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'Ό,τι έχεις μέσα σου παιδιάτικο...
Ο. τι fχικ; ,ιιiυυ υοι• :rω()ι(i.τιχο
11(1 το rrι•λ(iξη;·
τοι•ς λογι(ψοι•c,. τοι•; :υίθοι•:: υοι• (ί)).(ιtε.
,ιιι1 ω•τιί :τοτf ι1(ι ,ιιηι· τ · (1λλίΊ.ξη;.
(J(l HΙJU(ll'Q()

'();τοπ τη:: ζωιjι:: τιι ψι'ι 1 τι%υ
%1 · (ίυχημιι οq-ι'γγοιΨ τηιι ;,ωρr)ι(i υοι•.
.ια·ο· u· ύ. τι q-ι1λί1ξFς :τωr)Ι(iτιχο
θα βρι'ωο;; τηι• :ωρηγορι(i αοι•.
Κι. ()T(ll' χλω,ιιοqΨλλιιiιηι 1/ (Jl/'1/ (J()/'
%(ιι υτίl ,ΙΙίιλι(i σοι• .,fαοιΨ χιι5ι•ω
μciι 10 (5. τι φ•λ(ιξε; .,ωr)ιιiτι%ο
θο ,ιιει'ι·η ιι:τει'ρcιχτο c1.,· το χρc51 1ι(ι.
Κψr ισιri 15 11 19-16
Γεώr_ηιοc Δροοι'vηc

(:5:τιχοι χωρι"::: τι'τλο yριι_ιι_ιιfνοι ιδιοχrι'ρως ιι.ϊι> τοι' :τοιητιί στιι ).rι:;,:ωμιι τη:::
_ιιι;,:Qψ: Α vνας, ;,:ιίρης τοι· Ι Ιλι'cι Βο•fζη. «.\'. Εστι'w,. 15/ /, /95 Ι ).
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Οι ιδέες του Μότσαρτ για το θάνατο
Αποαπάαματα άρΟροv της ω::ίμ�•ηατης Αι5ρας θεοδωροπούλοv
(/880 - /963)
Τι 1jταν (ι1'Τ6 το ;τωbί - ί ➔ ωΊμrι. ;τοι1 μι'οα στrι τl_)ι(ιντrt πι'ντr χο6νια που έζψJF εbυJ mη γη. έγρrιψε ;τ(ινω απ6 600 i'ι_Jγrt. Τίt πFριοο6πρα αριmοι 1 ργ1jματα. ;,:ι ϊιφησε τ6οα (ι).λcι μιοοπλΓιυψένυ:
Τι 1jταν ω 1 τ6; ο λιγόζωο; μουσουργ6ς, που είπε γι· rι1 1 τr)ν ο
Γzcιίτr το μεγω.ο λόγο: «Ο Μότσrιρτ rίνω ι' ν(( φω ν nμrνο. ποι, Οίι
μείν ει. ΠU.\'Τίι (ι νr ξ1jγητο». Π (ινω rπο πωbί ω•ΗS !' ίχ�' rιγγίΕ.rι το χέρι
του Θεοί•. zrφίζο\rτcις τα π ιο πλοι Ί οιυ bιιJρα τυι 1 ;τνι·ιi μωο; ;,:ω της
ψι 1 z1j; zω το πωδί τυ έzιινε μοι 1 σι;,:1j.
Ί-ΙρΟω1 ((Πό τότr ω.λοι zωροί. 1jρΟ1' ω.λη μοι1 <Η%1j. υ;,:οιΊ(JΤ)jΚ((\'
ον6ματcι μεγc'ιί.α. δοξcωμένα. Μππόβεν. Βίί.γ νrρ. ;-:ι ω.ι.(ι κι ίί.λλα
ίoctμf 01jμι::ρυ. Όμω::: το υγγrί.ι;,:6 ;τωbί f1vίzπω Πίί.ν τ<ι ((ν(ιμι·οίί
μυ; ;,:ω το τρυγούhι 1011 μυ; γοητπ Ί ι'ι μr τη γλιΊ ;-:ιι Ζίιι την ιψοvφιίί
101 1 ( ••• )
Στη μεγυλιΊ πί}η hΩ;-:ιμυοίυ τη::: νι<1τη; τοι,. <SΗιν Ι'ί;,:οοι ι'JιΊ ο χuό
νω ν rzίωε τη μηη\_Jίt τοι• (Πο Ιlrιvίοι. γψίcμι ίιΠί! %!Ί rπο ν ΠίιΤΓ(._)ίι
101 1 ·�ητιι'J ν τυ; ν r.ι τον πvοποψίί.rπι γιίι το Οί.ιf1Γ(_)6 (ιγγιί.μυ:
«Η υγίηημι'νη 1ιο1• μητι\_1υ ι·ί νω :τολ1 Ί (ισωοτη... 6οΩ πrί.ιΊ Κίιι
zειvοπψ:1Ί 1Ί. Μέρυ ;,:ω νι Ί zτυ () LJ ΙΟi'.Ομω (1\l flμ[O(( ΟΕ φ<5βο κι ι-ί.πί
δυ. 6μω; αφ1iνομαι εντιλι()ς στο Οέλημα του Θεού, χι ί'Ϊ.πίζω 1/.ίιι 01 1
;,:ω η υγίηημένη 1ιο1• ίιbι-ί,ψ1j νυ ;,:(ί.νπr το ίδιο... 1 lίψηγοl_)ι �'μω
;τω;. 6.τι ;,:ι (ιν οι•μβrί. ο (-)Γ6;. 600 ;-:ι rιν ιω; φ<ιίνπω. οzληl_)<>;. ορί
ζrι όί.rι '(ΙU το ;,:υί.ό μυ.;,,.
Κω σε <)Εί•προ γψίμι((ι μι· την ι·ίbηοη τοι• Οιινίί.το1 τη;. ζψιί. νί1.
1011; Π(ψηγορψπι.
« Κί. ϊιψι'π. zί.ίί.ψι'π <ioo ιποι_Jι·ίπ. <Sμω::: Ου. JΤιιι_J η·rοι>ηΟι·ίπ <JT0
τέί.ο;. ίίμιι οzπ 1 Οι:ίπ :-τω:: έτσι το Οι'ί.ηοι· ο ΘιΊi; ... Το μηω.ο 1ιο11
Π()\1 0 ΤΩ\' γί.11 ;-:ιιίνουν τρrι::: rποzωφοί: JTι_J(/JT(( '(1(1.ΤΙ ;Τ((l_)(ι{)ίνομω ιι'
r1πιcποο1Ίνη στο Οέί.ημιι του Θεο11. r,;πιτυ γιrιτί ο 0(1νίι.τ6; τη; ψrιν
τόοο 1jψΊω::: r.ω ωψ1.ίο:: χυ.ι τΟ.ο; γωτί 'Ξ�'σω πω::: ο zωι_Jιομ<>; μιι;
ί'Ι\Ι ίl.l ;Τι_JΟΟ(ψ_)I\Ι (); i'.(1.l ;τω; Ου. την ::(Ι.\Ι (J_δ01Ί μ, ;-:ω (Ju. είμωJΠ ιω.tι'
τη:: ;τιο π•τι•zισμι'νοι. ;τrιψί. οι: τοιΊ τον τον ί'.<>ομο».
Λ;τ6 T(J_ f'((,ηr-\ι;,:(J. τοι• ;((_)()\IIU φυ.ίν ϊΤίΙ.Ι ;τω::: 11111.ν πιο ποί.ιΊ μ1 1(JΤΙί'.Ι
οτ1j;, :-τωJι.ί. ;τι_Jοο;ι.οί.ί.ημένο; οτι1. διSγμrηυ.. Κω οτυ. πuι/ηιι. τοι•
ι·;,:χί.ηοιιωτι;,:<ί. το�• έuγυ., διυφυίνιτω ο ;τ60ο; ν<ι. ι·πι;-:οι.νυJ\Ι ι'ί rί.μι·ου.
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με το Θrό, JΗJ.L_)(ψερίζοvτας κ(ιUε φραγμό, δογματικό. Ο μ1 στι κισμ6ς
του uυτ6ς τον οδηγεί προς τον ΤεΥ .τονιομ6, ποι, ;τί<πrι•ε πως Ου ιΥ.υ
νοποιούσε cωτο11ς τους πόUου; του. Κι αληUινά, το πνrι1μυ ποι• πη
κρuτοιiοι· τ6π στον Τεκτονιομό στη 1 'rρμανίu. τον [)οψiη<JΙ' οημ<t
ντικϊι οτο στωικ6 του uντίκριομu του Uuνάτου. Την καλλιτεχνική
έκφρ<ωη τοι, μυστικισμού του τη j)ρίuκουμε οε ΕΥ.κληοι.cωτικϊι έ (Jγυ
γω τους «αδελφ011ς Τέκτονrς» και στον «Μαγrμένο ωJλό», οτη
μt·γcιλ6πuεπη ιι·ιJοπλrοτί<t τοι• νυοί• της Ίuιbος κω στην εισαγωγ1i.
1

Απόσπασμα άρΟροv του διάσημου Γrρμανοι5, διεvΟvνηί ορχ1ίστρας
Μπρούνο Βάλτερ (1Η76 - 1962)

ΙΎωρίζω λίγα λι5γω τοι1 Μ6το<φτ ποι• εκψιJcίt.οι,ν την ανc'ιcπcωη
της ψυχ1iς του χω ποι• το μυοτιχ6 της μας το cαοχαλ1 1 ππι η μουuιχή
του. Βρίuκοντω ο' έν' από τιι γ(;)cίμματcί του - τ<ι τόσο ρε<tλιστι.κ6
γενικά - που έγρωΙJι' οτοv πcηέvcι τοι, οαv 1jταν τοιcίvτcι ;ϊ ενός
ΧίJΟνιίJ:
«Εδι/J και bι,ο χρ6νι<ι rξοι'Ι.tΊCίJΟηχυ τόσο πολι1 μι' τον αληUιν6
αυτι5 φίλο τοι• uvUριιJποι• (το Ο<ίν<ιτο), ιίJοτε η ειχ6να ωι• έχωπ γιu
μένα κϊιΟr bι.ίvuμη τl_)όμοι•· cιvτίΟπcι. rίνω το γαλ1jvεμϊι μου Υ.ω η
πuuηγοριά μου ( ... )
Δοξολογώ το Δημιουργ6 μου γι· ω•ηi την rι•bcιιμονία Υ.(ιι την
ι0 ι.ίχομω σε όλους απ· το βcί.Uος της Υ.αρbιάς μου».
'Cτσι λοιπόν ο Μότσαρτ σχεφτ6ταν το θάνcιτο...
Ιbοί• c.ι υτιj η υπεργ)jϊvη αρμονία, η οιΥ.ει6τητα αυηi με την ωωνι6τητα nοι• τραγουδάει uτη μοι•σιz�i του με φων1j αρχαγγελιz�i. Ιδού το
μ�iνυμα του μrγαλείοι• του( ... )
[ιν' αnοδrδειγμέvο σ1jμερc.ι, ναι. σήμερα παρά ποτέ. ότι η μουuι
κ1j του Μ6τσαρτ είναι δημιοι•ργός αγαθοεργία; Υ.uι f)ωjθrιας χω
άγγt·λος μιας θαυμασηj; ει•τυχία; για 6λου; ΕΥ.είνου; ποι• είναι σε
Οέuη να την χαταλαβαίνουν.
(« ι \iι� Ι:ΌτιΊι». 15 7 Ν56. ιπί.. 93.J - ().J5)

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΆΛΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙΡΗ
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Ονομcιζομαι Θεόφιλο; Κcιίgη;. εyενν1jΟην Υ.αt "Ι.(ΠΟιΥ.c6 ει;
Ά νδρον. ετci'Jν 68. διδc'ισΥ.αί.n; Υ.αι Οεοοε (-\1j; την (:)ρησ"Ι.ι' ίαν.
ΕΡΩΤΗΣΙ-1: Υ.ατηyορείσω επί :;τροσηλι•τιομιδ Υ.αι διαδόσει νι'(t;
(:JρησΥ.εία; cιyν<ι,Jστοι Τί υ:-τολοyείοω:
ΑΠΑ 1TJ-I_J 1: Οί τε ειοηγητ1j;. nι•τε ιδg1 1 τ1j; νέα; Ορηο%ί'ίrι;
είμαι. διότι q;ρονύ'J ότι τοιi το δεν είνω ι'gγnν ιινΟοcί):;τοι1 . Υ.cι06οον τcι
τοι.υί•τα ει; δι'•ναται. ο ΕΥ. τοu μηδrνό::: :-τ<ιρ<ιγcιγcι'Jν το Σι'•μ:π(ιν. 11
Θεοσέβεια δεν έχει 6ί.λον διδάσ"Ι.<ιλον ει μη μόνον τnν Θεnν. zαΟότι
cιί•τη είνω <ηόρροω τη; ηθιΥ.1j; τοι1 Θεο11 · επομι'νω;. ω::: Πί._)Οεί:;τnν.
ούτε zαΟιδρι•τ�j; είμαι τη; Θεοοrβι'ίcι;. οι'•π :ποοοηλι•τιοτ�j::: 1 1 :πι'ρ
ωπή;. Παιδίον αΥ.όμη ων είzυ πίχίοτυ::: ιιμφιβο)..ίcι; JΤ!'()ί των ι')ογμι'ι
των τη; zριοτωνι-ι.1j; θρησ-ι.είυ; -ι.ω περί των μ1•στηρίων ω•τ1j;. Ι Ιuο:::
δι(ί.ί.1:σιν των ωωριci'η' μο1 1 τnύτων ηρ<ί)τηου τοι•; <')ιδcιοΥ.cί.λοι•; μn1 1.
ω υπαντ1jσει; cι1•τci'Jν. ;τ(ιντη ω,cιψ'ί;. δι:ν με !'t.rfl<ιi.oν τη;
cιβί•σοοι 1 τη; cιμ11ϊ.cινίυ;.
Ανετ ράφην Υ.ω εδιδ(ιzΟην ι•π6 τοι 1 -ι.ω•zcι'ηωτο::: των Κ1 1 bωνιιι'Jν.
του Βενιυμίν. <ιi.λά -ι.cιι ει; :τιίντυ τ<ι λοιJΤcί. ο :;τ6νοnφο; !'"Ι.Γίνο; <')ιiVι
u-ι.(ιi.ο; με εφci'ηιζεν. ει; όσιι όμω; εyci'J υνέΥ.υΟ!'\1 υιι<.ρr(-\υλλον <')�'ν
ίσχυσε νυ με βrβωιι'Jση. ούπ -ι.υτcι'ψΟωοε νυ Jlί' πι-ίση. Εν τη ιιμηzιι
νί <ι μο1 1 τιιί•τη ευριο-ι.6μ t'νn; ε-ι.ινδι 1 ν1'ι 1 υ νυ μrίνω ι1.Οvηο-ι.ο;. μη υνι· zόμενο; 6μω; την Υ.τηνcι'Jδη τυύτην Υ.υτcί.στιωιν cιπυρcί.σιοιι νu rγΥ.cψ
τερ1jσω μέzοι; 01 1 δι•νηΟ<ι'J νcι λιi οω τυ; ιιπορίιι::: μnι•. Υ.tι06οnν. ιι.ν
διετέί.οι•ν εισrτι υμφιβ(ίί.ί.ων ;ι_ω α:πο(_)<ι'Jν. ωμοίιιtον <ί.νΟρωπον
πεσόντα ει; βάραθρον. όοτι;. ι:νυ'1 Υ.υτιι.γίνετω 6ί.ω; δυνcίιιΗτι νcι.
εξέί.θη. -ι.u.τυΟρυ.ι•ομrνων των ι·φ· ιι'1ν οτηρίt�-ι τ01 1 :: π6,')cι::: το11
σαf-.Jρci'Jν βc.ί.σεων. βυΟίζπω �:τι μ(ιί.ί.ον ει::: το zιίο:: ω•τσιi.
Ε:-τί τΟ.ου; γαί.ηνιu.ίcιν τινϊι -ι.ω ν1jνι'1ων ν11 -ι.τυ υπνίου; :-ψο::: τον
υστερόεντυ -ι.αι ί.υμ:τρότυτον 011ψιν6ν rν6μtο (Ι_ 6τι cιν{1ν<JJ\Ι �:π
ιιι•τοί• zρ1 1 σοί; γρϊιμμcι.σιν τυ.; ί.rξι:ι:: «θί'όν orr\011 ». «ΘΕόν ((Ί(ί.πιι.».
Ί:-ι.τοτε ηοΟcί.νθην "l.(J.τωτ:ω1 01•σίJ.\Ι την Τί/.(_)(Ι.z1iν τη::: ψ1'Ζ1i; την μ�'zοι
τη; στι1μή; ί'"Ι.είνη::: ω; !'"Ι. τη:: υμψr-\οί.ι'ιι.::: "Ι.UΤίΙ.ΟΠίf.ί_)(ί.ττο1 1 ου.ν ΤΟ
:;τνεύμυ. μο1 1
Α-ι.οί.οι'•Οω; μπι'βην ει; την Ε1 1 (_)ύ'ηην. 6:;το1 1 δ�·ν ιι.φή-ι.υ. 01 •δι'νιι.
διδιίσ-ι.ιι.ί.ον τη; )) ωμc1.ϊ-ι.1j; c-ι.-ι.ί.ηοίυ.::. τον ο:τοίον νu. μη ηο<ϊηηοιι.
:;τερί θρηο;,,.rίυ;. Επί τϊί.ου; :;τcι.ρυδ�·zΟεί; -ι.υ.ίJ' οί.ο-ι.ί.ψ.Jίυν την Οω
σέβειυν. -ι.ω μ6νον rι; την ί.u.τρείυ.ν 101• Δημιο1 1 (_)γω1 ιSί.ω; πιι.ψι.hο1•

1
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Οι·ί;, πι:Qί οι,bΓν6; 6ί.λου πί.ι'ον 1·υΥ.1·πτ6μην, ΕΙ μη πruί τοι 1 πω:: ηb1 1 ν1ί.μην vu 01 1 νπί.1'οω πι)(); ίσrι:i.1Ί 1 Οι'uωο1ν τη:: τ6π 1·:;τυνωηίηηοίί.
οη; πιηuίbο; 1ιοι 1 • Υ.ίιU6οον '/.<ιι b1-ι·1πuον μπϊι τ1νυ ΖLΗJνον ιιπνίίω;
πuο; τον οι'(_)ίινι\ν ίινι'Ίνων ι·zτι\; τοι• «(-)ι·ι>ν 01'f\οι1 » 1/.ω το «ίt'(ίί.πυ
rην JΤ<ιΤLJίίΊιι 0011 zιι.ι Οι1 οιίί.0Οητι 11 :;τι'u ω 1 11j;». ΛγωνιοΟι·ί:: ι,; b1(ί.ψο
- ί.ί.(ιΥ.ι:: μι zίνι'Η•νον τη; �ω1j; μοι•, ,·οι�°JΟην τη Οι·ι'υ ;τuο
ψι μι'u11. :ω
νοίυ zω ((;τ1jλΟον ι 1:: ;\νb(_) ιJν. Ε%ι-ί <)ιιφι'νων ιι:-τ6 τη; ιινι·;ιιuτηοίίl::
τη::: ι:ί.ί.(ί.bο; ι\ιπι'ί.()1 1 \' ί.(ιΤ(_)Ι \;(,)\' ΤΟ\' Λημιοι•uγ<iν ΤΟ\' :-τ υντι\; ω;
0ΗΗΗ)/)ιr.ι\ν ι\ν. Οι 1 ι'ιι':-rοr1· :ιuι>οηί.ι;τιοίί. τινίι 1-ι:: ·rην C-λοοι'(lιΊιιν. τη::
ωτοιιι; την zιιΟι'buι•ιτιν 1/.ίtι ι)Ιίί.ι\οιτιν μοι• ιαοι'ιίι'ιοι•ν.
1 :ι1 τι 1 ;,:{οτιηι1ν ψ)ι·ί.ιι Ο1·ωuψπ1 ,·μω 1τι\ν. ιιν η<ι> zrιΟίbψ•ον ΟιJη
ΟΥ.ι·ίιιν ιbίυν, ι•πι\1 τη::: ι\1ω'ιι\ιπω:: τη; ο:-τοί((:: ιίί.ί.ω:: ι'ίμω ι'τοιμ ο:::
1ιι•(_)ί((; ζωιί.; νιι Οι 1 01ι'ωω '/.((\ ιiί.ιJν μοι 1 το υι'μίι νιι ι.ι•οι,,. ι\ι.ί.· 0Πί1JΟ
<">1jποπ zιηηγιψιJι'ψι·νο; ο�jιιι·uον 1·:-τ1· :-τuοοηί.ι 1τιομί�°J u:-τιιντίιJ ι·νι�°J
:-rιον ΤΟ\' ι·ί.ι·ι•ίJι\Η)\' (J\'/.UΟτηι)Ι()\' τη::: :f'(([\._)ICJO; !ΙΟΙ' ()ΤΙ () Ο1·ο(Πr11:::
οι•ι\ι'τωπ ι-ίνω :-τuοοηλι·τιι�ηj::. 010\·b1j:;τοπ ι\ι· %<ιι U\' ι·ίνω το υποτι'
λιΊψ<ι τη; :Γ\._JΟΥ.ΙΊμι' νη; ι\ί '/.η:::. 1jτι; μΓ ηξίι,Jοι· νιι ΙΊΗf ίινιο0(,·J ι·νι�°>:rιον
των bιΥ.ωττι,'>ν τοι1 ιι:-rι-ί.ι-ι•Ο1-ι1ωΟι'ντο::: {Ονοι 1 ::: μοι1 • ιΗίωι\1j:rοπ zω
ίtν ι-ίνω η {z(\ιω1; τη::: Υ.ίιτ· ι·μοιΊ %<ΙΤηΊ'Οι_>ι<ι;. U!Ί.ιιJ ΙΊ'Ί'V<ιψονι·ί Ι"Ι.Γί
\'Ον. 6011; μι· ι'<ι Γί)Γ\' Γνι,·σιον TOl' ι\1Υ.ιωτηuίοι•. ιαοbι·zιiμπ·ο:: την
οημι'l_)l\'Ιjν !]/lF L_}((\' ω:: την (ι)(__)((ΙΟΤί' (_)((\' ΤΟ\' [\ίοι• fl0l 1 •

Y:rιΊ \c_J XLH'ν TQFΙ:: τικi:-τοι γιcι νcι προίοοι 1 με τη οωτηρίιι μα;. Ο :rρι,·J
τι,;. \'Ct μην ίψcιι1τc'ι\·ιη1 μr. Ο EL °'Tf\c_JO;. νcι δείι.νοι 1 με ειί.ιΥ.ριν1j μετ(ι
\'Οιcι. Ο Τ\c_)ίω::. ίιν οεν μπιινο1jοοι 1 με :-τριι-rμυτιz(ι. νιι L':-ιομrίνοι.1 με
τι; οι 1 μιι-ορr; :-τοt' Οcι μcι; βροιΊ ν_
!ωιΊ\'νη: ο Χvι•οι\στοιιυ;
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Τοι• λογοrfι.11 η %!111.uo1 1oγcrirroι• Γ/ω•λοι• Νιρβri1 1r, ( 1866 - /IJ37).

ΊΞ0εσιι ;ϊ εyι() στο σεβαστό μσι1 δ(ω;ωλο. τον Υ.. Άσοφο. ΤΩ ερcίJ
τημcι τη; {ρευνcι; τη; «Ν{α; Εστίcιc». χωρί; πολλέ; Γλπί<'>ι'; πω; θα
λcιβω cι:τό;,:ριcηj του. Ί Ιξερcι :-τω; σε ;,:(ιτι τέτοια cιόριοτα Υ.cιι λίγο
αμφίβοί.cι ι'ρωηjμcιτα 1j δεν cαcιντοιΊ σε Υ.υθόί.οι• 11 cαcιντσύσε μόνο
μ· ένcι φιι.οσοφι;,:ό χαμόγελο. Ωστόσο. βρίσ;,:οντcίς: τον σε Υ.cίποια
;,:cιί.1j του cπιγμ1i. c.αοφάοιυα νcι δο;,:ιμcίσω.
-Νομίζετε. c.ιγcι:-τητέ μου δ(ισ;,:cιί.ε. τοι• είπυ ξυφνιΥ..(ι Υ.ω χωρί;
;,:cινένcι πρόί.ογο. πω; είναι δυνcιηi. ιπι; ημέρι:; μυ;. μιcι ι-πιιπι)()φl�
στο υρχcιίο ελληνι;,:ό πνεύμα:
Α νέλπιοπι. μου υπο;ι.ρίθη;,:ι·.
-Κω τι είναι. σε πιιραΥ.cιλι1'1. ιιι•τ6 το υρχcιίο ι:λλψ 1;,:6 πνι'ι1μιι:
1
μοι είπε. με τον cι0ωόποο τρό:το τοι1 ;ι.όομοι1 ;,:ω χωvί; ;ι.ιιμμιιί ο;,:ιcί
rιοc,1νείcι;.
Ομοί.ογc,'1 :τω; βρ(Ο1γυ υ:τ(__>Οποίμcιcποc νcι τοι 1 υ;τυνηjοω.
-Λι•τό. τεί.οο:τϊιντων. ι·ί:;τcι οτε νοι.ωρημι'νοc. ποι1 ονομι(οιψι'
cιοι.υίο ει.ι.ηνι;,:ό :-τνειΊ μr ι.
Χιηιογ(ί.υσε ι.ωοί; ;,:υ;ι.ίcι.
-Κω νομίζετε. cιγι.αητι' μοι 1 ψίλι0 rίΞcι;,:ολοιΊ Οψπ. πω; ξι'uοι•μι' τι
Ur.QΙf)c(); είνω: Eyc/) rι.ω :τοί.λf.; cφφιβΟΙ.ίε;. <Ι>cιντυζιSμιωπ. f\έf)ωυ.
ποί.ί.cί πψίμυτcι.. Λί.ί.cί 1u,οψηΊ μι· νcι. ι'ίμcωτr f)έf)ωοι: Eor,'> ι·ίνω το
ζ1jτημcι. Λντι;,:ρίζοι1 μι-· το ;τνπ,μιι ω•τό. fVβωcι.. cπυ <)ιιίφcψιι φcινι·
ρύ'ψατιί τοι 1 Στη ί.υτρι:ίcι. ιπη φιί.οοοφίυ. cπι; τr ι.νι·;. ιπη uητοuι;ι.1j.
στη ζωή υ;,:6μcι. των Εί.ί.1jνων. 6:-τω::: μυ; :τιιηω)<SΟηΥ.ι·. Λυτc'ι rSμω:::
.
rίνω ί.ι,ττομf.ρειr:::. Το ·,,:οιν6 :τνΓιΊ μιι. :τοι 1 τι::: <)η1ιιοι 1 ι>'(ΙΊ ;,:ω τι:::
εμι 11 1 1.c�'>νει :;ωιό ,ίνω: Ι Ιοί.ιΊ ιι.μψf)cΊ.ί.ί.ω ιι.ν μ:ηi;,:rψί· ;τοτι' οτο f\υΟι'•
τrρο νcSημcί τοι• ;,:ι · uν ί·ίνω f)oί.πci νc1. 1ι:το1 1μ�- ι·μί-ί; οι ;ι.c1.ινοι\_>γοι
cίνΟ (_) ύηοι. !Ίυτί. ·rιu. νι1. μ.,rι ;,:ιι.νι·ί:: υτο ν6ημιΊ. τοι•. :πuι'πrι νu το
;,:ί.είυιΊ ::Τ(]ύ,JΤ(Ι. μrσu τοι1. κι· (Ι_)'Η) (Ι.1/.(_)Ιr)(ι'J:: Γίνω :τοι• μσι• ψι.ίνπω
δι Ί ο;,:οί.ο. cι.ν 61. ι cυ.υτcSρΟωτο. Θc:ί.:-τuι·:-τι·. ίοω;. νcι. ξu.νu:y�·ννηΟοιΊμι·.
;,:c1τω u:;τό τον Ι ΙυρΟενύ°Jνυ. �· ί;,:οοι ωc;Jνi·; :τίοω.
Τοι, Οι1 μισc1. το στίι.ο τοι' Οί.υμ.,,-τιr1./.01 Ί Ύμνοι':
1

••

:

Λc:,;_rι.ίο Ι !νπΊ μrι.. r1.Οrί.νιι.το. ίΙΊνι' :ω.η' ψ ι.
τοι' 1,φ11ίο1'. τοι, 11.ι-γrί.ί.01, Ί.11.ι του 11.i.ηfJινο1•.

7
-Ν<ψίζι'ι;, μοι1 ι'ίπε, πω; ο !Jψυιο; ω•τ6; οτίzο::: μυ; Ι.1 1 νΓι την
ιιπιψί<ι μυ;: Μ<ι; μι)χί γω τον «�ιίηι'ψυ, ΤΟ\' <•Jl)ίι.ίοι•. τοι• μι·γrι.ι.01 1
χυι 1011 rϊ>.ηΟινοιΊ_ ΤοιΊτο ι·ίνω f\ι'f\ωίι, μιιι hιυ:;τίσrωοη. Λλί.tΊ. ;τοι<>:::
ί' ίνίΗ Ο «Τίί ΠΓ LJ U;» ωιτ6:::;
() %. ί\οο<ι ο::: <'ιvzιοι' V(Ι. γίνπω. Υ.(Ι.ΤίΊ. τη (Τ\'V!)Οϊι(Ί. 101 iί<Ί.ντυ.
Ο1).%Τι%(ι <αι·ί.;τι<ηι%ιi:::.
-Ηι'ί.<ιJ τον <ψι <ψ<J τοι• ίψ:,:υίοιι ;τvι· 11 μυτο::: ... μο1 ς<ινω' ίπι·.
Μποvι·ί; \'(( ιιοι• Tt)\' ()(,-)ΟΙΊ::::
ΨίΟΙ1 LJΙΟ(( μ1·vι%1'::: :-ω!Jιrv<•ψl'\'Ι::: ί.r:ΞιΊ;: ΕυιιυΟμία, μέτιιον, λιτ6της ...
-Χίψ((%Τ1]LΙΙ0fl01, ι·ί:,1:ι-. - ωυ<ιίοι %((1 (j(Ι)()τοι. ίοω:::. J.,ψ((%Τηι_>ι<ηιοί.
ΛλλίΊ. οι ;(ί(LJ((Y.TJ]LJΙOμoί ()f\' %(t\'{)\ την οι 1οί(ι οι'•π μυ; οίνοιι ν 1((
yενι·οιοι 0y(ι τη::: ((!ΤΙ((, Mu; ιχί:πι jf(Ί.VT<( () <ψιομ6; τη; ()\Ι<Jί(ι;.
-Θ(ι μπ<ψοι' (Η(Π \'(( μοιι ΤΟ\' ()(()(Ιl'Π ί'(Ιϊι;. (ιγυ;τητr μοι• <)<ί.ο:-ω
λχ: Τι)\/ ι·v<,'ιτηο<ι.
-Λν μ::τ<ψοι;<Ηt. μοι' 1·1:;τ1·. i'ιι· Ου οι· τι•υ<ιννοι1 ο<ι τ<iοην ιι'ιυ<ι. Δι·ν
μπ<ψ<1J. · 1 :νυ; (ινΟψl);το; 1ων(ι:,:<ι μοι;<)ωΟΓ %<ί.;τοπ rν<ιν υπωνιγμι5
γιcι τον <JLJιιφιi :rot' ζψ<Η 1 μ1·.•Ί-:ν<ιν ίαί.6ν ι 1 ::τ<ιινιγ1ι<iν ιiμιιι:::. Ί Ιτυν ο
l ) (Ι)ΟΟο; ΠLJί'(%1]Π<ι; Τvοιψ:rπο%6ι. zυΟηγητ�j::: τη; 1 Ιί.ιηιι)\'1%1);
Φιλοοοιι ίιι; οτο I Ιιινι·;τιιrπjμιο τη::: \\6οz<ι:::. ι:οtι') %((1 %tίμ;το(Η( zv6νω. rίχ<ι 01 ν<ιντηΟ1,· μrιΊ:ί τοι• ο· rνrι\' ::τrvι:rυτο υνrΊ.μι-ιΗι οτυ rί.ί.ηνι
χrι μ<Ί.ιψ<φ<ι. Ί Ιτrινr μιrι ηί.ιοί.01 1 <ψι'νη ιινοι:ΞιtΊ.τιzη ιιt'γtj. Κω μιί.01'
Οίψt', μι' Τι) <HHf 6 :Ξι'νο. γι<ι τον 11ι·γrΊ.λο ;τνι·ιψ<ιτιzιi 101 1 cρωτυ. γιυ
ΤΟ\' 1 Ιλ(ιτ(ι)\'((_ Λξωr \'((. μι(( (HIΊ'fll). οτ(ιΟηχr Γ%0Τί(Τ\ί'.6:::. (J(Ι. \'U ΓΙJ.Ι'
Υ.((\'1'1 fl\(( ((\'((Χ6λι•ψη. %((1 μοι 1 ι'ί:π: «Χv6νι(ι %((1 J.(_H)\'I(( bι<)(ί<JΥ.(ι)
τον I Ιλ(ηωνrι οτοι•; μ<ιΟητι'::: μοι•. Ί'<,·JLJ(t <Sμω:::. ::τοιι'ηη ιι ορ(ι. μrοtι
οτο ιι ω; cιι•τ6, μιΗ' υ;το;,:cιί.ι•;τΗτtιι το μι-γ (ιί.ο μι•ιπιz<i των
Ιlλιιτ(ι)\'\%(,-)\1 -'Ι<ιλ6γων». \11j;τω::: τrί ι<ι ο Ι ) ι,'ιοοο; ιι ιί.<100(f ο:::. fl!' την
ίιι•τοπίψίιηjvψηj τοι1 ίl.l'T11. :;Τ(Η' ι' :,: ει την (ι:Ξίιι ι-νιS; ντοzοιψι'ντοι•.
μιι; ιΏωσι' ΤιJν ιψιομLi τοι• Εi.ί.ηνιχοιΊ Γ!νι'ιΊ μυτο::::
- Το Ελλη νικιi Φως: ... !'l_)ιι'ηηιΗι.
- Ίοω; ίιι•τιi; νιι 1jτrινι· ο οριιψό;... ι'ι:π οιγί.ιί/ι ο%. ί\υοψ>:::. Κω
0(( 1)Τί(\'!' ι'\'((; οριομ6; %(ι0ύλοι 1 μrτωι l'(Ji%l1:::. Οι μπωι \ 1 01%Οί Οι_>Ι
(1ί1<11 μr'ι: μ:πρi'\ι'ιΊ οι•ν z(αοπ. (ι\'Τί \'(ι μιι; ·ΞιzίιΟ<ιvί:=οι 1 ν Τίι �LJί'ιΊ'μίι
τcι..-\ι•τ(i::: Οcι 1jτrιη ι'νίι; οριομιi; ιι ι•οιχύ:::. Κω Ου μ<ι; εξηγοί-οι
ίοω; ιiλοι•; τοι•; J.ίψ<ιzτηριομοιΊ : :;Τ(Η' μοι• ίιη'ι fρr: �ριιηί•πψι. Κω
τη <'Jιωf'r'ινιΊ<ι. Υ.ίιι τη Οίιφ1jνFιυ. Υ.ίιι τη ί.ιτ6τητcι zαι την %ίιΟαι_>1j
γρcιμμ1j χcιι το «π;τι,ρίγριιqο» τη; ι'ί.ί.ψ·ιz1j: ;τί.<ωτο1 1 ρ'(ίcι;. Το
Ελληνιzιi Φω;. Ίσω;... Κω μF ι_>ωτcί; η,·Jρcι. <ιν μ;τοροι;με νcι εί_-τί
υοι•μι:: LH' μιιι ε;τιυτροψ1j στο Εί.ί.ηνιχό I Ινεί-μίι. :-\ν ο ορωμό; μcι;
1

1

1

\'

1

1

1

8
είνω σωστό;. μονcί.zα στη γη ω·ηj r.(ιι μυνϊιχα μι'συ στο Φω; ω•τό
μ:τορεί να γίνει αι•ηj η ε:τιcπροφ1j.
-Εί.:τίζετε ί.οι:τόν οε μια Εί.ί.ψ•ιr.1jν ι\νυyέννηοη: βιίί.οτψ-:ίι νcι
ρωηjσω.
Ανcω1jr.ωσε του; ι,ηιοι1 τοι
-Λν μ.-τυρέσοtψf νυ ξυνίι:::.1jιτοι 1 μι·c r.cί:τοπ μ{οcι οτο ψω; ω 1 Ηi...
Δr ζοιi με: τον ι'ρc,ηηοcι.
: ί πω;
-Δι·ν cιι:_1;,:rί. μοι1 ι'ι::π. νcι ζι·ί r.υνrί; ιτ' {νrιν τ6:το. γιrι νυ : π
°
1
1
i
ζεί ψι zιr.cί στο r.ί.ίμυ ω•τοι τοι• Η-i:τοι r.ω :τω; (-\ί.�':τει μι'rr ωτ6 την
υτμοο<rυί(_)(( ΤΟ\'. ΊΞνυ; :::.ωγ(_)cίcrο::: !'-'Ο(_)Γί \'{( :::.η ιπην Ελλϊι()(( %Cίl \'((
τη βί.ι':τιcΊ μεο· rn6 μιcι ::Ξένη cnμo<Hf rιίψι. ι~ιuτι η :τυUτιι' 101 1 ι'ίνω
ξένη. Το ίδιο :τrιΟυίνοιψι' 6ί.οι μίι;. /·/ :τν1Ίψίη1r.1j μυ; :τίιλι'τrι ι·ίνcιι
=.r'νη. Λντιr.ρίζουμr τη ζω1j μ{οcι rηό zυτrιzνιι'; r.rιι η οr.ι'ψη μίι;
Ί'ι 1 ρει 1 ει το bρ6μυ τη; r.cί.τω rι:τ6 ιη 1 ννι-ι11ωψ{νοι1 οι 1 urινοι1 :::. Κι· υ;
μυ::: ί.οι 1 ζιΊ οί.6γι 1 (_)(( το ί.cψ::τψ-\ποο ψω:::. το ίδιο ιr ω; ;ω1 1 ι'hωοι·
στον z6ομο ι'νcιν Ιzτίνο. fνrιν Ι Ιψι;ιτι'ι.η. (νυ 2.:οιι ozλij r.Ι ι·νυν
1 Ιί.(ιτωνυ.
-1 Ιρέ;ιιΊ νυ ιηcίοοι•μι-. ί.οι:τι\,·. την :τνπμυτι,-:1j μcι::: ;rίιί.ι'Τίι:
i οιψι' ... Τοιi το ιiμω::: μοι 1 cι υίνπυι Τ(_)ομι· ι'ι. ,')ιi ο;,:οί.ο.
-Λν μτο(_)οι
:
(_)
ι·ιcι το ζωγψί.<rο rίνω ι'οω::: lΊ 1 r.Οί.ι,ηι-(_)Ο. Μ:τοuι·ι νιι ο:τ(ί.ΟΙΊ την
::τω.πυ τοι 1 11 :τυί.έτυ τη; οr.ι'ψη; δι-· ο:τίί.:::.rι ι-1 1 r.οi.<ι. Ο 1 /1·vιzi.1j:::
Γιυννιi:τοι 1 ί.ο;. :τοι :::.ητοι 1 0Γ «νιι /\ί1.bίοο1 1 μ ι· ;τvο::: το ι· ί.ί.ηνι zιi φω;».
1jτrιν ι'νιι; οιψ:τυΟητιz6; οι 1το:τι<π1j :::.
ο %Ui.<i; μοι δϊιο;,:υί.ο:::. i.ι'-(Ο\'Τ( ι::: ω 1τ(ί. ι· ίzι· μ Γί.( L'(;(ΟΪ.1]0!' 1.
-Κι· ίιν 1αοvοι1 ιΗφι· νcι ::Ξυνιφοοι ί μι- %ίί.ποπ το ι')ι),1 1 ιο τοι ι·λί.ηνι
;-:οι• <Ι ωτr5:::: τον ι·vιJ'ηηυιι. :τcί.ί.ι.
Μοι1 z(ϊίι�ϊψ[. μ' rν(( ωνιγμ(Ι.11%() zυμιiγι-ί.ο. 1011::: (J'ηωι 1
-Λν 1jτ(Ι.ν[ lloi.ΓH) \'(/. Ι-\υδιοοιψι· ;,:ιί.:τοπ :τ(_)ο; το ι:ί.ί.ηνιr.() Φω:::.
Οίι οι 1 \'ίΙ.\'ΤΟι1 οιι.μ ι· οτην ιί.r.ιJη τοι • ι\ ι_Ηi 1 ω1 1 μr 1.::: το 1 :ί.ί.ψ 1 ;,:ιi ;rν1Ί'1 μr ι....
Γ ί :τΓ.
Κω i)ι·ν ι·:τψiοίJΗJ, ί.ι"Ξη.
;

1
•

;

•

1

1

1

:::.

1

1. Ι Ιιιί.ι'τrr: :τινυχihrι. ιi:τοι• ο ·:ι,ιγι_,ιί.<f ο: <J.\'r1xι1r11•1, Τ(Ι. ;ιι,,,·ψ ιιιιι.
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()) ΜΙ:ΙΌ\ΛΟΙ :\Ν(-)('ι�ι 112:Ί'Ι·:L,
() :\I.IOL Φl':\l'KILKOL ΤΙ IL ,\Lll.1 IL
Κ:\Ι Ο :\.\ΗΙ·.Ι'Ιϊ>� L13ι\ΙΊ2.:1:1'

Δι·ν μ:τ(>!JΗΗι .ΊΊ>rι· ν<ι .:Ξι·ι.(Ι)ι,ίοω ΟΓ!]\' i-:<ιι,ί)1(ι μοι• ι'\ι•ο ΙlυΟ1(1.
μ<ιj\i.ωτ1χι'::: ιι()ιι<ι ι-::. 1()00 /.tιJ(_)Ιιψι'νι-:: ΟΤ()\' Ιϊ/ tjμι·ι,ο ί'.Ul(_H). T\){j()
ι·ν<ιψι'νι·::: ι!ΤιJ\' χωι,ιi τον ((Ι(ι.J\'ΙιJ. ()ι'ί.(Ι) \'ίt :τω ιJΤι)\' /.() !_) (/ ο 101 1 (-)ι,JΙ'.
Μοιϊιζοtιν ιΗ( ()l'() (Ι.ιV ι_Ηι 1((: ι) ϊt'(ΙΟ:: Φι,ιιγ;-:ίι!ί',(); τη:: ι\οί(η::: ί'.Ι ()
Λλj\ι'ψο; Li\<ί.l rοι <_).
1 ι ί<)Ι(( ίΗ/ O() (_Jtj ί'.((( τι,1 <1 ι (_)Ιj (('(('ι�Γ!J Ί'Ι(( τη (/ 1 Ί ο11· OT)J\' 'Ι,(((_)()Ι<ί.
τοι•; ιιντ 1λιιί.ι,·. μι' (_) <ι ί'.ω νιΊ zτυ. ο ι'•μνο; ιΗιJ\' <ιι'>ι·i.<ι ιi μ<ι:: τον
Ί Ιλιο. 011; ω'>ι·{_)</ <ίι'\ι:: 1ω:: τη 2.:ι·ί.ην!]. rη Οιίί.ιωου. ΓΙ] </ ωτ1(ί..
ΚυtηοιΊν ,ϊ οι ι)ι•ιi τω•::: οτ· <ιί'.(_)ιΗ)<ί.χτι•ί.<ί.rιΗ•:: {ν<ι (11Ί ί.ί.ο ι)ι'νη_>ΟΙ '
χιι1 Ι\λι'ποιιν tι:τιίνtιJ το1 1 L'ψ(ι°η'οντιί.:: το σω <ι ω;. το Ο<ί.μυ ιιi.<ίί'.ttΙ(_)!]::
τη; Δ1jμιω 1 ι,γί<ι;.
11 ίοω τι,ι•(ι ι·ι,1j. ιiί.ο οιΊΙrι:: οι•γχίνηνη γ1υ το χ<ι.()πί :1011 ζι, χι
((\'((:1\'[ΙΤ '(l(( ΤΟ\' <ίνίJ(_)(ι):Γ(). '(1(( ΤΙ) <ι 1()1. '(1(( το μι·ι,1(1jγχ1. Κω '(1((
τοι•; ι)ι 1ι"i η ζω1i ιϊ\•υι 1ι,ι,1i· οχιψι'νο1 <ηrι 1ιrίτ1rι τοι• r.ίί()ι- ζ<ιJ\'Τ((\'()\·1 .
rινt ιτι,1 χιtίζοι 1ν tαιJ ;ι:<ιι,ι'ι. Ιlί.ι':τοντ<ι:: \'( ι xrιΟ (_) Η/ τ1"::ι·τω οτtι μ(ιτι r ι
_
((l Ηί 0/.l)ί'./.)J(_)ι); Ο __\.ημ1ιJl'(_)Ί'ιi::. Ι(οιΗϊ.::ιJ\'Τ((,:: ΤΟ μΓ()μl]Ί'ί'.1.
ΤΟ (/ 1()1.
τον ι'ινίJι,ω:τιJ. <ιν<ι,:ιιί.ι'·:ττιJL 1 ιΊ'ΤL'ϊ.Ιιψι'νιJι. :τω:: ιiί.01 ιΊΊιrωπ ((()ι·ι,
ιι υί.
11 ίΟt(( ι'μ:τι_Ηι;,::τη ο:τί.ϊιι.ν1(( ί'.((1 '1,((/.()υι'•νη Ί'L(( Γ() ;.,_rιί)πι :τοι•
ι•:ωιι ι' ι, ιΤ ο t'νrι; ό1(ι)χξι· τυι 1 .:: <ίο:τι,οι•; ίχ:τι,οtΊ .::. ο ω.ί.ι); τοι•; μω•
ι_ΗΗ'.:: λπ(_)ιΗΊ :: ΤΙ]; :\ιι (_)lί'.tj:: - τυ :11() ιι (_)lί'.Τ() Ι'Ιιί. ι, rιΟι_ΗJ rη; tιOi.Ι(JT)JH(;
/.((1 Τ<Η' :Ί(J\'ι.1l'. ιί;τ(( ιπί.tί/.\'l(( i'.((l Χ((ί.ωΗ'\'1] μtι ι';τι_JΓ:11' \'(( ;τω
_
:τιοτcί το cιιοΟημrι
,,:\Ιι-τtι»· μυνϊι;,::ιι η 1ντιcίνιχη tιι•τti ί.ι".:Ξ.!] ι-χιι ()tϊ.::1•1
:τιJ ι' Ί' ι• νν(ιι• 1. ιΗ υ ι•; Οι •υ τοιΊ τοι 1:: ((ι)Γ ι,ιι οι'•::: ο υ νΟ(_)ι,·J:τ I νο:: :τ6νιJ::.
�T)j\' χιιί.ουιΊ νη χω τη ο:τλ(ι;,::ν1tι ι•:τtί f!ϊ. UL'\' όι1 υ: ω•τιS; :τοι 1 1 1 :τοιι t'ψ•1
χι tιι•τιi; :τοι• ιηλ<ι1.νι'ζfΤω ι'χι-ίνο\' :τοι· ι•:τοιι ι\?rι· ΟΤ!] «:\Ιι'τrι» <Sμω;
ι•:τιιιι;,::ι•ι ιι:τοί.ι•τη Ηιι•ηiτητcι: Ι)ί.ϊ:τυ\'Ηt:: ι'ν(( ίχ:τψi \'Οιι,·Jοω :τω:: FΊ'ι,·J
1"1·μω ι.J ί.ι·:τ\,_)(.)::. Ο 1ωι•σοι•λμ(ι\'ο; μι 1 01ΊΛi:: τοι· ίJ,' ωιιJ\'ίι. L) Σιιvι - cιί.
- �ιιχιιb1. Η) οιιιτιΊ :τωι.τι- cί (_) τιιι: «TLiπ μονcί1.cι οι•ο <ιγυ:τιοι;ντιι1
1
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τέλεια. όταν ο έναc φωνάζει τον άλλον: ω εγcδ μου 1 ».
Η ίbια 0εϊ%ιά παραφροσύνη: \' απαρνηί:Jείς τις χαρές τη; tωijς.
να θυσιciσει; τα μι%ρci μαργαριτίιριcι για \' αποχηiσεις το Μι'yα
Μαργαριηiρι · νcι :-τcιρrιηjσει; το στρωτό bρόμο ποι 1 οδηγάει οτην
rι•%οί.η ει 1τι1 zία zω νcι :-τ(ιρrι; τον cίγριο υνηφορι%ό δρόμο ποι 1 ιινcι
μεσυ or δι 1 ό γzψμοιΊ ;. ανrβαίηι στη Οεϊ%ιcί παραφροσι1 νη. Να διcι
ί.έ�ει;. με τη Οι'ί.ηο1j 001 1 το ω)ιΊ νωο. Ένιι; νιΌ; π11γr μω μέρ<ι χω
βρψ�ε ένcιν ;Ξυ-ι.οι1στό cωzηnj.
- Πϊιτερ μοι1 τοι 1 rί:τε. bo; μου μιcι σι1 μβοι 1 λ11.
- Φτcίσε αεί ;τοι 1 μ:τοψί::.
-Λ-ι.<5μα μ ιυν cίλί.η σι1 ιφοι1 λ1i. :-τ(ιπ(._) μου.
-Φτ(ωΕ ό:-τοι 1 δε μ.-τορι·ί;' Οι δυ<S 1ω; ποιΊτοι ω)ι'(_)ψοί αχολοϊ1Οηο<ιν τη δrιΊ πρη οι1 μβοιι ί.1j τοι 1 υσ-ι.ητ1j.
Το ίδιο cιγαΟ<i χιοί•μορ -ι.ι οι διιο τουc: το γέλιο που <ιν<ιr\ιηiζει
ιι:-τό τα β<ί.Οη τηc -ι.υί.ο:;τρουίρετη; -ι.<ιρδι<iς. η zιιρϊι η πολι1 ιιγ<ιπημ�'νη
Οι1 γcιτέρα τηc :-τί.υιΊ οιυ; �ε;<Γιλίζοι1 σ<ι:: ψι1 z1i;. η δύνcφ11 ν<ι βλrπ1° ιc
zω ν· cηοδrχεοω μι' τοι•φει,(ιι)(( zω %((Τ((\'()1]Οη την %(ιψ1%11 ιSψη τηc
-ι.<ιΟημεριν11c :-τρα·r1ιυτιz6τητυ::. Οι υγΟ.cωτοι Σ:-τιιρτιϊιπc ιΊ ψωοcιν
r)ωμn στο Οι·ό τον ΓΟ.ωτcι· η <ί.%Q(( ((ll(JΤ1jρ6τητcι πrιχc1.λι'οτη%!'
:-τ(ιντrι το '(FΪ.ιο. γιωί ((l'T() μονιiz<ι μ;rορl'ί νυ f\οηΟψπι μιcι r)U0!'Ι(ί.
ψι•z1i νcι ι•ποcrέριΊ τη tunj. Ο Θι0 όc ί'ι)ο-ι.l' οτοιι :: δι1 0 τοιΊ τοι1 c υδι'ί_)
.
φοι•; zcιροιΊ μενη %<ψ<)ιci % 1·πειδ1j του; ι'bο%ι' zrιοο1 1 μι0 νη χ<ψ<)ι<ί.
οδει Ί σι 1 ν <πην %OQΊ'<f 1j τοι• u.γcι)νu τοι 1 <πο Θrό. χ<φοιΊ μι·νυ.
11 ίδιυ. ω.ο π<ί.Οο::. rιγrί.πη γιυ τη μοι•Οl%1j. 'Ο.τι (} (-)ωμ<ί; Κι0 Uινο
rί:-τι' '(ΙU τον ι'νu !'(f!<Ι.(ψιiί:rτω τι'ί.rω zrι.ι γι<ι τον <ϊi).ον: «'Ι:νrι πολιΊ
Ϊ.Γπτό μrοιSτοιzο zι1J(_)ιζι0 τον ω)!'(J(( () <Ι>ψΙ.'(%ίΟ%0 (Ι.Π() την ωωνι6τητιι.·
να. γιυτί ιi-ι.οι•γι' τη Οι·ίυ μι ο ί.ωι)ί<ι μι'οιι <ιπ<i το ί.ι'ΠΤ<i τσιΊ το μΗΗiτοι
zο.» 1 ! ηδον1j :-το1• νιι,·1οοι1 ν z· οι <)1 0 τοι•c Ί'ΙJΙ%ι11ντο:: τη μ�-ί.ω()ίιι
τοιΊτη uγγίζιΊ την Γ%<Η<ωη. «Λν οι rί:οι'Ϊ.οι ;τΟΙ• ι'πωtι,.ν οτον ι1 ;τνο
ιιοι• [)ιοί., :-τι·vνο\1 (ΗΙ.\' ιι·1.ιi 1ω μιυ ψJ(__)(ί. το ί)Οc(ί -C_) ι τοι•::: ιι.πιίνω οτι::
Ί.() (_) <)!'C. η ψ1'J.1l /lO\' ()(( cι·;ι_οί.νοι1 ο�· ((:ί() το Ο(Jψ(Ι. μοι•. T<)(J() 1) /l(Ι.Ί.(/.
(_)Ι()Τητu ιcίτυν ιψ(ίοτιι.zτη». �'ί.rγι· () rνrι.;· ,ι μ ιι.ι f\ι'r-\ωο::: πω:: Ί.Ι ()
ι'ιί.ί.ο; 0<ι. νιίι'1Οι0 ι την ίbιυ <ί.zψι μιι.%rιηι ιiτητ(/_ :τι,.Γζοντ(/_:: Μ:τ<ί.z.
κ. οι διΙ() %ίιτ(zουν τη φιί.000((,1 Ί.11 ί.ίΟο. :τοι' /lTT01'01 (ι,)\Ι!Ί TU πι()
;τψJίΠ1'/U μ(τυί.ιι ιπ zι�11 οrί.φι. %ω το Ί.ί.Η'<Ηί.ίf ι or :τνπ 1 μυ. Την πιο
φοιzηi :Τ(_)(Ι.'(/l(!.Τl%()τητιι. την (((_)ψι'JΟτιυ. την ;πινιι.. ΤΟ %(JtΊ o. την ω)ι
%1(1.. την (/.0%1jμιυ. τη !(ΓΤΟ1 1Οl(J)νο1 ν οι· 111(/. ;τιο 7T(_)(Ι:(l(((Tl%1j ΠΙJU.'(/l(I.ΤΙ
·ι.()Τητυ. ();τοι• (f 1'0(1.!Ί ΤΟ ;τν,ϊ•μιι.· <izι ΤΟ :τνι:ϊ•ιω. η (1.γrί.;τη. !Ίu.τί η
φιί.οοοψz1j ω•ηj ί.ίΟο:: δ,ν rίνιι.ι -rι· ι1.ι 1τιη Ί ::: %<ίτι το μιυοιν<i zι ίl.Π(Ηi
οιτο. {;Ξω (J.:-T() ΤΟ\' (ί.νΟψι):10. ;rοι•. γιιι. \'(/_ ΤΟ %(1.Ht.znjo,:ι;. πuϊπιΊ, \1
•
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ιιvιιτρέψFι; 101 1 ; φυοιzοιΊ ::: v6μo1 i ;- η ιι,ιλοοοφιz1j ί.ίΟο; ι-ίvω μέοrι
του;, !'ίνω 1] ίbιυ η zιιubιu 1011;. Κω οτηv Ζ(ψ<)Ι(J. του; η υγωτη,
όπω; ιηι; μ�·γ(ίλι'; ιιυτοκι:ιωοοίι';. ο Ιjί.ιο::: ι'>ε bιΊ ι--ι ;τοτι'.
1 Ιοιv ιιπ6 bι1 0 χu6vιιι ι'ίΊ.υ πΓψίοΗ ιΎιι Ι1υ0ιι'ι <f οιιγzιοzι�νιz6
φΟινόπωuο οτην Αοίζη. Ι Ιι:ι:ιπrηοιiοιι οί.ομόνιιχο::: οτο bι:ι6μο ποι1
ξπυλίγπω ιιπιίνω ιιπό την <J.γω πι'διι1.bα τη; Ο1Ί μ.1,(_)ιrι; zω ί'.οίτιιζrι
ιιμίλητο:::, ξιιπλωμrνη. ίΊ 1 1l'Ί.L<ψrνη, zιίτω ιιπ6 τι; ιιχτίbι:::: 10\ 1 γιιλη
νιψι'νοι1 ψΟινωτωοιιίτιzοι, 1jλιοι 1 . τη γη. Ι:ίχι· zιίμι'ι η Μϊινιι το χuι'ο;
τη;, ι'ίχι' ◊(ι·)(Jι'ι οιτι'ι(Η ιποι1; ιινΟrι,·ητοι1;, zvιΟιίι:ιι zι ιίz�:ι:ιυ οτιι j\όbιr.ι
κω οτιι '(<.ιϊΩοι 1 οιίzιιι. �·ίzι· ,ψrμιίοιΊ ,,ι,λομι'νο11; zιιιηοιi ::: οτ· ιιμπ�'
λιιι κω οτι; 01 1;,.ιr;. Υ;ωτιιγμ�'νη οτοι1 ; ωι/Jνt<Η'; vιSμο1 1 :::, ι·ίzι: π�:ψί
οι'ι. υπομονπιzιί zω οίγοι 1 οη, ro11::: οτι.ιΟμοιΊ ::: τη; γι'νr.ι::: zω το1 1
π6νοι1 z' ι'ίχ�· <rτrίοΓι τι'ί.ο; ιττην :τί.01;οιιι τοιΊ τη <f Οινο:τωrιιίτι;-:η
οι1 γ,ωμ1b1j τη::: ιιψηj::: τη::.
1:κrί, οτην Λοίtη, μ�'οrι οτη ί.ιίμψη ΓΖ! ίνοι1 τοι 1 <f Οινιi:ιιι>[JΟΙ'. πο1 1
τ6χι' ιιγ1ιίο1'L η Οιίιι ;,:(φη. Ι'ίbιι. '(Ι<ι :τrι,·η11 ιι οιιιί. �·ίi)ιι μ�· τιι μιίτιυ
μοι1 τοι1 ; 61 1 0 τω·•τιΗ•::: ιιΩι'l_Ηf οι'•:: νιι :υιιιΩιιιj\ιί'Cοι•ν. ;-:ι_Ηιτοι'•μ�·νοι ια<J
το Ji' uι. χ(ιτω ιαιi τιι ί.ιιiι'\�:ντrιι τη:: ()ιΊ αι_>ιιι:::. τιι ιrοι_>τωμ�'νιι μ�· τον
Π(_)((ΟΙνΟ λι6%((l_)ΠΟ. Κω z(ιτω ιι:τιi Τ(( r1jμιιτιί τοι1 ::: ιι 1Ίτι:ιωνrιν ιι:τιi την
oyo1j γη; τ' (ιΟιίνι(Τ( ( Φιοr{πι. το %!._)[\'() τη:: ιιγν6τητιι:::. οι μι· ν�< ΞrΏΓ:::
τη; τιι:πινοφοοοιΊ νη; zω Τ(( %()%%1\'(ι τrιιι\'Τ(ίιr ι1 ί.ί.ι.ι τη:: Ο(_)Ι<ψi)Γι'•οι•
Ο(t; ιιγ(ιπη;. Κιίποι z(ι;τοι, ;-:οίτιι'Cιιν ο ι'νι.ι; τον ϊιί.ί.ον ;-:ω J<.ιμογι·
λοιΊ ιτιιν. Ει1 τι�χιομένοι z· οι Ωι•ο γ1ιιτί. ιi:τω::: / η ψΟ1νο:τωψ<J.τι;�η γη::.
�·ίχιιν χ(ιμ �'ι το χρι'ο::: τοι1 ::: zιιι τι,·Jι_Ηι ιSΩιΊ•<.ιν. τι_>αγοι•bι11ντr.ι:::. οτον
1 1 ;τι\ηιιτο οχο;τ6· \'<t γzψΊιίοοι�ν το μrο6τοιχο :τοι• 101 1 χι,J(_)ι�ι' ιι:τιi
τη Οι,ίιι μελωοίιι.
Να. γιιιτί. ότιιν. <f tΊ;γοντιι::: ιι:τιi την .-\οί�η. ιίuχιιτιι νιι γ u ιίιr ω το
j- \ιi-\λι'ο μω 1 γιιι τον (ιγιυ Φ ι_> cιy;-:ίοzο. ι'νιωΟί.ι γι 1 ιιμ�'νο ((:τιίνω ιι:τι\ τον
rίψο μοι1 τον Αλj1ι'ρτο :η\ϊιϊτοcι1 να οι'>η'(ιiιΊ το χι' ι_> ι μοι• zω το νοι•
flLH 1 · cιν ι'γρcιιμι ι'νcι Ι\ιΙ-\λίο γιcι τον r\i.βrιHo ΣΙ\cίϊτοΓι_> τιiπ οίγοι·rιι.
ιι:τ(ινω ιι:τό τον ιίηω μοι• Οrίσ;-:ι•Ι-\ι· ο (ιγιο; Φψιγzίο;-:ι1::: νrι μοι• ι•:τrι
γοι_>ιΊ Ί ιΊ τη ζω1j τοι1 ιιbι'(_)(f'Ο\Ί τοι•. Ττοι ο ι-\ί.f-\ί'ι_>το; Σj-\ιϊlτοru μί·
i\υιjΟψτι: νcι Ί'QCίψω το Ι-lιf-\λίο rιι1 τ6. Ί'εμcίτο ϊ.<ιοrί. Τι_>\'ίΓfψίbιι 1/.Ι υγω
νϊcι. μcι. :τρο:τ(ιντων. γεμcίτο j\rj\ιιιι)τητιι. Κιιι Ί'Ιίt \'Ιt Ι(U\'ίΊ_Η,,>Οω την
�:ι1yνωμσυιΊ νη μοι•. γω τη μι1 στιz1j τυϊ•τη ιη•νrρ'(αίΤίί.ι. ιιψι' u ι,Jου το
«ΦτωχοιΊλη ΊΟL' ΘεοιΊ» «Στον cίγω ΦψιγzίίΤzο τοι• 1/.ωροιi μιι;. στον
r\λf-\έρτο Σβάϊτοερ». Ο Αλβέρτο; Σf-\cίϊτοερ μ· έzrιμε νυ :τιστέψω
cι1/.λ6νηrcι :τω; ο άγιο; Φραyzίuzο; δεν 1jταν rίγιο :τrιρr.ιμιΊ Οι. μα
οίγοι'(_))J :ιραyμcιτι;-:6τητα zω :τω; ο (ινθρω:το::: zω σψιερα. ιαόμυ.
:τρο:τι'ιντων σ1jμερcι. στον ;-:όομο :τοι• ζοϊ•μr. το γεμϊιτο cιι')ιzίcι zω
1
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βί.αστψιια. μ,τορεί ν· ανέβει ίσcιμε την ,ωρι•φ1j του Υ.cι:.-:οτρ6χαλοι1
βοι•νοί-. τοι• ΘtΌί•.
Ο ϊιγ ιοc Φραγzίσ,ω:: είταν η τι:ί.ευπιίυ ψυχ1j του μι'σαίωνυ ,ϊ η
:τρc(ηη τη; Αναγέννηση;· στο σί•γχρονο Υ.6σμο μα; τοι•τον. το Υ.ατά
φορτο cωΥ.1jμιίι. ϊιρνηοη Υ.Cιι βί((. να bό οει ο Θεό:: ο Αλβέρτο;
Σβcϊίτσrρ νcίνcιι η :τρc�'ηη ψυχ1j μιcι:: ν{α; Λνcιyέννησηc:· αν ο Υ.όσμο;
ε ίνω :τροορισμένο:: νcι μη χcιΟε ί. ο cίνΟρω,το; ω •τό; ι•,τοτι•,τι�νει το
:τρόοω:το τοι• μεί.οι•μενου ίινΟρc,'ηου. Ο Λλβέρτι); :η)cϊlτοι'ρ ανιψι'
Οίί μυ; είνω μι:γω.η JΙίιρηγοριcί· cι; rίνω βί.οyημι'νοc:· μίι; Υ.ίίνι'ι
ν(ίχοι•μF εμ;τιοτοοι'•νη ιηη ί.cίυ:τη ω•ηj. :τυι• ι·ινω ιιοιηωμι'νη (-)ι,6.
Υ.ω :τοι• τη ί.ι'νr rίνί-Jρω:το.

Στην πεσμένη Κολώνα
Γ r1.νr'ι.ιπη,ιιr'ι. οοιJ το τuωγ5 %ω τιc χοντ(_ΙΙ'c %Ο%%r'ι.λι·c
1-Jω•,ιιritω. %r1.θr/κ. %0/πυω ξr1:τί.ωτrψιri μ.,(_Ιοιπri ,ιιοιJ.
Λ1r1 :τιο ,ιιf-γriί.η ιrωΊ•ι·σω r1:τ6 τιc: rψθϊ:: τιc: r'ι.λί.ι ::.
:τοί.ι{c <JΙJ1'Τ<Jr5ιrισιπ::. Ίtοτι' %<1.νι-{c :τρι1 1 :τι'ιπι Ί.ιi,ιιm•
1'['%(_1(JC:. (J(l)(JT!) το ,ιιι'τ(_Ι(J ΤΟ/! νιι ()/ΊΙ:.fΊ ()/" ,ιι:τουι (�
lίιi1'l'1j( !Ιί.rιχιςιri1Ψη::;. 25 Λ!rηιοι; /()/./
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Η λαϊκή σοφια
//ιυ_ι()ι,ιιι'ι:; ιιJΙ'ιί,ιιιωι 1/ 1 :τιιπιί,ιιη τι; ;_ιιι%ι'; ι %1 ιΊ,ι·:: ι %<(ψί.ιπι;, υτι;
()JΤιι{ι·; ,ιιι· ιίχψι οιΨτιι,ιιι'ιι χω Οιιι 1,ιιιuJτιj <Π'ϊ.Ι'ΙL .71ll_llJ.TIJl_)IJTΙ%rίτηrιι
%ΙJ.Τιιιπολιί.ϊ.ΤIJ%ΙΙΙ' ιι:τιι,ιιι ι 11ιίι_ιιυ. ::rιιλιυιί; ιJιιιι ιΊι; %ΟΙ :τιψ{υ,ιιιπο
,ιιιιχr_ιιί; ).oi%ιj; .,ι·ι'ι_ιιι; %ΟΙ .ϊιιι• ιιιΨιjΟω; ,111 .-rιιι_ιιι,11111uίιτι ις %ω ιJ%ΙιJ
πτ1χιί .ϊΙ'ΙΊ1,ΙΙΙΙ ι·%ιf uιί.(111•1· UΙ ;_ιίιrι .,ιιιητ1%ιί οj_ιjΟι 11; /Jιιιτ1%ι'ς
- Μ6νο οτολίi)ι τι>ι• λ6γοι• ι·ίνω η <ιi.1\Οι,ιι I Ι Ιι· ι__, ,Ηχ1·: 1.
- Ο (-)ι·ιi::: ι•:�ομ{νιΊ :ωί.ι•. ιιί.ί.ιί ιrι.ί.ηι__Ηί %τι 1 :1(ι ( Ι'ωοιχη)
- Μι· την <ιγ(υτη γίνπιιι η :::.ω1i Τι__Jιιγοι'•i''iι.
- ΧιΊι__Jίοοt' Ο(Ι)οτ(ι το :rω_Ηiν. · Ι ·:;ι.ιΊ οι.ι'οη ιιι το μι'ί.ί.ον.
- 1 ι (J.(__)γίιι ι·ίνιιt Ι] 0%0l'(__)Ι(Ί τη; Ι 1 1 l'/Ιi:::.
- Α(__)γι\ μ1 1 ιιλ6. ι·(__)Ί'ίΙΟΠi(__)ι ΤΟ\' ι"il((Ι\6ί.οι 1
- υοο !ll%(__)(); () (ινΟ ι__1ω:ω;. Τ()()() μι-γϊιί.ιι :rϊιΟη.
- Ι:(ιν :πιν(ι ο 17Οι__Jι\::: ιΗΗ' ψι(ηι ι:::.ι· ιιι 1 τι\ν. ι·ιίν ι"iι1 1 ιί :τι\τι:::χ ω 1 τον.
( 1 Ιιιοοιμίιι �ολομωντιι 1.
•

- J [ χιι!_)Cl rίνω ΤΟ !llιJ() τη; (('(Ι()ΤηΗι;. (Τοι'zιχηJ
- Το r.<ι"Ι.6 χιιρ6οοπιιι ι':τί ί.ίΟ01 1 το "Ι.<ιi.6 ι·:τί (ιμ μοt•. (Γι,,_ηιιινι,.ιiΙ
- Τιό ρ ιι 1 1 ιrιιίνι,; το ι.<ιλί "Ι.ιιι 1ιt' (__) ΙΟ Οιι :τιιτιjυιΊ:::. (Το\.'(__),.ωi)
- Νcι λι•;τ(ωω ;τιο ;τι)/.l' τι'iν %<ι"Ι.ιi ια6 τον τι 1 ιι ί.ι>.
•

( 1 Ί. ί(\'!ίl :Ί()(' ΤΟ\' ."Πl_)l!ll"\'l>l'\')

- Μ:τι__JοιπιΊ j\ιcωι•νη. :τίοω %cιτωποοιr1\.
- Βιωπι%6 �ί't"(<ί!_) ωμυ. Τ(__)Ι'ί.ι-\ :τιιιι"iί Οcι j\γιΊλει.
- ϊ)τrιν σι μj\οι•λπ•rι; δι•νιη(ι είνιιι οιιν νιι f) ι__J (ζιΊ;. (Τοι•ιωχ1i)
- Ό:τοω; χριΊ βι'ι τον :τ6νο τυι•. :τ(ιfl μι' bιιι•τον.
1

- .\ι'yε τον :ιL\νυ οοι• r.ιιι θα j) (__) εUrί γιιιτρ6;.
- Λν %ι'ινει; %ηνι'νυιΊ %ιιλ6. νcι μη τοι• το Οt•μί:=ιΊ;.
γιcιτί θ' cιοιcίοει; μονομιcΊ; τη ιπcίμνu :τοι• γι:μί'ζΗ;.
- Το 0%0Τάδι θι'λει φω; %αt η οι•στι•zίcι ι1 :τομον1j. (.-\ιΟιο:τιχ1i).
- .-\ντο χορά%ι α%ολοl'θεί;. σε ψοcrίμι θα qΟcίσει;.
- Δο%ίμαζε μ· ό:τοιον μιλεί;. νcι brι; ην έzει '(\'tιJση.
Υ.cιι λι'γε τόοα όοο μ:τορεί. το :τ,·εt-μcι τοι· νcι ,·ιι,)σει.
1
- Είναι ειτι•χ1j;
ό:τοιο; %άνει το %cι01j"Ι.ον τοι•.
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- Η συνείδηση μιλεί. αλλά το συμφέρον χραιιγάζει.
- Μην ξαναξεί; παλιές πληγές.
- Ν" αzού; όλου;. αλλά να χάνει; ό. τι σου ;ωτεβάσει το
zεφάλι σου.
- Ο άνθρωπο; δεν έχει μεγαλύτερο εχθρό από την κοιλιά του.
- Ο βίος είναι αδιάκοπη διδασχαλία.
- Όλα είναι του κεφαλιού χι η παντρειcί. της τύχης.
- Φρόνιμη χεφαλ1i. στόμα r.λειστό.
- Τα ρούχα του έχουνε τιμ1i χαι αυτό; τιμ1i δι'ν έχrι.
-Όποιος αδειάζει το ποηjρι του. αδειάζει την καρδιά του.
(Γαί.ί.ιz1j)
- Τοι• φίι.οι 1 τη φιλιά δεν τη γνωρίζει;. αν Οι'ν τη δοχιμάοι'ι;.
- Κάνε το σωστό χαι μη φοβ6σαι (Ιωλιzιj)
- Κ6.νε τυ σωστό i-'.αι στάσυι• γενναίο; (Ρωοιz1j).
- Οι λέξεις είναι νάνοι. τcι παcιcιδείγμυτα γίγαντες ( Ι:ί.Ι)πιz1j)
- Οι χαλέ; ;τράξει; διι/Jχνουν το διάβολο (lα;τωνιz1j)
-Ό. τι σχεδιcί.ζει; zρϊηυ το μι•στιχό.
- Ο χρυσό; δεν αν11χει στον φιίΛργυρο. αλι.· ο φιλ6ργυρο;
rι; τον ι.ί!uσόν τοι•.
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Οι βάσεις της ηθικής των Στωικών
11 %l'(_)l<;>Π(_)η [ΙιΊ.01; τη; η01r.!j; των Lτω1;.ι_ι;>ν Γίνω η :;τίοτι; των ΙΊ::
την Οι·ίαν ;.ι_ιιτιιγ<,ι'(!)\' τοι, ιινΟvυ'>ποι• ;.ι_ιι1 1Ί; 1011; ω')Γλφ1;.ι_οιΊ::
()Γ(ψοιΊ; ΠιΗ 1 011ν<)(ο11ν ()/_()l'; τοι1:::: ιιν0(_)(;):Τ()t 1::. () 1-::τι';.ι_τητο:: '((_)(ί.φrι: «ιϊΊ.ν ι)1·;,-:Οο1Ίμ1· 611 ω.01 ΙΊ!Γι'; οι C:ινΟοω;rο1 γι·ννηΟήΥ.ίψΓ ((Π() τον
Θι'()\', ο οποίο; ι-ι'νω ;rιni'vu; ;.ι_ιι1 των υνΟψ,'>;των ;.ι_ιιι των ΟΗ(>ν, ::τοτ(
ι)ι'ν Οιι μ;τοι,1'οιΗ 1 μr νιι %rψοιψ1· ο;.ι_rι 1ι'1; ίι'(1·ν1·ι'; ;.ι_ω τιι;τ1Ίνrι::»
(Δωτu. Ιγ', 1 - :η %<ιι οι1ν1·;,-:ίζr1: «ΓιΊ.ν ;.ι_{ι;τοιο; ι1 ιοΟΓπι'το ιιπ6 τον
Κιιι'οίι(__)(ι. Ου �'<ι Οίινι· !LΙ'χι�ι; ιιλιι�ονι·ι'ιι::· τι,·φ ιι :rοι1 Ίνι,>ι�ι'ζι-ι 611
είνω πωhί τοι• (-)1·()\Ό , i'>ι·ν ;τι1ι';π1 νιι 1·ι'νιι1 ;τοί.ιΊ ι•πι·ι))jφυνο:: γ1 ·
{(\Ιτ():».
Λ::τ6 την (ι\'Τίi.ηψ1ν ιiτ1 ο 01-ι\:: rι'νιιι :τrη(ιJιι:: ιiί.ων των υνΟι�<(J;των.
Ίωτιιλ!jγrι ο Επι';.ι_τητο::. νrι οτηι�ί�ΙΊ την ιιVrιν τη:: πιηκουμίου αhfλ
φότιμος Υ.ιιι μι· [\(ωιν ιιι•τιjν :τι�οτι�(;τι·ι τον ι'ινΟι�ω:το νιι �' ϊ. ΙΊ υνr;,:τι
χ6τητιι π ι� ο; 6λο11 τον οι•μj\οι•ίχιΌ ι, την ι·:τι1'Ι%ΙΊUν %<ιι τον ωΟΓί
πι�ο; την ΓΥ.61jλωοιν τη; υγ(ι:τη:: ::τι�ο:: τον :τί.ηοίον.
Ο 1(ιρΥ.ο; Λι•ι�1ίJ.ιο:: 01 1 \·tοτ(ι οτον <ίνΟ ι� ω:το: «Φίί.ηοον το
uν0ι�<,·ητινο γrνο;. rι;.ι_ολοιΊΟηοον Οι·υ\» (Τυ 1Ί; Ηιι1τι5ν VII. i.u·) ί'.ί.ιι
λέγι'ι ι':τίυη;: « ...ι-ϊιν :τι�ο:: ι·ιιι•niν :τοί).(υι::: λr '( ιΊ::: ιiτι μΟ.ο; rιμι τοι•
fi'. των λογι;.ι_ι,Jν ιη•ιrr1jμ<ηο:::. Γ<ίν ι)ι' μr ι, ο::: ι-ινrιι ι·ιιι•τιiν UγΓι:::. 01 1 :τω
1
ωτ6 ;.ι_rιρδίιι; ιrιλ,,,; τοι•::: r.ινΟ ι,ι,\:τοι•:::» (\ 11. ιγ').
Ο Ζ1jνων έλrγr: «... τΟ.ο::: ι'ιrrι το ι':τι'οΟω Θrοι;». ι'>ηί.ω'ηj :τι�ο�'
τοr:πι· τοι•; ιινΟς__)(,-):ίΤΟΙ'; ν(( Ui'.OI.0\ 00ι1ν ω:: :τοο; την 01'!LιFLJL(f ()(_)((\'
ει; τον [Ίίον των τοι·:: Οωι1 ;. () Μc'ιι1;.ι_ο; Λι•ρ1jί.ιο; ιΗ•μj)οι•ί.rι•ιΊ τον
{ινΟ ι� ω:τον \'(( μη Ι':τηρrϊί�πω ιι:τ6 το πει,ι[)ω.ί.ον ΤΟ\ 1 : «υ ι� υ μη (σ(()
%((lΟ((ρωΟrί;, μη ()c.ιψ1j;. γινrτιιι γιιι�. ΊΊjρψJον οι•ν οrιιι•τ6ν ιι:τί.οιΊ ν_
ιιγrι06ν. ((r.r ι,ωον. ιπμν6ν. τοι• ι)Ιί'.(ιιοι• lf ιί.ον. 0Γι)<Π\)1j. l'lψf\'1).
ιι ιλιiοτοι,γον. FQί_?ιι)μενον π ι� ο; τcι :t(_)Ι·':τοντυ έ ρ -,•ιι. ΛιiιοιΊ (-)rοι1 ::.
lΤιιJ�ι-- cινΟριίnο ι•;» ;,:cιι «Λς_Jιο το:: τρ6:το; τοι• (ιμι1 νεσΟίι1 το μη
ι'ξιηωιοί•οΟω». (VI. (J).
Ο Ε:τί:--:τητο; οι•νιlrrr'ι νιι r:τιοιu·Jί'.FΙ ο ιίνΟοω:το; την -ι.ιιθιφ6τητu
τη; Ι\Ψχιj;. την ο:τοίc.ιν ;,-:cφcι;.ι_τηρι"'::rι ω::: :τοι,·ηην :--:ίιι uνωτιί.την ;.ι_ω
εξηγι'Ι 6n δεν :τρι-':τrι :--:ανει; \'(( rzrι :τονηρϊι; Οί'.έψΗ; i'.Ul (.(\'Tl(f ι•οι
:--:έ; cιντιλ1jψrι;. <,'ωπ νcι μη ι-·:τηι,rι'ιζrτω ει; τυ έργιι τnι• :--:ω νίι
:ταρcψι'νrι «cισιΊ γχι•το; ;.ι_ω cψ6λι•ντο::».
Γενι:--:c'ι. οι Στωϊ-ι.οί βλέ:τοι•ν τον r.6σμο οrιν ένcι οί•νοί.ον :το1•
;.
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υι 1 το

α:;τοΤFλοιΊ ν

μέοιι ο
μί<ιν οιχογένιΊ<ιν.
nι.(ι Ηι ί.ογι%α οντα
«Κυιν1j :;τ(ιτρί; υνΟριίηων α:;τ(ιντων ο %ιiομο; Ι'<Πί». Στησιζ6μενοι ο·
ω 1 11j την (t\'Τίi.ηψη. :;τψ,'ηοι cιι•τοί δι�·%ψ_η•�ω· τον «κοσμοπολιτισμ6».
Ο Ε:-τί%τητο; Ί'[>c't<f Ι't 6τι :;τρι':;τι'ι ο <ίνΟρω:;το:: ν(ι λ(γι'ι %<ιι \'(i
υιοΟ<ίνετω 6τι είνω «Κc5ομιο;» δηλαί'\1j :;τολίτη; του %όιηιυι 1 χω ιiχι
τη:: :;τ6ί.εω; 6:;τοι• <'γεν,·1jΟη. Ο Γνlcψ. Αt•(Ηjλιο; Οέπι ω; �(ωιν τψ::
ηΟι;,:1j; την υντίί.ηψ ιν :;τερί τη:: ενότητο:: %<ιι τη:: υρμονι'<�:: τΩι• :παντ6;
%Ul την σι•νεργcωίαν. ω.ληί.ι':πίδί,cιοιν ;,:ω υλί.ηλι'yyι1 ην των εν τη
Φί-οει :;τρυγμ<ίτων %ω οι•νι';ι1:ιΤ «ΕίμΓΟο. 6λοι :;τοί.ίτω η•6; :;τολιπι1 μ<ιτο:: :;τοι1 ί.ιΊτοι•ργι:ί ιΊ:: οι.6%i.ηρον τον %6οιιον· ι'τοι ο %<1ιηιο; όλο;
ι'ίνω Ο(�ν μί(ι :;τ6ί.ι; τη; ο:;τοίcι; :;τολίπ; ι'ίνω 6λυ τυ λογι%<ί 6νΗ�»
%ciι Ο(ιν σι,μ:-ιέρυομα cιι 1 τοι1 λέγιΊ 6τι διυ τον λογι%6ν cίνΟι1ω:;τον ;rοι 1
:;τιιπrι1 ει rι; την συ-;-ιένειαν <iλων. ι'ργον τοι1 ι·ίνω η φuοντι·:: ;,:cιι η
U'((ί;τη :;τ ο ι 1 ;τρ{;τι'ι \'(( E/!'l '(l(( ιiί.οι 1 ; τοι·:: ω.ί.01 1 :: υνΟιΗΓ1::τοι 1 ;.
2ι•μ�οι 1 ί.π1 rι νcι είνω <ινεΥ.τι%6:: νυ μη οι1γί�πω Υ.ω ν<ι μη (αι-χΟ<ί
νπω %U.νι'νcι οι 1 νι'ινΟvω;τ6 τοι 1 . <ιi.ί.<ί νcι τον Οι'ίιJLJΙΊ. Οl'\'!' (_)γίίτην ιπ11
�ω1j: «γη6νcψπ ΊUQ ;τρο; Οt'\'Γl_)'ι'ίυν» (Τυ ι-ι; ι'<ιt 1 τ<iν VI 1. ιγ).
Λί.ί.οι• ;τιίι.ιν ί.ι'γει (VIII. νΟ) 6τι ο ίίνΟρωπο; ;φί';πι νυ ι·ι'νω %οινω
νι%ci; ;,:ω νυ %(ί.μνει <i.τι rίνcιι <ιJCf rί.ιμον ι·ι; το οι i νολιJν. «'Ο.τι ι·ίνω
ω<ι rί.ιμ ον rι; τον ;τοί.ίτην <ιΗf ι-ί.Γί ;,:ω την ;τ<5i.ιν» %<ιι «%cί0ι· τι ;τοι 1
;τψίτπι ο <1.νΟρωπο; ι•πι'(__J τη; %Οινωνι'υ::. Ι'ίνω <ιΗf Ο.ι-ιυ %ω ι'Jιυ τον
ίδιον».
Το πάΟος, i.ι'-rοι•ν οι Στωϊ;,:οι'. �-ίνω cί.ί.ογο; %(ιι :τυυcί_ <( ιi οιν ψι 1 χο
%ίνησι;. Κ11 ρ1ω μορι1υί τοι 1 :τc1.Οοι 1 ; ι-ίνω: ηδον1j. ι·;rιΟιψί<ι. λιΊ:πη %<ιι
ψ5[\ο::.
11 ηbον11 ,-ι·νω υ:τοτ{ί_ι:υμυ τη:: τcί.οι·ω; :τι)ο; 1·%1-ίνο ;rοι 1 1-ίνω
οι1 μ<μι)\'Ο :τvο:: τη <f 1'01] ΤΟ1 1 (ινίJψι'ηοι 1 . υί.ί.(ι. ;τοτι' ΟΓ\Ι :ΓLJΙ':ΠΙ'l \1(1.
γίνrτω. Ο%ο:π6::. Κcι.ν(νυ :π<ί.ί)ο; <)Εν ι:ίνtιι %((Τίί. <f ιi οιν %(1.ι ωφι'ί.ι1ων.
γιcι τον ί.6γο ω 1 τό οι 1 νιιπο11ν την ί1_-τυί.ί.υγ1i t ι:τ<i ΗΙ. :τtίΟη. ί)ηί.ω'J1j την
απιί.Οεια. ι·ιcι νcι ι·;τιτί·;ο1 1 ν την ψι•;ι%1j ηοι·μίυ σιψf\οι 1 ί_π 1 οι•ν νίι. ι' f ,·ι
ο ϊινΟQω;το; αταραξία '(ttι τυ Ί',·Ίονιiτυ τοι• f1ίοι 1 : «ΛΗψυξία μ;·ν
;τ,·vί τcι υ;τό τη:: ε-ι.τcS:: cιιτίυ:: οι•μf1cιίνοντυ» (Μ. Λι 1 1_>. Η. Ί 1)
() οοιι,6;. /.(1.Τ(Ι. τ01 1 :: LτωϊΊ.οι'•:::. Ol 1 '(/.1 νΤΙ_ΗJ)\'ίΊ οτον ,ω 1 Τ() τοι• ωχ;
τι; πi.Γιιiτηπ::. 1 1 CJTfΊ_Jrί μ<iνον <Πti τον Ηι·ιi. l luυ· cii.o ιS11ω:: το ηΟιΊ.ιi
<ω01�:τ60Ηπο ;το1 1 ϊ;ει. ει•QίΟ%ί"[<ιι. ο σοφ<i:::. ιπ :τψ1%τι.z1j %οινωνίt(
με 6ί.υ Ηι (Ί.ί.ί.ί ι. ί.ογι%cί. 6ντυ. ί.υμβrί.νι:ι μι\Ο
J :: οτον :;τοί.ιτι%(J f-Ho z<ι.ι
:-τεvισο6προ. γιυτί υ.1 1 ΗS::: ;τί.ηοιc:ί.ζι:ι οτο ιοίινιΊ.ίJ μι(ι; ποί.ι-τείυ:: η
ο;τοίυ ουμ:περιί.u.μβί1.ν1:1 όί.οι•; του; υ.νΟψ;ποι•; ω; <ι.οι:ί.φοϊ•;.
Οι Lτωϊzοί (.(j""[f/.1lf_)1 1 00CI.\' την οοι•ί.Γίυ /.ω ((/.()μη :ΊCΙ.(_)1l'Γ(ΕΪ.(Ι.\Ι \1 (1_
ίί\'υt ί'.(Ι.\'Ι·ί::: ίΊ'ί'(J'(fTl'l.(J :: %(1.l :Τ(_)Ο; ΤΟι•; ί;_f)(_)Ο1 Ί:: TOl' (1./.(Jμη.
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13λrπομι- λο1π6ν 6τι γω τοι•::: 2-:τωιzοιΊ ::: :υ_Jr/;τη χω χι\Ηrι j\rί.01::: τη:::
ηU1κ1jς των ι·ίνω η αγ6πη ;ιι_ω; <)Ι.01 1 :::_
Λι0 11τ1\Ηι jl<ί.οι::: [1]; η(Jι;-:ιj::: rι1J\' ι·ίνω η hικαιουύνη. Ο Μ.
Λι101jί.ιο::: ί.ι"γιΊ ιiτι « ι·χι·ίνι1::: ο ο;ωίο::: rιΩι;-:ι-ι', <'Jι·ν ω\1 ;-:ι· ί μ6νον ι·;-:ι·ί
νον πυο::: rον οποίον η ιιι')ι,-:1·((, rιί).rί. rιοι·f\ι·ί ,-:ιιτrί τη:: rι ιΊοι•ω::: ολο
;-:λ1juο1 1 , J[()Ι Ι i')ημωιΊι)'(ψJ!' τrι Ϊ.()'(1%ίί ()\'Τ(( ί'.UΤίί Τ(_)();Τ()\Ι ;(()\ 1 \1(( μη
f\ι. r 'ιπτοι•ν. ιιί).(ι νυ ω<ι ι-ί.οιΊν το ιν ΤίJ (ιί.ί.ο» (ΙΧ. rι'). ;-:ω «Ο ιφrιι�τ(ι
νων rφrφτ(ινιΊ ;rι_Η>; ΤΟ\' ι·υι•rιiν τι>11 ;-:ιιι ίJ ω\ι;-:ι1·,ν. rον �-rιι•τιiν τοι•
<ιΩιr.ιΊΌ <)Ι<iτι '(ίνι·r<ιι r.<u.ri::: ;ι_ιιι rί.Ωι;-:ο:::» (ΙΧ. i')') - Κω «ι> ψι·ι1hιiμ1·νίJ:::
((r.<iμη ίt<'>Ιί'.Ι'Ι %UI ((()t·f\ι·ί ;Ίί_Jο::: την l/ 1'1 01\', ()Ι\JΤΙ η ί/ ιΊ οι::: !Ί.\'ίtl (J.\ 1 11)
<ιι•τη 11 Λλ1jΟιΊrι» ;.-:ιιι :ιιJοrι_ιι';rιΊ τον rίνΟ ι� ι,πον νιι μ·ί.�-rψJι ι την
φιΊοιν ι(ωπ \'(( γίνιΊ Ι%((ν<i; \'(( ()1((%(_)1\'ί'Ί Τί( ψ!Ί 1Ω)j ((;(() Τ(( ω.ηΟι\.
(ΙΧ, rι.2) «Ο ιΊνΟιJω:rο::: ;ro1 1 Γrιι'>ιι,·>r.!Ίτrι::: ηι'>ονιΊ::. :roτi' <)ι·ν ίJ<ι μ:ω
ι�(οιΊ ν<ι u:f<H/ ιΊ γιΊ νιι ('>ιrηιΗϊ:ΞιΊ υi')ιΔrιν (IX. <J __η ;-:ιιι ·r:ιιτrιί.ί.1jγιΊ
ιiτι «ι)Ι rί.\·ΟιJω;rοι ί.ψψονοι Ί ν την υ:Ξιοπι_ιι'πιΊrιν ;-:rιι τον οι·f\(((Υ/ι<i
;-ιοο; την rιί.ψ)ιΊU\' ;-:ιιι ι)ιιιι_ι;.-:ιι'>::: 11:ω;-:ι_ιίνονrrιι. ι'Jιιiτι 1·νι1·J ;-:rι_τωι ι_ιο
νοιΊν rιλί.1\λοι 1 ;. ;.-:ι1ί.ιι;.-:ι·ιΊ ι,ι 1ν ι> ιΊ::: ΤίJ\' (ιί.ί.<1ν»_
Λλλη f\ϊωι; τ η::: ηΟ1;-:1j::: των 2.:τr1>ϊ%ι1·Jν ι·ίνrιι η ΕλευΟι:ι,ιία 101 1
((\'0!__)(1'ηοι 1 . 11 Γ/.ί'\ 1 Οι·uίrι rι:ωπί.!'ί %1'(_)1(ψ!()\' \'()!10\' τη: ιι ι•οι·ω; %((1
101 1 πνι-ιΊ μιιτο;. 1 :ίνω ιιι·γ(ιί.(J rι·ι1 υΟιi Ί'Ιίι το 71\Τt Ί μυ ;.-:ιιι τιiοο rινιι
γχrιίο γιrι την ψι1 ;:1;.-:1j (ινι•οη ;-:ιιι ;ru6oι\o. 6ιω ι•ίνω η ιινιανοι\ '(Ιίι το
Ο(ιψ((, ι:ίνω 1<'>16Τη::: τη::: ψι•zι\::: ΤΟ\ 1 (ινΟι_ι ι1'ηοι 1 %((1 ;-τ ι_ι ι':πι \'(( ι•ίνω
<Πj\ωπιj ra<i <iλοι•;. Ο 1 ::τίr.Τητο::: UγιΊ <iτι «U.!'ιΊ Οι•ι_ιο::: ι·ίνω �-πί
νο; ι-ι; ΤΟ\' ιηοίον Τί( ;r(ίντυ '(Ι\'0\'[({1 r.(tΤίί τη Ori.ηoij TOl' %((1 ΤΟ\'
ιηοίι1ν ;.-:ωη·::: ι'>ι-ν μ;rοι_ιι•ί νrι ι·ιι:rο<'>ίοι•ι». λ<ιι_><ί%Τ1jLJί�ιΊ την 1·ί.ι-ι1 Ο1·
LJίrιν ω; ,-:rίτι το ,ψι'γυ» ;-:rιι «γι--ννrιίον» ;-:ω αξι6ί.ογον. την οι•οzι·τί
�ι•ι μι· την ι'ννοιίt\' τη::: rινΟu<1ηίνη::: rι:Ξιο;τι_ιι•:τείυ::: ;-:rιι ;.-:rι;-:1·:;:ιΊ τοι•:::
rινΟΙJ ιι'ηιΗ 1 ; ι·;-:ι·ίνοι•:: οι ι,:τι1ίι,1 τrαtΊ\'<1·,νοντrιι ;.-:rιι ι·':Ξ1Ί 1 πί.ί:=οντω '(Ιί(
\'(t %((1(tλ(ιj-\ot 1\' μt(( Ui'oη 1j '(1(( ω.λ(ι ι•λιr.(ί ωιι �'ί.η. Λι•τοιΊ :: ()!'\' 1011;
Οι·<1>ψί ι•λιΊ1 Οι-' ι_ι οι•:::. ιιί.ί.ϊι μι;-:ι1ο<'>οι'1ί.οι•::: 1j μι•γ(ιΪ.οί)οιΊί.01 1 :: rιν<ιΪ.<iγω::
των ε:τιί)ιιιϊΞru·,ν των.
Το ,-:ιι()ψων ω Ι\λr':rιΗ 1ν οι LΤίιJ°ι;-:οί <Ht\' μίrί :τι�r'ι:Ξη :rιΗ' Ol'!l<fl1>\'Ι·ί
:τι�ο; την ιινΟΙJυ·ηινη lfl'<H] ;.-:ω υι•νι-;rιι·J:: ι•ίνrιι ί)ι;-:ωοί.ο-:ημ{νη. Το <)ι·
τΟ.1•10 %(ι01j%0\', ,%t-ίνο :τοι1 j-\rωί�Π((I οτο !'\'(Ί !__) ΠΟ <ι ι16νημrι %((1
οτην ι•.-τιι%ιΗj :τuο; τον Λ6γο. ιcίνω τι1 κατιi ρΟωμα.
Οι �τωί;.-:σί ι•:τ1\ρ;ιιν �•;-:είνυι :τοι• ίινέ:ττι•;rιν την rιν(1ηt' ΙJ cιν ηΟ1;.-:1jν. οι :T ΙJιιJTL)l �[()\ I !'ί)ίοrϊΞ.rt\' ΤΟ\' (ινΟuω:τωμ<i %((l 10\' %0(ψο:τοί.ιτι
LψL), την ;.-:ιιΟοί.ι;.-:1j ιιγιί:τη ;-:ιιι τψ· ι 1 :rι1zρι'ωοη :τυι• έμι ι) ;.-:rιΟένrι; \'((
ωιrι--λεί ΤΟ\' ω.λσν. .-\:τ6 TL)\ 1 ::: Τ(_)fΙ:: Uι•μrί.ιr1'Jοί'ι; \'()/l0\ 1 :: τη; ιrιΊ οεω;.
ωι•; ο:τι1ίω 1 ::: �•ιΊrιν οιιν i\<'ωη τη; ηt)ι;.-:1j::: των. οηί.ιιb1j. την Λyάπη. τη
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Δικαιοσύνη και την Ελευθερία απορρέουν η αλληλεγγύη. η αλληλο
βο11θε ια zαι ο σεβασμό; των διzωωμάτων zάθε ανθρώπου.

Αυτοτιμωρία
Τοι• 0,(111,ηστοι: .-τοιητιί ;,:ω .-τι·ζυy(_)ιίιrοι• 2:uπιίiJΙJ 2.';,:ιΌ-τη

Ί-fρθu μu.%ριu. στηιι ερημιri.. στu U1 1r1
νu. ζ1jσω μπ1'(1χr5:; ,ιιο1.'. ;τι%(_)(ψfνυ.
ϊJ. τι η rJ.γ(}ω πriλη τηc tω1jc:. τοιJ %r5σμου.
rΊ.φησε uγι1ό, γιυ. νυ το σώσω εντr5c: μου.
Σον %(1.Γ(()/(1 σπι'θu (1;-((J (((JJT/(1 σβυμέι η
νu ξυνονci.ψει. - η u;ρυ η εl!ί.ογημι'νη 11

Ί-Ιρθu νu βuω μιυ.ν οιποτιμωu/(J.
σ%ί.ηφj γιο την πui.ιri μου (J.λοι.ονι:ι'ο.
Ί-Ιuθυ. Jl(J. θr1ψω τιc %(1%/ι·:;, το μι'ση.
νο ξι1ιολσ;ηθu'; μ:τ(_)(ΗJΗJ. στη Φι5οη .
Ί-fρθο νε ξεχr1σω %ri.θι· (J.U%1jμω
%ω με της Λθωr5τη:; τυ U1Jντψίιμιu
Της πωr)ι%1jς. νu πί.rί.υω %r5υμο νι'ο
υ;τίΔ, ;τονετι%r3. %οθrί.uιο, ω(_)(1{0.
Ί !9Ηυ J!U βuω τη ί.1jθη υτους %υημο15c μου.
1j9θο γιυ. 11' ογυ;τ1jοω το1κ: Ι."/_Ορο1;::: μου.
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Από τη ζωή του Πυθαγόρα
Ίί,ι• Διι5r)οψοι• 2-'1%1 ί.ιι,,τη (()() - 30 :τ. X.J

Ο 11ι Οrιγι\Ηι; Ι'()()ζ((�ι· τη μπι-vο(ί (_) Υ.(J)<Jη Υ.ω Οι·ωvοιι<J!' rι;τοτψi
πrιι η Π(_)<ί;η την Υ.(_)ΙΊΗ/'((γιrι. nι6τι Ο.ί''(ί' :τω:: οι ψι1 z(; ω.ων των
ζι,'>ων, μπιί το Οιίνιιτο ΙϊΟι' (_) zοντιιι ()Γ ω.ί.ιι �(JH(. ο ίbιο:: {ίΓ(Ι" γιrι
ΤΟ\' Ι'((l Ι Τ() τοι•. ;τω; Οι•μ6τιιν ()ΤΙ ι 1 :11iυz1· την 1·:τoz1i T!Jl' ΤυωιzοιΊ
:rτολι'μοι• zω :τω; 1jτιιν ο 1:11 </ ουf\ο;. ο Ί'ιο:: Τ<Η' 1 Ιι'ινΟοι• :-τοι• τον σι. 6 τc,Jοι· ο ΜΓν1'λ1-ι1::.
Λr'νι·. λοιπ6ν. :-τω; z(ι:ττοπ ποι• π�jγΓ ο 11 ι 1Οrιγ6ψι::: οτο ί\vγο; zω
Ι'ΙόΓ Υ.ιιυφωιιι'νη μιιι rω;τίbυ. i.rίφι•ιΗJ rι:τ6 την Τυοίrι. br1zι,ι1 ιπ.
ϊ)τυν τον (_)ι,·ηψπ %ιί:-τι1ω::: υ;τ6 τοι1 Λογι·ίοι 1 γιιι την υιτίrι τη;
οι•γzίνηοιj; τοι•. ι·zι'ινο::: τοι• 1·ί;τι· :τω::: rιι•τ�j την ιω:τιι)rι την zψιτοιΊ ιπ
Ο ίbιο; <Πψ' Τι,οι((. ()Τ((\' �()\ 1 01' ω::: Ε1 1 <1 oof\o:::. ΚυΟι,·J::: Y.((\'ft::: ()Γ\' τον
πίοπψι' Υ.ι 6λοι τι1ν Ο.ι-γυν τLJrί.6. τοι•::: rί:τι' πω::: Οrι τοι•::: (bινι' rπ66ι'ιξη τη; rιλ�jΟι'ιιι; των λ6γων τοι•. bιιiτι rιπ6 το μr'οrι μrvo; η rισπί
brι r'γι�υφι' μr <φχωΊι γ(_)(ψμrιτrι ΕΥΦΟΙ ) Ι3OΥ.
Μ' rιι•ηi την rινrπ(ιντrzη ια(ιντηοη ι-ί:τιιν 6ί.οι \'rι %rιπj)Ι't η ιω;τί
όrι zω τ6π :τ(_)(ιγμrιτι j\οι'Οηη οτο μ{οrι μι\)()::: τη::: η ι-:τιγι1rιψi.
1

:::

:::

(«f.:.-IJ..:ΊO�.:., ..·Ιυχιιιιι Ι·)).ψι%ιj Ιϊιιιιιιιιιτι ι"ιι. ,,()ι 0).ηι•ι-:,", Ίίί_ιω� -l(HJ)

Σωυηj εχ:τιιίδι-·ι1 Lηl υημαίνει να zcιτcιλάβει; τον εαυτό σου. Οφείί.rι;
συνrχι�; να με λετϊι::: τον εcιυτό σου. Όταν mαμcιτά;. η ζωή γίνεται
άσχημη zcιι θλιβι'ρ1j. Χ.ωρί; zαλοσι_ίνη zcιι αγάπη. δεν υπάρzει
σωστιj rχ:τι.ιίδευση.
J..:9ια1•ιι_ιιοι;ρτι !Χτοχcισιιυϊ .,ιίνω στη �ωιί)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΚΛ ΥΣΜΙΑΙΑ ΠΗΓΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Α:r(ί το1 1 JΊu.ι,ογιυ1τη Δ. Λ Ι'f !)Ι) !ώrποι •

Κατcί την [λληνιz11 Μυ(:)ολογία. ο Ί-Ιλιο; είχF επτ(ι γιοί�; zω
ατά Οι•γατέρε;. τον Όχιμον. Κέρzαφον. Λzτίν<ι. Μϊιzcψcι. Τι0 νc:ίγ11.
Τριό:;ταν zω Κϊινδαί.ο. Θυγατ{ρc; δι την Μι0 ρό:τη. 1 !λί<ι. Λίγλη.
Φοίβη. Λυμπετεία. ΛιΟερίcι zω Διωξί.ππη zυλουμένοι Ι Ιλιϊιδιο ;.
Οι Ι Ιί.ι(ιδε; 1jσαν cίν(:)ρω:-τοι μορφωμrνοι zω υνυλnγω:: :Τ(.Η>; την
1 Jί.ιαz11 zυτυ'(ωγ1i του;. ψυχιz11; zυι νοητιz1i; zατιι<rτ<ίοι-r,J;. υοφ<ι
ί.uJ; δε zυι μεμι•ημένοι οτυ ι 1 111ηί.οί επιπέδ ο ι• ί.ΓιΗ>t•ργ ο ιΊ ν τυ
Μι•οηiριυ. με ωοΟψ1ει; zω διzωι(ψιη<ι <1νω.ογυ τη; Οι·ί<ι; προΕ
ί.ει1 οε<Λ; του; zω Ι Ιί.ιυz11:: :-τνει 1 ματιz11; ιιίΞίυ; Μι1 οτrι·/<1Jγr,·1ν.
Συν τέτοια τu :-τωδιcί του Ί Ιί.ιου γνu>ριζαν zcίΟι· 1·οωπuιz1ί zω
Fςωτεριz1j α<rτροί.ογίυ zω ι)ίδιιc.rιν ιινυί.6γω:: το uνΟ (_)r:Jπινο γ{νο;.
[ξι1 πν<JΠQ0; can nί.rι. τr1 :τωδιcί τοι1 Ί Ιί.ιοι• 1jτrιν ο Τι:νcίγη::. τον
ο:;τοίον (/.:Ί() <r,Onνo "rφcSνίΊ'Ο(tν" οι cί.ί.ι.οι rί,lψ;:νι·; υδΓί.φοί τοι 1 .
Μ 6ί.ι; υνυ;,:ιιί.ι1 ι(Α)ηπ το γι-γον6; ω 'ΤίJ. οι <( ονι· ί:: ιίί.ί.r ιc..<ι.ν ;τωρίι)rι ...
!-Ξ.<')c/1 ;,:rί:-τοιο:: οιψ[1οί.ιομ6:: rινrι.γι·ννψΗ'<ιJ:: ι•:;το;,:ρι'•;ττπω ;,:ω δι·ν
:τuόzειτω ;πuί :;τψ1.γμr1.πr:οιΊ φ6νοι1 υί.ί/ι zιί.ποιιι 1ιι•οτιz1j 1ιπυμ6u
<( ωοη-δωφοψηοίηοη.
'E·rzi.ημu ι·ίνω r1δι'1 νυτο νr1 διfπψϊ.Ξιι.ν οι 1 !ί.ιιυ�':: οι1 νΙΊ<'>1jι1,ι::
Μι1 στr1.γω'(Οί. οι ο:;τοι'οι rα· την U.ί/ιι)ιι. μπ(f\ηουν οτην Λί"(ι•πτο τψο
τοι• ;,:cι.τυzί.ι•<ψοιΊ . ι·Ξ· ιι.ι•τc;Jν ι> μι·ν μιί.zιι.ρ μπ�'οτη οτη Λι'οf\ο, ο
Κrί.νδυ ί.ο; σ την Κω. ο Λzτί:: οτην Λίγι•:;ττο. ι1;rοι 1 ι'z τιοι: τ η ν
1 !ί.ιοί-:-τοί.η οτο 6νομrι . το1 1 :;τrι.τ{rJrι. τοι• Ί !ί.ιοι•. <)�rοι• ι() (_) ι•οι·
Μι•οτψ2ιu ;,:ω rδίbυ.;:' τοι•:: Λιγι•:;ττίοι•:: Λοτ(_)οί.ογίrι.. 1·;,: των ωrοίων
:-τροψ.Οcιν zυτιί. τυίCJ(Ι_ πιΟυ.νnτητιι. τu μπ�':τ�Ίτu u.t'/1,πτιrιzιί. οι1 -πψί.1ι
μα τυ. Ί:;ι.τοτr. η Ιοτορίrι. <1. 1 • τι;1ν zω τrι . :τ1Ίοτ1j(_)ιι1. 11πrί. τη;
Λr.προί.ογίυ.::: bιuο<ΛΟηουν 1υ5νον ιι:: την Λίγι•:;ττον. η ο�οίυ Λιγι1πτο::
{zτοτε Οr.<JJQί'ίτrι.ι ω; ιοτοuιz1j ωμτψ__Jι'ι.ι των Μι•οτηuίων ·,,,:rι.ι τη::
Λστψ;i.Ο'(ίυ;. ιι.γνοηΟ{ντων των μι•(Jοί.ογι;ι_ι;>ν :τηγr;Jν ι'ψ01 1 νι1 .:: ::τ(_)ο::
<1.ποzυτrί.οτυ.οη τη:: rι.ί.ηΟι·ίιι.:::.
1
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Τ.τσι οι Λιγι1πτιυι μι-:τ(ι τον %rηιικί.υομ<5, οικtΊ.οποι1jUηκυν LΟΤΟ!JΙ
χιί., ηιν χυτι1γωγή των Μυοτηιιίων Υ.rιι τη; Λσψολογίυ;, Ι'Πflbιj γω
τοι,; τλληνι'; Ο Εν ωιέ μιΊνι1v <ιποbι: ίςιΊ ;, πί.ην τη; οι ,μf)οί.ικ1j::: κω
μη π ιιοο1·;ι:Ο1·ίι!η; υπ6 τοι•; Ιοτοιιικοιi; Ι'l_)Ι'L•νητι'; Ι:ί.ί.ηνικ1j:::
ΜυUολογί<t;, η οποίιt rtποπί.ι-ί τη ι)ιυοωΟι-ίου Οι·οι•ι_>γίrt κω ιοτιψίυ.
των πvο τοι, Υ.UΤ<ικλιΙΟμοιί κu.ι κcηιiπιν των ί.ιΊτοι•vγηοcί.ντων i'.uvovι
xc/Jv Μ ι1ιηηuίων.
Krnc'ι τον ;ι:l)ι\νον τοιΊτον. οι ΛΟηνυίοι 1'%τιοιιν την 2.Λϊv, π6ί.η τη;
ΛιγιΊ πτοι•, ιi:;τιΗ' 1° ιο1jγιtγυν i'.ω την t.ίΠl)Εί<t τη; ΛΟην<ί;, '(Ι"(Ον6; το
οποίο πcφrμιΊνι· r1νωτ6οιΊχτο, γ ιυ τοι•; ;ψο�-χπUι'ντυ; λ<Sγοι•;.
Μπctγι·νι'υΤΕι_>U bι·. Ι':;Τι'ι61j ο Κιί.bμο::: μπι'ψι·ι_> ι' τιι γvιί.μμcηυ
υτην Ελλιί.bυ ct:;τ<S την οποίυ. πvο-%rηιαί.ι•ομοί μ1° τυψι'vΟηχυν οτην
Φοινίκη. νομι·οοηχι· ιιπιi τοι,; μπιί τον χcηrt%ί.ι 1 σμ6 Τί.ί.ψ•ι:;. <>Τι
τόπ για Τψώτη ψ(ψ(ί ι·ίοι· ((( γι_>rίμμυτυ η ι:λί.cίι)((, μη '(\Ι(ιJι_>ίζΟ\'Τ[;
πι'ρί των Πψ) τοι 1 Υ.CΗUΥ.i.ιιυμοιί πvογιiνων τοιι ; χω τη; πνπ,μυτιχ1j;
ωφιj; τοι1 Ιοτοι_>ιΊ.c'( %((1 μι· (1'(\'0L(( τη::: Μι•Οοί.ο·(Ι((; ιω; Τ(( Πl)Οf
χπΟrνΤ<( φιιίνοντω. ιιπίΟrινcι.
Όμω;. μ1jπω; 01· οzι'υη μι' τι; πληι_>ο<ι,οvίι·; τη; Μι•Ουλογίιι; 1° ίνω
υληΟινr'ι: Μ1jπω; ι0 1\ ω αληl)ιν(ι π:ι-ιb1j f-Ιvίο%ΟVτω lY.((Vt'; υ:τυοι:ί
ςι'ι;. 6πω; <)Τι f-1�,H.'Oη;-ccιv οτην ι\ιγι•:;ττο rφzω6τυπ; π6λι-Ί;, μι-· ιλί.η
νιχ(ι υνόμrηιι: Μ1jπω; ο Ι 'cίλλο; γί.ι,>οσολ6γο; Ντυοι�'J Είϊ. Ι' ι)ίκιο γιrι
την προι'λι: ιιοη τη; yψιψ1j;:
Λ::: οι•νι'zιιΗΗ•μι' ιiμω; την ;rοι_>ι·ίιt των Ι Ιί.ιιίbων. Ο Τvιι\;ω; 6ίΙ'%
πωLJΗιJ0ηχι' οτην Υ.cιριct %cιι ι·=.· ιιι1 τοι• τοι• '(Ι"(Ον6το; ωνυμ(ωί:Jηr.Γ
ϊ
Ί ,)6:;τιι) το ιυοι,)η\οι <Πι) ιηοίο ι-:Ξ.1jλΟ1· χω όιι'μι'ινι-.
Ίϊλο; Τ<ι ι•π6λοι:;τιι :;τωοι<'ι τοι• Ί Ιλιοι• ι' μ ι'ιν(ιν στην Ρόbυ ι::;τι-ιb1j
οεν μ1° πιχον οτο Ο(ινιηο (τη μ1° τcψ6vιrωοη) τοι• ω'>ελφοί• τοι•; %ω
Χ(ηοι%1jυcι\'Τr; οτην \ιιλι•οιιt t'χτιοcιν την ;τόλη Λ;ι:υίυ.
Ιlολλοί τι5ποι ονομcί.ζοντω ι'τοι. μετcιξιi των Y.CH σ ί.ιSφο; τοι•
Κcφι1ιποι (Ι:η,μολ. τη; λ{ξcω; Λχω·cι. ε:ιίΟπο τη; Δψιητvο; στην
Λττικ1\ Λχω1j. θι0cηιοφόρια Υ.cιτcί τη γιοψ1\ τη; (:)ε(ι::: Δ1jμητρο;
(Λfξ. ί-\νί:J. Γαζ11).
1:f-\cωιλπσr δε ο :;τψυβιiπσο; Ό;ι:ιμο;. την %6ρη του ο:τοίου νι•μ
(j'ί'tΊ Οη%ε ο cιόrλψ6::: TOl' Κ{ρχcιψο::: μι' την ο:τοίυ γ{ννησε τρει; γι•ι
οι•;. τον Λίνbο. ΤΟ\' ιω.ι1 00 Y.((l τον Kcίμtt [)O. ιδuι·τ{; των τριιίJV ομω
νι•μων :;τι\λfΊΟ\'. f% των οποίων L) Ιlίνοαρο; ωνομcίζει την Ρnδον
Τρίπολη.
Κιηcί την ποχ1\ τοι• Πινδcίροι•. %Cιπ:τοντίοθη η :;τι\ί.η Λ;ι:cιίrt. η
οποία Ηiπ λεγόταν Κί•ρβη και βρω%ότuν :τρο; τ ο μέρο; τοι•
Ιαλιiσοί' . .-\υτ�j την :;τερίοbο φεί•yοντu; ο Δαναό; δια;ταιρεώΟηr.ε
1

;.

1

1•
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στην Αίyι•:;πο όπου αργότερα μετέβη εr.εί Υ.αι ο Κάδμο;. ερχό
μενο; από τη Φοινίzη zαι δημιοί•ργησε μι;,:ρ1j ωτοιzία στην Ρόδο.
Ο Ησίοδο; :ταρcπλcιν�jθηzι' cπό το ιεραπίο τη; Αιγύπτου ;,:αι
zατcι :τάσα πιθανότητα σι•σzότισε την Ελληνι;,:�j Ιστορία ;,:αι λι'yει:
--Σzεδόν πάντα τα ονόματα των ΘειίJν εξ· Αιγύπτου ryνώρισ ε η
Εί.λcί.δcϊ'. ενcό συνέβη το αντίθετο Y.Cil δεν είναι αλ 1j θε ια ότι ο
Κάδμο;. Αίyυ:ττο;. Δαναό;. Κέ;,:ρωψ. Ίναχο;. Ηραr.λψ:. Πrροι'ί > ;
zαι Διόνι•σο; :τροέρzοντυν από cιλλού zω δεν 1jσαν yηγενεί; Υ.cιι
αυτό:,:θονε; Έί.ληνε;. όπως μα; :τεριγρcίφει ο Πίνδαρο;. επί τη
βάσει των όσων L'JTό του Ομ1jροι 1 ;,:ω Ησιόδοι 1 οωζομένων περί των
Μαzάρων ν1jσων στι; ο:τοίε; διέμεινε ο Κcί.δμο;. Er. των ανωτέρω
zαταφαίνεται. ότι μια προσατιΥ.ότερη μελr,τη των σωζομένων τη;
Ελληνιz�j; Μυθολογία;. εΥ.τό; του βcιθυτέρου ουμβολιΥ.οιi περιεχο
μένου του;. μπορεί νr1 αποδείξει zω να ι ωτίσει. περιοοόπρο τη
μcαριν1j ιστοριz1j πη'fή Υ.ω αξία τσι 1 πρωτοελληνι;,:οιi πνπiμυτο; Υ.Cιι
πολιτισμού.
Κω εμέ. εzτιμ c(J ότι ο Εί.ί.ηνι;,:ό; ί.cιό; είναι αυτό:: :τnι• r;,:πολίτι<π
όλον τον ;,:όσμον στον πλαν1jτη μrι;. υΥ.όμη zω αυτσι1 ; 101 1 ; Οι•οίπ;.
Σουμμέριου;. Βcιβυλωνίου; ;,:ω Αιγι•πτίο11; μη εiΞωρο1 1 ιιfνων.
Ο :τρωτοευ.ψ ι·ι.ό; ί.αό; είνω αι1 τό; ποι 1 έδωσε T<L πrίνΤ<ι ι'ι; τον
πί.αν1jτη Γη zαι ;,:υρίω; Γλc(Jσσcι (yράμμ<1πι). πολιτι<ψrS. φιί.οοοφιυ.
φω; ;,:ω θεοί.ο'(ία. δια τη; ;,:ατ· Όμηρον yλύJσση:: των Οεc(ιν.
1

-1/η'/(ιιΆ·
-1Ιοιr5r)οι·: Ο.. ?71
-0,ιι ψμιι•:Οr)ι;uσFϊιι
ι10. Στο'/rιι_ιι'τοι•: f2:,,ι·Ίι'ο.
-ι:·'/%1!%/ο.-τω'r)ιΊιι 1 /ί.ιΊιι · '/1_} )1/ιι rι "Οι ΟΙ_)(/ ι%οι ", ΙΛ Ί,5,ιιο::;.
-/ /(ΠΙ_). ι1 ΙJην(ηrί ι_ι!l: 11 .-τι_ιοποι)).η�ιι%ιί ,ιιιίτηι_ι των γλωuιιι,,1, τοι •
Λ(!ϊ.Οι'uι• Κr5ιψοι•.

-Δ ιδι,jς %α}).ι'(!'/Ι].' Οι r)o1r)1·%ι1 (-Jι ο( τοι • ()ί_ι;μ :τιιι •.
-/: Σιι'ττοι:: Μι;(JΤΙ)r_ιιr1%ι'c 1/rιl_)(uJrίιπις.
-Ο(Jιr)ιΊιι!: Μπι1,1ιοι_ιrιο1ιπι::;.

•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
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ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ

11 μοι 1 οιΔj Ι'ινω μω ωτω-Λλι1 ψη ι•ψηι. οπl_)η ωτ6 zrί.Οι- <ΗΗfιίίι zω
ωτ6 κ(ιΟι· ψ1λοοο<1 ίιι.... '();τοιο::: rιοbι11'ι οτο ν6ημ<ι τη; μοι οιr.1j; μοι•.
()(( λι 1 τl_)ωΟ1·ί (L,τ' 6).η την ((Οί.ι6τητιι ()jΊ()\' ΟΓ (! \'Ο\Ιτω οι ω.ί.οι ιί.νΟιι ω
ποι.
λ!:ιι ro/!11• («ι\'1Ίι Ι·."οτ1Ίι,,, 'f",jμo; /{/., ιι1) 7-18)
1

Οuγιι)νr ι ο :r6νο.::; τη ζ(J)tj
OΠ{LJ\Tl Ο \'Ot'; Υ.ι · Ι] '(\'(1°)01].
Χιφ(ιστον :τι(1z1·ι ι ;rομον1j
0061Ί(ι νιι Υ.ίψίψί(>οι·ι.
ΙΟ.ιιι•ι>1ιιι· .Ι/,ψ;,:/1·11 (,,.\/1;,;v1':; ,ι). η ΙΙ111 :;», ,-ΙΙΙιί1,ιι /1)-/(ι)
%((!

1

**:,.:

11 Xl'll_)()Πl)η (((')lY.I(( l"l\'((l \'(( i)1:ίzν1·οω i)ίzωο; zωuί; \'(i ι·ίοω.
//).ιίrιιιl' (//ο)ιτ11Ίι 36/ιι)
« !·."ιιχι ίτη:. 1 ιι>ι Υ.ΙΊι:. 111•1 ιι 1)0;,:ι I ι· 1>/;,;11101• ι ι'1•1ιι ,ιι 1/ , ί1•r, ι"
0 !'l)ί'\ Ι \'Ι]ΤΙj; τη; Λλ1j()ι:ιιι; :τur:τΙ'l \ (( ί'ίνω :τιο HUlί'l\'(); Y.l ((]1()
τη οκιSνη... Μονrιχα ι'τοι. r.l ()Zl υί).ι(ι); Οrι ι'zι'ι μιιι ί.r'ιμ ψη τη; υί.1j
Οι:ω;.
.\Ιιιμιτ_111ι /";,:ιιι•τι (,·Ιι·τι,ι!1οr!!Ιll/ΙΊι rιιι· .\!. /%ιίντι, / 1)3/J
1

Μι'οίι υτον π6νο ι1 :τrί.vzι-ι z(ι:τοω ι 1ψηλ1j ιψz1j τοι• [\ίου.
Ψ .\/. .\"τοοτοί'ιfJ !ιι;,:η (« /:"γ;,:)ιμιιι Υ.ιι1 τι,ιιιιιv1Ίι»).
•*�
ί\·1ια(φιο; ο (ινΟvω:το::
ποι1 ξι'ρει ν(ι Υ.rιτί((('ρονt·ί τη i)ιίν(ψη
την t λιχ1j zι έχFι ι ιj1ωμ{να
Hl μrιτια 10\' CΠΟ\' Ο\'Q((\'ό.
:c..-ll)T/ί!!I/; :C.,";,:ι'.7ΙJ:.
1

1

�**

(«.\".

1:·ιιτι'ιυ,, / 1)38, ο. l 17)

«Ψυχ1ίς Ιατρείον»
(f"η ι, ι·.,ιγριυι-ιί ιιι•τιί 111-τι;,:ριςιϊ u ε.,ιυΥ.ι'.,τη ; .-rιί1·ιυ ιι.,ιί τ η 1• ι·ι'uοδυ τη ; .,,ρ/11 η 
_ttlj; βιj)λωflιj;,:ψ:: rΙJ; ιι-vιί,;: _ιιιιι•ιj:; τοι· .·1;.,ι'οι· Jι,,ιί1Ψοι· τοι· (-)ι,ιί.ογοι·. ιΠΙJΙ' / Ιιίτ_ιιο)
* ;,: *
Δεν ι•:τάρχει γιrι υ{να :τcιρ(ι μι(ι μον(ιzcι Fντολ1j: t'σο α-:νό;.
ΦριΊr)ι· ρι';.ω:: .Vι'τrπ
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Αγά:-τα ό.τι έ:-τλασε ο Θεό:::
zαι zcιμε το τραγοί-δι.
lίΊο(!. Χοτ�ψ:: (liοι'l't(Ιίτη:: .,οιητψ:. «Λ'ι'(ι ι·υτιΊι». 15/.+ /930
:,. :,. :;.

Ό.τι δεν είνω όμορφο
ω! να μη μοι, το λf;.

***

Ι ί (Ι)(!ί'· λΊ ιτζιίς (

υ .ϊ)

Ειίν ο cίνΟρω:-το; 1ιιιπι τον αδελφόν ω 1 το1i. οημαίνει ι>τι χατrχι'
τω ιι:-τό πονηροι; πνεύμυτο;.
Άγιος Σιί.οι•(ι1·ιi; ο /10101•/της (Λ(!ϊ.Ι_ΙΙ. Χυψ(!Οl'tΊJι' «Ο ιi;ιω:: 2."ιJ.. 11 ΛΟ.. οrλ. 125)

()1 Λι\ΝΗΛΝΟΥΖ:Ι:� ΨΥΧ I κυ:

,\ ΥΝι\1\1 ι-:ιz:
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Η ΜΑΝΤΙΣΣΑ
Τοιι ΔημοοfJιΊ,η Πο,,τι ψί ( /87!) - /<J.'i8)
1

Ι ·:ι__))ψι(ι ι':Ξ.ω. ιιν -ι.ω \'ι,ιι__>ί:: rι-ι.<i ι ιrι. Ί'ιι ο:τίτιιι τυ μΓγ(ιί.rι. τυ μι' -r ιι'1./.ΙΊ(ΙΤ('ι. 1/.(tτ(ί'Ι.Ι.ιΊΟΤ((. ο, 'Ι.((;τ\'()()() ): 01 τοι 1::. (}(( /.(1.l/lOI bίzω::
Υ.Η/ (ιλιιι ι1ψι,·ινι,ντιιν. -ι.ω ιηοι 1 :: -ι.1j�rοι τι>ι•:: rιι ψηί.ιΊ. ι'){γrι__>ιι ι1Ηί.ί.π1ιιν ιιuγcί. Κω μιιtί -ι.ιιι ;Ξι'zωι__Ηι. ου νιι -ι.ιΊ χλι,1νυν τιι μ{γ ιιψι -ι.ιιι τοι•;
:τι 1 -ι.νοιΊ ; -ι.1j;τοι1 ; μι· τιι οιΊι_ψιιτιί. τοι 1 ::. οι τηί.ι-γr__)(ι<f ι-ι.οί οτιΊ ί.ι11. οι ο-ι.ι·
λι·τοί των ,πΟιφι'νων nι'ντι__>ων. ι' ι ιΓνrιν ιι-ι.ίνητοι . . \ιι οιιν -ι.ιίτι νιι.
l_)ί!,

1::

JΠ(_)Ι /lΓ\Ι ((\'.

Β (_) t1'1.()/.(('Ι.ί':: zυμι'νων. �πΟιιμι'νων ϊ,ι'νη_)(ι)\'. ιιοι• <( (ί\'Ιj'Ι.((\'. 1/.((1 τιι
οtΊ(_)/Ι<ιτ(ι τοι•; Ί't<ι J.O(_)i'Jι':: ο(_)γ(ινοι1. i'Jι-ι.ιΗΊ τοι•:: ιψγ(ινοι•. Π (_) <ίιηιοι1.
Κω μ' rιι 1 τ6 ro ιiι>Ί'<ινο -ι.ι_)()tΊ οντ(ι; το. ω· -ι.ιί.τι ι,·ι(_)r:: μι•οτι-ι.ι'; τη::
flιιΟιΊcί.; νιΊ zτιι;. ΟιΊίχγ<t\' Τι__Ηt'{Οt•ι')ιοτ(ι. οτrι ι'>ι'ντι_Ηι των -ι.1j;των τιι
yιy(ιντιυ. χιιι οτ· ι'ι))_ιι <ι:τ· ι';Ξω. ;τοιιι τt'•zη νιι ;τι·(_)ιμι'νιΊ γι__>1jγοι_1ιι ij
((ι_ιyιί...
Κω :τιί.νω ιιπ· τcι ιιι' y ιιψι τιι -ι.ιιτ(ι-ι.ί.rιιπυ. τοι•; χιj;ωι•::. 011 ννrιι,<ι
ιΤ%l'Π<Ίζιιν τον οι1(_)ιινιi. ιτι1 ννι·ιι ιι (ω:τψι. -ι.· ι'νιι μω1ι__>ο μιαριΊ . ιιιι-ι.ι__>ιΊ .
:τοι 1 :τίοω 'Ι.ι__>t 1 μμι'νη η οι-ί.ιjνη <( ι,·ηιζι' Οιψ:τιj.
Μι' πεί(_)tι;ι' ι-πίνη η /lΟ\'ίι;Ξιι'ι -ι.ιιι η ο-ι.ι'ψη. 'Ι.<ιι Τ(_)ίt[)ιjzτη-ι.ιι ια·
τcι γι•ιιλι(ι τοι• πcιι_)(t0t1(_)οι 1 ιιι'οιι. ζητι;1ντίt:: :τ(ιί.ι τη οι•ντ(_)οψιΊ ;roι1 zcι
αψιjσι'ι.
Λι•τιj. η ιη 1 νΤQΟ< ι(ι μοι•. χ{(()ιiτuν χοντιΊ οτο τt(ι-ι.ι. ;τοι1 ι'χιιιι' μι
τον T(_)l\:TO τον ;τιιλι6. ξϊ•λυ. -ι.οι1 τοοt'(_)<t. r.ιιι ι')ιηγι)τcιν 6νιΊQίt :τοι1 zιιν
βyΓί. οι_Ηίμcιτcι. :τροωοΟ1jοΓι:: r.rιι ιϊλλιι τ{τοιιι bι(ι<( Ο(_)ίt. Κω 6ί.ιι
χcι'Ι.(ι. τι5νcι πιο χcιΥ.6 ca· τ· ω.λο. Συ ,·ιι ι'>ιψοιΊουν ι'Υ.ι·ί. οτο μ{ (_)ο;
rχι'ινο το r::ΞοzιΥ.ιi. ;,:ω στο [·\ (_)(ιι'>ι• το zειμωνι(ιτι;,:ο. ,·ιι ι)ιψοιΊ ουν ια6
(( (_) tr.η.
Κω γι· ω•τι) fizcι τσrιΙ)ηzπί ((;τ· cιι•τοt'•;. :τιΊ(_)uγμι-'νο:: cα· τι:: οιη
yψπι:: τοι•; cιι•τι';. ;,:cιι ζιjτησιι νυ ηιη•zιίοω ;,:οιτιί.ζοντcι; (Ξω. τcι
nιωιΊ οιc� ο;τίτιcι χcιι τοι1; μη(ιί.οι1 :: ;,:ιιι ;τι•-ι.νοι1; ;,:1j�οι1; τοι•::. Αί.ί.(ι
XCtl r.Γl ...
Κω �ιjγα :τι'ιλι 'Ι.Ο\'Τcι τοι•;. cιν -ι.· ε�ιΟι•ttοt'cτcι \'C!ίffl'γcι -ι.cιί.ι'•τεψι.
Υ.,ιι νcι βρrθcό μ{σcι ιπην �όλη. μ{σα ιπην ;,:ίνηση. ιπη ζωtj.
Όλοι την ιύ J <ι r.fίνη (ιr.οι•-,'cιν με :ΤQσυοzιj τον ιδιυzτιjτη τη; {�ω•
λη:: λQΙ] στο Στrφcιν6:τοι•λο. �οι• μυ; ιrι ί.οξενοι•σε. νιι διηγ�jτω
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zάτι...
Κω η ψυτιc'ι στο τζcίzι έzωε TC( :Ξι1 ί.c(. χοnοc'ι ξt1 Ι.α. τριζοj1ολοί> οε.
:τετοιiσε σ:τίΟr:: ...
Στιίθηr.(( ι5ρθιο; zι· άr.Ol'O(( z· f.' '(!). κ· έλεγε O Στεφανόποt•ι..ο:::
1

- Αυηj η ι•:τηρετρι(ί μ(L; η Καπρίν(( :τέφτει μιr( μέρα άρρωοτη
( αι5 μενι'('/ίτη.
Φέρ((μf -ιιυτροί•;. ο zc'ι(:)1° ονομ(ωτό:: γιυτρό; τη; ΤρίJΤολη; 1jρOr
;ι_ω την είδε. Μυ ι5ί.οι τα ίδι(( εί:ταν. :τω:: δεν rίχε Υ.cψμιcί rλπίδ((
ζω1j;. Δε θα �οι-σε. Την είχαν cιι,οφcωίσει.
Αυηj :ταραμιλοι1 σr. :ταραμιλούσε. Και :ταρω .αλοι-σε. ι'(λλοπ το
Θεύ. ν(( την ωp1jσει να ζ1jσει (αι5μυ. κ· έ;πιτυ την (αοι•ιΗφι· νc(
ί.έει. Ο(( νϊιχr λ<ίβει υπιί,rτηση. ι5τι 0(ι ζψπι. Οcι ζ1jσrι αzύμ<ι. zω ι)εν
τη; εί;ι: Γ έρθει ο zωρό; να :τεΟ(ινι'ι. Κω τ((λ εγ ε r.(ι(·)(ψ(ί. ,ωΟυucί.
Αι•τcί. έί.εγr η Κυτερίν(ι. μα rμεί; πιοπι1 <ψι' οε ύ.τι rίχυν :τι'ι οι
'(Ιυτροί. πω; δεν είzε zαμμι(ί ri.:τίδ(( ζω1j;. Κω όμω; rζψπ. ί\λλ'
rι.ηε :τω; τον τάδε zρόνο. τον ηί.δε μψ υ zω ημέρα. 0(( �rι'Οωνι· 1
Γι· υυτό. τι δεν έzανε ο :τ<ιτέι'(ι; zω η μ(ί.νcι μοι• {πιΊΗ( νυ T!)C το
βγ(ί.ί.οι•ν cι:τ· το νοι•. οε τι '(t(ιτροί > ; την :τ1jγαν. ιω τίJΤοΗ( i)η, z<η6u
Οωουν. Αι•ηi τα ίδω:
- Τον τcί.δε zρόνο. τον τ(ί.δε μ1jνα zω ημέρcι. Ο<ι jπ()rί.νω 1
Τη:: τύzαν :ΤίΊ. ί1Ί 1 τό. τη; τι5;ι:<ιν οvίσει <ί.νωΟι·ν Ι
Μιυ cιi.i.uγ1j 6μω:: c'ιί.ί.η. μηcί.λη. πρ(ιοτιυ. ιίzι γίνι-ι οτην
Κυπρίνu. zω ψJ.νηzε ω•ηj η ((ί.ί.αΊ1i 6ταν rιzι5μcι 1jτrιν οτο ;ψι·f\ϊηι.
σε αν(J.ρρωση 6μω;.
Άρzιο ι- να i.rrι :τοιΊ f'\ρtOY.()T((\I ο :τrη{ψι.:: μrι; ποι• 1jτcιν ι:ξω, τι
ψωνίζΕι. zι· ιί.ί.ί.υ ποί.ίΛ. Κω ό:τω; ι;ί.ηr. γινιSηιν r5.τι ι·ίχι· jΠt, πω;
cηορϊιζει. 1jταν ω.ηΟιν(J.. , Εί.ιγε zω την (J,)LJ U ποι• Ου. ιuzcSτuν.
Τά:ταμε στον :τυτέρrι μrι;, ;ι_ω zείνο;. αφοιΊ την ϊ:Ξ/τωη:, μυ.; rί;π
ότι η Κυτερίνυ :;τcιθαίνrι ι•:τνωτιομοί,;. (ωτοίiπνωτίζrτω.
Και δεν έί.εγε μόνο γω τον ;τrηέρυ.. {ί.ηι: zω '(!(( τσι ι ; οι,·πι-νι:ί;
zω φίί.ου;. τί έ-,ωναν στο ιπrίτι τοι ι :::. ου νrί.Ηιν cι.;τn zcί.ποιυ μE!_Jt(l
zgυψj i'.ω του; έβί.r,πι· τι έzανυν zείνη την ιiJρυ. Κω. 6πω; τω.Ε'(Ε.
έτοι �jτυν.
Κω 6τυν μιί.οι1 οε ·rι<J. τέτοιυ. μι5νον η �:zιμρυοη των μυτι.uJν τη;
cί.ί.ί. ιιtε...
Κί.ειυμι:νι'; ι·:τιοτοί.έ::: μ:τοψη Ί σε νu. bιuf\rί.σi:ι. Δι:ν ψΞ1·91: γψί.1ι
μυτr ι bι6ί.οι ui.i.cJ. cίΣ(Ε τυ ψηψίυ 01 1 i.i.r ι.f1ιοΗί.. ΤcS ;ι:r ι.μι: bozι ι.υί.ο�Ί
r;zι μω zω δ1 10 ψJgέ;.
Μυ τι νυ :;ιρωτοΟι:μηΟυ1. τι νυ ;τvωτοΟ1ψηίJυ'J 1 Είνω ποί.ί.<ί..
1

1

1•
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πολλιί..
ΊΞνα f\uϊι.(')ι• τι)ιίιγυμr. 11 Κιηι'uι\ r1. �jτιιν ι·%ι'ι·. <\JίJιιι. πίοω μιι::.
Ξrιψνικ(ι, την ίt%οιΊ <Ηψι' νυ γι).(ι. Ο πυτrιΗι; μυ::. ;τοι• %<1τ(ιί.((f\ι· ;ιω::
ι·ίχι' η Κιηrχ_1ίν<ι ι•;τνωτιοπί. οη_)ί"ψπrιι %ω τη (_)ωτ(ι:
- Τι f\UπιΊ;. Κcιποίνι.ι;
- () %lΙLHO; Λνιιγνωοτ6ποι1i.o; Τ(_)(ι)ίΊ %(ίτι χ6οτυ μ< t%()l •(ί %( ιι '((_))jγοιΗι. ΘΟ.ι'Ι ν(ψΟιΊ (JΊ()ll ιχολϊι.κη ν(( bπ ((\ r;ι_οι•μι· \I F(.t...
Κω ί1οπου ιιπιS πω1 οη οι•νι'χίζιΊ:
- Να, π<.ιίονιΊ το %<ιπέλο τοι•, νιι χί.rιbιίινι'ι το οπίτι του. %<.ιΠΙ)υίνι'ι. ι\>χrτω...
Θ<1 χτι1 π1jοr1 την ;ι6(_) Τ<t... Τη χτι,πrί ...
.
Κι (1Y.Ol 1 0<1μr ΤΟ zτιΊπο τη; π6uτυ; μυ;., 1 IΤ<ιν υι 1 τ15;.
() Λν(.t'(\'(t)(}Τ()JΊ()t•λο;. (f ίί.ο; ΤΟ\ 1 ;τrnruu μυ;. οτην Τοίπολη.
παρω-ωλοι•ΟοιΊιπ τιΗ•:: ι1;1νωτ1ιηιοιΊ ; τη:: Κιιποίνυ::...
Εργ(ιπ;. jl()\' ι'Οί'.(tl)((ν Οι·μΟ.w %,((\I IOl', f\ιΗ]%((\' οπλrτ6 (.tνΟοιίι
ποι•. Θ(ιχι· Χί.._Η1ν1rι ;το))/ι ι·ί'.ι'ί Ουμμι'νο;. γιrιτί ι'>r Ι-\οι'Οηχr %οντc'ι τοι•
JΤ<ψrί ι'νι.ι οι'λάχι μι· μ:ιψΗ Ό τtινcι Υ.tι(_) ί(Ιιί. ;τοι• ο;ι_ημωίtrιν τ· αοzι%ιΊ.
ον6ματο;: 1 '.Τ.
- Ποιο; νcίτυν ω•τι1;: ι'λι·γιιν 6λοι.
Κω φωνόηιν ί'.ιιΟcιοιί.. γιrι ν(ινί' ί'.ι'ι Ουμμι'νο;. ι·ίμ γίνιΊ bοί.οιrο
νίrι. Το οι'λrίzι t'όι'ιχνί' ;τω; Οrι ιι οι,οιi οι' <Ι οι•οτrινέλλι.ι. ι\))_(ι ποιο::
1\Ηιν:
Όλοι ;1:ιrι 1j;ι·vrιν την Κιιπι,ίνυ ί'.UΙ τυ ()ωΌ μrιτ(ι τη::. %ω [-\ιίί.rινι·
τι1ν ;ιrιτι'vιι ιιοι• νιι τη ρωηjοrι. Κι· ιι1•ηj ι1;1νωτίοηγι-...
Κω ι-ίJΠ 6χι μόνο τ· 6νομ(ι 101 1 Γιιι)(_) γη; Τ(ψ,J-τοι1ρτζ1j;, ιιλλrΊ. %ω
τη οχηνή τη; δολοφονίrι; τοι•. O(t να tcινrιζωνηίνrψr ι:μποό; τη::.
ί'ί.ττι: πιί>; ι'γινε. πιιJ; τον χτιΊ :τηοc.ιν. ιΗι ν<.ι την ι'f-\λε;ιε.
Τον είδε να μ.-τrιίνει οτο χc'ινι. Δι•ο βοισχόντουοcιν μ6νον ι-%ιί. Ο
Τcιμποι•ρτζ1j; έφιιγ,·. ,ϊ ι':τtΊτυ ε;τλψ_1ωοε. Λλλc'ι γω νr.ι πί.ηuιίJΟει.
ψcίνηχε πω; είχε ;ιολλά λειrτcι μcιζί τοι•. είί'.οσι ;ι_ιί.ιc'ιδε;. Στη οτιγμ1j.
οι δι•ο σι�νfννο�jΟη;ων. Κω υι'ρνοντα; τα μιι;ι_υίριυ 101 1 τοι• ε;ιετέ
Οηχcιν. Τοι• ενό; το μαχαίρι τοι, ι'σπcισf ;ϊ ι:'νrι ;ιί.Η 1 ρ6...
κ· έτσι 1\ταν. τόνcι πλεl'ρό τοι• Ο%εί.ετοι, ειηιν ο;ιcωμι'νο.
Και δι'ν τcίλ εγ ε rαλcί. ό:τω; είπrt. αλλ(ι Ο(ι ν(ιβi.ε:τε. ι:'f)λπε τη
υί'.ψ'1) τη; ◊ολοφονίrι;. ;ιοι•. 6πω:: <rcιιν6τ<ιν. ξυναζωντ(ινευε στα
μrηιcι τη;::. Σα νcίτcιν :ταρμι:'νη. ζωγραcrισμι:'νη %(ΠΟL'. γω να μποροί•ν
νet τη δοι•ν 6;ιω; %Cιι ί'.ϊιθε ω.λη σί'.ην1j. νcι τη δοι•ν τα εσωτερι%(ι
μcίτιcι. fί'.t·ίνcι ;ιοι• έχοι,ν τη δί•ναμη νcι σχίζοι,ν %Cιι να πεονοί> ν τα
μι1 ιπ1jριcι...
Ο Γιιύργο:: ο Ταμ;ιοι•ρτζ1j; t·ίτcιν εισ;ιρc'ιί'.τορcι; του Δημοσίοι1
1

1

•

;

•
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ίσω;. r.ω εί ι.ε εισ:ιρα::ει είr.οσι ι. ιλι6δε; bραχμέ;. κ· έπρεπΕ να τι;
.
παραδώσει στο Ταμείο. εr.είνη την ημέρα. Αλλ οί•τε χείνη φάνηχε.
ούτε την c"ιλλη. Εί ι.ε 1/.C(θεί. Εί]Τcη' τότε: r.cηαχρc"ισηγε τα χρ1jματα
.
:-του είι.ε εισ :ιράξει. Ί. έφηε για την ΑμεριΊ.1j.
Τοι•; Ί.UΊ.οιΊ ργ0ι•; τοι•; r:ιιυσ(1ν. ίιί.ί.c"ι είχαν περcίσει απάνω ωτ6
τριάντα zρόνιυ. Ί.ω του; c:ί.φησυν ελεύθερου;...
Τc(Jρα (jα σα; δι1�-yηθυJ / ένα διr.ό μα;. Πcί.J; π1jραμι: βαθμό μι:γά
ί.ο σε bιυγωνισμό. Ί--Jμουν μr1Θηηj; τη; τετc"ιρτη; του Γυμνασίου. Ί.ω
είzαμε διυγωνισ μοί-;. Γυμνυοιc.' φzη; 1jτυν ο Γει:_Jcφ1j;. Θα μυ; ι'δινε
αρμ1ίο ίΗ";"/ψ(φrυ :ιοι• δεν είι.ε bιδυχUι:ί το �'ργο τοι• Ί.cη6 το σχολι
r.ύν έτο;. Τί να Ί.c:ί.νοι•μr. εγcδ r.ω ο υδελφό; μου: 11 ω:{ψη μα; π1jγε
στην Κυτερινυ. ότι υυηj μπορούσε να μα; (\οηΟ1jοει να μ6Οοι 1 μι' το
υυΊΊQC(ψέυ Ί.ω το Uέμ(Ι.. Και το βιίί.αμε μ]Τρο;.
ll((QUΊ.ui.rσcψε τον πατέρα μας να ρωηjσι'ι την Καπuίν((. Κι·
(Ι.ι,τό; ι:δέzτηr.ε.
ΊΙτυν
νί� ι.τυ Ί.ω η ι(ιρα περcωμ{νη. Η Κc.ιτερίνc( υπνωτίοτψ:ι' ...
Μα; εί:-τε πω; ο Γεραρ1j; είνr cπο bωμcίτιο τσι• ί�πνο1 1 χ· ποιμ Λ
ζπαι νυ :ιί.υγιϊωrι.
Τον ρu·ηηοε γι· ω•τό :τοι, ρωτούσcφε χω τη; εί.Jπ 6τι cωτι5 ποι1
ζητοίι ουμε 1jτυν ι·π(ίνω στο -yvυφείο του. μ· {νυ φιi ί.λο τουΊ.ιομι'νο.
Αι•τό ήτυ.ν το Οέμc(.
Εμι0 ί::: τη:: rί.πcψι νcι. διυ.βcίcπι (νυ - {νυ. '(ψ1.μμυ 101 1 (tί.ιι υflψοι1 .
:-του έγιναν οι ί.έξrι;: Λυσία; Ί.cηrί Θεομνψπου.
Ύοτrψι. u:-τ· ω 1 τό. υγοψί.οιψ�' το Λυοίυ.. γιυτί i'Jι-ν τον ΕίJ.ίψΕ.
r.ω το Uέμυ μυ; το μπέφψωr φίλο; μα; Ί.υUηγηηj; τη; φιί.οί.ογίί(;.
Ai.i.c 1. δ�· μcι::: {φτυνε ποι 1 τόι.υμε μΗ;. Ηiπυμι' Ί.c ι.ι ιπ 01•1ιμ.υΟητ�:;
ουγγενιί; μcι.;. r.ω το αντίγρ(Ι.ψυν.
Κω 1jρUE η ημι'ψι. των �·ξrτ(ωι-ων. Κω νυ χι· υχο1 1 μι' r1.ι1τίi ποι•
μυ; εί.JΤε η Κcηι:vίνυ l
Δεν Ί.ρυτηΟηΊ.ε 6μω; μι•οτιr. <i . Τ6πυμι στο Ί'l'μνωJΙcίρzη. Ί.<ι.ι ο
Ί.cϊlμένο; ο IΈρc1v1j; :;τuρ· οi.ί'(ο νu τψί.υ.Ο�·ι...
Αί.ί.· η Κυ.τερίνυ ύστεv· υ.:;τ(\ ί.ίγο Ί.cι.ιψi 00.ηο, νυ. φύγιΊ. νυ πιίι:ι
οτο ι.ωριr5 τη::. Ί10εί.ε νυ πc1χι rr.Eί. rί:τ�'. γιυ.τί :τί.ηοίrι.ζ�: ο Ί.ωρ6;
πο1• τη:: έι.ει οvιο πί rί.νωθεν νυ ;π()(ί.νιι.
Προοπc1.Οησu.ν οι γονεί; μυ; νcι. την ιμ;τοδίοοι1ν. 11.ί.ί.· ιοτιί.Ο1γΕ
u.δί�νυ.το. η Καπvίνυ Ι:71:έμc:ν�: νυ :;ιc1ιι οτο μ11ρ1cj τη;. Κω δι:ν 1:ίz�
ΕΊ.εί 01Jτε μί.ί.νυ. οιiπ πcι.τέρυ, υί.ί." ψ)ι:i.Ε π.ιί νu. τεί.ειυ·JΟrι. τι; ημr:
ρε; τη::. ό:-τω; τη; είzυν ορίοι:ι c;.νωίJεν. �'τοι 1:ί.εγ1·.
Ανυ.γr.cί.οτηΊ.υν νυ την r1.φψ;ο1 •ν νυ ψ11γ1Ί. Ο ;ωτέι,υ.; Ου. τη συνci
ι�π •ε ω; ΤΟ ι.ωvι6 τη;. ;ro1 1 1jτυν ΤΟ ι.ωvίο Λrί.οπη 101 1 Κυv71:ινηοιοι 1 .
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l l (_) ΙV ψ1Ίγ1°1 6 1 ιω;, ;τ11v1· j[(((_)(ψι·vιι_ τη μιί_\'(( 1 ιο1 1 -ι.ω τη::: ΙΤΠ νιι
μ11ν π(ψιΊ ω.ί.η 1•;π1u(τuω οτο ο;rίτ1, ((ν ()1'ίχ1 το "1.(1./.0 TOI' ο;τ1τιο11
τη;, '(Ιtηί, ιι_ν π(ι(_)ΙΊ, Οα πrοιΊ μη(ιί.ο "Ι.tι"Ι.(J. Λί.ί.ο ιι:τ' ιι.ι•τιi (')η, ι·ι';rιΌ
Ο πιι.rι'(_)((::: μο1 1 , :τοι 1 τη 01•νιi<'>1-ι11, ω::: το ι.<ιJ(_)Ι<i r11:::. <'>ι 11γ1jΟη-ι.1·
γ1ιιτί γ11(_)101· η Κrιπuίνυ ,-ι.ι·ί -ι.υι ;-τrιl_)ιιr.ιί.ι.1"<11· τον ιωτι•νιίμο νιι την
;[(((_)((Υ.Οί.οι•()ψ11Ί. '(Ι(( νιι ()!Ί ((\1 Ου '(Ι\'ΙΊ (((11() ;[()1' rί.Ι''(Γ, ()ΤΙ ΓΙ'f l' 0(__)1οτιΊ' <) zu<iνo:::, ο μ�jνιι::: ·1.<ι1 η μι\Ηι (ινω{)ι-·ν. ;ro1 1 ()υ πι'Οι11ν1-.
Κ' ι'λιιf\ι· ο ηιιrι' uιι::: 1ω1 1 μιιι 11ι'ι_Η.1 1·;r1<ποί.1j ιιπ· τον ιιοτι•ν<iμο.
j{()\I το1'1λ1γι· ()Tl η Κιιπ(_)ι\'((, μι'iί.ι::: 1ju01· 1\ μι'ι_)(( ;τοι• ι·ίzι- ()(__)ΙΟΤΓί
ιίνωΟι·ν. ι'Jτλ(ιγ1ιωι· οτο -ι.ι_>1·[\(ιτ1. οτω\ΗιιΟΙ rrι z1'ι__>1tι τη:::. -ι.ιιι ;rι'ΟιινιΌ
Κω ()ι·ν �irιιν μΙ"(tίί.η. - μι-ι.uιj. ω::: ι'>ι·-ι.ιιιΊιrrιί.. <'>,-ι.tι(>j_Τιι,J ι.ι_>ονι,,Jν...
Οι γον,ι::: μοι• ('>ι·ν1·:τιj(.Ηιν ιίί.ί.η ι•;rηι__)ι'rι__Ηtι. Μ(Ι_ ι'•οπι_>· ιπ6 μ�ίνι-:::
πο11 ΙΉι'οη_>ι'ψιι or1::: ι'J1ιι;,_ο;r1'::: ια· τ11ν Λ()�jνιι οτην Τuί:rοί.η. [\ ι_> �j;,_ιι
1 1 πηuι'η_>1ιι οτο o;rίr1 μιι::::.
Ί Ιτιιν ι',·ιι ('JΙ1 (ΓΓΙ'ϊ.ΙΟ !ΙΙ'ν(> 'Ι.Ο(_)ι'rοι, ;rοι• ιι> [Ι ι_> �j;,_ιιν οτο ('J(. Hiμo ...
Ί'6 ;,:ιιν ,ψιιτψ11Ί γι<ι νιι ;,_οιμηΟι-ί ι'νιι flu(ι('>Ι•. υί_ί_' (;rιΊτιι το ί.ι1 :τ1jΟη
-ι.ιιν 'Ι.tιι το Υ.(__)(ιτψΗιν ...
Μ1υ [Ι ι_> ω'>1ιί. την ιιΜί.ιι οιiί.ιι μο1• τη Λ(,·1τη. :Τ()\' Οιίrιιν Ι ίf'Ηί. /.(__)Ο
νι,'ιν. την ;rιjι__Η· ο ι'•;ινο:::: Υ.tι!)ι,·J::: ι';rιι1:::1· (Γίον ;,_rινια( μι· rην 'l.ot''l.i.tι τη:::.
11 μητι' ι__1 ιι fl(H' ι·ι':τι· τιirι· <1Τψ' 1 1 :τηι__1(τι__Ηιι νιι την :rιί.ι__11Ί οτιι 11\>Ι<ι
τη; ;,:ω ι__1ι'::: νιι την '_Ξι,;τν1jο1Ί ;,_ιιι νιι την ;τ(ινι· ιπο Υ.ψ[)ιιτιί.Υ.ι τη:::.
Κω ω•τιi ι'γ1ν1-. 11 ι•;rηι__>1'τι__>1<ι :τψ_)ι· τη Λι,'ηη οτψ' tι'(1.ιιί.1ιί. τη::: -ι.ω
:τι__>ο;,:ι,·>ι__>ψ11· γ1υ το ()ωμιί.τ10 ί(>l' ι·•:ινοι• των ;ιω()Ι(ι\ν. ί'.tιΙ :τίοω 11 μrί.νιι
μοι• μι· τη λ(ιμ :τιι (JT<J ι.ι'ι__>ι.
f:γι,'J ι')Ι'\' 1)!(0\'\' (JT<J Ο:ΤΙΤΙ ι·;,_ι·ίνη την tι\ι__> ιι. ιjτυν (Jμω::: Ο ω'Jι·(_)ί( ιi:::
μοι• ο I Ίι,'ι(__)'(ο:::.
Κιί.τι bιιψιι�ι· ιιι•τιi:::. ιiτιιν :τπιι'τω τι__>ιψιιγμι'νο::: ιπ6 ι',·ιι Ιl ι_>ιiντο.
πιΊJΙμο "1.((1 0:1(((__)((/.ΤΙΥ.)] ίf ων�j. ιι ωνι'::: ...
Ί:τι__>ι0ξΓ χω ι·ί(')ι· τιiπ τι__>ιψι'(__)(i Οι'ιψ(ι. Τη μ(ινιι μοι•. ;,_rιτι·Ι\ιωμ!'νη
ιιιJ'Ι.Π(ι ο-ι.ιιλο:τ(ιτ1ιι τη::: μΓγtίί.η::: ιτ;,_(ιί.ιι::: τοι· ο:τ1τιοι··. νιι ;ψοο:τtι!Jι-ι'.
ιι ων(ι�οντιι; οιι,· τι)1·λ1j. νιι ιτη;,_ι,·)(}!Ί τη ,\ι,·ηη. T)j\' ιιι'>ι· ι__Η( οι-. ί.ιι. μίι::.
i\\(( η Λι,'ιτη ))Τ((\' \'!''!.(__))). Τη; ιϊzε ο;τιί.ιΤΓΙ ΤΟ 'Ι._( _)((\'10.
11 l':TlJ�_H'Tί._)I((, ((\'Τι\'(( ;τ(ί!Ί (((_)_ 10Ηί_,)('ι :Τ_( )Ο::: το ()ι,ηι(ιτ10 τη; !11'1.ι_>)j::.
:τηγι' i)ι0 :Ξ1ιΊ :τι__10::: τη ο,-:(ιί.ιι. ;,_1 · �':τΓιΤ!'. ..
ι .. .\'ι,ι Ι·:,π"ι". /ί,ιιιι::. 1/1. l'!-Ι}._ οιί.. r,_,- - r,.,<Jι
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Ξενόγλωσσα αξιώματα
και παροιμιακες φρασεις
/

/

Aιnicas ρlί1tο, sc<I ιnagis ,1111ic,1 nritas
(Φίλο; ο Πί.άτων. αί.λ(ι cι ιλτ(ιτη η αλψ:)εια)
Α;ίωμα :τοι• εί.1jφθει ι'r. του «Λριστοτι'λοι•; �ίο;» τοι• Αμμωνίοι,.
ΧρησψοΤίοιr-ίτω ει; τα; r-:τιστημονι;ι,cί.; ;ι,ω φιί.οσοφι;ι,(ι; οι•ζηηjσΕις:
;ι,ω σημαίνει ότι μία γνcδμη για να γίνει αΤίοδl'r.ηj. :τρι'ΤίΙ'Ι νcι είναι
σϊψφωνη :-τρο; την cιλψ)ιιυ r.(ιι όzι διότι ιΙ:-Τοοτηρίζπω ι•:-τό rνό::
προσc,'ητοι• ;ι, ί-ροι•::.

Αιπc;ι ιnc<liocrit.ιs
(Χρι•σ1j μετριύτη;)
Φρ6οη τοι• Ορ(ιτωι• («Ω<'Jίιί». 11. 10.5) Τί01' δηλc/1νι'ι οτι μίυ μέοη
1/.((Ηί.(Π((Οη :τ(_)(;π I νί ι 7TCJOTI ΙΗί.τω.

Clli

\ϊl

μia,10, ν,1 saι10

(ΌΤίοιο; :τοοzωρι-ί r)ρυδt'ω;. προzc,1ι,11:ί (((JψUΪ.(ι'ι;)
1 τυί.ι ;ι,1j πrιοοιμίcι ::τοι, 01 •νι mcί ι•:-τ<ψον1j ;ι,ω Ι':τι I ιον1j π; τον χι;ρι ο
(Jr.o:τc5 πυυ :,ιυνεί; l':Ίιδι(ι)r.!:l.

1-101110 Ιωιηίnί Ιιφιιs
( ί\ νΟοω:το:: υνΟ(_) CιJπου ί.ϊ,;ι,ο;)
Σχέψη τοι• Ι) ωμυίο1 1 ποιηηj I Ιί.ωΊτο1, (Λ,ίη,ιι-ί,ι. 11. 4. �:'\) ποιJ επυνιι
ί.ψρΟηr.ε υ:τ<5 τοι•:: ί\Ί'(i.οι ι ; φιί.όοοφοι•; 13cίr.ωνυ ;ι,ω Χ6μ:πι·;.
Δηί.Cι1νι'ι ότι Ι'ι:: τον χ6ομο οι ίί.νΟοωποι υπιψί.ι'Τrουν ο ι'νυ; τον ιί.λλο.
οπροί>μί'νοι :τυ.ντό; οι•νιι.ιοΟψιυτο:: φιί.ίι.ί.ί.ηί.ίυ:: i'.u.ι χ<1.Οοbη'(mΊ 1 11·
νοι υπό το <1.τομι·ι.ό ουμψ'9ον.

Ν.ιtιιr.ι nor1 fϊιcit s;ιltus
( Ι Ι ψιJοη brν ;ι,ι.ί.νυ ω.μυτυ)

Επιο τημονιχ6; ιι.φοριομ6:: :του δ1ί1.Τ1':τί,,JΟ1γιχ (1.:τ6 τον ι·ι:(_ψυν<S
<.[Λί.όσοφο ΛcϊΙ 1 ι.πιτ:: ΙΝι'rι <'Jοzίιιιιι.. ί,,. ιr,)

Mcns s;ιna in corρorc s:1110
(Νου; 1'ΊΙ1j; ,ν οί/ηω.τι 1•1ιι:ί)
Α;ίωμυ 101• Ι) ωμυίιη• OU.T1'QΙr.oϊ• :τοιηηj Ι01 1 f1;·νcί.ί.η (S,,ιίιι:,. χ. 151,).
Χσησιμ ο:τοιrίτω '(ΙίΙ. νίι. iιηί.ωΟΓί 6τι η :τν�-1 1 1ιu.τι:,ι.1j r.ίι.ι η οωμcι.τι:,ι.ή
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ι•γι·ίυ rίνω υί).ηλένοπ(( χω ι•:τωf\οηΟοιΊντω ιφοι[)υίω;.
Ι >;ιncιιι ct ciι-ι:cιιscs
(Λιηον ηιι Οιc ι'ψιηυ)
Κυτιί. τοι1 (οι1[\ι·νω.η (S;ιιιι-ι;,, .\, :-, 1 ), οι () υηωίοι ί'.(Η(ί. τοι•:: Λ_Η)νοι•::
τη; πιιιΗιχμιj:: των bι·ν ι·ζιjτοι•ν τίποπ ιί.ί.ί.ο. JΤ(ψ6. μ6νο ίί. ΙJ το χιιι
Οι-ιί.μιιτιι ι'\ωιΗ·ιί.ν. Λ{'(Ι'Τ<tι ι·;τ( ;τοί.ιτι;,:1j:: ι ::ΞuΟί.ιu·ι<πω:: ι·ν6:: ί.ιωι·•.
6τιιν ιφχι·ίτω ιΊ:: ι·ψjμι'(_ΗJι•; ωτοί.ιιιΊ οι:ι; ποι• ;rιφ{zοντω ι•;rιi των
ίψz6ντων, '(lί( νιι Ωl{((!Π(ί.rω η :ηωΟΟΊ.11 τοι• ωτιi την Y.U%1] %(ιΤ(ί.οτιωη
των Πl_)<ιγμίί.των τη; ;ωί.ιπίιι;.
l{cs s.ιcπι ιιιίscι·
([ (l_)(ιγμυ l!'l_)() () Οι1 ιπι1 z1j::) (�πι'χ<ι;. Ε11ι_ψ ..η Δηi.<ιbιj (Hf !Ί/.Ο\ 1 μι·
νιι ιπβ6μ<ωπ τοι•; ι'Jι•<πι•zι·ι:: ιινΟl_) ι,·ηοι•::.
Sιιιιιιιιιιιιι jιιs, s,1111111;1 ίιιjιιΓί;ι
(Ύψιιπο οι;,:ιιιο, ι•ψίοτη ω)ι;-:ί<ι)
Φl_) (ωη τοι1 Κιχι\ΗιJν<ι (Ι)ι• otlil·iι,. 1. 10. _η)_ ι)Τίιν !"(ίνπο [l<ιΟμιιιίιι
μι·τιι<Πl_)Οψ)\ τοι () ωμιιϊχοιΊ Λίχωοι {Π() τη:: (tl_)zιιί<ι; ((\'0Τ1jt_)ιiτητιι::
πιω; λιΊ οι-ι; ι-;τιι·ι;,:ι'οπv ι·::. Δ ηί.<,-)\'!'l ιiτι :τv ο; :τv <ι·rμ(ιτωοη τη::
OL l!l{((ΠΙY.)j; Olί'.Ul()(!l'\'1]::. ι·νιοπ ιαωπίτιιι l''(%{tτ(ί.ί.!Ίψη Τ()\ ::Ξηvοι•
Υ(Ηίμματ υ; τοι• ν,iμοι•.
1

1•

1

1

Vcι-b.ι ,·olίιnt, sηίμt;ι ιιιωιι·ιιt
(Τυ λιiyιυ ;τποι Ί ν. Τ<ι Ί'ι><πτ(ι μι'νοι ν)
:\(ιτινιχ1j :τ<tl_)Οψιcι :τιΗ' οι•μj\οι•i.1Ί Ί 1° 1 την ιι;ίιι '(t_)ίι:πιι·ιν ιαοbι·ί
ςιΊι>ν. ;τcψ(ι των JT(_HHf Ol_)l%(1.J\' λ6γιιJ\'. ;τοι• μ:rιψοιΊ ν νιι ιινιι;,:ι.ηΟοι·•ν.
1

Bis <1.ιt ι1ιιί cito cl.ιt
(Δι; δίbει σ ωz{ω; οίbων)
.\/ιΊι χιψη, ιiτιιι• Ιiι'λιΊ::; νιι τ η ι· ;.:ιι_ιιιΊ:. ;,:ω _ιι:τιψι ι'::.
;.:ιί,ιιι· τηι·. ι>ι:τλ η rηι• ι'χι·ι::. ιίτιιι· ιJι ι· ιιι_ηο:το(_)ι·ι'::.
( ΙΊ·ιιι_ιιι;,:ιι ι>ιΊιτιχο)
Επ-;1ι-c hι1111;ιι11ιn1 cst
(Το :τλιινάσΟω ιινθριύ;τινο)
Φρcίοη τυι• μryϊιλοι• Πατέρα τη; .\ατινι;-:11; Ε;,:;-:ί.ησίcι; αγιοι•
Ιερωνίι μυι•. μ:-;1 - --!20 μ.:\.)
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Μaχίιηa debetur puer-o rcveι·cntia
(Μέγιστο; οcrείί.παι ει; τον :τuίδα σεβcισμό;
Γνωμι;,:ό τοι 1 Ιοι 1 βενcίί.η (S:ιtiιcs. ΧΙ\·. 47) γιcι την ;τροσοχ1j :τ οι1
(ι:τυιτείτω στη crι. 1 �αεριcr,ορcί μcι; :τρο:: τα :τωδι(ί.
Ο fortιιn.ιtos ηίι11ίιιr11, sωι si IΗΗΙί1 ιιοrίιιt, ngricolaς
(Ω. τοι 1 ι'ι1 τι 1 1.εοπίτοι 1 γΗ1Jρ'11 οιΊ ::. εάν εγνι,φιζιιν πι αyίιθ(ι τοι•;)
(Βφγίλιοι 1 « Γεωργι;,:ά». 11. 458)
Υ:τάρι.ει ;,:υι r'νυ σμτι;,:ό (uι:όσπίισμα του ;τοιηηj Μένανδρου:
«Το ι.ωρcίcr-ι γιυ όι.01 1 ; τυυ; cιν! ➔ρc(Jποι1 ;. είνcιι δ(ωχαλο; τη; υρι'ηj; ;,:ω τη; εί.εί�Οερη; ζωιj;» (ΑνΟολ. ΣτοΙ1υίοι 1 Ns. 5)
(/1(! · ι·ιπ1Ί ΙΙ(!πψ: %111 βι'υι• ι)ιι)ιίΙJ%ιι)υ;
ι-ί.ιΊ·Ι-i(ροι· τοι; .,rίuι1 1 111•Ουιιί.,οιc ΙΙ'Ι(ιιί;)
;
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Τιι ηρωϊ;,:(ι ί.ίJΊt<ι. :τοι 1 Γ "fι_)(J.t/J!' ο Σωηjρη; Σ;,:ί;τη; Πίίνω υτον Ηίφο
ΤΟ!' 1 Ιυί.υμ(ι.. οτην :τ r 11ίοοο τη:: ·ι.υ.τοι.1j:::
,+)υ or ;,:ί.(ί.ψίΗ 1 νr 1ιι<1. μι' ψ ι
οι ίδιοι <1.1 •τοί :τοι μ(Ι.; Ο%ΟΗ,,Jνοι •ν.
(ν(Ι.ν ένυ.
011.ν �ι•:τν1jοοι•ν ι,.:τ· τη νιί.ρ;,:11 τοι 1 »
I

:: •••

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Διιiλt·ξη τψ; ωΊίΙΙΙ/]ΙΙΤΙJC, IJl'r/lJIU/fOC, %(ιl ;Tl_}(Jl,{)
της /Ιο;ιχι5ομωc; (-)tΟΙJΟ((ΙΥ.Ιjς ι·rωψ-ι'υ.::,
Λ ΙΨι.ις ι\/;τt'(ω τ ( Ι 8-17 - ιι.;33 J
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11 ΟιΊΗΗΗ( 1(( ι\>/Π((Ι ί.οπιiv ()ΤΟ\' r'.()(l!l() ι)Ι( 11(1\'[l([\)(J ()�Η>: ι· 1 ι>1i
νη;. ΙΊιιτί ι.οπιiν �-1ι1·ί; Ο(ι;τιιι·:π νu ιι ιί.ι)νιί'.()t Ό μι c : () Οι,i ::: ι·ίνιιι [()
Κf\'T(_)(J Χ(Η ωτ' ()JlOLO οημι'ΙΟ T)J::: :Π(_)I(( { (_) !ϊ(ς %111 ν1ί.νιιι μ,ι\J()Ι·ίπ ν11
π(ιπ Jψος Εr:Γίνον. Lί' τοιΌ τη την iT!_HJI.UJ()ψtr:1\ :τιψι·ίιι ο ;ι_ιι()ι'νιι;
πιιί ()Υ!' ι bι ιιψιψπιr:ι\ ι\vιiμο ιαι\ τον (ιί.i.ο\'Ι. γι υ νιι φτιί.01' ι οτο
οχοπ6 υνcιλογιι μι· το ιηΗιι·ίο ;τοι• ςι·;ι_ίνηοι- ο r:ιιΟ{ν<ι;. Το ίδιο ι-ίνω
X{(l μι' τι; διιίιι οσι·; Οιιηοr:ι·ίι·;. ϊ)λι'::: 1-ίνω δ ιι ιiμοι ;τοι• :τϊινι- ιπο
Θc6.
Λν Οι'λεπ νιι :τ(ιπ ιηο Μ1ιντσιί.;. μ:τοl_)Γί νιι ςι·r:ινψππ ιι:τ· ιi;τοιο
ωτιS τιι τ(οοι'ρ<t οημ1-ί1ι τοι• οιιίζοντιι Ο{ί.ι'π. νιι /()ψΗμιηοι 1\οπι·
διcιψοψτικοι_',; δριiμοι•;. ιιι.ί.(ι στον ίι\ιο τι\:το Οcι 01 1 νιινη1Ο1jπ.
Μιιι ωτ6 τι; πιιλω6πvι'; Οοηοπίε::: τοι• r:6ομοι• λι'ει:
«11 <ιν0ρωπ6τητιι ι'vχπιιι ΟΓ μένιι ιι:τό :τολί.οι•; r.ιιι δι(ιφοοοι•;
δρόμοι•;. 6ποιο; 6μω; ;ι.ι ιιν είν· ο bρ6μο; υ:τ' 6:τοι· ι\Jzετω υ r:ιί.Οι:
άνΟρωπο;. τον κυλωοορίζω. yιιιτί 6λcι τιι μονο:τ(ηιcι ι\ι;,:ά μοι• είνω».
Η νΗ6πρη θρηοr:rί<ι εί:π r:ι ω•η\:
«Δfν υπϊφχfι χcψιrι διcιcμψ(ι ι1νιίμfοιι οτοι•; :τρυφ�\τε;».
Είπε cσι.6μ<ι:
«Οι δριiμοι ποι• :τ(ινε οτο Οειi Ι'ίνcιι τ6οο ;τολί.οί 601,;: ι-Cνω ,.,_· οι
rινcuτνοέ; των «ι•ιι6ν του ιινΟοc6:τοι1 ».
Οι άνθρω:τοι δεν είν 6μοιοι μπα;ιΊ του:::. Κ�·ίνο :τοιΊνω γω τον
ένcινε τροψ1\ χω τσι• :τερν(ιrι την :τrίνcι του γι· ω.ι.οι•; bεν είνιιι οι•τε
απλύ τονωτιr:ό. Αψίοτε τον r:cιθένcι ν<ι :ταίρνει τον "cίρτο τη; Ζω�\;"
μr τ6νομcι r:cιι τη μορφ�j :τοι• τ· cιρέοrι Λoyij; ί.ογ1\; σταμνιά τρα
βοί,νε νερό ωτ' το :τστ(ιμ ι. μα το νερ6 :τοι• γέμισε τcι mαμνι(ι είναι το
ίδιο χι rι; έχfι τη ψόρμcι τοι• στcιμνιοι'• :τοι• γ(μισε. Αc,ίστε τον ;ι.cιΟέ
να να :τίνει το :τνευμcιτιχ6 νερό rι:τό το οτcιμνί :τοι• :τροτιμάει r:ω :τοl'
συμβολίζει την :τίοτη τοι•. Ο ένα; :τίνει α:τ6 το χrιριτωμένο τον εί.ί.η
νι;.ι.6 τον cιμcrορέα. ο άλλο; α;τό τον cιιγι•;ττιαr:ό με τι; αυστηρότερε;
yραμμέ;. Ο ένα; μ:τορεί να μετcιχrιριmεί τη χρι•σ�j τη σr:cιi.ιmij την
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zοί•:τα την αυτοzρατοριz1j. άλλο; πίνει από ζητιάνοι• χούφτα. Τι
σημασία έχει το δοχείο: Το διψασμένο το λαρί•γγι το ίδιο (:)α δροσι
στεί από το ζωοποιό νερό.
Γιατί να φιλονειzούμε γιcι το σχψια zω για το ι•λιΥ.ό τοι• δοχι:ίου
αφού το νερό τη; ζω1j; είναι το ίδιο μέσc.ι σ· όλη τα δοχεία.
Αυηj είναι ί.οι.:τόν η θέση :τοι• zρατάει η θεοσοφία στον zόσμο το
(:)ρησzευτιzό. Υποστηρίζει :-τω; όλε; οι Ορησzείε; είναι zαλέ; Υ.<tι
πω; από την zά(:)ε μια τοι•; έχουμε να μϊιθουμε. Ότι πρέπrι να χρη
σιμ ο:τοιούμε τι; διυφορέ; :τοι• έχοι•νε μεταξί• του; πrρισσότερο για
να πλουτcιίνουνε τι; διzέ; μα; τι; συλλ1jψει; πcψά για να τι; πολεμ1j
σουμε( ... )
1-1 σzέψη. η ζω1j. το αίσθημυ Οrωροιi νται cι:τό μερι%υι1; Ι'JΤΙίΠ1jμο
νε; πω; είναι τυ παρcί.γωγυ οριυμένων οργανωμένων σι•<ηημciτων
τη; ύί.η;. Ί'Lα μα; όμως αι•τά όλcι rίνω η ίδια η αιτίcι τη; ι1 παρξη;
των οργανωμένων υλιΖCJ)ν σι•στημc:ί.των.
1-1 θεϊz1j Σοφία ξεzινϊι υπό :τόί.ο cιντίΑπο υπό τον π6λο ποι• ο
Χc:ί.ϊzεί. zcί.νει νυ ξεzινούν οι ι::;τιστημονιzέ; Uεωρίε; τοι• ποι• <ιν<ιφι'
ροντω cπην rξέί.ιc.η. Ο υπέροχο; όμω; ι'πιστιjμονυ; Σι:ρ Ο1 1 ίλλl(,(μ
Κροι•ξ όταν π1jρr την :τροεδρίυ τη; Ι3ρετ ανιz1j; Ετωρίrt; yι<t την
:τρόοδο τη; ε:τιοτιjμη;. :του ειzοοιεπΤ<ί. χρόνια ποιν ωτ' <ωτciν ι:ίχι· ο
zαθη'(ητ1j; Τιi νταί.. Ι' r-1εβu.ίωοε το ((\'Τί()ι:το απc5 ().ΤΙ ι· ιχι- ι)ι (,(Τ'\ 1 ,ηίΗJΙΊ
ο ::τψ5;,:cίτnχό; του. Ο zυθηγητιj:: Τι�ντυί. εβεβυίι,Jνι' ιiτι Ο<ί.πρι:πε ν<t
μrί.Uοηιι:: νυ βί.έJΤοι•με μ(συ cπην ι•ί.η την ι•:τόοzι-οη zω τη <')1 1 νυτ6τη
πι όί.c,)ν των μοριιιίJν τη; ζω1j;. ι:ν</J ο οrρ Οι•ίί.ί.ιιφ Κvοι,ξ ι:b)jί. <ι Jοε
zι ω•τό μι: τη οειρ(ι του ότι πρ�',πι να f-\UJT01ψ1' JΤω; η Zunj είνω
εzείνο :τοι• οιημυτίζει την 11 ί.η zυι τη; bινrι zω μορφ�j. Τοι,το το ίbω
πρc:ί.yμίί bιb(ωπι ;,:ι· η Urοοοφίυ.
Μόνο zρησιμ ο;Η)ΙCJJντυ.; μι' τη οzι:ψη τοι• τι; <')ι•ν<ίμιι; JΤοι ι τοι 1
προσφέρει η ί'.ω1j μ,ϊορεί νυ γινι:ι ο ύ.νΟρωJΤο; zιivιo; του πι'JΤρωμι'
νου του. ;,:· έτσι αντί ν<ίνυ.ι �'νυ υπί.ό U./1J(Ηί.Ί.ι που το JΤ<ιvυοι:ρνι:ι το
ρέμα τοι• zρόνου. :τυρu.δ<tρμένο δω ·ι.ω ;,:ι-ι απ<i τ· υ.ντιμcί.μυλο, μπο
ρεί να γίνει ;,:ύριο; του εω1 τού του. 1u-τορεί «ν<ι z<tΤ<.ι/τψπι τη φ1iοη
με την 1 1 ποταγ1j», zυι με την γνCJ)Ο!] νυ ιvησιμοJΤοιψπι uzόμu zυ.ι τη
φι•ση. ΠΟL' 1jτυνr: μω φορ<J. σzί.ύr-\ο:: τη;. Λοιπόν η (·)εοσοφίυ., υπ6
φιλοσοφι·ι.11 cί.ποψη. είνω ιbευί.ιστι;,:1j. -ιιυτί βί.(πει πω; η ύλη ι-ίνυι.
έν<1. απί.ό όργυνο τη; Ζω1j; zυι 6τι η σzrψη ι'ίνυι bϊ•νuμη bημιο1 1 ιJγι
z1j.
Αν υντιμπωπίσο1 1 με TCJJ(_)(,( μιυ. ω).η JTEQL0/11 τη; u. ν O (__) CJJ:'11\l η;
σ;.ι.έψη;. την ε:υσηjμη. βί.ι'πουμι: :τω; r1.l'T1j π<1.ρυη1C_>Εί τυ. '(Εγον6τr1.,
:του ότίJ.ν 1u-τοι•ν οι: Ηί.ξη μυ; επιτρι'ποι ι ν νυ. βγί1.ί.οι•1ι�: ουμ.π�:ρcί.ομυ-
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τα χω πως ιm' <.ιι1τ(ι τt.ι οuμπι'l)(ί.ομ<. τ<ι f-\ γιιίvοι 1 v νόμοι. Απ6 το zrί.o;
των φωvομέvωv η ι-πιοηiμη υν<ωυγχl_)οτιί τον χ6ομο <Π μω i.ογιχιi
τάξη. 11 χuuιόπvη bιι.ιφοριί. cιvιί.μινα στη UΗ)οοφιχ1j πτιοηiμη χω
οτη οιJγχ_l_)ονη ι·ίνω πω; η πί.ευτr.ιί<ι ιωχολι·ιτω μ6vο μι: οι_Jι<ψιΎ<ι
χομμcί.τιυ ωτ6 το οι'•νολο. Εξπιί.ζει μ6νο τιι φι•οιχιί. ιι,ων6μι-νιι ΗΗ!
τοu του κ<5ομοu χιιι ιίι.J.<ι γι-γοv6τυ τυιiτοι• του χ6ομου χω ιί.λί.u
γεγυν6τυ που τιι '(\Ι ίJ)l_)tζοιιμι· μι' bι11μ1-,Jο τον Ι"(Χέψ.ιί.ο χω τι;
ωοΟ1jο1Ί.;. ΙΊ ω τιiν 6μω; το ί.6γο τιι οιιμJπψί.ομ<η<ί. τη; ι·ίνω μι'ι_Jt
χέ; φορι'; οφιιλι'l_)<J..
11 Γπιοτιjμη ΖLJψΗμοποιι·ί οτι; !"ί_)γιιοίι•; τη; τι; ωοΟ)j<πι;. ;τοι 1 τι:::
όι1vιφι/Jν1'ι ι;ωιφ· {νυ χϊιηοιο f\<ιΟμιi μ[ τη f\01jΟ1Ί<ι πrί.ψι ποί.ιΊ
λι•πτuJν ι)l_)γϊινων. 'Οτυν 6μω; f\vίοχπω μπrοοτ<ί. ιτ' ι'νυ ψυzιχι5 φω
vιiμι•νο, διοτr1ζιι ν<ι π(ιει πιο πέιΗι <ηιi 6,τι ι•χδηί.υ'Jνπω μι'συ οτον
ηχι'φ<.ιλο γιrι νιι 1-:;ηγψ11'ι χω ωιτ<Sν τον ιΊ;τvο χω τι; ι·χbηί.r,Ηπι::: τι;
γvωmέ; μι- το 6νομιι ·Ίι:πvι;)(}ιΊ;·· (Tr,ιπs\;s).
Μεvιχοι, όπως() (JE\._) Οι•Ο.i.ι<φ Κvοι•ξ. πυριιδέzοντω πω; \ΙΤ((J.f_)
χιΊ μια μι•γιιλι-, πvη οι•νιι'ί)ηυη bιωιοίJΠΙχ1j υπ· ω•τ1jν :-τυι• ί.ι-ιτουρ
γιί μΕ τη f-\ωjUι:ιιι τοι• ι:γχι'ψr1λοι•. Ο OΙ'LJ Όλιf-\Ι'LJ Λ6δτζ έφτωπ οτο
οημι•ίο νιι πι'ι ι_iτι η οι1νι'ι6ηση τοι• ι1νUψ,Jποι ι ι•ίvω υ<ιν το χαψί.βι
:πυι• ταξιόιΊ Ί ιΊ στον ιιJΥ.Ηtνιi. μ· 61.α τυ :-τιινιrί. του ι.ι:τί.ωμ(νι1. χι 6τι η
ιινι.ιλογίιt τη; οιι νηΟιομι'νη; οι•νι•ίbηοη; μΕ την ολιχ1j ι·ίvω η ίδιιι μι:
την cιν<.ιλογίιι τοι• μι\>οι•; τοι• χιψαf\ωιΊ τοι• f-\υΟωμι'νοι• οτο νι'ψ5. μι'
το ι•π6λοι:πο μι' l_)ο; τοι•. ι\ι•τ6 ι5μω; δεν ι:ίνω η ορ06δοξη ι•πι<η1jμη
χω γι ιιιι τό πρι':-τι•ι νιι π<φιιbί'χΟοί•μι' μιcι νέι1 μ{Uοόο υν l:Jι:λυ1 1 μι·
νίίχουμι' χ(αοω Πl_)()ιJδο. Μ6λο πιη• η επιm1jμη βι.ιδίζrι οτον χr1λ6 το
6ί)όμο. πολλcι απ6 Ηι φωνύμενcι :ποιι μελετύΕι σ1jμF(Η.ι είνω :-τιψιι
:πολιΊ λι0 πτcί. χι ι'τυι �ι' μπορούν νιι ι•ξετrωτοι•ν οuτε απ<5 τι; uι•νηUι
ομι'νι'; ωοΟ1jσΕι; οι•π χι ιι:π6 Ηι επιοτημονι;,:ι1 όργαvι..ι. 600 ί.επτcί. χι
(ιν είναι.
11 ι:μπιmοσί-νη ποι• δίνουμε στην ε:-τίσημη ε;τωηjμη ιίνω cιντίυε
τη μΕ πλιιτι'•πρε; ωτ6ψι'ι;. Όμω; η πιο τψιη δε U(ιbιωzνε :-τυτ{ (.α6
τι; τcίςΕι; τη; r:να ιπρ Οι•ίλλιcιμ ΚροιΊ ς. όσο ετερόδοξο; Y.t αν είναι
γι· cιυηjν οι γνιί.Jμες του. βλt':-τει 6μω; με ;.-:cί.ποω ([,ίJίχη τι; έρπνε;
:ποι• αι τ1j bι• σι•νηΟίζει να ;.-:cίνει. 11 :-τριιγμιιτιχ1j τωριν1j Οέση τη;
είναι απύνω κιί.τω η Uέση ;.-:είνοι• τοι• βοτανολόγου ποι• μεί.ετυJντα;
ένc-ι λωτό οε μω λίμνη θα ιχανο:-τοιόνταν με το να σzεbιάσει χω να
λογαρι(ωει με ε:-τιμέλεια τα σημείίι των >LΌ ί.ί.ων τοι•. ποι• φαίνονται
στην ε:τιq,(ινεια του νι:ροιΊ . χωρί; να ενδιc.ιq.:ερθεί γω το φυτό ολό
%ληρο. του; μίοχοι•; Y.CH τι; ρίζε; τοι•. :-του είνcιι χcίτω από την επιφcι
νεια τοι• νι'ροι;_
ι
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Η θεοσοφιz1j εJτιστ11μη θεωρεί Jτως ολόzληρο το σϊ•μJταν είνω
εzδ1Ίλωση τηc σzέψης σ· όλες τις χαταστάσεις τηc ύληc. 1-Ι απόχρ1 1 φη
ε:τιστ1iμη βεβαιύ)νει Jτως υJτάρχουν zαπωτ(ωεις της ύληc ολο{να zω
Jτιο ανυψωμένες. υλιzά Jτολί1 λεJττόπρα zι αJτό τον αιθέρα της ορθό
δοξης εJτισηjμης. Οι διάφορεc αι•τές zητωπάσεις της 1Ί λης διcαερ
νούν η μια την (ιλλη zαι συγzροτούν τούτο το αJτέραντο ΣιΊ μπαν. Jτου
σύμφωνα μ· αι•τ�j την άJτοι ,η Fίνω υλιΥ.ό Υ.αι μ.ι,οροι•με ν<ι το παρα
τηρ1jοουμε. να το μελεηiσοι•μr zω να το νιώοο1 1 με.
0 tί.νθρω:τnc [)t:βcιιυ ()!'\' :τι-οιnοιζFτω }-'(ιί)()/·.01' (11() (ί'['(ί[}-'()
zόσμο. 1--1 Οεοσοq-ία βε(1ωιΓJνFι <5τι η υν()ρω:τ6τητtι ί'φτr·.01 ('t 1 ι' rοιο
.
σηιιι:ίο της εξέι.ιc.1jς της ιΓ1οτr :τοί.ί.tί. :τωbιιί , η:: HL ιπι'·ι>• ,,;\, \' tι.νcι
πτίιίΞουν %UL θα ανωπι•οσοι•ν οί.ο{να χω :-Π(_Η<ίιJ<iπρο νrι·ς ιιιοΟ!j
σεις. που θα τοι•ς επιβλέψουν νcι μεί.πψ;nυν τcι φων6μι'ν<ι μι<ις
-ω,η; πολι) ί.εJττότερη; cιJτό τη δι%1i μα;. z· rτσι ν· ανωωλιΊ ψο1 1 ν
νόμου; Jτου είνω cαόμcι απόχρυφοι. Οι ιχcιν6τερFς αι 111jς της cιντί
ληψη; δε θα zρησιμοJτοιηθούνε μόνn με τη β01jΟFια των π{νπ οημι:
ρινό)ν cιισΘ1jσεό)\' μcις. Οα χρησιμ οJτοιηΟοί•νε χω ωτό (ιλλι'; ωσΟ1j
σεις αzόμα. Jτολύ Jτιο δυνατές. Jτολί1 πιο λεπτές, πολύ πιο ωοΟαντι
χές. Χάρη σ· αυτές η επιστήμη Ου μπορέσει ν<L πλcπιΊ νι'ι το πι,δίο
των ερευνό)\1 της zρησιμοποlύ'J\ιτας τι; ίδιεc τις οημερινrc μεΟόδοι1 ς
της για την παρατήρηση χω τον υπολογισμό. Το πεbίn της <'>ρ(ωης
της Ου είνcι.ι πολύ πί.ατι)τερο zαι θα zαταλ1jξει t'τοι σε σι 1 ιι.ι,ιφ(ωμυ
τα με ποί.ύ υψηλότερο περιεχόμενο.
Τι; :ταρcιτηρ1jσεις ποι 1 zάμανε ως τό1οα ωηοί πο1 1 έzοι1 ν αν<tπτιΊ
ξει χω zρησιμ οποι11σει τούτες τις λεπτότερες ωοΟ1jσ1'ις. οι cί.λλοι
μπορούνε βέβαια να μην τι; Jτ<tραδεχτούν γιυ αλη()ινές. Μποροι•ν
όμως να τι; Οεωο1jσοι•ν μόνο υποθέσει::: πο1 1 δι:ν Εςυχριβό1Uηγ,r�ν
αzόμα μυ που αξίζει νυ μελετηΟούν κυι να γίνοι 1 ν ιϊ αυτέ::: πειρr1μυ.
τα. Κ<1.θε εJτιοτ1jμη έ χε ι τουc ειδι·ι.ούς zω το1 1 ς διzούς τη::: τρόπους
εργασία;. Αν παραχuί.ούσατε {ναν ιωτρονόμο νct σας bιι')(ί_ξΕι την
επισηjμη του. θα σας έλε-yε: «Γνωρίζετε μυΟημuτιzt1;» zι υν ωω
ντούσατε αρνητιzc1, θυ σας συμβσί > ί,ε1 1 1· νυ μrί.Οr'π πρύ'ηα μu.()ημυτι
zcί.. αν θέί.ετε να μc"ιΟετε αστρονομίυ. Κ60Ε tί.νΟρωποc μπορει νιι.
διευUύνε L πλοίο zρησιμοποιι/Jντυ; νtι.1 1 τιί'.(ί. r)ι ()ί.ίυ zω ί.ογυρι()μιzoι'1c
Jτίναzε:::. που bεν rυιορεί f)έβωυ νυ τυ zcί.μι't ο ίbιο;. Μυ στην JτΕl_)ί
πτωση αι 1 τή δε μπορεί να ξέρει με την υπόί.ι•τη έννοιcι. της ί.{ξηc.
Έzει όμω; εrυτ:ιστοσύνη σε J"ίQ(ί:ιμυτυ ΠΟ1 1 βρ�j-;1,υν ω.ί.οι Υ,(Η JτΟ\ 1 Τί/.
πυραδέχεται πω; είναι τουί.c1.zιοτο πιθυνύ..
Το ίδιο είνυι zαι με τα διz(ι του εξu.γ6μενυ. Μπορσιiν να τu ι:Ευ.
·ι.ριβόχ;ουνε μ6νο όσοι έzουν u.σzοί.ηΟή μΕ τις προπu.ρυο;.ι.ευc1.οτι-1.έ :::
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μιλέπ; οι ιί.λi.οι 6μω; μ:ποvω·,ν νu μπυι.ι'ιvωτοιΊν τυ ι·ς<Γ(<>μενιι.
ω•τ6. συν οi'ιη'(ψιι.ϊι οημι·ίιι γω τι; ιιτομιr.ι'; ( ι> ι-ι•νι': τοι•;. !Ίιι τη
μελ{τη Υ.ιiΟι· ι'τrωηiμη; ο οποι•i'ιιωηi; ;rι>�';rιΊ νυ ι·ίνω Υ.<ιτ(ιί.i.ιιί.ο::
κω νιίzιΊ Υ.<ιι τον r.ωι)() i'.(/.I τι: li'.((V()Tηπ; ;τοι• ΖίJΗ<ί.ζοvτω. ί(\' (J(ί.ιΊ
νιι ξι'ιΗΊ μι· τι; ι'JιΥ.�'; τυι• rι; πvοu;τcί.Οι'ιι·:. }:την uντίΟπη ;τι·ι>ι'�πωοη
Π(_)fJHt νu μι-ίνιΊ Ιi'.<ινοποιημ(νο; μι· ιS.τι Ου τοι• ;τοι•ν ιί.ί.ί.οι. ;ωι•
μΕλ{τηοιιν κω τrοι• ;1'vοι1ν. Κcί.()1, ι'πιοηiμη οιι; Uι-Ί: «Μ;τιφι·ίπ ν<ι
ξι\_Η'Π, νu '(V<,>ι>Γζι-rι-, <ιν (Jι'ί.Ηι· νιι zι>ψΗμο;τοιψ1πι· τον ιαωτοι·•μι νο χu6νο. νu οπί.ιοΟι·ι'π 111· ι•τrιηιονιj Υ.ι ιιν ι'χπι· τι: ι'μφι•π; tΥ.<ιν6τη
π; ΠΟ\ 1 Ζl_Η't(ί.ζοvτω». !Ίιι ΤΟ Υ.<ί.Οι· :Τ(__)<ί.γμιι ι•;τcί.vzοι•ν Ο')Ι<ψΙ'νοι
ιSροι. Ο f)οηινολι\'(ο; πuι'τrιΊ νι'ιι.ει υνuπτι•γμι'νη την L/.<ιν6τητ<ι ν<ι
JΤ<ψιηηι>ι·ι'. Ο 1ιοι1 01i'.ιi: τrψ':πιΊ νιίχιΊ 1ιοι•οιr.6 ω•τί ;,_ι υψ\ Ι'ί'.i.ι-;ττι•
ομι'νη χ.τ.λ. Το ιΊ'>ιο ι'ίνω Υ.<ιι μι· την ια6·/.(__)Ι'ίf,Ιl ι;τιοηjμη.
Λν 00.ι·π \'(( μι·ι.�-τψ1π1· ((ί'.ίν()\ 1 \ (( το11 Ϊ.!'ΤίΤί)Π(__)ΟΙ 1 i'.()(ψ0Ι 1 η
((Jl()X!)l!ψlJ ί'ΠΙΟτtjμη ιΗt; 1 1 7[()J.LΗΊι)\'Ι'Ι \'(( Υ.<ι0<ι(__)Ιι° JΓΗ T<t οι,·Jμ<ιr<ί ου:.
</ l'Oli'.l). ((lHL1li'.l) i'.<ιι \'OIJTΙY.ιi. '(ΙΙιΤι°. '(Ι(( ΤΙ: ((\'(,-)Η(_)!< �' LJΙΊ 1 νι-:. ;rLJΙ':TlΊ
νϊιχπε 6l_)yιινιι. μι' ιιπιiλι•τη Υ.ιιΟυvιiτητα. ΛΥ.ιίί)υρτοι ψαοί μι'οιι ο·
ι'νιι τηλι,οκόπιο ;τιιvο1•οιιί.ζοι1vι· ()ιψ;ηj την ΙΊί'.<Jν<ι. Το ίοιο οι ιαιί
Οιψπ; ε;τιUυμίι'; Υ.<ιι οr.ι'ψιΊ; οΥ.οτι-Ίνιι'ιLι>υν τη Οι'ιι το1 1 ι·ι1ι-ι1 νητ1j. Ο
ϊινίιyνο: ϊινΟvω;το: i'>ι· μ:τοvι·ι' νίι 1·;τιιί.ηΟιΊ ιΊ. νυ ι:'.:ΞπϊωιΊ ιj vu
ι'ιοχωοψπι μι' ιωφι'ιλιΊ<ι 0101 1 ιινο)Π(__)οι1 Υ.όομοι 1
ΤοιΊ το ι-ίνω το οιΊ ντομο ΟΥ.ιτοο'((__)ίίψημιι τη; Οι'οΟ<Ηf ίιι;. τη; ()ι,ιΊι:
Lοψίιι;. yιιι 6.τι ι·ίνιιι οχπιΥ.6 μι· τη ΟQηοπίιι. τη <f ιί.οοοφίυ Υ.ω την
ετrιοηjμη. }:' ω.ι-: τοι·•π: τι; ;τι·ι->ιοz{; ι'zrι ;τοί.ί.ιί. νιι ;τι'ι. �ωί.ί.ι1 νιι
bιbϊι:Ξι'ι. <Ηιν ιιVι:: νι'ι';. Lωνηινι';. Ι'l'Υ.οί.ονι5ηπ:. Τι; ;τροοψ(LJΙ'Ι οι·
6λοι•; 6001 ι·πιΟ1 1 μοι'•ν ν<ι ι'ιοι·ν Υ.<ιΟιψι>ΤΙ'V)] Υ.<η<ινιiηοη τοι1 1·ω•τι>1·•
101 1 κω τοι• Υ.ί!Οπι' :-ωι1 τυι•; ;τι·ι1ιτριy1 1 ι,ίζιΊ. }:τη UρηοΥ.ι'ι<ι bίνι-ι τη
βrίση τη; Ορηοχι:ίrι; Υ.cιι τη; ηΟιι.1j;. οτη ιι ιλοuοιrί<ι bίηι ί.ι' ση οτ<ι
ωνίγμrιτιι τη; ζω1\; ;του rηrωχύλησιιν ;τ(ιντcι το νοι 1 Υ.ω σ1•ντρι ψrιν
τι; Υ.<tρδιέ; των ιινΟοι�;rων. οτην ι';τιυ τιjμη bείχνrι νrοι•; bριSμοι•;
ποι μ· cιυτοιi ; Υ.ι-ρbίζυντcιι νι'F; γνc,)σει;. Κ6.νtΊ τη ζωιj rι 1 Υ.οί.ον6ητη
Υ.ω οίvπ την ι';ι\yηυη ιηι: rινω6τηπ: ;τοι• ;τrι[Ηηηροι•ντcιι. μπαςt'
των cινθρι�;των χω μι'σα οτην Υ.οινωvίυ. ι'ίχνει το ;τuJ; είνω μ_ι:οοι
τό να μcιζΗ·τοι Ί ν νι'ιι ;τfριuτατιΥ.cί rn6 τυι1 Υ.6Ϊ�ι:οι·; τη; αν(Ξ/ιντί.η
τη; φι•υη;.
Ί:τοι η 0f0ουφία μcι; δίνει τι: μεγ(ιί.ε; cιρzέ; '(LU τη οιrι'(ωγιj
μα;. rιρχέ: ;τυι1 μ;τοοοιiν να εψαρμοστοιΊ νε στην cιν(:)ρc,·ηινη ζωιj.
Παρυι οιc'ιζει μεycιλ6;τρε;τα ιbcινιΥ.rι ;τοι 1 απι•0ι' νονται στο cιίσΟημcι
χαι στη σΥ.έψη Y.CH ;του θα cιν1 ψι,;οοl'νε ί.ί'(Ο λί'(ο την αν0ρω;τ6τητcι
α;-τcινω cnιi τη bι1 ιηι•ιίιι Y.Ctι τον ;τ6νσ Υ.(ιι την ;τί.cί.νη. γιιιτί ;τί_(ινη.
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φτώχεια. πόνο;. δυστι•χία είναι χαρποί της άγνοιας. χαι η άγνοια
είναι η αιτία τοι.• zαχού. Α,τάνω από το «zαχό μας αστέρι» - θλιβεριi
έzφραση - α:-τάνω ωτό τους αγώνε;. των τάξεων τις έριδες των
εθνών. τι; εσωτεριzέ; επuναστάσεις. ωτcινω από τη δυστυχία των
φτωχών, την αJ--τελπισία τοι• cινεργου εργάτη. που δεν χαταφέρνι'ι να
θρέψει τη yυναίzα του zαι Ηι :-ταιδιcι τοι•. :-ταραπcινω από τους λυγ
μού; των γυνωzών με την zομματιασμένη την Υ.αρδιcι. τα δάχρι•α
των εγzαταί.ειμένων zοριτσιι,Jν. τα Υ.Ι-.cιματα των αβο1jΟητων παι
διu'Ίν. παραπάνω απ· όλα cιι•τr1 χΗ:-τάει της ευτυχί(ι; η Υ.αμ_-τcιν(ι. ποι1
όσο zι αν μας φαίνεται :-τω; μrι::: ταράζει. μα; υναγγέλει ότι η αναπό
φευΥ.τη φυσιz11 ειμαρμένη του ανθριίJπου δεν rίνcιι η δι•οΤι'χίcι. ι'ίν· η
ευτυχία.
Η δυστι.•χία έρzετω από την (ίyνοω. η φτι/1χr-ια έρχπαι (,(Jτό τφ
άγνοια. Όμω; τούτοι οι δύστι1 zοι εξωπριΥ.οί όροι είνω διυβυτιχοί
zαι θα εξαφανιστούνε σιγcι σιγά όσο η γνόJση μυς yίνετω μΓγαλ1 1 π
ρη.
.
Το εσωτερι·r:ό σας '·ΕγιΔ . ε(νcιι μόνο η ωc(Jνια ψ1 1 z11. ποι• η φ1 1 ση
τη; είνω ευbωμονία. ·(ιιιτί ο Οεό; είνω ευδωμονίυ zω οΕι; σιψμι'
τέzετε στη φι•ση Τοι• τη θεϊzή. Τυ εξωτεριz(ι πι--ριοτυτιχ(ί πσι 1 οιιc
βασανΓζουνε θα τρο:-τοποιηθούν ωτό σα; του::: ίbιο1 1 ς. Θιι τυ ι 1 ποδοι 1
ί.uJσετε zω τότε η δυστι 1 zία Οα χαθ11 ωτό τη tω11 σrι;. ιiτυν μιίΟπr.
zάρη ι;' αυτή την ίδιυ τη δυστι•zίυ. να αν11ψωΟ11π cιπό την ιί.γνοlίl
στη γνόJΟη.
Τις δυστυχίες μα; τις εδημιουργήσαμε ιμ� ί; οι ίδι.οι γω τον
εαυτό μα;. zυι τuJρα πρέπει νrι zrιτcωτρ�'ψο1 1 μιc υΊ1Τ6 ποι, δημιουογ11σαμε. Αφού είσυστε 7τ<.ιιδιϊι τοι• Θεοι• μποvι'ίπ νυ ι'ίοrωη: οι ;.:1•0101
101 1 zατόηερου zόσμου. γιατί το Οεϊz6 μποοι:ί νrι. z1 1 vl(Lzψπι την ι•ί.η.
Ευδαιμονία zω zuψ:t είνω η φυσιz1j tc,ni οιις. [Ί,ννηΟψω.π μ�'οrι
στην ευτυχία zω μόνο :-τροσω(_)ιν(ί βυί:Jιζόσασπ ιπη δ1 1 ιπ1 1 zίυ. γιυ νu.
μάΟετε zείνο 7του bε μπορι:ί να σας το διδ(J.ξιΊ η χrι(_)('ι.. zω γι(Ι_ νrι
ξανα·(ι.•ρίσετε στο τέλος στην ε1 1 τι 1 zία. ;το11 Είνω γιu. ou.c υνωτιι.λί.ο
τρίωτη zί.ηρονομι6..
Τούτο είνυι το z{,(ρω:-τό z11v1 1 γμrι. τοι• zrί. Οι· μu.ντυτοφ6οοι, τη:::
ΘΕiΚΙ-ΙΣ ΣΟΦΙΑΣ. Οι τυρυzrς συ;. :τσι• πηγ1j το1•; ι'ίν· η (ίγνοιυ. Ου
εξυφυνιστοι i νε μπροσπί. στη Σοφίυ. γιυτί η zrι.ρrί. είνω {νu. 1υ'ι){):::
υ7τό την rσωτερι;.-:11 φ1 1 ση συ;. Ερz6οιωπ r1.π· u.υni ;.,:ω ο· <1.1•τή Ou.
ξυναγυρίιππ.
1

-
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Νόηση και αγάπη
«Το Λrl_)6Πλ<ινο» ιι:τοuοιΊ μι· V(( το Οι·ι,ιu1i<ΗΗ'!Ι!' 0((\ ι'νυ υ;τιi Τ((
((Vτι:;η_J()Ο(J)Π!'\ Ι ΤΙΥ.(ί)Π(_)(( τι>υγοιΊ(')ι(( τοι• 1 Ιυί.<φ<ί.. 6zι T()(j() '(!(( τοι•::::
ποιητιχοι\:; τοι ι τuιiποι1 600 γιιι τ· ι'\τι μrου <αιi τοι,; οτίzοι•:::: τοι,
Πl_)οj1(ιλλι:1 γι 1 μv1i η ;ωί.ιψι;.,.1j ψ1 1z1j, μι' τ<Η'; ιμruοι•; τη;. τι:: zuι•<ι r::::
τη; λαχτιί.uι';, τι; πι>ωΟ<i(.ψηπ; !._)ο:ιr; τη;, το πυψί.hυuμιί τη:::. τοι•;
δι·υμ<,'1π; πόΟοι•; τη; zιιι rι; :ιιzuι':: ΓΤΙΟΤ!..J<Ηf ι':: τη;. /.;τ6 τοι•; i)ιΊ ο
Π()(J)T()t l ; οτίzοι 1;, Τ(( Οι•ο ;(l_)(Ι,)Τ(( μιί.1jμιιτ<ι τη; <)ι;τί.11; ψι•ι.1j::. <1 U.VΓί)(ι,)
νπω η ω)ιωχι;ττη τυί.ϊινπι 1οη <ινι'ιμι·οίι οτη νιi η ο η Υ.ίιι την ιη6π η .
Το ι-γχι'</ ίι!.1%6 ιrωιμίο %ίιι το οι,νίιιοΟημιιτιzιi ;τοι• ιιί.ί.ηί.ομ<ί ι. ο
\'Γω, Οιι·χhιχιί>ντ<ι; το Υ.((Ο{ν<ι το :Τ!..Jοf\ι'ιi)ιομιι.
1

;.

() ίίΙ'Τ[!<ι;: Οοο 1/Ι'Ι!)[!Ιι,ι ι.:, .,ιο %ι�)ιί, τιίιJο ιιyιι.,ιi :; ,ιιο :.τ)ι' v ω.
I I ΊΙΨιιι';,ω: ϊ)υο %ιιι .ιιο :.τολι; ιι;ιιπιi::. %111 ,ιιι; .: τοί.ι; /Ι'ΟJ(!(CιΊ.:..
Ιlο<ίηυ η ν6ηοη, Uι, η <ιντοιz1j ψ ι•ι.1\. ί\1ι· τη νιiηοη ;-:<ιτίι;,:τιί.::::
jlcι0ιi τι·l_)(( την cιγ(πη. Λγιι:τιί.:: γιιιτί ','ν(ι)ι>ί�ιΊ;. \ι1υ η Οηί.ι•Υ.)] ψι•z1j
<ιντιλι'γι-ι: «ϊ)οον j\ιιΟιΊrι·ι)ο\' <ι ιοΟ(ινι·οcιι. τιiοον f\ιιΟ ι•τι· !.Η>ν
οκέπποω». ()(( μcι:: :πι ο Ι Ιοι ηηj; cα6 τ<ι «rvtι'ιτι<ι τη::: ψι 1 ϊ_1j; μοι 1 ».
Μ' ωτ6 την ίοιcιν ι-zι-ίνη <Πιγμ1j Ο<ι :Τ!._)οοΟιΊπι: «%<ιι ιiοον ο;-:ι';τποω.
τιiοον cιιοΟ(ινΗΗιι» ΙΙ(ιηοπ οι•νι)ι 1(ί�ιΊ (ο ;τοιηηj;) την οzι'ψιν μι: το
cιίοΟημυ ...

Η άποψη του Νίκου Καζαντζάκη

«Θι'λω %! rγιό. cιbrλcrι' Φρ<ιγΥ.ίΟΥ.Ο. ν(( (J(J)(J(I) την ψι•z1j μοι•. μr τυ
γρc'ψμcιτcι δι' Οίόζrτω · ι'μcιΟίι ;τολί.ι'ι Ί't<ι τη �ω1i οοι· Υ.ω μοι• (ιρrοω'·
χcψιcί. ψορ(ι ο <πλ6; Y.l cιγρ(ιμ μcιτο; /) !..J ΙΟΥ.rι. ωωλοι•Οι,'Jντcι; την 1/.ίψ
δι(ι τοι•. 6.τι ο νοι•; δr Θcι μ:τοροι1οr ;τοτι' \'(ι /1ρι:ι. Όμω; zρrι(ιζrτcιι
Υ.ι ο νοι•;. cιδι,λιrι' ΦρfιγΥ.ίοΥ.ο bui !._) o Y.L ιιι•τι-i; τοι• Θrοι• ... Ποιο; είνω
ο τι'λrιο; άνΟρω:το;: Λυτός που σμίγει αιψονικά την χαρδιά του και
το νου· ;τοι6· νω τι1 τO.fιο τcί-rμcι: ω•τι'\ ;τοι• j1(ιζει Οεμέί.16 τοι• την
χcιρδι(ι χι cιψ1j\'ει το νοι• ε:τ(ινω τη; νιι zτίζει».
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ΠΟ:\ ΥΤΙΙ\1ΕΣ Δlc.\ r-\ΣΚΑΛΙ[Σ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
Τnι, ω'(ιι1 1ψπnι, Δ ιr)riu%r1λoι' Α 1 1 τυJΙ !/Πl' Αδψu.νό;τοι λοι,
(Δaιτψ_JΟΙ\111' τη γ).ιι1ιιοιι τοι• <Ji')'}'{.!ΙU[F<ι)
1

Είναι ανΟρcδπινον ο Υ.αί:Jι:-(; εξ ηιω'Jν νυ ζηηi ν· cιποΥ.ηiση δυνά
μει; πνευμυτι-,,cί.; 1j ω.ί.η; φι1 σrω;. διcι των οποίων νcι Υ.cηορΟώνη
έργα ι 1 :-τέρτερcι τη; σι•νψ)ου; φι1 ιπω; του ανθvιίηο1 1 . !Ξίνω Υ.c.ιι ω•τό
αποτέί.εσμα τη:: φυσι-,,1j; τ(ωεω;. η οποίcι :ϊΤ()ΟΥ.υλrί Υ.ω την Οίψ�jν
προ; το ειδένω. Φέρομrν εντό; μυ:: το r'νcπιΥ.τον. την ορμ11ν τη:: ανι1 ψc;Jσεω; τοι1 rίνω μcι; -,,ω cη•τό το ι'νοτιΥ.τον είνω το ι.ιίτιον των
τ6σεων αυτιίJν.
Μι' την φι•σι-,,1jν όμω; τυι 1τψ1 ορμψ1 υνcψι',1 νι1 rτυι ω:: ι':ϊΤΙ το πολι i
Υ.Uι Υ.cί.:-τοω ι"11ωϊcπι-,,1j τcί.σι;. μίc.ι ι0 -,,δ�jί.ωσι:: �-γωϊομοι'•. <i:τω:: Υ.ω μι·
την ορμ11ν :-τρο; το ειbένcιι r.ινrιμιγνϊ1εΗ.ιι η πrριr'ί)ΥΙ'ιcι 1j Υ.ω η τ(ωι;
του να φωνu'ψrθrι σοφοί. 11 εγωϊιπιΥ.1j c)ε cωni τ(ωι; τοιΊ νυ υποχηj
σωμεν δυνc.1μι'ι;. rι;τοf-\ί.{πrι 6 ;ι_ι rι; νυ -,ιcιτcωΗί>μι·ν Υ.(_)Γίοοονr; Ηι1 1 τuJν ί'.ω νυ rι\'l'1jΙυJσωμrν την ψι•;ι_ιΥ.1jν μα; Υ.UΗί.ιπcωιν. rιλλcί rι; το νυ
bιυ -,, ρι (:)uηιεν των rίί.ί.ων υνΟψίJπων. νυ -,.,,υτrωτιίψ ι·ν Ί 1 πf ρπ (_) οι
υυτu>ν.
Ποί.ί.rί.-,,ι; η τcί.οι:: ω•τ1j <)ι·ν ι·ίνυι 01•νι'ι<)ηηj. i)ηί.. ι··,ι<)ηί.ο�'•τω
;ι_ωρί; νrι το rιντιί.υμf)u.νu'ηι ι0 Ου -,,c1.1. όταν ιω; το ,,·πη τ:::. ι·ξι-γι'ιρ6 1 ιι·
(:Jυ. Το11 το ιη•μuίνει διότι Υ.cί.ΟΓ οΥ.ϊψι; μυ; Υ.rι.ι χrί.Οι· ι-ν(uγι:ιrί. μc.ι;
:-τεριcπρr'<rπω. ω:: r;τί το ;τοί.1 1 :τι'(_)ί το (ιτομ6ν μυ::. ;ι_ωιJί:: νr1. το ι·ννο
u'ψrν. διότι r'τοι r';ι_ομι-ν υι1 νη()ίrπι. Εrί.ν ι5μω:: ι'cπcί.οωμι'ν f�υΟ1ΊτιχΗJ.
HL εί.υηiριu. τu ο;τοίu μυ; ωΟ011 ν :τvο; την χυπιi Ουνοιν ω 1 ηjν. ι·ίνω
f-\r'βrι ιον. cSτι Ου το bιυχρίνωμι-ν.
Λχ6μη 011 νπίχί :-τ(__)ο; τοι 1 το χω η rί.γνοω των :ι(_Η1.γμrί.των. ΔιιSτι
Ί'νωρίζομrν μεν 6τι :-τοί.ί.οί ό ι ωωί μυ:: Χ(Ι.Ηί>ρΟωουν νrι. ι1.ποχηjοοι1ν
τοιωΊτα; δι 1 ν(ί.μrι; χω φυντrι.::<SμrΟrι.. 6τι χc,.ι ημι-ί:: <')1 1 νcί.μι·()(Ι_ νυ
cαοχτ11σωμι0 ν ω•Ηί.;. υί.ί. · ίΓ/νοοιΊ I ιεν ο:τοί(Ι.; τι νrJ.; bι •νrί.μ Ι' ι; b1Ίν(Ι_Τ(1.ι
νr1. rχδηί.uΗJη το φωτεινcSν ;τνι:ιΊμ(ι. %ω ;τοίrι.ν ωφΟ.Ειr1.ν ()ι1νυτr1.ι νυ.
091•υΟ1i τι; rξ υυτr;1ν χυ.ι δε11 τrρον :τοίu ι•π1i9'ίΞ.Εν η χυτrί.οτυοι ;
ω•τι;Jν. 6τυν r:;τrzείρηοrι.ν νrι . r1.:τοχτψ;ο1 1 ν Η1.1Ί Η1.; χω ποίον 6 (_) (1 1 ιον
ηχοί.οϊ•Οησυν μ( ;ι_ ρι:: rSτοι• ίf1Οίί.οοι 1 ν ι0 1; το σημ;,ίον ω•τcS. Λzύ μη δεν
Ίνωι_ιίζο μι:ν μι: ποίους zινδύνους zαι ποίας ι:υΟύνιι.ς πι:ι_ιι/lίiλλι:τιι.ι ο
hurίμος προς ιι.πίίzτηοιν των δυνύ. μ ι:ων τιιύτων, ιiτιι.ν ο cί.νΟuωπος
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hεν είναι ι,,ιιιμος ως πιιος τιιν φυzικήν εξι:'λιξιν 11 ηνω ηΟικι(,ς
ανι:ιιμάτωτος.
Ο Ί l_)6πο; τη; ιαοΥ.τψπ ω; των τοιοιΊ rων <)t •νιί ι ιι·ι,Jν ιι.;το-ι,ιιί.ι'•;rπ
τω ι')ιι,ι τη:: μι•ψπω:: ΙΊ:: τιι; ω.ηΟ1·ίι1.:: τη:: (f ιΊιπω::. κ((Ι ()1 μι·•οτιι.ι
πι·ι,ιf1ιίί.λο\Γrο ι')ιιι πvrωτίων rι1Οι1νι,'η' %<1.1 ιι (_)t%τοί (> (_) %οι τοι•; 1·:rι·
f\rιλλι1ντο, ι'Jιιι νιι τω 1 :: ;τvοοτιη1Ί' οοι1 ν ιι;τιi των ι•ι•()ι•νι,'η' τοιΊτων.
;ω(}()οον, ω:: ί.ι'γι ι Κί.1jμη:: ο ι\ί/Ξ,ι,ινοvι·ιΊ ::. η 1·οωπι_11%1j ιιί.�jΟι-ιυ
γίνπω ποί.ί.ιί%ι; ιι ιΗ_)ΙΊ·•; %<ηυοτψΗf ij; οιιι τοι•:: rι.οι•νιΊ.τοι •;. ιi;rω;
μιίzιιιvυ ii Πl 1 (_) ΙΊ; zι·ί (_Ηι:: ;rωι)ίοι• %((1 Ωl(( τοιΊ το 01 \'l':tl'ί_)(,(\I(,(\' ()ΤΙ
"011 πυντ6; ι•ι\,ιιι το νω•ίν", ιiπω; Υ.ιι.ι οι Ι Ιι•()((γιi ι,ι-Ίοι ι'ί.ι·γιυ. ιiΊι "οι•
πrίγrυ τοι; JΗί.οι Ι_)ψ(ι''.
Διrι τωΊ τrι, οι•ι)ι·μίr,ι rινr'ιγ%η ι1;τrί. (_) /ΙΊ. νrι ι·!t:ιζητιι·ηιι-ν rψι'οω; %ω
((Jl(_)()JΤ(((_)(ί.0%ΙΊ 1 01 το μϊ γιι τοιΊ το. Λι.ί.' ((\' (f ΙΊ()ι,·ηιι·Οrι τ11; ψι•zιχ�ί:: ιιιι;
ι·ξι•λ(:Ξι·ω;, πv/;τιΊ νυ ι-;τιζη r�jοι,ηιι·ν νιι μιίΟωμι·ν ;τι_Ηiπvον. :rοίι1:::
ι•ίνω ο Ο(_)ι\μο; ;rιΗ' <ι ι' ι�ιΊ ιΊ:: την πί.1ΊιηοιΊ 1 οιν τοι• ιινΟvιι·σοι• %ιιι
ω•τιiν τον ι'Jι_J (i i t(J\' ι·;τι·ί'(ΙΊ νιι ιι%οί.οι !J1jοι,ηι1·ν.
Οι rψχιιίοι Ί:ί.ί.ηνι·::: υι·ν ηγνιiοι•ν τοι•::: ιαιJ%(_)t Ί ι1 οι•; νοιιοι•:: τη::
ψιΊ οι•ι•>:::. L'(\'U,J(_H�oν ιιι•τιJΙΊ ; %ίιt ιαι\ι')ιΊ.:Ξι:: τοιΊ τω• ι·ινrιι η ιΌ ;τιιv'.:Ξι;
των μr,ιντι-ίων. των cιο%ί.η;τιι·ίων %<ιι τιiοων rίί.ί.ων ιι) (_) t'μϊιτων. τιι
οποιιι ιιππΟ.οι•ν ιivγυνcι τη::: 1·ί.ί.ηνι%1j; Uι�ψ,%ι·ίυ:::. ι\i.ί.· ι ι:: την γνι,·1οιν των υποr.vι'•ιι ων τοιΊ των νιiμων τη::: <f ι•ιτι-ω::: LΊtιΊ οι•ν ι·ν τιJι::: 1ιι1οτη
uίοι; μι\νον ι·r.ι•ίνοι•:::. ιJΙ ιnοίι11 %rηιi:rιν ι·;τιί.ογ�j::: %<ιι μιι%ι,(ι; ;rι_>ι>
;τcψcι(1%Πj;. ι·;τι'()ίΊΥ.\'\Ί Ο\'Τ() 1%((\'01. ι,·1vιμ οι ψι zι;ι_ι,'ι; %(,(1 ηΟt%(1'1; ((\'1'
J(Ιληπτοι.
ι\ι τοί �jυιιν οι 1·%ί.1·%τοι. οι; Η)ι:i)οτο '(νι,·1νω τιι 1ιι•ιη1jvιιι τη:::
j\cωιλι•ίcι; τιΗ• ΗιΊJL'. 1:;τι-ιι')�j ΟΓ ι·γνι(φιζον. ιiτι ι':>ι·ν ι·;τπvι':πω νι,ι
L)(ι)ΟΟ\'ν το (ιγtι)\' τι11; %\'Οί. ιJΙ'ι)f \'(( Ι\(ιί_()\'\' Τ()\':: μιιvγιιι,ίτrι::: �Ίαι�ο
υΟι·ν των χοί ι, ων. οι•υι'ν ιι:rι-;.-:rίί.ι•;ττον ιι; τιι ΟL''f'/LJc'ψμιιτιί. των. οιΊ π
ιαrοπλλον l"ι';.-:λημcιτιΥ.( ..J; ι•:τι ;τί.ηvωμtj μιιΟψιcιτιι :τι·vί ((\'Τυ)ν :rvo:::
(ιτυμ<ι. των ο:τοιων τυν zcιvu%njι_)<ι %ω το ηΟι%ιiν ηγνιiιJΙ '\'.
ΤοιοιΊτον τι ι')ι·ν ()ι,ι ηΟ11\'((ΤΟ \'(( rzη ω::: ει.(ιτ)jι_)I()\' την u-:ιί:την
:τvο; Τι)\' ιίνΟ ι, ω:τον 1/.((l :τvιiΟΙ'ΟΙ\' \'(( j\oηUijooι•\' ((\'Τ()ν rι; την ψι•zι
Υ.!j\' τοι• ;τριjοί)ο\'. [ιJι•υ'>vοι•ν ιiμω::: ;.-:ιιΟ�j;.-:ον των \'ιι :τvο:τιιψι<J1/.ι•ι•ιί
lΗΗ'ν τυι•; ιινΟι, u·ηοι•; οιrι την μιΊ ηοιν· ;.-:ω οιΊ τω; ιοvι•ίJψΗιν cιι ιι ιί.ο
ύLΗfΊ Υ.<ιί σχολιιί %αl ανπττιΊ χUη η ι'ί.i.ηνt%!j cιιί.οοοιι 1((, Τοι•::: οι-·
:τcψrιj-\(ιτα; τοι• ιiρ;.-:ι)l' ηj; ;τι0ρί τα μι1 οηjuιcι czεμι•ί ➔ ίιι;. ω προοτιι
πι•ι1t•ι.Jrιι το θι-·ιον έργον των \Ιι1 ιπηρίων ;τοί.ιτείω ετιμc,>ροι•ν οιιι
θcιν(ιτιΗ'. Κω. :τcίνπ; γνω\c_>ίζομι•ν. ;τοίον ;.-:ίνbι·νον διt'τρε'.:Ξεν ο ι•ι 1 1 ι
;τέτη::: ;τοιηηj; .-\ιοzιΊ ί.ο;. r.cι τηγορηΟει;. ι\τι ει; τυ; Τ()(ιγωόίu; τοι•
,πι• Υ.cΊί.ι•:τπ μι•ιηι%cί. των i\·1 ι•ιπηρίων.
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Αυτό; είνω ο λόγο;. δι · ον ο α:το:,φυφισμό; 1jτο λέξι; άγνωστο;
:ταρ6 τοι; αρχαίοι;. Ανεπτύχθη δε Y.CΠCL του; νι'ωτέρου; χρόνου;.
όταν τα Μυσηjρια δεν ελειτοί1ργουν :τλέον Υ.ω απωλέσθη η οδό;
:τρσ; την cιλ1jθειαν Υ.αι το φω;.
Και η σί1 γχρονο; 0Fοσοφία Υ.αταδιΥ.etζει την σποι•δ1jν περί την
γνι(Jσιν των μι•οτψ_)ιωδcδν δ
υνάμΕων τη:: φιΊ σεω:: ;-:αι την cαόΥ.τη οιν δ ι•νάμFων. Ο
Κρισναμοί1ρτι εν τω βιβλίω αι•το1 Ί «Στα :τόδιcι του Δι<)cωΥ.άλου»
λέγει τα εξ1j;: «Μη ε:;τιθι1 μ1j; να cαοΥ.ηjση; ψυχιΥ.(ι:: δυνίiμει;. ΑιΊ ται
Ου. '/ίνωσι Υ.ηjμα σοι 1. όταν ο ΔιδcίσΥ.αλο; Υ.ρίνη. <5τι Επέστη η προ;
τοί•το Υ.cιτάλί.ηί.ο; στιγμ1j. 11 βιαία cινάπτι•ξί; των rχrι ω; cιποτ!'λε
σμυ μεγω,υ; ενοχλ1jσει;». Κcιι περωτέρω: «Εϊιν ο ΔιδιίοΥ.cιλο; cιντι
ί.ηφΟ1j. ότι Οcι οοι• 1jτο χρ1jοιμον. ν<ι αποΥ.ηjοη; τα; bι 1 νcί.μει; ω 1τcί c::
το τυχύτερον. Οιι σοι• εί:τη τίνι τl_)ύπω Ου bι•νηΟ1j; νtι <ινtιπτιΊ ζη;
ω•τcι; rιΥ.ινδύνω;. Μέχρι τη:: cπιγμ1j; επίνη; είνω Πl_)οτιμ 6πψ)ν. νιι
μη Υ.cιτέzη; ω•τcί::».
Λί).cί. διcι νcι Υ.ρίνη Ο ΔιδrίοΥ.cιλό; μcι::. πόπ rπέοτη η Υ.cιτcίλληλο;
:τρο; τοί1το στι"(μ1j. :τρέ:πι πρόηον νcι πcφcισΥ.πιωΟι(ηιrν Υ.ι.ιι ι'ίτιι νυ
π\1ωμεν τοιούτον Δι<)cί.σ-ι.cιί.ον. Κω ιδοιi τι :τρr:τιΊ να υνιιi::.ηηjοωμι'ν
:τοί.ί• πριν η Οελ1jοωμπ1 να ι..ι:τοΥ.ηjοωμεν bι•νcί.μrι;.
Οι Μί-οτω των uρχυιων Μι•σrηρίων τη; Ίοι<'>ο;. των οποίων τ<.ι
cί.ντgιι διν 11\ rαν Ί'νωcπcί. ει:: του; :;τολλοι•;. Ο.ι'γον. 6τι. 6τυν τι:: 1jτο
ωριμο; :τρο; μιΊ ηοιν. ι'νεψ.ινίζετο ει; ω•τόν Υ.cιΟ· ι•πνου; η Ουί. Ίοι;
Υ.(([ τον ωδ1jγπ :Ί(!,)C: Y.Ul :τοιΊ r:τψ':Ίί' νcι 'Ι.(_)01'01] την Oι\JU\I 1()11 Νωη•
τη;.(/1.-τιί το ,,(-)ΗιιJιΗf ι;,,,; Δ ι ί.τ(ο,,. / 1 ι·;,,ι'_ιι/Jr_ι ιοc, /1/i8)

43

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΊΊn, Χιυ_!r1.λομ :τοι, .\f:τr1.1_111%λΙJ
Ο Ο(ινυτο;, <Sπω; U,ι ο Ι Ιί/ιτων. Γίνω ο zωι_>ιομ6::: τη::: ψ1 z1j; ίι:Τ<i
το οr,'ηιυ 1 , ϊ)τrιν ίιποzωι_>ίι.οντω, τ6π το μι·ν οr(ηω μ{νιΊ ίι%ίνητο %ω
υποοι 1 \rτ:ί0πrιι. ι·νr,J η ψι 1 z1j οι,νrzίι.ιΊ νrι �π. γιυτί ίι:Τ<i τη φιΊοη τη:::
ι0 ίνω cίψ0(t(_ηη Υ.((1 υΟ(ιν((τη. Κω οι μι·ν η'ί.π�-::: ψι1 zι':::. :ΤΟ\ ϊ:ΞΓ<�)jί.ω0(!\
τι; ιiψιrπ�-; <ιι_ >Γτι';. Υ.<ιτ1° ι ΟιΊνοντω ο· ι'νίt Οι0 ίο Υ.<iο1ιο. ι 1 :τι' ι_> π
ι_>οι1 τοι 1 <ινΟι_><1ηινοι 1 Υ.6ομο �-ι1 hυιμονί<ι; %ω γυί.1jνη;. οι <�ι· ψι•zι':::.
ποι, cα6μίι t,rν ι'ψΟίtουν ο· ω τ�jν την �-:ΞΠ,ι:Ξη. Γ\'ΟU(_)%ί(ινοντω %<ιι
π(ιλι ο' ι'ν<ι νι'ο ο<,'ηω '(Ιίt νίι σι ν1° zίοοι 1 ν την :ωuι0 ίrι τοι 1 :τuο; την
πλΕι6τητυ.
Ο Ο(ινίιτο;. �-:τομι'νω;. ,ίν(([ μίrι μ,τrψ6ψf ωοη, ι'νίt φ� 1 01%6 '(Γ(Ο
ν6;, ποι hrν ι·ίνω %ίιτι,'>π(_)ο <α6 τη γι'ννηοη, 6:τω::: ί.ι'�Ί ο I Ιί.ίίτων:
«Η f11 ωση τη ς ψuχ,ίς μt· το ποΊμα ΟΙ'Ι' ι'ίι·ω μr κα νf11 α τρri::το αι1ώη-·ρη
llΠ() το χωριπιαf ΤΟΙ'ς 2 ». ι·ι(ι ΤΟ\' /.() '( Ο ()ΤΙ το (J(ιψ(( <ι Ο�:ίuπω %(([ '(Γ(_)
νCΟ'l. ΟεωοrίΤ(([ () Ο(ινωο::: {ν((; F\ 1 (_)'(Πl%<); '(l(( την ψι•z1j φι•οιΥ.6:::
ν6μο;. Σ' ι·πιτ(ιιι ιο ι·:τϊ'(ψψμ(( π6::: ι1° ροcι rίντη 1jτυν Ί'ψψμένrι τrι
ακ6λοι,Ου: «Ωραία ::τραyματικ(i απ(fκρι•φ η ι)ιδαπκαλία (μας r)rfΟ η κι')
απ(f τοι ς ΟrοιJς· (JΤΙ δηλαδ,ί ο Oril'(Hoς. (5χι μόι·ο δΗ t'ίι·αι κακrf (rπιζ,ί
μιο) για ΤΟΙ'ς αι1 Οψvποι 1 ς. αλλ 'αl'TίOFTfl rιΊ·ω ωφΟ ιμ ο πρriyμα1».
Ο Στωι%6::: <ι ιλιiοοψο; Ι::τί1/.Τψο; ί.έ rι: «Ο 0(iι·ατος Μι· ιΛω κιiτι
το φοβt·ρri. γιατί Ηiπ Οα tίταν και για το 2-'ωκρriτη. Το ()(iνατο τοι·
κάιΨι φοβrρ(f η ιδfα ότι είι·ω (f'Οβερrfς1». Ο :τοιητ�j; 1-:::τίzίψμο::: ί.ι'rι
γιcι το Ο(ινcιτο: «Το χιιΊμ α πτο χ(vμ α και η ψι•χ,ί ψηJ.ri. 1/οιο α::τό ω•τ(i
t'ίl'(H ({'Oβrρri: Κιιι·fι·α5».
Ο lν<'>6; φιλ6οοψο; Παυcιμz(ωcι Γιογ1/.ίιν(ιντrι οτο Ι)ι�ί.ίο τοι•«Ι 1
rιι1 το/\ιοyψιψί(( rνci::: -:ιιiy%ι» γρ(ιιιη: «Ο μ{γcι::: i)ιi)(ω%((ί.ο; {ΪΓ(ί'
οτοι1 μίtΟητrι; τοι1 «ίν\η λησμονrίπ 6τι 1° ι::: οι1δι'ν<ι ίιν1j%επ 1/.UΙ 6τι
οι δι0 ί::: οcι; αν1j%rι. 2.::-Cει('t)ijπ 6τι μία ημt'ρ<ι ()(( Γ(1/.rιηιί.rίψrτε ωcι νι
δίω; Ηι :Ίrt\'Tcι τοι %όσμοι 1 cιι•τοιΊ ».
Οι ιί){r; τοι1 Γ1/.cιίπ γιcι το Οrινατο. διωΓcιίνοντω οτι; συνομιί.ί!';
του μr τον ψίλο τοι• Ί:Υ.1/.ι:ρμcιν. Τοι• rί:-τε οzετι%cι: «'Οταν είναι
Υ.ανεί; t'i'Ιδομ1jντυ :τ{νπ χρόνων δι:ν μ:τορι0 ί νcι Υ.ατοοΟι,ωη νcι μη
lΗ•λλογίζrται το θrινcπο. 1--1 ο%ι'ψι; ω•τ1j με cιφjνει f\'Τεί.ι(); γcιί.1j
νιον. yι<nL είμαι βαθrιr'ι :τε:τrισμt'νο::: 6τι το :Ί\'ft-μcι μα::: rίνω οι•οίίι
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τελείω; αθάνατη· εξω:ολοι•θεί να ι:νεργιj από αιωνιότητα; ι:ι; αιω
νιότητα. Cίνω ο ψ.ιο; ποι• μόνο το θνητό μα; μάτι τον θαρρι'ί πω;
zάνετω· :-τράγματι όμω; :-τοτέ δι'ν ι:Ξαφανι�εται · πηyαίνοντα:::: αδιά
%0:-τα φωτίζιιϊ,,_
Ο zρόνο; τοι• Ουν(iτου σε %cίθι (iνθρω:-το είνω ;τρο%αθορισμένο;
cαό την ειμαρμένη του %(.(t είνω ω•τό εί•ί.ογο. ωrοιΊ ιίναι ένιι τόσο
σημcιντι%ό γεγονό; cπη ί:.ωιj τοι•. Κcιτcί τον cιρχαίο :-τοιηηj Καλλίνο «ο
Οάνατος τότε Οα έλΟει, όποπ οι Μοίρες ορίσοv118». Κω ο λαό:: μr το
cιι.cίνθιιστο ένστι%το τοι• το cαοδέχετω %ω το έχι'ι διυτι•;τuJσει μι
πολί.έ; εΥ.φρciσει;. ό:;τω;:
- Γρύ.qη η ;ιοι'ρu %Οθε� 101ί ;ιu.ς..ϊ(5υο %ω'ιι το %οντψι.
-Κυ.μr-/ς ί)εν .-τεθυι'νει πρι11 της ώ ρ ος του.
- ΔιΊ1 τοιι ι'yρ ωrf· !J μοι'υ υ. τοι• 1'0 t.ψπι ;τυψ) .-τ{ ψ 1.
ΚcιΗί τι; πί.ει•τcιίι:; <πιγμι'; τοι• cινΟοι/J,rου. πρι':-τιι νυ ΓJΤΙΊ'.ρατι:ί
στο :-τερι�(ίι.ί.ον του cα6ί.υτη ηρεμίu χω σιωπ1j. 1-1 ι'%οηλη Ολίψη. η
τcιραz1j %ω οι φωνι'; δημιοι•ργοιΊ ν %Cιni τι; JΤαρυδ6cΗ'ι; bι1 υϊιρι:<πίι
συνωσΟ1jματu. των cινΟρι/ηων :-τοι• ιr. ει•γουν %Cιι ι')ι1 0Υ.ολι'ιΊ ιJι1 ν τι::
υτιγμέ; τοι•; %υτ6. την ει•υίσΟητη γι· ω•τοιΊ ; Γ%είνη ιι'ψcι. Ο Πcιν.
Πυ;τυζωμιρόJΤοι•ί.υ;. ιιρι'υ; %ω ozoλciQ;,:η; Βι•τίνα; ( 1 S 1 !J - 1 !JOS).
σ· ι'νυ cι::.Ξιc5ί.υγυ βι�ί.ίο τοι• με ι'Οιμ cι Υ.ω :-τcιρυb6υει:: 101 1 ι·λληνι%οι,
ί.cωιi γρ6φει: «'Οτυν ι'νίι; ψι•zορψ.(γι·ί :-τρέJΤrι νιι ι·:-τι%ρυτιΊ· οτο
δωιυίτιο ποι βρίσ%ι:τω f1υθrίυ υιγ1j'1 ...»
Ο ι·ει,ι(_)γιο; Μι' Ί' u.; ( 1 S93 - Ι 97(J). %α0ηγηηj; τη; Λυογvrιφιω;
στο :-τυνε:-τιοηjμιο ΛΟηνι/Jν. οι: ο;,:πι%1j μΕί.έτη τοι• ·rριiψ�Ί:«ϊ)τυν
%(.(νΕί; ;ί'ψί'ι.(ί %(.(1 οι γιΊ vω τοιι %ί.υίνε. τι•ψ.(ννιι'τω η φι 1 z1j τοι•111».
11 ηi.ι%ίυ. bι·ν %ίl.Οορίζει το zv<>νo 1011 Ουνr'ιτοι1. 11 ζω1j τοι ι ω Ορ<ι'ι
:-τοι1 μ:-τοvι·ί \'(.( bιυΊ.ο:-τrί υν(ι :-τ(ιοrι οτιγμ1j μπcί. τη Ί<'ννηοη. ϊ)τcι.ν
οιψf1εί {να τrτοιο Ί'Γ/Ον<1; :-τριiοροι 1 Οr.(νί1.τοι 1 δημιοι 1 ρ'(Ι-ι ' !(Γ(rίί.ο
:ίΤ<5νο οτοι•; οτι:νοί> ; οιγrι:νι·ί:: %ί.(Ι ιδιυίτερυ ιποι•; ·rονι:ί;. Θίι. ;ψι'
:πι 6μω; οι Ί'Ονι:ί:: νυ. ΟΗ11ρ1jοοι•ν το ·ti-ΊoνrS:: r1.ι 1 1<1 ως μοιvαίο, hη λα
hή (J)ς Οέλη μα του Θεού %ίΙ.ι ι1τι το ί.('(ίΙ.:Ίl)μι'νο τοι•:: πρ6οωπο. ποι•
ι:r11 1γε υπ6 %ΟνΗ1. τοι•;. cπην JΤ(_)(ιγμυ.τιΊ.ί>Τητυ ι'Jη, {μι :-τι:Οίiνι:ι. υί.ί.cί
οι•νι:;,:ι;ει νr1. ζ�-ι. μι'ου ιπη <ΠΟΙ/(11 τη; ψι•οη;. b η ί.ιι.hιj οτη οτιψγ1j του
tλο1Ί .
Ο ΓΙ ί.οιΊ τυρ;,:ο; Ο έ ί.οντυ.:: νrι πυρ η Ί ορ1j οι ι το φίί.ο 1011
Λ:-τοί.ί.ι;Jνιο. :-τί1.τ{ρυ Ενί5; νέοι• :του :τ{Ου.ν�: :τρι5ωριι.. τοι• μr.τu.f1ίf\ωrr
ιπ r:-τιοτοί.1j του ,ω.οηγορηπι.ύ ί.6γιυ. 6;-τοι• μπιϊςιΊ των rί.ί.λων, 1011
r;ιίπορεί {νυ. :-τυψSμοιο ·rι--rον6; Ουν6.το1• ι·νι>:: νέσιι uνΟψ;ητου . τσι1
Ει•ίJ1Ί νοοι•. Ο :Ίίι.τrρυ; τοιι Ι Ιί.ύοιο; ψ)Γίχ νrι. 1u1.0r,1 ΗΙ. υιτιυ Ουνιί.
τοι• 101' :-τυι<'>ιοι'• τοι•. "{IUTI ι:ίzι ι•:-τοψιε; {)ΤΙ τον δηί.ητηvίυο11.ν ι:zU (JOί
1

•
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1()1 , ΕΠ[ΙΩ)j )jHtV μοV((ΩIΥ.()::: zί.ηυον()μο::: τη::: /l!''(<ί.ί.η::: ΠΓΙ__)Ι()[Ι(jl((:::
τοι,. Κατrφι•γι· οΓ zιί.ποιο ψιIzυ1υινπίο νυ 1· 1__)<,n1jo1'1 ωIτιί. ποι, τον
f\ιιοιί.νιζ((ν zω ιι<ι οιΊ :τl__)οοr<ι ι·Ι__)ι· τι::: ι·;τιΙ\υί.ί.ιi μ ι νι·; υ;τ() τιι ι'Οιμrι
ΟιI οίι'; ι'�ποι' vu zοιμηΟι:ί ο· ω•τιi το μι' Ι__) ο:::.
Lτον ιίπνο T(Jt' ι'ίΩΓ τον πυτι'υυ τοι• οτον ο:�:οίο ωι ιιγ�j(}ηzι, τι ι·ίzι·
οι,μf\ι.- ί μι· το γιο ro1 I zω rον ιzι'πι 1 ι· νυ τον (�οηΟ1jοΓι νυ ΙΙυι·ι τον
cίνΟ Ι__) <ιJΠΟ ;τοι• 1jτιιν 11 :τπ Ί Οι•νο::: γιυ το Ο(ινυτιi τοι•. Ο ;τrι.τι" Ι__) ((::: τοι•
(σ[ΟΥ.l_)ίΟηχι·: <(1 Ί. ωΙΤ() )jl__)()((_ 11 ((L)!' ( (:Ί:() τοιΊτον !ϊ'J(ι) (),ΤΙ 001' <ι ι' {_J\'!ϊ
%((1 ((Jl:() ((\'T(J. Οιt μ(ι0ιΊ; Τ<ι �(((\'Τ(( οzπιz(ι μι· Τίl. '(Γ(Ο\'()ΤU :Ί:01' ΟΓ
λ11 ;rο1Ίν»· τοι• ι'bιϊ;Γ rν<t νι'ιJ :rοι• τον ιιzοί.01•Οο1Ί ο1· :τοι• ι� μ ιιιιϊ::.ι· μι·
το '(ΙΟ τιJι• t •:ι,()ιΊ νοο. Ο Ι Ιί.ιΊ οιο::: τον ι,ι,·ηψπ :i:010::: 1\τ 1ν zrιι <> νιΊ>:::
τοι• υπιί,'Τψπ: «1:ίμω η ψι•zιi τοι• γιοι• οοι 1 ». zω λι'γ()\'Τ<ι::: ω•τrί τοι•
rΟωΟ!' ι'ν(( /l1%LJ() οημι-ίι,ηω. () Ι Ιλιiοιο::: το ((\'01:Ξ.ι- %((1 ι·ίι�!' γr__Hψf(fV((
τιι λόγι<ι: «2.'τ' flλtί01Ίr1. ο ι·οΙ Jς τωιι 11.νtiητων α1,()ριύ;τω1• .ϊf'(jΙΠλαvιι'τω
μfσα στηι· 1iγ�·οΗ1.. Ο Δ'ι Οι1 1·οος κt·ίτω vπφ,iς μt· ruτri φ αοη της Μοί ρας.
/Ίατί οιiπ yι ',ωτιfv 1ίτι1.1• κflλri να ζtΊ, οιiπ για τους ytη'Ι'ίς τοι 111 ».
ο ΙlλοιΌΤ<(l)J.Ο; :�:ω.ι. οι•νιοτιί ν· ((\'ΊψΠ(ιηΓ.::οι•ν οι <ίνΟvω;ωι το
0(!\'((10 των νrων ((\'0LJ{J):Ί:(ι)\' μι' την ()1__)0)j <1 l/.ΟΟΟψΥ.1] ΤΟ\ I το:�:οίJι'τη
οη. ΛιΊ-ϊ (!l''(%!'Υ.LJΙ!tι'νιι: «Ι/ρ fπιΊ 1•· flκο).01 1 Οψ101 1μt· TIJ ).οyικtί τοι 1
Λι·flξflγ(iρα. ο οποίος rιιιαrrtύνησι· rir111· .ϊ{Ο{J.Ι 'Ι' το πωΜ τοι•: «'Ηξι--ρα
ότι γι'ιΨΙJΟα ΟνητιfΙ2».
11 ιI ;πLJΙΙολιz1\ λιΊ ;τη γι<ι το Ο<ίνιιτο υγιιπη11ένων JΤ(_)ΟΟ<ιη<ιJν. Uι'ι
ο Ινδό; φιλόσοcιο; Ι'ιο'(Υ.<ινιίντιι ιΊι:-τυbίι:ιΊ τι; ψι•χ{::: νυ :τοοχ<ι>Ι__)!J
οοι1 ν προ; την r;rλι:Ξ.1j τοι I ;. ,,ΟΤ<ιν zcί:i:010:: <t'(ιι:τημι'νο; ου; :-πΟιί
νι'ι. λrι'ι. cιντί \'(( zλαίπ 0:Τ((ρί(%ΤΙΥ.(ι. ΟΥ.[<rΟι-- ίπ μr {ι)(_)ψότητυ ( ... )
6τι ο Κιψιο ; γν ωρίι:rι τι ι'ί ν ιι ι το zcιλιΌ τf(_) Ο '(L<ι zr,ί νον.
Ιι1η-ιbητωτυιι'ίοπ ότι rίνω !'l•.ft1 0ερo; zω :τοοοrυzηΘι,ίπ. 11 ιι-ιι'ι:τη
υ<ι; και η χ<ιλ1j οcι; Οι-'ληοη cι; γίνοι I ν cιγγελιοφόοοι. ;του Ου τον βοη
ΟψJοι 1 ν να :τροχωρ1jοrι στο χωνοιΊ ργιο μονο:�:<ίτι τη; ζω!j; ( ... ) 11
ι1 περ�ολιχ1j θλίψη οα; τον rμ:τοδίζει νcι προχωο1jοfι zαι zι_Ηη<ι
Οrομιcι την ψυχ1j τοι I Of πρι:iυyειcι r:�:ίπεb<ι».
1

1

1

Ο Ο(ινιιτο; είνω ένα σι1 μβc'ιν υτη ζω1j τοι• <ινt)ρCι·ηοι· τόσο φι•σι
χό. 6σο rίνω η γrννηυη. Θc'ινατο; οημαίνFι μεΤ<ψόl)ψιJυη. Τί:�:οτε
δεν χ(ινετω. το πcιν μετιψορφu1νετω. Η αν(ψνηοη του Ουνάτυι I ε:τα
ναφέψι τον cίνθρω:-τυ mην υληθιν1j έννυιcι τη; ζω1j;. Τυι• ι•:τενΟι1 μί
ζπ την ισότητα των ανθριόπων. τοι· μcιi.ω�cόνει την ψl'/!l μr τα:τεινο
φροσί�νη. τοι I οβί�νει τη μcιτωοδο;ία. τη φιλοδοξία zω την cιί.cιζο
νεία. Τον cι;τομαzρι•νει από τcαεινέ; zcιι :τοταπέ; :τράξει;. Με ένα
λόγο τον zάνει να οι•γzε\rτρcόνπαι στον εcιι.•τό τοι 1 zαι τον ηθιzο:τοι-
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εί. Το πλ1jρε; νόημα του θανάτου. που είναι η μέσω αυτού εξέλιξη
τη; ψυ;,:1j; του. θα τον zάνει ευτυχ1i.
1. «Ο θιίνu.τος ... ()υοιΊ πρu.yμιίτοιιι όιr.iλυσιc:. της ψυχιjς χω του σώμα
τος ο;τ · u.ίλιjλοι�ω (Γοργ/u.ς, 524!3)
2. «Κοινωι /υ. ΊU.Q ψuχιj χω σώμυ.τι ()ιυ.λι1σεως οι ιχ έiπtν η χρε/ττιJ!Ι»
(Νόμοι. 8281))
3. «/-/ χυ.λόJΙ εχ μυ.%ιίρων μυσηjριοιι, ου μό1ιrψ ε/ιιu.ι τoJJ θιίιιυ.το1ι θιιη
το(ς οιι :-ω%όJJ. υ.ί). · u.yαθόι1» (Εφημερ/ς Αρχυ.ιολόγω1' 1883. υιλ. 8 /)
4. «Ο θιiνu.τος ουόέιι ι)εινι5ι ε;τε/ %o.t Σω%ρriτη ωι εφυ/νπσ riλλο το
r)ι5γμu. το ;τερ( τοι θυνϊπου όιι5τι ι)ειιιr5ν, ε%ειΊ 0 το r)ιινr5 ιι {υτιν»
(Εyι_ειρι'όιο, [/)
5. «γα μειι εις γοι1• π νιυμ riι1 ω τι τα.ίνι)ε χο.λι·πr5ν: οιιό{1ι».
(Πλουτriρχοιι. Hθt%r.i. 110 13)
6. 9η αι). «Εστ/u.». rτελ. 424
7. ΤΙ'. Ec:keπ11r11111. «ΣυJΙομιλι'u.ι Ίi%%ερμον με το1ι Γχr1/π», μπιirfψ
Ν Κu.ζu.ιιτζri%η. Λθιjι1{1 1913, σελ. 40
8. Θι.iνατος τr5τ · ι'υυετω οππr5τι: %εν ι)η
Μοι'ρu.ι ε;τι%ί.u';σωσι. (Ανθ. Στοβ. ΝΑ, 19)
9. ,/Οτι-· ι)ε τιc ψιιχορψ1γιί, ι)ι'οιι να επι;φυτιj πι τω ι)ωμιπ(ω ικι/ι οιJ
σιyιj βυ.θε(υ. . . »
(Περωυνυ.γωγιj γί.ωσσι%ιjς 11λης %ω ιθιίιων του ι).ί.ηνιχοιJ λοοι5,
!Ίriτριι 1887, υεί.. 181, Νω {%ι)ουη, βιβλ. Νι5τη Κυροβ/ο)
10. «Ζητιjμυτι1 Εί]ψι%ιjς Λωηρrιrr(r1ς», /:·%1). Λ%ω)ημ/rι Λθηνu.ίν,
υελ. 105
/ 1. «η ;του JΙ ηπιι'ησιν ο).15οιJυιν φρι'JΙες υνι)ρu;ν.
Ευθι5νοος χει'τΙJ.Ι μοιριΜω θυνι.iτω.
Ου% ην ΊΟ.(! ζu;ειιι %rιλι5ν ιι.1πu'; οιιι)έ γονι�5υι» (! fθt%ri, 109 IJ-E)
12. «'Εξυπι ΊΟ.(! τηι Αναξrη6ρου ι)ιιiθιπιν, r;_φ ιjς ιπ( τη τιλι:υτιj του
ΠΙJ.Ιr)r5ς ανεφu;JJησπι, ,// /ι)ι;ιν θνητ6ν Ίεννιjυας».
1

1

1,

1

1

1

1
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ΨΥΧΙΚΛ ΦΛΙΝΟΜΙ:ΝΛ

ΙΔΕΟΠΛΑΣΙΑ
Λπουπιίιψιπι,ι πιιλωιίc; 1)111.λιξης τοι• tΙΠΙjΟΙJ (-JωμιΊ. Λιιλοπιiνοι•

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΗΕΜΛ τη:: ομιλίιι; τοιJ (-). Λ1,ιί.ωτϊινοι1 1jων η ιι)ι6της τοι ψι1zοhι1 νιψι<ηιοι• :το,, Uγπω lbεοπλιι.σίιι.. Ι:ίνω η ιι)ι6τη::
τοι1 οργανιομοι• ποι1 μπιιτρ{;rι-ι την ιl)έιι. σε φαινιi μ ενιι. υλικά. Τον
6!_Η)ν ΓχρψΗ.μωωίηοε πιΗ,·ηο; ο Uίι,ιπ ιlc ( ίι·οs το 1 <J(JO. '(Ι<,ι νυ zιφιι
χτηρίοΕι την Επίh(_) ωτη τη; ι•πιψοi.1j; τοι• ι•πνωτίζοντο; οτον ι•πνι,ηι
ζ6μενον. Λ(?y6πριι ο ( '1101"0\\'icz {ι)ωοι' οτον ιiρο την οημ, (_)ιν�j τοι1
οημιωία, δηλ. την ι0 :τίι)ψωη τη; lb{u; Γπί τη:: Ύλη;. Ο Δυρ/\ίνο::
πρrίηο; εοποι·1ι)ιωr το <f ιιιν6μrνον ω•τιi. οτψ• 1ιορψj τοι• μιμητιομοι1.
ποιJ πιψcιτηρείτω 6τιιν {νιι ζι(1ον cιφομοlίJ·>ν,ι /\cιΟμιυίω:: το zρι,·1μιι
}{((1 τυ οχ1jμα ΤΟ\! Πi'(_)ι/\ω.λοντο; '(Ι(( ΟΥ.ο:τοι'•:: ω1τοοι ,rτηρψπω; ij
cφι1νη;. Σχπιχ(ι μr τον μιμητιομr5. ο (-). Λυλιιπϊινο; υν{φι·ρι' Ί<ι
εξ�jς:
0
«Στι; ιπ6τ:π; Υ.ιιι την {ρημο i'ΠΙΥ.ψιπί ο Υ.ιτρινωπό; ij ο '(UlίJ 1bη::
χuωματιομ6;. Στι; 7!01.ΙΥ.{; zι/)!_Η<. ()JT0\ ΤΟ λcιμ;τρ6 cί.οπρο Ζί_ΗΙ ψ(( ΤΟ\'
χιο ν ιοιi ι1 πcί.ρχι'ι μονίμω;. /\U:τομι' τι; ιι (_) Υ.οί•ι)Γ; Υ.ω τοι•; i.υγοι1::
(ωπροι1 Ο Υ.6ομο; των ψυλλωμ(ιτων ι0 ίνω ;τρcί.οινο;. 6πω:: τιι
f:\ατοάχια. οι cαρίδι0 οι οιιι•ψ;. οι Υ.<ί.νΟιιροι. Οι Υ.(ιΟεπ; '(!_)(ψμ{;
οτο ζ{f\ρο Υ.ιιι οτην τίγρη ι0 νcψμονίζονnιι τri.,ίω:: μΕ την ζω�j των
Οηλrιστιχιί1ν ω•τι(>ν :τοι1 ζοι1νr or 7τrδιϊιδι0 μr ψηλcί. χ6ρτυ 6:τοι1 το
πι2cωινο ΧlΗ�μcι το {χοι1 ν Υ.(ινι'ι πι•ρόzρι•οο οι Υ.ιιι•στι Y.r; ηί.ιιιΥ.{::
cατίνι';. Τcι ζιί>α ;τυι• t'χοι•ν bι(ιιπιΥ.το δέρμυ. ό7τω; ο I Ιcί.νΟη(_)υ:: Υ.ιιι
άλλrι, Υ.αι χcιτοι-,.:οί,ν στα bϊωη 1j cιν!:'f:\cιίνοι,ν ιπυ δ{ντ(_)υ τη νι•χηι.
ιιφομοιιύνονται τrλrίω; μr το zριύμcι των φιιλί.ωμciτων 1j των χλιι
διιύν. Ότυν {να ζιύο ιιναyΥ.cωΟεί ,, αλλίί.ξει διυμον�j. 7Τ<ιψιτηψίτω
ταχεί(( ij Υ.αι [)ρcιδεία αλλαy�j τοιι χρωματιιηιοι1 τοι• ζι/>οι•. Υ.ι· υυτ6
οφείλετcιι στην λεγιψένη χρωματι%1j λειτοι1 ρΊ'ία. Δηi.cιbij. με την
χρωμωιχ�j λι'ιτοι1 Qγίιι γίνεται οι1ιπολ1j χω bιcωτολ1j των χρωμοψS
ρων χι•ττc'ιρων τη; επιbερμίδο;. !Ξίνω τόση η δί,νυμη οτην cιφομοίω
ση τοι1 χριύμcιτο;. ιί)στε μεριχc'ι ζώα cιλλc'ιζοι•ν zρίίψα ανάλογα με την
ιύQα τοι1 έτοι1 ;. όπω; η ερμίνα. Υ.ω ο λα'(6; στι:: 7τcιγωμένε; χιΔρε;.
ποι1 τον χειμιύνα έχοι1 ν c'ωπρι.-:; γοί,νε; Υ.ω το χαλο%αίρι χίτρινε;.
Τα πρωτεία όμω; στην αφομοίωση του χρuηιατο;. την έχει ο
Χαμωλέων. «Στα ταξίδια μοι• - λέγει ο Τανάγψι; - χω μϊιί.ιστα στι;
1

1

0

1

;.

;.

;
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Κuνuρίου; ν1jσουc. cιγόραζcι Χαμαιλέοντα;. τοι•; έδενα στο ;.,:ό,σ:ινο
παρcι:τέτuσμα τη; ;.,:cφ.:τίνcι; μου. ;.,:cιι όταν yι•ριζα σε λίγο. δίlσ;.,:ολα
zcηόρ(:)ωνu νu του; διcι;.,:ρίνω».
Η 0cιλασσιν1i yλcόσσα αν μείνη λίγι'; ώρε; στο βι 1 ( ➔ ό τη; f:Jάλασ
σcι;. c.ιποτυ:π<�'Jνει <ΠΟ δέρμα τη; όχι μόνον την cι:τόχρωυη. αλλά ;.,:αι
τc.ι στίγματα κω τcι ηχόν ι1 ,Η:ίρχοντα :πτραδ(ι;.,:ι<ι. σαν δηλcιδ1j νc.ι
:π.ιίρνει φωτογρω,ία τοl' βυθοί-. ΙΞίνcιι δί•σκολο zcινεί; νcι ξεχωρίσει
τcι κcψο1 1 ρcί.κιtι οτυ f-\ ρ (ι;,:ιιι κω τυ. βατοα;,:<ί.χιυ οτc.ι πρc'ωινc.ι φυλλ<,'J
ματcι.. Στrι f\'L'<J(_Jrίu. μει:ικcί είδη ψcφιοι•. ωτοτl':τcόνοι•ν τ6ιJο :πολι1 το
Ι.(_)t/ηω 1οι 1 νιί_iοt Ί :-ωι· ο�·ν μ.,ορι·ίc ν<ι τυ ()1α;.,:ρίν�'ι; cιν ω\ιΊ(ιιπιc το
\'ί ('(),

Lίνω γνωστη η ιστορίυ τοι• Ιcιr.<όβ στην Πυλω(ι ΔωΟ1j;.,:η χω ο
τρό:το; :τοι• [L,ύρεσr νc.ι ξεγελcίσει τον :;τεθερ<5 του. υ Ιιοω'Jf-\ ιτι•νε
φc.ι'Jνησε με τον Λcί.βυν. τον :;τεθερ6 του. νc.ι παίρνει γω φί1λυχη_1υ των
:;τροβϊιτων του μόνον όσυ cψνιιί Ου �'γεννούντο π<φδυλιί 1j μυί iι_Ψ.
Τα cίοποcι Οα 1jσυν του Λϊιβc.ιν. Βέβc.ιι<.ι. στα :;τριif-\ατυ τοι• Λιίj\υν
:-τοί.ύ λίγu μc.ιί•ρcι υπ1jρ;,:cιν 1j μ:πορ�:ι κω κ<.ιθόλοι,.
Το γεγονό; αυτό Ou πcιρεr.ίνησε τον Λϊιβcιν νυ <'>εχΟει 11 ω τ�:τοιυ
συμφωνία μr τον γυμβρ6 τοι 1 • Σίγοι•ψ.ι Οα ί.ογιίοιυζ�' :-τιiοο λίγο Ου
στοίχιζαν τα Θ.uzτριι μι' ένυν τrτοιο φι•λ<ιzα ποι• ι)rν ζητοί l οε ο;,:�'
δόν τί.ποτε. Αί.λcΊ.. ο φωτιομένο; luzuJ�. με βϊωη την λυϊχ1j πείρυ γι<ι
την επίδρcιοη του ;,:ρuψωος στο :;τεριβc:ίί.ον. δέχΟηzε rι' ιωηj την φω
νομενικc:ί εUιχιστη αντuμοιβή ν<ι φυί.ϊιξη τrι :;τρόβc.ιω του πι:Οεροίι
του. Κω ετέΟη «ε:-τί το έργον». Ξ<Ί.πί.ωσ�: χ<.ιτcί την εποχ1i του οργυ
σμοι• των προf\ϊιτων. cπcι μέρη που τcι πότιζc.ιν. ξεφλοι�δισμένυ κω
αξεφλούhωτc.ι zί..αριcί. c.ινuzατεμένα rπίτηhε;. γι<ι ν<ι δημιουργψω
:;τοικιί.ίu ;,:ρu'Jμc.ιτο; <ί.σπροι• κc.ιι σκοι•ρου. UJ<Πε. η 1:νυλίωγ1j του ΧQ<JJ
ματο; των κί.υδιιίJν ν<ι �c πιδρcί ιπην φαντυσία των εγκ1iων πuοβcίτων
γιιι να αποτυπu·Jνοι 1ν στα έμβουϊι του; τον 6ι.:πλc5ν ω•τc5ν χρωματισμ6 1
Και το αποτέλεσμα 1iτο νcι γεννηΟούν περιοοόπου μω\,Η1. 1i :πιφδυ
λ6.. Κω. χρονιά με χρονιcί. τυ παρhυί.<ί :-ι.ω τυ μωi ρυ '(ίνιι.ν τι1.
περωσc5τερα. Στο τέί.ο;. Ριέ[)ω<ι. κυτυί.υβυίνετι π6σο «λίγο» πί.1i
ρωσr γιυ φύί.<..ιzτρα των προ[-\ϊιτων τοι• ο Λ<ί[)u.ν...
υ 0. Λυί.ω1<ίνο; υνεφέρΟη δω μυκρuJν κu.ι οτην ί.ηομένην
στι'(ματιz1jν I δεο;τί.cωίυ.
Προέρχετc.ιι. συν1iUω;. ι.ι.ι-τc5 τρόμο 1j απι5 υσπρίυ.
«Σχετι:-ι.ή πυοu.τήρηση έzυμε ο J> t1ilips στην Λφρική. ΔιΕπίcπω<π
ότι Τ(.( έμr-\ρυιι σκοτωμένων ζuJων, ΠCJ.Q01'0L(ί.ζουν οτίγμυτu. CΠΟ μέ(.)Ο;
cιzριβu'1; αείνο ;του η σψ;.ίρυ χτύπησε την μητέρυ του;. 11 νr,zροψιί1.
εγκι Ί οι• u.γριω�υτσί·ι.υ; έδειξε ότι το έμ[)ρυό τη; είχε οτο μέρο; που
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χτυπήθηκε η μητι:r__Jυ του μιυ %()%%ινη f\οιΊλu. Ο Ηοfrη;ιη, bιπ•ίJι,γτή;
οφuγείων τοιJ Κιέλου, uνυφf\_)π 6τι τcι. rμflvι•u των f"(Υ.t•ων uγrλύ
δων που Οuνuτc,1νοντω μr rιhι%(ι %rψφιιϊ φrοο1 ν οτο μ(οο; τοι• ;ι_τι
π11μuτος, το οημι'ίον 101 Υ.U(_)φιοιΊ πnι• zη•πηοr την U'fFl.6.hu.
Ο Neιιg,ιr-ιen υνιι.φrvrι την πrοίπτωοη Γν6; υτ6μο1• οι' ωμιι.τηvή
π6.λη μετcιξιJ ι:ν6; Κοζ(ι%οι• %ω rν6; Γ(ιλί.01 ποι• 11τuν τ6πο (ντονη
η rντύπωο11 τοι1 ίJJOTF r:τuOi' h!'Q/lO'fί)Uφίu :τuνομοι6n:τη των πλη
yιι>ν ποι1 υπ(οτη ο Ι'ϊιλλο; ωτ' τον Κοζ(ί%ο Υ.ω οτu ίhω ίΙ.%(_)ιf-\ι;>:::
μέρη.
Lτψ1 Ι>6Υ.u Μοντίνα. τη; Ιτuλίrι;, %ιίί.εοιιν 01· (νrι μονιωηjvι τον
νεcφό ξι•λοι1ργιi Τιcιντοί νu ι'!ιοvΟ01οη τον ':Ξί•λινο Lτω•v6 :ωι• :τ6.νω
του 11τuν Υ.U(_)ψωμ(νο; ο Χvιοτ6; ((:τ6 :ιππιι0 ιψ(νο ;ι_cψτί. Ότιι.ν ο
ξι1λοι1 λογ6; Οέληοr. μετιί την ι0 πιι'!ιιivΟωοη τοι• Lτω•vοιΊ νιι. Υ.Uί)φ<;>
οη τον Ειπω•(_)ωμένο. rνιωοε τυ νΓι' (_)U τοι.1 νυ :τι1.(_)cιί.11οι1ν hι6τι είzr
την rντιJπωοη 6τι το %(ψφωμu ω•τ6 ήτιιν ι-·:ωνcίληψη τοι• μuvτι•ρίοι•
κω 6τι την επιινr'ίληψη την r%cινιο ω•τ6::: ο ίι'\ιο:::. Mr :τολί.ιj f\ίυ τον
πτίι0 οcη1 νcι πλ,ι ιι,1οι0 1 το %CίQ<Ι ωμιι. Τη νιizτυ. 6μω:::. ο 'Ξι•ί.01 (_)'(6:::
f\cισιινίοτη%Ε ωτ6 φψι·ο(ι ι-\νιο ιοιι %(ιι το :τ(_)ωί 1· ίι'\ι0 ιι:τοτι>:τωμrνι'; τι;
πληyr; των πcιΟιι)\' τοι• Χι,ιοτοιΊ (Π(( zέvιυ %((l (JT(( :τ6hιυ τοι• 1
Ιlαι:_1r'ιξι0 νη :πvίπτωοη οτ ιγμ<ιτιΥ.ιj::: ιbιοο:τί.cωίιι; ι0 ίνω τη;
Ι'εομcινίδο; Τrοι'ζcι; ΝιSίΊμαν :τοι• zι>6νι<L u:τηοz6ί.ηο1· την ι0 πιοτήμη
κω τον τι•πο. Ί Ιτcιν μιcι ι1ΟΠ[JΙΥ.1j ;-:cηcίοτcωη :τοι• ανιzνrι•rτω ειΊΥ.ο
λα με την ψι•χαν(ιλι•πη τοι1 Φο6ίΊι')_ ΛιοΟ11μcιτcι. 6πω; η αντίληψη τη:::
cιμcφτίcι; κcιι ο π60ο; ι<ΞιλcωμοιΊ με τψ' τιμωvιcι 1°:τιbψ)l'Ο<Lν ι·πί τη;
ίi λη; χω Π(}ΟΧ<ιλοι•Ο((\' την Πt'[JίF[J'(I] δr[JμΟ'((_)((ψίυ. Υ:τηvrτριcι οτο
ι0 πάγγrλμcL. 6τcιν ιjταν 20 χρονu·>ν, β;/ιχΙJΥ.ί' μια μrψι or Υ.c:i.ποιυ :τι ι1χαyιά κω cι::τ6 τ6π τη; rμι0 ινrιν δι{ιzι•τοι :τ6νοι οτη (_)cίχη Υ.ω οτη
μέση χω r'ιοχιοr νcι Π(.Η)(φcΊλλετω cι:τ6 ο:τcιομοι1 ;. Το 1 ()26 Ο[Jrψατί
οτηχε πω; 1jτcιν στο Όρο; των [ί.ωι.11ν ;-:ω rνιωοε ιο;ι_ι 1 (__)6 :τόνο στην
cιριιπιοοιj :;τλει•οrί κctι ι'τι>εzιο cι:τ' ω•ηjν αίμcι. Το :τερίι· ι>Ί'Ο ι')ιο 1jτυν
6τι τοιi το γιν6τcιν χ(ιΟε Παοcιο;,,:ει•1j. Ι'νlεΗί. :τctροι•οίcωr oτct zέ ι> ιcι
και οτcι π6δια τον τίi :τον των 111.ων τοι• Χοιστοι•.
Ιlεί__)ι:τΗίJσει; ιδεο:τλcωίcι:::. ιδιυιτέρω::: cιναcrέροντω Υ.cιτ6 την
εyχιψοπι•νη. λ6γω τη; ε;cιιοετιχιj; rι•αιοΟηοίcι; τη::: '(l1 νrιι;-:6;. cι:τ6
τοι•; αρχαίοι•; 1jδη χρ6νοι•;. Ο Εμ:τεδοΛ1j; λι'Ί'fι: «Την Υ.ατr'ι την
σι•λληφιν τη; '(L'νcιιχό; μορφοι_ΊσΟυι τα βοrφη. :τοί.ί/ι;-:ι::: '(UQ ανδοι(ι
ντων ;-:cιι ει;-:6νων ηρcισθησαν γι•νcιίχε; ;-:cιι όμοια τοίi τοι::: c.ι..ιέπχον».
Γι· cιι•τ6. εοΊ1 ν1jΟιζαν οι cιρzcιίοι νcι στολίζοι•ν τcι ο:τίτιυ τοι•; με
ωριιίcι αγc'ιλματcι. γιcι νcι γrννοίiν οι '(t•νcιί;-:r; τοι•; 6μορcr,α :τcιιδι6..
Την παρί'ιδοοη τοι•τη τη βρίσχομιο ;-:αι ιπην Ιωνίυ. ΕΥ.ιοί. τα ι•:τνοδω1
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μάτια των νεονύμφων τα στολίζανε με ωραίες ειzόνες ζωηρών παι
διών για να α:-τοχτούν οι γυναίzες ωραία :-ταιδιά. Και ο Παρcιχελσος
δέzεται ότι είναι δυνατόν η ιδεο:;τλcωία των εγχύων να επιδράσει
zατά διαφόρους τρόπους στο έμβρυο.
Ο 0. Λαλα:-τ(ινος ανέφερε μfριzές περίεργfς :περιπτώσει; ιδrο
πλασία; επί εγzύων. Στη Νορβηγία. μια γυναί,ω γ{ννησε δύο παιδιά
«σημαδεμένα» zcιι τα δύο. Το ένcι είχε στο αυτί ένα εχσciρχωμα.
όμοιο ενός επιβάτου ποι 1 είχεν η ι'γzι•ος τυχαίως αντικρι1σει στο
τραίνο. zcιι το άί.ί.ο 11τcιν ω.λοί0ωρο. σαν ένα φίι.ο τοι• ουζι1 γου τους,
:-τοι, είχαν γνωρίσει σε ταξίδι. Κcιι στις δυο περι:πτu)(Jεις. η έγχι1ος
είzε δοzιμάσει τρόμο. μ11:πω; γεννηθεί έτσι zω το :πω<')ί_ όπερ χαι
συνέβει! Ένα :-ταιδί στην Ολλανδία γενν11Οηzε με ένυ ι'κσcφχωμα
στο ί.ωμό σε σχ11μα zάμπιας μιυ κάμπια είχε :πέσει στο λαιμό τψ:
μητέρας του. όταν 11ταν έγzυο;. και την τρόμαξε, τόσο δυν<ιηί. ύκηΕ
α:ποτυπuJ0ηzε <πο έμβρυο.
Στην Ελλάδα. προ 40 ετι,Jν. η Χρυσ11 Καλυϊτζίδου. υπό τις
Καστανιές τη; Ορεστιc1.δος. σε μια εγχιψοοι•νη της :πί'ρνc,"Jντυς <tΠ<5
μια γειτονι6 του χωριού της. «ί.ιμ:πψηηχε» zυτ<t zυριολΕξί<ι ένα
οί.οzόzzινο τριαντ6φυί.i.ο σ· έναν κ11πο. ΔΕν άνΟι•ξr οτον Πί'ιρrωμύ
zαι το έzοψε. βάζοντ6; το. zατ<1 την συνψ·)ειυ του τ6:ποι1 της, οτο
δεξί τη; αυτί. Η ιδιοχτ11τριυ του r.11που είδε ποι 1 ι'zοψε το τριανη1.
φυί).ο zω την uJψι ποι1 το κρεμούσε στο αι 1 τί της. φ<;Jν<ιξε: «Λχ 1 τι
μούzrινες. Μοι1 zοψι·:: το zαί.ύηρο τριανηί.φι•λJ.ο 1 » 1 i Κ<ιλυϊτζί<')ου,
ντροπιωπηzε zω τcιρcί_zτηzε μuζί. Όταν γέννησι. το κορίτο, της
έφερε στο δεξί του μ6γουί.ο ωτοτι:πωμένο ένrι τρυντcί.φι1λί.ο. υχuι
βuJς στο μέι,ο; ποι• υzούμπηοε η ίδιrι το zίηιμένο τριυντrί.φυλλο 1
Ο 0. Λυί.uπr;_νος ανέφΕρε επίσης πιι,ι:πτuJσιις. :που η φυντuοίυ
zω η βούληση. bηλ. η έντnνη σzέψη ιπέδψωr: στην λειτουvγίrι.
οργ6.νων του σύηιατος, 6πως το οτομ6zι. τu uγγιία, η zuρbι<t.
Άί.ί.ωστε, στην αρzu.ίυ εποz11, οτι; ΙνΜες. Ιlι ι, σία. Λίγυπτο.
Χαλδυία. Ρύψη zυι Εί.ί.ύδυ. ι 1 π11ρzυν μέ()οbοι ν<ι f)<ί.ζουν πς ινέρ
γFιυν την φαντυσίrι. των υνθρCJJ;των '(ιίl. ΟερυπευτιzοιJς σzοποι1;.
Υπ6.ρzει, εξηzοί.οιJθησε. συνψJω; μία ψυzιz11 Π(..ΗJ011λωοη :ποι 1
εzφρϊιζετω με μιrι ζωηρ11 r.ω επιμόνως δωτηρούμενη ιδέυ. 11 ψυzι
zή ω•ηi προσ1μ.ωση φιορνΕι μείωσι των r1.ωΟψπων. zrι.τ(ί.στυ.οη οτην
οποίυ μ,-τορεί νυ εμφανωί)ούν 6ί.υ. τ<ι. πuρυ.τηρrη•μενυ ψυzοσωμυ.τι
·r:cί_ φων<5μr:νu. μετcι.ξιi των ο:τοίων zω η ιδΕοπί.u.οίu.
Στα υστεριz6. zrι.ι νευροπu.Οή rί.τομu γίνετω ένu ι:ίbος υΠΕ(_)(fΑJ(_)
.,
τuJσεω; 11 υ.ντίΟετu. ε%ΤΟ\Ιύ)(JΕ(J)ς.
1-1 υπερφ6ρτωση ή εzτόνωση υυτή, είνυ.ι ένυ; οημυντι:r:<5ς ουντΕ-
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λεσηiς στα εκδηλούμενα φωνόμενυ δωτυρίιχής του αγγειω�ινητι
κού συστήματος κω αλλοιu10Ης οτην διίί.πλυοη των ιστι;Jν, γωτί μ'
αυτή επέρχrτω χυλάρωση στυ τοιχί;ψατυ των τριχοrιδί;JV uγγείων,
σε βίLUμ6 που μποvεί Vίι f-\γη ορ6ς zω υίμυ <πους ιστοιiς.
11 τέτοω επίδρυση γίνεται 6χι μόνον mίι υιμο4ΑS l_)υ υγγι0 ί<�, αί.λ<ί.
κω στοι1 ς αδένες !'ΚΚQί<πως. 11 ιδέυ, κ(ηω υπ6 ωρισμένοuς 6ρους,
έχει την ικίιν<Sτητυ νυ ΠQοκυλrί διάφορες οωμυτικές εκδηλuJοι·ις.
2::την ιδεοπλαοί<ι γίνοντω μετ<ιf1ολές κω <tλλοιιϊωεις οτυ διάφοψ�
όργυνu και διατυρcί.οοrτω η κανονική λrιτο11ργίu τους. Κυτά την
ιδεοπλασία, το ϊιτομον κατ{χπαι rπιμ6νω; uπό μω ιδέα φ6βου ή
πίστης, ποιι οι π<φιωτ<ί.οος <Πην συνείδηση είνω ζωηρ6τ<ηες και οι
εικ6νες ποιι κιφωρχοιiν τ6οο ζωντ<�νές, ι1Jοτr να μη δωφέρουν υπ<S
HL γεγονότιι πο11 <ιποκονίζοι•ν.
11 πvοο11λωση της ιδέας οι•νεπιψ\Η'ι την υψιίvεοη -ι.ω :-ψοκυλΕί
μι-ίωση των αισΟήοεων, μι' υποτέλεσμυ την πvυγμυτοποίηση. Θ<�
fLΠΟQΟί•σε να πει κυνι' ίς 6τι ο ψιιχοδι1νυμωμ6ς. ποι• ΠίLρίί.γπ 61.υ τυ
ψυχικϊι φαινόμενα, ι0 ίvω ένυ είδος εξυίΊλu)σι0 ως της �Ίλης, 6πως με
τον ηλεκτρομuγνητισμό, τις υκτίνΕς Χ 11 υπrρω1δεις, υλλ<ί. μΕ ιδι6τη
τες ασυγκρίτως ίινu1τrψς. Ενιό λ.χ. οι κοσμικές αχτίνες ιιπορούν να
περάσοιι ν μολί•f)ι πcιχοιι ς πένπ μέτρων, ένας uαβδοοχόπος μ.,-τορΕί
νcι υνcικαλί1ψει ουσίες σε βίί.Οος και πέραν των I UU μέτρων uκόμα.
«Το σί1μπcιν - είπε ο Θ. Λαλαπϊινος - αποτελείται ωτό ένα χαι το
αυτ6 δημιοι•ργικ6ν στοιχι0 ίον. Τα ζuJcι, τu ψι•τcί. οι ίί.νΟρωποι, είμαcπr
μέρος μ ιας δημιοι•ργικής διιν6.μrως, c�πό την οποίυ r,ρχ6μαmε -ι.<�ι
στην οποία επιιπρέφοιι με. 2::αν ένα μέρος και μεις αυτής τη; δημι
ουργικ�iς διι vcιμεω;. έχομε χαωπληκτικέ; ιδιότητες. υπεράνθρωπε;
ιιποροί•με να πούμε, που καταπνίγονται μέσα στην υλικ�i συμπύχvω
ση του θείου στοιχείοι• ποιι μας αποτελεί. Ο Επίκτητο; ίΠις διατρι
βές του. μας το λέει: «2::ιι είσαι απόσπασμα του θεοί�. έχεις μέσα σου
χcιτι που είναι μέρος εκείνου. Γιατί αγνοείς την ευγενιχή σοι• κατα
γωγ�i; Γιατί δεν γνωρίζει; uπ6 ποί• έχει; έρθει: Δεν γνωρίζει; ότι
θεόν εξίωκείς, θεόν περιιι,έρει;:».
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Η ιδεοπλασία κατά την εγκυμοσύνη
Το μέγα θέμα
Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της επισηjμης, η ψυχική ζω1j
του ζεύγους και ιδια(τερα της εγκυμονούσης αφήνει ανεξ(τηλα εντν
πώματα στο ;ωοφορούμενο έμβρυο, που επηρεάζουν τα μέγιστα την
νγε(α, την ψνχικ1j ισορροπ(u. και το χαρακτήρα τον κu.τύ τη μετέπει
τα ζω1j τον.
Ο «Ιλισr5ς»

Οι απόψεις του Πλάτωνα
Πρέπει να προσέχει κανείς ιδιαίτερα τις γυναίκες στη διάρκεια
της εγzυμοσύνης τους, ώστε η εγκυμονούσα να μη διαβιεί ούτε με
πολλές ηδονές, ούτε με πάθη, ούτε με λύπες, αλλά να ζει κατci τυν
χρόνο αυτό, τιμώντας τον, με χαρά, με πραότητα και με καλή ψυχι
κή διάθεση.
***

(Νιίμυι, 792 /;)

Ο άνθρωπος πρέπει σ· όλο του το βίο. κυρίως όμως κατά τον
χρό νο, της αναπαραγωγής, να προσέχει και να μην πρcί.ττει τίποτε
το νοσηρό. το άδιzο ή το βίαιο, ούτε στο ελάχιστο, διότι, κατ' ανά
γzην, όλα αυτά εισχωρούν χαι αποτυπώνονται στις ψυχές και τα
σώματα των εμβρύων, ύJστε να γεννιούνται παιδιά από %άθε άποψη
μηδαμινά. Ιδιαίτερα μάλισ τα, αείνη την ημέρα 11 τη νύχτα (της σύλ
ληψης) πρέπει ν· απέχει απ· όλα αυτά. Η αρχή της Ζωής είναι θεμε
λιώδους σημασίας.
(Νιίμοι, 775!) - Ι:Ί.
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Ίί)Ι' /,/:'Χ ι\ΙL!ΝΊΊΙ/:'

Λένι' πω; η ιιγrmη τη; ιινΟuωπ6τητιι; ι'ίνω η μεγαλιΊπρη ιιπ' τι;
cιρετr;. Τη 0(ωμιίζω Υ.ω ξrρω πως τη [)ρίσκΗ ,ωνείς στις 1'1JγΕνι%ι';
ψυχές. 11 δικ1j μοι 1 φυι.11 ι'ίνω πολύ μι,ψ1i, οι σκέψι'ις μου πετάνε
πολιΊ χcιμηλϊι π(ιvω υτη γη... Αγcιπι/> τιι ζc(>α, τα τυριιννιομένιι %αι τιι
πrριφροvημένιι, κω δι· μι' νοιι:ίζrι κιι06λου 6τιιν μr κορ6ίδπΊοι•νι',
ακσίιοvτάς μι' νιι λέω ότι ιη 1 ν1'ννοοιΊ μω ;ι_cιλϊ•πψι μ' ω•τά πιιρίι μr
τους πι'ριοο6τΗJΟt•; αvΟρι/ητοιις που 011νιηrτυ'�.
Ότιιν κιινι·ίς μιλψπι μr κιίποιον μιιηi uψιι, σιινψ)ως του φΟ(ιvει.
δεν ειν' έτσι; Εyι() τοι 1 λι11. ιοτοv πrί\'1U Οι'λω νιι φύγω, %ω ξωρvιάζο
μω 6τι το πρι5οω:-ω ποι 1 μιλι(1 δεν τόχει κάνΗ πριν ιιπ6 μrvrι. Μα δε
οπνοχωριέμαι :τοτι' μι' τη οι1ντ(_)οφιά rvιSς Ο%ιΊ i.οι•, ι'οτω κι· ιιν t>E
yνι,φιζ6μαοπ. ϊ)τιιν 01 νιιντι(1 ένα οκίiλυ που περπαπί μονιιχός του,
οι 1 χν(ι οτιιματυ'> κιιι τον ρωτr(> πσι• πάι'ι. Μιλιίμι· λίγο. %ι· ιι%6 μιι. αν η
χυ11βέντrι μας δε μας :τάι, ;τοιι Οrvrί, μο11 κι1νι:ι καλ6 να τον κοιτάζω
χcιι να ποοοπαΟι(> νrι /LTfω μέσα ιπι; σκι'ψΗς τοι,. Οι Ο%1•λοι {χουν το
μεγ(ιλο ;τλεονέr.τημιι 6τι δι·ν μ:τυροιΊ v νrι κρυφτσι:�v. κω η πrιριιδοξο
λυγίιι τοιι Τcιλλ1° i.;ρcινδο1•, 6τι ο λόγο; rφrυρέ0η%ε cn' τους ανθ(_) U)
:rτου; yιcι να χρίi βει τι; σ%ι'ψεις τοι 1 ;. bι'ν μπορεί νrι rφcιρμοστεί σ·
αι1τοιΊ ς.
Ί�τοι μπορώ να οτα0u) ολ6%ληρϊς ώψ; ο· έvuv κάμ,,ο βλέπο\rτα;
το κοπάδι να βιSσκι'ι.'Ενα; ψυχολόγο; αωΟάνετrιι τη μεγαί.ύτεοη
χαρά. όταν πrιρατηρrί τη φι 1 οιογνωμία ενός ycϊίδαρc'σ:ου. κι· ότυν
μάλιστα τα yαϊδουρc'αιcι είναι ελε�Ίί-)ερcι. είναι ω:όμη πιο ενδωφέ
ροντcι. '[να γαϊδοι•ρϊι;,:ι σαμαρωμένο δrν είναι τ6σο ε1,.;,:(ιρωτο.
τόσο φυσικιS. όοο όταν είναι αφημι'νο ελείiθερο. Και τούτο δεν είναι
καΟόλου εκπληκτικό. Κάποτε στην , Ισω έζησα για :ιολί• ;,:αιρ6 έ;,:ο
νπις γι· α;τοκλειστι;,:1j υι•ντροφιά ένα γαϊδουρcίκι. Η μοίρα μα;
ένωοr. Εγκαταστ6.θηκα σ· ένα μικρό ;,:αλυβά;,:ι στη Μαρίνα. κω το
yαϊδοι•ράχι χατοι;-:ούσε δίπλα. Είχα χ(ωει οί.ότεί.α τον ί•:τνο μου
στις απυ:τνικτιχές κάμαρε; τοι• ξενοδο;,:είοι1 και zαλοδέχτηκα την
;τρόσκληση τοι• φίλου μοι• Αντιόvιο νcι καθίσω στο καλι•βάκι του
όταν α11τ6; θα :τ11γαι νε για ψcιρεμcι στη Γκαέτα.
Ήμοι•να θω.•μάσια βολεμ{νος ανάμεσα στα καλάθια ;,:αι HL
ιι•αράδικα δίχτυα. Κι· ανεβασμένο; ;,:αβάλα σε μιcι ανα:τοδογι•ρισμέ
νη βάρκα. έγραφα μεγάλα ερωτικά γράμματα στη θάλασσα. Ότcιν
1

•
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βρcιδυαζε, zαι το σούρου;το πλημμυρούσε το Υ.αλυβάΥ.ι. ξα;τλωνό
μουνα στην ;τλεχηi zούνια μ· ένα λε;ττό σzέ:τασμα. έχοντας για προ
σzέφαλο την ανάμνηση μια; ει•τι 1 χισμένη; μέρα;. Αποzοψιόμουν((
με τον αχό των z-ι:μάτων zαι ξυ:τνο-ιΊ σrι τα zαρr'ιμαΗι. Κάθr ;τρωί
ερχόταν ο γείτονά; flOL'. το γερ<ισμένο γαϊδουρrιΥ.ι. zαι περνόντα;
επίσημα το zειr,cιί.ι του ανάμrσα στην :τόρτα. με zοιτοίi σι' ;τροσrχτι
zcι.
Αναρωτιόμουνα :;τcιντα γιατί στεΥ.ότανε εΥ.εί έτσι αΥ.ίνητο. zι · η
μόνη εξ11γηση ;του βρ1iΥ.α. ψαν ότι του άρεσε νcι μr zοιτcιει.
Έμενα 0αι•μάζοvτάc το. ξα.,-τλωμένοc χι· αγουροξ-ι•:;τνημένος. Υ.αι
μου άρεσε zω μένα να το zοιτάζω. Έμοιαζε σαν :;ταλιό οιχογενrια
zό πορταίτο. με το γzρίζο zεφάλι του πλαισιωμένο απ' την πόρτα
πάνω στο μ.Jιλέ φόντο τ· ουρανού. Έξω φ(Jηιζε όλο zαι περισσότερο.
zι· η θ(ιλασσα άρχιζε να λάμ;τει στον 1μιο. Ύστερυ. μι(ι cατίνcι
ερχότανε να χορέψει ολόϊσια μ.::τροcπ(ι cπα μC:ίτιυ rιο11. zω πετιόμσι 1 να απ· την zοvνια μου για να zωρετψ;ω τον zόλ:;το. Δι'ν rίχcι τίποτα
α:ιολύτω; να z(ινω όλη την ημέρα. μα το φτωχό γcιϊι')οι 1 ρcαι ψαν
υποχρεωμένο να δουλέψει όλη την ημέρα.
Στο τέλος. μια τέτοια συμ;τάθεω γεννήθηzε μεταξι• μας. π:O1 1
;τ11ρα ένα (ιλλο να zϊινει τη δουλειά εzείνου. χω τότε zαζε-ί•αμr μcιζί
μ· αλαφριά zαρδιcί σαν αληθινοί αλψε;. ό;του μυ; ι'βγυζι, η cίχρη.
Άλλοτε προzωροι) σα εγu) μπροστ6. με τον γυϊbαρ<ίzο να τριποδί
ζει <ι:;τό :;τίσω μου. <ί.λλοπ αυτό; είχε μια έμμονη ιδέ<ι zω τον <αο
λουΟοι Ί σα με Ί 1 :;ταzο11. Όλο τον χωρό μελετούσυ με μεγϊιλη προσοz1j
αυηj την ενδιαφέρουου προσω:;τιzότητα. :;του τη ουν6ντηοι ι μ· έναν
τρόπο τόσο :rρωτάzουστο. Υ.ι' ήταν zωρός που δεν είzcι βρει μια
τόσο ευzuριστη παρέα. Θ<ί.zα ποι.ι.6 νιι πω π<1.νω σ· ολ' αυτcί. υλλ(ι.
αυτέ; οι ψυzολογιzέ; αναζητήσεις θα γίνονταν ένα θέμα πολύ δυσ
νόητο γω πολλού; α:;τ· του; αναγνuJστες μου. Ας σταματήοουμε εδ(J>.
Και τα πουλιά' Γ/οιό; μπορεί να τα zορτ6ση:
Ώρες ολόzληρε; μπορu> να μένω zαΟισμένος σε μιυ zορηl.(_)ι<ι
σμένη πέτρα αzο1iοντα; ό.τι ένu. αγαπημ{νο ;το1 1 ί. ιί.zι μ.J-τορι:ί νυ δι.η
γ11ται. ε"(uΊ ;του :;τοτέ δεν μπορuJ να Ο1 1 "(i'.Εντρu'JΟω τι; οzέψc.ι; μοι•
όταν ένα; μου μιλεί. '[zετε παρατηρψ1ι:ι τι όμορφο που r:ίνω νu
βί.έ:πι zανεί; ένα :;τουλί νc1. zεί.αϊδεί: Πu'J; zcί.Οε ί.ί-ιο γέuνι:ι το zι:ψι
i.<1.-1.ι του. σα γιu. ν· αzούσει ·ι.ιί.ποιu.ν α:τuντηοη u:;ϊ το μαzι:_η1νό
δ6σο;: Στο τέί.ο; του χαί.οzαιριού, όταν η μητέρα μαΟυίνει πι. μιχψ1.
να ;.,,εί.αϊδούν. μη νομίζι:τε ότι είναι μια υ:;τόθεση r:νστίχτου. Τυ :;του
ί.ιϊι. :;τρέπει νυ. μ<J.0ουν την υρμονιχή κουβέντα. Τύzατε ποτι' ο' �:νιι.
u:;τ· υυτά τα μυΟήματυ τρυ'(ουδιοιi. όταν τυ. μιί'.Q<J. τιτιβίζο1 1 ν γ1)9ω
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rιπ' τη μητr'(_)<t, μΓ τιc: χuOrψr'; πωbι(ιτιχι-·; φωνr':: τοι,:::
Ότrιν τιι ;τοι1λι(ι ι-ίνω οιωπηλrί.. hι-ν r'zω τωψί. vιι χοιτrί.ξω ιιν(ίμ1°
<Ηι (Π(( χ<5ιηrι i'.Ul τη zλιiη '(\(( ν' ((V((ί'.((ί_ι'1ψω cίί.ί.ι-::: '(\'(ΙJ(_)ψιr':: ;(Ο\Ι Οιι
1ωι 1 χ(ιμοι1ν πιιοr'ιι. 1 l<ίνω ιι;ι· το ί'.Ηι ϊιί.ι μοι• :τπιί.1, r· ιιί.ογϊυι τη::
Ι Ιιινιιγι(ι;, μΕ VΓ(_)ωhr'νω ψrι"(__J<J. ι1ψωμr'νυ ωτιi ιι,ω::. χω οτο ιωνιJ
πϊιτι, ((V(ίμιΊ!(( ()"[(( ψηλ<ί ί'_() l_JT((, {νιι μιΥ.l_Η) !llϊ.J!l!)'(i'.(ίr.ι :ιιΗ)ί'_(ι)(_)Ι"ί
ι 0 ι1γατιΥ.<"i μι· μιιι :Ξι (_)Ιi Ιl1·ί. ιi νιι πι ι·•,ι.οι• οτην ;τί.ιΊτη. Ο hvιi 1 ω:: ιίνω
ιιπ6τομο;. <ινι0 f\ιιίνιΊ. χυπf\ιιίν1Ί. Ί·:ιι-Ί το flιι(_)ι·• τοι• <ι ο(_)τίο :τ(ινω
οτοι1 ; λΓπτοιΊ; υ'ηωι 1 ;. χω χιιμ ιιί. ψοιΗί. το τψιf\ιί. ουν %<ψοτοϊιχι :τίοω
τοι 1 . Ί'ι__)(ιj\ιί τ6οο i'>ι1 νιιτιί.. ;rοι1 τιι :ιυbυ(_)ϊι;ι_ιιι τοι• Π\'Τι,"ι\,οντω. /.ιιτψι
κι 1 λ<ί οτι; ιιπ6τομ1·; χυτηιι ιψιι'; μι· το <f οι_Jτίο <ΗΙ ιιτϊ: %l_)ιιτημι'νι>
χι,φί; ν<ι τ ο Εγ,ωτιιΙ.ι-ίJΤΙΊ. ;:ι·1-::Ξ.ιιχοί.οι•Ο1·ί νιι πι1οιι,1ι>1·ί γιιιτί f\ιιί.ζ1·
τ ω ν<ι γι 1 vί<ΗΊ οτη ψωλιιί. τ οι,. 2.:ι-· ί.ίγ ι 1 Ο<ι :τ{ο1, η ι'ψοοιιΊ. ;ι_ω ι'J1·ν
1° 1v' 1° 1Ί ;ωλο νιι <'>ιωrχίο1° 1 το <'>ιίοο::. Κιιί.ί.ιπvιι μιiί.ι:: πί.�-ιι,·Jο1, η hοιι
λι-,<Ί τη; ημι:vι1; νιίνω οτο ι J;rίτι. Μιι νιι :το1 1 ο <'>ιΗiμο; 1ίνπω υ:-τιiτο
μοc: ί-'.Ι r'ν<ι πελι(ψιο j\01 1 ν6 Ο!]%υ\νπ· ιϊ;υψνιι μ:ιι_Jοοτιί. τοι,.
1 Ιυ'>; τυ λι'νΓ ((l'[() το Ιlοι•νιi : Το μι1 vμ1jγχι το 'Ξ.{ ψ ι zιιJ(_)ί:: ιί.ί.ί.ο.
Εγι,j ι)ι 0 ν ξι\Jω τί.ι--τοιιι. ι·ια μ1'νυ 6Γν rίνιιι :ιιιv(ι {νυ (ι:τί.6 j\6τοιιί.ο.
2.:τι'κετω κιιι οχέππτω μιιι OTL'(fl1]. ιΊ οπψι χ(ιν1° 1 ιηjμιι μι· τιι ;ι_ερα
τ(ικω το1 1 πυι 1 εγιίJ ι·ίμω :τοί.ι'1 ;,:οι•τό; γι<ι νιι το %ιιτιιί.ιίj1ω, ιιιι ποι 1
(ιλλιι μερμ1jγκω τοι1 ιπιιι\'ΤοιΊν ιιμι'ιΗ,)C:, γιιηί νυ Υ.ιιτιιιι Οιί.νοι 1 ν βιιι
οτικϊι. Βλι'πω πω; οηΥ.ιι,Jνοι1 ν τη j\ι-·λLiνα τοι 1 πι 0 ιΊ%οι μι :η_ΗΗJΟ/1] 1ω
νιι bοχιμ (ωοιιν το f\(ιι)(); τη;. ΒU:ιω ;τω; ;ι_cίνοι ν :ιοίηιιr.6 οι1 μβοιΊ 
λιο. :Ζ.:τέκοι1 ν <ιΥ.ίνητιι γιιι μω ιπιγμ1j. οιι νιι :ι(_)6r.ι'ιτω ν· ιιzοι'•οοt'\'
κιί.τι. - μιιι περίπολο; με(Jμηγ%ιcι'Jν ,Π(_)V(ί 01° μι%ριj ιι:r6ιπυοη. - %ω
j\λέ:τω ιικ6 μ cι :rω; i'>ιΊ ο cι:τ· ιιι,τ(ι χυ)(_)ίζοι1 ν γιcι νιί.vΟοι1 ν νcι j)οηΟ1j
οοι1ν. Τ6π όλιι μιι�ί :ιι(ινοι•ν το ιι <ψτίο. ;,:cιι σιι νωΊ π::. τι1 ο:ιιΗι'J
χνυι1ν mην Y.O[Hf 1j μc μιcι (ψγ1j %UL ρι Ομι%1j zίνηση...
Κι' όλcι τ· (ιλλlι μι%ρϊι πλcί.οματα. ;του αγνοώ ιι%6 μ rι %ω τcι ονόμιι
τιί τοι 1 χω :ιοι1 ι 0 1\•ιιι το ίbιυ ;,:ι· ιιι•τcί :ιολι"Η; οτην Κοινωνία τη::
Δημιοι1ργίcι;. Θι.ιl'μ(ί(ω μf χιιρά τυ μιχρό τοι•; ;,:6σμο. ;,:ιιι οr.ι':ττομω
πω; χωρί; cΊλλο ε ;,:πλοιΊ ν τcι ;,:οι νωνι ;,:cί. τοι1 zιιΟ1jχο\'Τcι :ιοί.ι• ;ι_ιιλιΊ
Τf ψι cα· 600 τcι rzπί.ιύ εγc,J. Ότcιν μένει %cινrί; ι'τοι ξcι:τί.ωμένο;
στο χ6ρτο. f1λέ:τοντ(ι; όλον cιι·πSν το μι%ρόzουμο. z<ιτcιλ1j1f ι στο να
βλΕ':τtΊ τον ίδιο τον ι'ω 1 τ6 τοι1 τόσο. ιω τόσο μιχρό ...
Στο τέ λο;. μοι1 φcιίνπω ;τω; δεν είμcιι τί:τοτ· ω.ί.ο. πυρcί. ένcι
μιχρουzο:τιzό μερμηγzcί.zι. ποι1 σέρνει το βcιρι."1 crορτίο του cινcίμεσα
στο δάσο:: ...
ί-\λλοπ σ δρόμο; ανεβαίνει. ω.λοτε ;,:ατεβrιίνrι. μυ ο οzο:τό::
rίνω να μην τον η;,:cιτcιλείψει;... Ο bρόμο; είνω μcιzριΊ ; ...
•
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Αλλ' επάνω, μέσα στο διάστημα πετάει τ· ό νειρο με τα φτερά της
πεταλούδας. τα φτερά τα υφασμένα με φως ...
(!lrρωι)ι-;,:ι; «Ν. 1:;στι'α», !/9/1938)

Στην ύπαιθρο οι ψυχές φτερουγί:ουν Υ.αθιi)ς διαποτίζο νται από τu
zυ θαρότατο zω γαλ11νιο περι(1<ί.λλον τη: ησυχίι1;... Γιυ το λόγο αυτό
zω τα ιερά των θεό)ν. εΥ.είν ιι που από τιι παν 6.ρχαια χρόνια λειτοιiρ
γησαν. τα ίδρυσαν στα πιο έρημα μέρη.
/!).01πrί.Qϊ.ΟΙJ (ΛνΟολ. Χτοβι1ι'οΙJ, ΝΙ!, /4)

Την ευδαιμονίο. zιιι την 1ιαzαvιότητu.. δε φέρνουν ούτε τυ πολλϊι
zρ1jματυ., οί τε ο 6γzο; των υλιzό)V πρu.γμ.ϊιτων, ούτε η εξουσία, ούτε
η ισzύ;. αί.ί.ύ. η έί.ί.ειψη στενοzι/Jριu.;. η πραότητα των παθόJν Υ.<1.ι η
διάθεση τη; ψυz1i; 6τυ.ν είναι οίιμφων η μΕ τη ψύοη.
1
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Του /lΓ'/tΊ.).οι! 2.'τωοωιί </ ιλιίυι)(/ ιιιι Κ.λι 11.1 fJη (331 - .?51 ;τ. Χ.)
1

Ι Ιολυr)r5ξω;π f1Π' r5λους τοΙJς 0f'!Jιίς κυ.ι 7το)ι•ονύ,ιυπι-.
κω πι.ίντrι πω1τοr)ιί1ιrφt, Δ{ι1., r5λης της φιjοης
χω'uε, ll.(!X1/Yf, ποιι ιjιJOI!\' η fUJY.11 της ;τ).rΊ.ιπι:::.
Εσ1J τι1 πrί11το ,ιιt: το1•:::, 11 15,ιιι!Ι'ς κ11/j1·vvrΊ.ς.
ο {ι)ιος r){νιΊς το ι)ικrι{υηω 1ηι υοι1 μιλrΊ.μι·
οι θ11ητοι', yιιπ{ fχο1ψ1· /Jyι·{ ιι;τ' τη yπηι1. υοι•,
πι.φι5,ιι οιοι ,ιιι-· τυ. 01Ίη1.. Κι' ι5υιι (01111 κιιι χιιιο1•ι'τιιι ι·r)uJ ιrτη γης.
(·Ηλω γι· ω•τι5 11r1. rπ r)οξολοyιjυω
κω πιίι 1 τrι θιλϊι. τ[!flyο1ιr)ιύ τη ι)ιjι,rφιj ιJΟ/1.
2.'ι' 01Ί1rιι ι r5λη η :τλιΊ.υη. πο1• rπη γης ΙΠ[!ΙΙ(ογ1•υ((ι ι
ΠΙΊUο.uχικrί, IΊ11, 1 1 πrίχο1•η (JΠOI' τηι1 οι)ηyι-/::,.
2.:τιι χfu111 11011 τ' ιιι1{κητιι. κψι.τιί:::, yιrι 1•:71-·ψΎη
το ιrλοyι·ψ5ι, rι.fλί1·rιτο Μιπο,ιιο rωτuο.·πλι'χι
πο1•. ;τ1·v11uΊι ιτe1ς rιι,ιί,ιιιΊ!ΙΙ. ι!' rωτι'υιο ,ιιι·yιUrι. κι1.1 ,ιιικψί
ο ' ι-·,ι υίς τοι 1 υυ'λ1 ιιΊ::. κοιι'r5 )Δyο.
() τψιι·ι5ς ΙΊJΙ' ι--/(Jrι.ι βοοιλιrΊ.::,. χι11 τ{;τοτι1.
χωρ{ς tΊJι-' Μ γ{ιτω ιπη γης,
01•π rπο1•ς θι-·ι'ο1ι:; ωθι:.'ψ·ς οι•π (Jτη flιUrι.uurι,
ι·ξι5ιι ιι.π' ()(J(J. κrί.ϊΟ/(){ %(!.%Οι' (t.ϊ' {(l'l',lll'(J.).l(ί ΊΊ!Ι 1 ς.
Σι• ξι-' [!Ι-ΊC. ,ωι 11(1. ιJΙ'Ι'τιι.ιυιrί(ι-Ί;:: τr1. χr1.).1Ί. ,ιιι· τ· ιΊ.(JY.IJ/lfl,
ολλ(ί, Δι'ιι ;τω,ϊιγι1.θι--. ωiψιπ :τοι• τrι οι•υι1.ι'ιrι. ι-·ξο1•οιι1.�ι-Ίς,
) 11τυωι,1· το1 •ς ιιι +JυιιΊ:τοΙ ·ς (1.:Τ • τηι' %(1% ιj 11 (1. )'l',fl l 'OJ.il.ί.
,
Μωφιιi 11.Π τηι1 v•ι ιχιj το1•ς r)ιι(Jξι-· τη1'. Αξι'ωιπ' ,11(1.C,
τηι 1 τι,ιιιj 110 u· ιι:τοι)rύυο1 1 ,ιιι-· τηι· τι,ιιιjΙ'. 1•,111ιιύι1το::
ιSλι1. τ(Ι ι'ρy(ι υο1• yιιι πrίι'τιι. ι5::rω; τοι•; .ϊ{JF:ΤΙ:Ί.
γιι ιτι' οι (-)ι,ητοι' ε,ιι ι-·ι'; πuοι 1r�ιιιο .ϊιο ,ιι ι-·yriJ.o
1)1-·11 t'χο1',Ιlε, .,ιιψi το ι)ι'κυ.ιο 1•ιi,ιιο 001• ι1ιι Ι',ΙΙΙ'ΟΙ',111-'.
.\/πιιιr Ο- .-1 π2.· Αf:Ί>ο2.·

Πού είναι η αληθινή αγάπη;
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Δει' ε{νω στο c)ϊι.υη. το .,1'%'Ι'c.ί. το σιω;τη).ύ..
Δ ει ι ε-{1 ιu.ι στις %'οψrι'ς των ψηλcιJ)l βOU)l(r.)1'.
ΔΕΙ' ειΊ 1u.ι στις έρημες Ο%τέc τοι• ω%'εονυ15.
MηJ J τη γι•ρπ•ιις στο ιερci.
στουc 1ιcωι iς ;του %Οι'νt· ί.ιβc.ίνω.
στις rπηλιέc ;του ζο15ν,-· uσ%ητές.
Δf· θr.ι TIJI' βψις στο μορμciρινu ;τc.ιί.ύ.τιu.
υτοι •ς θρr5νοι ·::: τους χρ1 1σοϊις (. .. ).
Μέυιι μuς t·1Ί1ω η οληθινιj uγuπη
μω:: θεv,ιιο{νει ότον r)ο!'ί.ει3ου/Ιι;
γιο την ευτ1 !χιΌ τοιι %'όOj101J.
Μυ.; θερμu.{νει ότω 1 r)oυλπ;oιJjlf'
ε%ε{ που rJ.ισθυ.νόμω;π όλοι {σοι (... )
Χ Λf/!ΛΝ"//ιΧΛΝJ. !1 1ι)ονηr1ι!ι%1Jς ;τοιητιίς

Τόσοι zειμόJνε; :τέρυουν ί'.ω τόσυ ί'.ίJ.ί.οί'.u.ίριu.
z' έzει ωτομείν· η α-rύ.:τη μu.; οί.όzί.ηρη z· U.ί'.έριu.( ... )
Τι zι (1.ν διu.βu.ίνοι•ν οι zωροί. τι zι αν περνούν οι zρόνοι:
Πυ.ί.ιόJνει ο ί.ύzνο;. μα :τοτέ το φω; του δεν :π:αί.ιιίJνει.
Ι. Ιlοί.ι:μη ( Το ;τrιi.ι<i [1ιοi.ί, Ιlί.ε;,.ηί. φu:rούδιυ. 12)
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΙΙΟΛΕΜ()Σ
Κινέζικο παι_ιαμιiΟι

ΌτίJ.ν πω ο πιSλεμος υ.ν(iμεου. οτουc ουο γπτονι%οι1c
λαούς έγινε (J.V(J.JΊ6φι'L "ιπος, {οπιλ(J.ν 01 (J.ντίn:(J.ί.οι οη_Ηπη
γοί (J.νιχνευτές '(ΙίJ. V(J. πληl)οψοvηΟοίiν, ποίi ()(J. 11τυv n:10
εύκολο VίJ. ειοf)ίΊ.λλουν οτη '(!:1τονιχ11 χ(ι,J[>(,J._ Κω 01 u·πεί.ιο
ψ() () ΟL γίi ι_) ιουν πίοω χω πληuοφιS [>η< J(ιν με τu ίδω οχι'Ο<)ν
λ6γω τους ανωτέ ι_)οι1ς τους, πως μιSνο ι( ιfνυ οημιίο οτίι.
οίiνιψ<J. Ου. μπ<ψούουν \'(J. ιιοf)ω.λοι 1 ν οτην ϊιλλ11 χ(;ψ(J..
«Εκεί ()μως, ι:ίπ<ιν, μ{νιι ένίJ.C ιωλιSς χωl)ιίΊ.τηc ο' {νίι.
μ1κ ι_)ιS οπίτι με τη χίψ1τωμένη γυν(J.ίχα τοι•. Α·(ίJ.JΊιοι1ντω
πολύ κuι, ι)πωc λέΕι ο χιSομος, ι'ίνω οι n:10 ευτι1χιομ{νο1
άνΟοιωτοι στον κ6οιιο. τ: ;ι:ουν χω έν(J. πωδί. Αν ειο[)ίΊ.λί.ου
με ι_�την εχΟvικ11 χ�(ψυ, ()α διcψούμι:: μ{οίι (J.JΊι5 το flL%l)6
χη1μ(J. τους "ι{ίιι τι5π Οα χcπcωτι_)έψοιψι' την π 1 τυχία τους.
ΛοιπιSν, δε μποι_)ιί ν(J. γίνι:1 π6λεμοc».
Οι στρατηγοί, Οέλοντυς i{(J.l μη, το JΊ(J.(_ΚιΟέχτηχαν χω ο
π6λεμος διν έγινε, ()JΤ(ι)( %(Ί.0ε uνΟι_)ίJJΠΟC ()(.( αντιληιι.Οεί.
1
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Ιερά Οδός
. . . μοναχιr..ός στο δρόμο
που ξεr..ινά από την Αθήνα%! έχει
σημάδι του ιερό την Ελεvσ(να.
Τι ήταν γιο. μένα αυτός ο δρόμος πάντα
σα δρόμος της Ψυχής.
Άyγι1ος 2:t%Γ).ιιιtιrίς (lrρrί οι)rίς)

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Η!!ΑΛ!Λ ΖΛ ΚΥΝΘΟΣ
Του Πανο.γιυΊτη ω.υ;r5::τοιιλnιJ, Αθιjνυ. !<JΨJ

*

!ΣJΌμJΛ ΚΑΙ Θ!ΨΛΟΣ
Του 1.υ.ρriλυ.μ::του Λντωνι5πουί.ου (Λ(ψπη Λο1J%011), !!ιiτψ1 !<J<J<J

*

!! ΛΝΘJ>[2!7!Νf-/ ΖΩ!-!
Τοιι Πυ.νυ:;ιuίτη Πί.ιηόπουλου, Λθιjνυ 2000

ΠΙ)ΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙ Ι)CΙΛΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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ΛΙ 11'/ΛΙΟ2: - ΜΛiΟΣ - /ΟΥΝ/02: 2000
Είοοδο; ΕλΗ•Οrψt - 'Ω ιι υ s μ.μ.

Alll> fΛIOl:

4 Τιιίτη

Ι ΙΛΙΟΣ

Η. Κ(((ιη:::.<i;τοι 1 ί.ο;: Μι•<ΠLΚ!]

ΛΙ /ΟΛΛΩΝ

ΙΌ Σιf\ ιι1j;:

7 Ι Ιcψ((οχει 1j ΛΛΚ ΥΩΝ

Δο�rωίυ.

Το ι'ί<�ωί.ο Κ<(t η πιιυγμrηικ6τψr(.

1

Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ 11. Λν(('(\'(ι)(}Τ()\ 1:

10 ΔΓι•τι'ρ<ι

11 Τρίτη

\ΙΛΙΟΣ

1::; Πέμπτη

ΛΡΤΕΜΙΣ

14 Πcφcωκει 1j ΛΛΚΥΩΝ
1

17 Δft•τrσα

Ι l ιι <ι') Ζ((ψ('(ΚU:

()

ΟΚΟΠ(i:: τη:: tωij::.

11 ψι1z1j κω(( τον Ι lί.(ηων((.

1 Ι ιι cι'1 Ζc'ψαγκυ:

Προβ,ομοί ;τcίνω cπον Ίϊμωο

κω Κριτία τοι• Γlί.<ίτωνο::.
Δαhοιizοι τοι• φωτό;.

Κ. Μ ΕΛ/ΛΟΣ Κων. 1 Ιλιcίκη;:

Δημόκριτο; ο ιψbη ρι"τη;

(Κοινωνωί.ογικ1j & CΓti.oσocrικ1j

;τροοι'γγι οη ).

Θ. Καφπζό;τοι•λο;: iν\ι•στικ�j

1 S Τρίτη

ΗΛΙΟΣ

20 Πέμτη

ΛΠΟΛΛΩΝ: Ί-Ιλιο; - Ι-Ιί.ιcικ6:: Λ6γο::.

21 Παρcωκει11j ΛΛΚΥΩΝ

Δο:;cωίcι.

Θ. Κcιτοιφj;: Κρισνcψοί-ρτι.
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!\1ΑΪΟΣ
2 Τρίτη

ΗΛΙΟΣ

Θ. Καφετζό:-τουλο;: Μυστιχιj
Δο:Ξcισία.
ΑΙ)ΤΕΜΙΣ
Κρ. Jωαννίδου: Από τι;:: ΑνcιτολιΥ.ι' c:
4 Ιlέμ.Τrτη
llυριιδόσει;.
ΕΟΡΊΊ-1 ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ
Η Δε1 1 τέρυ
CJ Τρίτη
Ηλ.Μουρίχυ;: Θάνυτο; - Φόβο;
ΗΛΙΟΣ
Ε::τίγνωση - ΙlροποιμωJίci.
J I Πέμπτη
ΑΠΟΛΛΩΝ Β. Κυρχυντtό;: Περί Λυτογνωοίcι;.
12 Ιlυρυσχευ1j ΑΛΚΥΩΝ
Το χοσμιχό Όρο;.
Κ. ΜΕΛ/ ΛΟΣ Κ. Γρηγορι6.δη;: Πι0 ρί Θρηοχιίυ;.
15 Δευτέριι
16 Τρίτη
Ι ΙΛΙΟΣ
Θ. Κυφετζόπουλο;: Μ1 1 σrιΥ.1j
Δο:Ξ(ωίυ.
Ζ. ΚυJ.υμάρcι: Σιψ[)ολ1j
ΛΙ)ΤΕΜΙΣ:
1 Η Πέμ.,--ττη
τη; Αριθμοοοφία; στον Εοωπρισμ.6.
19 Παρcωχι0 υ1j ΑΛΚΥΩΝ
Κ. Γρηγοριcιbη;: Ιlί.ιίτων &
Σωχvϊιτη;.
22 Δπ•τέρυ Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ ll. Ανίιγνί;1οτο1 1 Λνυμνψπι;
Προηγουμένων ΕνοωJΥ.ίJ)Ο!'<,Jν.
2] Τρίτη
Ι ΙΛΙΟΣ
Κρ. Ιωαννίδο1 1:Απn την Σοφίιι της:
Ανυτολψ:: - ![ριί Ινδιχ(ι Κείμ�:νυ.
ΛΠΟΛΛΩΝ Ι Ιί..Κίμο;: Λστριχ<S; Κ<Sομο;.
25 !lέμτη
Λστριχn Σί;ηω.
Κων. Ηi.ιϊιχη;: Πί.cί.τωνος (1 Ιολιτιίυ)
2(1 Πυρυ.σ;ιει 1 1j ΛΛΚΥΩΝ
29 Δευτέρcι Κ. Μ ΕΛ/ΛΟΣ 13. Κc!ρχυντζ6;: Ινbο1 1 ϊσμό;
& Βο1 1 δισμ6;.
30 Τρίτη
Ι ΙΛ!ΟΣ
Θ. Κυφπζ<S�rοι•ί.ο;: Μι 1 ίπιχ1j
ΔοcΞυοίυ.
:

IOYNIOl:

! 1/ι'μπη

Λ/ > ΤJ:ΜΙL & ΛΙ ΙΟΛ.\ΩΝ ι·. �ιj\ ι_) ιj:: Ι·.<ι 1jμι Ι_Jι·:::
1/.((t Ui(J,J\'lt·::: <ι.:::ίc:::.
2 l l<φ<ωχι:ι11j ΛΛΚ ΥΩΝ:
Lt1i::1jτηoι:::.
6 Τι_) ίτη
I IΛIOL
Μιzωjλ l'ι_)ηγοΙ_JίιΨ: <-)ι ιΗί<Η/ ι<ι .
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Μεταξύ μας ι------

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Tu. Γουιrεία του της Θωσ.
Ετu.ψείu.ς Βουχουοεστίου
25. α' όQοιr ος Κωr). 106 71,
είναι ανοι%τ6. %c'ι.Οε μέοu.
α;τό IU.30 - Ι. ατόc
Συr1[16.το11 ;ι_ω Κ υψu.%ή ς.
1

Ε\1 ΗΑ:Ζ::ΜΑΤΛ-ΛΩΙ)ΙΤ:Ζ::
Π U.QU%αλούμε c'):;τω: υ:;το
στέλλετε με τυzυr)όομι;-:1i
ε:;τιτυγή ::τvος: !Ίεοιοr)ι;-:ι)ν
" 1 Λ I Σ Ο Σ "
13 ΟΥ Κ ΟΥ f :> Ι-: Σ Τ I ΟΥ 2 5 :
106 71. .Α(-)ήνυ.
Ε;τίσης ωτοπτέί.λπε ιιι:
τψ1;τι:Cι%1i ε:;τιτυγri μc'Jνον
εις:
Θεοσο < f ι%ή Ετυ.ιvείυ.
Βου%οι 1 οωτίου 25. 106 71.
ΑΟήνυ.

.ΑΝΤΙΠΙ:> ΟΣΩΠΟJ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
Ζά%υνί➔ο;: Παν. Βλαχί'>;τσι 1 λοc;
Βόλος: Γ. Κουχου[)ίνοc;
ΗQ(ι%λειυ: Μ. ΛασηΟιωτύχη
Ιω6ννι νυ: Ελευ(-J. Τζομ(ιχυς
Κέvχυψι: Κάρολος Αγιοί1 ς
Λcψίυ: Γ. Μιη 1 τό. < f η;
ΛCl.(_)lOU: Ισ. Φε),.λιηΊ ς
Νu.ίσί.ιο: Xu.v. Μ:πϊf.()υ%λης
1 Ιύ τQu.: ΑΟ. Κοντυο(1.r.1)ς
J )όι')υ;: Αντ. 13εvγωηΊ;
Σί,vο;: Ι Ι. Ζί1.vωf<11νίτη;
Χuλι<.ίr)υ.: Ληιι. Δημυ.(Jtλυς
Χανιϊι.: Εμμ. or)rJ.()6.xηc;
κ ι'•:πvος:
Α(Jυν. 11 ιι.:;τω')ό:πουλος
Λ. 1-ι). Αυξιντίοι1 2()
Mέ'{U(__)(J Δί;τrι 4:'i6
Τ. Τ. (102 1. ι\(Ιι )\ΙUΊ'.<J.
Τηί.. 04(ι54.5 11 (Oι%ί,(J.ς)

LΊΟL/ΙΊnΟιπίrι Ι->τϊ�:;τωοη & r)lf)λLOί)!'Oί.ίl:
Τ υ;το Κίνηση Λ. ΛΪ.ι:Ξο;τοιΊ ί.01•
:Ζ::()ί.r11νο:; %. Κοί.ωνrΊ;ι.ι ΛΟ;Ίνu 10(1 71
Τ 11 Ϊ .. & 1· ,ι λ : lCι ΊC1 ί)() ί J & _ς, 7 2(ι 7(10

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Μεροc;

r·

ROGER ΟΕ PINS
Το τριτο 1ιεροc; των 'Έnιστολων των Διδασκαλων τnc; Σοφιαc;"
αναφερεται στο σnοuδαιο αλλα και nαρεξnγnιιενο κεφάλαιο
τnc; Αλχnμείαc;.
Για τους nραγματικοuc; Μuστεc; τnc; Αλχnμειαc; n κατασκεun του
χρυσοu ano εuτελn μέταλλα αποτελούσε ενα πάρεργο του
Μεγαλοu Εργοu, το οποίο nταν το αποτέλεσμα τnc; εφαρμογnc;
μιας nνεuματικnc; δuναμεωc; n οnοια φανταζε σαν θαuμα στα
ματια των αδαων. ο σκοnοc; τnc; Αλχnμειαc; nταν ανεκαθεν n εnι
τεuξn του Ανδρογύνου Οντοc;, του τελειοu Μuστn.
Οι επιστολές εχοuν ως σκοπό τους τnν με μεγαλn σαφnνεια
εnεξnγnσn τnc; ορολογίας τnc; Αλχnμειαc;, και τnν βnμα προς
βnμα nεριγραφn του Μεγαλοu Έργου στον κοσμο τnc; uλnc;
αλλα και στους αόρατους κοσμοuc;, δινονταc; ταuτοχρονα ασκn
σειc; που ειVαι nροσαρμοσμενεc; στον μέσο άνθρωπο.
Η διαδικασια του Μεγαλοu Εργοu αναλuεται σε 3 εnιnεδα·
εντοc; του αλχnμικοu εργαστnριοu, εντός του εσωτερικοu του
ανθρωnοu και εντοc; τnc; κοινωνίας. Το βιβλίο επιστεγάζεται με
16 εγχρωμοuc; αλχnμικούc; πίνακες που nαροuσιαζοuν τnν nρο
οδεuτικn ανάnτuξn των αλχnμικων διαδικασιων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ταχυδρομικη Διευθυνση: Τ.Θ. 51 134,145 10 Κηφισιά
Τηλεφωνο: (01) 86.63.591 Fax: (01) 62.50.513
http: users.otenet.gr tetrakty
e-maiι: tetrakty@otenet.gr

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

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Ι
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
Η
ΜΕ
Ι ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
1 (χωpιc Ε.Εοόα αποστολιlc για nαραvνελιεc ουνολικπc αξιαc ανιu τιuν 9 οοο όpχι :
1
1
1
1
.. . ·······2.300:
1 [] ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Πcιnuc> . . .
1
1
.... .1.800 Ι
1 [ 1 Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (Αννυ ΜnεΖ:cιντJ ..................
1
1
1
.. 2 500 1
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α. (Ροζεp ντε Πεν>
1
1
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β. (ΡοΖ:εp ντε Πεν> ··········· . ... .2.800:
1
J ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ (Ροζεp ντε Πεν) ........ ...... ....3.600 ι
1
[l Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (Στεpνου Xpouon) ................. ··································2.500 Ι
1
... ···················· ........1.700:
[ ΙΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μnεpτου> . .
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Λεντμnιτεp)
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ ( Οσβολντ Βιpτ)
1 ΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ( Οσβcιλντ Βιpτ).

. ···•·········3·000:
1
. ...........3.700 Ι
1
................ ·········3.600 Ι

ITO ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ( Οσβcιλντ Βιpτ)
ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ <Νσ 16) (Π

.......'1.800:
'1.000 :
1
.. 1.700 Ι
1
..2.600 1

Γpαβιγγεp> ......... .

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α' (Η Bcιori'lrκn τεχvn> (Ελ.Λεβι)
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β' (Τα Μυστnpια των Ιεpοψcιvτωv) (Ελ.Λεβι)

.. 1 900

[ ITO ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Εf1ιφαc Λεβι) ...... . ....... .

. '1 700

1 1 ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ποπυc)
1 1 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Πanuc>

1 200

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (φp Χcιpηιι,v)

3.300
3.500

1 ΙΜΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ (Στ,-pγσυ Xpouo11>

2.100

1 IΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φpοντc Xc'ι pηrcιv>
ΙΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Χ Σ Λιουιc)
ΙΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ.Σ.Λιουιc> .... ........
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Mcιvu Τοιλαp)....
ι J ECCE ΗΟΜΟ <Λουι Κλωvτ ντε Σcιιv Μαpτεv>
[ JO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. π Μnλcιβcησκυ)
1 10 ΟΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑΓΟΥ (Χενpυ Bcιv Νταιι<Ι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ (Α Σιννετ)
ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

2 600
.3 200
.1 700 1
1 100

.. 1.'100
900
3 000
15 000

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ
(Α<ρισο 50 χ '3 7 cιη ι ιε OUOΙ<F U(IOICI)

2.650

κοψτε ιn καλυτερα φωτοτυnnστε auτri τn σελιδα) και ταχυδρομειστε τnν συμnλnρωμενn με
τα στοιχεια σαc και τα βιβλια nou εnιθυμειτε Μnορειτε εnισnc να τnν στειλετε με fax n
αnλα να μαc τnλεφωνriσετε
(1 238)
Ονοματεπώνυμο
Τnλέφωνο.
Οόοc:
Πολn
τκ ..... ,
Αρ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ταχυδρομική Διεύeυνσn: Τ.Θ. 51134, 145 10 Κnφισιά
Tnf1 · 01-86 63 591, Fax: 01-62 50 513
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