ιιvrt::ιίzη. 
Υπι 1ι'\ι-ιγμιπιzι'::: ί!(_)ιί:Ξι-ι.::: 
J I Οl'Ι'l�·πιιι ΊίιJ\' Π(_>ι'ϊ:.1 ΙιJΙ' !(Ι" ΤiΗ':: /lf(Ot•::. 
Λπι\το ημ1·ιχ>iΛγ1οτοι 1 Τοί1ηιiι . 
Ο Οι'ι1·ιπο::: ιι'(ιuτημι'νων :η _χχΗιηων. 
Το :ιωι'ι< ίzι ;τι'()ι ινι· 1 1 Ιι >ίημι ι. 
ί Ιω::: ι·Ι\οι\>zι,χΗη' τ, ι μ(ιτιι ι ι·νιi; f\(((H ινιιrη\. 
Το Κιίι_>μιι (:\ιτιωιiν). 
Κι·ίμι-νι ι τοι, I 'Υ.ι!\'ΤΙ . 
Ι\,lην ιινιιzοινι,·JΙ'Ι'Π τι1 ιrι.ι'ι'\ιϊι οιις. 
l:την Υ.<iψη τοι • ξιιvι ((f ιοί•. 
ΦΙ.\ΟΚ:\ΛΙ.-\ των ΙψιιJ\' Νηπτl%ίιJν. 
Ο zι\ι.ηω::: τοι• Λ)-ιι-τι-ιπ �i-\ϊιιτιη'ι). 
Πω_>ιιι ν�ΊΗΊ.::: zιιι ιΌμνοι τοι 1 ιrγιου Φιχιγ-ι.ίσι.οι ι 

τη:: .-\οί"::η::. 

Τ1·cι ι\ι__κιμιι ωι• ιονι'υιοιι ΣολωμοιΊ. 
Πιχiοιι c\H. το ι'νcι ωι• \Hfιxi oc· ιrιο,•ιίι')εί1rι\ τοι•. 
Ι-1 ιιντψπιί1ιιιn1 των c-;,:ΟvιίJν. 

11)--\ 

205 
2()'-) 
216 

2--1--1 

23, IKK 

υ 

50 
(,5 
()() 

70 
70 
72 
7S 
ss 

ί)() 
102 
l(Y-1 
1:,2 

173 
ISI 
IS7 



Μεταξύ μας ___ _ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του της Θεοσ . 
Εταιρtίας Βουκουρεστίου 
25, α' όροφος Κωδ. 106 71, 
είναι ανοιχτό. χάί➔ε μέρα 
ωτό 10.30 - 1, ατός 
Σα��ά.του και Κ υριαχής. 

J::ΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΙ�ΕΕ:Ζ: 

Παρακαλούμε όπως ωτο
στέλλετε με τu.χυδρομική 
ε:;τιταγή πρυς: Περιοr)ιχόν 
" 1 Λ I Σ Ο Σ " 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2s: 
!06 71, Α(-)ήνα. 
Επίσης �ποστέλ�ετ� με 
τυα:τεζι%η επι τu.γη μονον 
εις: 
Θεοσοφιχή Εταψεία, 
Βουκουρεστίου 25, 106 71, 
Αθήνα. 

Α 1ΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
ΙΛΙΣΟΥ 

ΖάχυνΗος: ΓΙ αν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. ΚουχουΓ)ίνος 
ΗQάχλειο: Μ. Λαση(-)ιωτάχη 
Ιωάννινα: Ελευί ➔. Τζομάχας 
Κέρχυvα: Κάvολος Αγιοί1ς 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 
Ναίπτλιο: Χαg. Μπό.uωϊλης 
ΓΙάτuα: ΑΗ. Κοντοσάχης 
Ρόδος: Α ντ. Βεργωτψ; 
Σύρος: ΓΙ. Ζαυαφωνίτης 
Χαλ%ίi')α: Δημ. Δημαρέλος 
Χανι.6: Εμμ. Νοr',αρ(J.i<ης 
Κύ:;τρος: 
Α()αν. ΓΙ α:;τω')ό:;τουλος 
Λ. rv. Αυξεντίου 29 
Μέγu.ρο Δίπα 456 
Τ. Τ. 6021, Λ(;ρνυχu. 
Τηλ. 046545 1 Ι (Oι%ίυς) 

ΣτοιzειοΟωίυ Ε%τιΊ:;τωση & f1ι(\λι()(')ωίυ: 
Τ υπο Κίνηση Α. Αλεtο:;τοιΊλοι1 
2:(\ί.ωνο; 36. Κοί.ωνί1.zι ΑΟηνυ ΙΟ(J η 
Τηί. & Ι· ax: l(1 l(J %9 & ':i7 26 7(10 



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ 

FRANZ HARTMANN 

Ο Φραντς Χάρτμανν γεννήθηκε στο Ντόνανβερτ της Γερμανίας το 
1838 και σπούδασε το 1860 Φαρμακολογία στο Μόναχο. Η γεμά
τη από φιλοσοφικές ανησυχιε.ς εσωτερική του περιπλάνηση τον 
οδήγησε -μετά από πολλές εσωτερικές έρευνες- στο Αντυάρ των 
Ινδιών, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκεται η έδρα της Θεοσοφικής 
Εταιρίας. Συνεργάστηκε στενά με την Μπλαβάτσκυ και τον 
Όλκοπ και έλαβε τουλάχιστον 1 Ο επιστολές από τους 
Διδασκαλους της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας, Μορύα και 
Κουτ-Χουμί, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο "Collected Wrιtings of 
Η.Ρ. Blavatsky" . 
Το 1885 επέστρεψε στην Ευρώπη και ίδρυσε -μεταξύ άλλων- την 
Θεοσοφική Εταιρία της Γερμανίας και μία αυστηρά μυστική 
Ροδοσταυρική οργάνωση στην Ελβετία. Η διδασκαλία της οργα
νώσεως αυτής βρίσκεται μέσα σε αυτό το βιβλίο. 
Το "Αναζητώντας τους Ροδόσταυρους" παρουσιάζει την διδασκα
λία των Ροδοσταύρων με ένα πολύ ευχάριστο και εύληπτο τρόπο. 
'Ή μεγάλη πλειονότητα των ανθρωπων" αναφέρει το βιβλίο, "πνίγει 
την φωνή της Λογικής στην δίνη της θεωρητικης-διανοητικής 
δύναμης. Για να μην υποφέρει η ματαιοδοξία τους, αφήνουν το 
Πνεύμα να λιμοκτονεί. Προτιμούν, αντί να σταυρωθούν και να ανα
στηθούν σε μία αθάνατη ζωη, να δέχονται τις πληγές αυτής της 
αλυσίδας. Παύουν να εκτιμούν την αξία της ελευθερίας και συνη

θίζοντας της αλυσίδες της διανοητικής και ηθικής σκλαβιάς τους, 

τις αγαπούν και τις επιβαλλουν και στους άλλους". Το βιβλίο αυτό 

απευθύνεται, ακριβώς σε εκεινους που θέλουν να ξεφύγουν από 

αυτά τα δεσμά του εξωτερικου κόσμου τα οποία στο τέλος γίνο

νται εσωτερικά και μας αλυσοδενουν ολόκληρους. 

Ο Πλωτινος ειναι ο βασικός οδηγός του Ροδοσταυρικού συστή

ματος, το οποιο απευθύνεται σε εκεινους που επιθυμούν να μετα

τρέψουν τα κατωτερα "μεταλλα" της ψυχής τους σε καθαρό χρυ

σάφι της πνευματικότητας, κατευθύνοντας τις δυναμεις τους 

προς το εσωτερικο κεντρο της υπαρξεώς τους, όπου και θα συνα

ντηθουν με τον Θεό της Καρδιας τους. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΊΎΣ 
Ταχυδρομικη Διευθυνση. Τ Θ 51 134 145 10 Κηφισιά 

Τηλέφωνο (01) 85.63 591 Fax: (01) 62.50.513 



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

r----------------------------------------------------------------,

: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 'Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ : 
: (χωρίς έξοδα αποστολής για παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 9.000 δρχ) : 
1 1 

Ι 1 

: ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παπύς) .......................................................................... 2.200 : 
1 , , 00 1 ι Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (Avvu Μπεζαντ) .......................................... 1.7 ι
Ι , , i 

ι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζερ ντε Πεν) ........ 2.400 ι 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β' (Ροζέρ ντε Πέν) ........ 2.700 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Στέργου Χρούση) ...................................... 2.500 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μπερτού) ..................................................... 1.600 
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεντμπίτερ) ........................ 2.900 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Όσβαλντ Βίρτ) ....................... 3.600 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ (Όσβαλντ 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 των Ιεροφαντών) (Ελ.Λεβί) .... 2.500 
το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Ελιφάς Λεβί) ...................................................... 1.800 
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παπύς) .............. .4.600 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ (Παπύς) ......................................................... 1.100 
Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φρ. Χάρτμαν) ...................................................... 3.200 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φράντς Χάρτμαν) ................. 2.000 
ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ.Σ.Λιούις) .................................................................................. 2.500 
Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ.Σ.Λιούις) ........................................ 3.200 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Μάνυ Τσίλαρ) .............................. 1.700 
ECCE ΗΟΜΟ (Λουί Κλώντ ντε Σαιν Μαρτέν) .............................................. 1.000 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. Π. Μπλαβάτσκυ) ...................................................... 1.300 
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χένρυ Βαν Ντάικ) ............................ 900 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Α.Σίννετ) ..................................................... 3.000 
ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ............................................... 15.ΟΟΟ 
ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ 

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

Κόψτε (ή καλύτερα φωτοτυπήστε αυτή τη σελίδα) και ταχυδρομείστε την 
: συμπληρωμένη με τά στοιχεία σας και τα βιβλία που επιθυμείτε. Μπορείτε επί-
: σης να την στείλετε με fax ή απλά να μας τηλεφωνήσετε. (1 234) 

i g�������.�����::::::: Ό: Ό·. ·. Ό·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.· .· .·.·.· .· .·.· :::.·: _':::::: :: : : : : : : : : Ό ·.: ·. ·. ·.·.·.·.·.;,:�:: :: : : : : : : : : : : : ΌΌ
: Πόλη ........................................ Τ.Κ .................. Τηλέφωνο ................................. . 
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1 

1 
1 

1 

1 

1 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά 
: Τηλ.: 01-8563 591, Fax: 01-6250 513 
L----------------------------------------------------------------� 
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