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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

Λιάλrξη της 11rίμνηιπης συγγραφfας χαι ;τροfδρου της 1/αγχόυμιας 
θεοσυφιχιίς Εταιρείας Ά �1 νυ.ς Μπέζα ντ (1 Η47 - 1933) 

Τοι•τcι τα τε λt' ι1ταία χρ6νια η Οεοσοφία ιηασχόληοε ποί.ύ τον 
χ6σμο. 1 Ί ω•τ6. μr την t-ιιχαιρί(ι :;ωι• είμω τu'Jρc.ι μ(ιζί σu;. Οέλησα 
νη σιιc χάνω μιcι σειρci bιαλ{ξει; για νιι σα; ομbιογραφ1jσω τι:: 
μεγάλε; γρcψμϊ; και τι; bιοασr:l<λ.ίr; τη; Οεοσοcr ίrι; που m<ητιέτω 
τόσο πολί• σψιερα. 

Θα r:cψω {τοι :τοιι ο r:αί:Jένα; σα;. cαόμα r:αι χωρί; ειbιr:ιj μεΗ
τη. να μ;τορέοει - ελ.ιι:ίζω - να καταλάβει την χατευθυνηjρια σzέψη 
χπι το οr:ο:τό. Θα :τροσn:αί:Jιjσω να διατι ι :τώσω χαθαρά αυτ6 το 
ζ1jτημ(( α:τοφrίιγοντα;. όσο μποριίJ. τοι·; :τολί• ειδιr:οίι; όροι ι; για να 
μ;τορεί να το πντιληcrθιj 1:ι_'ir:ολα το xctOε :τρόσω:το :τοι• έχει μια 
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;,:άποια. έστω ;,:αι μέτρια. ε;,:παίδευση. 
Δε �αορώ να πω πω; όλε; οι cαόψει; τη; Θι:οσοφίας είναι για 

όσου; δεν έχοι•νε ;,:αθόλου ε;,::ταίδευση 1j ανατροφ1j Υ.ι ούτε έχουνε 
συνηθίσει να σ;,:έφτονται. Όσοι όμω; έχουν τη συνηθισμένη εξι1

-

πνάδα ;,:αι τη συνηθισμένη μόρφωση. όσοι συν1jθισαν να συνταιρι<1-
ζουν τη σ;,:έψη τοι•; με τα τρεχούμενα ζηηjματα τη:: ζω1jς. δεν έχοι•ν 
ανάγ;,:η α:-τό τί:τοτ· άλλο :;τuρcί μια ι:ντcιτι;,:1j :-τροσοχ1j Υ.ω Υ.Ωποι(ι 
ευ;,:οί.ία ;,:ατανόηση;. :-τοι• δε χρειάζπω νάνω μεγαλι•τερη από τυ 
μέσο όρο. για να αντιληφθείτε την (ι:-τοψη :το1• Π(ψουσιιί.ζουν 6λι·; 
αυτέ; οι μεγάλε; διδασ;,:αλίε; ;,:αι τcι ζηηjμυτcι που σχετίζουντcιι ιι· 
αυτέ;. Μερι;,:έ; ωτό ω•τέ; τι; διδασ;,:αλίε; ί'ίνω τόσο απλ{ς ποι 1 

α;,:όμα ;,:ι ο ί.ι·.ιότερο r-;,:πωδr-ιψένο; μ.1,Ο(}εί νcι συντονίσr-ι μ · ω 1τι'c: 

τη διαγωγ1j τσι1
• Όμω; ο ειρμό:: :;τοι• r-νc,Jνι'ι τη μια διδαοΥ.cιλί<1 μι· 

την άί.λη ;,:αι 1j ζω1j. :-τοι• είναι πλcιτπc1 υι1νΟr-ση 6λων αι ιτc,Jν. r-ίνω 
συλί.1jψει; δι•σ;,:ολότι:ρε;, που για την ;,:uτανόησ1j τοι•; χ(}εt(ίζετω 
νcι υ:-τάρzει μια ;,:άποια διιινοητι;,:1j υνωτερ6τητcι. 

Η Θεοσοφία. με την σημεριν1j μορφ1j τη;. παvοι1οιιί.cπηΥ.ι' ωτιS το 
1075, στην ουσία c5μω::: είνω τόσο παλιϊ( ι5σο ;,,:" η πολιτισμένη Υ.ω 
διανοούμενη uvθρωπότητα. Ο ;,:όσμο; την γνύ>ρι ζι' %(ί.0ε φοvιί. μ 1· 
διάφορα ονόμ<1τα στι; διcί.φορε; υνΟρύJ:;τινr-; γλύ>σσι';. όμως μόλο 
που τα ονόμυτυ 1jτανι' διαφοQετι;,:ύ. ι'ίzανr- πιί.ντ<1 την ίbιιι σημασίιι. 

Η Θεοοοφίυ ξιινυ;,:ηρ11zτη;,:ε οτι::: μι'ρι:; μυ; για ν· ιιντιιπιιΟμίσπ 
τη γρήyορ11 ;,:ι ανησι•zωπι;,:1j πρόοbο το1 1 -ι•ί.ιομοιΊ υνιί.μ�-ου ιπυ rΟνη 
που έzουνε το προ�ω)ισμcι στυν ποί.ιτισμc5. 

Όσο η επισηjμη ιί.:-τί.ωνι: τι; γνύJΟΕι; τη; τc5ου ;,:ιι.ι ;;φοχωροιΊοι· 
:-τερισσότερο ιπον υί.ιυτι ;,:6 δρc5μο· ο (J.γνωιπι;,:ιομι5; ;ι_υτιιντούσε το 
;,:υριότερο z(ιρα;,:τηριcπι;ι.6 τσυ %(.i0ι' επιιη1\1ιονυ. 2τη ;ι.ρίοιμη cιυηj 
περίοδο ;,:ω zύρη στην υδι;,:ή δωνοητι;,:c5τητυ τη; ΔιΊοη;. ιιπλύJνο
νταν η ιbέα ότι ο 6νθρωΤιο; μπορεί να Ίνωρίοιι ιι.π<5 τον r;ξωτΕρι;,:ι5 
;,:6ομο το ;-:ιί.Οε τι :-του μ.,-τοροι1ουν νιι. διzτοι•ν οι ωοΟψπι; του, το 
;-:cίθε τι :τοι• μπορούσε να συμπι-:ριίνει μι- το ί.ογι;ι.ιS του ι1.π6 τι; 
πυ.ρατηρήιπι; που ;-:6.μυνε οι ωοΟ1jσει; τοιι r.<ι.ι νιι. οι;ι.υδομήοΕι, μΕ 
θΕμέί.ιο τι; :τυρu.τηρήοει; ;-:ιιι το ί.ογι·ι.6. Δι:ν ι:zι:ι 6μω; την bιcί.Οειηj 
τοι• ;ι.ανένιι. ιΊ.ί.ί.ο όρΊ<ι.νο ΊΙCJ .  να π(ί.ρει <ί.ί.ί.ε; Ίν</Ηπι.ς, ι:ξόν απ· 
ιι.ι•τέ;. Δεν υπιίρzυ ΊΙ<ι τον (1νΟρωπο ;-:uνf.νu ιί.ί.ί.ο μι:οο Ίl.U ν6ρ0ι:ι. 
σε ιι.μεσότι:ρη ε:-τυφ1j μι: τον ;-:c5ομο οί.6;-:i.ψ_Jο :-του τον περιτριγυρί
ζει. Επομένω; τοι• είνω υδι•νcπο νυ μ60�-ι ι5.τι ;-:υι νιί.νιι.ι. γω το ιω/J
νιο ;ι.ω βαί-Jιj ;ιρ6()ί.ημιι. τη; ζωή;. ·rι<ι. την Τί()Οέi.ι:υοη ;ι.ω το ο;-:οπι5 
τη;, ;-:ι' ούτε ;ι.ω τί.,--τοτ<ι. απ6 τη βυ.Οιιιί. ι:ννοω που έχουνε οι λι:ξεις: 
Θε6ς, Αθανασία, Ψυχ1i, 
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ΤοιJτη η πνπψr.ιτιΥ.ή Υ.υτcίοτrωη προχuψοιίοι: υΥ.όμυ zω οτι; 
χuιρε; τη; Ανατολιiς τι; υποταγμένι'; στην ΕυρωπυϊΥ.ιi ι'πί<'ψυοη zω 
χινδιiν1'ι1ι· v· ι.ιπλωΟ1j υ'ολόχi.ηρο τον z6ομο. Τ<5π υ,-:vιl�υ-)ς οι μεγrί.
λοι φ1iλrα1·; τη; ι.ινUρωπ6τητυ; έΥ.ρι νι.ιν πως ήτι.ιν1' <fψι5νιμο vι.ι 
χηv1iξο11νι τ ην Λρχι.ιίι.ι Σοφίυ ιυ· μιιι vέι.ι μιφφ�j Π.ί)ΟΟ<ψμοομένη 
<Πις οι_ίγχ(_)ΟVΙ"C: ιΟ{Ες Υ.ω ηίοΗ;. 

Ο πιurωμένι:; Ο�η1οχι,ί1'; ιιπ.ο,-:αί.ί•φΟη-,ων η μιιι 11οπι_>' ιιπ.· την 
cί.λλη '(Ltι ν· ι.ιντυπ.υη_)LΟοιiν ιηι; ι.ινιίγ,-:ε; ποι• Uu έψι'vνι· η μι'τι.ιγι'νι:
ΟΠ(_)Ι] ιινιίπτυξη των λιω'ιν. Γι ω 1τ6 zψ__)tiϊ.τη,-:1· Υ.ω πϊιί,ι ,-:' ι·Υ.ι'ίνο 
ποι1 ι-ίνω η [)rί.οη ι5λων των UuηοΥ.ι:ιuJν <J)ΟΠ να μη χιιΟ1·ί ;ων1Ύυ 
ιιπ6 τι.ι πλι'ον1'Υ.τ1jμυτι.ι π.οι• Π(_)ο{ (_)χοντω ιω:6 την ,�ιίΟι' ατομιzιj 
πίοτη κιιι bοξιωίυ, ,-:· 1Ύ.ιιμι· νι1 γίνrι Υ.ιιτυληπ.τ6 το 6τι 6λ1·; οι Ο(_)η
οκι:ίί'ς οιοcίοκουv τι; ίbιες ιιλ11Ο1'ιι:; zω ι5τι ι'ίνω zi.υbιιί τοι, ίοιου 
bιΎντuοι1 , τοι• μονιιbικυί•. Είz1' γίνfι ι.ιπιφυίτητο νι.ι πι.ιροι1οιιωτι:ί 
ιιμέοως στον χ6ομο η Ο(_)ηοχεί(l. γιιιτί η επιστήμη ι-ίχι' Υ.ι ω•ηi τον 
ίοιο π60ο, μι' οιωροvπικιS όμως πvι:ύμιι ,-:ω ωτοβλι'ποντυ; ιπ εν-π
λιίκ: υλλιιιηικο σκοπό, bηλω'ηj ιπο νι.ι ι:νu'JοΕι όλι:; τι; Ο(_)η<JzΗ,τιzέ; 
bυξιωίιc; κω εχδηλιίJσfι;, χωρίς ,-:ιιμιά οιϊιΥ.(_)ωη. σ· ω•τιS που λέγι> 
τω 11Οl"(Υ.l_)ιτικ1i μι•Οολογία". 

11 Πl_)οοι:χτικ�j Ι'ςετιωη των :-π(_)ιωμι'νων τυ1ν Ερι:ίπιων κυι των 
χνcφιιύν ποι• άφηοιιv η μι'λι'τη των ιψχαίων zι::ιμένων των εξαφανι
σμένων πολιτωμιί)ν, υι έρπ•νε; των φιλάρχωωv κω των (1(_):χωοi.ιi
γων, τιι αποτελέσματα των ανασκωρυ1ν zω οι οοφι'; μεταφρι1σει; 
των ιιρχιιίων ι::πιγριιφιίJν, ι5λα ιn•ντρέχυνε υτο ν· υποοείξουν ότι οι 
j)rωικι'; bιδαιηωλίε; όλων των Ο(_)ησκειυ')ν cίνω οι ίbιε;, Υ.ω ι5τι. σε
ίbιο [)c.ι0μό πολιτισμού, Υ.αι η ηΟιzιj του; είνω η ίδια( ... )

Αφοί� η bράοη τη; ί:)ευσοφία; εzδηλώΟηzε ι.ιρχιzά στην Αμι'ριz�j 
χιιι στην Ει1 ρώπη �jτανf φιισιΥ.ό ν(t διινειοηj απ6 την ελληνιz�i 
οκέψη μιιί λι'ξη :-του να αφρc'ιζει τι; ιδέ�·; τη; αρ:χω6τητc.ι;. ΛοιJτι5ν 
λίγον Υ.αιρό μπιί Χρωτ6ν οι νωπλc.ιτωνιzι'; σχολές rίχανε χρηοιμ υ
ΠΟLJjοει τη λέξη "Θεοσοφία" ιj "Θεία Σοφία". Από τι5τι:: cιυτι5; ο όQο; 
ξαναπαρουσιάστη,,ε διαbοχιzϊι σε 6λε; τι; φιλοσοφιzέ; οχολέ;. 
Στην Ειιρι,J:-τη την ξανα:-τ�jρctνε όλοι οι α:-το,-:ρι•φιυτι';. ,-:· έτσι. στι; 
μ1'ρε; μα;. έχει οτην ευρω:-ταϊκ�j οzέψη μια zάποια οημc.ισία. που 
χc'ιρη ο· ιιυηj ι5ποιος καταγίνεται με τα θρησ,-:ευτιzά ij τα φιλοσοφι
ί{(Χ ζηηjμιπα μπορεί νcι νοιιίJσει αμέσως τι είναι θεοσοφία. Ντυμένη 
με τοί•τη την αρχαία λέξη :-τcιρουοι(ιζετrιι με όλη τη; την έzταση υτο 
ανθριίJπινο πνεί1μα. 

Αν κοιτάξουμε σε α,-:όμα μα,-:ρινότερc.ι :-τερασμένα. πέρα από τη 
χριστιανωj εποχ�j. ξαναβρίσ,-:ουμε αυτό τον ίδιο όρο. όχι βέβαια με 
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τη ι..εc:η "Θεοσοφία". αλί.ά μr τη σανσ;,:ριτι;,:1j λέξη "Βραχμαβίντυα". 
Κι αφοί- Βράχμα οημαίνει Οεό::: ;-:cιι βίντι 1υ Σοφία. ξαναβρίσΥ.ουμε 
πcίί.ι τον όρο "8Fϊ%1i Σο< ία" 1j "ί:Jεοσοφίcι.". ;-:ω μποροι•μf να τον 
βροvμr α;,:όμα ;,:ω μι' άλλε:: μορcrέ:::. όπω::: 'Ίl((ρcιβίντι 1α" - ί�ψιοτη 
σοφία. 

ΚC:ί.,οτε ρώτησε ένυν μεγcιί.ον [;-:;τωδεl'ηj {να::: μuί:Jητψ: του:«Τι 
είνω uι•τό :του z(ι.νει τη γνώση:». Κι ω1τόc:: ωτciντηοε πως υπ6ρχοι•ν 
δί-ο είδη γνιι'Jσει::: η ανιδτερη ;-:ω η ;,:ωιδπρη: Το ,ωΘrτί που μJΤορrί 
νcι διδαχτεί από τον ϊινθρω:το or cίν{·)ρωπο. ι':τισηjμ η. τέχνη φιλολο
γία. ιερέ::: γραφέ:::. cι;-:όμcι. ;,:ι ω•τέ:: οι Γ3έδr:: ολ· ω 1τ6 rίνω Υ.ατιι'ηFρη 
γνιι'Jση. Καί ο διδ(ω;,:αλο:: ε:τρ6σί:Jι,σε οτι η γνι;JΟη 101 1 Ενός. πο11 απ· 
αι•τό ;τροέρzοντω όλα. rίνω η ί1ψιστη ;,:ω ιινιι'Jπρη γνc;Jοη. Να λοι

πόν τι είναι θεοσοφία. «είναι η γνιόση του Οεού, η πηγ11 της αωί
νιας ζωής». 

ΑντίUετυ με ό.τι βεβcωδνοι•ν οι επισ ηjμονrc. πω::: όλες οι Ορη
σ;,:είε::: προ{ρzοντω (ι.ιιό την cιν! ➔ρι,'Jπινη ιίγνοιυ. μιυ ω,λη βFβcιίωοη 
δψ.ωσε Οριυμf1ευτι;,:(ι 6τι οι Uοηο;,:είι-::: :τρο{ρχοντω ιιπ6 τη «Οι,ίιι. 
γνύ·Jση» ;,:ω όzι (ι:τό την ιι.νΟριι'J;τινη ιίγνοιυ. Όί.ι·::: Γίνω Ο()όμοι ποι1 

παίρνει η ανΟρω:τότητα c.ινcιζητιι'Jντυc τον Οι'<>. 
Τι είνω {-Jρησ;,:rίcι: 
Θρησzrίcι είνω η στυΟrρ1j τιίοη τοι1 cινΟgιι')j"rινοι 1 πνπiμcηοc:: 

:τροc το Θί'ίο. 101• ιι.νΟρύ·Jποι• προc το Θι'n. zυι η ;,:ιίΟι: ΟρησΥ.είιι 
είναι η μέΟοδοc :;τοι 1 τωρι6.i::ι:ι ι;" ιιι,τ1j την τιίοη. 

Ξεφυλί.ίοτr οτην τιizη το fiι[)ί.ίο τη::: Ιοτορί(ι:::. πC:ι.ρτr ι'νιι λιιc\ 
6ποιον νιίνω. rρπ 1νψηι' τι::: ιί.zρε::: Δ1iοηc 11 Υ.ω τη:: Λvατολψ;. οτιι
μυηjστε cτ όποιον τό:ιο zω νιίνω. Ου Π<ι(.ΗΗ1Jιηjοι:π :;τυντο1i τη φλο
γι'ρ1j δίψυ ΤΟ\ 1 υνΟψJ)Τ[()\Ι γιυ το OεcS. οίψu. ]Τ()[Ι Π(Ι.QΟ\ΙΟΙ(ίζετω μι· 
την επίμονη zρω 1γ1i ποι• δrν �rι1.ι1ει νcι. f1Ίιιίνι-ι υπό τυ zι'ίλω τηc: 
ΑνΗρωπότητυ:::. zρω 1γ11 ποΊ• προφέρΟηΥ.ι' οωοτ(ι. u:;τci τον ι·βρυίο 
ποιηηi με τούτcι τυ ί.όγιυ: «'Οπω::: το ι'ίΛφι τψι.f1ιι:τω ιιπ6 τις ίΞιίστΕ
ρε; πηΊέ;. ι'τοι ·ι.· η ψι 1z1i μου τριψιrτυι ιιπ6 οι'νιι.. ι;J {)ι,ι' μου:» Ο 
Τζιορντϊινο Μ:τροι 1νο μπcι.zrιρίοτηzι- μιιι.ν ιινc1.ί.ογη ι-ι;ι.ι\ν(Ι. ουγ;,:ρί
νοντιι::: την ιιν(ιζήτηοη τοι 1 C:-λοιΊ με την ι1.;ι,ι1.τι1.πιwτη τι1.οη τοι1 νε(ΗηΊ 
νυ. ξιινυπιί.ψ'ι την zι1.vovιz1j τοι 1 οτ(ί.Ομη. 'Ο;τωc το νiχJci (zι:ι πι1.ντι1. 
την τιί.οη νυ ξυ.νcι.πιίηι'ι τη οτιίfJμη τηc ;τηγ1j::: το1•. ι'τοι ;,:ω το 0Είο 
7101' l'Π(ίρzrι μι'ου οτον (J.νΟuωπο ΠΙJΟΟΠίΙ.Οι:ί \1(1. (Ι.\'l'"ψωίJή ω; τη ίJΕ()
τητα υπό όπου :τροέ9zπω. 

Αν c\μω::: Uέί.επ νυ «·rνω(_)ί)'τr,, - ιiιι 1ι6νο νιι. Εi.πίtπr:. νιι. ποΟι:ί
π. vu. πιστειΊετr: - V(I. Ίνωρίζεπ με (Πu.Oixni ;τι·;τοίΟηοη. που τίποτrι. 
ποτέ δε Ου μπορέοl'ι ν(Ι. σu; τη συ.ίΙψ�:ι. τ6τι μη tηπίσπ το 0Είο 



f.ξω ωτ6 τον ι:ω,τ6 ου; ζηπίοτ�· το,μ(οα 01· ου; τοι1; ίbιοι•;. Μη
uωτ(ιπ τον πτωηjμονυ. '(L<ηί ιιι•τ6; bi· Οιί.�l)Η τίποτ· rί.ί.λο νιι οrι;
ΠΕL πιψ(ι μ6νο πω; ι•π6uχ�-ι μ�·οιι οτη φιΊοη ένις νύμο; ποι• ποτ( bi·ν 
υ)_λ(ιζ�·ι. Μ11 ι><ιηι1π το 0ΗJλ6Ίο που ιιντί ΊLU πι c ποίΟηοη Οιι οιι; 
bι/JοιΊ μ6νο πτιχ1·ψ)jμυτι1. Μη uωτϊιπ τον ;ωί.λιτι';,:νη, ω•τ6; μ6ί.ο 
που Οrι μπιψι'οπ νυ οις %οντοζι1γιι'Jο1·ι στην ιιί.ψ)πι1, Ου ου; μιί.)j
<ΗΊ μ6νο '(t<ι την υμιψφιιί., ;ιοι1 �·ίνω ij Ομιψψιι11011 t-λυί,, μυ ω1τ6 
ι)�· ψrιί.ν�Ί. Μ η uωτιί.π το ψιλ6οοφο, ;rοι• μιSνο ω11ωvιμέν1·; �'ννοι�·; 
Οιι οιι; ιΤπί. Lτι>ίψπ Υ.<η<1 τιι μέου %ι ιS;,:ι %υτι1 τιι ι'ςω. Βοι•τηzπίπ 
γι·ννιιίι1 μι'οιι (ΠU ι)ω)η τοι• Γίνω ου;. ί'.ηηjοπ μ1ΊΗ1 οτην %ϊψω_Ηι 
τη; Υ.ιψι)ιιί.; οιι; το μι•οηjvιο ποιίνω ιΥ.ι-ί Οcιμι'νο. το μuσηjvιο ποι•. 
μιι την ι1λ)j()ι-Ίιι, ιιξίζtΊ νιι τ· ιινωωλιΊι ,πι', ;ι_ω ι·;ι_ι ί μόνο Οα τον 
f)QΙjπ, Λιιτ6ν, το ΘιΊS. Σιιν τον ιινιαυλιΊψπ�· ιSμω; μέσυ στην ,-:ιφ
Οιι1 οιι;, ο· ιιντ1ληψΟ1jπ ϊΤω; το «Σι1μJτc.ιν» ψω.ι.ι'ι τ' 6νομιί Τοι• r.<ιι
τη Δ6ξιι Ί'οι 1. Βvι'οπ Τον 6μω; πvυ'>τιι μι'υυ οιι; ;ι_ω Ου Τον ι)rίπ
ιΊιπι-vιι πcιντο1'1.

ι\1 11<\ ι0 ίνω η j)(((Jι%!] ω.1jΟtϊ((, ι·ίνω η ω.ψ)ιΊ<ι τη; %(101· ιιί.ψ)ιϊ
ιι;. Είνιιι η Ο(ί,οj Σοφίιι ϊΤοι• την λf.μι· Ο1° οοοφίιι. Είνω το ν(ο 
,-:1\vι1γμ<ι τη; πιι.λωότιηη; :-ιιΗι.γμιιτιΥ.ι5τητιι; οτο οιΊ '(χρονο r.ιSυμο, 
τη; πvιιγματιχιSτητιι; πο1 1 ι'χ1° 1 ;τι6πψ> 1° νbιιιψι'vον ιι.:-τ' 6λ1°; τι; 
πvιιγιωτιΥ.6τηπ;. 

11 Ο!Ί)ΟΟψίιι. οιbr'ωΥ.tΊ ω.λc; bι1 0 βιωιr.ι'; bιbυοr.υί.ίι-;: 
11 ποιίηη ΠfQtt'χι'ι την πιιροιισί<ι. τοι• ΘtΌιΊ. Ο Θι·ιS; είνω πυντοι'i, 

μέοιι ιπο ,-:(ιΟι' ΠQ<ίyμα. Είνω ιιι11<-S μια <ιί.1jΟΗα :-τοι• ιπορι:ίπ να την 
βv1jπ στι; Λρχ<ιί1°; Γοωρι';. μι5λο ποι• 01\μει>α ληομον1jΟη%ε στη 
Δι•οη, χω yιω•τ6. :-τιι.ρο1 1οι6ζπω oc :-τοι.λοιΊ; οα ν(ιι ιδέιι. <ιί.ί.ό%οτη 
χιιι ξt'νη. χι 6τιι.ν ιαι\μα γίνπω το ;ι_1jρημιί τη; cα6 χριιπιι�νι;.,.οι'•; 
(ψf)ωνc;. Θιι την ιΗ•νcινηjοrπ μέοιι ιπ όί.ι0 ; τι; μ1°yι1ί.ε; 1·ραφέ;. 
Ανοίξτε :-τ.χ. τη Μ:-ι<t'(%Cιβϊιντ Γχιτ(ι. :-τι)\' μcι; ι·ίνω 1<Sυο '(\'c,'>ριμη %<Η 
τ6σο ιι.γ(ιπηηj: 

«χιιι των ι5ντων ιiλων ι·ίμ· ο σ:-τ6ρο; 
μιcι χω δι'ν μπορ1° ί 
ιιπ· πι ι-'μψl'χcι χιιι τ· Cίlj't'χα ;ι_υνένιι 
νιι γεννηΟ�j :-τοη' χωρί; ι·μένιι.» (l'.] !J.) 
Δωβc'ιζοι 1με αχ6μcι: 
«Είμ· rχι'ίνο; ποι• χραπίrι μεο· στο χέρι τοι• τον κόσμο 
Υ.αt μευ· ο· 6λα 6σcι ι•:-τc'ιρχοι•ν είμ· rγιύ» (1'. -+2). 

Αφ1jνοντα; τιύρα τι; αρχαίε; yραφέ; για να γυρίσουμε στι:: 
lΗ'yχρσνε; τc'ωει; βρίσΥ.οι·με :-τω; χαι ι;' cωτέ; η ίδια ει_-τίδα υ:-τ6ρ
χrι. Κοιτc'ιξτr :-τ.χ. τον Τt'ννι•υον. :-του r:-τι%αλείται το Οείο :-τοι• υ:-τ6ρ-
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zει μέσα του '(lU ν<ι ενωΟ1j με το Πνεί�μα τοι• θεοί�. γιατί το Οείο 
μ:τορεί να ενωΟεί με το θείο. Ο Τέννι•σον βεβαιιίJνει ότι: 

«Είναι σιμότερ· α:τό με ;,,:ι α:τ· την ανα:τνο11 μου. 
;,,:ι α:τ· τα :τόδιcι μου. ;,,:ι ca· τα χέρια μοι•». 
Ο Θεό; είνω :-τιιντοί�. ο θεό; είνω μέυcι or όλε; τι; μορφ{;. 

Κ(ιθε σ;-:έψη. ;,,:cί.θε σι•νrίbηση είνcιι πcί.ντcι Λι•τό;. γιατί ι:ίναι ο 
ΊΞνα;. ο Μονcιδι;-:6;. η Ζω1j η αιιίJνιcι. 

Είνω μέσcι μα; ;-:ω ω•τό μα; ;,,:cί.νει όλοι,; cι(-)cί.νυτοι•; Υ..αι τη ζω1j 
μcι; ωuJνιcι. Πραγμcιτι;-:cί. τι ω.λο ιίνω η ΛUανcωίcι πυρ(ι ο χρόνο; 
�rοι• δεν έzει τελειωμό: Μιcί. δωδοχι;,,:1j σι•νέχπα στιγμέ;. χρονιχέc 
:-τερίοδοι: Ο cί.νθρω:-το; ι:-ίνυι παρωτάνω cι;τό cιθcί.νατο;. διαφ:11;. 
ωr,σί• ό.τι υρ;,:ίζει μιcι οτιγμιj πρέπίΊ νυ τελι:ιuJσει οε ορισμένη <Πιγ
μιj. Ο άνθρω:το; είνω ωι,'Jνιο; «αϊδιο;» ;,,:ω ω•τcS cαριβcι>; ι'ίνω η 
ηγί1ηση. η βεβω6τητcι γιc.ι μιυ πρόοbο zωρί; τΟ.ο; ( ... ) 

Ο θάνατος bεν είναι τίποτ' άλλο παρά το πέταγμα του παλιού 
ι:ιούχου, που το παρατάς -ιια να πάρεις ένα άλλο (>ταν είν' ανάγκη. 
Αφού ο Θεός ζεί, ο άνΟuωπος bε μπορεί να πεθάνει. 

Η bι:11πρη μι:γω.η βυσι:ι.11 διδcω;,,:cιλίcι ι'ίνω πολιΊ yι,ρϊι προοΥ..ολ
ί.ημένη οτην :-τρc/ηη ;,,:αι είν· cιδιΊ ν<ηο νυ zωριοπί υπ · ιη 1 τ1jν. 
11Qό%ΙΊΤ<tι '(ΙU την αλληλιγ;ύη που εν<ίJνει <>λα τα ιiντα μεταξύ τους 
;,,:ω με το ;,,:c.ιΟετί :-τοι• ι•�rcί.ρzει. ΛφοιΊ ι,:;τcί.vι.ιΊ μl(( ζωιj. ι·ίνω φυοιχ1j 
ΟL'νέππcι νυ είνω cSi.ε; υι ιτέ; οι μορφι'; οτι·νιί. ω.ι.ηλι'γyι1 1·; μετυiΞιΊ 
τοι1;. 11 ω.ί.ηί.εγyιΊη είνω ί.οιπcSν το ι 1 ποχιJΗ1JΤΙ%<J Ol'[L,rι\Jcωμu τη: 
:-τιινται.οιΊ :-τα(_)υυοίr.ι; τοι 1 Θι'οιΊ ;,,:ω ω 1 τ 1j η ιιί.ί.ηί.ι'γγιΊη ι:ίνω η 
παγzιiσμια αbελψίτητα. ΛφοιΊ ο (-)ι:6: Γίνω π<ιvc,'Jν οτο ;-:ιιΟπί. 
uφοϊ• ε ίνuι :-τuντc.ιι.οιΊ :ΤU(ΗιJν. το %<.t%<J ποι, ;-:ιί.νιΊ i'νu: {zιc ι την uντί
b(_)ωJιj τοι• υ:τ(ί.νω οι· ιiί.υ ;,,:ι.ιι ιπ όί.οι•;. Ι Ιr.ιντοιΊ 6ποι, ι1π(ιρzι:ι i::.ω1j. 
:Τ(.tντοί� 6:,τοι• ι·:ιάQϊ.ίΊ μορr1,1j ι 1π<ί.ρι.1Ί :ι.ω ΘΗ5:. Ίϊποτcι Οιν μnορι-ί 
\'(.( zωρισπί. ν· cι.:,τοιηωπι-ί. (.ι:;τ() τοι'1Τ1) την :ϊΤΪ.ί.tΠΙ<ί. την (.(Ϊ.ί.ηί.Εγγιiη 
;,,:ι ω 1ηj η uί.ί.ηί.ηγί-η ι·ίνω η ;,,:οιν1j ·tι<ι. cSi.01 1 ; ζunj, Γίνω ωιη1 η ίbιιι 
1] r)(ίοη τη; ηΟι;,,:1j:. Όί.(.( τυ :-Τ(_)(J.μ((Τ(.( :-τρ{:τ,Ί νr1. ζοϊ1 ν1' μrου (JI' 

2:ιΊ ΙLι(.(\Ι 6:-τοι ι η i::.ωιj ,-ίνω :ίΤ(Ι.ντυzοιΊ :-Tψ_J()l l()(f '/.(1.1 1 1:,τ(J.(_)/!Ί οτυΟινιί ..
uνέ;-:υΟι:ν.

Λφοί- η ωιiJνιu πψ_Jοι 1 οίu. τοι 1 ΘυηΊ ;-ίνrι.ι η (-\ιί.οη της ;-:ι1.Οε Οuη
ο;-:,·ίr.ι; ;,,:ω ι:ξηγεί την τϊωη το11 υνοψ;ηοι 1 ;-:ιι.τc;. τον (--)ι:ιS. πvι'πει ν<ι. 
υηιπεψ1.νοι•μι: :τω; ω•τό; ο νcSμο; τη; πr.ιγ;-:<5ομιu.; ω)ι:ί.φ6τητο;. τη; 
ι·ν<5τητο; τη; ζω1i; %(.tl τη; οι 1νείΟηοη; :ϊΓ(_)ι'7ΠΙ \IU ,:ίνω η r\6οη της 
ηΟιzιj;. Δι' [.L'ίΟ(_)ΕLΠ \'(Ι_ :-Τ(_)Οσr1ω.�:π (νu.ν uoιi,φri OU.':: ι.ωvί,; \l(J_ :π:vo
o(-\CJ.i.[TE τον ίοιο τον ί'(Ι.ι 1τ<5 ου:. (li'.(_)Ιβ(/ι; ()Πω::: Οι:ν 1ιποvι·ίτ,: \1(.( 

r-1ω.ετε (Π(Ι. zείί.ω ou.:::: f\l(J_ οηί.ητψ_JLΟ. zωvί:::: r1.ι 1τιi το οηί.ητιjριο \1(1. 
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οχ<ψπιοπί ο' 6λο το αίμίι ou; χω <ηοι1; ιοτοιΊ; Οίι;, ω; ποι, νυ 
χι1χλοψ<ψιjοιΊ ο' <)ί.ο το οuψυ χω νίι το <)ηί.ητψ_Η<ίοι ι οί.6πί.υ. 
Ί:τοι χrί.01 ° Υ.ίtΥ.ή οχι'ψη, χ(ι(Jr, ::τι,rί.tΞη ίι::Ξ.ι6μι0μ;ιπ1 τοι, 1°ν6c rz1° 1 τον 
uντίzηπ6 τη; ο' <)ί.η την u/)ι·ί.ψ)τητ<ι zυψί; Υ.((ν ν<ι μποι,οιΊμι· ν(ι 
Ο1ίιχι,ίνοι1μ1· τι οχοπ<\ ι'zrι τοιΊτο; ο πί.<ιτιΊ:: ι) <ιντίzτι•Jrο::. 

2::· ω 1τ(; τι; <)ιΊο μι·γω.1-: f\ω1ιχι'; Οι<)ίι<JΥ.<ιί.ίι-: οτηι,ί;::πω η Οι,11-
οχι0 ίιι χω η ηΟιχιj χω τοιΊπc uxvιfll,·Jc τιc (')ι/)ιωχίιλίι·; χηι,ι1τπι 11
Θι'<ΗΗΗj,ίίι. 

1 :ίπίι ίιχ6μ<ι πω; οι Ωι<ί.ψοι,εc Οι,ηοχι-ίιο:: ι-ίνω μι'Οοοοι. μι'Οο(')οι 
πιJι• μι· rη flοιjΟιΊίt ΤίΗ'; ο ϊινΟι,ωπο; ίινίιζηπί το (-)i-ιi χω τοιΊτο 
Ωιχω ολογι-ί την <ινι'ιγχη νιι ι 1π(ψzοι ,ν οι hι (ιφοι,ι< Οι,ηοχιΊ'ι-;. Μι <ι 
μrOoho [<ιiLJl(J.;::IΊ (fΓ ι'ν(( πι,6οωπο Υ.<ιι μω ω).η οι· ιΊ.ί.ί.ο. Υ;τϊιι,zοι 1ν 
πολλαπλ{:: ιΩιιJ011γχιΗωίι0; <)ιίιψψπιχι'; η μίυ <ι;τ<i την ιΊ.ί.ϊ.η, ι1::τϊιι,
χοι1ν1· πνΓι1μ<ιτ<ι <'Jι<ιφοι,πιχ<ί.. γι· ίtt 1τ6 χ· 1°zοι1ν!' Οιιιψο(_)ι·τιχι'c ::τνι't'
μιιτιχι'c υν(<γι:Γ;. χω π(ίνω ωτ' 6λ<ι Γίμ<ωπ ΟΙ' hιιιφοψ0τιχrί. οτ<ι.<)ω. 
οι· bι<ιφοι,πιχ<Ί. ΟΥ.<ιλοπϊιτι(ι τη; (JΥ.(ί.λα; τη; ι0ξΟ.ιξη;. Υπϊι.ι1zοι1ν1' 
μ<ιτ<ιξιΊ μ<ι.c πιΗ·οf\ιΊτ1-ι1οι χω νι-ι,·ηrι)()ι. Δ1°ν 1°ίμuοπ <iί.οι το ίί)ιο_ 

11 ιιλψ)ιΊ<ι ι0 ίν((Ι ::τ<ιντο1 Ό η ίι)ι<ι. ι1;τ<ί.ι,zοι1ν <iμωc ι·χ<ιτοντιί.hι·c 
τι,6ποι πιΗ• την Ι'Υ.ψ(_)(ι.ζοι•νι'. χι <iμω:: το οιΊνοι.6 τη:: ι)ι'ν Ι"Υ.<f,(_)(ί.ζπω 
τι'λ1°ιίι �rοτι'. ϊ)λοι1; ω1τοιΊ:: τοι•; τv6ποι•;. ι\λιο:: ίιι1η':: τι:: μ1°06<'Jοι•:: 
Οιί.::τvι·::τι' να τι; οι'f\οι1ντω ι'Υ.[ίνοι 6υοι χιιτιιλαf\αίνο1 1ν1' ;τω; είνω 
πι,ιι.γμ<ι.τιχ6τηηι ιι.ι•τι'; οι bι•ο f\ίωιχι'; ίtί.�j()ιΊι·;. Ο Υ.ίιΟι'νu:: ()(αι,ι
ΠΙ' \

1

(( ;τ(ιίι1νι0 1 ΤΟ hι,6μο :;τοι• TOI' 1° ίν((Ι Ιlολιχ6πι,ο:: zωι,ί:: \'(( μ,ι()l)l'Ι,
Χίινι-ί; \'ίt τον χίιτηγορψπι. Ι:ξ6ν ιπ· ω•τι\ <)t· μ::τοι,οιΊμι- f\έflω<ι 
νίίχιJtψι' την ίιξίωοη \'(t ι'ςlιφιινιοπί μιιι Ορψτχ1° ίίι τοι• χιiομοι• 
()JtOI(( %((1 \'(

J

.\'((I. νι'(( 1j πιιλι(ι.. γιrιτί την χ(ιΟε Οvηοχcί(( Τψ' zuριιχτη
ρίζιΊ μια οριομι'νη πλι-ιι5τηηι χιιι ο τΟ.ι-10; (ινΟvω::το;. '(lU νιι bιχω
ολογι'ί ίιt'Τί\ τον τίτλο. ::τρcΉι-ι νrι. fJ.cΙ ιποχηjσrι 61.ι--:: τι; πί.ι:ιι5τηΤF:: 
::τοι• ι•::τ(ιvχοι•νι' lΠ 6λι--:: τι; Uvηοπίr;. 

11 ::τοιχιλίίι ί)ι,ν ΠQι'πcι \'ίt μcι:: οπνοχωρι0 ί. Ίου ίοίι ::τι,ι';τπ νίι 
χηιρ6ιιrωπ ποι• ι'ίν' η rιλ1jΗtΊίt τ6οο μι'γrίί.η Υ.ίιι τόοο ::τί.οί•οιίι u·Ηπι· 
νrι μ:ωρι-ί Υ.ίινεί; νrι την ιί'Jεί χω νrι την ::τι'Qtγρι'ιψι'ι ίι::τιi ::τοί.λέ; <)ιιι
C['ΟQΠΙ %έ; cι.::τ6ψιΊ;. ::τοι• η Υ.ίιΟrμιcί. ι0 ίνrιι cι::τ6 μονιι;ι:1j τη; τέί.rιιι. 
Κά()ι, ΟvησχFίcι δίνfι υτην ιιν0ρω::τ6τητcι το bιχό τη:: το μ1jνυμα. / 
έχι:Ί ;τrιντίι χ(ιτι \'(ι τη:: Οιι)Οl'Ι. 

Στο ε:τιί,ιιπ·ο τπ·χο:::: το ()ει•πι__ιο ;,:ω πί.ει•τωΊJ μ{ι__ιο:::: τη::: c)ιciί.ι-·ξψ:..
(.-1.,ι; ro /"iηΠι'ο τη:. ,,Οι ι3ιιυιχοι' νιJ_ιιιιι rη:: fJ,,ιυοιrι'ιι::" .. -ΙfJιίνιι /1.)53)
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Ένα πολύτιμο κείμενο του Διονύσιου Σολωμού 

«Αλήθειαν αγαπώ, αλήθειαν θέλω» 
Τοιι Κώιππ Κωροφι1λο ( 1878 -- JiJ37) 

Με την οι%ογένεια Ι3οίiλτσου ο Διονίiοιο; Σολωμ6ς συνΕbέ�-το 
δια :;ωί.αιά; υιr.Ο'(ενειω-:1j; ψί.ίυ;. Διυ τοί1το ι0 ζ1jτψΗ'ν ωτ6 τον 
Διονύσιον Βσίiλτσον να τοι• βαπτίσει ι'να :-τυιbί του. Ο πcιτέρω; ι0bι'
zθη. υπό τον όρον ό:-τω; ο ποιηηj; μη προσψέQη ,,:ανr-'να bιύρον κυτιί 
την βάπτισιν. όπω; ουνηθίζετο. Ο Σολωμό; ι:δ{zΟη. 

Μετά μίαν όμως εβδομc.ιbα επ1jγε νυ ιδιj τον μt%Qόν Στέφυνον 
(1jτο το όνομα το οποίο τοι• έδωοε) ;,:ω %(2l'ψί τοι• ιΊ)ιιι.ι' στο Y.Qι'f)tt
τc.ι%ι του ένα χρυσούν ωρολόγιον. το ωτυίον ει; την μίαν πλι:ι1ψίν 
είzε το οιzογενειί.αόν του οιzι5οημον. ει; δι' την (1.1.λην το λατινι,,:ιiν 
ρητόν: «Αί.1jθειu.ν αγυ.,J-τ.ι/J. αί.�j(Jειαν Οέί.ω». 

Το ωρολόγιον αυτό είδον ποϊ.λά,,:ι; <Sτcι.ν. νΗψύ; ιαιiμη. ι:σιίχνυ
ζα ει; την οιzίαν τοι• Στεφ6νοι 1 Βούλτυοι•. ο οποίο; προ bιπιυ; 
μόί.ι; α:-τέΟανε. Δεν ι•πιίομι bι· οι•δεμία cψφιβοί.ίυ ιiτι οι ,,:ληρονci
μοι του μετ· cυλcψεία; θι1 φυλιίττοι•ν το ,,:ιιμ1jί.ιον ω•τ6. Μαζί μι' το 
ωρολόγιον. ει; το zρεβατιίzι f%ίJΙ.•ιι·ε zω την ι1zι.Sί.οι 1Οον ιτυλιχιjν 
επιστοί.ψ, ο ποιηηj;: 

«//ύ.(.![, ω(}u.t()τU.το :τωι)/ τοι• Cf/Ϊ.01! μου. ιωτιίν τΙJΙ' )11%(!Ιi1' JIIJΧ(J.
)J/JJl που 1)1Ίjν1::ι u· ιμύ.ς το/Jς (-Jνητοι>ς το.ς υ;ψι.::. της ΙΊ !ΤΙ!;/υς %ω ιι.τιJ
χι'υ.ς. Ο15τε c)ιο τοι5το θυ ι)υuι1.ψιπηθιj ο :τιι.τι'ψ1.ς υοιι, γιΙJ.τ( ξι'uει, ι5τι 
η θ(}1jΙJ%1-ι'ο. μυ.ς c1.πυ.ιπι' 6:-τω::: ι)(νπω %ιί.τι τι ιπο ;τωι)ι' ;του %Uνι·ι'ς 
βu.πτ(C,ει, ως ενθι5μιο. Λυτι5 ιJλλως π 011 το ιηι1.πιΊ.ς ;ιιιJ. )IL(_)ΙJ., γt(J.Τι' 
ι)εν το U.ΊCJ(}IJ.ΙJΙJ. τuJfJCJ. οί.ί.ιi το Ιf {Ι_!νω μΙJ.ζι' μοl ! ι)ι'%11. χψwιι1.. 

Κ(J.ι'τοι 1)1· 1Ί)Ι:Ίξι λ/Ίις υΊφ·ς 1Ίπι,1χωμϊνι-·c ΊΙΟ μι'11ι1., ::rοψJ.%ολυ; την 
ΊΊ5Ί.η, rJuo ξι'vω %ι1.ι μ:τιψυΊ, 1111. το.ς ι)ι ιjνι ι τϊτοιυ; r5λι·ς γιο uι'νο, 
r5πως θο επιθιψο15ν ο :τοη'vυς %ΙJ.Ι η μητι'ψι.ς υοιJ, τοιJς οποι'ους ι:ιJι> 
θΙJ. μύ.θης νι1. υιβεuω, υuο 7Π(.!ΙΙJUr5τι (}Ο Οο ::Γ(JO/U){JΙjς υτο ι)ψ3μο της 
u.vετιjς. Κω ον r)ι:ν ι:ιίιω ::rιο ζωντι1.11ι5ς γι(}. νι1. ιπ βοηθυΊ ιπ τι'ποπ,
μ{J.ζι' με τους /Ονει'c. υο11 ι-·νΟυμο15 %ιΊ.ποτι %t' ιμι', τουί.ιiχιuτο γιο την
επιθuμι'ι1. που ιΊ1/_(J. νο uου φ(J.νυΊ /Ι_!ΙJΙJιμrις,,.

Δ 101 11]uιος Σο).ωμι5ς 

(Λ:τ,; το βιβί.(ο TfJl' Κ. Κυιψ"f ,;i_tJ. ,,() rii'l'OHJTrκ, 2."οί.οηυ;ς,,, ΛΟrjνα ]()2(1 
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1-1 δύναμη της
,, 

μουσικης 

Ο Ι Ιι 1Ουγ<\Ηι:: τοι•; ψίλυι•:: ι•Jπ(_)f\οί.ιzrί. tι'(tι;rοι'<Π. οωzηuιΊοοο
vτrις JΙ(_Η;ιτο;, 6τι τ<ι των φίλων 1-ινω zοι νrί., zω ο φιλο; ,,-vω <ί.ί.λο:: 
Γω1τ6;. Κω 6τυv f\(f\ωu ω 1τοι rί'ων 1 1γυ-- ί; π<ί.vrοπ πι·uvοιΊοι· τον 
zωv6 τοι• 1ιυζ1 μ' ω1τοιΊ;, 61<ιν 6μι,ς U(_)<;}(Jτωνrιν ουηωrιzrϊ 1011 :: 

Οι·ιΗί.πι 1,,._ 
Ι·:τrιοη; ιiτrιν (πcωχιιν ψι 1;,:1zιί (1011;) zιιΟηοι•;,:υ:::.1· (ψyι μοιΊοι·). 

6πω; <ιr.(_)Ιflιι'); 1-ι:Ηψι·, ω).01 1 ; μι· 1·:τω<)1'; r.((l r.(t.1U:-ψ(ιϊ1\'1tr.ι':: ΓΓΙ
()(_)(L(ΥΙ'Ι; r.((I ω.λοι1; μι-- μοι 1οιz1j. Χuηοιμο:rοιο ιΊοι· 01· ωοι'; zω μιzψί. 
Ίί_)ίL'(<JΙ'ι'Ίιιι (ιωμϊηιιι) Ο1'(_)ίιπι'ι 1τ1zιί γω τι; ίJ(_)ί_ΗJ,JΟτι�-; των οωμιί.των. 
τυ οποιιι ψιΊλλοvr<ι; ωωzίιΟ1σωιΊ01· rοι•; ιωΟι'νιο ί;. 

Μt'(}tΥ.ι'ι (ωτ' ιωτιί.) Π(_)ΟΥ.<ι!.<Jl'<Ηιν ληομονι<ί τη; λιΊ;rη;. zιιί)ηοιΊ
χιιζιιν τιι πcί.Οη zω υπομrίz(_)ι1νιιν τι; πιι(_)ιί.<'Ίο;ι-:: 1·:rιΟι1μι1-::. 

l!O!}(f'i'!}/()1' ( 1/1 •Οιιyι5!}(J/' J>ι'ιι:;. 1 %(}, «:rιί!}t 1'(); %()(ψο;)) μπωι !.!· Χ.
/Ιιψ:r!}ο:rοιίί.01•, ΛΟιίι•υ Ν78. οιί.. 33)

Ο μεγάλος μας λαογι>άφος Νιχι>λαος Ιlολίτης σε υχετιχ1j 
μελέτη του για τη μουιηχ11 yuάψει: 

«! Ιι-ιJι τη; δι 1ν(ιμ ι·ω; τη; μοι•οιzη; οι•zνr:ίzι; t'Ζψψί.ζοι1ν zω τιι 
bψωτιzιί ϊωματcι» ΓΙ.;,:. 

J-:.rψιiσ,011 πvογοι•ι)ηυtΊ' 1-.,ιίι·ω rπ yt'i j l'IJΙ. 
r.cιι το γεq·ι•vι Ι)iίγιrπ. r.ω το .,οτciμ ι στϊι.f)η, 
,υιι το υτοιχειcί τοι· .,οτcι,ιωι•. r.ι · υι,τc;·; τηι1 ιir.ψ/ Eβyιjr.f'.

(,\'ι;,:ο) .. 1/ο)ι'τη. ,Ιιιογuιιιιι:-:ιί οι�_ιι,ιιι·ι;,:τιι. Ίίί,ιιο::. JJ. ,,/Ιiιj�·ιι /921. ιπί .. 81)) 
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ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑΣ 
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΙ-ΙΣ ΕΝΝΟΙΑ 

Του Παι5).ου Νιρβ(i�·α (1866 - 1937)

(Α:τό το f)ιβί.ίυ τοι•: «Το βιβλίο τοι• %ι\_:>ίοι 1 Λοόψοι 1». Διcίλοyοι τοι• 
% . .-Ισιί(fϊ!Ι' μι- ΤΟΙ' μιιΟητιί Τοι•, ι101ί1'(Ι / ί) 15)

Μοθητιjc - Δεν νομΓςπι'. αγυ:-τητέ μοι• διδ(ίο%ιιλι'. :;τως πρέ:;τι-:ι νc( 
:1υνηγυρίσοl'μf την αναγέννηση τη; ψl'οιολωρι'ίυ;. <ΠΟν τό:;το μαc: 

)1υοψχ;. - Υ:1(ίQ;,:ει. λοι:τόν. φι•σιολcιτρείυ: 
Μυ.Η. - Λi.i.c'J. δεν τη μαν1Τί•π '(tΊρω σα;: Οι <ί.νΟρω:;τοι αρχίϊ.οι•ν 

νυ ξυν<ιγι•ρι';::.ουν σrη ψΊση %ut τη λιιτρεί(ι τη;. Αφ1jνοι1ν πίοω τοι•c 
την ((zυρη ζω1j των :;τόι.εων - το σπίτι. το Ο()όμο %ω το χιιφενείο 
%ω :τηγιιίνοι•ν στην t<Ξ.υz1j νcι σι•νανηjοουν τον Ιl(ινιι. Το f)οι•νό. το 
Οίί.σο; -ι.υι το cι-ι.ρογιc1ί.ι Ίε1ιι'Ί.οι1ν υ:;τύ :;τ900-ι.ι•νητι';. -ι.<iΟε γιοιη1j χω 
Κι 1ριιι-ι.1j. [-ι.bρυμr;. τιιξίbι<ι. ορι0ιβcωίι';. Δr βλι'πεπ. λοι:;τnν. οτη 
μι:γ(ιί.η ((\'111 (Ξ.οοο �'νυ :1\Ι !Ί-, ,ω φι•οιολυτοrίυc: 

ΆυιΗ/. - 13ί.ι':τω την (�υbο. δε f)λι':;τω <>μω; τη Ι.<ιτψίιι. 
Μr1θ. - Λί.ί.(ι τι ι·ίνω. τι1τε. ω•Τ<i ;τοι• -ι.ινι0 ί τυ πλψ)η προ; τη 

μηriί.η %UI ι·ί.εύΟερη ιι ι'•οη: Κυνιί; Οcν πη'(rιίνιΊ πuο; τοι•; r)(JψοιΊ;. 
ι5Τ<.ιν δεν -ι.ί.είνΕι μrσυ τοι• τη ί.ιιτuΓίιι ι·νιSc fλοιΊ. 

ΛοΟ(f. - Y�rrί.vzoι•ν ί.(Ηψ'ίΓc %((1 ί.ιιτι:,ι-ί�·c. -ι.ιιί.<i μιη• :;τωbί. Κω 
ίι.:τό μ ιυ οιψf\υτι-ι.1j ί.ίΠ[Η'trι. u.:τ<S μιίι λιηο,ίrι ι:ίΞι,JΠ(_)Ι%<ιJν τιΊπων. 
:τι:,οτιμι(ι την ιΊί.ι-ι.uίνιιι. τη; ίι;τιιπίυc. 

MrLθ. - Φι.ινΤ<ί.ζΗJΟι'. ί.οι:;τι5ν. <>ΤΙ f\uιο-ι.ιiμωιπ μπuοοΤ<i <Π μιιι 
οι •μ βιι.τι ί'. 1j ψι •οι οί.ι ι.τψ ίιι: 

ΛίΗΗf. - ΓΙοί.ιΊ το ιι,οf1οϊ•ιωι. Δί'ν ι-γίνrιμr ιιz6 μίι ίι.uzπcί. ωrλοί. 
Ίtίι να zλι:ίοουμι: οτην ψυχ1ί μας τη λατuεία της μι:-ιιί.λης απλιiτη
τu.ς, που είναι η Φύοη. Κω ('Jι·ν ι·ίμίωπ <Ι.(_J%Πrί. ιι.';νοί. yιιι τον 
�'uωτιι. των μι:Ίrί.ί.ων rιΊνοηjτων. Δ�·ν μ:τοu�·ί ν· <ιΊωηjοιΊ -ι.ιι.νι:ί; τη 
<1>1Ίοη. 6�τω; ίtΊιαιί. (νυ ωψιίο ι'πι:τί.ο 11 ι'νrι. zομψ<i /Ι.Jιιιι:;τι·ί.ιi. Κω οι
<fΛ 1οιοί.ιί.τ(_Η< 001 1

• i'zω την 1•;τοψίιι. :τωc οτο <)ίί.οοc r.ίι.ι <Πο ίι-ι.ρογιίί.
ί.1 δr f1ί.ι';τοι 1ν :τυψί. �'νι.ι ωι.ί.ι\νι. πο11 η μriνη τοι, Ο1ί1.φrψιί. ίιJΤίJ Τ<Ι.
c1.ί.ί.υ ιίνω ο �-"ΞωΗLJΙΊ.6::: τοι• u1•01ι<ic. Λzοι1οί1. ωυ11.ί1-::: z1 1υίι·:::. οτο
διί.οοc. νιι. μι ί.οιΊν Ίω ω. :τυrί.οι νu. zυί.ι ίί. τηc ;i.<iη c. Ί' rι. τu ντι f\ιί.νι υ
των βι:,C:ί.;ων. των οr.ί·:τυ.ομr-νων με μuί.ίι.%</ηrηο (1υιΊο. ΊΙίι Τίι. πr1.r_Jί1.
f-\rί.ν του ιι,ρύzτη. /lE τι; ί.1 1Ίυρι{c zu.ι τι::: U.Ίψ:ί.μ;rι·ί.Ε; -ι.ω γιιι τίι
μειιί.ί.u. ρι_-τίδιιι των ί·i.rί.των. Κω ιίοιι. [ΠίΊΤU. τι; ίδιι:::: (JJ(_)!J.ίE; zυρίι·:::.
νιι Ίυρίζοι•ν οτην π6ί.η με τυ r1.1•τοr.ίνητί1. τοι·; ψJί)τωμ{νu ιι.π6 πuιι.-
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οινιίbι<;. γω νυ οτολισουν τυ ουλονω του;. 6πω; ι-ίbrι ru.M·; νυ 
κοιψυλοιΊν <ιπ<S το ωφογι6λι τυ zοzιΊί.ιυ zω Τ<ι f\6τουί.υ τη; υμμοι1-
bιιί;, γω νυ Olψ,Jι/.1j(_)((J0011v τυ μπιμπι).6 τη; πιιζrιΗι; τοι•;. Λί.ί.(ι το 
bιωωομητι z6 πνειΊμιι, κυί.6 μοι, πωbί. bι•ν ι1π�jv ξε ποτ�' πηγ�j 
λαηΗ:ίιι;. ΛJπνιιντίυ;. ι•ίνω η ϊψνηοη Ζ<J.Οι• ί.υτψίυ;. 

ΜιιΟ. - (-)ιι 1jUι:λυ νιι ξέvω, υγωrητι' μοι, <')1<1ϊωzαί.ι-. μι· τι τv cS;ω 
φυντ(ιtχοΟι, πω; πρι'πει ν· υγιιποu μι· τη; Φί,οη. 

ί\οοψ. - ΑπλοιΊοτιιτιι, μι• τον η_)cSπο. ποι• υγιιποιΊμι: ιSί.ι•; τι::: 
έμψι,zι·; υγ(ιπι•; μυ;. Μι• τον τv<Sπο. ποι• υγιιποιΊ μι· το πωbί 1ω;, τψ' 
Ερω μ ι'νη μιι;. τοι1; γ{ v οι1; γονιοι1; μυ:::. τον πωτ6 μ(J::: ψι'ί.ο. 
Φυοιολατρι'ία Γίι·αι 11α ξυπνtiς, κtiOf· πρωι, και να καJ.ημερίζιΊς τη 
Φι1οη, ffπως κα.λημιφι1;fΊς τα αγαπημfvα οου πλtiυματα. Να λες fΠΟ 
σιιν11ηρtiκι του οιψαvοι1: «Καλημϊρυ.., ουvνιΊρfiκι μου. Ι/υ5ς π{ρυ..οι·ς 
οτο ταξιΊ)ι οου; ... ». Και να το ξf-προβοf)ι1;ιΊς, Πfiλι, μι· αγtiπη: «KaJ.tf 
οοιJ καΠΊ'tfόιυ, uιH'Vf'ψtiκι μου. Και ο θεrfς μαζί 001 1». 

Να λf·ς στο πει5κο του λtfγγου: «Καλημ{ρυ., πει5κο μοι ι. Κοιμιί(Jηκι·ς 
καλti α ιπιί τη νι1χτα; Ί Ι μιίπως ο φόβος του εμπρηοτιί f)ι· υ' tiφψπ Ι"f.ι 
ηουχfiοεις: Ί:vνοιυ. σου, μη φοβtiοαι. Ι:'ίμ' εγώ εδώ κω fΠ παρωιτ{κω, 
καλtf μου πf·ύκο». Να λf·ς στο μικρtf κυπαριοοtiκι: «Καλημ{ρυ.., κυ.λο
γερtiκι μοι•. 1/αρωαiλα κω για μ{ι·α το θrtf στην πρωϊνιί προtπυχιί 
001 1». Να λf·ς οτον γκρι1;ο καπvtf, που υ.vεβαίνrι ανfiμι·uυ.. στις κοριΗ/Ι�ς 
των δ{ι•τρωι', απ' το f'(!l]μtκff, αόρατο καλι5βι των κα).ιδν ανΟρώπων: 
«Κυ.λημ{ρυ. ταξιδευτιί μου. Δf· μf· παίρνιΊς κι φ{να μαζί uou;». Νυ. λες 
στα ,ω-γtiλα βοι'Ι'ti, ποι• ροδ/ζοv υτο φως της αυγιίς οι κορυφ{ς τοι•ς: 
«Καλημ{ρα, βοι1 1·ti μοl' αι·τριϊωμ{ι·α. Eotiς r)εv οας τρομtiζου11 οι 
καταχνι{ς κω οι ανηiψς. Και, κtiOf· πρωί, χαιρπfiτε περψραvα τοι· 
'f/λιο. lltiρπ. καλli μου βουι·ά, τη δfΊλιί ψι•χοι1λα μου μαζί οας». Να 
λες uτο ρl'άκι, που ΚΙ'λάtΊ στη ρηιυ.τΗi: «Καλημ{ρα ρι•tiκι μου. 1/ι:ς 
μου, καλό μου, τα μικρti σου μυστικά. Πες μου απrf ποι• {ρχrσω κω 
ποι1 πας. Και δρόοιο{ μου, με τυ. ωρα(υ. σου μυστικli, τα χι-Ιλιυ. μου 
και τηι· ψl'χιί μοι• ... ». Να λες στο κι•μυ.τάκι του γιαλοιί: «Κυ.λημ{ρυ.». 
κυμυ.τιiκι μου. Από ποι1 μου φ{ρ�·rις χαιρrτ(σμυ.τυ.; Κι αι· ε(σω, πtiλι. 
για να rrι1γrις. πες μου 11υ.ρΟιδ κι εγfδ ... ». 

Και Πliλι το βράδυ. όταν π{φτει το σοι1ροιπο. Ι'ιι κιιληvυχτι1;εις, με 
την (δια αγά.τη, τους καλού σου φίλους: «Κυ.ληvύχτα. ψυχούλες μου 
καλφ•ι1χτιι. iΗε το καλό ι·υ. ξημερωΟούμε πriλι ... ». Λοιπόν. μ:τορεί;. 
χιιλό flOl' :rταιδί. ν· αγcι:τ1jσfι; τη Φι•οη με τον τρό:το cωτό: Αν διν 
μποριί;. μ(ιταια cινεβcιίνει; στο βοι•νό. μ(ιται α  zcιπβαίνει; στο 
περιγι(ιλι. \-1 φυοιολατρεία οοι 1 δεν αξίζcι μια :τεντ(ιρα. 

ιv!οθ. - Και φαντc'ιζεσθε. αγα:τητέ μοι• διδc'ιω:αί.ε. :τω:; υ:τάρzουν 
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:τΪ.cωματα cιcια να r.ί.είσοι1ν μέσα τυυ::: μια τόσο αyν1j αy(ί.πη: 
Άσοι r. - εν το φαντάζομαι. Είμαι βέβαιο;. Θ{λει; να στα ονο

ιιάσω: 
Μυ.θ. - Θα 1jμοι 1νcι :τολύ πρίεί:Jγυ; να Ηι γνωρίσω. 
Ασrψ. - Δεν είναι :,,:α!:Jόλοι 1 bύσ;-:ολο. Τα πσι•λιά. που σηjνουν τι; 

φωί.ιέ; του; μέσα στι; πράσινε; φυλλωσιι';. το αγρίμι. :;τοι1 έχει τη 
μονιcι τοι• σΗι 6(-\cιΗι τοι 1 λόγγου. το ηλει•ταίο μαμσύνι. που σέρνε
ται ΟΤΟ 1/.Uψ(ι 1j ΤQl':ΊίJJνει στη φι.οιΊ/)cι των δι'ντρων. r.(ιί:Jένα TOL'::: 
r.ί.είνει. μέσα mην ψι 1z1j τοι'. τη μεγcί.λη αυηj αyν1j cιyάπη.

Μο.θ. - Θrλετr νcι :τείτr. υyα.ι-τητέ rιοι 1 bιδάσΥ.<ιλι'. ότι ο άν!:Jρωπο:::
είνω ανί;-:ανο; για μια :τρcιγματι;-:1j φι•οιο λcηοt·ί<ι: 

Λσοψ - Δεν θέί.ω ;,:αθόλου να πω ω•τ6. Θα 1jτυν απι'tu-τι.οτι.κ6 να 
ιμ1.νταστu·). ότι ο άνΟρω:το; έγινε υνίr.<1.νο::: ν· αγcι:ιrψπι τη Φιiση. μι' 
τον τρόπο που την αγαπάει {νυ αηδόνι. 

Μυ.θ. - Δυυτι•zυ');. bεν είμυστε όλοι :;τοιητι';. 
Άσοq. - Οι :;τοιητέ::: την α"(αποί1 ν με τυ χειρότερο τρόπο. 11 

αγάπη. :;του γίνετω επcί.γyελμα. παύει να είνω ιιγ<ί.πη. Ι Ιαρεξιjyψπ; 
την :ταρομοίωσ1j μου. Και δεν υπάρχει μεγιιλί•πρη ::τυρι'ξ1jγηση ιιπ· 
τη ΟLΙ'(r.ριο η  των :τοιητι;Jν με τ· αηbόνιυ. Το υηb6νι c'\εν Υ.(ινει ποίη
ση. Τη ζπ μΕ το τρυγοι•c)ι TOL'. 1-1 bωψοριi μου ψυίνετω είνω μεγιί.
ι.η. Ai.i.ci ·rιυ να λείψΟL'ν οι πcιρι:ξηγ1jσΗ; σο1 1 � ιινιιλι'ω: Θυ ι'ίνω 
cι..-τri..ι-τιcπιΥ.c5 να φυντcωί:Ju'J. ι5τι ο άνΟρωπο; ι:ίνω υνίΥ.υνο; ν· υγυ
jΤJjσει τη Φί1οη με τον τρόπο. :;του την υγιι.:πί.ι'ι 1·ίνω λιΊ;-:ο;. 

Μυ.&. - · Ενα::: ί.ύr.ο:::: 
Λσrψ. - Γιυτί c5zι: 
Μυ.θ. - Μοι• ι•ψu'ινπε. ί.ω.;τ6ν ίJ."(ίΙ..ιψέ μοι• c'\ιbιiο;-:ιιί.ι-. ω; πιφιi

bιΤ(μα. τη φι 1σιοί.1ηρείυ. τοι, ί.ιΊ :,,:01 1 : 

ΛσιΗf. - Γωτί σε Τ(..JΟμ(1.ζοι1ν τυ πυvι1.bείΊμυτυ: 1 ·ιιι. τη ΨιΊοη zω 
τη ί.υτρείυ τη:: δcν ι 1πιί.ρzοι 1ν ί.ι•Υ.υι Υ.ω ciνΟ(_)<ιJ:;τοι. 11 φυσιολrι.τuι:ίυ 
τοι1 ί.ύr.οι• είνω υ.γν6τιχιη ιι.π6 τη ψι·οιοί.ιηρι:ίι1. τη; ιιψιιίυς Υ.υρίυς. 
ποι• Ουυμcί.ζι-ι τι:: rμψι 1zιc; ομοuφιι'; τοι• φι•οtί'.οιΊ ΟωΊμιηο;, μι' τον 
τρόπο. ποι 1 Οω1μι1.ζει ι'νCΙ. ιf:-τιπί.ο r.L ι'νCΙ. ψ<5LJι'μι1.. Κω. ι·πί τϊλους. 
{νυ; ί.ί1ί'.ο; hι:ν :τί.ηγυ'ινιcι :-τοτί: το ωρυ.ίο jIΠJr.o. '(ι ιι. νι1. του Υ.λι:ψι:ι 
ΤΟ zι•μό του. οιiπ r-1ιί.ζιι φωτ(J. ΟΤΟ bcioo;. ΊΙU \'(Ι. φι'vι·ι ΠΙΟ Υ.οντ(ί. τοι, 
τη (-\οσr.ή των προ(-\ιί.των. Ενιι·J υt ι1νΟuωποι ... 

Τνυ ;,:ο;ιΛbι υ:-τι5 τοι 1 ; φι•οtοi.ιί.τu;-; των ι ί'.hρομυ'Jν ους ί'.c1.νι:1 
μΕΊυί.ιiτερη φΟοριί. οι- μω. ;,:οιν<JJ\Ιίυ δέντρων υπ· τη φΟοψi, πο11 
ί'.ιί.νι:ι {νu ί'.οπ(i.01 ί.ιΊί'.ων οι' μω ·,ωινωνίυ. u.νΟuι;αων. Γι.ιι.τί, λοιπιSν, 
u.ρνιέοω τη φυσ1οί. ι11ΙJΓίι1. 101 1 ί.1Ί ·ι.οι 1 : }:ι (\ί·(-\ιι.ωΊνω. πω; υπιί.uzι:ι.
Κω σε (-\εβωι;1νω ιι.r.<5μu .. ότι (J" U.Ίu.:;τ1jοο1'1ιΕ ;τuιι."(μuτιί'.ιί. τη Φ1iοη,
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6τυν την ίιyωτψω1ψ1'. μι' την [\ίιΟιϊ(ι (L'(ίί.:;τη των (Ι:rvιμιυ'ιν -ι.ω των 
Π(_)(ΙJΤΟ'(Ι'ν(,-)ν ( ινΟv(,-J:;των. ΛΊ.ίΛ Ι' ίνω -ι.ωv6; \'( ( zωvι ο()ο ιΊμ 1·. 

ΜιLΟ. - (-)ι'λrπ ν<L ου; -ι.λrίοω Τι) Π<Lψί.Ο1 1 (_)(J. <Lγιι;τητι' μοι• h1hιί.
οκυλ1': Το <Lγιιί.ζι τη; νι'•zτις <LίJΊ.ίζιΊ ν<L μ.JιιιίνιΊ στο <�ωμιί.τω. 

Άοοψ. - 1:11χιφιιπι,'1. κυλιS μοι• πωbί. Ι:ίνω μια ι�ο11ίχιιϊ ποι• (Jιι 
την κιί.νω μον<Lχ6; μοι•. 1 l (_)ιν κi,χίοω το πυψί.Οι,uυ. Uέλω να -ι.ιιί.ηνι•
χτίοω, O(LV π(ιντυ, το Υ.1 1Π(((_)ΙΟΟ(i-Υ.ι l'Υ.Ι'ίνο ΤΟ\ 1 (L\ITIY.ί)l.\1011 ί.ι)(fιΟ\ Ι . 
L:Ξίνω ι'νιL; Π(LλιιS; μοι• ιr ίλο;. () %(Lf.1Ίπvo::: <f,ίί.ο::: μοι,. 

Η ΣΙΩΠΗ 

ΤοιJ Μ. Μα(π(!J.ιγκ 

«Σιωπ,j Υ.ω Μι•οτικότη;!» ιινιι<fJ<1Jνf·ί ο Κϊιuλαϊλ. Βωμσ11::: π<Lγχ6-
σμω; λιιτ(_)ι'ί<ι; Οιι έποι·πr νιL ι•ψιίιοωμεν προ; τιμ1jν τοι•;. 11 οιωπ1j 
rίνιιι το ιηοιχt·ίον ό;τοι• bιιαλιί.οοοντω τιι μι'γ(ιι.ιι τιι ι'uyιι: μι'οιι 
ιιπ6 cιι1τ1jν (ινίιπηί)οιΊν τ{λι·ι(ι ;,:ιιι μΙ''((Lt.6πι>ε;ΗL ιπο <ι ω::: τη:: ζ(ιηj::: 
χω ΤΟ ΚΙ 1(_)1(((_)χοιΊν. 

Όχι μ6νον ο Γοι1λιι'λμο; ο 2:ιωπηλ6;. ιιλλcί. %ω 6Ί.οι οι οποι•bιιίοι 
άνΟuωποι ποι• ι'γνcι'J(!ΙΟα. %cιι οι ολιγιίηrιΗJν bι:τλωμcί.τω %Cιι οι οί.ι
γι,'Jπρον ΟΤ(_)<LηJγι%οί. ιιπ6φrι1γ(ιν να φλι•cψοι1ν ι�ιυ τcι όοα εοχι'bίcL
ζcιν Κίιι 1'ί'>η1ιιοι1ργοC,ιΗιν ... Τα λ6γιιι 1°ίνω ;,:ι cιι•τ(ι πολιΊ ο:-το11i'Jυίο 
πρ6γιΗι. Όμω; ί'>rν είνω %ω το οποι 1ι)ω6προ. ιSπω::: το λι'rι ;,:ω η 
Ελ[)!'ΤΙΥ.1] !'JTl'((_)Uψ)j: «ι-\ργ11(_)ό το μίλημυ Y.(LI χvι1σ6 ΤΟ oι/)JT(L». Ί 1 
6πω; Οιι 1jταν κcιλl'τε(_)cι: Τιι λιSγια rινω :η_JιSο;,:cιι(_)(ι %ω η οιιιιπ1j 
αιιύνιrι. 

Ό;τω; οι μι'λισιτι•; εργrιζοντω μόνο οτcι ο;,:σπιν(ι. έτοι %((1 η 
σχ{ψη ι•ργ(ιζπω μόνο στη οιω:-τ1j. και η αρεη1 στη μυστικότητα ...
Μόλι; αρχίοωμε να μιλοί-μr rι•Uί•; ωσ()cινόμrΟcι ότι ;,:cί.:;τοιε; Οεϊ%έ; 
πόρπ; κλrιοι•ντϊ-ιι. Γι' cη•τό πολί• {f ιλίίργι•ριι ;,:ρcιτο1Ίμr μαζί μα; τη 
uιωπ1j ... Ό.τι θα rνθι1μ1jστε από ι'νcι :-τοόσω:;τον :;τοι� βυθί�τατιι CL'fCL
π1jσcπε. δrν είναι οι1π τα λόγια ποι• rί:τr. οί•π ω χειρονομίcιι ποι• 
έκαμε· r·ίναι οι στιγμέ; τη; σιω:τ1j; που εζ1jσcιτε μcιζί. Διότι η ποιό
της: των ιπιγμcύν τοί-των τη; σιω:τ1j;. σcι; cιπο%(ιλι�ψε την ;τοσ6τητcι 
τη; αγϊαη; %αι των ψι•χιύν σα; ... 

. ·1.τιί ro 1-iι/3λ1Ίι rυι·: «Ο fJηυιιι·ριί:: τιu�· τιι:π11•ι,j1•». ,ιιπιψι, . .\'. Κιι�ιι1'Τ�rί%ΙJ .

. ·IIJιji,ιι /1)/3. υιί .. 3 - 5 
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ΠΟΛ ΥΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΕΣ 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

Του Σπύρου Νάγου 

Φιλόσοφο; zω.ειτι1ι ο zατανο�jοα; τον σ;-:ο.πόν της υπάρξ[(!Jς 
του ω; ΕΓΩ zω ότι η γνιι'ΗJι; τοι• αγαθοι• πυντό; πρcίγματο; έγχι'ι
τω ει; την εr .:Ηιίδι:ι•οιν zω ι'ι; την εzί.έπτl'νοιν των διανοητιχriJν τοι• 
δυνάμεων. Ο φιλόσοφο; ερει•νά. ανιιλύι'ι. zιιταμπρr:ί. οπουδϊιζι'ι 
τα; ιδιότητα; των ει; την Φι>σιν ι•παρz6ντων α\rτιzειμένων. ι:πιμε
ί.είτω την :τρ6οbον των zοινωνιιiJν. ι::τοΟ<ίλπει την ω.1jθειαν. ΤΙ;ν 
zυθιστά zαθοί.ιzόν νcSμον ει; :-τϊιντυ; zω ι'\ιοrί.οr.ι'ι ότι η ιι),.1jΟι'ιη 
είνω το zέντρον :τέριc του οποίου πρέπι'ι νcι πr-ριοτρέφεται jτtt; 
r.ίνθρω:το; zω δι · cn·nj; νιι υναγνωρίζει την zαηιγωγ1jν των ιiλλων 
ανθρuJπων zω εν 01 1νrzι'ίu. νu. ζητϊι την ;,:cιθολιχήν τελειότητα. η 
ο:τοίcι επιτυγzυνομένη Μδει ει; πϊιντυ; τυ ί'.ί'ί'.Π]μένιι. υ.πι5 τη; 
Φύσεω; :ηJονόμια. 

Ο φιί.οσοφο; ο:το1•δϊιζει πι.; ατεί.είιι.; των υνΟrωπίνων ΕΓΩ. 
υνυζηηί την ωτίcι.ν των zω υπολογίζων ;,:ιι.Οοι'\ηγrί τους ατελείς ιις 
την πρόοοον. Δι · αυηj; τοu τηc ινεvγείυ; ιzμηδι:νίζει τας ανθρωπί
να; αδυναμία; ι'ί'. των οποίων u.;τορρ(ουν ω έριδι-;. ο εγωϊομιSς. η 
φι ί.α1 •τίυ. το υ.τομι zόν οι,μφέρον zω το μέγι οτον Πίί.ντων το τυρcιννι -
z6ν ;τνεύμα. το οποίον z<Lί)ιιnϊι την υνθρωπ6τητtι. ως υγί'λην, μηδϊν 
γνωρίζοι•σαν zαι φερομένην ιι.νερμιί.τιο τον ωτιS τη; ισχιiος των 
πρυγ μι.ίτων. 

Ο φιί.όσοφο; προσμι'τvc.ί το μέγεΟο; zω την πτιρρο1jν εν6; 
έvγοι' ε:τί τη; ιι.νΟvω:τίνη; :ηJ06δο1 '. 1 •ποί.ογίζr ι τυ; μι'τu�ολιί.ς των 
υνί:Jvωπίνων Οr.rψι:ων. zuτυ.μπrιί. το έbίι.φο:: ,πί του οποίου το 
u.νθριι'Jπινον οu'ψυ bύνcηω να [1υδίοει υνυί.6'(ω:: τη; αντοχής του
zω zυτόπιν εvγcί.ζετω. bίοων ει; u.υτ6 την cι.νrΊ.i.o'(OV τvοφ1jν τη;
ο:τοία; η υψψοίωοι; b11νu.τcι .ι νυ ωφιί.ψπι την cι.νΟ(_)ωπίνην ψυ;ι:1jν.

Ο φιί.ι5οοφο; u.φοι• :τρu'ηον γνωΙJίοει την υ.ιτίυ.ν zω τυ υ.ποτελ/
οματu. τη; δημιουργία; των [ΤΩ. ι•ποί.ογίζι:ι ποίων μέσων έχουν 
υνc1.γ-1.ην. δίδΕι την cι.νcί.ί.ογον ι:i.[1•Οεi]ί(.(ν. νομοΟπεί νόμους των 
οποίων η Εr.τϊί.εοι; επr1φίπω ι'ι.; υ.υτ6ν. ;ι,υτu.ποί.ι:μr:ί. νόμους r1Οί
zου; zuι ΠU.ΙJfJ.!Ί cSi.u τυ μι:ου hω. των οποίων οι 11.νΟρωποι. Ου 
Ο1Jνu.ντω νυ ΟιυzΙJίνοι•ν μr:τcι.ξ11 ωφιί.ίμων ·ι.ω μη ωφεί.ίμων zοι.νω
νι zuJν νόμων. 
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Ο ψιλ6οοφο; οποι1b(ίζι-ι την ΦιΊοιν %ω τυ; ί.�-ιτοι1 1Jγίι,.; τη;. τω•
τίζr-: ι την ι)υιί.οι ν τη; ι,ινΟ(_>ωπιSτητυ::: ι,ινυλιSγω; τη::: ι· :;ι· ί.ί::Ξ 1· ω::: των 
01 1ν(ψΗί>ν τη; μι· τοι•; φι1οιΥ.οιΊ; ν(iμοι•;. :rτοΟιο ί όιισ-:ω,'>; την oι•ozi' rι
οιν των ψι1 01%<J>ν νιSμων μι· τοι•; Υ.οινιιJ\'Ι%οιΊ; ί'.ιι.ι ι)ιbιί.ο%ΙΊ ιSτι τι> 
κιη(ι. ΦιΊοιν ί'.ι-:ιν rίνω έργον ί.ογι%!J'ιν ιS\Γrι,Jν. Ο φιλιiιΗ>ψ>::: ιινυζητrί 
Η; τυ; λι·ιτοt•ΙJγίι,ι; των ψι101%ι,·ιν νιSμων το ι·::Ξ. υι•τu·Jν :τ(_>ο%ιΊ:;ττοντιι 
ι,ιποτΓλι'ιφιηι,ι κω hιυ τοι, τιΗSποι• ωηοιΊ %ιι0ιοη(>ν 1011; ι•πολογι
σμοιΊ; ·ιοι• οιιφι·ί; κω ιαuιf)ι'ί; ι)ιΊνιιτω νι,ι Ι'(_>γιί.ζπω ::τιιιιιω%ϊt•rι
ζων κοινωvιyοιΊ; vι5μοι•; ιϊ:Ξ.ίοι1; λογι%ι(>ν ιiντων. 

Ο φιλ6οοφο; ί't•ρίοκπω υπιιντιιzοιJ τη; ΦιΊιπω;. οι (){ι,οω.μοί 
τη; ψι 1 χ1\; τοι1 πιψιαολοι•Οοι Ίν %ιιι τιι; ι·ί.ιιzίοτιι::: ί.ιΊτοιψγίι,ι::: 
πιιντιS; 1 1 ΠΟΥ.Ι'Ι!ΙΙ'νοι• Υ.ω ι,ιντιΥ.1'ιμ ι'νοι1 ω•ηi; Υ.ω ι)ιιι. 101 1 τ(_)<"JΠ()\Ι 
ιωτοιΊ κιιΟίστιι.τω γνc;)Οτη; των μι•ιπηοίων τη; ί'.υηj; %ιιι Κι νψπω;. 
ν6μων των ωωίων την ι'ν γr'νει λειτοι•ΙJγίι,ιν ι)ι·ν r'χι-ι ιαιiμη %ιιτι,ι
νοψπι η ιινΟοωπιSτη;. Ο φιλ6οοφο::: πιι(_)υχοί.οι•Οrί την Εςr'λι::Ξ.ιν των 
ανΟρω::τίνων ΕΓΩ. την πιιvιιl\ιί.λιΊ μι· την ι--ξι'J.ιξιν των οι•οιυ'Jν τη::: 
ΦιΊ ιπω;, ()ιιιχuίνων ι·χ τη; πιφιψολ1j; τωΊτη; την ιΊ; ΙΤΩ ουγχι'
ντρωΟι,ίο<ιν bιΊναμιν τη; ΦιΊοrω; χω %<ι0ίιπιιτω γν(J·JΟτη; τη; ι)ημι
οι•ργίι,ι; π(ωη; ουνειο1jσι'ω; bου'>0η; ι'ι::: την ΦιΊοιν. 

Ο ψιλι5οοφο; δϊχπω ω; cιφη(_>ημr'νις πι::: ι)οξιωία; τη; αν0ψ,J
π6τητο; :τι'ί__)ί πιιντό; πρcί.γμιιτο; χιιι Θ1,οηjΗ1Jν. μι'χρι; 6τοι• %(ΗΟ(_)
Οιίκπι χ<ιι ιιντιληφΟεί ιδίοι::: 6μμιωι πι,>; r'χοι•ν %ω ποία η ιι)ιι5τη; 
χω η Ι'Πψ(.)01] εχcί.οτη;. ιινιιζητι,'>ν b,, ι'L'()ΙΟ%Ι'Ι τcι::: οι•οία; των %ω 
χcη(ι την Lιν(ιλι�σιν των οποίων bιrιβλέπι'ι τrι::: ιbιωτέρυ::: i)ι•νιί.μrι:: 
των. Ο φιλ6οοφο; ι'(_)ι'ι•νcί. π(ωαν προοωπι%ιSτητιι !'t; οιιινόψτοπ 
μορφ1jν χαι ι•π6οτcωιν %rιι αν rι•οίο%πω. r:Ξεηί.ζει την χιι.τυγωγ1\ν. 
την αφπηρί<ιν χω την ιbι6τητ(ι τη; %Cιι bω τοι• η_)(i:;τοι• ι,ιι•τοι1 ι)ιΊνιι
τω ν<t γνωρίζι'ι εχ<ί.στη; μορφιj; την j)αUμίbιt Η; την οποίιιν ιινιj%ιΊ. 
f:πξηγL1>V ει; τοι•; άλλυι•; το φων6μι'νον των ΕΓΩ τυ')ν fι:: την ΙΊ1ν 
ει•ρισκομr'νων rι; διαφόροι•; ι•ποοτr'ωtΊ; %αι 1\<ιUμίbα;. 

Ο φιλ6σοφο; τηρεί rι; την bιcίνοιϊιν τοι• :τάοcι; Τ<ι; (ιντιί.ιjι,ι'ι; 
και ανακεφαλωώνrι Τ<ι; γνι6σει; του οι,μ:ττί•σοων ω•ηί; ει; βuUμιSν 
απλοι•υτάτη; χαι σuγΥ.εχριμένη::: ι:%ψρcίσεω;. ούτω; υ'Jστε νcι επ.ι
βοηθrί τοι•; άλλοι•;. bι6τι η μα%ρ(ι αν(ιλυσι; %ατcί. την εξωτερί%Εl'
σιν των γνι6οr-ι6ν τοι1 χ<ιl)ίοτcιτω btΊσ%ΟΙ.ο; !'% τοι1 λ6γοι• ιSτι bι'ν 
δίiναται να ομιλιjσrι ανcιλι1τι%ώ; :τcρί 6λων ω; ε% του μι%ρού zρονι
χοί• διωπιjματος το ο:τοίον έzcι cι; την διάθεσίν του. 

Ο φιλ6σοφο; cχ:τωδει•ει τα; ψυχιχϊι; του δι•νcί.μrι; υ'Jστε να 
δί•νανται αυταί να αντεπεξέρχοντω %ατά ;τάση; επιρρο1jς %CΙ.L προ
λ1jψεως αι οποίαι 6ταν rισχωριjσοι•ν ει; αι•τά; φθείρουν τα; ανθρω-
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:τίνα; δι•ν(ψε ι :. 

(Α:τιi το /31/3ίJίι ,//:111; ιι;Λ·υχπο:: .Jιr'xiιr,11 ύ.ο::» � .. f.:.. .\'ιίγο::. ,,ιιιψ•ιι /99ϊ. ιιrλ 22 - 2-1) 

Η αρμονία της καρδιάς και του νου 

.::.ερετε πώ; δούι.παν τα ;,:αριί[1ω στο :;τ(ψεί.Ο<iν: Κ(ίτω. 11τιιν οι 
μηχυνι;,:οί :τοι• ιι.uχοί.οι'•ντυν ν(ι γεμίυοι•ν με ;,:ιίρ[)οt•νιι τους: (ιηιολ�'
βητε; ;,:ω. χfiρη ο· αυτού;. το ;,:ιφ<ίβι :τροχωρuίiοε. Οι ίδιοι  όμω; 
μηχανιzοί δεν έ[-\ί.r;τ(ιν την ποψίιι τοι 1 %C1Qίι[\ιο11 · χuειαζόηιν {νcι; 
%ίι;τετάνιο; r:τcί.νω γιυ νυ αοχολείτω μι· την z<ιτΕί•Ουνοη χω νυ 
δίνει διωιιγέ;. ιιλί.ci μόνο; του δι:ν μ-!ιΟl_!οί1σι' ν<ι κ(ινι:ι το κιιρ(ιf-\ι ν<ι 
προχωρεί . 

. α υ;-:όμη μιu. ει;,:όvu του <ινΟψ;Jπου: οι ουγχινψπι;. Τ<ι οι1νίιι
uΟ11μαΤ<ι. τα ι-'νοτιzτu. είvω τα zαύσιμυ που πρfππ νυ βιίλεπ: ιπον 
υτμοί.έβητr1 γω νιι μ:;ωρι'οει το ;,:ιιρ(ίβι νυ προχωρψπι. Λν <Jμυκ 
δι:ν L'Π<ίvχει %ίί:τοιο; 1.Ο'(ι·ι.ό; ;,:υι φωτιομένο; επ<ίνω γιυ να το Οtί't'
Οί•νει. το zuρci(-\ι Ου γίνcι r.ομμ<ίτω ... 

Ο. ι1iffωr;ι,ίιι (// ιπξοι•ιιί.ι%ιj rJ1•1YJJIIJ, οι-λ. (J5) 

Αφu.ιρι'οτε υπ· τον (ι.ν!Jρωπο το ι 1ποο11νrίδητ6 του. τι ()' (ιπογίνι:ι: 
Δεν 1 1π1jρξε :τοτέ ;,:υνεί; χωρί; 1 1ποουνιίδητο. Κι· οι διιιφο(_){c μΕΤ(ι
ς11 των αvί ➔ρ<;Jπων βυ.Ομοί.ογοι'1ντω (ι.:.-ϊ την ποι ότητυ. r.ω τη δuαοτη
ριότητυ τοι,1 υποουνrιδ1jτοι 1 των. 

Μrιι'πf_)ί.ι�r;% Μοι•r_Jι'%ιικ, ( JX(J2 - J!J42) /JιιiuηJΙιι( J!ι'ί.ϊιις ιιι).ι,ιιrJΙ/rις, ιίψηι ιπι
%1;:; ΟΙ'r/UΟΙ(ι'ο:; %ω :τοιητιjς (,,Ν Ι:Ίπι'rι", 1/21 JIJ."iX 

02-"ηj11Ιυιοη ,,fί.ιοοι·: Ίίι ι·,-rιΗJιΨι ι'rίητrι ουι't,πω ιι.:;ι,; τη μιJΙπrηιιJγt%ή φιλουο
Ιf 1Ί1 ως το Οf_!Ί.ι-ι'r1 τη:; 1;•ι-ι.ψ;. 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΖΩΗ 

Του Λι:ιίινηιιτου κυ.ι ιιι:βαιιτυύ αόι}φού μας 
Κωιιτιί ΜιλωιΗψrfπουλου, ιόρυτιί τοιJ «/λιοοιJ,,, 

Είνω χ<ινι·ί; «π<i τοι•; υνΟψ.�'ηωι1; ι·ι,zυuιυτημένο; υπ6 τον 
η_Η5πο τοι• f\ίοι1 rοι1: Ιδίω; rι:;τ6 τον Ί(Ηiπο τοι1 πvι-ιψrηι-,,:οι·• τοι• f\ίοι1 : 

Λπ6 τον ψ<iJω τη; πνι'ι1μωι-,,:1j; το11 ζωιj;: Δηλ<ιi'ηj, ωτ<ί.uzι·ι <ψμονίrι 
μι:τα!Ξ,ι'1 των ι·χδηλυJΟι'ων τοι, fΗοι, 1011 -,,:ω ι,σίνων :τοι, Ο<ι ι';[ι0ι,μο1·,_ 
ΟΕ νu Π<ψοι,οιϊιζη orLV πνι'ι 1μυτιΥ.6; ϊινΟρωπο;: 

rvιω.λον ιiχι. Δι6τι Γίνω στη <ι ιΊοη το11 ανΟuιίηου V(( ί-.<ιzτrψ<ί. γω 
μιιι ε11ψν1'οπuη. γι<ι μω πληuι'<Πί'l)!] ζωtj. Ζω1j ω[Ελ1-ι 1Οι:uωμι'νη 
<ιπ6 τι; μιr.!__)ιiτηπ;. τι; <t0λιότηπ; Υ.ω τι; 6ι·ομ1-ιΊ01Ί; ;ω1• :πuιοuί
ζουν rην 1)_ι'ι1Οι-ι_)ί<ι τοι, πνι·ύμ<ιτο;. την 1'λιι 1Ο1'ι>ίrι η1; οχι'ψι'ω; Υ.ω 
τη; bι<ιγωγιj;. 

Είνω πιινυνΟuι()πινο το <ιίτημ<ι yι« μω πληuέιπι·uη ι.ωtj. ιι)ίω; το 
ιιίτημ« Υ.ιί.Οι· :τνιΊ 1μιηιΥ.01Ί <ινΟuι(1πο1 1 γι<ι μω :τληοι'οπvη ζωtj. 

Ίϊ είνω ο λι-γιiμι-νο; «πνε1ηι«τι-,,:ι\; r1.νΟvω:ω;»: 
Είνω :η_)(ιγμ«τιr.<ί. μω <ιν<�°1πvη ι·-,,:i)ιjλωοη τη; ζωιj;. μι τ <ί.<ΤιΊ::: 

φιλϊιλληλι·; ,ωι «λτυοι 1ϊοτιr.έ;. tj Υ.ινι:ίτω ωτ6 την ι:ν<ιγ(J·,νιrι :ψο
ο:τ<1.Ο1'ι<ι ν« ι·:;τιfl<ί.λη τον ειιι1τ6 τοι•. τον υ:;τοίον το:τοΟιπί οτο -,,:{ντuο 
ΤΟ\Ι :ειΊμJι((\'ΤΟ;: 

Λν<ιγνυψίζfι ΟΕ 6λοι1 ; τοι•; οι1νrινΟιc_κύ:;τοι1 ::: τοι• το ιΕψ5 6ιr.ιιίωμ« 
τη; 1'λι·ι1Οι'Qί«; τη; οκέψι'ω; Υ.<ιι Υ.LJίυεω; ιj Είνω μιοιιλλ6i)οξο; κω 
πτιΟι•μι:ί ν<ι ι -:rφι'ιλη την :τνΕιψ<ηιχιj bι.- υ:τοπίιι τοι• ι':τιίνω οτοι•; 
<'ιλλοι1 ;: 

!Ξίνω ι'ν<ι εξι'ι1γι'νιομένο :τvυϊ6ν :τρ<ιγμ<ιτιχυιΊ :τολιτωμοιΊ _ :τυl'
/)<ωίζπrιι <Πον υλληλοοε/\αuμύ χω ιττην αρμονιχ1j Ul'μf\ίωοη -,,:ω 
uυνrργ<ωί<ι των ανΟριύ:των. 1j είνω ι'νιι Ι'Υ.<ι,ι•ί.ιομένο :τίc)οϊόν zvεω
χο:τημϊνη; ιeοινωνίcι;. οτην ωτοί<ι επιΥ.ψ1πί ο νομο; τη; ζοίiγχλυ;. 
το δίχωον τοι• ιuχLΙροτέροι• ιeω ι'ν«; «νηί.tιj; ιι\'Ταγωνιομό;: 

Είνιιι ι'ν<ι cινUρώ:τινον ον :τοι, cιγιι:τϊι τοι•; 011νανΟρu·1ποι 1 ; τοl'. 
ποι• χcιίρι'ι yιcι τη χαρά τοι•; Υ.αι :rονι-ί γω τον :τόνο τοι•;. 1j είναι ένιι 
ανί:Jρωποrιδέ;. ΠΟL' cιyωτc"ι μόνον τον εαl'τ6 TOL' %ω δεν bιmϊιζει νcι 
πατιjοη t·:τί πτωμάτων: 

Τcι Ερωτιjμcιτα αι•τά είνcιι οl'οιιίJδη. Δίiσr.ολο ν· α:τω'Τ1jση χανεί; 
χατηγορημcιτιχcί %ιιι να :τεριλcίβη στην cι:rάντηο1j τοl' όλοι•; τοι·; 
ανί:Jρcύ:τοι•; 1j χαι τον ίδιον άνθρωπο uε 6λε; τι; στιγμέ; τη; ζωψ; 
TOL'. 
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Γιατί μέσα σε ;,:άΟε άνθρωπο συνι•π(ιρχι'ι ο ανώτερος κω ο 
;,:cιτu'ηερο; εcη•τ6;. ο Θε6; ;,:αι το ;,:11jνο;. Άλλοτε εκδηλοί•ται ο 
ένα;. ω.λοτε ;,:υριαρχεί ο άί.λο; «Ου γαρ ο θέλω :τοιώ αγα06ν - γι)cί.
Cf ει ο Παί•ί.ο; ;-τρο; Ρωμυίοι•; - . «αλλ" ο ου 0έλω καχ6ν . τοι;το 
:τuάπω». 

Πνει•μcηι;,:6; ,'ίνω ο (ινΟρω:το; στον <ηοίον οι ε;,:δηλιί>ϋει; ποι• 
υ:ταγορεύει ο ανc,;τερο; ι:αυτ6; ;,:υριuρχοι•ν cαι'νcιντι των εχδηλι,'>
σεων του ;,:ατωτέροι• εαυτοι•. 

Η α:-το;,:άλυψη χω ;,:υριαρzία τοι• ανώτεροι• εαυτοί� είναι το 
:-τρu'ηο βψια ιc;,:είνοι• ,τοι• ί.cιχταρά γιυ μιc,ι πί.ηurσπρη ζω1j. Λι'ν 
είνω βέβωcι δι•νω6ν να την επιτιΊϊ.η ωτό τη μω οτιγμ1j οτην άλλη. 
Η επιτυχία (1υ ι:ίνω cαοτι'ί.ι-ι;μίι μίαψ1; :τροοπυΟι:ί(ι.ς ;,:αι οbι•νη
ρυ;ν δο;,:ιμcωιu'Jν. Λί.ί.(1 οι δυνατ6τηπ; τη; rπιτι•zίυς υπάρχοι 1

,
1

• 

Α:-τορρέοι•ν cαό τι; Οείι'; 61 1\'άμr:ι; τοι• υνιiJπρου ι'αυτοι; μίι.C:. 
Πρέπει να cαο;,:cι.λι•ψωμε τι; θείι:; δι•ν(ψι'ι; μας. νυ τις αφυπνίιτω
μι:. να τοι•; ΟυJουψι: το :-τuοβάδιυμα. Εξ ω.ι.οι•. νcι περιορίουψl' τι; 
;,:τψ1u'Jδrι; τ(ωει:: μυ; νίι τι; δι:σμεύσωμι'. ν<.ι τι; rξ<ι.φυνίσωμι:. Κυι 
τ<Sτε. τυι•τίζοντα; την ύ:ταuξ1j μυ; προ; τον π·γι·νrοπρον Ε<ιυτιiν 
μα;. Οα ε;,:δηί.υJσωμι: :τνι'υμ<ηι;,:ι,Jπρεc: π1οι'ιc:. Οίι οbπ•σι,ηιε για νιι 
γίνωμι: :-τρυγμcηι;,:6 εί.ι:ύθεgοι. οιισιαστιr.ί1 χuψJΙμοι 0101 1 ; (ι.λλοι 1 ::. 

ι:υδαίμονc:: ;,:ω Οι:ίοι .  Τ6η: μόνον Οα γίν01 1 μι· πουγμcηι;,:οί 
Ά νθρω:-το,. 

1-1 μεί.ϊτη του ι)ρόμοι• :-τuο; τον π•γrνrσπψJν Ηι.ι•τόν μαc: πu{πΓι
\

1
(,( μα; (t;((,((Jzοί.ήση με Π(_J(J)Τ(tρχι;,:όν ι'ν0Ι(iψ!:(_){)\Ι (Ι.ν Οrί.cιψ!" \1 (( ι·πι

τί1χωμr μω πί.ηρrσrερη ζω1j. 
Το ΔΓi.ιμzό vητό «Γν<iJΟι οω•τόν» Οί,ι ι·ίνυι πιί.ντοτr η ι,ιφπηuία 

μυ.;. Ο ι1νΟρωπο; οφι:ίi.Ει νι,ι γνι,J(_)ίοη τον ι·ω•τιi τοι•. νιt λ<ψη ι'πί
·rνωση τη; αί.ηΟοιΊ; υ:-τοοτcί.οευ'>:: τοι•. γιυ νιι. 1ι:-το(_Η'οη νιι. ι:ννοψrη
το1 1; σι1νυνΟvu'nοι•; το1 1 ;,:ω νυ του; uγυ.π1jοη.

Εξ rτc1ζοντι.ι; τον ι1νΟ(_)ω:-το οτην Π(_)ίl.',' 1ω.τι Ί .. 11 101 • ι •πόοτυοη. Ou. 
;,:υ.ταί.1jξωμε στο οιψ..Jιι'ψισμu ι5τι ι· ίνω ;,:υΟιι.(_)6 πνι· ι•μu. ψι  1z1j 11 νο·ι •; 
(ί.ί·rο ενδωφ{ρι-ι η ονομυοίιι.). ;του ι:;.ι,.οηi .. u'Jνπω οτον ψιJ01;.ι,.6 ;,:ιSομο 
με τρία όργανυ.. Με το ου'ψιι.. μΕ το Ουμι;,:ι5. ιιι· τη ο;,:{ψη. Μι: το 
οu'ηω ενε(_J"(Εί ;,:ω δέzπω του; ϊς<JΗΕ(.JtΊ.οιΊ ; ι·(_)�·Οιιψοιi;, (f1ί.r.πι,. 
ι.ιr.01Ίει .. υ.ισ()ιί.νπω πόνο 1j ηδον1j. ζr.οτη 1j r.(_)110, ;πίνιι .. δίψα, οι:ξου
ιιί.ι;.ι,.11 υ.νcί:(Ί.η. Ί .. 011uυοη). Μ;, το Uι,μι;.ι .. ιS - ποι• οι ιι.7ΙΟΊ.(_)1Ιψιοτιι.ί πνπ•
μυ.τιοτυί ;.ι,.υ.ι Θι:όοοφοι το ονο1ιr1.ζο1 1ν «ίl.OT(_)tr.ci οι;ψυ» - br.zπω 
τοι•; σι1νυιοΟημuτι-ι.011 ; Ερι·Οιιψο11; ;,:rι.ι ιι.νιι.:-ττιΊοιπι τι; ι:π1Ου1ιίrc: 
(συμπυΟι::ί. ιι.ντιπυ.Οι:ί. 11.γυπcΊ.. φΟον;·ί. μισεί. υπεgηφυνειiετω, 
φοβείτω, c1.φοοιι;JνΕτc1.ι). Μι· τη ο;,:έψη - ποι• οι ί1.;το;.ιη11φωτυ.ί την 
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οvοιυ1ζοι,v «νοητικ6 σιiψα» - or:zrτω τους vοητιΥ.οι•; εuεΟισμοιί;, 
ουγκuίvrι, οκέππτω, ΙΎΟυμιίτω, πuοr)rιίvει ω· σι1λλογιομυύς, ί.ιίvει 
π )()r)λ11μ11ω, 11vτυλλι1ΟΕΙ ιδrι:;, πτrξΓ(_)'((J.ζf'Τω ηΟι·ι.r; rvvoιε;. 

Αι1τr1 τιι τrίυ 6l_)ycιvα 1--κδηι.ιiΗπω; τυυ πνιύμιιτο; 11 ψι1z11; οτον 
υι1vηΟιομ1Ύο (ίvΟuωπο ()Εν ι•ίvιιι ούπ ιιvπττυγμιΎιι, οιiπ ι·νιιuμονι
ομένιι. Κω τ6π ο (J.VΟ(_)ωπο; (J.γπω %(Η ψέuπω, ω.ί.οπ ωτιS τι; 
ιιvάγκι•; τοι1 οιιηωτο;, ι1λλοτε απ6 τι; πrφοιψήιπι; του ΟυμιΥ.οιΊ , κω 
οJτιινιιiηιιτιι ιιπι5 τι; ι•πιιγοριιΊιJΕις τη; σκέψι--ως. 

Τοιοι1τοτuι5πω; υ ι1νΟuωπυς κι1uιιψχι'ίτω ιιπ6 τις ιιποΥ.ΤΙJμ{vr; 
οι,v1jΟι:ιι:; τοι• οu'iμιη6; τοι,, ιιπ6 τα Υ.υμυιν<Sμι-vα :τc1Οη τοι•, ιι:τ6 τον 
κιιΟιΙ'l>ωμrνοv τuι5πο tJΠOTl 1ΠίJJ00tJς λΕιτοι•uγίιις της ο-ι.έψΙ'(ιΊ:: τοι•. 
Ί:τοι 1"iμω;. ο ϊινΟ(_)(JJΠος bι•v ι-ίνω Υ.ιirιο; τοι• Εω•τοιΊ του. Είνω 
c1f�ουλον 6(_)yιινοv των σι,vηΟΓLι,·Jν τοι1 κιιι των πrιΟιiJν τοι1

• Δεν ι·ίνιιι 
ι-λιΊΊΟι•rο; \)l'cl' κω ί'V(1ρετο;. L. έν((V τrτοιον ι:ιvυuωπο οι ιι:τωηi
Οl'ις τοι1 οι,Jμιηο;. οι πιιρο(_)μtjιπι; τοι 1 Οι1μικοιΊ Υ.ω οι ι1πιιγοu1•ιΊοπς 
της (')ιιινοίιι; σι•νηΟέοτιηυ αλληλοοL"(Υ.(_)οtίοvτω Υ.ιιι ο ιίvΟrωπο; 
πιιριιπιιίι•ι, μη γνωrίζοντιι; πωον tφ6μο ν· ιιΥ.ολουΟψ;η. 

Αλλ' ο φωτωμι'νος άνΟuωπο; Οιι κϊινη Υ.ίtΟε φοψ:ι την ιψΟ1j επι
λογtj, εκλέγοντιι; ι·κι•ίνο πυιι ιΥ.ιινοποιι--ί τυν πψιγμιιτιΥ.6. τον ιινυΊπ
vυν ι•ιιιιτόν τοι,, τον εν εαl'τ<.ιJ «Θείον ΆvΟρω:τον»_ τοι• οποίοι1 6ργιι
νιι εκbηλι()(Jεως στον φυοικι5 Υ.όσμο είνω το φυσιΥ.6 σιιψυ. το Ουμι
χ6 και η οκt'ψη. Ο φωτωμιΎο; 6ν0Qωπο; b1°ν Ου φροντίση τι5οο νυ 
ικανοποujοη τι:: ιινcίy-ι.ι:; των οργϊινων. όσο τι; ανι1γΥ.ι•; του «Θι-ίοι• 
'Οντο;», το οποίον t·ξι1πηρπείτω bιιι των οργάνων. 

Αι•τό bεν σημ<ιίνει ότι Οιι παοιφελψ;η το φι1σιΥ.ό σύ·ψα 1j Ου 
κιιτ<ωτρέψη το Οι•μιχ6 1j Οιι πrριφρυνήοη τη οΥ.έψη. αλλι1 ότι Ου 
οι6οη (Π χcιθένcι ιι:τ· ω•τcί τα ι5ργιινα την πρέπουσα οημιωία Υ.ω 
ΠQΟΟοχ1j. ι6ίπε νυ επιτιΊχη την ωοστ(ιθμωη χω αρμονιΥ.ή σι•νεργιι
οί<ι σχέψFω;. Οι•μιχοιΊ Υ.Cιι οι6ματο;. για την εξυπηρέτηση του υνύ,J
τι-- ροι•. τοι• ευγενι-'ιπι•ροι• ευl'τοιΊ. 

Δεν πρόκειται. σι•νεπώ;. να περιφρονηΟ1j το φυσι;,:ιS Οu)μcι ;,:ω οι 
φι•οιολογιχέ; τοι• λειτουργίε;, που πρέπι'ι να ιΥ.ιινοποιούνται λογι
Υ.ά σί1μφωνα με τη οοφ1j επιτα'(Ιl τη; Φί,σεω;. Η Υ.αθαρι6τη; του 
σι6ματο;. η γι 1μναστι;,:1j. η φυσιολογι;,:1j εγΥ.ράτε ια. η Υ.αθαρtj τροφ1j.
η ν6μιμη ικανοποίηση των σεξοι•αλι;,:ών αναγκ<δν. η φροντίδα για 
την ηjρηση τη; ι1γιειν1j; τοι• σι6ματο; είναι :τρωταρzιΥ.έ; ι•:τοzρεύ'J
σει; τοι• φωτισμt'νοι• ανθρc6που. Είναι σφαλερ1j η αντιφυσιοi.ογιΥ.ή 
αντίληψη τη; παραμελ11σεω; τοι1 ο<6ματο; χάριν τη; ψυχ1j;. δι6τι η 
ψυχ1j 6χι μόνον δεν βλάπτεται από ένα γερό σώμα. αλί: απεναντία; 
ωφελείται. Οι αρχαίοι Έλληνε; οωστcι έλεγαν «Νοι•; υγι11; εν 
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σώματι υγιεί». Είναι εντελώς διαφορετιzό πράγμα ο περιορισμός 
των αναγzών του σώματος στα απαραίτητα. με την αποβολή των 
περιπών. τα οποία συν1iθως απορροφοιiν τη ζωτικότητα των περισ
σοτέρων ανθρώπων zαι δημιουργούν τη δυστυχία τους. 

Δεν πρόzειται. επίσης να zαταπνιγσύν οι επιθυμίες zαι τα σι ινω
σθψιατα. που αποτελοvν τις λειτουργίες του θυμικοί,. Είναι αντιφι 1-

σιολογιzό να χατα.πνίγωνται οι επιθυμίες. να σιγά ο συναισθηματι
zό; χόσμσ;. Πρόzειται χαι εδώ περί τρα.γιχ1jς πcιρεξηγ11σεως τη; 
ασzητιz1iς ιδέας. Αλλοίμονο στον άνθρωπο που δεν δονείται το 
θυμιzό του από συναισθήματα zαι επιθυμίες. Αλλci πρέπει να γίνη 
η απαραίτητη χάθαρση των συναισθημάτων χαι επιθυμι<όν. Να 
σιγάσουν. τα τcιπεινc:ί. να αποβληθοιiν τcι ολέ(·Jρια. νυ εξαφανι
σθοvν τα αz<iθαρτα. Να ενισχυθούν τcι zαθαρcι. να πολλαπλασι<ι
σθούν τα ι•ψηί.c:ί zω ωραία. Αυηj είναι η χ(ί(Jcιροη της ψυχιjς. 

Επίση; η οzέψη πρέπει να cωzηθ1j. <δ<πε νυ λειτουργ1j φυσιολο
γιz<i zαθαρά. εί.εύθερα. Να αποβληθούν οι ψπ•δεί::: πίστει;, ν<ι σω
μαηiση η μισcιλλοδοξίυ. να σιγ<iσουν οι φανυτισμοί. Η σκέψη νιι 
ί.ειτουργ1i ομcιλc:ί. ανεπηρέuστα. χωρίς δεισιι�υιμονίΕς. χωρίς παρω
πίδες. χωρί; προχαταλήψει;, με διωΊγεω. με υγcί.πη. με ελευθερίυ. 
Τότε το διανοητιχό συμπέρασμα θα είναι υzριf)έ;. (-)ιι είνω καλυζι,
γισμένο. θα είνω αληθινό. Αυηi είναι η προαγωγ1j τη; σκι:ψεως. 

Αποτεί.ούν. λοιπόν. πολύτιμυ όργαν<ι του υνΟρ<ι>που. τόσο το 
φι•σιχό τοι• σύ'ψα. όσο zω το θυμιzό. όσο zω η σzι:ψη. Διότι είνω 
<u-τυρuίτητο νcι λειτοι•ργούν zυι τcι τρίυ z<ιτc:ί τρnπο τι:λειο, γω νυ 
εzφρuσθ1i μ· υυτά εί.εύθερυ το πνειjμα. ψι1χ1i 11 νου;. δηλυδ1j ο 
πρυγμuτιzό; Άνθρωπος. Θcι είνυι. ί.οιπόν. λ<ί.Οο; νcι πιυτίσωμε τον 
Άνθρωπο με το ένα μόνον υπό πι όργυ.νυ της ι•zδηλ<;>σεύ'>ς του στον 
φι•σιzό zόσμο. Δηί.cιδ1j νυ υυiΞήοωμε την Πψ)ο1iλωσ1j του στο φυσι
zc5 σc,Jμα. όπω; έzυνυν οι Ρωμυίοι χυτc1 του::: χρ6νους τη; πcιρυχ1ηiς 
(zω σε υντίδραση επ1jλUε η cί.ί.ί.η εzείνη υΟί.ιότης το1 1 ιιντιφυσιολο
γιzού uσzητισμοιΊ των Αιγυπτίων cινυzωρητc,>ν). Ί-1 νυ αυξήσοιψΕ 
την προσήλωση στον συναισθημυτισμό. μυzρυcί. από κc1.ΟΕ επαψi με 
τον ρευί.ισμό του ψυσιχοιΊ zόσμου. , Η νυ αυξήσουμε την προσήλω
ση στη δω.νόηση, zα0ιοτ6μενοι <ί.χυ.uδοι zιιι σzληροί προς τους 
οι •νανθρ<;Jπου; μας. υ.πο βcί.ί.λοντιις τον πί.οιΊτο του ουνωοΟη μυτιzσιΊ 
zόσμου. 

Η ορθή διυ:ιωγ1j είνω η ισο<n<1.Ομιση :,,_ω το μ(τρο, που επιτυγ
z<1νοντω με τον zu.Οαρό Λ6Ίο zω τη δι6zριση. δηλυδή με την ιzu.
νότητα τη; ορθής zρίσεως σε z<1.Οε περίπτωση συ'(χρούσεως σκέψε
ως - επιθυμίας - πρc1.ξεως. Διότι πρέπει ν· <ιποzτήοουμε την ιχιιν6τη-



211 

τα - 6πως ΥLJ('ιψει ο Κuωvαμοίφτι οτο πuunu τuι• [)ι[)λίο «l:τc1 π6bω 
του Διbιωκ('ιλου» - νυ οωκuίvο�ψι' ι1οίοτω-:τυ ανc'ιμΗω οτο uπιηη
λ6 κ<tι οτο αληUιν6, ανϊιμ ι:<Jα υτο ωηiιωvω χω οτο οημαvrιzό, υνrΊ.
μεοιι οτο πu6οχωρο χω οτο ωu'Jνιο. Κω μι: την ou01i οιr'ιzuωη νιι 
πuυβι1ίνοιιμι· κι'ιUι: φυρϊι οτην zατι'ιλληλη εκλογή. 

Ν(ι γvωuίοuuμε, λοιπ6ν, τον ειωτ6 μυ; ι:ίνω το πριιηο f\ήμ<1 γω 
μω πληuι'οτιψη ζωή. Δι6τι αν bεν γνωρίοη u άνΟρωπο; τον ευυτ6 
τuu, <tν bι'ν <ιποκηjοη επίγνωση των ιιτι:λειu'Jν Υ,ω των οφω.μ<'ιτων 
τοι ι. πιι'J; ι' ίνω δυνιιτ6ν νυ αναλι'ι(\η τη bι6uΟωοιj τοιι; μι τον πuι:πο
vrα τu6ποv; 1 lu'J; ι'ίνω bι ινιιτ6ν νι1 ιφχίοη τη λ<'ιξειιοη το,, ΗωτοιΊ 

τοι1: l luJ; είνω bι1νατόν να υνιιγΕννηΟ11 οε μω ι-:αινοϊφγω ζωή; 1 Ιι,'ι; 
είνω bι1vιπ6ν νυ <ινανι:ωΟιi: Κω είνω τ6uο zρήuιμο zω ωρι1ίο να 
υποκτψ�η κιινΓ ίς την ικ<ινότητυ της ιη ινεχού; (tνανειιJοεως 1 

Χuι'ιι'ιζπω 6μω; <'ιγρuπνη πρυουχ1j, γωτί κυριιοοκεί ο κίνbl'νο; 
τοι1 πνι'ι1μιηικοιi t'γωϊσμού. ο κίνbι•νος της ιιπερηφί1νι:ίας. '()τ({ν ο 
άνΟuωπος ωρι1πνωΟ11 ί1Π6 την οουλι:ίιι των Πί10ίJJV ι-:ω των ι'ξιων 
και ιψχίοη μι<ι πι2οuπάΟεω βΕλτιιιιοιω; τοu Εί1υτοιi τοu, <1ντιμπω
πίζι'ι τυ ολίuΟημrι της <ωτcιρεuκιίυς. Ικαvυποι η μένος ί1Π6 τον αωτ6 
τοι1• ζητι-ί ι'πrιίvου; ι-:ω επιbιιίJι-:ιι αvαγνιιJριση της αρι-:τής του. 
ΑισΟ(ινπω τον ε<ωτ6 του υνώπρον r1π6 τοu; ουνί1νΟριιJποι,ς του. 
Αυτό; t"ίνω ο πνευματικό; ι:γωϊομός. Βελτίωοη όμως του εαυτού, 
ποι• οοηγι'ί ιπ μω τι'τοω <1νόητη ω•τcιρϊοzεια. δεν είνω πραγματι
κιi βr"λτίωση. Κcινένα; οεν ι:ίνω Ot' οωη να γνωρίζη τον βαΟμό εξι'
λίξrω; της ψυχιj; του άλλου. ΟιΊτε κω τη; οικ1j; του. 1-1 r:κτίμησή του 
με τ<ι ανΟρώπινα μέτρα και οτα(-Jμ(ι είνω αδί•νατη. Γι' αυτ6, ο αλλη
λοοεβ,ωμό; είναι απί1ραίτητο;. ο οεβασμ6ς προς φαινομενιι-:ιιJς 
cινωη:ροι•; και κατωτέρους. ο σεβασμός προς όλους. Και η τ<.ι.ι,Ηνο
φροσι•νη δείχνει σοφία. Ο οοφιίηερος είνω ο ταπειν6τερο; 6λων ... 

[ξ άλλου. ο ϊινθρωπο;. στην προσπάθειά του να βελτιu'Jση τον 
εαυτό του. πρέπει νcι έχη ξεκα(:)αρωμϊνη την αντίληψη 6τι bεν zc'ινει 
τίποτα πι'ρισσότερον από το καθιjι-:ον του. Ένα zαθιiκον που bεv 
επιβάλλεται εξωτεριχ(ι. αλλ' απορρέει από την εσωπρικ1j του 
ύπαρξη και αποτελεί φυσιι-:ιj και αβίαστη παρόρμηση του εσωτερι
κοι• τοι• κόσμοι•. Πραγματιι-:ιi ο c'ινθρωπος βελτιuJνι:ται όχι όταν 
καταβάλλει βεβιασμένη προσπάθεια - αι:ηj είναι μια εξωτερικιi. 
πρόσκαιρη και αβαθ1jς βελτίωση. που λίγο απέχει CL.ι,6 την υποzρι
σία - αλλ' όταν η βελτίωση επέρχεται ι-:ατ6πιν εσωτεριz1jς. αβίαστης 
επιταγ1jς. Όταν αt•τό γίνεται ι-:ατά τρόπο φυσιι-:ό zαι αt•θόρμητο. 
από ωωτερικ1j ανάγκη. όπω; ανθίζει το λουλούδι ι-:αι ωριμάζει ο 
καρπός. Τότε ο άνθρωπος δεν περιμένει ανταμοιβ1j. δεν επιζητεί 
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ποτέ. όσο χι· αν :τροσπαθ1jσοι1ν οι άλλοι να του την αποδείξουν μf 
τη ί.ογι;-:1j. 

Αφού. λοι.ι,όν. ο άνθρωπος μελεηjση ;-:αι γνωρίση τον εαυτό του. 
;-:αι γίνη ;-:ίιριο; των οργάνων τη; ε;-:δηλcόσεώ; τοι� στον φυσι;-:6 
zόσμο. δηλαδ1j χίιρω; των ;τράξειόν τοι�. zύριος των επιθυμιuJν Υ.<ιι 
των συναισθημάτων του. χύρως των σzέφεών τυι•. οφείλει να πι2υ
σ:τεί.άση :τρο; τον ανu'ηερον εαι•τόν του. Ποιο; πρέπει να είναι yι · 
αυτό ο ο:τλισμό; του: Ποιιι τα εφόδιά του: ένα απαι τείται. αλλ(ι 
βασιzό. Τα άλλα όλα αzολουθούν zατ· αναγχωότητα. Το ένα cωτ6 
το βασιzό. είναι η Αγάπη. Το δίδαξε εδdJ zω δυο χιλιάδες χv6νι<ι 
στην Παλαιστίνη ο «Υιός του Ανθρώπου». που ι'ίχε βρ1j Αυτός τον 
ανuJτερον Εαι•τόν Του zω είχε ταυτισθ1j με Αυτόν. zαί:Jώς το δια1j
ρυξε: «EydJ χαι ο Παηjρ μου εν εσμέν». Σι•νuJψισε την διδασχαλίιι 
του στην Αγάπη. Σ' αυηjν zαταλ1jγουν. όπως οι ορειβάτες στην υψη
λότερη χορυφ1j του βουνού. όλοι όσοι ανεβαίνουν στις ψηλές χορι1-
φέ; τη; αληΟινψ: φιλοσοφί(ις. 

Αλλά τί ι:ννοούμε όταν λέμε «Αγ6-πη»: Εννοοι'ψ.ε την Αγιίπη 
στην πιο χιιΟαρ�j μορφ1j τη;. ανυπόχριτη χω <ινιδιοπλ1j, χωρίς ι'πι
θυμία ανταποδόσεως. αμόλυντη από χάί:Jε εγωϊστιΥ.6 χρciJμα, απv6-
σωπη. πηγαία σαν το τρεzσί,μενο νερό μια; πηγ1jς του βουvσύ, ποι1 

v· απευΟύνετω προ; όί.cι τα όντα. επί διχυίους χω αbίzους, επί αγιι
θούς και πονηρούς. επί ομοφρυνούντας χω αντιφρονούvως, χωρί; 
bισταγμούς. χωρίς εξιιιρέσει;. χωρίς διυχρίσει;. Την Αγάπη που 
ανί:Jίζει. απί.1j χω ωρu.ία. σαν το λουλούδι χάτω ιιπ6 τη ζεοτασι.6 τοι• 
ψ.ιου χω που σι1ν τον ήλιο ί.ϊιμπε ι, bη μισυργι x1j χω ζωογόνος. την 
Αγάπη όπως την πε(!ιγράφrι ο Παύλος προς ΚορινΟίους. 

Όποιος αγαπά. δεν μπορεί να είνω σzληρός. Η σΥ.ληρότης είνω 
η άρνηση του βασιΊωιΊ νόμου του Σύμπιιντος. που είναι η Αγ<Jπη. 
Είναι η βαοιz1j zι1zία. bιότι είναι έΊr.ί.ημυ Ενιιντίον της Αγϊιπης. Εν 
τούτοι; <5ί.οι εμείς που μιί.ι1.μι τόσο ποί.ιi '(LU την Λγ<ί.πη. είμασπ 
χιιθημερινι;Jς οχί.ηροί προς του; συνu.νΟρ</ητους μυς. ί\λλοτε συνι:ι
δητά zω ω.ί.οτε u.ουνείδητυ. επει b1j έτσι το έzουμε ουνηUίοει, επει
b1j έτσι είναι χαΟιερωμένο να γίνετu.ι, επειb1j υ:τοιος. ι:ίναι ο πολιτι
σμός μας. 'Ενα; jΤΟi.ιτιομό; ασυνεπ1j; προς τον ιu.υτ6 του χu.ι απο
πνιχτιχό; ΊLίl την ψυzή 101 1 u.νί:Jρd>που. , Ενυς πολιτισμός που βαοί
ζετu.ι στον ανταγωνισμό χω στην επιχρ6τηοη του ισχυροτέρου, αντί 
νυ. βασίζεται στην αδεί.φιχ1j ουνειJγυ.σία r.ίJ.ι στην Αγ(ίπη. Αλί.ύ. ένυ. 
τόσο σοβαρό έγzί.ημα. 6πω; είνω η Οί'.ί.ηρ6της, δεν πωJει νυ. είνω 
έγzλημυ. επειδή το διωτρ6ττουν πυί.λοί. Ο νόμος της υ.vωποοόοιως 
δεν ί:Jα συΊzωρήση χυ.νένυ.ν. Η Νr:μεοις (:Jα ί.�:ιτουργήση γιυ όλες τις 
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ΠE(_)tJΠUJOl'lς. 11 ΦιΊοη τιμuψΓί όοου; πιι(_)ιιf\ιιίνοι•ν τοι•; ν6μοι•; τη;. 
Κω η Λγιίπη ι'ίνω ψΙJΟι%ός ν6μο;. Λν πψιγμωt%<J. 0O.uψι· νιι ι•πη
(_)ΕΤ11Οωμι' την Λγ(ιπη, ι5χι μ6νον μι' ί.6γιιι, uU.ιi. %ω μι· ιΊ_Jγrι. ιι.ν 
Π(Ηιγμιιτιχιi. Οι'λωμΕ να εξιωχ!jουιμι· την Λγι1.πη, πιιι'πι:ι νιι ι•ψωΟοι'•
μΕ Επri.νω ιιπ6 τι; 01,νΟ!jκε; τη; ι·ποχ)j; μυ;. τοι• τιiποι, ιω:::: %rιι τη; 
διιηωuψu'ωι:ω; του πολιτιομοι1 μιις. Νυ πuοΟιψοποιηΟ011μ1· νιι ,ψο
uέξωμι τον j(()νΟ των οι1νανΟί_)(J)ΠωV μυ; %Ul V(L μην (LΠοοτuι'ψωμι' 
το πu6οωπο υπιS τι; πληγέ; τιη•;. 

Lt 1νι·χι/Jς ιΎχλημιηοιiμι' %<nri. τη; Λγι1.πη;, μι- ι-J.ιιψί)!] ιη•νι·ίbηοη. 
μι' ιωι'1 γγνωοτη Γπιπολω6τητιι. Α; πuοο(Ξι,ηιι' π6οο rίμιωπ ο%ί.η
ροί ιπον πόνο των υ1 1νιινΟuι,)πων ιω;. Λ; πvοοι'ξωμι· πιiοον Ι"ίμυσrι· 
ιιbιιίψοιιοι οτιι (')ι1οτ�1χ)jμιιτ(ι τι>ι•;. Λ:: προοι'ςωμι· πιiοον ι·ίμιωπ 
βιψ))ΚΟΟ\ υτηv χuω•γ1i τη; (')ι1 υτυχίιι; τοι•;. Λ; Jηyοοι'cυψι' μ)iπω; 
απ6 ι'πιπολωιSτητιι uίχνυψι' κιιι•τιχ_>ιS λri.bι οτι; πί.ηγι'; τοι1;, μ1jπω; 
είμυοπ ΙΊΙΙ'ι; ι·χι'ίνοι ποι, του; πληγι,'Jνιψι-. Α; πvοοι':Ξ,ωμι· οτι:: 
uυνέ1π11'; των Ο%ι'ψα(>ν μυ; χω ι,τιίJι,μιι,'Jν μυ;, των πuι'ιξι·υ'>ν μυ:: 
κιιι πιιuιιλι.- ίψιΊ1Jν «Ι Ιη πιψι'j\ην: Τι ιΥ ι'vt"ξιι: Τι μοι ιVον οι•z πι·ί.ι'
οΟη;» Λ; πuοοι'ξωμί' περιοο6πψ) τη οι,μ..ιι!"(_)lψΟψJ. μα; πvο; ω.οι•;. 
Δι6τι η ιιvΟοωπ6τη; rίνω ι-νιιιίιι. Κω ό.τι %<ίνοι•με οι- ένιιν. το 
κιi.νομι' ιπ όλους. το %<ί.νιψι' οτον ίbω τον ι-ω•τύ μυ;. Κανεί; ι)ι'ν 
μπορί'ί νιι υιχοbομ11uη την ει•τι•χίιι τοι1 • ότιιν ω•ηj Uίγί't την Ι't•τι•χίιι 
των ιίλλων. 

Κω ιιψοιΊ ι'ξετιίuωμε τη υυμπεριψοl_)ίt μίL; προ; τοι1 ; ιινUριiJ
ποι•ς. ίL; οτρι'ψωμε γω λίγο την πuυοοχ1j μυς %ιιι :φο:: τοι1:: νι'u'ηι:
ρους αδι·λφοι•ς μας, τα ζώα. 

Ας οκι'ψΟυί,με πόσον ι•ποφέρουν ωτό την ιωυλλ6-ι ιιπη ο%ί.ψJ6-
τητιι των ανΟρώπων. Πόσα σφάζυντω χαΟημερινυ)ς γι<ι νι1 %<tΗL
βροχΟίuωμι-· τις υάρκε; τοι•;. εμι-- ίς οι πολιτισμένοι ποι• επ(ιψ<ψf 
από πολλιί. χρόνια να Ουuιrί.ζωμε ζ<ίΗι οτους ΟεοιΊ;. Τα Οι•uι<ίζομι-· 
στη λωμαργία μας. Κω τι ν(L ;τοιΊμε γω τη [)cί.ρβαρη αείνη bιuσ%έ
δαυη του χυνηγιοί• i{QL τοι• ψαρι:'μcιτος: 

Τα εγχλψιατα τη; ω:ληρότητο;. τα εγ%λψιαω εναντίον τη:: (Lγcί
πης δεν είναι σπάνια γύρω μα; ;,:αι μέσα στην ψυχ1j μα;. Πρέπει ν(ι 
είμαστε ιίγρι•πνοι %CLL προσt·%τι%οί γω νιι τα (LΠοφεύγωμε. 6uo μας 
είναι αυτό δυνατ6ν. 

Ο δρόμο; προς τον ι1νώτερον Ηωτ6ν bεν είναι στρωμένο; με 
ρόδα. Ο \ Ιuίοδο; γράφει: « Πολί• λίγο στοιχίζει το %CL%6. Ο bρ<5μο; 
προς αι•τό είναι εύχολος. Αλλά για το δρόμο τη; αρεηjς οι θεοί εζ1i
τησαν τον ιδρι�τα. Ο δρ<5μο; προ; την αρεηi είναι cυτότομο;. η ;τρο
σ{γγιοη δί,u;ωλη %αι αι,οθαρρυντι;,:1j. 'Αλλ

. 
όσο ανεβιιίνωμε. τόσον 
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ϊΞομαλιίνεται ο δρόμο; μu;». Και ο Χριστό; είπε: «Στεν1i η πιίλη 
zίιι τεθλ ιμ μένη η οδό; η ϊιγοι•σα :τρο; την ζω1jν». 

Χρειάζεται. λοι.:τόν. αδιcιzο:τη :τροσncιθεια. Χρειάζεται κα(·)αι:
μό; zαι α:ταί.λαγ1j α:τό τι; zcαέ; συν1jθειε; τοι1 παρελθόντα:::. 
Χρειάζεται ενδοσzό:τηοη zω cιυτογνωσία. Χρειάζεται εξαγνισμό; 
:τροθέσεων. ε:τιθιιμιc(Jν zαι σzέψεων. ΧρtΊc'ιtεται 6γρυnνη προσοχ1j 
zαι ορθ1i διαγωγ1j. Χρι:ιcί.ζετω :τρο πcίντων Αγάπη. Διότι η πραγμίι
τιz1j ζω1j είναι η ζω1j η :τλημμι•ρισμένη cι:τό Αγcί.πη. 11 αγάπη είναι 
rzείνη :τοι• θεμεί.ιιιJνει την αδελφότητcι. :τοι1 πραγματοποιεί την Γν6-
τητα. Την υbεί.φότητcι zω την ενότητυ των cινθρu'Jnων 6λη; τη; ['η;. 

Ποιο; μ:τορεί ν· uρνηΟ1j ότι μια τέτοιcι i::ωij bεν είνω μια πληρι'
στερη ζω1j: 

Ζ.οιίμε σψιετcι or μιc.ι διίσzολη εποχ1j. Στον πνευματικό τομι'((
βυσιί.εί•ει το zcω;. Η υνθρω:τότη; cιντιμrτωπίζει μια φοβι:ρ1j zρίοη. 
Ο μηzανιzό; :τολιτισμό; - σαν <'η•νcψη τσι1 nλrΟρσι 1 πσι• ξέφιιγι' cιπ6 
τα zέριίι μίιΟητι--ι•όμενου μίί.'(οι• - μcι::: οbηγι'ί οι' ω)ιrtΞ.οδο. 11 bιιι
σ:-ωση του ατόμnι• έγινε φόβητρο. που ίιnειλrί να χcιτιωτρr.ψη τη 
Γη. uντί νίι διευzολιίνη τη διcιβίωση των ανΟρcδnων επciνω <r

° 
αmψ'.

Πρέπει. ί.οι.:--τόν. \' υnεί.πιοΟοιiμε για το μrι.λον τοι 1 χόομου: 1 Ιρϊπ�-ι 
να πιστrψουμΓ 6τι το :τνειίμιι τη; βίας. τη; μιοαλλοbοίΞίυ::: κω τοι1 

φανατισμοί�. το πνείψυ τοι• ε'(ωΊομοιί. τη; σzληu6τητοc χω τη; 
υ:τί.ηστία; Οc.ι βcωιί.π•οι•ν γιυ :τιί.ντίι στον :τλι1ν�jτη μcι;: Όzι. Ο 
ί1.νΟρω:το; brν μ..ι-τοψί να ίΞυνα'(υρίοη στο znjνo;. ϊ)λη η σημruιν1j 
υνcι.τυραz1j bεν ΙLιοψί :τυρ6 νcι είνω μrτrιβrιτιχ1j. Η υντίδριωη τηc 
κυ.ί.ωσι1νη; Ου επΟ.Οη. Ο σημεριν6; ίιντcιγωνιομ6; γιίι επιχρίί.τηοη 
χω ε:τι βοί.1j Ου υντι ΖίηωηιιΟ1j r.ίίποτι-- υ;τ6 τcί.οη οι •νr.ργυοί υ; ιτι
έ ρ'(ιι :;τοί.ιτιομοιί. ΊΌ :;τνrίψυ της υbΕλψοο11νη;. nοι1 01jμερr1 bι·ν 
α:ταvτ6τω :τα(_Jίί οε rί.υzίοτοι•c. b,·ν μπορι'ί :;τιιοr1. ν· ανυ:;ττυχΟ1j 
κιίποπ or. μεγ(ιί.ο :τοοοοτcS των υνΟ()ύJπων. Τ()π Ου. Π(_)ίJ.γμυτο:;τοιη-
011 η εν6τη; τη; υν0ρωπ6τητο;. :;τοι• ο· υ.ντιχυ.τυοτψ;η το σημΕ(_)ιν<5 
:τνπ•μυ τη; ίηομονί;Jίπω; Ζίι.ι τοι• rι.τομι·ι.ιομοι'•. Θυ. οιχοbομηΟ11 μιrι. 
zωνούρ'(ΙU ζω1j. :τοι• Οrι βυ.οίζπω στην Λ'(ίί.nη. Οι ί\νΟρω:;τοι Ου 
οι•ν<'ρ'(r.ί.ζωντω μι' πνπ•μrι ανιδιοπί.ι-ίυ::: ;ι,ω rι.δί'ί.ψ6τητο;. 

1 Ιοιο:: μπορεί \' rιονηΟ1j 6τι 1ιιrι τr.τοιυ. ζω1i bι:ν Or1 ι'ίνω μι.rι. 
ει•'(ι·νέσπρη ζω1j. μιυ :-τi.ηοrοπρη ζω�i: Κω τί μυ.; εμποbίζι:ι νυ. την 
οιχοbnμ�jσωμr rι:τ6 τu'Jρυ.. νίι την οικοbομ1jοωμr ίι.μr.οω; μr.οί1 στην 
ψυz1i μα; χω υτο πνϊcύμυ. μυ.;. υ.ί.ίΛ ίυ.6μη ;ι,ω οτι; πρrί.iΞει ς  μας, 
zu.τr1. το μέτρον τοι 1 δι •νί ι.τού: 

ΓΙιΟυνόν μερικοί νrι. τη Οεωροι'•ν ουτοπία. Ι!ιΟυνόν ί'.ω νcJ. ι:ίνω. 
Αί.ί.· υ;τrί.9zει στη ζιιηi τί:;τοω. οτcι.Οιψ;JΠ(JΟ uπ6 την πίστη ΟΕ μιυ. 



ω(_)ίιίιι 011τωτίυ: Κω O!'V rίνω Π(_)ίιγμίιΤΙ%ίί η «οι•τοπίυ» τη; υδι,ί.ψi
τητο; %ω τη; !'ν<irητο; των ίινΟv<ι'Jjτωv ωι Ο(ισωι• <ιJL.)<ιι6rητο;: 

1 Ιοιn; ιuιοuι-ί νίι ίψνηΟή 6τι η ζω1j τη; Εν<Sτιμο; %ω τη:: 1:ιv1jvη::. 
τη; Λγιίπη; %<ιι τη; Λδεί.ψιΗJtΊνη;, ι·ίνω μω πί.η(.)Ι'<Η!'(_))j ζω1j: Κω 
ποιο; μπ<ψΕί v· ίψvηΟιi τη μι%(_)!) οι•μf\ολιj τοι• γιίι την ίJι·μι:ί.ίωοη 
μιίι; r(roω; ζωιj;: 

ΛΟΓΟΙ ΣΟc})ΟΙ 

Ο I Ιι•Οίιy6ιιcι; οιψf)οιΊλFι•ι' πvι1 πϊιντων ν<ι ί.f'!Ί ο ίίνίJuω:rο; την 
ίιλ1jΟιΊιι· γωτί cιι•τ<i %ω μ6vο μJωψ:ί ν<ι %<ίν1ϊ τοι•:: ίινίJv<ι'J;ωι•; ozi'
δ6v ιiμοιοι•; fl!' τοι•; Ο!'οιι;. (ιψοιΊ %((l ο (-)Γ6; μοι(ιζ!Ί %(Ηίί ΤΟ (J((ψ(( 

μΓ φω;, κ<ιτ(ι ()!' την ψι•z1j μι· την (ιλψ)!'Ι((. 
//1ψ1/ ι\ιιοι• ( //ι·Οιιγ1ίl)Οl' Jft"oc:, -1 /) 

11 <ιγίίπη χορηγFί την χϊιρη τη; προφηπίίι;. η ίι'(ίί;τη Πίι(_)ι'zει την 
διΊνίψ)) τη; Οίιtψcιτοι•uyίίι;, η <ιγ(ιπη ι·ίνω η ίίf\ι•οοο; τη:: Οείίις 
ελλιΊμψ�'ω; (ψωτιομοί•) η ίιγcί;τη ι'ίνω η ;τηγιj τοι• Οεϊκυι• :rι•ιΗi;. 

/ιιιιιι'Ι'ΙJ r11ι• :.:,ι,ιιιτη {«Κ)/1111!:,,,, ι1. /8)

<Ι>ιλοοοφία χωρί; ΚίψΟιίΊ κω Ιlί<πη zω(.)ί; Νοι•. είνω αφηρημι'
νι'; t'vvoιr;, έξω ια6 την αληΟινtj Ζωιj κω Ύ::ωρ:Ξη . 

.\:(ψίιν Γι6χαν 17�0 - 17S�. Γι' ί_ψίιv6:: ψιί.6οοιι ο;. 
(.·1.,ο rιι J>Ιf>λω. ~'· :..'ολιιι_ιιοι;. «.:ι.,111•rιυ, /'%1) ι.,ιrι_ι. 1/.1ι%ι;1,Ι)οι·, / ()77, οιί .. Ι 13) 

**� 

2::ι1μf\ουλ1j του I Ιι•Οcιγ6ρα: Νίι μην τρω; την κιιρδι(ι υοι• (να έzυ; 
μι'τσο στι; σπνοχcύριε;) 
«.\!η %ιιρόι'<ι1' ινf!ιΊΊ�'» 

l lol}Ιf Ι;Ι}ω:: ( / Ιι·f)1ι;ιιίψιι· ψοc:. -12)
*** 

Λ vΟρωπε, βοιjUησf τον εcιι•τό σου μονά;,:ο; σου. 
Φι_ιιίυη .,οι· ι'γψιι/'f ο .\f.,π1ψι·�, ιπ ,ιιιιι .,ιιρτιτοι;ριι. ( /Jο.ιαιι'ν !'ο)J.ιίΙ', 

«.\Ι.πτ1ί{3r11,,. 1·%1). Ι>υ/Jιiστη. ori.. /5()) 
*** 

Τrιχι•τερον σ;,:λψJι•νεται η κcιρδία τοι· cιν0ρί/ηοιι εν τω :rί.οί-τω. 1j 
εν ω6ν εν τω βρc'ιζοντι ί>δατι. (Δ ιιπηρο(ιιι· τη γί.ι,ίοσιι τηc. ι·.,υχιjς) 
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Απιί τυ .,ι·ρωδιr.rίν «ι"ιπfcι». 6/11/1883 Δπ1 rι11ωrfρπ<ιι ποι'υς το Ι"ι'.,ι) 
*** 

Αυτό; που θέλει να ομιλεί για την αγάπη. είναι σαν να επιχειψί 

να ομιλεί για τον ίδιο το Θεό. 
!ωιi1 11 1η τοι• Σινιιίτη («Κλ(ιιιιξ», Λ. 2)

Μη σπατcιλϊις το διί>ρο τη; αycσrη; το αzριβύ 

Μη σπαταί.(1;. δεν είν· η αγ(ί.,ι:η 
τόσο ψrην�j. να τη σzορ:-τc'ι η ί.ιιγνεία. 

13ιωι/η/ 1υίτιι («/Jf_)ω)ιι1ηίτ(μιγοι;ι)ι,,,Λ(:Ιιί11ιι /1}7-Ι, 01-λ. 31)
*** 

Όποιο::: δεν έχει υπομον1j τι πτu'�χει(1 ποι• την ι'χει ! 
2:ιιι'ξ:τψ_J (;τι·f_)ωι). «!:ΊπιΊ1", 20/11/1883) 

*** 

Τα πλούτη δίzω; αρεηj, z<ιzό; σύντροφος είνω. 
2.·rι:τιμιιίς (Μ!'JΊΙΙ, <J.!.)

«Ο π)οι;τος ι.iι ιιΊι ιι(_)ι'τι1ς οιιr. ιιοι'11ης πιίuοιr.οc:» 
*** 

Ότ<1ν χάνουμε ι5.τι μ;,ορούμε. Ί.άνοuμι: 6,τι πρι:πει 

Η ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑ 

Του αειίΗ1ψιτου ιlιδriυκα).ου ιΙ νηιίνιου ΑδριανriπουλοιJ 

1-1 διωJ;ι.ιωj των οbόντων zω. τοι1 πιπτιzού υυοτ�jι.tιηος zαΟ<;Jς
zω του 6ί.ου οu'ψ<ιτο; του ανΟρι;Jπου. ι�· ω.ων των λοιπ<;Jν επί ι ·η ; 
ζu'Jων ομοι(ϊ�ει πειJιοο<Sτερον πυο; τυ πιΟηzοιιι�1j. 'Ολυ ωπϊι τυ ζο'ω 
είναι zυρποφ<1.γυ. Τοιiτο ;ι.ω μόνον Ου ηδιΊνυτο ν<ι. μυς :πιίοη, 6τι 
zω ο r1.νUρωπο::: ιίνω ψιiοει ζr;Jον ·r:υvποφϊιγον. Λέγουν, ότι ο 
rίνθρωπο; ιίνυι ζu'JΟν :-τυμφί1γον. :πvοοομοι(1.ζων ως πυος τοιiτο 
:;τuο; τον zοίψ)ν. τον οι;ι.όοιτον όμω:::. bι6τι zω ο ί1'((_)ι6zοιυος Είνω 
ζuJΟν ZUQ:i10ψ(J.'(Oν. τ(_)ϊ;ίf1όμινον UJTOZΪ.Et<Jτlr.(JJς ωτ6 r)UΪ.ίινους της 
ό(_)υό; zαι της οξιjυ.ς, vιiζυ; zω <Ίί.ί.υ.; φυτιz6ς ουοίυ.; ιις τυ ό(ί.οη 
zυι υ.π6 δημητρω;ιΛ zω χηπου(_)ιr.( J. ιίδη, 6τυν ψ.πίοη ιις zr1.λi.LEQ-
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γημrνιι; Γ%τ(ωΓι;. 'Ωοπ χω 1j ιιντίληψι; ιωηj 1-ίνω ΕΟψιλμrνη. 
ΛλλιΊ. χω το <ινΟuιiητινον οι, vιιίοΟημιι %ιιι το οοφ<Sν rvοτι%τον 

ωΟι--ί τον (ίνΟuωπον ν(ι οurγrτω JΠ(_)LΟίΗ)ΠΙJΟV τrι; οπ<i>(_)(ι.::: %<1.1 101 1; 
χιφποι',; τη; 1 'η;. 11 οι· Υ.ι_>ωφιιγίυ %ιιτι'οτη (:Ξι::: %U%tj -ι.ω f\λιψιχ>(ί 
όπω::: χω 6λω ω ιΊ.λλω ιόξι·ι;. ω; το %<ίπνιομ<ι.. τυ οινωrν1--ι1μυτιiΗ'η1 
ποτ(ι Υ.ω λοιπ(ι. !'% τη; (Ι.V(ί'(%)]; :τοι, π,υ{Οη Ο ιΊ.vΟυωπο; 1--ι; :.((J)IJU::: 
cιγιSνοι,:::. ι,; τrι; οποίιι; Π.ι-ιπιιν τιι οπιιJΙJΟψ6! _ _Ηι ι'ιι'ντr_Ηι. τυ οιτηr_ΗΊ. 
χω T(t %ψωι1uιχι'ι ι'ίΟη, ΠΙJΙν \'(L γνωuίιη1 () ιΊ.νΟuω:το::: την ί'.(ιί.ί.ιι'υ
γι--ων τη; 1 ·η;( ... ) 

11 οοφίιι των <φχιιίων Ελλ1jνων 1--Οι'<;>ΙJψ�ι·ν ω::: μι'γιοτον !'t'ΕΙJ'(ι'
τημ<ι bιιι τον ιΊ.νΟυω::τον την t•jιιS τη; Οι·ιΊ.:: Λ1jμητuο� (τη:: ['η:: 
Μηr υιi;). τη; Φι'101--ω::: ι')ηλrιhtj. ΩΙ0((0%(tί.ίιtν τη::: %(tί.ί.ιι·uγι·ίιι::: ΤΟ!' 

οίτοι• «hω το μη ΟψJL(ιJb(ί>ς ζην» ( [00%l_Η1τοι•:: [ Ιυνη'(t'r_Η%6;). i')ιιiτι 
φηίνπω %ω χιιτ' ω 1τοι'1; η O<LIJ%Oψt'(ΙU ι·ΟΗιJΙJΙ·ίτο ΟηΙJιιrJ<'>ίυ, ω::: 
φι,οιχ1j hι-- τι_>οψ1j τοι, ιινΟuι:ητοι• η %<LΙJΠ<>ψ<ιγίιι.. η οποίιι ι·.Ξημι-υ<;>νι, 
T<t 1jΟη. !"% τη; ωωίιι::: �-ξt)!tΓ(_)<�'Ηιι·ι,>:: Π(_)Ο%ι-,::ττι:ι ο πολιτιο μ6:::. 

11 T(_)(Hf 1) ι'>r·ν ι·ίνω ιι:ιλιι'>::: ζ1jτημι1 ιψι':Ξι--ω;. ωχ Γ:Ξ. ((\ 111)::: ΟΠΟ\ 1 -
()(ιt()Τ(tΤ(( ι·:τηι_>Ηίζπω η %<η(ωτιιοι:: τω• οσγ<ινιοιωι"• μιι.;. Ι:;πιο1j hι-

χ<ίΟι· ι·νrυγι't((. ι·ίτr οωμ(tτ\%1). !'ΙΤΓ :τνπ1μ(LΤΙ%)j lH 1\'τf'l.!'IT<Lt μ{οω 
τοι, ιψγυνιομοιΊ , 1·;r6μ1--νον r-ίνω. ιSτι χ<Ί.Οι-- [ΙλίΊ.f\η Ι'ΠΙlf Ι'ΙJομι'νη hω 
τη; χrιχ1j; bι<ιίτη; ι-- ι::: τον οr_1γυνιομι) μrι:::. ι'χι--ι τον ίt\'ΤΙ%τι1π6ν τη::: 
χω !'ΠΙ των ;rνrι1μίιτιχιι'Jν μcι::: hι•ν(ψι'ων %ίιι ι--νruγrιri'Jν. 

1 :ινω λοιnιiν το ζ1jτημιι τη:: T(.)Olf 1j; 6;,:ι μιSνον ζ1jτημυ ι1γΓί<t; %ω 
rι1υωοτίcι; οωμιιτιχ1j;. ιιλλ(ι %<ιι ζ1jτημυ πνι'ι1μ(tτΙ%6ν %<ιι %οινc,>νι
χ6ν. Ι'νι'>ιcιφι' ι_>ι1ν χιι ι  το ιίτομον %(Lt το (tνΟgιι·J;rινον rίbo::. 
ΕξrωΟι-- νοιi\-το; τοι• ιψγcινιομοιΌ_ το πνFιΊμrι ί'\1--ν ι'>ιiνrιτω νυ ι':>(_)(1.οη· 
r:ΞrωΟι-- νrί χcιι η Οι'ληυι; ;ωι η νοητιχότη:: %Cιt 6ί.(ιι ιιι ψl':.(Ι%(ιί ί.ι--ι
τοι1ργίcιι. 

Λ\-τιΟrτω; προ; τοι"1το χcιΟt· πλι0ιο;rοίηοι; τη; οuγcινι%1j:: φιΌοrω; 
cιναγχ<ιίω; t·πιφι'(__)rι την cινι1ψωοιν τοι1 ψι1;,:ι%οιΊ 0Οένοι1::: %(LΙ τοι1 

πνι-- ιψcπιχοιΊ χω τοι1 ηΗιχοι"1 τοι1 ιινΟ!cΗ,,ηοι• ι';rι;rι"οοι. 1
• i)ιότι rη•τιS:: 

cπσχτ6 ι'ν τοιω•τη ;rερι:ττιίJοι--ι πλι--ιι5π(_)ον μέοον ι--χbηί.ι,'>οΓω::: χιιι 
σι1νι-- ;rιίJ; πλι--ι6ποcιι ι:ίνω %cιι cιι rνrργι-ι<ιι cιι1τοι1. 2:ι•μ<f ι'σον ί.οι
π6ν rίνcιι δι· {να έχcωτον cαό εμc'ι; %<ιι %CLΘ1j%oν cα{νcιντι τοι1 

είδοι,;. να προοαρμόυωμεν την bίωταν ημιίJν προ; την cr ιΊοιν μα; 
εξι-- ι•γrνιζονπ; το ιrι1οτημα τη; διαίτη; μrι; ( ... ) 

Ι-1 διέγερσι; τοι• νει1ρι%οιΊ οι1m1jματο; ι:;,: τη; χρεοφcι'(ίcι; έ1ει ω; 
rποτΟ.rιψα την :τροϊοιΌσαν rαοχαι1νωσιν. ένεχrι τη; ο;rοία; χrιί.cι
ροι'1\'Ται ω νοητιχαί λειτοι1ργίω %ω επέρ;,:ετω :τνει•ματι%1j %ατά:ττω
σι;. 1 Ιαι'1 ι'ι ;rλrον η ιχανότη; προ; αι•τοχυριαρ1ίαν bιcι τη; ο:τοίcι; 
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διατηρείται η ισορροπία των ηθιzών δυνάμεων τοι• ανθρώπου. zαθί
ιπατω αυτός ευερέθιστο;. βίαιος zαι εκδηλοιΊνται υπ· αυτοιi αντι
παθητιχά συναισί-)11ματα. τα οποία φέρουν το άτομον εις πλιiρη ηΟι
z1jν εξάρθρωσιν. 

Ει; χιδρας. ει; τα; οποία; επιχρατούν η cαρεοφcιγία zαι η λιτ6-
της. τα άτομα παρουσι6.ζουν σταθερότητcι υγείας και μαχροβιότητcι. 
Ο αzρεοφιί.γο; απω:τcί. ηρεμίαν σι(ψατος χαι πνεί,ματος. ο εγκέφα
ί.ός του λειτουρy�·ί φυσιολογιzuJ; zαι ούτω το λογιzόν μένον ανοτη
ρ(cωτον λειτοι•ργεί ι'Ϊ.ΕL•Οι:ρω:::· ι:χτιSς τούτοι• η ακρεοφαγία σι 1ν
δυιί.ζι:τω πu.ντοτε προ; την λιτότητα χαι δεν πcιρασιiρει προς την 
ycιστριμαρyίαν. 

1-1 zρεοφcιγίυ σι•νεπάyετω αδιzαιολόγητον οzληρ6τητα Π!:_)ος τcι 
ζuJα. των ο:-τοίων η σcίρξ όχι μόνον δεν !' ίναι εις ημ<iς ιιπαραίτητος. 
etiλ είνω zω επιβλαβ1j;. ΣυνεπuJς ουδέν διzωολογεί την σκληρι5τη
τcι αυηjν τοι• ανΟρuηου. διότι χω τα ζιδα έχουν τυ ω1τcί. με ι'μcι; 
διzωc;ψcηα επί τη; ζunj;. Είνω βέβωον. ι5τι. εcί.ν έχcωτος υπ6 εμcί.ς 
ι•ποι.ρεοι•το νυ σφcί.ζη ο ίbιο::: τυ ζcδυ. των οποίων την οcί.ρχα χρηοι
μοποιεί ω; τροφ1jν. 6ί.οι εzτός ελαχίcπων. οι οποίοι έχουν πεπωρω
μένον το σuναίοΟημυ. Οα επροτίμων νυ σπρηΟοιiν το κρι:cις. πιψcί 
νυ πυρcωzπιί.ζοuν ιδιοχείρως τροφ1jν ωμ6φ11ι,ηον. 

1--1 ΕΊΙzολίυ όμω;. με την ο:;τοίυν bυνcί.μεΟυ νυ προμηΟευόμι:Ου 
zρr'u; Ε% των %(_)ιο:τωλι:ίων. zω η ουν1jΟΕιcι. bιωπ(_)ι:ψουν τυ ευyι'ν1j 
01 1νωσί:J1jμίηυ τη::: υνΟ(_)ωπίνη; %ίψδίcι; τιSοον. cι'Jοπ έκίωτος iι�·ν 
bιυ βί.έ:ΊΕι πΪ.ι'ον το οφυζ<Sμινον ζu'JΟν, υί).cί μιiνον Τ(_)(Jψ1jν. την 
οποίcιν Οι'ω(__)εί υνυγzυίαν bι· cωτcSν_ 'Ετοι οι,νηΟίοcψε zω εις την 
υ:-τανΟρωπίcιν. Το ψcί.ρι:ι•μυ zω το zυν1jγι Οι'ίJJ(__)οιΊντω ως ο:;το(__). 
Λισ0υν6μι0υ Ευzcί.ριοτον ιzυνοποίηοιν. <Sτcιν ozoτciJνcJψEν ενcι 
U';'(__)ίμι 1j !'\'U :-τοι•ί.ί 1j cSτυν r1Ίω_(Jψι·ν (νυ ψcί.(_)ι ωrc5 το ψ\Ι(JL%() του 
:τΕριr-\ω_i.ον %Ul το r1ί.ι'πομεν να οπυρc1ζη μπροοτcί. μcι;. Δεν cιποπ
ί.Ε ί τούτο ψι 1zι z1jν ;τc;Jρωοι ν: 

Οι υπέzονη:; ουοτημυτιzuJς τη; ·ι.ρΕοψυyίυς. οι uποδοχι.μcί.ζο
νπς την οψυ"(1jν των ζuJων zω Οιω(__)οιΊνπ; ω1ηjν cί.<')ιzον zω f-\C:ίρ
βυρον. αοφυί.c(Jς Οα zυτυί.1jξουν. cSτι Είνcι.ι ίιz6μη πιριοο6τερον 
f-\c1ρr-\cι.ρον zω cί."(ριον νυ φονεύοοι•ν ι:νcι. cί.νΟιιωπον 1j νυ zηιJιiξουν 
ι'νu :;τ6ί.ι:μον. ο οποίο; Ου οτοιz1jοη την ζuηiν u; μυρι6δυ; υπcί.ρξι:
ων rz των ζωτιzωτ{Ι__Jων. Ku01jzoν ί.οιπc5ν έzομχν νu ι:ξ�:υΊι:ν(οωμ�:ν 
το σύστημα τη; διcιίτης μcι.; zυι νυ :,-,,uτU(_)'(ήΟίJψ!'ν την zρι:οφcηίυν. 
διότι εz τούτου πί.ην cί.ί.ί.ων υτομι zciJν ωφεί.ημC:ί.των Π(_)οοδίδομι:ν 
περισσοτέρυν υξίυν ει; την i'.c1.06i.oυ ζωήν. προ; την οποί(Ι_ν οφείί.ο
μΕν οεβυσμ6ν. zυι πι:ριοοοτέρuν ι:υ"(ι'νιων ι:ι; τυ ουνu_ωΟήμ(ι_τrί_ 



μίι.ς κω σι,v-πλοιΊμι-·ν οιiτω κu.ι ΕLς την ι·ξΟ.ιt.ιν κω ι:ι1i)ωμονί<ιν τοι• 
(ι.νΟvωπίνοι• ι-ίi)οι,;. 

(.·1:ιι, ΓΙJ/lι/Uιιι ιιιι• «(Jιιιιllυιιι:τιις ;,,ιιι η�ιιιιj,,_ .-ΙΙ!ιjι,,ι !Ψill. ιιι). 71- 71)

ΟΙ ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ 

'Evo. όη,ιιοοιΊ·u,ιια ιiπως όη,ιιοιιιι-ιiτηκι· οτο ΠΙ"{}Ιοόικιi «ι·υτι'ο.» υτις 

2.J/2/ 1 ΗΗ5

I IΓLJΙΙϊ_>y6τωο f\ιf\λίο Ι'ςι·ι')6()η zω ω•τrί::: ι·ν 1 /ιιιΗοίοι::: ι@S τον 
τίτλον «ο ιΊι0ην6; f\ιο;». Ο Οl''('(LJωι-ι·ιΊ; τοι• flιΙli.ίιΗ' rιι•τοιΊ ι·�rιzι,vι·ί 
ν<ι bιhϊι;η την τι'χνην τοι• ζην <°>ι<ι ι°>ωΤ<ί.νη; �rι-ντ1jzοντυ 1ι6νι>ν 
λπττιίJν την ημ{ι_)<ιν. 

Ί'οιΊτο bιΊν<ηω ν(ι zατovOωUij 01 · ι•γιοιΊ; zω 1·ι•ι1.v1'<ποι 1 ()i(ιίτη:::, 
η οποίrι Οι'λι'ι μ<ι::: ωΗιλλ(ί.ςη πολί.<,,)ν rωΟι'νι,ιι'ιν. <ιι ι);τοίω Ι'ίνω 
ωrοτι'λι·ομ<ι τη; ι1t 1ν1jΟοι1; Π<t(__Ηιλιiγοι• τψΗf ij; μ<ι:::· ι)ι<ι ι)ι<ιίτη:::. η 
υ;τοί<ι Οι'λι, <)ωνοί;η νέον οvίζο\'Τ<ι. π•ι'>ωμονία;. 

Το φcί.ιψυzι)ν τοιΊτο είνω ωτλοιΊοΤ<ιτ<ι. η φι•τοιι 1ιγί1ι zω ο 01 1γ
ΥιΗιφι'1ι; TOL' f\ιf-\λίοι• χ. Τ,ιηηcgιι:-· ι.Ιc \Vog,ιn. πψSchvo; τη::: Η' 

Ι Ιrφιοίοι; 1 :τ<ιψι'ί<ι; των ίf'l'Τοψί.γων. 
Κrιτϊι τον Ι'V λ6γω (fl"('(l_)((ψέα. ο (ίνUvω;το; τvc,'Jγων zιιι'υ; ι·νι-v

γι'ί !'VC(\'Τίον τη; ψιΊοι'ω; χω τη; ι1γεί<ι; ω•το11. Κ<ιΤ<ί. την ιbιόρι:ιι•Ο
μον χημι-ίcιν χrιι ωτρι;οjν τοι• κ. \Vog,111 ω ιι ι•τιz<ιί οι•οί<ιι ;πvιι'zοι•ν 
Οuυττικωτι\__Ηι; ιΊ λcι; των ζωικιίJν. <ιι bι- ιι οf-\rριι·Jπψιι <ωΟι:'νι'ι<ιι 
πηγιίζοι•ν ι'κ τη; χρ�jσεω; τοl' κρέcιτο;· εcιν ω τίγψΊ::: ηb11vωrro vu 
l1JΤι)f-\ληΟοι1ν π; οίωταν Cj ι•τιzιί)ν Ol'(TiιίJv. ()(( ι11·πf\1ίί).ο\'ΤΟ Ι'Ις �(()(( 
των cι.ιΟοι•ιΗί)ν. ΤοιΊτο είvω ι'ργον τη; ,ΠΙ( _ _)(ψcιτιz�j; ψ'ιΗοi.ογί<t::: 
( ... ) 

1 Ιλε ίιποι μεγcί.λυι ϊιν<\_Η< ωτ6 τοι• 1 ll'Οcι.γι5ρcι μι'zοι των cιν((zω
ρητιί1ν των πρcύτων χρόνων τοι• zριυτιcι.νισμυι•. :-τρcι.γματυ:-τοι1jυωrr1·; 
χ<ιι οι•οτ1jοcινΗ; την φυτοφαγίαν. έφΟrωαν ει; βαΟιΊ γ�jψι:::. Uι 
1-'ιύοοι χωρικοί. οι Νορβηγοί ;-:ω οι Ιρλανbοί. οι οποίοι τρέψJ\'Ταν 
μ6νον διc1 CfΨτών. fινω ισχl'ροί και ρωμcιλέυι( ... ) 

Λι ιδι:αι τοι1 σι•γγραφέω; του «Η 1 θηνοί, βίοι•». <ιι ο:-τοίω πω/ 
ημίν ιrcι.ίνονται όλω; :-τcιράbοξοι. εφαρμόζονται ι.•:-τ6 i.αοί, 37 εz1ι
τομμι1ρίων. τοι•τέιπιν υ;-τό των Ιcηιύνων. Οι Ιά:-τωνε; zι•ρίω; τρέcιο
ντcι.ι ι•:-τό ιrι·τικcύν :-τροϊόντων. ει; τcι ο:-τοίcι :-τροστίΟεντω μ6νον 
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ιzθύ;. Όzι μόνον δεν τρcδγουσι γ,,ρέα;. αλλά και αποστρέφονται 
του; zρεατοφάγου;. 

Ο πόνος του Διονύσιου Σολωμού 
για τη λευτεριά της Ελλάδος 

Από τη νεκρολογία του Δ. Σολωμού στον περίφημο Ιταλι) ποιη
τtί Ούγο Φώσκολο (1778-1827), Οερμ6 φιλέλληνα 

Ω αΟcί.νατο :τνει•μυ. οτην ιιγ(ίπη ;τ:01 1 �-ίχι:; γω 6λυ τα (ξοχυ 
ΠQcιγμυτu. σίμωσε στο ί➔οnνο του Πυντuδι,ν(ίμοι•. Qίξσι 1 με τυ χ�'ίλη 
:Ί(ίνω στο υπωτόδιο των ποδιιf)ν Tou· χι αν ο νι5μο; του ΠαράδΕισοι 1 

δΕν εμποδίζΕι το zUίμυ. παρυzϊιλΕοέ Τον. μ�' <�<ίzουυ κω Οοψ1οι 1 c. 
νrι cπι'Ο.η στη γειτονιz11 :τυτρίδα τη ΛευτεQιϊι. 

(Λ:τι5 το /Jιβ)ι"ο «Λ:τιι�rτοη. Λιιη, 2.'ο)ιομο;ί. ι'%ι). ι-,,ιτf_)ο.,ψ; 1/,ιαιίνΟοι•, ΛΟιίνιι 

/1)77 οιλ 528) 

Σημε(ωυη: 
Τηι1 ε:τοχιj ;του μιλο1Jrπ ο Χολωμι5ς, υτην ιι.ντι%(_)11 ΙJj f:'})Δr)ιι. εξιr

%ολουθο1;ιπ η ι)ληνι%ιj /:,';τιι.νιiυτιωη, :του την ι-ι'χι· τρογοιΗ)ψπι μι· 
τοι, υ(Μνιι.τι5 τοιι ,/Υμνο 1°1:; την Ι:λπJθι:ψ'ιυ,· γι(!. τοιίτο, ι,)οΊ πυ.uιι.χιι.
λι-/ ο εθι11%ι5c, ποιηπjς την ψιιι.ιj το1J Φ0Ίυκολο11 νιι. μιϊ1ιπ1;υ1.ϊ στον 
Ι /ω1τοr)15νιι.μο ΘΙ"ί5 νιι. r)οΊιπι τη λπJΠ[!tιJ. «υτην γιιτονικιj πυ.τu(r)ιι.» 
ι))Δr)υ.. 

Xρrfvoι μωψοπερπliτητοι 

Χur5νοι flU.%fJΟΠΙ ϊ!Πι1τητοι, τψηο( %111νr1ντιοι r)ψ5μοι, 
//ου %ιJ.ι,01JJJ το %Ofjf1( ΙJ%υφτι5 %t υι)1JJJιι.τι1 το πιίι)ιυ· 

Ο «Ιλιυr5ς» 

Κι ον ι)εν μυψ111ουν της %(!.fjι)ιιJ.ς τη φ}.r5γ(J. %ω της '/1'ιιΊμης, 
X(J.ψJ στην τι5ι.η την %ολιj %ω πι5ι.ει τϊτοι(J. 1.ι1uη. 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΙΙΟΣ 

Ί'οι• Κιιίοτιι IΊJΙJ/ΟΙ_!{(iι)η 

Ειίv Οrί.1jυοι1μr νυ ι--ξπ(ί.οοι1μι· τον ιίνΟvωπο ω; <)tJμιot'(_)'(ίU τη; 
ιΊλη; %(Η fL()\'Oν, τοιΊτο Οιι ι·ίνω μι:γι1 Οψ(ίλμcι. %(ι0. ()ΤΙ ιΊλη οίzω; 
πvι-- ιΊμυ rίνιιι φιΊοη \'ι·-ι.(_)(ί. Το πvειΊμ(1 Είνω ι'-ι.Είνο το οποίο <)ίι')ιΊ 
την κίνηοη, τη bvcίoη -ι.ω την ι·ξΟ.ιξη τοι1 cιτ6μοι• μέοcι ο' ένυ ;πvιο
ρισμ(νο JΤ!'(_)ιf)(ίλλον ιSπω; ι·ίνιιι το :τrvι[\(ίί.ί.ον τη; ιΊ ί.η;. 

Ο ιίvΟuωπο; ι--ίvω μειονπ(τιr.6;, 6τυν είνω οr.)ΛΠο; των ν6μων 
της φιΊοη; χω των π<ιΟι;�v τοι1 • ενι;J μι' την λογιr.rj -ι.ω την ι')ι•ν<ψη τοι1 

ΠΥί'l' f ί(ιΤΟ; ()\1 \'(lT((l \'(l Π(_)ΟΊ_ω(_)Ι)Οι-ι ι·).ι-ι•Οι--ι�ο; ΙΊ; την r.<η<ί-ι.τηοη τη; 
Γξ(ληξιj; τοι•. 

Οι Υ.(ι0ιψιοτιχυί ν6μοι τοι• πνι-- ι•μιιτο;, ι-- ίνω η Λγιίπη. η Σοψίι1, 
χαι η ΛλληλcγγιΊη. [)(ιοι'ι των οποίων ο (ινUuωπο; ι·ίνω ι•ποχ(_)Γωμ{
νο; \'(ι Πl_)Οχ<ιψεί οτη ζω1j τοιι μι-- <ιοι·ί.ψr.6 υίοΟημcι :τvο; τον οι•ν(ίν
Ο(_)(ι)J[l) τοι1, κuο· ()Tl r.OLV!j ι--ίνω )] r.(ιτ<('((Ι)'(!) ω.ων μ<ς χω ίbι.ο; Ο 
uκοπ6;. 

Υ :τοχ(_)ι' ωοη τοι1 (ινΟι�ιίηιΗ' ι• ίνω νιι :η_>οοψ\1Η τι:: γνιι·ιοι' ι; r.ω 
την ι1γιίπην τοι1 οτοι•; οιινcινΟι�υ'ηοι1; τοι1• ιι,ΗΠί' χυι οι μη '(Υω(_)ίζο
γrε; τον τι�όπον τη; εξέλιξιj; των ν<ι βυηΟηΟοιΊν r.ω ν(ι προzω;ι1j
συι•ν οτο οωστ6 μυνυπϊιτι τη; ζω1j;. Φι•οιr.cί μι<ι τι'τοια :τοvείι1 ι0 ίνω 
rνπλιίJς cιντίΟπη ι1πό την ι•i.ιστιr.1jν πορΓί(ι τη; ιιν0ρω:τ6τητις όταν 
οι. c'ινΟρωπυι χατ(ι πλ�-ιοψηφίιι ληuμονοιΊν ι5τι <)ωψι'(_)οι•ν (ιπι5 τυ 
άλλ<ι ζ(ίΗι Τ(ι οποίιι ζοι•ν μι' Ηι {νιπιr.τ(ι τοιι;. 

Γιιι νιι λι-- χΟcί 6τι {να; (ινUρω:-ω; cίνω :τοi.ιτωμι'νο;. ;φι'πιΊ νιι 
ακολοι•Οψrcι οπωοι'J1j:τοπ τοι•; δρόμοι•; :τοι1 οbη'(υι•ν rπην αγcί;τη 
χω φι1σιχ(ι ιιμ{σω; ιπην (ιλληλεyγιΊη. 11 ι•λη ο<ιν μορφ1j {ρzπω r.ω 
π<ιρέρχrτcιι. το πνειΊμcι όμω; ;-:cιι μπ(ι τη bιάλι•ση τη; ι•λη; :ταραμ{
νει ιινε:τηρrαστο r.ιιι ;ταρ<ιbειγμcηίζει του; fνcαομείνοντα; στην 
πρυοωριν1j επίγεια ζω1j. 

11 ιστοι�ία τη; cινί:)ρω;τ6τητcι; rίνω γψ(ιτη τόοο cηό ανCJηερε; 
πνι' ι 1μιιτι χι'; t·πιδιιύξr ι; r.ω ενέργειε ;. 600 r.ω ωτ6 μcιί•ρε; σεί.ίδε;. 
οι υποίfς είναι αντίθετε; τη; εξέλιξη; τοι• ανUρCJηοι•. Παρ· όλυ 
αι•τά. ο αγιύνcι; r.αι η σιινrχ1j; :τροσ:τ(ιθειcι των ολίγων οι ο:τοίοι 
διrφι•γαν οε μεγcιλο :τοοοcπό την εξ(ιρτησ1j των από την ί•ί.η. r.ατόρ
θωσαν <ίJστf η ανθρωπότητα να εξελιχθεί. ασχέτως εάν αι•τό δrν 
είναι ορατό uε μεγάλο βαθμό. 

Η α:τοστολ!j τοι• ανθρώ:τοι• ;-:αι των λαιύν γενι;-:ότερα. είναι η 
χrιτάχτηuη μια; ;-:αλλίτερη; ζω1j;. η ο;τοία φυσιr.ά δεν r.αταr.τάται 



μόνο με την ι•:τηρεσία :τρο::: την ίiλη. αλUι με αγcόνα για την χατπ
r.τηση τοι• cινηφορι;,:οί� δρόμοι•. ο:τοίο::: οδηyrί σε υψηλά :πνrιιματι;,:(ι 
ε:τί:τεδα. Τα J[νει_,μcιτι;,:c:ί cιι•τά r:τί:τι•δα (:)cι οδηγ1jσοι1ν τον άνθρω:το 
να εμ;τιστι:ύετω τον εαυτόν του ;,:ω τον :τλησίον του. να βοηΟά τον 
uι 1ν6νθρuΗόν τοι• :τνειψατι ;,:c1 ;,:ω ι•λι ;,:c1 ;,:ω :πριν cι:π · όλα να ((J[Ο[)(ι
ί.ι- ι τον ι:γωϊσμό. με σ;,:ο:τό νc1 :τρυσφέει όλα ε;,:rίνα τα :πνπ,ματιχcί 
οφέί.η. τcι οποία έχει υ:τοχρέωση να μπαδc,'>σει στου; άλλο1 1 ; ι•:τ· 
ωcμί.εία τη; ολότητα;. 

1-Ι :τρόδο; τοι1 ανθρι,'>:του εξαρτάται αj"(ό την :πνι• ι •μcηι Y.1j τοι I ι-"Ξ/
ί.ιξη ;,:ω όχι cαό ι•ί.ι;,:cί μέοc1 ;τοι1 διαθέτrι bια την ι•λιχ1j Υ.αλο:πέρυ
ση. ΑντιΟέτω; έχει αj"(οbειχθεί ότι η χαί.οj"(ι:ραση είναι τροχοj"(ι'bη 
bω την :τνευματιχ1j υνcίj"(τι•ξη. bιότι zcίμει τον ciνθρωπο μc1λΟω�6 
χω c1δι1νιφο \'(( αντιτυχθι•ί uτι; ι'νστιχτcδbιΊ; πcιρορμψπι; τοΊ 1 ;,::ιι 
'(ενιzc:ί στι; αbυνυμίε; του. Ο :πρωτόγονο; cίνΟvωπο; ι•ίχι• ωc: J(ρc,'>το 
μέλημα τον κορεσμό των πρωτόγονων ορέξεών του. δηλαδή χciτι 
παρόμοιο με την ενστιzτu)δη ζω1j των ζu)ων. 

Τόσο ο :-τρωτόγονο::: cίνΟρωπο::: όσο χω το ζuJo. έχουν σαν OXOJ(<J 
τη; ζω1j; τοι•;. την ω 1τοουνηjρηοη ;,:ω την διωu'>νιοη  τnι1 ι•ί<)ου;. 

Δί'ν μ:ωροί•με όμω; νυ :τοϊ•μι· <iτι το ιΊ)ιο οι1μf)ω\1ιΊ χω μι' τον 
c:ίνΟρω:το. ο ο:τοίο; έχει ανωπι•ξει τα :-τνι:ι 1μcη1χci το1 1 χcφίομcιτυ.. 
εφ· όσον :τιοτrι1οι•μι·ν c5τι ο cίνΟρω:rο; ι•ίνω η ;,:οvωνίδυ τη; φι1οη;.
Ο άνΟρu1;το; συν ανcότrvη ι 1ί.ιχ1j ονη5τητυ. ι·μπrοι(χπ χω πνπ,μcηι
zέ; ιδιότηπ ;. τι; οποί ε; Ηiν χυί.ί.ι 1•vγ1jσι• ι zcιτcίλληί.υ υ:ποδr ι.χνιίr ι 
την διαφορci ποι 1 έχυ UΠ() τct ζuΗ! %().1 ιι:π6 τ011; ω).οι1; σι1νυνΟucι')
ποι1; το-ι•. οι οποίοι ΟΕν zuτόvΟωσuν νυ c1πι:γzi.ωf\ιοΟσιίν α:πό τι; 
υουναμίι•; τη; ϊ•ί.η; χιιι :πc1ψφι'νοι 1ν οχΗ)<iν Πl}ίιJΤCJ'(Ονοι. 

11 ανθρuJπινη ί1παρξη αποπiχίτω υπό το οψηι5 ούψυ της ω.η; 
zω το u.όρυτο. το πνr'ίψυ. την ψυχ1j. 

Ο Μυ:ι.vό;,:οσμο; :του είνω το L11
1 αυν ;,:u.ι ο Μιzψ5;,.οσμοc: ποι1 

είνω ο c1.νΟQωπο;. υ:-τοτεί.οι•ντω ιι.πό 1(1. ίοιυ zημι%ci οτοιχ�:ίυ. cί.\ _ _)(ι. 
1 1 :τιί.uzυ (J.μΗJη (J1 1 "((Γ\Ι !'Ι(Ι. τη; ψ1Ίοη::: %Ul τοι• (Ι.ν()(_)(,,);ΓΟΊΙ. το1Ίτο iιi· 
cηοοει;,.νC,ι-ι ciτι οιν f' ίνω 01 1νυτciν ο cί.νΟuω:-το; νι ι οι (Ι.χωuιοΟr.ί ι ι:πι\ 
την <(ΛΊση <)ιότι αυτc5; ο ίδιο; rίνω η φ1iοη. 

lluρ· όί.υ. UΊ:τcί. ο c1.ν()ι_:ιωπο; ου.ν πνπ1μι1. zω 11 ί.η Π(J(_)U.μ/νι:ι 
υzόμη cί:rνωστο; ου.ν οντc5τητυ zω πuυ· cii.η την ίι.ί.μυ.τύιοη (Jνc1.πτ�1-
·�η των Ί 1i.ιzuΊν Επιο τημύ1ν. ΟΕν zυ.τι:οπι δ1 1νu.τ�ί η "(\Ι ίJJΟη 101 1 ι:υ.υτοιί
του.

ι·ιυ να zr1.τo(_)(ju'JOE1 ο ι1νΟ(_)ω:το; νυ. γν<JJ(_)ίο�:ι τον �:ω116ν του. 
είνυι υ:τοzuεωμένο; νυ. (Π(_)(Ι.((,ί' ί :τr__>ο; τ(J rσω 'l.ίl.l \1(1. υσzοί.ηΟΕί ϊ:ΠΙ -

cπυμένω; με τον εσωτερικό το1• ;ι.< Sοι.ω. rι'Jοτε ν(J πι__>Ο/UJQψJΕι οτυ-
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bιωυ:ι ι:ις την ίινακ(ιλυψη του !'Οωτ�'uικοί• τοι• ι'ίνω, χω ν<ι JΊι_Η>ΟJΊίι
Οtj<πι νrι ίινrΙ)Η το JΊΥ!'l'μίιτικι) 1·πίπ1))0 κω ν(ι ι·κ;τοί.ιτιοU�·ί. 

/ Ενα τρυφερό γράμμα 

του Κωσηί Παλαμά προς την κόρη του 

ΑΟιjιιι.ι 7τουΑ:τuι)η /<)// 

Αγο .. rrη,ιι ιΊιη ,ιιοι • N(ωUt%(J. 

Ί:'χω ιπο t'OI' ,11011 υ.ι ()ι•ο ιJ01 1 η)ιΊ•τοι'υ. γψi,ιι,ιιοτο · το {�η.ι το 
,ΙΙΙΧ!}(J ποι• ,ιιι.ιc, λιΊΊ γιο τη�1 ι-·χι)ψηιοιί}(J. υι1.c, ,ιιι- την ι\Ιι'λ,,ω υτο ι·ξοχι
χι5 «(JΙ 1,ιιποθητιχ15 χωrπ'ι-Ί)11.%1,,, χω τη γ)ι;χr1. xr1.1 τη χο!}(i. ΠJ( ζωιjc, 
Τ!}ΙΥΙJ!}ω <J( ιc,. Κω το ιi.λλο ,,οι 1 ,111 ιc, ;τι ψωπι1.ι'JJΗ τη�' 1,

1ψηλιj υοι, Οuη
υχιΊ •τι χιj υι ιγχι'1 11ιιηι (!ΠΙ! το (1%0/'(ψ(i τοι 1 Η(Ιι-/ι OTIJl1 /.'%%i.ηυι(ί μ{υο, 

Κω τιι ι)υο ιJοΙ! '/!}Ιi,ιψι.ιτιJ. ,111· UΙ!'/%{1ιηυι1.11 %(.ιι ,ιιε %ΙJ.fllil'I .. �ιrι υυλ
λογωτώ. Οι ι)ιίο π15)οι της ζωιjc,· το ΙΊ1)ιί))_ιο %1.ιι το μι)(Jτιjuιο. 
Κ11.λι5τι 1χο::, ;τοι• ,ιι:τιψι-'ι' Ι'ΙΙ ;τι-·v111J. τη ζωιj τοι, ιj ,111'cJ11. υτ1.ι ι1.;τ)ιi %!J./
πvωτι5γο1ηι, ιj ,ιι ι'υιι υτι/''ιιθιιί χω ι 1ψηλ1Ψόητ1 ι. Ί.1 .ι τ 11.)).11. ;τοι ;, 'vι'
υχο11τι1.ι I ι 1η1.,ιι ΙΊJ(J. 1)/1ηι /J 1 1 1-· cιrι ορ,ιι ι-'c, 1πι-Τοχώuιuc,, βu Q'/c,Jτ ιιηι 01;. 
11ψ)ι'(ι::;, 01 1χ1,(i ;τ 1 1% 11ιί, υτο11 ;τοι ητ ιj χι11 υι-· %1ίΟι-· υτοχαυτι %ΙJ. ϊ):rοι 1 

λι-·ι':πι η rrιίυη ,ιιι-· τη χιivιι της %(1./ 1/ τι-'χ11η μι-,· το 1115η,ιιϊι. της. (JJ.(J. ΤΟ/ 1 

χιί(ψοι 1 ,ιιιοιί χ111 :rι-·ζιί. 
Σι-· φιλ1ύ %ω uοι• ΙΊ 1χο,ιιω 1111 .,Ι:'(}1iυι-.ϊc, ιΊιχϊψιοτu %(1.Ι τη ι)ι%ιj ,1111.c, 

ΤΙ/ 1l11,ιι:τριj, τη11 Κι 1!}Ι{1%Ιj ,ϊΟΙ' ,ιωc, ι-'(ιχετω. 
Ο πιιτέρα; σοι. 1 

(Ι Ι .\'ι ιι•υι χιί f3uιuχιiτι ιιι uτη Ι ίΊ'ΙΊ; ΙJ ,111' ι '.,οrl_!υιι ιΊι yιι ι _ιιοι •οι χι':: ο:τοι ,ι)f :;) 

( f.:ιυυτιj //ιιλιψιί, Λλληλυyριιφ'ιι, /1 · τιi,ιιυ:;, ,ΙΙJιjνιι /()75, υι-J.. 206) 

Τη�, ;τcιιιιiχρω-τη δόξα αc, ατοχοστοιί,ιιε 
Τοι• Ί -Jλιοι• τοι• Θεοιί τοι• ζωο6ότη· 
Ποf:rει ω•τό( ιιcι %ει-τά τοι ι( ατοχω;μοιJc, ,ιιαc,. 

, . . Κιιθημερινιj .ϊρυυιΤχιj των lJριιχ,ιιιiνwν 
( Κωιι νυι· Θωτιίχη. «/υ,υρι'ιι τη; /�·διχιj:; Φιλοσοφι'ιις». εχδ. εfJ11. Τρrι.,F::.ιι) 
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Τοι ι Χαρϊι)ιψ;τοιι Μπιiραχί.η 

Κάθε άνθρωπο; περνάει δοκιμcισίε; στη ζω11 του. τι; οποίες πu{
:-τει ν· αντιμετωπίζει με υ:τομον11 κω με πίστη στη Θείcι. Διχcι.ιοmiνη. 

Η ζω11 είναι ένα στϊιδιο καλλιέργεια ;  τη; ψυχ11;. Στο στάδιο 
αυτό ο άνθρωπος ϊιλλοτε βαδ(ζει τον ορθό δρόμο. που διαγράφετcι.ι 
CLιό τους νόμοι 1; της φύση;. κω cίλλοτε βαδ(ζει cι.ντίUετα με αυτ6ν. 
'Οταν βαδ(ει αντίθετα. ι 1φίστc.ι.τω τι; σι•νέπειες. :τοι1 είναι οι διχι
μασίες κω που έzουν σκοπό να τον διδάξοι•ν να πορεί-εται. ορθά. 

Τα δυσϊιρεστα περιστωικά στη ζω11 τοι1 υνθρc,;που συμ()αίνοι•ν 
κατά τον φυσικό νόμο της αιτιότητας. όπω; τον οιc.ιτι•πωσε ο cηομι
κός φιλόσοφος Λεί1κιππος. που εί.πε: «Τίποτα & γίνεται στην τύχη, 
αλλά τα πάντα προέρχονται από κάποια αιτία κι από κάποια 
ανάγκη 1». Τα θλιβερά αυτά γεγονότα οφιίλοντω κυρίως σε παλω(ι. 
οί.ισθ11μc.ι.τα της ψυz1jς. από πράξεις τη; σ;ι).ηρές που διέπραξε ιπην 
ιστορία τη;. 

Κϊι.θε ϊνθρωπο; πρέπrι να ιι.ποδέzετω μι' κυρπuίιι. κω μΕ ιιπο
μον11 τις δοκιμυοίε; τοι•. γιυτί έχουν θείυ :τροέλπ•οη. Λν ορωμϊνι·ς 
CL-τo αυτές του ψαίνοντω υπερβολικές 11 cί<)ικΕς. Π[Η'ΠΕΙ νυ ιι.ποβίίλ
λει ιι.πό μέσα του την ιδέυ της αδικία;. Γιατί στην πuuγματικότητυ 
ωηή η αδικία :του νομίζει και που είναι ορuτ1j κω πραγματικ1j, 
είνυ.ι μία αόρατη δι;ι.υιοσί-νη· γιιηί γιυ. τον ένυ ή τον ί1λλο λι5γο 
οφείi.ει να υποστεί τις δοκιμασίες που τοι 1 δίνοντιι.ι.. Τις πι:vι.οσι5π
ρες φορέ; σι•μβυίνουν για να πληc_>ιίJσει ένιι. Πί1.1.ω6 zuέος υπό πψί
ξεις r.uκότητυς της ψυz1j; του. Ai.i.cί μ.,-τοροι'•ν νυ σιψf)οιJν Υ.ω γιυ νιι. 
ξεπερύσει ο c1.νΟρωπο; ένυ ακόμα �ψπι5<)ιο οτο <)ρι5μο προς την 
πνπμυτι-r:11 του Εξέλιξη ο:πόπ ίηοδΕιχνι1οντω ίι.Οi.ήμυτυ. γι.u την 
φυzή τοι•. 

Ένα; σύ'(zρονος (1γιο:: της εκ:,ι.ί.ηοίυς ri.i:'(i:: ,,Το χυ.ί.ιiπρο i'Q'(O 
είναι νυ πυραδιν6μυ.οτε ίΠΟ Οέί.ημα τοι• Θεού χω. να ψέQουμι: τις 
Οί.ίψεις μυς μι εί.πίδυ.. Ο ΚιJριος. �ωι• βί.έ,rι:ι τι; Οi.ίψι:ις μυς, ουοέ
:;τοτε Ου πυψ.ι.zωρήοει Χί1.τι :;τέρυν του μr.τuοι• μυ;. Ι:Λν οι ΟλίψΕι::: 
ψ.ι.ίνοντω ΕLς εμί1.ς υπε(ψοί.ικέ;. οημί1.ίνι:ι. 6τι δεν Π(Ι.QU.6ο0ήzu.μι: 
ίΠΟ θέί.ημυ τοι, Θεοιi",,. 

Ο υτωϊχός rr ιί.rjυοφος Επ.ι'%τητος rJ.νυ.φϊψ:τυ.ι υτο urji.o της μοι'ρυ.ς 
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οπ; ζωιj τοΙJ ω;fJr_μ/JπoιJ ,ωι λfιϊ: «Να Οιψriοαι πως ε(οαι ηΟοποΗfς ο' 
fνα ί)ρriμα, rfπως το Οέλει ο ί)ημιοvργrfς του· αν ι-(ναι σι5ντομο σι· 
οιfl'Τομο, αν ε(ναι μεγriλο οι· μι-γriλο. Αν ΟfλιΊ να παριοτriνεις το 
φτωχri, 11α r)fχεοαι το ρrfλο μι-: αληΟοφriνtΊα και ουνέπιΊα· το (ί)ιο κι αν 
ΟfλιΊ να παριοτάνεις τον ανriπηρο, τον riρχοντα και τον απλό πολfτη, 
γιατf η ί)ικΗi που αρμοί)ιrfτητα ι-:(ναι να παfξι-:ις καλri το πρriοωπο ποιJ 
σου ί)rfΟηκι-- η ι-:κλογ1ί rfμως του πρrJoruπoιJ ί)εv ανιίκει οι-: οένα3». 

Μίrι οποι,bυίυ ι,ποΟψ�η τοι1 ίbιοι 1 φιλ6οοφοι1 ποι• O<t fUTOLJOΙ10!' 

νυ γίνει κιι0ημι:ι__)ιν6ς κω οωτψ_ηος κυν6νυς τοι 1 fH01 1 γιυ ω.α 6οιι 
ουμf)<tίνοι1ν οτον (ινΟuωπο, 1° ίνω η α;,:ι"\λοι,Οη: «Απ' rfoα υπάρχουν 
στη ζωιί, tiλλα μεν ε(ναι στην εξουπ(α μας και riλλα tiχι. 2.,'την εξουο(α 
μας ι·fναι η γνrvμη μας, οι επιΟυμfες μας, η ψυχικιί μας ()ΗiΟι-πη, μ' 
έ11α λriγο riπα t·ξαρηvνται απri ί)ικfς μας ι·νέργtϊες. Λεν r(ναι πτην 
,·ξοl'οiα μας, το πruμα, η πrριουσ(α, οι γνώμες των riλλων, τα αξΗuμα
τα, μ' {να λtiγο tfπα δrν t-fvω ί)ικfς μας ,·νfργειt·ς. Μtfλις λοιπtfν που 
γι·ι•vηΟι-:( κriποια Ολιβι-:ριί ι·ι·τι5πωπη, να εξηriζ,Ίς αν πρriκl'ιτt11 γι' 
αυτιί που ι'ξουσιtiζουμε, ιί για πψiyματα που r)εν ι-:(ναι πτη ί)ικιί μας 
εξουπ(α· και αν πρόκειται γι' αυηi που Μν t·fναι στη δικιί μας εξου
πfα, να {χ,Ίς πρόχrιρη τη πκέψη: «Αυτό δε με r1φοψi-Ι». Κω υυμπλη
(_)ιδι11-ϊ υτο ω,ο {(_)yo: «Μη ζητriς, όσα ουμβα(νουν να y(νονται, όπως 
τα Οέλι-Ίς εσιf, αλλri να ί)fχεπαι rioα γfνtJΙ'ται, tfπως γfνονται, κι όλα Οα 
πri1Ψ καλri5». 

Το αvχιιίο ελλφ1 ι%6 πνι'ιψα μr οαφ1jνrι<t bιι:ι•;-:vινίζει. π6οο 
ωφελεί τον άνΟρωπο vu ι•πομrνπ γενναίυ τιc bι;,:ιμυοίε; της ζω1jς 
τοι1

• και π6σο η μη πvοσαvμοyιj του έχει γι· ιωτ6v %UΗωτροφι;,:ά 
απιηελϊσματιι. 

Ο Τρctyικ6ς ποιηηjς Σοφοκλ1jς λryιΤ «Στους χεfμαρρους που 
φοl'αχluνου1· το χειμιuνα, όσα δέι·τρα υποχωρούν πluζovv τα κλαδιri 
τοι•ς· όμως αυτά που φέροvι· αντ(ατααη, χάνοντα με τις ρ(ζες6». Κω 
σι•μπληρ<όνει: «Εκε(νος ποι• δει· vποχωρε( στην τρικvμfα, και τεντώ-
1·1-Ί τα πα�·ιά του καραβιού του, αναποδογvρ(ζεται και ανάποδα ταξι
δει5rι 7». 

Ο Λιοχιiλο; θεωρεί σοφοιi; ε;,:είvου; ποι1 υποτάσσονται στη 
μοίραs. 1--1 ι1περβ ολιχ1j λύπη ;,:αι η ιtπελ:τισία. λένε Πατέρες τη; 
Εκκλησία; είναι παγίδα του Διαβόλου. Εάν παρατηΟούν ;,:ωαλιj
yοι•ν υε ασθένειr; του σιόματο;. 

1--1 λαϊχιj σοφία μας δίνει πολύτιμε; συμβουλές. Μία παροιμία 
τη ς Μάνη; λέει: «Ο Θεός που δώνει το ντέρτι. διδνει ;-:αι το 
νπρμcι\'l» 

(.\'τ{ρτι: ψι•χικιS; :τι5110;, βιiσιιvο. ,\'τεριιcίvι: ι)ι•1ιωιη Ίtcι ιιvr(cπιωη. rι1ιτο;ι_ιί). 
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Ένα; uί.ί.ο; σοφό; λαϊzό; ι.ογο;. :τοι• είναι zcιι ένα μ1jνιψcι 
αισιοδοξία; λέει: «Η ψυz1i όταν είναι γερ1j. όλα έρχονται στη θέση 
τοι1;». 

Και ο ΔιονιΊσιο; Συί.ωμό; συ:-τί.ηρυ1νει με το ι 1:-τέροχο δίστιχο: 

«Χu.ρ{; %ΟΙ :τλοιίτη ι1u. ι.u.θοιJι'. %rι.ι τιι βu.οι'ί.ειrι.. %1 ύί.ιι, 
τι':τοτι; r)εν ει'ιJ(.J.Ι, u.ν οτητιj ,ιιει1 • η ψι•ι.ιj %(LΙ oi.r3uθιJ9» 

Από του; λόγου; TOl' Ιησοιi ε,:: την ι:-τί τοι• 6ροl'; ομιλία του. δω
ιμ1ίνετω η πωσθησίcι τυι 1 :-τρο; τοι1 ; δυzιμct�ι1μΓνοι1 ; ανUροJπυι•; 
zαι :-τόσο ι•πυίχί:-τοντω ια6 τι; Οείι'; δωρι-ι'; οι ciνΟρω:-τοι Εr.είνοι 
;τοι1 δεν του; σl'μ..,,αρίστcιντω. Είνω οι λ6γοι t"r.ι'ίνοι. που cινωρέuο
νται ει; την μετϊι θciνατο zρίση. που λέγει ο ΘrcS; ιπι; ψι 1χέ; ότι τον 
είδαν ;τεινcωμένο. φτωzό ξένο. cωUεν1j zω i)ι·ν τον f\oij(:Jησω1

• διι'ι 1
-

zρινίζοντα; ότι είναι το ίbω. εφ· όσον δεν οιψ.JτcψυστciΟηzω1 στον 
ύΊ'νωστο :-τονι'μένο συνciνUρωπό του:: 1 0 

Οι δοzψίωίε; στη ·�ωij του ανθρu'ηοι• bι·ν έρ;ι:οντω τι•zυίυ. ί1λλίt 
εz:-τί.ηρuJ\'Ουν zϊιποιο Urίo ozo:-τc5. Όπω; ί.ι'ει ο cπωϊz6; φιλ<5σοφο; 
Μύρzο; Αυρ1jί.ιο; «rfσα ΥΕΎΟνότα ει'vαι της τι5χης. ι)ι- μπορού11 να 
νοηΟούν ότι r{ναι έξω από την παγ%όσμια rι,ύuη και nπ1 ε{vαι πιψπι·
π).εγμένα και πvvυφαπμ{11α μ' εκι:{ιια που προϊρχοιιται απrf τη θι-ι'α 
llρόνοια. Τrι πri 11τα α.πrf εκι-ι' πηγriζουν11 ». 

Όλα όου οι•μβυίνουν στον ιiνΟρω:-το <ηοf\ί.(:-τοι 1ν οτην z<ιi.i.ιrl_) 
γειυ τη; ψυ;ι:1j:: του. !l,_1(:-τι'ι ν<ι υ:-τοοι';ι:π<ιι τ". 6ι 1 ιΗtl_Η·οτcι γι-γον6τrι 
με υπομον1j zω νυ. ζητ(ι ια6 το (-)ι-6 νίι τοι• 6ίνιΊ τη 6ιiναμη να τιι. 
ί1\'ΤΙ μετωπίςε ι. 

Ο Δ. Σοί.ωμ6; γψiψΊ σωυ:: «Ι:ί.ιιi (),(__)οι 1 :: Ι Ιοί.ιο(__)zημ�'νιJΊ•::»: 
«Μειύ.i.ο ;τψί.;ιrι. η υπομονιj.1 .. 
Λχ.1 ,ιι υ.; τηιι ι':τιμψε () (-)υ5;· %ί.ιΊ f-JψHJ.1'(_)01';1:' ___ )) 

/. «Ουr){ν ι.φjιιυ. ,IΙ(ί.τηι1 /ι'Ι1ι:τr1.ι, r1.ί.ί.rί. :τrί.1,το 1·% ί.r5ιου π %ω υπ 
ω1rJ./%1J;» ( Α :τ(5ο:τ. 2. !)ίι,f.1) 

2. Af_)f.ψ. ΣU)(ff_)(JJI/()/', ,-() (l/lOC, Xιi.01 1 (J.!J(JC ο ΛΟωνι'της», Ιι:ψί.
Mo1JJj ΤιίιιοιJ /Jψ;()ψJfΙου, Ί:υυεξ Λ rιί.ι'ος /1)1)5, υι ί.. ../27. 

3. ,,Μ1',ιι 11η υο r5τι 1':;[()%f_)ΙΤΙj; !Ί ι) ψJ.flOTr!C. οι'Ο1) (J.)I (-JΟ.η {) 

()t()(J.U%ui.o;· υν βψηι;, (1ψηjως ω1 ;111.%ψ1ν. Jlίl.%f_)Ι ί · (J.Ι' πτω1,r5ν 11πο
%[Jι'νουΟ(J.( υι f-Ηί.η, (νCJ. %ω το1Jτον π•ιrυυΊς 1!ΠΟ%(_)ι'νη· ΙJ.JΙ ι.ωί.ι5ν, ον 
!J.{_}Ι,οντο, ΙJ.JΙ ιι)ιuΊτηι1

• ΧοJΙ /Ο(_) τοιJτ' ι'υτι. το ι)ιιf-Jι'ν 11:το%(_)(νυυ(-)ω
:τψ5υω;τοJ Ι %U.ί.uΊ;· ε%ί.{ξυυ0ω ι; · 1J.1 1τr5, ιJ.ί.ί.111•,,_ (!:πι ιf_)(ι)ιο, XVI/)
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-1. «ΊuJI' ι51,τω1, το ,ΙΙΠ' f'υτιιι ΙΊ[
, 

Ιj,ΙΙ/ι,, τι1 1)1· 01 1% ιγ' ΙJ,ΙΙι'I'. !:Ίr
, 

Ιj,Ιlι'Ι1 

,ιιι Ι' 1 1 ::τι5λ1jψις, οr._ι,ιιιί, 11φ·ξιc;, ι'%Χ)ΙjΙJι(, χιιι π1ι' )ιiγω. 1i1J1ι ΙJ,Ιιι'π1_!11 
{Ι_Jγ11 · 011χ Ι'Ι/ 'ΙJ,ιι{1, 1)1 τιι οuί,ιιιι, 1/ %τψ1ιc:, 1)1iξ1ιι, «Ι_)/Ι!ι' %ιιι ι Ι'Ι. ί.15γ(/). 
151111 οιJχ 1//1 ι'πΙ_Jο ιΊ_ηο ... Ι:Ί •Οι1c; ιιι Ψ ;τιjοΙJ 111 ιι,τουι'ο τuοχι-ι'ο ... πuuίτω 
(ι-ξι'τ1ι(ι) 1)1· το11 1Ί,J χιιι ,ιιιίί.ωτιι, .,15ΠΙ_)ΙJΙ1 ;τι Ι_J{ τιι Ι'Ιf · η,ιι{ι, ιΊπιι' ιί 
πι·uι' τιι ()/1% fΊf' Ιj,Ιlι'Ι1 • %(11' .--τι·uι' τι ()/'% 11/ 'Ιj,ΙΙ/)1 1/ ;ΤΙ_!Ι!Ι.ΙΊΙ_)Ι)11 ιΊπω ΤΙJ 
1)ιιiτι ,,Οι•ι)ι'1· ΠΙ_)Ο( ι-,ιι(,, (!:"γχιΊΙ_J{ι)ιο /. / - 5).

5. «ΜΙJ ζιjπι rιι γιιιι5,ιιfΊ'ιι γι'1 ιι οf}ιιι ω( ΟΟΙΊς, 11λί.ιί Οιϊ.ι- το γι Ι'ιι,ιιι·-
ι,ιι ω( γι'1·πιιι, χω ι-ι1uοιj1πιc;,, (/////) 

(ι. «Οr._ιιίc; ::τιψιί ψι'θr._ιοιοι χιιμ1i l_)Ι_!Οt( ι51ω 
1)1Ί'ΤΙ_JωΙ' /J:7f-ι°%ΙΊ, %λιuι'ω:; ως 1 %ΙJΙ1Jζπ1ιι.
Η 1 ι)' ω 1τιπ{ι,ο Ι'Τ' οι 1τιί::τΙ_Jι ,ιι !'' 11.--τιiλλ Ι 'ΤΙ ιι,, (Λ ι,τιγιiι'Ι/, 7 / 2 - 7 1-1)
7. .·1 ι•τωc; 1)1· ι,ιιιiς ιiοτιc: ι-γχιιτιj ;τιί1)11
πι'1 1ιιc: ι•::τι-·ι'χιΊ ,111j1)1Ί•, ΙJ;ττι'ιιιc: χιίτω
οι uι' ψι ιc; το λοι ;τι5 ι• οι-'λμι ωι 1• 1•ω •τι'λλπιιι". ( ,,./ ι,τιγι5 !'IJ. 7 / 5 - 7 17)

8. «Οι ;τΙ_Jουχι 1 1•ιιιΨΠC: ΤΙ/Ι' ,-l1)ψίοπιι1ι 1 IJt)(f ο{" ( / /Ι_JΙ ι,ιι. LIΙΊ�ιι. ()36)
()_ Λ.τιi το ιτιι).ογλωιJΙJ() ι'uγιι ΤΙΙ/ 1: /,ιι ,\/ιιιlιΊ' (ιΊΊ'(Ί{ (,ιιπιίιι�ι. ι:

J..:.ι ιλιιιιyοι\_>οι•)
/()_ ι\ΙιιτΟιι/1!1'. %1-, -12 - -/(ι 
11. « .. το. της τι iχηc: οι•χ ιί1•1-Ί 1 ιι 1101Ίοc: 1/ ιJΙJγχλuίιποιc: %ω ι-·::τι.--τλο

χιjc: 1(1)1' .ϊl_)ΟΙ'Οι'ιι ι)ιοιχοι 1,ιιι'1•ω1 1• ;τιi1τιι Ι-"%ΙΊ'f}ι-ϊ• {_)/'/J> Ίrι ΙΊ( Ι:Ίυ 1τιί1 1• 

η.γ) 
12. -:::χtΊ)ιΊ,ιηιιι ι)π iπl_)ο. 7

Από τους τελευταίους λόγους του Βύρωνα 

,,!!(ωχω οοf\ιφ(ι. ιιίι.ι- flOI' !!1ι'η_)ο. ι-ί:π ΙΗJ'(<ί. Δι·ν μι· ι·νι')ιωιr
�ΗΊ :τολιΊ ιιν Οιι ζ1jοω 1j Οrι :τι'ΟrΊνω. Ο Ο(ινrιτο; bι·\· μ r ιιοf1ίζιΊ. 
Φοj\(ιτιι1 {νιι λοι•λοιΊ ι')ι το ΟrΊνιιτιS τοι1: (-)ιι :Ξ:υνrινΟίοιΊ. -=.F�ΗΊ:::: 
Νομίζω 6τι %ιι1 οι (ινΟψυ:τοι %Ιι1 ι1λrι στο Lt' μ.--τυν %rΊνοι1ν τον %ι•zί.ο 
τοι1;. °EQXO\'T((I %((1 ;<ιν(ί(._);(0\'Τ((Ι. �1\(ι b!'ν [Lιovc(J \'(( ι•:τt)(( ι'ρω τοι1 ; 

:T\)\'()ll;'». 
l Ίιιι•η) rιηιιττr%οντrιν bιrφ%ι,·J::: οτοι1 ; '(ΙCtτροιΊ :: :τοι• Οι'ί.υνr γιrι

ΤΟ\' :ίl'QΠ() \'(( TOl' %Ct\'0l'\' %(ι0r (( ορ(ι ωι (tίμrϊΞη .. ΕΪ.Γ(Γ: 
«Δι'ν ι 1:τrΊρχι'Ι για οα; ω.λο μrοο Οcvcαι-·ίcι; :ταv(ι \'(( :τrιίονπr 

r1ίμ 1-ι: Λχ. :τι--οι<κrciπvο cιίμcι zι•νfΗΗ cα6 το νι•ιπι'ρι οrι;. :ταψΊ rαό 
το υ:τcιΟί. �\6νο :τοι• ο δεί•τr ρο; Ο(ι\'Cιτο::: ι'ίνω ·:1α την rί.πΟερίcι 
%(tl δι'ν σοι• (j'F Q!'Ι :τ6νο. :τrιρc'ι τιμ1j zιι1 b6:Ξιι. ΘcίΟεί.cι :,:1 εγ<,·J νυ 
:τι,Ο(ινω μc το σ:ταθί ιπο χι-'ρι 1 ••• » 

(.·1.ΊΟ ru ι-Jιι-3λιιι τη:: �--ιrυιι::: f.:ιι(_}(/{()%(ί%ΙJ. «.\/.-τιίι•(_}ιJI'», .-ΙΙJιjι·ιι / 1Γ! υιί .. 2-::.ιι 



Αισιόδοξα και ανθρώπινα 
μηνύματα από μια καλλιτέχνιδα 

Αποσπάσματα από μια συνέντευξη της Νάνας Μούσχουρη 

Σι•ι.ν(ί τραγουδάω έξω νοm<ιι.γι ;,:(ι τρcιγοι•δι cι. πι }ψϊι. ποτέ όμω; 
cι::τογοητrι•τι;,:(ί.. 1-1 ι.αψ'ι. :-τιuπιΊω. είναι :-τοί.11 ;-:οντ(ι μι' τη λύπη. Λν 
δι--ν έι.ει; γνωρίσει μια βcιΟιcί. ί.ιi:τη δι'ν μ:-τοψί; να γνωρίσειc τη 
ι.ιιρcί.. Έι.ω υνcί.γ;,:η νυ βί.έ:-τω :πί.νΗι μια μι;,:ρ�i ωσί<)(.ι. υκόμα και <ιν 
όί.υ γιiρω μυυ ι:ίνω μυι•ρα ;,:ω θί.ιβερcί.. Λ;,:όμ(.ι ;-:ω υν βοεθcδ οτη 
μέση τοι• ω;-:rc.ινοιΊ ι.ωρί; ;-:c.ινένα σημcί.δι οωτηρία;. bεν Οα εγΥ.ι.ιτ<ι
ί.είι ,ω τον (f.'((/Jν(ι για νιι βγω στη στεριcί. Κυί.ιίπψ.ι ν(.ι zαθc/> ωτ6 
εξάντί.ηση. 

Κυμι6. φορcί. οη;,:c�'>νομω το πρωί (ί.;-:εφη. αλλ<'ι. <φ{οως λέω: Λν 
είνω ν(.ι ζψ;ω μίυ ημέρc.ι. i-:<ιί.ιίτερ(f. '(t<t μrν<.ι ;,:ω γιίι τοι,ς γύQω μοι• 
είνω να γίνrι μι(ι. ;-:ui.1j ημέv<.ι. Είμαι (ι0ι'(_)ίί:-τπ 1τι.ι ωυι<i<)ο:Ξη. AY.<i 1 ιu 
i'.ω στον ί1:πνο μου. αν βρrOci> σε ύνεψ<5 μοι 1 οι' '(1/.lΗ'μ<5. μποριi> ν<.ι 
(f.Ϊ.ί.<ϊ�ω το όνειρο. 1-1 μητέ ί)(t μου Ο.εγι' 6τι ίι.:;τ6 τον 1/.ίΙ.Ιί)ό που ι'Υ.ί.ινι· 
Τ[(f.lι)ι(ι.. τu έβl.ί'ΠΕ στα 6νrιρcί τηc. Κι f'((J) r\λι'Π(J) τ<ι πωδι.cί. μου Οι(( 
όνrιρcί. μοι•. Βί.ι'πω τα :-τωbι(ί. όί.οι 1 τοι 1 ;-:<Sσμοι• .. ΙΊ · ω1τ6 π1iγc.ι <ΠΙ] 
U11iceΓ. Ιlfψωυν τυ zρόνιίι. ;,:cι.ι όταν το I ΨJ2 η Uπiccf" μοι• t.1jn10, 
ι':-τιοψιωc ν(f. ι-ίμω μcιtί τη::. <)ι·ν 1jτ(f.ν τι11.υίο. 1 lίίντcι τρc.ιγοuδοι',ου 
γω T(f. ;τωΟ1(1. 1/.ίι.ι ψ)ιί.u νcι τυ. rr.ροντίζω. Κι ω 1τ<ί. μι' Οι:ωροιiν μητι'
ψ.ι. φίί.η. υbι:ί.φή. Τ)τυν ,ί 1 ιω μαζί τοι•; μ, φωνιίζο11ν Μ(ιμυ - Ν<ί.νυ .. 
11 ε:-τιτυzίυ μοι 1 <πη ζω1j είνω οι -ι.ιιί.{; ι·7Τιi.ογι'; :τοι• fι.ω Υ.Λνει .. 

11 ζunj f!Ol 1 ί)ί.η ί'ίνω (νu.; U'(<1)\'U; νίΙ. r\vω τον !'ίΙ.l•τ() /l01 1
• 

1 ίl. 

β()ω το οωοη5 δψ5μο. Ί Ιμο1 1ν {νu. ίι_-πί.:-τιομ{νο :τωc')ί τη; Κυτοι.ψ:: 
-ι.<ι.ι βγ1i;,:(ι. u.:;τ6 ω•τc5. γιuτί ι·ίzυ -ι.u.i.ij τιΊ

ι.η ;,:ω Οπι;,:1j ι·ν{v·tειu ..
ΊΞzω αν<ί:t-ι.η ν(t ;,:ρcη<ί.ω μfοί!. μοι, �'νυν ωvυίο Ί.<iομο .. Τυ zuιj

μcnu δεν έ1.01 1ν οημίωίυ οτη ζω1j ιιοι•, ίι.ί.ί.c1. οι:f)ομω τψ1 υξίυ τοι�;. 
γωτί με (f.l'T(J. 11.;τοvεί; ;,:cί.τι νυ :ϊτ()ΟΟψ\Η: 1; 7Τ01' 0(1. ι)(,,ΗJη z<φcί. 11 (,(\

1
(/.

'Ι.ΟιΊφιση .. 
1 Ιιστεύω υτην αξίυ τη; υ_η<ωίυ; ;τοι1 «;,:r:ί.νιι την u.γί:ί.πη γιυ ζ.υηί

οψι.τή». Πιί.ντυ. ϊ.QΕL<ί.ζομω ί1.γ6:-τη, η Ο7Τοίu ι:ίνω ou.v ζ.ωντ(f.νή ΊJJω.ι_J
ξη ;,:u.ι γι· ί1.ι•τc5 ΖΨΊ(:ί.ζι:τω νυ. την ;-:υί.ί.ιεg·trί;. 1 Ιιοη:11ω 6τι εδu'> f\v1-
ο;,:ετc1ι η υ�τc1.ντηση οτο εψiηημυ. γωτί τρuγο1 1bu'>. ΙΊυ.τί ι:τοι υ:τ6vzω. 
έτοι ε;,:φρc1.ζω τη δι;,:1j μου ίl.'(ί1.:;τη στον r;.νUuω:;το. την "/.ίι.τυφυοή μου 
στη ζωή .. 

ϊ)τιδήποπ ;,:ι1.νο1,μ, 6ί.οι μυ;. το -ι.(;_νοι,μι: γιυτί υυηiν την rJ.γc:ί.πη 



ψϊιzνοι•μι', που είναι κω η μιiνη αοφιiλι:ια που μας hίνι:ι η ζω11. 
Κιψιrί φιψ(ι ωΤΟ'(ΟηπιΊομω, ;ι_οι•ψίζομω r.ω ί.ι'ω νυ <ι.λί.ιί.:Ξ,ω 

<'>ι__Η)μο. Λλί.ι'ι i'>ι·ν μποου"�. t:ίμω <ιγι(ίτψι•τυ ωοι6i'>ο:Ξη. '(t<ιrί (ι'(<ι,r</J 
τον ιίνΟοωπο. 

{Ι·:ιι η,ιιι Ι_!ι'ι,ιι « /ιι Λ'ιΊι,,
, 

.!.fJ 1(! J IJi)')J

11 yι 111αίχ11. ωσΟιiνπω και μι}.ιiη μι· το τρ/ !φι·
ριi ι'vστιχτο της χιψ()ιιi;, που ι'ί1•111 11}.ιi11Ο11.υτο. 
Κα νι'νας ()ΠΙ ξ{ριΊ να πιΊ πuιiy_ιιι�τ11. yλι ικιi μαζί 
κ111 βαΟιιi σαν τη yι,η.ιί;,ω. 

1/ι'χτωu Οιιyχιv («Οι ιiω.ιοι» Μι'(!Ιις 5ο, Πιλ. 3ο, 1, 

.\Ιπιiφ(!. Μιiuχοιι .-Ιuγι'Ι_!η) 

Οι απόκληρες τάξεις που νποφ{ρονν ... 

Του Β[χτωΙJΙ.ι Οιιyχιδ 

θπ το λf,ιι ι-· χω θι.ι το ξιι� 111λι-',ιιι-- :τψ':πι ιη.ι υι•n.ογtί,ΙJ,ΙΙ(UJΤΙ 
:τuιι;τι111:τ' ι5λιι τη:: ,1:τι5%ληψ·::: τιϊΞ:tΊC: :ιοι 1 1 1:το<fι-'ψJιΨ· :τuι-':τι-·ι ) 1 . ω1r.ι
χοι•ιrιοτοι;ι·. )'

0 (.l/-'i._)((JT()/ 1 )', 1'11 f/ϊVTIOT0/ 1 ) 1

, ι1 ' ογι.ι:τηθοι•ι1
, 11 ' (.l)'Οι'ξοι'Ι' 

οι ουι�οι-τf::: τοι•c: ,ιιι-·γι.ιί.ό;τψΌ,ιΙ. Ι'(.l τοι 1:: ι)οθι-·/ η .,ωι)ι-'ι'ι.ι ,ιι · ι5λι·c: τη::: 
τι::: ,11()1._)({l'C: (. .. ) ι\Ί.ι J1γι-'ι' (.l;T() ΤΟ)' ί{(){l'(V)'{;,,:(ί Ο(JΥΙΙ\ 1{(�/1() .ι/'i._)ΙIJ(J()T/'(__)() 
φv::: r.(l/ .ι/-'Ι._)Ι(J(J(ίΠ(JΙ/ /-Ί'ΤΙ'χ{ι.ι γt(.l (!IJOl'C: l':T()(ff(__)(JlΨ %(.l! γιιι ()(J()/ 1

::; 

ι-·ι'1 1ω ιι:τιι/()ι-Ί'τοι. Ει'ι·ιιι η .,ψύτη 1 1.,οχvι'ωΙJη τηc: ω)ι)crο1Jι1ι1η;( .. ) 
ff .,Ι'Ι-Ί',ΙΙιιτιχιί %111 ηθι%tί ω1ιί.,τι 1ξη ι--ι'ι•ι.ιι ο.,rψι1ι'τητη r5ΙJo %ΟΙ η 

ι1ί.1%tί· η yι1ιύυη ειΊ1ω t'ι1ιι ι-·ιrόι)ιο �ωιί:::. 1/ U%t'ψη ι,{ι·ιιι τη; .ι(JU!TΙJ::: 
ιι ι•ιίγχ η;· η ιιλιίθtΊιι ε{ι,ω τροφιί %(!θιύ; το υιτιiρι · (ι,r1 ,111 1(.lλr5 r5το. 11 

Ι !//UΠΙ'fΊ Π/Ι' t·:τιυτιί,ιιη χω τη σοφιΊΙ. ί.ιy11ει1tΊ. Tc1 :ι11tΊ',ΙΙCΠι1 ποι• r)ι-·ι, 
τuιύ1 1ι-· t·ι'ι1ω Cl.ξιuλι•:τητι1 χc1θιύς τι.ι ιπο,ιιιiχω. Ε{ι,ι1ι U1'γ%tl'IJTΙ%r5 ,ιιιο
ν•ι•χιj Ι'(ι .,εθιι{ι-ει ιι.-τό Π/11 :τε{ιιu. ΤΟ/' crωτό;, όσο %(.l/ το υώ,ιιu. :τοι•
αγωι'Ιιi cι.-τό τηι1 Οί.ειψη τοι• ψω,ιιιοι•. 

'()}.η 1/ .,ρόουοc: π{11ιι .,ρος (.l/'ΤΙί τη ί.ύοη .. \ιlιcι ,ιιέρu. θι.ι Ε%.,ί.ιι;ιοι•-
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,111'. Το ω1&ρώ::τι110 Ί{110:: ω 1εβυ.ι'1101τυ.ς oi.0{1'(i. &υ. %ίΊ.,1ΙΙΊ τυ. %U.T(VΠ
QU. υτQώ,ιιιπο J'O βγοιΨ ιπί5 τη t.ιύνη της ο:τι;).,ισι'u.ς μι· τρc5:το ;το)ι• 
crυσι;,,:ό. Η r)υστυχιu &u χυ.θει' υ.::τί.ώ:; ,ιιι το r11,ι'βω�ιιu του ε;τι;τ{r)οι• 
τη:: ω1θρω.,ότητc.ις. 

ΘίΊ.χει %(1)1c.ι'ς ιΊ.οι;,,:u (1)! u.μcrιβciiJ.ει γιίι τη1· π•ί.σ;ημ1'11η uυπί λι5ω;. 

(«Οι ιiθί.ιοι" .. \Ιι'rο:: 5ο. !3ιJ3λι'ο ]ο.-!, Λ!πriψJ. Μ. Λυγϊuη) 

«Άνθος του Σολωμού» 

Ίrιι 1 f.:υJιπιι f.:ιιφιψιίί.ιι 

Ο Σοί.ωμό; ηγrί;τα εξω vετι %ιι'J; τυ ϊινίJη. 11 :τοι ητι %1J φ ι1;,:1j το ι• 
ί'<�Ο%ίμαζεν ι0 ι 1;,:cψίοτηοιν 1ι:π:ροοτrί ει; τrι ί.οι•ί.οιΊ<)ιυ . Ο :;τοιητψ:: 
Γrr/Jργιο; Πrιρ(ωzο; ει:: (νrι τvu.γυίιδι τοι 1 ψrίί.ί.ι-ι: 

Την /U.ζι'υ1· μοι•, ω 1'1',IU(IJ, 
ιΊ.νθος Χοί.ω,ιιοι• βο:ττιί,ω, 
,ιι' π•ί.uβ{:;: τφι ί.οι5ω ι)r.i%ί_)1! 
;,,:ω τφ· ;,,:ι�ιι IJl' υοιι υτοί.ι'ζω. 

Κω ;τcι.v<ι.%rί.τω 0111ι;Ίιι'ηη ;·:-τι-ξηγημrι.τ1%r,'1;: 
«Το rί.νίJο::: τη:: γυ�ίrι; ηΊ<ί;τυ πrvι.,<1.Οι:οτυ.τυ ο 1Ί•·rι·ν1j::: 2.:ο),.υψ<J:::. 

Όπ μετϊι το11 :-τοιητο�'• Ζr1.1πΕί.ίοι 1 ϊ%ί.1jΟημ�-ν �Ί::: την τψί:πεζrί.ν τοι•. 
μιι; ί'ίπε: 

«Χωρί; γαζίυν bεν !]Ιuιοψι'J νu zcίμω :ωτ( 1ιοι•. Λν nizη νu 1ιο1 1 

ίχίψη. :τυίρνω rί.νΟο::: ί.ι·μονιr'ι;». 
ΊΞzτοπ ι)ιν uν(ιμψι. την γu.ζίυν 1Ίμ1j r)ιu των ί.ι'ςι:ων «ΛνΟο; 

τοι• Σοί.ωμο11 ». Ι·:CΟι νu ι 110Οι:τηΟ1j το ·ri.ι 1%t' το11το <iνομrι. 6111. ν<ι. 
οι•νι:νuJοη την ;τοίηοίν το11 1u· την π 1 r1J6ίυ.ν». 



ΕΜΙΙΕΔΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝ'ΤΊΝΟΣ 

/ ί,,, (// ιιι l'lf'ΠO/'. 1 //.\// Π /'/() γ .'I/I /!J../ι\'.V/, 1 //

Φι /.ι)Ο()ψο:::: ϊ )χι μονον ψ ί.ιiι Η Hf ο::. υί.ί.ιΊ. ί ιί'.ιiμ η :ι 1· ι_,>1 οι HiT ! Ί c>()ν:
Μιiοτιι:::. 

Ι Ι1·,,1z(_)((ί ίιΙ ;πι_,>ί των i'.(t!J' ιiί.υ ()();Ξ((()l(l,J\' ΤΟΙ1 ;τΪ.)J(_Η)(f Οι_,>tΊtΙ. 
Ολίγι)Ι οzπ1,,:ι,·>:: οτίzοι. (Ο[()Ο][(ίΟμ(ιΤ(ι. ωτ6 ι)ι'•ο μ1·γϊιί.ιι_ :ωιηΤΙ'r.(ί 
τοι1 1'\_η<ι. Τι>ι•; «;,,ιι(Jοιηωι·•::» ;,,ω το «;πι_,>ί ιι ι'10Γω:::". -rιι. ()Τfοί<ι Ο1Ί1>
ροι'1ντω γν1jο1<ι. ι)ιι-ιΗ,.JΟψων. ·οχ1 ;τοί.ί.<{ί ω :πυί των 1ι'J1·ι,'>ν τοι• 
ί' ιοψ Ι!Ί:: [(Ι)\' ι)ο;ΞΟ'((_)(Ί.lf ων. 

!\1ΊοΥ.ι1ί.ον �'(_)γον η υνυο1·•οτω11::: oi.o;,,ί.tj(_JOt' το1 1 01 1 0 rijμ<no:: 
ωποι·,. Λ1<ι ηιν ζω�jν τοι• ί'.<<Ι την ι)[_Η'ιο1ν τοι• ι•;τ(φzο1 1,· πί.ψ_ΗΗf 01c_Jίιιι 
τινι'::. 11 ;τι)()οωπι;,,6111; τοι, ;τ1'(_)ιΙl<'ιί.ί.1-τ1ι1 μ�- Ο(_)ι·•Ϊ.ι>ν. ιi:ιω::: riί.ων των 
Οι,ίων <ινι)(_)<11ν. 

1 :ι::: τον Λ,φ(ιγιι,'Τ<ι τη:: �1ηλί<ι::: 1·Ί'Ι'νν1j()η ;,,ω �Ί:.ψ!! ων :πι_,>10-
σ6π(_)Ο\' zι>ι),•ον τη:: ζω�j; τοι•. l l [_ΗΗΗ,ι:τι;,,ιirη:: τη; U.ί.ην1;,,1j::: ίιι>z<ι1ιi
τητο::: ro11 )ιJ11 ιιιωνο:: (--!')) - --!35). 

_\ημωψ<ιr1;,,ιi:: το ιr l_)ιSνημ<ι. ιιν�Ίιίι(Jη ι·νι·v-:ι,·,::: �Ί:: την ;τοί.ιτι;,,1jν 
ζω�jν τοι• rιi;τι)Ι• τοι•. Οιπτ6μι-νο:: ;τr'ι,'Τοπ ιαι\ τιι:: ι•ι 1ηί.ίί:: ιbι'υ; τοι 1 

ανΟl_)ι,,;τ1ι�μ οιΊ %<ιι τοι• ι'ν011ι<11' l_)οντο:: ;τι,ο:: τοι•::: ομοίο11 :: τοι1 . 
Ειι,γ(ωΟη χωι,ϊ:: μ<ιτ<ιtοhο:Ξίιιν %<ιι <ι:π;τοιψ!η Ι'ψηλιiν <ι;ίωμιι τη; 
πολιπί<ι;. το ωτοίιJν τοι• πι,ι)οι·ψ'l_)Οη. 

Ω; Ο�·ι,ιι:πι•τιj; ;,,ιιι ;τψΗf �jτη:: ιινιιιι 1\)πω. Ι1° ι,<η1ί'.<{ί 1·νι'ι_,>γ1Ίιι1 
τοι• ιιποι'Jίι'JοντίιΙ ω::: 0ΗΗ•ι,γοιΊ. ;ωι 1 ι'ι)101· την ;:;.ω�jν ΙΊ:: ν�·;,,ι,οιΊ ;. 
δηλ{(('Jtj τιιν ωωνίιιν ;:;.ι,ηjν Ι't; 1011 :: ιιγνω1:: ;,,ω ί'.ί'ί'.UΟίψμ�'νοι•:: ια6 
τον ιηΊ;τι)ν των πιιΟ(Ι'>ν ;,,ιιι ιαιS τιι::: :τι,ολ�jψει;. 1 Ιοί.λιιί ιαιS Τ<{:: ;τι,ϊι
ξ10ι:: τοι• (ινιιφι'ι_,>οντω ω; ΟιttΊμιη<ι. ω; ι•;τι'Q<f ι•ιΗί'.(ι Γ;τιτι·ι•γμ<ιτ<ι. 
Αλλι'ι τι ημ;τοι,ι'ί νίι ι0 ίναι «ΟιιιΊμιι» ;,,ιιι «ι•;τi'Qlf ι1 01;,,6ν,. ι)1· ι'νιι 
ιΊνΟl_)ιιηον. ωrυιΊ 6ί.ιι ft•ρίυ;,,οντιιι ;,,ω ιiί.ιι γίνοντω μ�'οιι tΊ; την 
ΦιΊιΗν: ί\Ι1j;τω:: η ιινΟι,υηίνη (ιγνοιcι hημιοι•ι,γι·ί ιιι·τοιΊ; τοι•; ι-\ψJ11;: 

ι::Ξ· ιιι•τc(>ν λοι;τ6,· ;,,ω ι0 :Ξ· ϊιί.ί.ι,Jν ί'.<ιτιιιι ιιίνπω η Οι-ι'ιι :ψο(Η1J:r1-
ί'.ιiτη; τυι• Λί'.ιΗιγ<ι,'Τίνυι• σοιι 011. 

ι:ιτιιJΊί'Οtί'.ϊι; ιιρχ(ι; l\ι0 11ιιίω:: ()\;Η οι_Ίτο; ί'::UJHOίi'.t'l'Oi'. 
Τοι•λ(ιχιιrτον ι'ι::: τιι υωζ6μt·νιι ιιι•τυιΊ υι•οι'ν cινcιφι'ι,πιιι. ΤοιΊτο <ηο
πλι0 ί Tl)\' ;,,ιινι)νcι των ιωcι;ι,Jν. �ι·,, ιφνι·ίτω Γι; τυι•; ιrτίχιΗ 1 ; τοι• την 
ιι�ίιιν τη; !'[Ωι'ιι,ιιι::. οιΊπ την οι•μΙ1οί.1jν τη; ιινΟρι,ηίνη::: οι<ινοίιι; 
ει; την γνιύο1 ν τη; ;τρcιγμιιτι %6τητο;. <ιί.λ(ι τα; ;τη-:ι1.; τωΊτί ι; ι- ι•οί
Οί'.f l O\'t";T(1(_)i'.fί::. �ι· ((l'Tl) ί'.((Τ(((Γf\Ί';'tΊ. (.(lj υιΊ ημ_ιΟQΟL'ΟΕν. fl:: την 
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Μούσαν zω εξ αι•ηj; λcψβϊινει μείζονα γνuJσιν. 
Πυθαγόρειο;: Τα ιστοριzci δεδομένα ανεπαρχ1j. Αι διασωθείσω 

όμω; φιλισοφιzαί τοι• ιδέω ημπορσC,ν να τον zατατάξουν ει; το1 1; 
Πι•θαyορείσι•; 1j τοι•ί.άχιστον ι'ι; τοι•; ;τολιΊ επηψ(ωμι'νους από τcι; 
:η 1 θαγορείοι1 ; αρχ(ι;. Π(ιντω; ει; τcι γραπτά τοι1 έδωσε (ιδράν την
:-τροσωπι z1jν τοι• σ<ι.ραγίδcι. 

Κω η zοσμοΟι'ωρίυ του: 
ιεσιδθησαν ει•τι•χι,'>; περί ω•ηj; ιχανά. Βϊιοι; τη; τα «στοιχεία» 

τοι•. ποι1 τα Οεωρι'ί «ριζ<ι'ψυτα :-τάντων. δηλ<ιδ1j σι1στcηιχci όλων των 
μορcr,ών. Τcι στοιμ'ίcι τοι•. rιι διC:ίφοuοι ποιότηπc τη; ουσία; τη; 
Φιiσrω;. είνω rίφθαρτcι zω cιιιι'Jνιcι. Οείrι. ω; τcι <ιποχcιλιί. Με δl((
<(Ο()rτιzrί::: ιδιcSτητcι::: ι:ι::: την zλιμ(ιzωοιν τrλι,ι6τητσ; ποι1 αποbίδι-ι 
εις αυτά. Το cιπλοιΊ <περον. το πρωτόγονον ΤΟ zcιλεί «γην». r)αρείιιν 
zω σzληρ6ν. Πέραν τοί•τοι1 τοποΟcτεί το «1•hωρ». σ;.ι.οτεινόν Υ.ω 
ψ1 1χρόν. Cιc: υνωτέρυν τάξιν Οι:πι τον «α{ψι». οt'οντυ zω διωpαν1j. 
Ω::: το υνί.Jη<ιτον Οι' :-τcίντων <'>rχετω το «πι•ψ>. Οι-ι_ηι6ν χω λαμπρόν. 

Λι μορφιιί τηc Φϊ•οεω;. «τcι όντcι» r:ίνω οιΊνΟπιι ιιπ6 τα <ποιχι'ίrι 
του. η δε ί'ξελιzτιz1j zυτcίστrωιc ι.:Υ.(ωτη; μo(_Hfnj;. η ποιcSτηc: τη;. 
:-τροσδιορί.::πω υπό τcι ι:νι:z6μινυ ποσοοτcί των ιrτοιχι:ίων που την 
υποτrλοιJν. Τυ οτοιχεία. ω; είπομι'ν. είνω υνυ1λεΟρα. uι μορφιιί 
είνω εΥ.είνω πο1• υπόzειντω ει::: διω.υσιν Υ.ω ΙΊC: ι·z νέο1 1 ούνΟΕσιν. 
Λι μορφυί δεν γrννιι'Jντω. u.i.i.rί μόνον υν<ίμιt:ι; Υ.rιι Ηrιλλr1γ1j γίνι'
τω των οτοιzι'ίων προ; πυρυγωγ1jν υι 1 τuJν: «<1>1Ίοιν ουδι:νόc: ι'οτι 
ί'<>ντων rι.ί.ί.(ι μ<)νον μ ίξι::: π δι <ίi.ί.υ�ι; τr των μι γι'ντων ΗΠί». 

Λί.ί.rΊ. τί είνω 1-:zι'ίνο πο1 1 οιιν(J(πι zrι.ι rιποοι 1νΟέπι τα <ποιχι'ίιι 
ει; μορφcί.;: !Ξι'><ι'J ο φιί.όοοφ6; μυ::: τοποΟrπί <'>1Ίο b1•νrί.μει;. διJο 
ιbι6τητυ;: Την ιr,ιί.<5τητcι. b1Ίνυμιν ι'νωτιzψ,. οι•νΟι:τιΥ.1jν Υ.υι το νΕί
zο;. δύνυμιν <1..ι,οzω(_)ί.::οι•συν. rιποοι•νΟετιz1iν. Τ<ι.::: <'>11ν(ί.μει; τωΊτcι.; 
υ:τοzιιί.rί ί';τίοη;. ω::: τcι. ιποιz�'ίυ. «Ο�'ί<ι.;». ΊΊι. οτοιzι'ίυ χω ω bυνrί.
μ�:ι; υύτω zυf-\1χJνο1Ίν τον z6ομον. Δεν ονομ<ί.��'ι ι)μω; zω την 
οι•οίυν εξ· 1j; rz;το(_)πΊοντυι ω bι 1ν<1.μι--ι: τη::: φιi.<iτψο; zω. του νι'ί
Υ.ου;. Αί.ίΛ ιδι6τηπ; zωρί::: 01•οι(ωτι;.ι.6ν {ρr:ιομrι δΕν bύνυντω να 
νοηΟ01iν. 1 /(J.ψί.ί.ιΊψι:: Ί I μϊι.ί.ί.ον (ι.πcι'Jί.πu των οχετιΥ.υ'>ν οτίzων: 
1 Ιροφυ.ν(/J; Οιι 01•ιιr1u.ίνη ΤΟ bπ'•τιψJν. υ.φο1Ί. ω; Πl)ΟΕΪ.ιizΟη, ελιί.χι
(ΠΟl ozcτιz<,'J; οτίzοι των {ρ'((Ι)\Ι του bι ΕΟ(/J0l]Ο(Ι.ν μrzρι; ημ<ι'Jν. 

ο KcSoμo; ;τροψ.ΟΕν Ι"Ι. τη; ίι\'1':τU(_)ςίu;: ΒΕr)(J.ίω: ιizι. 1-1 zοομο
ΊΟνί(,( άρzπω υ;τ6 Τ01' zωριο μο1i zω της μίξεω::: των οτοιzι:ίων 
zr1.ρι; ε ι::: τυ; bυν<ί.μι:ι: το1 1 ν�·ίzου; ;.ι_ω της φιλ<Sτητος. Ι:ις το 
«οφυίρον» του. δηί.r1.01j r:ι::: την :τοο1ηηΟι:ίουν τη; bημιουuγίυ; 
zu.τrί.στυοιν. υπ1jρzον τυ <ποιzείυ. zrι.ι rι.ι b1 1ν(ίμει;. 'Οzι <)μως bωzi·:-
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κριμrνω, αλλ(Ί. ι-ι; μη !'Vr(_)γ<)V z<ιΗΊ.οτασιν, ΙΊ::: zrηrΊ.οτrωιν rί.ποιον. 
Μι'ο(ι Ι'ι; τον οψαί ι_Η)ν oι1 hrv οτοιzι·ίοv η1ιπ<)(_)!'ί V(( ()ιrιzιηΟ1j. () 
σφυιvο::: ιΊ::: 6λrι τοι• T(t μι'ι)η ι·ινω ίοο; %(.(L rΊ.πιΊι_JΟ::. Ί'οι 1ν<ιντίον Τ() 

Σι',μπrιν ι:1 1 LJίοzπω �-ι::: bιr.ψz1i μπ<ι[\οί.1jν. 11 φιλιiτι1:: zω rι> νι·ίzο:: 
(')ι(ψΥ.ιJ')::: !'l 1 l)Ι0Υ.()\Ιτω !'ΠΙ τω rvγω. οι1ν()(ωι1οω τυ οτοιzι·ί(Ι. ΙΊ::: ιιοv
φc.Ί.; Υ.ω <ιzολωΊΟω; <ιΠ<Ηη•νΟ1'τοι1οω ω,τ(ι; πvο::: :ιι_ΗSοhον. 

Ιlνι-ιψ(tΤ()()()!ΞΟ::: 1j μηχrινοzvϊιτη:::: ϊ)zι μηχ<ινοzvrΊ.τη::. υί.i.<ί 
φιοιολ6γο::: zω πνI-ι1μιιτ6hοξο::. Ι:t'1χολrι ι·,ι.ι-ινο::: ,ωι I hιc ν ΙΊιΙ\ιι.Οι·•νιΊ 
ή δ1°ν Ο�'λ1°ι νιι Γξπ(ιοη Τ<ι πv<ίγμuΤ<ι μι· τον νοι•ν ΓΙ.ι-ιΊ()ι·vον. ι')ίΜι 
χιιι_Ηιzτηvιιψοι'•::: <ιbίzοι•:::. Λί.ί.ιί ο οο<fΛ) ::: μ<ι:: ;ωίvνιΊ την γνι;JΟ ιν 
ωτ6 την Μοι1ο<ιν. Z<t0<1>::: ι:ίπιψι·ν. Ι Ιμ.,ο(_)ΙΊ, ί.οιπ<iν ν<ι μ11 1·ίνω πνι·ι•
μtηιShοtο; Υ.tιι ιι,ιιοιολ6γο::: <ιιι οιΊ την γνι,,JΟιν τοι •  λ<ιμ[\tί.νΓι rn6 
cιυτ(ι::: Τ<ι::: ΠΙ\'((ί.:::: Λτι•χι,'J::: το i'v·roν τοι• <'Jι·ν ('}[/'(J(,-J()η ι·ν πi.ηιΗiτητι. 

ι\J[() ()(j(t 6 ι ιω; ι'φΟωτuν μι'zvι::: ημ<Γ)\' f\i.i'Πί)jll'V ()ΤΙ ομιλrι ('}[(( 
τοιI; «hιιίμονιι:::», τ<ι::: ψι1zιί.:::. ΤοιΌτων, ω::: hιh(ίοzιΊ. η :τv6oho; γίνι-
τιιι ι)ι<ι των μπ1·νοωμ<ιτ(JJΟΙ'<1Jν ιοτ6 Ηι::: <ιπλι·οτι'{_)<ι; Γι:: Τ<ι:: πίχιο
τι'ι)((::: μοι_Ηj <ί.::: των ()\'T(l)V. Δι

. 
((l'T() οι'f\πω %((1 την. :Τ(_)Ο τη; (tν0(_) (ι)

πίνη::: μοι_Ηf 1j:::, ζω1jν. 
Την (tνΟvωπινην μοοφ1jν bι'zπω ω; (Π(t0μ6ν bια την ;πψιιτι\_)(ι) 

ανι'λι;ιν τοι• ίΊιιίμονο;, τη; ψι•χ1j:::. Αλλ<ί. μι· ποοίΊ:τοΟι'οrι:::: Τη; γνι/J
οι'ω; Υ.<ιι τη; ηΟιz1j; πλfl<ι·Jοrω;. Αι αγνιιί ψι•zυί. ιιι ι1J(_)LJωι. rμφανί
ζοντω Ι'ι; τον Κ6ομον των <ιν0ι_)ιι'ηων ω::: μ(t\'ΤΙ'ι::: zω Ο1'ψιπrι 1τ<ιί. 
Απι'vχιiμι'νοι bι' τοιI z6lψοι1 τοι1τοιI πιιριιr.ιί.Οψrτιιι zω οι•νι-ιττι(ιi::ο
\'Τίιι μrτ(ι των ΛU<ινάτων. ω; λrγι'ι π; τοι•::: «zιιΟ<ψμοιΊ;». 

Δι0 ν \]flJTO[)[ί Ζ(ινι-ί;, ι0μrιιΟι1νων μr rλrι•Οf.ρcιν την οzι'ψιν ι:ι::: Τ(( 

σωζιiμι·νίι τοι• οοψοιΊ Αzρυγ<ί\'Τίνοι•, νιι μη ωοΟανΟ1j bιιι την αbο<ίν 
αι•τοι'• :τοοιτω:τιzότητα Οιιι•μcιομ6ν. <ιί.λ (ι zω οι'f)<ι; μέγ<ι. 
Π ι_Η)ΟεπάΟηοι' zω <ιι•τό;. ω; :Τ(_)<ιγμrιτιz6::: ΜιΌστη;. νcι μπ<ιb<,,JΟη 
ό,τι ηόιΊνcιτο. bl'ν(ιμrι;. γνιίJυι-ι::: zcιι <ιρzeί.:::. ι0ι; τον υi)rί.φ6ν τοι• 
άνΟl_)ωπον /')ιcι νιι rινιιψcίJοη. 6οον 1jτο διινίιτ6ν. την ψι•χιzψ, εzcί.στοι• 
cπάΟμην. Λι•τ6 είνιιι το έργο των μεγeί.λων τη; Φίiοεω; τ{zνων. Των 
ωοίμων ιι•ι•χιίJν τη; Γη;. 

Η αγάπη είναι μια ενέργεια. ένrι ρειιστό. μια :τε�ι,τοι•σία. :τοι· 
υπciρχrι πcιντοίi στο σί-μ.παν: στοι•; ωzιcανοί•;. στα ποτάμια. στα 
βουνά. στcι βράχια. στο χορτ6ρι. στα λοl'λοί•διιι. στα δέντρα. στη γη. 
και :τροπrι\rτό;. lΠΟν Ήλιο( ... ) Όλα είναι ιιγάπη στη φίiση. 

Ό,ιιρωι_ιι ..Ιίβrη-χώ(f 



Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΥ 

ΜΑΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 

Της Μvρτιο5τωαας (/883 - 1968)

Ο Πcααbιυμίιντη; brν rίνω μόνου μεycι.λιΊπρο; διηyηματογρ(ι
φυ; τη; εποz1i; τοι 1• u).ί/ι. r.ω όλων των ι';τοχcδν. Μ

. 
ελ(ιχιστα τι:χνι

r.ά μέσα ανέβασε το έργο τοι• mην ιι;τόλι•τη πλει6τητcι.. Είναι ο ;τιο 
α;τλό;. ο πιο τα;τυνό;. ο πιο ανθρi>πινυ ειλιr.ριν1i; συγγρυφέα; ποι• 
έβγαλε ο τόπο; μα;. 

Στο έργο του μιλεί αποr.λι:ιο τιr.cί Υ.ω μιSνο γιcι. τc11 1 ; «((νΟρcί>ποι 1; 

του». γι· αι 1τοιi; ποι 1 του; ωσΟάνπω τΟ.rιυ <')ιr.υύ; του. Υ.ω μυ; 
μιί.εί yι· υι•τού; όπω; :;τοτέ r.cι.νένα:: ;τc.ιτέρυ; <')1· μίι.ψπ για τcι πωδιιί 
του. Είναι άπειρη η στοργ1i ;τοι• του; έχιι. ΊΞξω 6μω; ωϊ cωτόν τον 
r.όσμο των τu.;τπ νi1ν. τίποτ · cί.λλο Ο'f.ί'δόν δι:ν τον ι·νδωφέριι. Θ(ι ·
i.ε-ιε ί'.υ.νεί; πω; δεν πρι5σεξε τί.ι-τοϊ cίλλο. πω; δεν έριξε ούτε Υ.cι.ν
μια ματιύ στι; ω.ί.ε; Ηί.ξrι; των uνΟρcί>πων.

Η :τροσοz1i του r.ι ι5ί.η του η cι.γιί.πη οι•γr.ι·ν-τρ<ί1Οηr.1' οτο νησί τοΊ•. 
Το τοπο(:)Cτησε στο πρcίηο πί.<iνο τη; ζω1i;. ·,-:υι το ι:uγο τοι 1 cΝτλι·ί 
u.π· αυτό τη ί.αμπρότητcί. τοι1• Απ' τη φτιί>χεια του νηιηι,ίτη πλουτίζε
ται. απ' την άΊια του υπομον11 στη hυυτυχία και στο Οάνατο υη
ρωίνεται, απ' την αΊν6τητα της ΣκιαUίτισιrας κοπι:λας εξαϋλιί>νε

ται, και φUάνει εκεί ιiπου λίγοι κατάφεραν να φΟάιrουν.
Γνc;ιριου τον Πυπυbιιιμιί.ντη υπό i'.οντcί. μ6νο τον τελι:υτυίο 

zρόνο ποι• βριοr.ότυνι: στην ΛΟ11να. Κ6.ποιο; φΟ.ο; τον ι:φι:ρι: στο 
σπίτι μu:: ένυ. βρcί.δυ. μυ r.Ι ο ίδιο; <.αοροιiοι: πω; τον r.υτ6φι:ιΗ·. 
αυτόν τον ωτόμονο. τον υπρύοιτο ιίνΟρωπο. νιι. π<ίί:ι ΟΕ σπίτι ξένο 
r.αι <J° ανΟρc/ηου; έ';ω <α· τη δι-ι.1j τοι1 «οι;,.οyένι,υ».

Ωστόσο τον r.ατC:ί.φεψ. r.L υ.π6 τιSτε. ίοω; yιυ.τί μυ; f\ρήΥ.Ε ιι.πλοιi;
r.ω ;,.cίπω; τη; ψ_)ΗJr.είυ; του. f Ί ]ϊ.<iτc1νι' ;τιSπ π6π -ι.ιι.ηί τι; εννι6 το
f-\ρϊι.bυ.

Ku.ί:J6τc1νr πιίντu. :τιι.Qιί.μυγι. μr οτω 1Q<Jιμr.νιι. οτο oτii(Jo; τυ zέρω. 
μι: οr.υμμένο το r.εψίί.ι. i'.ω ιιοι• r:όιν�: την ι:ντιΊ,rωοη οιι. νιί · ΪΣ(Ε 
υ:;τό μι'συ του μιυ πψ)οπ 1z1i. 

Σπcί.νω μιί.οι1σι:. Εγu·> τον ΟωJμυζυ r.υι τον u.γιι.ποιΊου πολιJ ωτ:6 
τ6π. δύσ-ι.οi.<1. ιSμω; -ι.cι.τcί.ψ-:ρνu. ν· υ.νοί�ω r.ουf-\έντιι. μαζί του. 

ΊΞνu. βριίδυ ιιοι• είπι· ξυφνι-ι.ύ: 



- Ί:μ<ιΟiι πω; τιμιίπ i'ιιυ. ΤΙ]; Π(_Jοιηιωίυ::: ου; τη «Φι5ν1οοι1.».
Τον Υ.οίτcιξυ 'Ι.iΗiίπι.,1-ι.τη. Λν ni-ν τον ιj;ΞΓ(_JU Hiou u:ri.6 -ι.ω

τυπιΊ νιiν ίίνΟ(_)rιητο. Uίί · ΪΓ(! ι πω; μι '1.0(_J<JΙ ι'), ι • 1-. 
- Ί:;,:1Ί. υνϊιγ-ι.11 ω ιτ6 το ίΙ.(_JΙΟτυι•(_)'(!]Ιlίl. <ι7rιi 7ί(_J<)ΟΤiωίυ. r.ω μ(ιί.1-

σω nιx1j μοι,; του ωι(ιντψΗL. 
Ί: Vi ι πι 'l.(_Jιi ;,:υμιiγι· Ί.ο ψ,·ηι ΟΕ '(l<1 μιυ οτι γμ�j ω 7ί(_J<Jοι,ι;rιi το ι•, -ι.ι 

υμι'οω; ι'οl\ηιπ. 
Τν' iίλλο /lιΗίι')ι,, j\(_)oχι•(_J<J -ι.ι1.1 'Ι.(_JιΊο. τοι• ι'Jι()()ιψι· ι'νιι φί.ιτζϊ1.ν1 

τοιίι γιυ νι ι �ΙΊ πυΟι· ί. μιι nι· ν το niΊ rη;,,χ. Το ι' ΟΠ(_Jι,ι;Ξι· μι· -ι.ιί7rοι ι ιν 
απι'χ01Ί.<L, -ι.ω μίι; ι•ίJΠ ωτί.ίί: «Δι•ν το οι•νηΟίζω». · Ιοω; '(t<π1: 1•ι\1ω 
ψ(_)ιίγΥ.ι'Ι.ο πιοτιi. ΟΥ.ι'ψrη-ι.υ, -ι.ω τ· <ίί.λο jli_J<ίι')ι, τοι• πο1 1 ιιίοιψι: ζ1Ίηιj 
φιωχομ ηλιiί. Μι• ;ιιiοη Ι' ιιzι ψίοτη οη. Οι• μίίμω. rη (_)Ο ιΊφη;Ξ ι: μιJνο
μιt:ί; ! 

· Ι Ιτυν οιιωτηλιi;. 6τιιν 6μω; Οίγιψι• -ι.ϊιτι 7τοι• τον ,νι)ιι'ψ' (_)Γ ιj ;rοι•
τ·uγιοrοιΊοι•, μιλοι1ιπ οι•νι•zι,">; γ1υ r.<ίμ;rοοη u·J(_J<ι. μι μ1υ ψΙJνιj ΟΙ'(<1.
ν1j, ψ1Οι•(_JΙΟΤ1j Ο(ι 'Ί.�-γυ. Jωι• μυι• ψιινιiτυνι <HL νu · (_Jχιiτιιν ιαιi :ωί.ι1 

μ<α(_Jι ιί. 
Lι•;,:νιιζι• τ6π στο Μονιωτη(_)ίί'Ι.ι. '(tυτί ,-ι.ι·ί 'Ι.Ο\'Τ<ί ιjτιιν ι'νυ μt'l.(_J() 

�cχ-ι.ληο(σ:ι 6ποι• π�j'(ωνι• Υ.ι ι'ψι-ί.νι• τυzτ1-ι.ϊι. 
-Μπι)(_),ίπ Υ.ω '((_)('ιψ·π στυ -ι.rιψι•ν�-ίο: τον (_Jι(ηηοιι.
2.:ιjΥ.<ι)Οί' τιSπ το 'Ι.lΊ/-<'ιλι τοι• %1 (ι(_Jzιοι• νιι μιι::: μιίχί γ1ιι το :π(_)ίψ]

μο 1•-ι.ι·ίνο Υ.υψι•νι·ίο τοι• Μυνιωημ_Ηι'Ι.ιοιΊ, πt.ι'%Ο\'Τα; το Γf'Ι.u·ηι10 τιιι• 
χυφπζ1j μι• ΟιΊ_ψη. οrι νrι ιjτιιν 'Ι.ίψι(ι :Ι(_Jοοωπ1-ι.ιiη]Τ<ι ξ,χωι,ιιη1j. 

- Μοι• nίνπ χcψ1(ι φοψ'ι χrψτί -ι.ω '(LJ(ιφω. Είνω ίίνΟψ,ηο; τοι•
Θι•οιΊ. 

'Ωοπ cιι1τ6 1jτιιν! Λ; rίν' π•λογημι'νο; ιπον ωι/ινυ ο <Ι.'(U06::: !'Υ.Εί
νο; χcιφπζιj; 1 Ί οω; χωι,ί; υι1τ6ν :τολλ(ι υ:τ · τυ '(Ο!]Π ι•τι-ι.ίί. τοι • ίL\'Ι -
ιπιψίοματιι bι• 06 · f-\λεπcιν το φω; ... 

Κιιτrι τι; bι:-ι.α οηχων6τι1.ν \'(( φιΊyε1. Νι1 <Π(ιζε. Με'(ω.1� %0\\)ωJrj 
τον κψιτοι•οε :τ<ΊνΗι. ΊΞοφιγγε λίγο το ΟΥ.οινί ;τοι• rζωνι• τη μέοη 
του, μιι; έδι νι-· το χι'ρ1. χαι με ιΊφο; μcιΟητ�j :του ντρέ:τεται '(LU 

χι'ιποια ίΙ.Τυξίcι. μα; ι'λεγc: 
- Καλιj ου; νιΊχΗι. χω να μου ιη•γχωρείτε τα; ελί.είψει; fLOί'. 

ϊ)Ηιν ιjταν να φιΊyΕL για τη Σ-ι.ιcίΟο. ιjρUε μύνο; του <ιυτ1j τη
φορrι. γω να μα; ιαοzcιιρεηjσfι. 1-1 φων1j του είχε ένυν ((ί.λιcίηι-ι.ο 
τόνο. 1jταν tJερμij %ω :τολι.Ί ουγr.ινημένη. 

Μα; xciλFoε να :τάμε ιπο νηοί τοι•. ύ:του θα μυ; Cf.ιί.οξι-·νοϊ•σε οτο 
σπιτάΥ.ι τοι•. 

Σει; οι γι•ναί%ε; ί:Jα %Οψcιmε οε ροι•zα φτωχι%c'ι μεν :τί.ην :τοί.ιΊ 

χαΟαριi. Εμεί; οι ϊιντρε; μ:τοροιΊμε να %οψηί:Jοι.Ίμε ιπο ί�:τωί:Jρον. 
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υ:-τό τα δέντρα. 
Έπειτα άρχισε να μα; μιλεί για Υ.άποια του ανίψια. παιδιά του 

αδερφού του. νομίζω. για τα οποία δεν μπόρεσε ποτέ να κιiνει τίπο
τα. 

Μιλούσε σα νά· θελε,, απολογηθεί και σύγχρονα να ξαλαφρω
θεί από ένα βιiρο; που του πίεζε την καρδιά. 

- Χρέο; μοι 1 �jταν να τιι προστατέψω. αλλϊι δεν είχα την δύναμιν.
Δεν μπόρt-υα να του; χρησιμεύσω ει; τίποτε. 6πω; ι:πιθι,μσύσα. Λ; 
είναι ... Τίνα τα λέμε τώρ· αυτά: Θλιβερcί πρ(ιγματα ... 

Τον κοίταζα. Τα μϊιτια του �jταν βοι�ρΥ.ωμένα. και δυο δάκρι•α 
είχαν αρχίσει να κυλούν στο zλωμομελύχρινο πρόσωπό του. 

Έφυγε. Ύστερ· από λίγου; μ�jνες:. προτοιi προφτ(ωουμι: να τον 
ξαναϊδούμε στο νησί του. μα; 1jρθε το μ1jνι1μυ τοι• cιπολι,τρωτικοιί 
του θανϊιτου ... 

(Μυρτιυ;τωυ(ιC., .ί1:τω1το, ,·%ό. Α/ι·iιι Πι'(/111011, ΑΟψ1ιι /l)(J5, ιπλ. 305 - 307).

Η ΣΚΕΨΗ 

Δ(πλu υτο Π(!OUY.UfrJ.λι μοιJ oί.rjuθ' η ΣΥ.ι'ψη στι'Υ.ιι.

Κυρri μου σε ΠU.(!(J.Y.U.λrv, ()εν ΠCJ.ς λ(γο ΠU(![Υ.ιϊ; 

Ε(νυ.ι βυρι5ς ο 1jσΥ.ως υου Υ.U.ι 1'ΙΟJθω υτενοχοJ(!ΙCJ. 

Υ.ω θrJ.νυ.ι πιο Υ.rJ.ίλ(τερυ νυ. Υ.οιμηθο15με χοJριu. 

, Επειτυ. - ποJς νυ. στο πω; - ποτι' σου c)εν υωπυ.(νεις 

Υ.Ι ε(υυ.ι ί.ογοι5 Υ.υ.ι φί.1JU(!1J Υ.υ.ι πciντοτ' ι·πιμϊνεις, 

Υ.ι ι'τυι με τις Υ.ουβι'ντεc: υοι;, ίΔγ{(f. σι )Δγιυ uπrJ.νω, 

c){(f.βυ(ν · η νι5Υ.τrJ. οθο;φ7τη Υ.ι εγu; τον 15πνο χriνω. 

Σ15ρε ΠU(!έΥ.Ι:.ϊ, ΣΥ.έψη μου, υιγcJ. - σιγrJ. Υ.Ι ογr;λ,, 

Υ.ι rjτuν ξυπνήυω την υυ;ή τυ. ξuνυλϊμε πriλι. 

/. Γ/οί.f.μη (Το πυ.λι(; βιοί.,; Πλι-Υ.τri τuογο15()ιυ, /06). 



ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ 

Μια φωτειν11 και απροσκι3νητη μορφ11 

Θύμα του σκοταbωμού 

2-Ι 1

Τοιι 1 ίιΊ. ΙΨΙJ ι\!ουγογιιΊ. VΙ'lj 

ο Ηι·ιSφιί.ο; Κιιϊuη::: l 1Jt11LJζΓ μια ;τιί.vιι ;τοί.ιΊ ιι ωτιομι'νη ;ψοοω;τ1-
κότηηι. Jω1 1 ιiοη λr'ιμ ψη <�1ι'Οπι ιί.ί.ί.ο nioo :τοί.ιΊι1jΟη%Ι' ιηιi μι%urS
ψυχοι•::: ι·χΟuοιΊ ::: 101'. ;τοι• bιιωτvι'Ι\ί.ων(L\' ω.ί.οπ (t:[{) (!'(\'ΟΙ(! %l 
άλλοπ Ο%<iπψι�, τι::: γι·νικ6πv�-::: %οιηιοΟ1·ιι>LJLU%!'::: τοι• υντι ί.1jψ1° ι:::. 
'Ομω::: ιψγriτι'ιΗ� οι μιιΟητι'::: τοι 1 ι�νϊιλι�j\ι�ν ν· ιιντt%l_)υ1Ίοοι•ν τοι•; 
κυη1γιivοι•::: rr>ι• χιιι ν· rι:ποχrηrιιπψΗ>ι•ν Τ!) ί.ϊιμψη τη: :ψοοω:πι%riτη
τιi::: το11

• 

11 οικογι'νΙ'ΙU τοι1 Κιιιvη 1jniν (L:Π() τι::: ;τιιλιriπvι-::: τη::: Λνr�vοι•. () 
ίοιο::: γι0νν1jΟ11κι· ιπ1::: 19 0%τωflvίοι• τοι• Ι 7Κ-Ι u;rri τον Νι%<ii.<ω %ω 
την ι-\οημιν((. !'lΧ!' οι· %l ιί.ί.λιι ι'::Ξη (ιbι'ί.ιι ιυ. 

t\;r6 r11ν ;τrιιi'>ικ1\ τοι• ιικ6μrι ηί. ικίιι ι)ιrΟπι- rνι� /<ψ<ικτ1\vιι 
μπι1ημι'νο χιι1 οοjlιφ6. Τιι :τψ,·ηrι ιι ιίηιι τη: '(ν<,.ΗJη::: τυ ;τ1\vι· οτην 
ί-\νι'ψι), 2:ιιν ι'γινι' ()%1(1) ΧLJΟ\'(Ι)\'. ολ6%ληvη η ΟΙ%Ο'(ί'νε1(ί. τοι• ΙΙvι'Οη
Κί' ιη1::: Κι 1bωνιι0 :::. το ;(tr.Ol'OTL) Λϊj\ι�λι τη::: Μι%ψωίι�:::. ;τοι1 Τ()Π 
σ ι 1ντηvο1Ίοι· ι'νιι ψημιομι'νο. ι( 6ί.ο τον ι·ι-.ληνισμ6.  οχυλι-ίο. 
ΔιωκϊιλιΗ•::: τοι• ι0ίχι' τον 1·vηγ6vιο 2:ιψιί.ψη ιι:π· τον ιηυίον b11VιzΟη
κι τιι ι·λληνι%ί! κ<ιι ι1°1λοοοφικ(t μυΟ�jμ(ιτα κυι τον Βι·νιυμίν τον 
Λι'ιτj\ιο. ;τοι• οίbυοκι' μιι0ημιηι%(ί. %ιιι οτοιχεία ιμ 1οικι,Jν ε;τιοτ11-
μιόν.Τι).ι0 ιι1)νοντιι::: τι::: ωωι•bι'::: τοι• στο ιτχοιχίο των Κι•bωνιu·Jν. ;τιι'
ιπψσ ιπ· τοι•::: yονι0ί::: τοι•. ιS;τω::: zr�vcικτηvιοτι%(ι γψί.cι ί'Ι ο ['oίib<i::: 
«νιι ι'λΟη 1° 1::: yιί.μυν μπ(ι τ1νο; :τί.οι•οίι�:::. μιίλιοτα ει 1ι0 ιοοί·::: %(ιι 1°:Ξ 
ε;τιοψωι· ιΗ%Ο'(f\'fιιι; νfιίνιbο:::». Ο μι0γ(ιί.ο; ι5μω; ι'vωτ(ι::: τοι ι 1\τυν 
η :πιι1bι·ί<ι. χιιι j\λέ:;τοντ<ι::: τον y(ιμ υ Οίιν εμ:;τόbιο οτην :Ί(L(Jίt:τέρα 
μόρι�1ωιη\ τοι• Υ.ιιι στην <ηοbημία τοι• οτην !Ξι•ρι,,J:πη. :τρυιμωίστη%ε 
έφεση ;τρο::: το ιερατείο κι ι:'τσι μ_-τvυστϊι στην α:;τόφcω1j τοl' αι•ηjν. οι 
γυνεί; τοι• ι'γΥ.ατι'λfιψαν τcι οχέbι(ι τοι•;. Δέ%α ο%τώ χρονιί)ν όντα::: ο 
Κα

ί
'ρη;. χι0 ιροτον1jUηκε Διcι;,:ονυ; Υ.ι ονιψ(ωτηκε Θεόφιλn;. 
Λμι'σω; μπά. με έξοδιι των Κl'Οωνιcιτ<ιJν. :τij'(f στην Πίζα τη; 

Ιτιιλία::: για να ('\ελτιιόοει το ε:τί;πbο των σ:-τοι•δών τοι•. με σκυ:τό ν(1 

ε:πιστρέψtΊ χαι νcι οιαοεχτεί στη οι.ολ�j τον Βενιαμίν τον Λέσβιο. 
ΠαρακολυιΊΟησε μt· ιοιαίτερο ενόιcιcι-έρον τα ιrιλοσοι ιχά %uι f::Jεo-
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λοyιzά μαθ1iματα zι ύστερα από λίγο βρέθψ:ε στο Παρίσι. όποι•. 
;τέρα ωτ' τάλλα μαθ1iμαπι :-ταραzολουθούσε με πολύ ζ1jλο και τις 
θεολοyιzέ; συζηηiσει; χαι διαμάχες. θέματα ποι• τον ενδιέφεραν 
ιδιαίτερα. 

Στην Ιταλία χαι στο Παρίσι ο Καϊρης έμεινε δέκα ολόχληρα 
χρόνια. ο;τότε στα 1810. τέλεια πια χαταρτισμένο; στη φιλολογιΥ.1i 
παιδεία zαι στις μαθηματιΥ.ές zαι φυσιzέ; επιcπ1jμε;. επανέκαμψl' 
στην πατρίδα. Θεωρούνταν δε την εποχ1j εzείνη ο zαλι1τερος εκπαι
δευμένος δ6σzαλος τη; Α νατολ1jς:. Πρu:ηα δίδαξε στην Ευαγγελι Υ.ΙJ 
Σχολή τη; Σμύρνης Υ.ι. ύστερα στο Σχολείο των Κυδωνιών. Από τη 
θέση του δε αυηj δεν έπαψε ν· αλληλογραφεί μ · όλοιι; τους σοφοιΊς 
τη; Δύση;. διατηρuJντα; έτσι την επαφ1j τοι, με τι; εξελίςεις Υ.αι την 
πορεία των ιδεών στον χu·φο αυτόν. 1-Ι rπαφιj του με τον Κορωj 
υπ1jρξε συνεχψ:. η δε αλληλογραφία τουc: παρουσιάζει. μεγ6λο 
ενδιαφέρον. 

Στις παραμονές τη; έzρηξης του μεγcίί.ου uyuJνα. ο Κυί.ρης μυ1j
Οηzε στα μυστιzά της Φι.λιzιj; Εταιρεία; Υ.ι έγινε r-νΟι'ρμος οπαδ6; 
τη;. Ύστερα απ· αυτόν μυ1jθηΥ.αν χι άλλοι bC:ίσzαλοι στις Κυδωνίι'ς. 
το δε σχολείο έγινε zέντρο εθνιχής διαφuηιση;. Φλεβιiρη μήνα τοι1 
1 S21 φεύγει απ· τι; Κυδωνίες μ· όλα τ' αbέλφω του Y.L έρχεται στην 
Άνδρο. uφοι• προηγουμένω; πέρασε από τα Ψctρ(ί ·ι.ω φλ<Jγι.cπ. μι
το z1iρυ'(μά του. το εzzλησιαστιzό αzροu.τ�jριο του νησιού. Λίγι:::: 
μέρες αργότερrt ο Μωριά; ;τιjρε τάρμu.τυ zι ο Καίρης τους δρόμοι�; 
για να βροντοφωνάζει την αν6γzη του ξι-:σηχωμοιi. Δεν cίργηcπ νιt 
βρεθεί zοvτά στον Υψηλάντη χυι να εχστρcηειJσει 1ι' 6λλους πολ
ί.ού; μαχητέ; στον Όλυμπο. αποβιf-\u.ζόμενος στην παραλία τοι• 
Λιτόχωρου. Σzοπό; τοι:; ο ξεσηzωμό; των εzεί σχλctf-\ωμένων χυι ο 
συγχρονισμό; τη; ταυτόχρονη; έχρηξη; το11 χινήμυ.το; στη περιοχή 
αυτή. 

Ω; ένα σημείο πέτυχαν τον στόχο του;, u1οπου οι μεγαλιiτεuι'ς 
δι•νάμει; του εχθρού διέί.1 1σu.ν το οτρυτό;τεδο του Ολιiμπου, zι ο 
ίδιο; με του; υπόλοιπου; ποί.ψισ τr-;. ωί.ωπωρ1jί ➔ηzαν φοf-\ερcί u.π· 
τις zαχουχίε;. Απ· τα Χιiσω βρέUηχαν στον Ασπvοπότυμο χι ιicπε
ρrt στη Ρούμελη χι α.,-τ' τα Κψίβαρυ έφΟαοαν στη Κόvι.νΟο. απ' όπου 
με zαvάβι ξιtναγύρισε στην ί\νδρο. Μόί.ι; συν1iί.Ο�: u.π6 έναν πcψο
ξυσμό του έi.zου; ;του έπασχε. έφυ'(ε zω συμμετέσχε CJ(J.ν 
Πί.ηρεξοιiσιο; του νησιοιi οτην ΕΟνοσυνέί.ευοη του Άστρους, οτι; 
2<J Μαρτίου τοι 1 JS23. 1-1 προσφορ6 τοι• στη ΣυνέλΕυση υυτή χι1.ι. η 
βυρύνουσυ γνuψ.η του. έπωξυν ρόί.ο zαθοριοτιzό στη 6ιυμόρφωοη 
των αποφάσεων. 
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Ο Ε()χομι5; τυυ Κωωbίοτvιιι <φγ6τιψυ, f1ρήzι· τον Κυϊρη στην 
Λίγινυ 6ποι1 κω τον Π(_)οοφιiJνηοΕ. Το κΕίμΕνο τη; προολιιλιά; 
ωη1j::;, είνω απι5 τιι οποι1οω6τι:vυ τη; νι:ολληνιzή::; ΊίJ<ψμυτείιι;, 
τόσο γω την σωμήνι:ιυ zω την κυΟ<ιv<5τητυ των οωλυγωμι1Jν του, 
όοο Κ<Η γι<ι την ωμιSτητιι μι: την οποίυv έUι:τι: μπvυοτά οτον 
Κυf\ιψv11ηι τα κυφτ6 προfΗ.11ιωτιι του νι:οσιiοτυτου zρcί.του;. ΑπιS 
bω κι ιΊοτι:ρ<ι ι:πυνιjλΟΕ οτην Άνb(_ΗJ zι ιί.ρχωε νυ ι•λοποιι:ί το 6νι:ιρι5 
του. Τη bημιοι1vγίυ Ορφ<ινοτροφι--ίου 6που Uu μιιΟ11τπιιν τυ ψτωz(ί. 
ελλην<iποι1λυ του <ιγu'Jν<ι. Το I S]6 <ιπωιΕ[><tτυ'JΟηzι· το οίzημ<ι του 
Οuφι1vοτvοφι--ίοι1 r.L (J(_)XLOE τη οιbωJΥ.<ιλίυ. 

Ο ϊ)Οων<ι; γω ν' υντrιμείψΕι τη πvοοψοψί. του οτον υγ<;Jνυ χω 
στη πωbι:ί<ι τον πcψιωημοφι5ρησι: μι: τυ χρυοι5 πυριί.οημο του 
2:ωτ11vο;. Ο Καϊρης ι)μως με περ ηφάνεω ξεχωρ ιστιj και μ' ένα 
γράμμα υπάνιου ιjΟους, του επιστρέφει το παράσιιμο. Κι 6zι, μ6νο 
<ιι1τ6. Λίγι> cψγιiιt(_)ιt ι)ι--ν ωωbι'χπω zω τυv Ωιο(_JLομι5 τοι1 ω; zυΟ11-
γηηj τη; Φιλυοοφιzιj; οχολιj; 101 1 Ι lυνι·:τωτημίου τη; ΛΟιjνυ;, γωτί 
πίοπι1 1' πω; «κυΟηγηηi; bεν ι=ίνω μ6νον ο επί μιο0<1> zυι εν τω 
Ι Ιυνι'πιυτημίω ιj εν τοι; 1 Ί 1μνιωίυι; τοι1; zvάτυυ; bιb6οzων. υλιΛ ο 
απιιντιιχιΗΊ τη; γη;. bιιι τη; bιbιωzuλίιι; zω του παρubιίγματο; 
Οψl'λU,)\'». 

Τιι μιιΟιjμιιτα :του bίbιωκι' ο Κιϊίρη; οτο Ο(_)ψιινοτuοφι-- ίο τη; 
Άνbuοι1• κιί.λι1:ττιιν ι5λο τον χu'φο τη; ανΟu<1>Jτινη; γνιiJΟη;. Λχ6μιι 
δίοιωκι- Λοτρυνομίιι χcιι Θuηοκι:ιολογία. Ζ:τη οιbιωκυλίυ του 
π λtΊ 'Τ<tίοι 1 μιιΟιj μωο;. <1ν{:ττι 1οσε τι; β(ωι:ι; ι5λων των Ορηοχι:ιι;Jν. 
χωρί; νιι ι'κψι\Η'L χιιμμιιί.. :τ(ινω σ· αυτές, προσωπιΥ.1j κρίση. Όλοι 
τόπ οι σι1\rτηρητικοί και }ωντι5φUιιλμοι ξεσψ:ιiJUηκ<ιν χω τον zυτη
γ6()ψΗιν :τω; bεν :τl_)έ:πι να ψιλοοοφεί π(ινω υε Ορηοzει1τιzιi Uι'μυ
πι Υ.Ι ην 1jΟελΕ ν<ι το zιί.νπ. έ;τρεπε νιι πυρωτηUεί τοι 1 εzzi.ηοιcιιπι
κοιΊ τω• ιιξιιίηωτος. zω τυ χι=ιρότεψλ τον χιηηγόρησαν πω; δίbυ
ιJΥ.Ι' μt•lΠLΥ.ιί. την νιίχΤ<ι οτοιι; μαθητέ; τοιι νέα Uρησzεία. που την 
α;τοκcιλοιίυε ΘωοέΙ)ι:ια. 

11 Κι1 βέρνηση τότε. ιbιαίτερα ευπαUή; γω του; διzού; τη; 
λόγοι';. οι' τέτοιοι, είδοιι; αναστιηιδυει;. Οορυβ1jΟηzε ωϊ τι; χιιτη
γορίε; αι1τέ; κω ζιjτησε το 11339. CL-τό την Ιερά Σίινοι)ο. νυ zαλέσει 
σε έγγραφη ομολογία :τίιπεω; τον Κcϊίρη. Ο ίδιο;. ι5πω; ιjτυν φυσι
Υ.ό αρνιjΟηκι' zω σε δfιίτερη πρι5σzληση έzανε το ίδιο. οπι5τε η 
Κυβ{ρνηση διέταξε τυν Κανάρη. να πλεύσει με χαράβι στην Άνbρο 
και να μπ<ιψ{ρει τον Καίρη σαν ι1πι5διzο στην Αθ1jνυ. 

Μόλι; {φτcωε στην .π:ρωτειίοι1σα zαι :ταρουσιάστηzε μ,-τροστ(ί. 
στην Ιερ6 Σι•νοδο. αρν1jθηzι: zω πάλι πεωμυτιzά να δu'Jσει έyγρυ-
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φη ομολογία της πίστεώς του. όχι γιατί 11ταν αvτ(θετος με τις α.ι,ό
ψεις της Ορθοδοξίας, αλλά γιατί θεωρούσε την απαίτηση αυηj. 
επέμβαση στη συνείδησή του. 

«Επιτρέπεται - έλεγε ο ίδιος - εν ευνομουμένω κράτει, καυχωμέ
νω μάλιστα επί ανεξιθρησκεία. να ερευνά τις την συνείδησιν του 
ετέρου και να ζητή έγγραφον ομολογίαν της πίστεώς του: Αν τούτο 
επιτρέπεται. τότε ας ομολογήσωμεν. ότι δεν αφιστάμεθα πολύ της 
εποχής των διχαστηρίων της Ιεράς Εξετάσεως». Μπροστά στην 
άρνηση αυη1 του Καϊρη η Σύνοδος. στις 23 Οχτωβρίου, του 183ιJ, 
τον καθ11ρεcε. πράξη όμως που με Βασιλικό Διάταγμα της 28 
Οκτωβρίου. ανεστάλη η εκτέλεσ11 της. Με το ίδιο διάταγμα απολι1-
θηχε κι από τη Γραμματεία της Jεράς Συνόδου κι ο Θεόκλητος 
Φαρμακίδης. γιατί η στάση του στο όλο θέμα δεν 11τυν ξεκάθαρη. 
Αχόμα στις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. παύτηκε χι ο αρμόδιος 
υπουργός των εκχλησιστικcδν και της Εκπω δεύσεως Γλυράκης. 

, Ετσι αποφεύγοντυς ο Καϊρης την καθαίρεση στάλθηκε ωτό την 
χυβέρνηση να μονάσει στο κολλυβάδικο μοναστ11ρι του 
Ευαγγελισμού της Σκιάθου. Εκεί οι καλόγεροι Π(ψ({νοήσυντες τις 
προθέσεις της Κυβερνήσεως, μεταχειρίστηχαν με βαναυσότητα τον 
Καϊρη. Μπροστά στη κατάστcωη αυη1 ανυγκ(1στηκε νυ τον π6ρει 
από κει zαι να τον στείλει στη Σαvτορίνη. όπου κ6τοικοι και αρχές 
του συμπ:εριφέρθηκαν με τον zαλύτερο τρόπο. Όμως ο ίδιος πει
σματ6ρης χαθu'Jς ήταν. αρν11θηκε και πcυ,ι να υπογuάψει ομολογία 
πίστεως χαι ζήτησε την (iδεια να φύγει για το εξωτψιχό. Τη μέuα 
της αναχώρησή; του ο διοικηηiς του νησιο11 ΓΙ. Αναγνωστόπουλος, 
έοτειί.ε ένα σπουδαίο γρ6.μμα στο Υπουργείο των Εκκλησιαστιzιiιν. 
στο οποίο επαινούσε τις αρετές του Καίρη. 

Στην Αγγλία όπου βρέθηχε, έμεινε ως το 1844. Τότε, με την προ
τροπή του Κωλλέτη. επαν1iJcθε στην Ελλ(1δα χω εγκατασΗί()η:υ 
στην Άνδρο, διδάσκοντας π(iλι δωρεάν στους φτωχ01iς μαΗητές. Το 
] 852 ξεσηκu'Jθηzε κωνούργιυ θ1iελλα εναντίον του. Τον χατηγόρη
σαν ξαν(ί ως διδ(iσzαλο αγνώστου θρησzεία:; χυι μαζί με τους 
φίλους zω συνεργϊιτες του Σπυρίδωνα Ιϊ_ι_,(υzωπίδη. ι·uηγόuι.ο 
Δεσποτόπουλου zαι Θεόφιλο Λουλούδη. τους έσυραν στυ διzυστή
ρια zαι τους zαταδίzασαν σε φυλαzίσεις. Ο Καϊρης, με δ1iο χρόνω. 
στη πλάτη του. οδηγήθηzε με πραότητα στη φυί.αzή, απ' όπου δεν 
βγήκε ζωντανός. Δu'Jδεz(J. Ιανουαρίου του 1853 (1ψησε την τελευ
ταία του πνο11 στο σzοτεινό κελί της φυλαzή του. 

Μια αzόμα σπ6.νιυ., φωτεινή zι απροσzύνητη μυζί μορφή του 
ανιηεννu'ψενου εί.ί.ηνισμο11 . παραξηγημένη ;ι,ι ι:ί.δικα συzοφυντημέ-
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νη, zϊιΟφ,.ι μι'ο ιι ιπη ,-:ιηcιψιΗSνω. Β ι'f)ωιι ιι.l_)γι"iπuιι τrι Π(_)rί.γμιηιι 
μπψων σιη ()1'ω1 τotJ;, υλλ(ι U(_)γ(ι Jl:I(( γιcι τον ζωvων6 ,-:ω �-ί.1:ιΊ{)�-
(Η> hιh(ιzo των Πl_)ιι'ιτων χι_Η"iνι,ιν τuι, v1·οοιΊοτυτοι1 1-ί.ι.ηνι,-:οιΊ r.l_)rί.τοι,::. 

Ο Κ υί ι> Ι]; hι·ν ι·ίνω ο μονω)ι,-:6; Διcιψω τιιπ,j; πιJtI hι ινοπιί.()ηοι· 
cm6 το Ιι-ιΗιπίο Υ.ι ι'πι·ιπ Οι'•μιι τοι• ο,-:οτιιhιιηιοι·,. Ί'ιι ίhω. ι'πυ_()υv ,-:ι 
ο (-)1Ίiψιί.ι>; Κορ11hιιλλ1'υ;. ο Βι-vιcφίν ο Λι'ιψιο;, ο Μι•()ιihιιι; 
Λν()l_)cιr.ίτη;, ο Ι:1 1γ{νιο; ΒοιΊλγ ιψη; ,-:ω ω 1 τ6; rι;,.6μ ιι. ο Λh cψιί.ντιο ;  
Κιψυή;, ι'νcι υπ6 τcι ψωτ1·ιν6τ1-ιΗι μ1I ιιλcί. ποι.I <ινι'hι·ιίΞι• ο 
Ελληνιιψιi;. ΛξίζιΊ, Οιψl_)ιι\ νιι ,-:ι.χίοω τοιΊτο το οημι•ίωμcι, μ�· Iιι•ρι
κο1Ί; οτίχοι,; του Κωοτ�j Ι Ιιιλιιμcί., υφιι·σωμrνοι•; οτον (-)ι•6ψιλ ο 
Κιιίση: 

"Λπι5 χr11η'1η1 αχιrίχτψ) ι>ΙΊ' τψψϊιζι-κ; 
/ίιλιjt'Ιος, rιμπιiι,οιοπος τ' ω>tΊιίζΙΊς 
το :τιχψS :τοτιj(_ιι. 
Μ' ω1Ί1rι ο Χριιπι5ς, ιι-·ρ ι' Κ(J,iΊ__!η. 
ΙΙ ιιΨλιιχιj αοι• γι'11πω f1ω,ιιι5ς. 
ιΠΗ{'<J.Ι'Ι οχτιι)ωτιj χι ο ιιφψιι�ιιιSς. 
ιιyι'ιίrι ρη ,ιιιrί :rι'οτη σ· ιιtιιJψώtη 
ιiποι• ιωχλιίf1ωτη η σχι'ιμη ιι.,οθι-υΎι1ι-Ί. 
ι\111 η ;,ολιπι'ιι ,ιιr1 νιι, η ,ιιι---·;rίλη ,ιιrίνr1. 
ποι• σΊ'Χt'<5τιπr1 /1ρfχtΊ 01 ιρrίι·ιο ,ιιιίι1rι. 
ιποι· τι:τοπ't'ΙΟ ιί ιποt' ληοηί, χψπι--ι' 
τηιι ,ϊ{){_)Τ11 τψ; τι,ιιψ; γιιι (Jt' χλΗcπψι. 

Ψι•χιj ,1101•. μη ι)tΊλιriζΕις 1 

Συ .. ,01• ιπ ,ιιιιι υτιγμιj 
το Σι',ιι::rιιν αγ:,ωλιιiζι-Ίς 
χω τολμηφj στο θει'ο 
βC1θιι/110; ,ιιεγιιλει'ο. 
δπ1 .,λιίυτηχε::: θνητιj.' 

(«ΦιλολιιΊΙ%Ιί Ι!vωτοχvονιιίη, /fJX3) 

.-tριuτομι'νης Ι !ρυβι),ι',,ιιο; («Υ !:στϊα». τ6μο; ΙΔ. /933. υrί .. Ι f.+-+) 
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·Έρωτας - Ζωή

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν εξαρτάται μόνον από το επίπε
δο της Τέχνης , Λογοτεχνίας κ1υ-τ, αλλά και το επίπεδο έκφρασης 

της Αγάπης. (δρ. Sanz). 
Σας πέρασε άραγε από το νου. φίλες και φίλοι. ότι ο έρωτας 

είναι μια κατάσταση ιερ11, η πιο ιερή που υπάρχει! Κι αυτό για τον 
απλό λόγο ότι στην ερωτική ένωση του Άνδρα Υ.αι της Γυναίκας 
δόθηΥ.ε. από τη Φύση και από τον ίδιο τον δημιουργό το μεγάλο 
έργο της Δημιουργίας της Ζωής. 

Η Ζωή του ανθρώπου είναι ιερή, το πιο ιερό που υπάρχει, και η 
Ζωή δημιουργείται με την Ένωση του Άνδρα και της Γυναίκας! 

Το πιο σημαντικό όμως που η επιστήμη, σήμερα γνωρίζει και η 
Αρχαιοελληνική και Νεοελληνικ11 Σοφία γνώριζαν ανέκαθεν είναι 

ότι: κάθε ερωτικ11 ένωση, ανάλογα με τη φύση της, δηλαδή την 
ποιότητά της, την πνευματικότητά της έχει τη δυνατότητα δημι
ουργίας "ανάλογης" ζωής! 

· Ετσι, μια βάρβαρη, ζωώδης, βίαιη ερωτική ένωση, βασιζόμενη
στη βία και περιοριζόμενη στον αισθησιασμό (του στυλ, επιτρέψτε 
μου να είμαι σαφής και ειλικρινής. που τα τηλε-φιλμς και πορνοέ
ντυπα μας παρουσιάζουν) έχει την δυνατότητα δημιουργίας μιας 
ύπαρξης ... βάρβαρης έως εγΥ.ληματικής, ζωώδους και αισ0ησιαΥ.1iς ... 
Ενώ μια ένωση βασισμένη στην ένωση ψυχών και σωμάτων των 
συντρόφων, δηλαδή ένωση όπου υπάρχει α) θαυμασμός και εκτί
μηση β) τρυφερότητα, ανιδιοτελής αγάπη και συγχρόνως γ) έλξη 
των σωμάτων, έχει τη δύναμη δημιουργίας μιας ύπαρξης με πνευ
ματικά χαρίσματα, ψυχισμό ευαίσθητο, υγεία και ομορφιά στο 
σώμα και στο χαρακτήρα! Αυτά εξηγεί σήμερυ η Επιοηiμη 1 

Άλλωστε. υνέzαθεν οι · Ελληνες μιλυ'>ντας γω. · Ερωτα εννοούοu.
νε · Ερωτα σε τρία επίπεδα: Σuψα, Ψυχή και Πνεύμα ... Κω Uεωροι,
σανε ότι ήταν Υ.ατάσταση ιερ1i. γι· αυτό Υ.αι ο έρωτας 11ταν, γιu. την 
Αρχαία Ελλάδα. ένας Θεός! Και ο γάμος, για την Ορ0οδοξίυ, ένα 
Μυστήριο' 

(Από το Περιοδι%ό «!Ιαvόuαμυ.». Ιανουάριος - Μά.uτιος flJ99) 



/0, τι φεύγει δε αβύνει ... 
(ι ι;ι ιiι ιπι ιιιμr ι) 

ϊJ,τι ιr•ι ιίγπ, Μ (ffl1J1111, 
JΙ(ίΙΊ γω. 11ιίυΟι-Ί ξr1.111.ί 
,ιιι- Tt/1' ω,ο. ;j χω ,ll 'r.ί))η 
:110 γιο,ιιι.ίτη Οοψιιi. 

"-ωιιrιjς 1/ιιλrιμrί::; (//ι·uιιιι\. «!:Ίπιrι,, Ν.>.7, οιλ. (ι) 

Θρύλος Αγάπης 
( ι ι,, oo:r r ιι ι_ιι ι .: ) 

Κι «:τ'τιι .'τrιλιιί ξωχχλιjοιι1., τι;:; χ.ιψ!f{( 
rιι χι•.,ιιυι'ιJιJιο ι--γ{υ11ιιι, ιποι· ιηι'ψι (. .. ) 
X(l./ [(JI'(( ,,λrίί,ΙΙι-· Τ, ιί)J.ο 1,ιιοι•υ,ιιοι•υι-.:.11.11/-'.' 

ΛγriJTΙJ Ιϊ Ι'' ΙJ ζωιί χι αyά.,ΙJ μύι·υ . 

. Ιιιμ.,uιι.:; //ιψιι ι·ψι; ( Ι IΙϊΙΙ()Ι) «Ι·:ιπuι", ι., 11 f()_l{}j 
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Τίποπ δι'ν ωφι'λεί :-τερωσόπρο ω•τοι1; :;τυυ μι.ι; βU:-τοι•v. α;τό 
την τc1.πHv1j Υ.αι ειλι;,:ριν1j οι 1 μ:τεριcrορ(ι Υ.αι τον ανε:-τιη1δευτο λόγο. 
Έτσι δίδπcιι στους άλλου; :-ταράδειγμα να μην υ;τερηφανεύοvται 
ποτέ. :τράyμα από το ο::τοίο τι υ::τάρχει περισσότερο ωφέλιμο: 

Ιωιίvι•η τυι· Σιvαίτη («Κ)./ιιαξιι, Κ,Ι, 26) 



ΟΔΕΥΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ 

Της Αθψuς: Τu.ρσοι5λη ()899 - 1975) 

Λφιίσπ μF %1 · ο(),ιίω :r(}ος το ((ως. 

:τrJ.1ιω a:r' τη ;ιη, .,(J.1,ω ι.ι.--τιί τοι•ς 1111θQ(ύ:rοι•ς. 

uόtΊJω Π(}υς το π;τιi).ιπυ ,,οι• π1τιίς 

μου μr οόηγει' :rρuς ri)J.ouς τώψJ. τιίπuιις. 

Πιίρα τη11 ι5ψη τυιι αν(J.χωρητιί 

6;ruu χλωμιίς %1 • α).ιίγιrπuς βαόι7;.tϊ 

προς μιαν ι•πfQ%uuμηi1 u..,οστυλιί 

U(J.JΙ %άποιυ ΗrιΌ σ%ο;rιί 1,a υv11εχι'ζιϊ. 

Λ υτρ(vθη%(J. (J.Π' της ύλης Τ(1 ι)rrηιά, 

u..,o των :rιίΘων τη11 εφιίfιερη χψ(J.ι'ρu, 

μt(J. Ι!Πf(}τι:ρη ο;rτασι'α μ;· ;τ).ι;_vύ. 

%(1{ flF %αλrι' οτοι• αληΟ111οι5 τη uιι (1/ρu. 

Ο).uQθη, μr βιjμο. Ο(J.ρψτrJ, 

πηyαι'νω ιί;rοι• μι· %ψJ.ζrι τ' ιίψψ/ι. μοu. 

/1%ολουθύ1vτας τη uτl'lιιί rπρα;rri 

βλfπω (J.VοιχτιJ τον οιιρι;_1ιrJ μπροστ(i μου. 

Σ' {%σταυη (ΠΓ%ω %ω υε :rr_μιιπι,χιί, 
(Π(J. η).ιrJrπψπα %ΙJ.t Οι-((1 μο11ο;τrJ.τω, 

ψr;_λμοι5ς χrροuβει%οι;ς λftϊ η ψιιχιί 

%ω ()ά%ρυα ).1ΠQUψοιί )Δμ:roιJJJ ιπο. μrJ.τια 
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111'01 Ί'ΛΜΜΛ ΟΜΙΛΙΩΝ ΊΊΙl.: (-)EOl.:OΦIKlll.: ΕΊΊ\ΙΙ'ΕIΛl.: 

ΙΛΝΟΥ Al,IOL - ΨΕΒΙ>()y Al,IOL - MAJYJΊOL 2000

1:ίοοου; E).ιιi()f'(_)}J - T!(_)(L k μ. μ. 

1 Λ Ν () Υ Λ t> 1 () L 

11 Τι,ίτη 

1:; Ι lι'μπrη 

Κ.ΜΕΛ/ΛΟL,11.Λνίιγνr,,ΗJτοι•:11 tnί__HtΠ<i; -

Κοιονυμοι\)τι - , Ι:νrι;, Υμνο;. 

I IΛIOL, Θ. ΚαψΠL<)Π<Η 1λο;: Μ ι•οτ1z1j 

Δοξυοία. 

Λl \ΟΛΛΩΝ. 1 Ιλ. Κίμο::: Τ<ι οι 1 νΟπιzϊι οτοιzι•ί(L -

οι1ηωτrι τοι• rινΟ(_) r1ητοι1 zυΗί την 

φιλυοοψίrι των !Ί6γzι ;.,:ω την 

Θωοοψίυ (μέοο; Λ') 

14 1 lίιι,ίωκι•ι•ιj ΑΛΚΥΩΝ. Λ. ΚωοτοβίωΟ.η: Επι γν<1ΗJΓ ι; 

Ι k Τvίτη 

20 1 Ιι'μπτη 

(μr-ρο; ιη.

Ι-ΙΛ!ΟΣ Ι Ιρr11 Ζϊι.ραγ;.,:α: Ι Ιεοί I lλ<ίτωνο;. 

Α\Υ [Ί_:ΜΙ IL. Χρ. Καμαρωτϊιr.η;: 

Θευσυφία ;.,:ω ΔωλυγιομιS; 

(μέρυ; ιη.

21 1 \(ψιωχι•ι•ιj ΑΛΚΥΩΝ. Κ. ΗλιC:ίzη;: Ιlλ(ιτωνο; ι\;.,:cιοημία. 

24 Δει•τr-ρα Κ. !'ν![Λ/ΛΟΣ. Κ. Γρηγοριάοη;: 

25 Τρίτη Κοπ11 πίτας: Εορτή. 

27 Ιlι'μτη ΑΠΟΛΛΩΝ. Γ. Σιβρ1j;: 11 διείσi')l'(Jη στο cιγνωστο. 

2� Παρασκει•1j ΑΛΚΥΩΝ. ΗΛΙΟΣ - ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

1 Τρίτη 

3 Πέμ.,-ττη 

ΗΛΙΟΣ. Ηρώ Ζάραγ;,:α: Ο Νεοπλατωνισμόc: 
στην Δύση - Μαρσίλιο Φιτσίνο. 

ΑΡΤΕΜΗΣ. Κρ. Ιωαννίδοι•: Από τις παραδόσεις 

της Ανατολ11ς. 
4 Παρασ-r.ευ11 ΑΛΚΥΩΝ. Α. Κωmοβασίλη: 

7 Δευτέρα 

� Τρίτη

10 Πέμ.,-ττη 

Επιγνώσεις (μέρος Β"). 
Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Π. Αναγν<J)στου: 

ΗΛΙΟΣ. 

ΑΠΟΛΛΩ 

Ο αστριzός ;,:όομος (BESANT). 
Θ. Καφετζόποι•λος: 
Μυστικ11 Δοξασία. 
Ηλ. Κίμος: Τrι ουνΟετιzci cποιχεία -
σώματu του rινθρ</JJΤΟΊ' xuτci 
τη φιλοσοφία των Γιόγ;,:ι 
zαι τη θεοσοφίυ (μέρος 13") 

J 1 Παρασzευή ΑΛΚΥΩΝ. Κ. Ηλιciχης: Η Γ/λcίτωνος Θεωρία 

15 Τρίτη 

17 Πέμπτη 

των ιδεc,)ν. 
ΗΛΙΟΣ. Κρ. Ιωαννίδου: Ουπανισ6.ντ - Ινδιχr:i. 

ι ερr:ί ;,:ε ίμrνα. 
ΑΙ>ΤΕΜΗΣ. Χρ. Κυμυρωπίzης: Θι·οσοφία χω. 

ιαλογισμός (μέρος Δ·). 
!� Γ/αρασzει•ή ΑΛΚΥΩΝ. Κ. Γρηγοριc:iδης: Ορφι:ϊ•; χω 

Ορφισμός. 
21 Δι:υτέρα Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ, Κ. Ηλι6zης: Ιlrιρμι·νίόης. 

22 Τρίτη 

24 ΓΙ έμJι:τη 

ο Ελι:άτης - Κοινωνιολογιz11 zω 
φιλοσοφιz11 προοι:γγ ιοη. 

ΗΛΙΟΣ, 0. Κuφετζ6πουλοc::
Μυοπι.11 Δοξrωίυ.

ΑΙΊΟΛΛΩΝ. Γ. Σιf\ρής: Το ωξίοι της 
εσωτεριz11; εξι:ψ1Jνηοι;. 

25 Γ/αρασr.ι:υ11 ΑΛΚΥΩ Θ. Κατοιφής: Το πέρυυμυ στην 
ίι.λλη όχθη (Κρυσνυμούρτι). 

2ίJΤρίτη 1--!ΛΙΟΣ Μιχ. Γρηγορίου: Πρ6σκληση προς 
τις ίJJριμες ψυχές της Γης. 



Μ Λ Ι)Τ I Ο l:

2 /]1'μπη1 ΛΙ>ΊΊ:Μ I ΙL:. 1 Ιvιι'J ί'.ιί.uυyΥ.rι: 1 Ιvο/\ί.ημιιτιrψοί 
πrί.vω ιπον Ίϊμωο Υ.ω Κuιτίυ 
101 1 1 Ιλrί.τωvο::. 

J Ι Ιrιι_ΗωΥ.ι-ι11j ΛΛΚΥΩ Λ. Κω<πο/\rωίί.η: 1 ;;τιΊvιι'ιοιΊ:: 

(μι'vο; !") 

2'i 1 

6 ΔΙ'\Ι[ι' l_)(L 

7 Τuίτη 
Κ. ΜΕΛ/ι\02.:. ΓΙ. Λνυyνι,-Ηηοι 1 : Το rωτ(_Jι%ιi �u·i')ίo 
1 ΙΛΙ02.:. Η. Κrιψπζιiποt'ί.ο::: 

Μι1ιπι%1j Δοt.ιωίυ. 
9 Ι Ιι'μπτη ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ. Ί... Κrιί.rψ(φ<ι: 2.:1'μ/\οί.1j rη:: 

10 Ι Ιrφrω,ο-ι11j ΛΛΚ ΥΩΝ. 
14 Τvlτη Ι ΙΛΙ(η:. 
l(J ! Ιι'μπτη ΛΙ'ΊΊ:ΜΙ 12.:. 

ΛvιΟμοοίυ; <ΠΟ\' ι·οωπvιομn. 
Κ. 1 Ιλι<ί.Υ.η;: Ι !ί.rίτωνο:: «Φrιίh<ιJ\'». 
Λ. Μιψίνο;: Λμ;τ6vιτζιν::. 
Αyγ. Κατοοι,f._)(ιΥ.η: 
/ 1 l'ι__)ί ίJ!((/.Ο'(ΙΟμοϊ'. 
Οανιίτοι 1 %ω Μι-πνοUf._)%ι,\ιιι0r,>::. 

17 1 lrιf._)<LOY.t't'1j ΑΛΚΥΩΝ. lfψψχίιι των Μι 1ιπιι·Jν. 
20 Δ1° ι 1τ1'vrι Κ. ΜΕΛ/Λ02.:. 13. Κcιιη-:αντζ6::: Το «yνι(JΟι ο· ω•τι-Sν». 
21 Ί'\__1ιτη I ΙΛΙΟΣ. Θ. Κιιφπζ6ποι•λο;: 

ΑΙΊΟΛΛΩ 

2.-i l l(ψ(({JΚfl'I] ΑΛΚΥΩΝ 

2� Τvίτη 
30 1 Ιt'μ:ττη 

Ι ΙΛΙΟΣ. 
Α\Υ Γ[f\,11-12.:. 

31 Πcψιωι-:rι'1j ΑΛΚΥΩΝ. 

Μι1οτι%1j Δοξιωίcι. 
Κρ. Ιωcιννίbοι 1

: 11 Βοι·οιιπιΥ.1j 
hιόuυΥ.cιί.ία τοι• Ί..π.

Θ. Κωυιφ1j;: Υ:τciρzουν 
Διι\cίοχcιλοι: (Κuιονr1μοι ίvτι). 

Μιz Γρηγορίοι•: Πεvί Οεοοοφί((;. 
Β. Κιιφcιντζό::: 11 Uρηυι-:είcι 
των αρχcιίων[ί.λ1jνων L':τό το φω; 
τοι. 1 Fσωτερισμοt'. 

Α Μιzcιί.c'ίΥ.η::: Προμηθc'α;. 
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ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1999 

Αbριανόπουλου Α ντ.: 
» 

)) 

» 

ΑϊβανχοΊφ Όμραcψ: 
)) 

)) 

)) 

Α ναστασιάδη Λένυ: 
Βασιλ1i Ιωάννη: 

Βλαχογιάννη Γιάννη: 
1 ιογχανάντα ΓΙ.: 

Γρηγοριϊιοη Κώστα: 
» 

)) 

Ε.,-τίzrητου: Εγzε ιρίοιο. 
ΖαλΟr..ύ)ίJΊα; Γιι�'Jργος: 

1 Ιράχλειτο;: 
Θεοτοr.ά ΓιrjJργου: 

Ιωαννίbη Δημητρίου: 

)) 

Καζαντζάr.η [:λένη: 

Κωροφύλυ ΚuJστ:α: 
Καλλέργη ΔιδCJ'J: 
Καμαρωτ6r.η Χριστ.: 
Κοί.λιόπουί.ου Ιωυ.νν.: 

Σελίς 

Πνευματιχέ; υποθ1jχες 7 
Ο Σπυρίδων άγο;. Φυσιολάτρης και 
υμνηηiς του αρz. Ελλ. πνεύματος 93 
Συστάσεις του Πυ(:)αγόρα προς 
τους μαθητέ; του 163 
Η αχρεοφαγία 220 
Το θέμα της αυτοχειρίας 45 
Άσχηση αναπνοής 105 
Ο ρόλος των πειρασμών 150 
Ο Οιάβολος πιστός ι 1πηρέτης του Θεού 15 1 
Περί ηρωϊσμού 74 
Στοιχεία ανθρωπισμού χαι εοωτεριχ1iς 
γνCJ'Jση; 13 
Χρόνοι μαχροπερπϊιτητοι. Ποίημα 224 
Ινδία. μια χCJ)ρα με πνευματιχή 
παράοοση 36 
Ο ήλιος χαι αρμονία 27 
ΓΙ ερί αρετής χαι χαχίrις 107 
Πολιτισμός χαι άνθρωπος 225 
Ανθολόγηση του έργου 4 
Ο βορι6ς που τ· (tρνάχω παγuJνει. 
Ποίημα 1 X(J 
Ο βαθυστόχαστος φιλόσοφος 11 
Παραινέσεις ενός πατέρυ του 
r.αιρού μας 50 
Στο ά.πειρο σύμπαν διανοείτω μόνο 
ο r1νθρωπο;: 5() 

Εμπεοοχλής ο Αr.ρrtγυντινος 235 
Η ουν6ντηση Ν. Κr1ζυντζr1χη με τον 
Α. Σβάϊτσερ 1 15 
«Άνθο; Σολωμού» 234 
Τα Ορφι;ι.r1 Μυστήρια 19 
Από την εορτή του Λευχού Λωτού 97 
Οι ψίθυροι της Σιrωηiς i'.<J.L το πνιιJμυ 
τη; Σιγής 3 <J 



2'il 

Κοομιiποι1ί.οι• ()i,ι,οοrιι: Ί'(Ι_ ιιι·γιίί.υ Ι''(/.i.1jμυrιι. r.ω 

Μιιίπuλι'(Χ Μ.: 
Μι-ι..ιοtΗL(_Η)Ποt•λοι• Κ.

Μπιί.ιΗαλη Χιψ.: 

)) 

)) 

Ιωuιιι rίνη Ίϊμι\\': 
Νι'ιγοι• �:rιΊ

(__)ιJt•: 
)) 

)) 

)) 

)) 

Ι Ιιηιιhιιιμ(ιντη Λί.t·::Ξ.: 
Πλοι•τι'ιvχι\l': 
Ιlολι'μη \ωιί.ννη: 

» 

ll ορψι\_)(ι; .ι\(ιμπρο;: 
Σβ6.ϊτιΗ'ρ ί\λμ:τερτ: 
Σιβρ1j ΓtΊυρy.: 
ΣιzrλιrινοιΊ λγyελοl': 
ΣολωμοιΊ Διονίιοιοι•: 

)) 

1j μΠtΎ(Ηί.l.)ΧίJJΟΙj 
11 οιωπ�j 
ΙΊιι μια πλψ_)ΓΟΠ(._J)] tωij 
11 ψιJχ1j. Το οu·ηω <Jl.)'(<ινο τη::: ψι•χ�j::: 
Ι!ψιψμ{νη - Μοίιω 
11 μι·πνοιί.ψ�tιJΟ)j 
11 ιιντιμπιι'ι:τιοη των ι'\οχιψιιιΗt;Jν 
τη:: tι1J1j; 
Δι·ν ι<;αγοψί.ζω την ηοι•zίιι μοι• μι το 
ψr·ιΊΩο::: 
Ελι·ι• Οι'uίιι ι,r:rψη:: zω γνι/ψη::: 
Τι ι·ίνω (-)ι,Ητοφι·u 
1 Ιαγχ6ομιιι ιΟιιγι'νι,ιι 
Διί,cί.υχιιλοι χω γχοt\_)ΟtΊ 

Ί'ιι rτιιΙIΙ\ιιτόΙ\ψιοιι οτο ο:τίτι τοι• 
Κωοηj Ι Ιιιί.ιιμ(ι 
Ο τι).ι-ι•τιιίο; χvιiνο::: οτψ· ΛΟ1jνιι τοι• 
μηιιι.ιΊπvοιΊ μιι::: Ωιη γημιιτο'((_Ηί.(f l)l' 
Ι Ιvοοι't'χ1j ΊΊ-rψί.οτιχο 
11!'(._)ί ψl'J.li'.(ι.)\' ΟΟΥ.ψιωιι,·)\' 
Ι Ιι·vί ΤΟ\' ι'vγοι• τη::: 
· Ελι:νιι; j\,\�τί.ι ιf\rί.τοχη

Ί'ο Γ (__)'(Ο ΤΟ\' ψιλοο6ιιοι• 
Το οτοιzι'ιι,ψι'νο ιηίτι 
1 Ιεvί ψι•οιολωψίrι::: 
«Οι (ιUλιοι». Ι ΙΟιz(ι μι•νιΊμιιτιι 
11 ιιbι-ί.ιι οοιΊνη 
Οι ια6zληρι'; τιί�ει; :τοι• ι•:το<ι έvοι1ν 
11 υι•οίιι ΤΟ\' ΒιΊ

(__)(J)\'(( 

121 
20) 
2()() 

1 ()ί) 

Ι7χ 

22Χ 

Ι)S 
176 
1ιη 

ΧΟ 
1)) 

1 -1 () 
71 

1 lιJ 
2()() 
Ι Ίl 
202 
16() 
ISS 
2J3 

Ιlrt(__)(ψt'Οητιχ6; :τρο:: :\:τοί.ί.ιι)\'lΟ\' S2 
Υ:τιψον�j zcιι ελτίου. Ποίημιι 1 

ΙlοιΊ fίνιιι τοι• Πί.οί-τοι• το πcιί.ϊιτι: Ι Ιοίημιι 7 
Η οzέψη Ι Ιι1ίημιι 2-10 
ΘριΊλο; Λγϊαη; 2-17 
ΆνΟρωποιzcιιζώcι -IS 
Η ωρηj τοl' λει•zοίι λωτοί� 1 υ 1 
Η;,:ψπε οι οcιί_-τιγγι:;. Ποίημα 170 
Η ιόρα τη; cαοΘέωση; 1 l-1 
«λλ�jθειαν αγcα<ίJ. ιιί.1jUει(L\' Ut'i.ω» 200 
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Συr.ουτρή I ωάννη: Η βελτίωση του εαυτού μας 188 

ΔΙΑΦΟΡΑ: Από τη σοφία της αρχαίας Κίνας 
)) Αν δε σcοτεί το mάρι δε φυτρώνει 3 
)) Η ◊ύναμης της αγάπη; 

Από τη σοφία των Δι:ρβισών 1 () 
)) Σοφές φράσεις από τα Ομηρικά έπη 17 

)) Λόγοι Σοφοί 24, 87. 171, -

)) Το Θείο Φως 30 

)) Ο Μπετόβεν 1 1 χρονιίJν 
αυτοβι ογραφείται 45 

)) Μια συμφορ6 του 
Γρηγόριου Ξενόποι,λου 54 

)) Διδαχές του ονομαστού μονιιχού 
Γlαϊσιου 60 

)) Η αγνότητα των λογισμr/Jν 65 

)) Α νοχ11 χω υρΟοφροσί1νη 
Από τη σοφία των Δψf)ιο<ίJν ()6 

)) Διδασχαλίεc ΜυστιίJν. 
Φιλοσόφων χαι ΠιηέQ ίJJν 
τη; εκκλησίας 67 

)) Η ψυχ11 έ◊ωσε χωuπισμ<S: 73 

» Ημέρα του Άντυυρ 7<) 

)) Η ψυχ11 της μηη:uu; έδωσι μ11νυμu 
στην r.όρη της 81 

» ! !νι:υμuτιχές υποΟ11χες ενός 
Δι◊uω.ύλου 88 

)) Ο Οrί.νυτο; μιχριί)ν πωδιιίιν <)2 
)) ! 1 αγν11 φυσωί.υτρΕίu. Διδυχ{; του

!'έροντα Πορφιiρωυ 1 ()() 

)) Χρ6νια λευχιί.. Ιlοίημu 125 

)) Άσπρα περιιπέuιυ. ! Ιοίημυ. 125 

)) Το πιο ωρυ.ίο πψί.γμυ στον r.6ομο 12<) 
)) Ο ψύi.υr.υ; ι1γ·rεί.ο; 131 

)) Λν0οί.6'(ηοη απ· τυ χειv6γραφυ του 
Λωνάρδου Ντυ Βίντσι 133 

)) Ο Γr.υίτι: χω ο Διον. 
�οί.ωμ.6; γιυ. τη Ουοίιι του Βιiuωνυ 13() 

)) �τοzυ.ομοί του Διον1iοιου �οί.ωμο1 1 148 



)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

111°ι1Οι 1μίυ 
11 Jίl_)(Η!!Ί'ϊ.11 
() ί\ί.μ;Πl_)Τ Ζ:/\ίί.tΤιΙΙ (_) 
;ωι rj η!Jικιj ζω1j 
Το zοονι;,:ι\ τη::: ;,:η<'>ι·ί(t::: 
τοι 1 Κωοτri I ιω.(ψ(J. (JT(J. ϊ.ι__>ι)\'Ι(( 
τη; ;,:ωoz1j:: 
1 ! όιΊ νίψ)] τη; μοι1οι;,:1j; 
1 ! Uι__>μονία r.( Ll_)()I <1.; r.ω \'() l 1 
( )ι </Ψτ<ΗΙ ϊιγοι 
Ο ;τιiνο; τοι1 Διον. Ζ:οί.ωμοι• γι<ι. τη 
ί.ΙΊ 1ΠL)Ι(J. τη; 1 :ί.λ(ίΩο::: 
. ι-:ν(J. T(..H'(I !"L)() γψί.μμrι. τοι· Κωοηj 
! Ιrι.λ<ηι6 ηι__>ο; την r.6ι>η ωι1 

Λπ6 τοι1 ::: πί.ω 1τrι.ίοι•::: ί.<Sγοι 1::: τοι• 
l3ιΊ

ι__> <ιJν<ι 
ι\ιοι<Jόοξrι μηνιΊμίJ.Τ(ι. ίηιi 
μι<ι r.ίι.t.ί.ιτι'ι.νtι'>ίt 
(-)ιΊ)lf ιλο; Κίιί\Jη;, μιΊι. (1,ωπιν1j κω 
( ι:τι__>οο;-: ι•νητη μοQίl ιj 
Τι__>ωτ<ι.; - Ζωιj 

1 (/, 

ιω 
201 
2()1) 

224 

227 

2:, 1 

24 Ι 
24() 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γυcι.ιrιίu. του της Θωσ. 
Ετcι.ιgείcι.; Βουχουψστίου 
25, u.' όgοιrο; Κωι'). 106 71, 
είνcι.ι ανοιχτά χύ.Ηt μέvα 
α::τό 10.30 - 1, ατc')c 
Σcι.r1r1ύ.του χαι Κι Ι()LΟΧής. 

I-:ν1 Ι!Α2:ΜΑ ΤΛ-ΛΩΙ) Ευ:

ΓΙ U()U ί'. CJ/.0 ι',μ t c'>:;τ ωc υ:;τ 0-
στ 0.ί.t Η ιιι το.zυι')Jομιχή 
ε::τι τc1.γ11 ::τυος: 11 t\_)LΟι')ιχόν 
" Ι Λ Ι Σ Ο Σ " 
BOYKOYJ) EiTIOY 25. 
106 71, ΑΟήνcι.. 
Ε::τίση; υ:;τοοτ{ί.ί.πt μt 
τ ψJ:;τ[Cι-ι. ή ι::τ ι τcι.-:ή μc'Jνον 
ELC: 
Θωσοφιχή Ετωυείυ, 
Βουχσυυωτ ίου 25. 106 71, 
ΑΟήνυ. 

ΑΝΤΙΓΙΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

IΛΙΣΟΥ 

ΖάΊι. ι:ν()ο;:Ιl υν. Βλαχ67Τουλοc 
Βόλο;: Γ. Κουzουf-\ίνοc: 
Ηρύ%λειο: i\1. Λαοηί)ιωτ(αη 
Ιωύννινυ: ΕλιυΗ. Τζομ(αυc: 
Κέψυρο.: Κίψολοc: ΑγιuιΊc: 
Λαμία: Γ. Μουτύφηc: 
Λc'ψιοα: /ο. ΦιλλοιΊc: 
Νυί1:;τλιο: Χψ). Μ7Τ<1uυΛηc: 
Πάτvα: ΑΟ. Κοντοσcιχηc: 
Ρύι)ος: Αντ. I3L'()Ί<ιηήc: 
Σύvος: ! ! . Ζυ.vcιψωνίτης 
Χαλzίι')υ: Δημ. Λημυηίλοc: 
Χανω.: Εμμ .. 1οi)<ψ<J.zης 
κ ί1:;τvος: 
ΑΟυν. 1 ! (l;T(f()(J:;τoω.oc: 
Λ. Γv. Αι <;ιντίου 2 ίJ 
Μέ'(ψ)Ο Λί7Τυ. 4.'i(J 
Τ. Τ. 602 1. Λ(Ι.(_)V(Ιί'.ίJ. 
Τηί .. 04()54.'i Ι Ι (Οιzίυ;J 

2:τοιι.ι:ιοΟιοίrι. Ι·>τιΊ;τ ( Ι)ση & f\ιfΩ.ι<Η)�οίυ: 
Τ υπ ο Κ ί ν ιι σ ιι Α. Α ί. Ε :Ξ ο ;το 1Ί ί. ου 
2:()ί.(Ι)νοc: l(J. Κοί.ων(υ.ι ΛΟ;)ν<ι. Ι O(J 71 
Τηί. & 1 ίlλ: l(J l(J ()() () & 57 2() 7()() 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

Μέρος Γ' 

ROGER DE PINS 

Το τριτο ιιέροc των 'Έnιστολων των Διδασκάλων τnc Σοφιαc" 
αναφέρεται στο σnουδαιο αλλα και nαρεξnγnμένο κεφάλαιο 
τnc Αλχnμειαc. 
Για τouc nραγματικούc Μύστεc τnc Αλχnμείαc n κατασκευri του 
χρυσου από ευτελn μεταλλα αnοτελουσε ενα nαρεργο του 
Μεγαλου Εργου, το οnοιο nταν το αnοτελεσμα τnc εφαρμογnc 
ιιιαc nνευματικnc δυναμεωc n οnοια φανταζε σαν θαύμα στα 
ματια των αδαων. ο σκοnοc τnc ΑΑχnμειαc riτav ανέκαθεν n εnι
τευξn του Ανδρογυνου Οντοc. του τεΑειου Μυστn. 
Οι εnιστοΑεc εχοuν ωc σκοnο τouc τnν με μεγάΑn σαφriνεια 
εnεξnynσn τnc οροΑογιαc τnc ΑΑχnμειαc και τnν βriμα nρoc 
βnμα nεριγραφn του ΜεγαΑου Εργου στον κόσμο τnc ύAnc 
αΑΑα και στουc αορατουc κοσμουc δίνονταc ταυτοχρονα ασκri
σειc που ειναι nροσαρμοσμενεc στον μεσο άνθρωπο. 
Η διαδικασια του ΜεγαΑου Εργου αναλύεται σε 3 επίπεδα 
εντοc του αλχnμικού εργαστnριου εντοc του εσωτερικού του 
ανθρωnου και εντοc τnc κοινωνίαc. Το βιβΑιο επιστεγάζεται με 
16 εγχρωμουc αΑχnμικουc nινακεc που nαρουσιαζουν τnν nρο
οδευτικn avanτuξn των αΑχnμικων διαδικασιών. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Ταχυδρομικη Διευθυνση: Τ.Θ. 51 134,145 10 Κηφισια 

Τηλεφωνο: (01) 86.63.591 Fax: (01) 62.50.513 
http: users.otenet.gr tetrakty e-maiι: tetrakty@otenet.gr 



r-----------------------------------------------------------------1 

Ι ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 
ανιv τιvν 9 000 όpχ ) : 

1 
2.300: 

1 
1 800 Ι 

1 

: <χωpιc έξcόα αnοστολπc για 
1 

nαραvνελιεc συνοnικ11c αΣ.ιαc. 

1 
1 
1 
1 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παnυc) 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ < Αννυ ΜnεζcιντJ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α' (Ροζερ ντε Πεν) .. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β' (Ροζερ ντε Πεν) 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ' <Ροζερ ντ,: Πεν) ........ . 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ <Στεργου Χρουσπ) .. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ <Υβ Μnερτου) 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεντι,πιτεr,) 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΟΗΤΟΥ ( Οοβολντ Βιr,τ) 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ < Οοβ<1f1ντ Βιr,τ) 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ < Οοβcιλντ Βιr,τ) 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΜΟΥΣΕΙΟ <Να 1G) (Π Γr,cιβιγγεr,) .. . 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΌΡΡΗΤΟ Α' (Η ΒασιflιΚΙl τέχν11) (Ελ.Λεr,ι) 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΌΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστ11ρ,α των ιεροψαντων) (Ελ Λεβι) 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ <Ελιφας Λεβι) 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΌΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Πc,nuc) 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ 

2 500 1 
1 

2 800: 

3 600: 
1 

2.500 Ι 
1 

1 700 1 
1 

3 000: 
1 

3 700 Ι 
1 

3 600 1 
1 

t\ 800: 

4 000 1 

1 700 

2 600 

1 900 

/\ 700 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (ΠαnυςJ 1 200 
Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (C()f) χc,r,ιιιυν) 3 300 

ΜΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ !Στεr,γου Χr,οι,011) 3 500 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡCΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φf)<ΙVTC Χοrηιιc,ν) 2 100 

ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ Σ Λιοι,ις) ? GOO 

Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ.Σ.ΛιοιJΙc) 3 200 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ <Μcινυ Τοιλορ) 

ECCE ΗΟΜΟ (Λουι Κλωντ VTE Σcιιν Μcιr,τεν) 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ <Ε Π Μπf1cι(3cιτσι<υ) 

Ο ΟΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ <Χενρυ □c,ν Ντωι<) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Α ΣιννετΙ 

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΌ ΛF:clKO 

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ 
(A(f)IOΠ ι::;Q Χ r_; 7 c·rη I lE OUOt<F lJCIOICI) 

1 700 1 
1 100: 

1 
1 400 Ι 

1 
')00 1 

1 
3 000: 

'Ί', 000: 
1 
1 
1 

2 650 Ι 
1 
1 
1 
1 
1 

: Κοψτε n καλυτερα φωτοτυnnστε αυτn τn σελιδαJ και ταχυδρομειστε τnν συμπλnρωμενπ με : 
ι τα στοιχεια σας και τα βιβλια που εnιθυμειτε Μπορειτε επισnς vu τnν στειλετε με f;:ix n ι 
: απλα vu μας τnλεφωνriσετε <Ι 238): 

'Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο.. : 
Οόοc: Αρ Πόλη Τ V : 

Α 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Ταχυδρομικti Διεύθυνση. Τ.Θ. 51134.·145 10 Κnφισιά 
Tnfl: 01-86 63 591, Fax. 01-62 50 513 

1 

L-----------------------------------------------------------------
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