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11 ''Λ Jί!L\I ι, ,οιι_ια 

ΠEPIXOf\lf;'.;A ΤΕΥΧΟΥΣ 

(} ι1ί([/. Η .. ,',( ι ), J'l'ZH I lι\L)],l(( 

Ο .\ρθουρ \lίi.rρ α.·,,ντιι οι ;ινfι1 1ιιιτι:-ω Οιιιιιτυ 

11 -�ιιιι. , τ 11 ιω Ιϊωργιου �ιβριι ;,,υω την ιοι_1τη τοι1 \ιΊ•χιΗ• λωτοι1 ••• 

ι. 11. \1πί.αIΙ<ιτσzιι Τι ι,\11, 1 ω,ιιΟι,ιι . . . . .. .  

Χριστ. Καμαρωταzη 11 1ι τ,Jι \ιω,ι ,ωιωι 

\t'ι\υ ι Ι.<' ι ι·/,Ιι' ΙlιΗΙ•ιυ 

\ 1'1ι , )l •(, , 

\ ντωνιου \l>ρΗη·ο;τοι•ί.ου: 1---..ι.ι ι. rι ,ν ιι ι ι�τψ, ιι,1\· τη::. 14 ι •<Η ω;. 11 ι ι.ι ι •Οιvω 

\ J(< ι τι,, \Ιπιτ, f�ι\ "t<λ π t\ 11οιt11 
\ r,'ι υυμ ιτυ ι•τι, ···ι., ι,·υ-1-,.,τηιη, _ ι ιιιι.ιι; ;ωοιι'ωι )\' τη::: 

<->Η 11< rrιχη::: Ι· τωι,tιυ::: 

\Ιαzατμα I Z((\'TI «Κιι, ι.rι} ,, ((\'Τι 'l(, /.((/.()> 

Πιη•ι.οι "iιρΙΙανα r �·• ιιμιιτι 1 χ,, 1 νι,Jι'η 

Ο 1---..ιι_ι '\ τ.υι.τ � ι.ω υ θ1 1:: 

Ο I ιιιντ, 1 1 ι \"Ι \Ι.τιcu,,·οι.η ι. ,, 11 Αννιι \Ι,τι.:11\ 

Ειrιι ΚcωψΗΤi), 'ι ;ω,1. 1 [lιH'] l(( • 

Ι εωργιοι• \Ιι•i.ι,ινc(· 11 Ι·ι.ι Ι'<'t' ,ωι τιι I ι.ι· •οινιυ \Ιι•οτηοιυ 

Ιωιι,·,·η Ποί.ιμη II ιλμιιιιτ ,, 1 Ιι,ιηιω 

.\ιίιzας '\ιαοι· Λ,i, n,y \ινοτιι ιν 

ΧαριΩ.ωι:ηιι: \l;ταριι.zί.η: Ο ,Jl>I 1:: τι J\ ι'Ιι,.ιιι,,νιι.ι ,ν πνι ι•μ<ιτων 

Οι τι ιHΙ.Jll' 

ι \1. ΙlαναγΗ•>το:-τιη•ί.ου: Ο 1 ,1·•·1.ιιι> ,ωι η ιοιιηιι,ιι.1
1 
ιι.ιυΟιιιιfl 

1, r 'lιι )( 1 

« \ 1111 ι(( )0ι'1• 
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Ιωαννη lloi.ι μη· !u. 11 ιι ι'ιrιι., n ι' ! Ιιιιι1μrι 

(J, ι•;τι ,,, ί ,, τ ιJ\' 'ι, >/UL< ,, Ι· ιι. ψ·ι ,, ''ω τ, - ιωΟι νι ιι ::: τη� ψι'/ η, 

Μαzατμα I zαντι Α •ν< Γ]τι' ι .ιι.ι τ,,,τι νι')(JΙι 

l!ι>Ι ·':; Τ(> 'U.\"Ι'/\! ;ιl([' 
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11> 1,111 :\ 1 .. \ 10 ιι ι:ι•ιο \Ι κο ι-:.\ 1-: Υ<->ΕJ>ιι� �κ 1-:Ψ 11�

Βοι•zο1•ιιιοτιο11 25 Κωο. Τιιz. 106 71, .-\Uψα Τιιλ. 362.0702 - 361.0961 

c-111.ιil: tlιcos;oρlιic:.ιl�ι·(a Ιιοtιιι.ιίl•c:0111

.\ω\Τιιι τιιι iΊ<ιJ!_)ΙΊιν ΙΊς τα μί-ί.11

lϊ'\ιι>:--:τ1μ1ω I ί'.ϊ'\ιΗΗJ: (-)ι ιΗJιΗι ιι.11 Ι·τι<ιι_Η ιιι ι \' 1·.ι.ι.ιιι)ι 
- -------

\ιι 1•111•\·rη::: Ι I ωιJ-_·ι,>:: �ι11�1η:: 

l31 Ι·Τ\.-\ \ 11-:1.1 Κ υι c::Ψ'r. \UI 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ο /)((Ol/.llί: \;','%l(l)\ 1 )lT((\' ινυ: Τί i.t ω: ((ι _ _)/))','U: ί-:ι_Η(Τι)\ 1:. 1-::τι ιϊ)η 

υμω; tΊ/ί" ;τl(( ',Τι_1ιωιι. ηΟιί.ι· ,·ιι i)ιιιί.ι:Ξιι ί'\'U\' (ι::Ξω i)ιιι.ί)ιJ/Ο. -,·ιιι \'U 

μ.1υι_JlΊΗΊ \'(( τιη1 ιμ:τωπι•Οιι το Ι)<ιιηί.ιω. 
Κιι:τυω; τοι1 :τι_1ιηιινε Τι)\' Χυι•(ι \:τιJ. Ο Χιn•υ \;τιJ ητrι\' (L\'0ι_ΗιJ

:ΤιJ; :τοι• 4 ημι�ιη<ι\' ·:ιιι τη μι·:ιιί.η OLHf ιυ Τι Η' :--:ιιι :τυι• ·.:.ιn1 ιίε cαuτι_1υ
Ι-\η·:μενυ: ψηλ<ι ιΗιJ J-\υι•νυ. 

Ο J-\<ωιλιιι; :τη·:ι ι) ιi)ω: νιι οι1να,·τψ1ιι Τι) ουιι ο οτο ινημητ1ωω 

τυι•. Εν{)ιη 1ιΗ<ιστη:--:ι <ΠU τη ιη•�ητηοη :--:ω Οιωι_1ηοι τυν ιυι•τυ τοι• 

l'l'Tl'/η. Ί'L<ιτι ε:-τι τι'λιη•: J-\ι_11i:--:ι cιι•τιJ :τυι• �ηΤιJι•οε. Τιί.ι:--:<ι ει:τι οτυ 

ιJιΗf ι) τφ· <tι τιιι τη; ι:τω:--:ιΊ1 1η: τυι1
• 

Σιιν ε4 ι•·:ε υ J-\tωιί.ιcι;. υ λυυιι \;ω ·:1:i.cωι ·:ι · αι•τη την :τυι_)(t;ενη 

,Ίι_JUΗωη ( ... ) Ει.1:ι ιπυ ([Lλυ τ,η 1 Σ<ω Ι Ι;υι•: « Ηι_>Οε υ J-\ιωιί.ιυ:. \'U ιωι1 
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:τvυτcί\'ει νcι τον ι')ιω')ειτιυ στο ί➔Qύ\'ο' » ι .. ) Ο crίλο; του. τοι• α:τά

\'τησε: 

«Γ ύ\'ομcι σου είνcιι f:;έ(\αια Ί'νωστύ. :του ( -)α μ:τυvυι•σε Υ.ανεί; νcι 

σου :τcψαιωιη·1σει το f:;υσίί.ειο. Γιcι νcι σου '(ίνει l)μω; μια τέτοια ποό

ταση. ()α :τει :τω: :τvοf-\άί.ί.εσcιι c.ιΥ.ύμα ου;νά οτα μcηιcι τυι ι ι.ύομου 

r.αι :τω: η \.j'l'/11 σου ι'Jεν Υ.ωcιcrεvε ν· υ:τι ί.ειιΗrvωΗεί α:τιJ τη γοητεία

τη: ι')ύ:Ξα; ι.αι νcι ί.ι ιτvωΟΗ υ:τι.°) τοι 1
; ;,-:υσμιΥ.υιι; :τειψωμυι•:».

!Α.,ι)ι)ι)ΟIJ ιι:ιιι τιι :'Ι!)/ΙιιI·1;.,:rι: �--()1/ΙΙt .\ιιτ::1,)11;.,:η) 

Ο σκελετός και η ψυχ11 

Ει; το :τlvω1')ιλJν «Εστίυ» ( 1-1/12/1::-!80). cινυΊυί'ιψ)ντcιι τυ lς1);: 

Ο l<ogeι· de I3αιιι\ οίι· έμι ο;,-:ιί.π()\' τι ν(( Οrι \ Ιμιωίω: οι•νηvιωλlγ,'η

μενυν_ ε:τί τη: ετίvυ; την ωμυ:τλ<ι.τι;J\' τοιι υ:τυίου ο Βίzτωρ Ουγzιu 

ΕΊ'VU11 1ε ι'ιιυ μυί.υf-\ι'ιυr.υ\•1')ι)ί.οι1 τοι•: ί:τϊψrνυι1: οτί;οι ι;: 

Ω ο;,:εί.επ. τι f;,:uιιι :::. ει,τ{ μοι 1
• τη,· ψι 1;1j,· 001 1

: 

Τηγ ιrί.ο :ι(( τι τη,· {;,:υ,ιιε-:::. λιι.ιπι(:::. τη1· ιrωπι,·ιj,· 1Jo1 1: 

Το ει'·ιιουιrιj,· 001
1 το ,ττη\'Ιί1•. το ψ(Ι.}).01· ιωιιιι. Οι-ι"ο,·. 

ει.τε .ιιιιι. τι το {;,:ιι.μι ;. ω Γ!)Ι},ιιον ;,:ι.ω/-;ϊο,·: 

Τι {;,:ιψι::: ιιrrυιΊπειο,·. ΤΙ}\' Ιf ί.ο;η_JΙ(\' ιπο,•ι)ιj 001 1
: 

Ω ι)οιΊλε. τι το,, {;,:ιφι;. π,τϊ. τον ΚιΊvιον 0011: 
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Ένας από τους σημαντικότερους 
δραματικούς συγγραφείς, ο Άρθουρ Μίλερ, 

απαντά σε πνευματικά θέματα. 

Ει>ί;ιτ11οη: 11 ιι1τυ1.ία τιJt• υνΟvι;J,ωι1 :τυιΊ :-:ιJί•j-\πυι; Στην :-:ι1vιuv1.ίυ 
τη; ψι11.η; οω μι1((ί.ο ή οτο tιντιΟι το:

Α:τυ\'τηοη: 1 ω μ{νιι η πIτι11.ί<ι ιινω (){μιι_ ιοοvvυ;τίυ;. ·ι-:νυ μ ι1υί.ο 
τυ υ;τυω ί)ι-ν λιιτοιIvΊ1·ί ;τυv(ι_ μι τη λι>'(LΙ.η ιίνιι.ι ίυvω; ι:τι:-:ίνι')ι1νο. 
ι-:νιι μι1ιιί_ι°J το ι>;τι>LΟ %\\JL<ψμίτω ((;ω:-:ί.ιωτι:-:(ι ιπϊ> το Ο\'\'(1.ιοΟημυ 
ι-ινω ιπιοη; ι ,ΤL%L\'ι')ι1νο. Ι Ιψ;πι ν<ι ι 1;τιΙ.\J/ί ι ι:τιψι·νω; ιοιJι>ι>ο:τίυ 
((\'(.ψlΊΗ( οτυ i'J\ 1l). i'JL(((f υψτι%{( !ll τον[\'((\' i°J τον ω.λο τι1{J;Τι) (}(JIJ
'(l)\Ιμι-Οιι ΟΤΙJ\' %((((1.0TιHHflj. 

ι:_vι,ηηοη: Ι·:οι-ι; τι l\'νι>ι ιη ιηιι\· ί.πι τη λι'Ξη «οι•νt1ίοΟημtι»: 
Λ:τ{ιντηοη: .\(·:οντυ: «οt1\υιοΟημυ,, l\'\'Or;> την ι;,-:υνιηητιι ινϊJ; 

υν()ι><ίJ:τιΗ 1 νιι ιv1.ιτω οτη ()ι'οη τυ\Ι ιιί.ί.ου. Α.ι•τ1j ιινυι μιυ υντιι')vυ.οη 
χtιΟαψι οι1νωοΟημωι:-:ϊ1. τυ \'U οι1μ:ΤιJ\υ: τυν tιί.ί.υ\· :-:υι \'U μ:ωvιί: 
\'ιt rvΟιι; οτη Οι οη τοι,. Οι ιινΟvι,ι:τιJL ;ωι1 ί.πτυι1ι>·,ιυι1ν μι"J\υ μι τη 
λu','L%i °] ι\1·ν Ου τυ :-<υνυι•\· :τυη υυτο ... 

ΙΞvωτηοη: Υ:τιιv;ιι οι,ηηι1ιιι τη: ι ιt'jη:: 
.-\:τυντιμ1η: Κω ι-Ιι-j-\ωιι .. Η οιιηηl_)ι<ι τη; ψί'/ΙJ; ιίνω η <>ημιιΗ'lJ'(ίυ. 

Ι Ι ωηιI(1) lHl υι ((\'()l_)(1);Tl)L :τυυ ι')ιν ,')ημιοιν:υι:•ν %(Πl τυ Ι-\ιιίΟ%0ί'\' 
ιJΥ.υυvιι οτη ζωη τυυ:· μrιλi.ο\' ι\ι\· :TlL)\'(1\'ί :-:rιι τυου ι.ιιί.u. :\ιϊηι. U\' 

,')ιν ι')ημωι 1(_)',ΤL : ι.ιιτι. η �ωη ουυ ι')[\' ί/ιι ι.ιινί:ν<ι υι•rJLιωτιι.ι°J \'L)ημcι . 
. -\ ιιτυί1; τυι1; ιινΟι>ι1J:τυι1; ι:·:ι,> τυι•; Οιωιιti, ιιτι•1.υυ;. 

( !:Ι{ΙJ.ΙΙΙ\>Ιι)rι ,,ΤΟ IJl-f.\1-\». J(ι/-1/_l{)!X)J 

ΣιJμt'ίωσιι ,,Ιλισοί•» 

Στυ ;τυωω ι-ιΗίιτ tμl(( :τοι1 ί-:ι νε οτυ .-\ι>ΗυιllJ \ 1 ίλι:ιι. την υ:τυντηοη 
την Ε/ιt ,')ιιJ\JU ι.ω τυ .-\L)/cιtυ Ελληηι.υ Ιlνrιιμtι. μι τtι i.U'(LU τιη I ;τυι
ητη 1\Ιι'νcιν<'ιιJοι1 : 

«fl χρηστότητα μα�i μι· τη λοyικιί t·ίγαι .τvλϊ• μιγriλη rι•λοyία» 
ι-\1·Οολ. �_"rο/iιιωι• \/.. 8J (\Ιι:'ιιιτο1·ιςι11Jο1·1ϊJΤΙ _ιιπιι 1·οι·ιυιμrωrη:::J 
2:τυ τuιτυ εuωτημcι Οιι μ:τυuυι•οιψι νcι :τι_:ιυοΟωυυμε υτι. τυ νυ 

ι'ιημιL)ί lιJ','ίΊ υ ανΟιιω:ω; είνω ψ_1πη. L>τtιν cι:τυσι.υ:τεί στην ι,><r έλεια 
:τευιοούτινυ των υt•\ϊt\·Ηιιι;ηων τι)\' cι:τυ τυt' ωίιη•. Ο τι>π:ιι.ύ; :-τυιη
rη; Συ(fυ;-:λη; είι.ι: :ΊίΊ: ,,Ο ωραιόπρος κό.τος ΊΙα το1· ά1-θρω.το rίl'(ιι 
το 1·α ωqrλεί μι, όσα μiσα iχει και μ.τορΕί» ιΟιι)ι.τοι·;: Τι•υ111·1υ;:. 31-1-
_; /5) ίΑ 1•ι)�ιιι ι) · ωq ι-ί.ΙΊ 1· ιιrr · ω1·; ι-;οι π 1/.ιιι 1)1•1ϊ11 ro 1/.ιΊί).ιυrο::: .το1·ω1') 
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2τι:: 8-5-l()()O .ιψ(',ΙΙCΙΤο.,οι ηliψ-:ι- στη,, υιϊ;!uι•ιJυ r)ιυλι';ηιιΙ' τη:: 
Θωοι)(ft/.1)::. !:τωυrι'υ::. η πηοιο ;-ιot__JTI) τ ιιι· . \Π'/.ΟΙ-, . \ωτοι-.. Στη,·
rφ;η ί'i.u(Jr το ί.ό:υ /.ω ,ιιιί.ηοr ο ΓιΤt/.ιJ:: Ιϊιυ,ιι,ιιrιπιΊ::: (Πvuιι',tJι>::.) τη::. 
ΘωιJΟ((Ι/.η; /:Τ(Ι{{_)[Ί((:: rω. Γπιιυ;ι. Χι/iυη:: /.(/./ (1/()).()/Ι(}Ι)ι}(f\',' Ο [,ι/ τι
,ιιο:: Ι πυό:: Ιϊιcι,ιι,ιιυτιΊ'; ω). / Ju,· . .-\ ηςη,Ηπuι•. η ω). Α:υιιrπ(ι).).ι'rι 
/r,1υ1·,'ι'ι)οι 1 

• •  ιιΙΙ' r)ιrί;iωπ τυ (φΟυο ,. τι ΙΊ\'UΙ Αί.ηΟιιcι», ,,οι• ι)η,ιωιJΙιΊ° 1
-

ι1ι',ιιι /.ω υ or). Χυιοτ. Α:α,ιιcψωτrι/.η::.. 
Ητcπ· μιο f-Jψ1r)ι(ί τι,ιιιι; /.(!t ,ι11·1j,ιι η:: τη:: Ο.π·u::: Ι /. Λ !.,λα/Jcπυ/.η. 

Η ομιλία τιη• αb. 1 Ί-ιίψyιοι 1 �ιf\ριί 

Η οημει_η \'Ji ημ{vυ ιί \'UL ι'�;τι,ι::: ',1ν<ι>ι_)ί;:ιπ. η ι:-τίπω::: το\ 1 Οω·ιιτοι 1 
τ!1:: ιι')ι_>ι1τvιυ::: τη::: Θ.Ε .. Ε .11. i\Ι:τί.υf'>cΊω;,,:η. {τοι η \11:τλrιf)(ησ;,,:η η 
ιJ:1,Jt(I. ιυι_>τ(ι;:πυι rι.:-τ<'� τι)ι•::: υ:τcιντυ;()ι• Ηιι°><ω<rω1:: μι οι·f-\ωψ<) ;,,:υι 
;,,:ι1τυ\'ι1 ·Ξη Ό'tυ η !t\·ψιη τη:: !llΌ'Ui.η; υιι\'η::: ιωv<r1i::. 

Η ίi)ι_>ι•οη τη:: Οωοι)(f ι;,,:ι'1::: Ετυι ψίυ:: υπτ{ί.ωι· ίνcι οτυΟμι\ οτην 
;τu·:λψιυ l<iTO(_)ίU τη:: ιι:τ()ι_)(ιJ;Ίι'ηητιι.:::. Τυ Οιιυ ι°>ντυ. τυ. ο;τοίυ ιιινι -
!t\υι'·\' -,,ιιι :ο υνΟι_>ι:πι\'() Ό'l'\'ο::. οι ιιιιιιΊο;,,:ιιί.ι>ι τη:: LιJ<f ίυ:::. οι· ιιίυ
0Tl",'!l1l ;Ί()\1 () 1/.l)O!lO::: ! ί/ί ι),ι•()ωπί l:-Tl1/.1\'()\'\'(I. οτο τ{ί.1t(( τη::: ιιλιοτι
ληητυ:::. ϊοπιί.[ (JT()\':: (Ι\'Οr_Η;Π( 1ι1 :: Τ\) (ΙωυιΗ( l1/.L) ιι ι'J\'\'!l(I τη; 1 /(1.','i-:()
{j!(lO\' .-\ι')ίΪ.ίfι°JΤ!)τ(Ι.:::. Τι)\'ί�ιΙ\'ΗΙ:: 01\'/ι_>Ι'�νω:: την ι :-τιω;,,:τι;οj <J.ν<Ί.'(1/.η
τη::: :-τνίι1 1ωτι;,,:1Ί:: uνr1.·,1ί\'\'ηι,η;. Το οι,η1Ίvιο υι1το μ1jν1•1ι<1. :-ιιvι;,,:ί.ι ίι τυι
οτη 0\'!tf·\ιιί.ί;,-:)i :Ίί<Jl",'<.}(f.((!j ΤΟ\' τι_ΗΠΟ\ 1 !lί ΤΟ\' ();Ί() l ί) ί":::!Ι.)/lΤ{Ιl το
ι\\'ίJι): τιιι1 \ι,)τυ\• rπιΊ τη ί.rω;τη τη:: ι 1ί.ιrπ1ί'.ι'>ΤηΤί1.: ;,,:ιι.ι (Ι\'ι)ί'(! ι τu
:-ΤίΗΙ.ί.ιΊ. ΤΙ)\ ! [)ΤΙ) <rω; ΤΙ)\ 1 :l\'f\'!Ι((Tl1/.()\-, /Ιί.ίι)\'.

\Ιι HU(ιJt)l1/.U tινιιι 111•τ1Ί ιιιο ι ι;,,:ι·ινυ :-τω 1 1 1:τι\ ιιιΗ_Η(11 ,')ι,')rιο;,-:ιιί.ίυ:: 
11:π ι•Ι))•\'ί τιι.ι :-τι_>ιJ::: την υνΟι_Η:>:-Τι\')] ι1ιι•;η. 1/.(Ιt την ;,,:υί.rί νrι ι ::Ξιί.ι;Οι ί 
<ΠιJ την :τ ι·;,,:\'Ιi ;,,:ιι.τιt./\Ί(Ί. τ1Ί: ;τί/1.νη::: ;,,:ιι.ι \ϊΙ U\'(1.::ητήο!Ί το ιαυοτι_>(ι.
:-Γτο\' rr<•J:: τη:: ιιί.η()υιι.::. Την 1/.(1.Ϊ_ι ί. ι"ηι,1: ο 13()1\')ιι::: τιι. τι';,-:νu τι>1'. νυ 
1·\-,ιυι1ν lΞι,) rα· το Ί.(J.l(;J!l!\'l) ο:-τίτι οτο ();Ίt )ί()\' Ι1τυν ί'(1/.ί.ιι)\Ιl<ψινιι.1/.(IL 
νu U\'tί.OιJ \'\' οτυ t :-τί:-τωο τη::: _\;ιι_>f1ιΊνιι. \'υ <( 1\•01 1ν rιηί.ω�1i. νοι ιJιiι:. 
<1.:-τι°J T<J\' τι_ιι:-τί.ι)\1ν rιι•τι'> ;,,:ι'μφιJ :-τ1Jι 1 <f ί.{·:ι τιι.ι ιι;τιΊ τυ ;ιιΊΟη ;,-:υι τι:: ι·:�ι
Οι·μιι:::. Ί.(Η \'({ (J.\'(J·::.ητ1jοι)\ 1\' οτ{-,,η Ί.fll 1/.(JT(Uf ϊ•-,1ω οτι)\Ι :-Γνιι11ιrι.τι1/.()
/ί;JΙ_ΗJ. 1-,:rιτι'ι. τιι\" ίι')l<) τι_ιι'Π() :-f()\' () :\Lι°)\'\'fί()::. r)T)]\' (JΙ.}/υίU ί ί.Ϊ.))\'L1/.ή 



_-\;ι,_Ηι.ω: - :--.ι<ι.ι(): Ιι11 1,·ι, ,: }OO(J 

111,(Jι,ί,ι,·:ι<ι ωι \J;-(\'l;_:_l 11]\' Ι ι 'l'/ΙΙ u,ι· 11]\' LT\1','L(/ \'(Ι,Ι_)/.11 Ί�(Ι_[ (ΙI\' Ι1ω]ί)ιJl'
()l \'(/, !ll T<U/ l ι_ΙίJl l (Ι_,"[11 111 ','ΙI ΟΤιJ\' \)\>ι_ΗΙ.\'ΙJ, μι (ί(Ι_ <α() !([(Ι Ι.<ι.ίJιι_ι__ιΤ)]l_)l(Ι 
i)Ιι)Ιί'.<Ι<Η<Ι .. _\,ιι !Ll r1α11ι')ιμ1ι ι. !l!' <1.ι.ι.1,11::: Ι.(1-_•111•::: 1ι:ι1> την '/.(1,Ηωτυοrι
rι111 11ίJιι.ιι11 ()(1,\'Urι,ι1. ι ι::: ιι.ι ιν11 τ11::: ..:,ωη:::. 

Ι·.ι::: u11τ11 ι ·,11.ι ι rιιι ι.υι 1) 11_\'UC.11τ11•H1 τu11 ίlι 1HilH/ ιι.,11 1 ιi)ί r,JΙ')ι11 1:::. :Ί1J\1 
(Ι\'1l,lΊ_11101,,.υ 11 ! Τ<Ι.l (Ι_,'Ι\) 11) -\νl)11::: τ1,11 .\ωTlJ\ 1 , /.(1,\ 011) ΙJ:ΊΙ)lι) :rι Ι)l
Ί:/.l [()\'((/_\ 1ιί.ιι_ T(l :Ί\'! 11 1ιιιτιι.u υ·,•ιι,()ιι_ .\ι

. 
υι1τι111 τι,1 1 lι)[(Ι)()()\1::: ()(1,

:ιυι1.·,•μ(Ι_rι,:ωι11ίJι ι l.((l 1> ΟΙ.ιJ:Ίι>::: τ11::: Ι Ιυ·,1%ιJομιιι11 Λι')ι ί.Ι/ ιnητ(Ι_:::_ 
Ι·.ινω ίJι μιτι>ν ι.ω 11\·υ-,·1.uιι>\' \'(Ι_ ιι ι_ιιJ\'ΓtC.ι111ιι1 -,·ιιι. τ11 011νr11υηιιη 

ι.ω ,')111,τ11ι_111οη τη:: Ι·.τιιιι_>ι ιιι_.::,_ :\ί.ί.ι> 11111,ι::: 11 ι ωιι_Η ιιι ι.ιιι υί.ί.ι ι η (Jω
ιΙιΗ/ ιιι __ L1ι>Jι>::: τι>\1 (ΙιιΗJιΙΙ/01' Ου ;-τ

ι_11:rιι \'ΙΙ. Ι ινυι η li'.:Ίί.1]ι_)ι,ιο11 των
ιΙΙ.ι>:rι,J\' 111::: θ.1· ... /.Ul ι>L ιi,:ι>:Ίι)l ι1,11τιJL ι)l \' !l:Ίι>l_)lll1\' \'(Ι_ ,ll_)<i','μιιτι,ι
(), >\ '\' (t \' ι')ι \' ιι νι ιι.ω.1 1 1 1

1ι ι 1 '! ι ι· τι 1 :τι >i.11τψι) <)l<Ι.μ< t\'Tl ;-τι ι ι • ιΊ \'(ll ίJ< ψμι\'ο 
ΙΙΗΗΙ. μυ:: ι.υι :τ, >\' ι μι ι:::. ιιι ίJι ι)ο1111 ιJL τιJ ιJνιιμυ..:.ιJΙ1 ιιι Οιιιοι111 ιι.ιι\' L<)l
ι,1<)f':::. 1-.((\' (l','\'Ι))]ΟΙ)\Ι!(f ((\'(\]\' Τ)]\' .ιί.ι \'ι__Ι(Ι_ /.(1,Ι ,lfι_ΙllΙι_1lΟΤΙΙ\1!(l !(ι)\'() ΟΤ)] 
(i\ 1\'T)jι_))J(Ι)] τ11::: l1((1\_)l\(l::: ll\'((l (i((\' \'(Ι, ljl_)U\'1L;,:,ι\\'!ll Τι) l\'ι)\!μ(ι /.(1.L \'

. 

(Ι_ι)l((Ι/l)ί__ΗΙ\1!(ί' ','1(( τι) (i(tJ!l((, l:L\'((\ ()((\' ν' ((l_)\'l)\1μι()υ 1() :rl_)ι)\'(ψl() ;-(()\1 

μυ:::. ι.;111,Ηiί' υ .\1]!ιι,,11ι_1-,υ::: μ11:::. \'<t <)Ll1.<)ι/.1JΙ 1μι· τη (Ιιιυ ι.ί.ηι_JιΙ\'ιψιυ 
μυ::. 

\lι ΤΙ]\' l\'\'ιΗ(Ι Ιll'T)]\', η ΟιιΗ)(Ηj lll ι)ί\' ll\'ίll !(LU (((/ )]l_))]μΓ\'1] ιΜυ. 
ι νιι ι)Ltt\υητι/.ι> 1.ιιrιιι,1.ι'\'(ιιψυ. υί.ί. ι ι ιιιυ �ι,ιιΗι :rι11ι-,•μιι_τι%υτη:::. Εινω 
1\ ί)ι lHI]::: ;Τι\\' f'\'\)l/.lΊ ![lΊΗ( Ιι(l:::, :(()\1 ','lί(l�ί ι ()ί_(Ι/.ί.ηιΗ) Tl) 011 ![:ΓU\', %1!.l
τη:: l),l"l)l(l:: ι·μιΊ::: ()((\' :Ί\'lΊ 1μιι ίj()\1μι Τι) Ο:Ί(l\'lι) :Ίι_)()\'ιψω \'

. 
(Πl)Η

i.ιJ\1 μι ((\'U:ωο:-τιωτυ μιι>υ::. 
Τυ ιι'\._)ιJ ιιι1τι1 ιινΟυ:::. ίΊf · UOU\' (l\'()ωιι μι Ο<< μιι:::. lΊ \'(ll ΤιJ μο\'ιJ 

\1TιH/l'll) :Γ\)\1 μ;(ι)ι_>ίΊ \'(( !(ll::: !ΙΠ((Ι/ l'l_)l'l (Πl\ Tl]\' Ι.Uτ((ΙίΤ((Ι))j Τη:: 
μπυωτητιι:: ι.ω τη:: ιπυ<ι-Ξιιι:: οτην ιηωυ Ι'>ι_)LιJΙ.ιψ<ωτι οφιιυ<ι. οτη\' 
χιιτιωτιιιjη τη:: πί.ιωτητυ:: ι.ιιι τη:: ι')ημιυ11ι'·,1ιι.η:: 1')ψωη:::. \υ μυ:: 
ιι\Τj i,ιωιι ιι:-τ· τυ /Ιψηί.υ ι;τι:-τωυ τη:: ι 1ί.ωτιι.1ηητιι::: οτην 1.υιι11<1η τη:: 
,l"\'l'Ι1μ((Tl/.lH)]Hl::· μι ((Ϊ_ί,ω1:: ί.U','Ο\'::. \'(l μ<ι::: μΠ(Ι_(( [l_)ϊl 0\1\'lΊi))]OlU/.U. 
ιι:-τυ τη';')] ι1Τ1J\' 1\l 1l_)fί\'l\. '!<ι. μυ:: 11·:ίιί.ιΊ (Πι\ 111 /Ιι>l_)ι\ τη; <'Ίοι1ί.ιιυ::: ι.ιιι 
τη:: ωηι<ιi.ι•ΗΗcι::: χ<ιι \'ιt μιι:: υ1')η·:ηοίΊ ιηη ΙΊ1 τη:: Γr(l·:·.τί.ω:: ι.ιιι τη:: 
t'ί.ιι1Οί'\._)l(l::, /--1 lΊHt)Π\._\l/.)] ((\1Τη cί.π•Οιι_Η(l, :ΓU\' ((\'TlOT()ljlΊ μι την 
111,1τηι_1ι1ι τυι• <t\·(lι,ι,1.,ι1ι•. cινω υ 1.ι1ι1ω::: O/.ιJ.,(J::: τη:: ψ(f(t\·ωη::: 11,1\' 
μι·:ω.ι,>\' .\ι('Ίιωι.<ιi.ω\' πι τη:: ·;·η;. 

LTl]\' LιΙTι)l_)l(l Τι)l 1 Liι\\1ι)Ιί. (l\'Clff f\,)U\'Tί(l :-rι1ί.ί.rι :Ί[ι_ΗΟΤΟ.τιι.rι. E\'<l 
ιι:ω cιι·τcι. TL\\' :-τuι_>ι\\1Uι<ι�ιι \'(ι Ι'>ω')ι;,:,ιι cιηιί.ωrι_)(ι :Ί(ί\'(ι) στη -,·η ι.rιι οε 
:-c((Hl' j)ημιι τυι1 \'(( </ \'Τι_)(•)\'ίΊ /.([l [\'(( ((\'()\\::: ί.(•)lUl', 101-1::: ι) ω.i.)]','U\._\l-
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zό; αυτό; μί1ί:Jο; να ί:Jέλει να οείξcι ότι τυ 1\1γο των μΕ'(άλων αυτιί)ν 
όντων. ύ:τω; 11ταν υ ΧQιστύ; zαι υ Βυι\'>α;. :τυυ έcr·Ηασcιν στη Τrληρό
τητα τη: ζωή; τω\'. :τυυ είιc ι)ηλ. ανί➔ίσπ μέσα τους τυ ιερό cιν!➔ος σε 
ύί.ο του το μΓ,'αi.είο. cι:τυ(-\ί.έ;τει στην αcrί1;τνιση τη; c'.ιμορφη; ζω1iς 
μέσα ει; τυν zα!➔ένα. οί1τω; <iJΟτε \'α μ:;τυρέσουν υι c'.ινί➔Qω;τοι να 
·,-ίνουν α:το ι'>υί1λοι εί.ει:,Οεί)υι χαι \'CΙ αξιω( ·)οί1ν έτσι να yίνυυν χc'.ιΤrοια
σπ.,μ1i :τυί.ίτε; τη; υυrάνια; ;ωινωνία;. Νιι :τολιτυγrαcrηΗυί1ν στην
ιι�ανιz1i Ποί.ιπία. ύ;τω; την οοαματίοί➔ ψ[ ο Πλάτων. χαι τη; οπυίας 
η f-Jωη. ύ:τω; ί.έγει. i)cν 1-\vίσπται στη γη. αλλά στυν ουί)cινύ. μc 
αί.λυυ; λύγυυ; σϊ μια i)ιαcι υψτιΥ.1i i)ιc'.ωωση. ύ;τυι 1 ι')ιcψc\υυν υι Οωί 
zαι τα ί➔είcι όντα. 

Οι ίi)ιυι άί.ί.ωστε υι i\•lϊΊ'άί.υι .Α ναμυι><Ι ωτέ; τη; ανΟι>ιιJ;τύτητα; 
11σαν υι α<fί)αστέ; τη; αιωνίυυ αυτιi; ζωη::. 1 1:τ(J την μo!J<f 1i τη; Α'(ϊ1-
;τη;. τη; Ειvήνη;. τη; Διχαιυοί1νη;. τη; Συιι ίυ;. Υ.ι cϊί.ί.ι,Jν ;τυλλιίJν 
:τνευματι%<iJν ιι')ωτ1iτων. IΞΊ'ιi) cίμω υ ιϊvτο; τη; ζω�"1:. ΕΊ'<ίJ cίμω η 
U\'άστυση: zυι η ζω�']. ti.E'fl υ Διι')<'ωχυλυ: ]ηοοί1;. Κυι γω τυν 
i\Ιωυσ�i αναcιίvπυι ότι <ηένcιμι ζω�i rι: CΙ\'ίJΙJ< iJ:του: υ:τ() ω Δϊντvο 
τη; ί:.ω�j:. Οτι τα άνΟη (υ του Δέντvυυ τη; Ζω1i:) <f((ίνονωι ι-ν τη '(1] 
οτη :ταvυυοίυ του ΟιανΟvϊηυι•. ,, Κω <ι ω; ο:τιίvιπ i)ι < ι. τον ι'Jιzωον» 
ύ:τω; ί.έcι ο ψαί.μωι)ύ;. 

,-\Μi.ιιοi μυι ι. 
ΔΕ\' i°JTU\' ί.ί','(( ω. οηί.ί;η τη: ι τυιvιιυ: Y.UT(( Τι) :;Τ(LψλΟι'J\'. :τοιι ι)[\' 

έι'>ωουν την ι'>ίυι1ου οημυοίυ -ι.ω :τvυοοι�"1 οτυ ι_jϊ)ί_ ιJ :,τ1Jι1 ι'>ιυι'>ΙJ<ψυτί
ζu οωι1: 1/.t)ί.:τυυ: τη::: η Αι')ιi.<ιι>τη:. Ι:νυ: υ;το ιι.ι1τ01 1 : υνωι 1\Η τω
ύτι 11τυ.ν -ι.υι υ Lιννιτ. :τι_Η); τον υ:τοίυ ι'ηιι,J:::. <1.:τιι 1Ο1 1ν1>1ιινω ιJΙ Λu')ιι
ο-ι.υί.υι τη; ουιr ία;. πω1i,ιιι.ν(1ν τυ ι:Ξ�"1:: 2τι: μϊιι>ι τιiJ!JtΙ. 01 1�ηη1οι ι: 
ου:. :τι>υο;τυ()υ η ιη 1η;<i>: νυ υ:τοΙ))ιΙ-\<1.r1ι π την ιι'>1 u τη: 1 ! (Ι.'(1/.(Η)!lίοι1 
Αι'>ιi.<ιοτητ<ι.:. <ι.μrιιοΙ-\ητιίJντυ.; τη ιι_-,ηοιμι">τητιι. τη: -ι.υι ;τι_1οτ1 ίνοντυ: 
το μιτιιοι.ημ<ι.ωψι; τη: Θ.Ι-:. πι τη: <J.(_)/Ιi: [\'ι>: 1/.οί.ιγίοι 1 -,,ω 11]\' 1 ιι)ι-
1/.Ιl μιί.ίτη ΤΟ\' (1:1()1/.ι_)ί'(f ιrψυιΊ . .Α ι•τί) οι·ι')Ο.01l "I.Ul (ι.:Ξιίηιμι (( ίί.1 ι)ι \' Οιι 
·,'ίνιι ;τυτί (πιοτ. ι\ιι'>. οιί .. �!- Y;r<1.ι_J/ll ι ν :τι_Jυ1/.1 ψϊνιιJ μί<ι ιΗΗf ii;
ι'>1iί.ωοη:. ()Η )] :τvιιJTU(_)/l"Ι.!i Lι)LU των ί οωτι Ι.}l"/.(Ι)\' ιι'>ι>ι1τιί,ν. ήων )]
Λημιοι 1L1·,,ίιι. :τι•ι_-,ήνο; ]lυ:,'"Ι.U<)!lίοι· :-\ι'>ιi.ιιι;τητ<ι: ;,:ω ι)J.L μιιι -ι.υΟιιιJ<ι
r')LU\'U!]TL%li μ6.ί:τη τη: υ;τι )"Ι.ι_Jϊ•ψ;ι • ι 1:τιι _Ηf ι •οι-ι. 11: ;ι ί.ι 1 •ι_-,ι1.:. ΤοιΊτο
οημυίνιι ()Tl :T\_)(Jl/! ι :Ί(J.οη: ω.ί.η: 1/.0/Οi.ίrι: το U)"/0 τη: r'>η11ιιJ\'Ι..!"(ίυ:
ω·τυϊ1 τυι 1 :τ1 1v1i\υ:. ο υ:τοίο; υ:τοτι i.i ι το ίJιμίί.ιιι ι:�ι τιιι 1 ισι,ίο11 (Jr,
:Ί!Jl:Ί[l \'(Ι. οτηvι;Οιί η :Ίl\_)UlTll)(Ι) f:l_)f.1 1\'U. 1/.ΙJ.ι μιί.{τη 1(1)\' \':lιJΙ.Οί:τ<ι)\'
ο-ι.υ:τrίJν τη: Θ. Ε.
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Η Ε.11. ί\Ι;τi.υ/1<'ηοι.η. ι;Ξ' υί.ί.υιι, οι μίυ ι;τιοτυί.ή τη::: ι.ω ;ωί.ι 
;τι_)ο; ων Lιννιτ, Η>\' ιι;τινΟι•μιϊ:_ιι τυ. L<;η;: Λιν μ;τοvι·ι νυ. ίγιι; ".Ξ;ι;ιυ
οιι ιΗΗJ. ουι1 l/<1> ;rιι ι.υτ· ι;τυvω.ηψη 0111 Lψί.ιι Ι.ίι.ι ι°)ου ο Λιi)(ωι.υ
ι.οc Κ .Χ. ίι.ιι. ΛΗ.tψι ι ι�" υπνίι τυν ιi)ω, i)ηί.ui)I) ι"ηι η Θ. Ε. ιι vιιι ;τvωτι.ι 
(.ι;τ' ι)λ<ι μω Ιlυγι.υιηωι Αi)ι).ιrϊηη;, ύι.ι μιυ ιτ<ι.ιιJιίl.ι γιυ <rωνύμινυ 
ί<ω ιι:τυι.vι1<1 ιομ<"> (ι;τιοτ . .'\ιi). ί.ψ. Ι 1ΗJ. C::χι ;τvπιι \'U γvωvιϊ:.ιτι ι'ηι η 
Θ.Ε. ίι.ιι ϊ:{υ()η:,,_ι>ν νιι ι>ι)ηγηοιι οτη ;τνι11μυτιι.η ωι ιΊ;τνιοη, ι.υι ύι.ι vu 
χυτυφιι 1γιι οτι; ψι11.ιι.r; μυνίι·:::: :ωι 1 ι)ιν ιινίιι ;τυvιι μιυ. αί.ί.η μov<f η 
υλιομυ1 1. Αι.ί.u ι.ιιι η Αννη 1\Ι:τιCιιντ, ενυ υ;τ· τιι υ;ωλογοπvιι ι.ω 
μίιχvυ/\ιιJΗΙ_)ίt ηγπιι.ιι οπλίι.11 τη; Θ.Ε. cι)ωοι ιι,Οι,:::: ι;Ξ' ίψ/Ιί;, μύί.ι:::: 
ανcλιψι την Ι lι_Η)lιJι_Jιιι τη::::. τυ ιιπ;μιι τη; ·,ν<ιμμη; τη:: ιτιιιvιιιι; μι 
την ι;η; ιιvυοη: «ΙΙvιJοιvι.υμιΟιι οτη Θ.Ε. οι.ι γω νυ ιι;τυι.τηουυμι 
'(\'(t)(}[LC: χιι.ι 1 1:TLιJl)(I.Tli'.l:::: ιμ:τιιvιι ::::. ιιί.ί.υ ';'l(( \'(.( ()LΙ.()ι)ιηι )](H)l'!ll 
/<ιί)((ΧΤψ_)U. 

Αι)ιλιrοί μυι 1

• 

Το ()ωουιι L%ι) (l\11() μη\'1 1μιι l"l\'((L ι.ω οημινu ϊ:Τll.((ψ() ()()() ;τι)Π. 
()ιι ίλιγιι ιJτι ιινυι ι)ιιιι.vο\·ιι.ιJ. Οι ίΊf ημιvι:::: ι.ι;Ξιι; οτι; ο:τυιι; tι.ιι 
:τvοοι.ολλ ηΟιι ι) (ινΟvω:rυ:::: ( ι:τι) TIJ\' ι:τυι.η 1(1)\' :τvωτυ:τ ί.ιωτω\' l"/01 1\' 

ι>ι>1JΊ'1llΗ"Ι την ίt\'Uvω:τυττηιι ιηυ οημιvι\'Ο τvι.ιγιι.ι"J ω)ιε::Ξοι)υ, οτην 
((:Τ((\'()ι_)(1J:Τη ()\ 1';%ι_)U\ 1ι)Ι) /.((l OTUl':::: ιιί.ί.ι:τιιί.ί.ηί.ιΗ 1 :::: :τυί.ψυι•::::. ί\ωνη 
ι)ιι;υιιυ; ίΊ\'ιιι η ιι\·ιι�ητηοη τη:::: ωω\'ιυ:::: ιι;ιιι.::::. Κ<ιι τη\' ι)\ 1\'υτιnητιι 
ιιυτη μιι:::: τη ι)ι νιι η Uωοοιι ιι.η <f ί.υ·(ιι. Κ((()ηι.ο\· ωι1 (tί.ηΟινυυ Oωou
tf ιJ\' ιιηιι \'(t ίt\'ttΗι:τυι.ι_,ι()ιι ιΗι) ι.ιιi.ιΊψ<ι των ()ιιι,Jν ιJντων ι.υι ν<ι 
'/l\Tt [\'<ι; τιι:τιινυ; lι._}'/<ιτη:::: τυ1 1 Ι lνιι1μυτι);. Ε<ιν το ι:τιτιιι.ει <tl'Tl), (J(L 
;.-:<ιτυvΟωοrι \'(t ι<λi.«?.ιι την ι.<ιτιωτιωη ιιωυ τοι·. οτυ :τιvιΙ-\Cιί.i.ι>\' 
TlH'. ί-:(ll ί{((1. ι;τί·ι.τιωη 011) %Ul\'l1)νl<L. ι)ημωl'ι_)'((ιJ\'ΗlC: :τω U\'l}ιJω:TL
\TC: 0/l"ιJ[LC:. /ωι_Η:::: μιυη ί-:ί(l l/0ι_Η.ΗΙ]Π::::. jωι_)ί:::: 0\1','%\_)Ul'O[l:::: %(.ll ((\'H

ι>li<Ll::::. _\ωτι HHL' Ου ιι.ιι ι,;τυτυ.Ξ.π το ()ηvω :τυυ σει !lf<Hι τυ1 1. ι.ιιι 
�ωt• ι)ιν π νιιι ιιλλυ ιι:τ · τυν ιιτυμ ιι.υν ι:ιι \ !τον. ιι:τ · την /ίι>vιοτιι. 1) ι.ω 
ι.<ιτ<ιιηvι;ττιι.η ι·:<ι>Ι.l\'Τι_)ιι.η υντυτηΗι. :τυι• :τ<ιι)ομοιcι�ιτ<tl ι.cιι μι 
λ 1 1χυ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

-\ι_ιl\ιο τη: f:.Jf . .  \l.,i.ufίrπo;,:η ι)ΙJ.ΙΙ()ιJΙΙΤ,1/['\'ι) (ίΤ() .,ι-υιο ι)/1/.() 

«IJJ -/lf . .J..f)U_JJ/-II.-\» τιι,· .J..ι•;'ιJ/'UTO ΤΟ/' 18%'.

Οτυν υ Ιlιί.υτο: v<ίηηι1ι τον Ιηο\J\1 : «Τι ιίνυι η .-\ί.ϊιΟειcι» fi<ϊίνο::: 

ι')εν υ:τ(ιηηοι. Η ιηω:τη ΗΗ' lη<Η1\1 (ηι(Ι): <i
° 

cι.ι1τ1jν /.((t οε {ιλλι: ;τεvι

:ττι,Ηϊιt: Μν ι-μ:rί1ι')ιοι ιι.ί t \'\J\1 : :τοι 1 (1�°μιιι_1rι υ:τυ/.υJ.ιJ\1ηω ο;τυι')υί 

τι η 1 . νιι. εηv·:ι1\1ν OU\' \·rι. lΊ/U\' ί.cι.f-\ιι cαυ :-\ ι•τυν την {ο;υτη ι.ω υ;1χ\

ί.ι•τη r-\ί.ηΟιιιι. . .-\",'\'Uο\•ν (ιτι τυ ί.(Jγιυ ΟιΗf ίυ::: :τιη 1 τιιι1 : ι')ι\ΟηΥ.U\' ι')ιν 

ω:τιι_1ιϊ;οι1
\· :τcψυ ϊ\·υ μϊψι: τη: .-\J.η!)lΊ<ι:. :τοι1 ϊ1ιει\Τ ι.ιιί.ι•μμϊνο μι 

οι.ιηι L\'{: υν ι.ω υοι\·ι.ι_Jlτη: ιψιιι_Ηf ι(ι.: ;Ηψυf-\ι1ί.ϊ:. 

\Ιι τrωιο οι•οτψιυ ιι ,'ιιι·.1ιιυτιιηι (1: ί;1ι υνυ;ττι'jΟΙί 11υΟμιωυ οτι: 

ιι.ι.ί.ηοιι:. οτι: 1:τιοτημι:. :τι1.\'Τ\J\1• \Ιιι1 ι°Ηι'11 τη: υι.ϊιΟ1ιυ:::. Ουι.υ rιντι

ί.cψf·>υ\'ιψl\')] οτιιι·: ;ι,Jι_Ηι\1
: τη: ωrηι_1ημ{γη: οι.ϊψη:. (ηω: ω•τιΊ :ωι1 

cι:τοι_Η_ιϊυ <t:τ< 1 τφ· ιμ:τι ιι_Ηιι. ι.r1.ι τι: :ωι_Ηι.τηι_JΙ·Jοιι::: οτrι :τί.υίοιιι. τη: 

ι·ί.η:. ι;ιι ι:τιf·1ί.ηΙ)ιι :ι.ιι.τι•J rι:τι1 τη μοι_Ηf 1Ί Ο ιιυ: υ:τιιι.υί.ι1 ι1 1η::: ι.ιι.ι πι

οτημ\Jνιι.r,J\' ,')1·ι'Jιιιιϊνι,ι\' ο· {γυ :τί.1ΊΟιι:. :ωι1 1·ίγυι ι�:rι "-ιf>ιJί.ιι.υ υ;τυ

ο;οί.ημϊνο ί;JΟΠ \'ίl. μ:τοψί \'ίl. οι.{ιι TlT(I! υ:τ(1 !l(J\'ι) ΤΟ\'. 

Α:τιJ τι: ηιι1-ι_Η: τοι1 Ιlιί.υτιιι 1 μ{;ι_Jt τι::: ι'ιιι.ϊ: μυ:. τιι �11τημυ. τιιι 1 

\'(t. ::Ξf ι_HJ1'!Ll ίΙ.\' ιtιίι ιι:τιΗuι'ιη:rοτι U\'O ι_HiJ:Ίl\')] ιηι(ιι')υ 1ι:τι1ι_ιιι \'(/. /.UT!/fl 

την --\:τ(ιί.ι1τη --\ί.η()1 ιυ. ϊ;ιι !tlίνιι :rι1.\·τυ υί.ι1τιι Η ι.l)·:ιι.η !tυ: μιι: ί.{ι ι 

(ηι (/\'ΤΟ ()ί \' ιίνυι ι)\1\'(Ι.Τι)\'. 210\' .:l! ι_)ll)l_)lO!l{\'() /.lll :τι :Ί! (_)(((}IΙI.\'()

/.lH)!lO o:[l)\' f1ι_)l01/.ΠUL () (Ι\'()ι_Η1J:τ():::_ η Λ:τ·ι)/.\111J :\ί.η()ι ιυ ι)!\' ι1:ΙU(_)/! ι 
οι ι.υν{\'U 1 1:τοι.1 ί!1ινι1. ΛΙ ν ι 1;rrΊ.v;ιιι 1 \' :τω_/1. 0;1 τιι.ϊ: ι1.Ϊ.ψ)1 ιι:::. :τ(1νι,1

οτι: ο:τοιι::: :rι_1ί:τ1 ι \'U ι�τηι_1ι�ι'ψιωτι ιΗΗJ ι.uι.\•τι ι_ΗΙ ','Ι νι τω. 

2· ιιί.1: τι: 1·:τιι;_ϊ: ι1 :τ11ι_ι::Ξυν <ΗΗ[Οί ;τιJ\ 1 Hf ί)ιωω· τι)\' ,\:τι'> ί.ι•τ11 •\Ϊ.�'J

Οι ιιι ι.ι ('ι!t(,J: ,'ιι \' ![:Ί()ι_ιιιΗΙ.\' νrι ι'ιt ι'J(1�011\' :τυv(ι Ο/! τιι.(: ίl.Ι.i
°
J0111 :::.

·:ι<1.τί οτη Φι1ί.�'1 μιι.: /.ίl.\'{\'CΙ.: ι')ι \' !(:Τ()Ι_)l 1 \'11_ !'ί Τίlι)(Ι)()ί 1 ()! uι.ί.ι )\' ι°ιί.η
τφ· πί.ι:-cϊ1 :\i.1jl)1 ιιι.. :τοι1 υνυ·:ι.υοτ1:-cι1. , > :-cuO{νu::: ;τι_){:rι ι νrι f\ιχ1
[!()\'(): Τ()\' /.(1.l !l! ΙΗΙ. τι )1'.

\ϊ\' ι·:τuι_)/11\1
\' r)\'() ι,1ι1;ι: ι°ψι)lf: /.(11 ·:1 · (Ιl'ΤΙ

0

) ΤΙ) ί.Ιϊ,'l) Τ() (1\'Ιι)Τ(I.Τ() 

ι/>('J: (J(f I ιί.ί L \'ίl ί.ηιf ()f ί r1:τι'1 ίl\ 11{: τι: LιJtί: /.ίl.l ι°J/l lli° Ol•) ι·ι.ι.ί.ι:ι\'. οϊ1μ

<f ι•ινu ιιε την 11.rινιΊτητu τη: 1.(101 ,ιιιι:::. 

Οιιι·:rιί.ι•τιι_,(>: Τί,ιν :\ντϊ:ττο 1 ι')ιν !Ι:ΓιΗ_Ηi ν· u:το:-cιιί.ϊ·ι11ι111.:ιι°ι τφ·
ffu·:·1.(°Jo111r1:\i.ϊ ιί)11r1 ;τr1.,_ΗΙ. μι>\'1) το μϊι_Ηι::: :rι>Ι' ι'ιι'1\·ι1τr1ι \'. rυrιψο1ι•1Οι 1

Ο Ηί.ω: ι L\<ΙL Τνu:. ίΙί.ί.rι ιιι uι.τίνι: τι 11· ι ιν11ι :ωί.1 1 rίι_>ιΟ1υ::: -ι.rι.ι τ· 
r1.:τ(η1ί.{ο!ι11τr1 τι,ι•: ιίνrι.ι 11 1ιι_>·:ιτι·ι.r1 ϊι /Ίί.11.f\11_1(1_ <Ηψιrι,,νu. 1ιι τ11 <ιΙ•ν-



Γ, 

Οι-οι 1  ι.ω τη <f ϊ1οη των 7ίι_)u·;1ιυτι,Jν :τοι, τι: ι'Ιι /ιJντιι.ι. Oo1J :τω rι.νι•ι 1 1ι,J

μινη ll\'(/.l η L\1\'lιί,ηοη μυ: T()(J() :TlΙ_)lOOOHι_HJ μ;τι)Ι_)()\'!LΙ \'U ()[((:TΙ)Tl

ι)!l\J\'!ll ι1;τ11 (Ι.ί.η()ι ί(Ι_ .-\ί.ί.ιι. 1) (t.\'0(_)(,J:rl\'I] 0\'\'l l<)ψit) l l\'((l ι);τ(Ι)::: το 

{(_\'Ot>::: !(:ΤΙJΙ_)Ι [ \'(Ι_ Ό'\ll_)lOll TIJ ;[IJ()(J(!);(() ΤΙ)\ 1 ;rυ():: ΤΙ) ll(l./.ι_)l\'() <ιω::. 

υί).υ ()l Ι_Jl�l:: ΤΙ> !.ΙJ((Τ()\1\' :Τι_Η)Οr1ί.ι,ηιι·νιJ ΟΤιJ ίι)(Ι_(f\J:: /.(1.l "[() lll(!() τη: 

L,(1)11:: Τ()\ 1 Τί) 7[l'J\'UίΊ οτυ 0/.l)T(l()l. Ομω::, :Τ(Ι.\'11) ΟΤ)]\' l<)l(/ (Ι_\'Τ)] 1 11. () 

ι.ιι.(!� \'((:: ιι_;το μιι.:: !t:r()ι_Jl ι \'ιι. <ι τιωι ι υνιιί.ο·:ιι. ΤιJ\' ηί.ω τ11:: λi.ηΟι ιυ:: 

ι.ιιι \' ωrιψ()lt•J•H ι τι: :τι1J C.:.ι οτι:: ι.ιιι 1ψι1rι·:: ιυτι\Τ:: τ1J\'. :τω_> ιJι.η 

ΤΙ)\' :ΤUΙJ(ψ()Ι_Η/ (!)011 :Τι)(Ι ι·ιι)\'\' \1:Τ()ΟΤlΊ ((\'((!t[O(J_ οτυ (f \'(Η/.(1 (j(l)!LUTl

()l(I. TU\1 ι'\tUOTJ)!(UTιJ::. 

Ιlι_Η\' �Π1Jι_1ιοιι \'U ','L\'ιι μιωιι):: μι<<: ιι:τιJί.1 1τη:: -\i.'j()ιω::. ιΗrιιί.ιι 

() ((\'()ι_)(•):Τ():: \'(( ','\'(ι)ι_JΙΟl ι ΤΟ\' /·_((\'Τι) ΤΟ\' /.((l \'
. 

(ί;[()/.TlltJl ι τι:: [(j(•)Τl

Ι_Η/.ί:: U\'ΤLΪ.ηι ι •ι ι::: /.((( Ο\'\'((LΟ ()η1JιΊ:: ;τοι• ()ί'\' ί'.:;(1.:TUTOI'\' :Tt)H. 

1-1 -\:τοί.1 1 τη .\i.ηΟι ιυ tΊνιιι ω 01 1μ/\υί.ιJ τη: .-\ιιιJ\'Lιηητυ:: ι.ω ιιιιιΗ'

ι.ιι,ιιιι ;rι:τιυωf!Ll\'J) οι.{11 11) ι'\l\' ιι;τιΗ_)lΊ \'<t !.((Τ<ιi.υ/-\υ το .-\ιωνω. τιηι. 

ι.ιιμιιι πίχιιι ιιί.ηΟιΊ<ι ι'\l\' ιι:tιJι_JlL \'(l ι;ιι ι ιι,1ι_)ιJ ο· ιιι•τφ· τη\' :τι :τιvιι.

ιψϊ\')) ω-:ιψη. 

\l:rιJι_JlΊ ωι•J:: νιι :τιι ι.u\Τι::: «1--:<ftJOtJ\' η ι.ιιτυνο1μ1η τη: ιι:τι"Jί.1 1τη:: 

.-\i.l)OlΊίt::: ίl\'([l Τι)(Η) ()\10/.()Ϊ.tj. υ:: ((ι_)/.l'OTΙ)\'fll τοπ οι 0/lTLΙ.{:: ιιί.η

Οιιι:::» . .  -\οιιιιί.ω:: :τ()ί.λυ ιιτιηιιι (Ju μιί.ψωt'\' ποι . . -\ί.ί.υ υι.ιψυ ι.ιιι ·;•ιu 

\'<L :τί.ηοιιωι ι ι.ιινιι:: τη ·:ηι\')) υί.ηΙ)ιιιι. τι> :τι_ΗιJΤΟ :τι_Ηt','ΙΙ(( :τυι• /(_)l ιu
ί.:.πω tΊ\'<tι η ιι·:ιι:τη ιJΤη\' ιi)ιιι Τ))\' uί.η(JιΊ<ι. ιι,Jι_)L:: την ιηιJω ι11·ν ()ιι 

ι:τιτι1 1;ιΟΗ ι.ιιμιιι ','\'ιιΗJη. 

-\λι.ιι :τυω::. οτ 11ν ι;τ();ιη μu::. ιι·:υ;τrιιι tτοι τη\' .-\ί.ηΟιιιι: 1 Ιυοοι 

ίt\'ίψΗΗl μιι:: lΊ\'ttι πι1ιμι)t \'<ι Τη\' tt\'<ti.:.ητη1J1J\'\'. \'(t τη\' ι1ι;ιΟοι 1ν ι.ω 

\'(l ΤΙ)\' ιι,ωί.ιJ1 1()ψ!UΙ'\'. μωιι ο· ί'\'<ι /.()l\'ι:J\'tl.ιηι>i.ιτιι.ιJ :τιι_JLj)υί.ί.υ\· 

U:T\J\1 ι)ί.ιι ()1)(( ιJημιtL\'()\'\' l':TlTl'/lί( j)((()l;:_\)\'T((l ι>/l ιJΤη\' :Τι_)((','μUΤl/.l)

ΤηΤ(( ιιί.ί.<ι οι :τί.ιι\'ι::. υ;ιι οτι:: lΊΗιJΠι_)LΙ.ι:: ιι:Ξιl':: υί.ί.ιι οι. 01 1μ/-\ιj-\ιr.

ομυι1:: %ω Ιj'l'!t<ιτιι: _\ι\' tt','\'Οι\Ι 1μι τι.ι εμ:το1'\ιιι :τυι• j-\ι_)ιοΙ.ι>\'ΗίL ιι.rι. 11 
ΘιΊcι λληΟlΊlι ι'\ι\' μ;τιJι_)ίΊ \·ιι ι.ιιπι-\ιι :τυι_Ηι οι μι1ι υμι- ι_)l)ί.η:ττη Ψι•ιη. 

;ιωιΗ:: :Τι_)ι)/.((Τ(U.tJΙ1
1ιΊ::. ,Tι_)([','f(U :Tl)\' O:T((\'l(( (j\Ι\'((\'Τ((ί ( /.((\Tl:: οτι ::  

:Τι)ί.ιτιιψf\'l:: ;ιωι1ι:: μιι::. 

λ; l_)l::Utiμr ['\'([ j-\ί.εμμιι :T((\'TU\1 ','t'ι_)(Ι) μιι::: ΟΤ))\' μU\'Πι_)\'(( /.UL\'(!)

\'l((. ιηην μo\'Tl'ι_)\'tt :τυλιτι;,:η. οτι:: μυντέι_1νι:: Ηι_>ηοι.είι:: ι.ιιι ο· ω.η την 
μU\'Τέι_)\'(( �ωη [\' ','[\'fl. IΊ(tl_)(lTt)\_)))OΠ τη Ο\'μ:Τ[ι_)l(fΟΙ_)("ι σί.(1)\' Τ(!)\' 

Ι.f\'Τι1ι:>\' :τυί.ι τιιηωιΊ στι:: 1'\ιιιcrο(_)ί':: /Ι:Jι_)C::. αcι σ:τυι• ο ί.ιι•ι.ο:: υνΗι_)<•>

:τι1::: r;ιιι μπcιcf ι1πι•σει TU\' ι'\ι;,:ο ΤΟ\' :τολι τιομο. ι.ω :τtοη μυι• :τυι• 

fl \'((l [Ι.Εί\'Ο ω Ελ �TOl_)([\'Tl) τη; [l'Τl'/ίιι::. U:TU\' U:TU()[/0\'TCll την 



7--1 «I.\IΣOL» τει:�ι.ο; 2--10 

Αλψ-Jεια σαν έναν τίμιο crιλοξενοί,μενο χαι ό:;του στο ψέμα χαι την 
ψευτιά crέρονται σαν σε εzί➔ρούς. Θα μ:;τοροι'1σατε να τυ ονομάσετε:
EΊ<iJ Ηέί.ω την .-\λ11Ηεια -έί.εγε ο Καρλάιλ- ;-:αι όzι το ψέμα! α; με 
:-τί.u;-:ιίJσει ο ουυανό; αν μια zιiJQCL ουράνια; ανοησίας είναι ανταμοι
[-\11 τη; ψευτιά:::' Αλί.ά ;τοιο; στον αιιίη•u μα; Ηα,τυλμοί1οc να μιλήσει 
ό:-τω::: ο Κοηί.άιι.: Οι :;τεριuσότεgυι άνί➔vω;τοι ι)εν ;τvοτιμ οι:�ν μψτως 
τυν ψυzυύ C','tιJισμό ;-:ω την τεμ;πλιcι. ό;τυυ νομίζυι 1ν ότι [)Qίοχουν 
την uί.ηΗιν�i ευτηία: 

Ο Ε'(ωισμό;. '(ιο; της άγνοια;. είναι ω α;τυτέλεσμα τη; :;τίστψ: ότι 
για ;,:άΗε νωΊέννητυ ;ταιι)ί ι)ημιυυυΊείτω μια νέα Ψυz1Ί. ι)ιαcrορετιχ1Ί 
zω ιωvιστή α;τό την Πα'(r.ύσμια Ψυz�'ι. Ο εγωισμός (.(\Ιτό;. σzημυτί
ζει το με-,ιc'ιί.ο crvαπιό μπα;ί1 του :-τvυσιιJ;τι;,:υί1 E'/<iJ ;-:αι της Αλψ-JιΊ
cι.;. Είναι η μητί:υυ ύί.<ιJ\' των ελυττωμύ.ηι>\'. Το ι 1έμα γcννιtται ωτύ 
την c.ινά'(r. η νc.ι υ:τοr.ίJL νόμcιοτε. χαι η υ:τοzυιοίυ ;τvοtvιπαι ωτό την 
αιΗι 1μίυ να μετυμcf ιέοοι1μc 11 να χυλί1ψουμc ένα ψέμ<ι. Είναι υ zαυ
;-:ίνο; :-του μι"(uί.ιi1νει. τιJ<iJcι ;-:ω zαηωτιJέ<fCL όλα οτη <f ί1οη μας χω 
αυτύ; ο CΊ'ωιομύ; είναι η μύνη ()ί'ύτητu. :τοι1 i)εν υ:-τϊψ/LΊ <rύ[-\υc να την 
υ:ταυ\'η(·)οί1ν οι μαΟητί::: τη:::. 

Α υτύ ;του ψιί:::. <f ίί. ιJι τη; Σο<f ιυ:::. :τιJέ,rει να χυνοι,μι, είνω \' 
αzοί.υυΗοίψι αι 1οτηψι τυ οί1vΗημϊι μυ:::: «Ουι){ν Αί.ηΗιίυ; Μιίζον». 
Δεν :τ1__1έ:-τει \' ανα"(ν(ιJQί:::.ιn 1μc ουν u.i.ϊιΗcω αι•η) :;του ιι•zοί.υ u.ναγνω
υί:::.πuι οαν ψέμα στην :τυύξη. Α::: i)[!τυι',μι τυυ; υ;τω)οί; ι>λων των 
:-τίοηων. Η ΘωοιΗf ίυ CL\'UL η Θιίu. Σοιι ίυ ;-:υι η Συιι ίυ είναι η Αλ�'ι
Ουυ. Κϊι()ε :τψϊΞη υί.ηΟιν1Ί. r.<1(-Jι: ειι.ιzvιν11; ί.ι)γυς α:τοηλιί ί:νυ μί:υυς 
τη::: Θωσοrι ίυ:::. 

Α υη;; ;τυι1 :Ξί:ι1u τη Θιίυ. Λί.zημrίυ �'ι υ;-:όμιι ;-:ι ι·;-:ι:ίνυ; ;τυυ ι)ιν 
ι.( (Τϊ;ει :-τιιηύ μω :-τοί.ί1 ;-:ιιτυ :τι)Οοί:γ,ιιοη υντίί.ηψη τη; Αί.Ji()ιιυ:::. ο· 
U\'UΊ'\'ω!)ίοοι 1ν ί1.ι 1ηΊν. τυοιJ οτυ ί.uνΟωηι{νυ ι'>l'<)ομίνrι. ύου ;-:υι οτυ 
οωιη(ι. ΙΊυτί μ;rοψί τυ :τιΗΗ) τυι1 zuι 1οοί1 ;του f-\"(ίJ.ί:.υιψι rι.;τι'J ί:νυ oιrJQ<> 
υzυ11οτ<1Jν υί.ιiJν. ν<ι ιίνω /Ηr.Ι)ι). ι)εν ;τυι'1 ι ι ι)μω; '(ι · υ.ι1τι'J νυ ιίνrι.ι 
:-τω.ι•τιμυ. 

r~ω νο. τιί.lιι,ΗJυυιιι Ου ;τοιΊμ.ι:: Εr.τι:ι::: rπι1 τι; ι1ψηί.ϊ; ι.ιι.ι :;τνι:ι11.ιυ
τιzί::: ;-:rιτυοηΊ.οιι::: τη::: Ψι'!,ή::: ιj;τυυ υ rίνΟvω;τυ; γίνι τω ίνυ μι την 
1 lυ.Ί'λ>σμιu. Ψι'/11. uυτύ::: <'Jιν μ:τυυιί να zu.ω.znjou ;τrίνω ο· υι 1ηj τη 
ΙΊ1 :-τuψί οιπιzί::: rι.ί.1jΟιιι::: (J.:τι; υ:τυιω)1j:τοη Ουηο;-:ιία 1Ί <f ιί.οου<r ίυ. 
Κω ΟΔJμυ u,· η Οι<i. :τοι1 [-\υίοzι τυι οτο [-\rί.Ου::: τοι1 ;τη·(ω'Jωι'J [-\"(<1.ίνιι 
υ:-τι'J τη ιrι1ί.υ.z11 τη:::, Μν Ου μ:τυι__1οι;οι: νu ι)ι,ΗJιι οτον rί.νΟυω;τυ ;τιιJιο
ίΗ)τιι __1υ u:-τ· υυτ(ι :-τοι1 υι1τι;::: μ:τυυιί ν· ιιηυμυιr,)(Jει. 2:τυ μετr1.:Ξι'1 ο 
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χυ.Οtvας μu; μ;-ωψί να ;,ω{)ήοιι οτο ;ιιΊί.ο; 1011 ;τη'(α<1ιοί1 <ιυτι)\-, ;τυι• 
λtγπω ΓνtiJΟη ι.υι vυ Υ.ωτ<ϊΞιι οτυ j)(t0η τυ11 :τιυιμένοντυ::: vu ι'\ει οτυ 
ο>-:οι\)(J νι:υ(Ί. 1011 την υντ<1ν(1.χί. ί 1.οη τη:: ιι>-:ιΊνυ; τη; Λi.ήΗιιυ::: .. Ανu.μ

<f ίf-\υλυ υ 11;-ωμονπιχιΊ; ιιJπ1νητ1Ί::: Ου �αυοtοιΊ v· rιντιί.ηιr Οcί Δι:-τοι, 
χ(ι;τυ11 την υ;τυλή υντιιν(ιΥ.ί.υοη Υ.tαυιυ; t.ιί.1jΟιιι.ι;, υί.λ(ι α; πυοοέ

ξcι ... ο ιι ιλϊ)()Ο<f ο; ι')ι:ν Ο' ίι,υ>-:υλι'1 ψcι ι>-:ιι ;τψ_>υ την ίι'\ιυ τη μυοιι 11 
τυυ. 

Γιυ v· ιι;τυιιcΙ 1γουμι: τέτοιυ οι1μι1 υυυ. α; :τυυο;τιι()ψ;υι,μι νυ μην 
αΟtου11μι ιιλ1ΊΟπι:; ;τυυ Μν ιΊνω :τ<1υα υντι>-:tπυ:ττυιιιμυι των ι1ιχιiJν
μίι; μιιυλιiιν. Θέλοι�μι ν<1 ιιμιωπ ιι ιi.ιί.ι:ι'•Οι:υοι ;,υιι υντιοπΥ.<)μυυτι 
υτοι,ς ι'\ο'(μ<1τιομυί1; Υ.ω τι; ψιι,τι.Η.ιγωοιΊνι; ;ωυ >-:υταλ1jγυυν οτο 
<ι ανατιομl). 

Οουν ωιου(ι τι; j)υ0ι:ιέ::: Υ.uι ;τνι:ι•μυτιχέ; ;τ1:τοιΟ1Ίοι:ι; του υί.ηΟι
νυϊ1 Θωουιιυιι . ιιυτt; i'\ιν 1 1 :τιη<ωοο,·τω οτην Υ.ιΗνtΊ γνιiψη. Ο >-:ιιΟέ
νι.ι; ιι ιιλΜι ιιι1τϊJ τυ Οηοcιι1υϊJ j)υ0ι(ι >-:λιωμένο οτι::: μ υοτιχι"ηι:υc; ;ττ11-

ιt; τη; ψ1111i; του. ί-.Ιι:οι>-:c; Εοι,ιπvιΔ; ΛλtiΟι:ιι:; ::Ξι:πο,υι1ν ω ύυιι.ι 
του οτυμωμυι'1 Υ.ιιι :τυί":-rιι ι:τιψένω; ,·u μtνυι ιν χvι 1μμίνι::: ιαι"J το 
ιυ,tμμίι ωυ :1λt1Ουι1:::. '(l(Πl η ιι:ωΜι:Ξη 1(1)\' :Ίl_)((',ψ(.(1(1)\' ;τl)\ 1 <)( \' j)ί.ί
;τυντω. υί•π Υ.cιτιιλι ι/-\ω νυντυι. οί1τι: γι νυν τω uιοΟητα ι')εν υ;τ υπί.ιΊ 
α;τlΊι'\cιξη ;τιψ(ι '(ΙU >-:ιι,υ1 1; ;τιη• μ;τυυυι•ν νίι τιι j-\U;τυι1 ,·. ,·u τιι χtπυ
λ<ιl-\<ιίνυυν χιιι νιι τυ νιωΟιJι 1,·. :--.ιιυ <ατινυ τη; ιαϊ\ί.ι1τη::: .Αί.ηΟιιυ; 
i'\ιν Οcι μ;τυουί1οι νιι ιιντιχtηυ:ττυιιιπι :-r<ιvιι ι( ένuν χrιΟ<ψυ χυΟοί
;ττη. ιιτιιι':μt,·υ tαυ την ωιιι ιrί.οΊ'υ χιιι υι 1τ1i η ιιι.ι)','U μίου μυ; ι:ίvω 
η ιιψηλύπι_Η] Οl 1\'l'ίι')ηοη. «ΤΟ ΦΩ� .\.-\:'11111·:Ι Llϊ) η.:οΤ.--\.\1 .--\.\.\.--\ ΙΌ--\ 
LKOT.-\.\1.-\ Τ/1� 11.\.--\'-;Ι!� \I·\' ΤΟ .--\.\'ΤΙ \-\;\113.-\\0.\'T.-\I». 

1 .. ·\ 1-Οι__)ιιJ.τ,,ι ;τ,,ι, ι ;,:,11 1ν ,, τ,ωι ι <ΗΙ\ 1ιι ·:ιιη11 :τνιι•ιιιηιzη ιιηι:ττι•Ξ.ΙJ. 
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ό:τω: 1Ίi)η ·:,,<,Jιιί:=.πε η 8η \Ιυϊοι 1. :τυι' σεμν(ι 1/.UL τυ:τπνίι. ωιιτcι

::.υι.1με λι.Οε ιιιϊ)\υ. i)ιυ του:: cπ<ι,,τιι;υι1 τυι1 1/.L)<ψLH' ΟιΊ)ΠΟ<('ιη,:::. είνω 

lll(( ημ{(_)(( :-Τ\'lΊ 1μυτι%ΟιΊ μνψωUl 1\'Ο\ 1. i)ll)Tl είνω )j ι-:τϊτιιο; τυι1 ()((\'((

ωυ τη::: ι<χ1ι' 1τι_Ηcι: τη: Θωσ. Ετcιιυrιυ: Ε. 11. \ Ι:τλuf1Cιτσ%η. :τοι1 οι 1νί'

)Ει το ΙΚ91 (jTL) .\U\'(')ί\'Ο. Η υrίμνηοω: Uι'>ιi.<rii μcι:. :Τ(__ΚΗΟ\1 ((:TO<'>)]

μii<Hl οε φ•ηι l\'LΗειωυ:: 1/.LJ(ψου:: r::Ξει'>!°Jί. ι ,Jοr την r:τιΟι1μί(ι. ι'ηω; η 

11,ιϊιιυ τιη 1 Ου\'(ιωι1 τη: 1/.υΟιrιιωΟ[ί ω: ω"_)τ1i τοι1 .\ει,%οιΊ .\ωτο\ 1. Η 

<[ι:JτιΟμ[\')] \jl\.'/)) τη: 1j()[ίχ Ηί :Τ\'lΊ'μ((Τl%(( τη; :τωι'>ι<ι. ιμϊί: οι ()l'l)OO
ίfOL. την ημϊιιυ c1.ι 1τ1i. ε:τ· ει1%ωl_)ίίι τη: U\'υ:τοί.1jοεω: τυι1 U\'Lψ<ιτϊ): 
τη;. \'Cί <[ ίηιη 1μι οί.ί·,,u cΊνΟη. οιΊ,ιf·Ιω.ιι οιf-\υομο\1 1/.Ul cι·,ι(ι:τη;. ω::: ιUι
;ιοτι) <rϊ)ι_)() τιμ1Ί: ','L(f. την :τνιι 1μ<ΙΤl%Ιi τη: ;τιιυσcrυιι(ι ει: ΤΙ)\' υν0l_)(t)
:τϊηητcι. F:μιί; ι.°Jί.ω :τυι 1 cυuι'1ψ1.οτυ οι 1νσίί:.οι1μι- το Οι-ϊι.ψοτο { ι_J'/Ο 
τη:. ισοο;ιJμε()υ π: την Cll.)(_Ηιτι1 :τυιιοι1οίυ των Λιi)ωJ%(ιί.<,Jν τ1Ί; 
οι.Ηfίυ:. <>Τι Ου ll_)','ί1.ο()υ\1 μι οi.ϊΗ 1\1/U ι'>ιυ τη\' :τνιΊψ<ιτι%1Ί uν<1.,ιϊ1υ<ιω

οη τυι 1 ϊω 1το\1 μυ::: 1/.ιιι 1/.ιιτ· πϊΛυοη τη::: 1/.0l\'(1J\'ίu:::. μι τυf-\ι'ιί.ί.ο,,τu::: 
το 1/. ι 1ιιίι1ι_1;0 νι ί %ο::: ιι::: <f ιί.ϊηητυ. Ε:τϊί.(Ξ.ι το (1.\'! )ο::: τοι 1 

. \ωτοι' 1 <'>ι υ \'ί ι 
μu::: (ΠιJ%Ui.ι 1 ι1n l!ψωυ οι_1ιομϊνυ !l υοτι1/.ίι. :τυι1 uψJι_ΗηΊν τη i)ηιιιι>t\_)
·:ίυ τη::: Ιjl\ 1/11::: 1/.Ul ΤΟ\' οιΊ !l:Τίf\'Τ()::: %ι.°Ηί!llΗ 1.

Η υί.ψψι.°J\'))Τl) ω'>ιi.<ji'J μυ::: ιΊ::: την u:το%c1λι1 ,ι,ιϊ\')l Ιοιi)υ :τιι_ηι·Λι-
1/.ίJ u.νωrίΊJιι ι.'ηι «ο ,\ωτι\::: ιίνω ί\'<Ι. υ:τι°J τυ Lll_)ίΊ. 01Ίμf-\ι1ί.u τ(!)ν Ul_)/ίΙ.ί
<1J\' Λι-,Ψ:ττί<,J\' 1/.UL Ινι'><1J\' cur ιειι<,ηι ϊνιJ ί ι::: τον Ωιι() %<1.ι τον iνl:τιι(ι.;μυ . 
. \ωι_>ί::: cιι1τι'Jν 1/.U\'{ν<ι.::: ν< ι(J: ι'Η·\' 1/.Τίi::.ιτω ιι: το \:ι:τ(ιί. 1/.υι ω (-)ιΙ1ιτ. Τι> 
ι)ι(Ι.()ι''Τl0() νιΊημυ τυι 1 ο;πί'::.πυι μι τη Ί'ί\'\')l01] ΤΟ\1 %ι°JΟμι)\Ι. ΛιιΊ. τοι1:
]νi)οι1: ().\(•)Τι):::! ίνυι το οι1,ιfΊοί.ο (Ι.\'U:Τ(Ι.l_ΗΙ.','(1)·:1Ί:. Ι-->ιr Ι_){Ι'C.ί ι την(/\(;)
\'l(I 01/.ί 11 1η τη: (/.()I_JCΙ.T()\' (-:)υ)τηω.: :τω 1 :Τl(_)ν(J.ίΊ (Ι.:Τι°) την (l!l()Ι_)(f () 1/.(ΙΤCΊ.
οτcωη ι 1 ;τι1.ιιΌ:Ξη: ιι: την !toι_Hf ιJ:-ωιημϊνη ιΗJο.τη ι°Jψη». 

Οι ιπ1JL 1 ι')ιωτι: τη: 1-:τυιιJ! ιιι.::: <'>ι<ι \'ίΙ. οι,ί.ί.cΊf'ιιJ\'\' το ι οωτ� ι_Η1/.ι·J 
\'ι>ηιιιι. τη::: ιοι_1τ1Ί: τοι 1 Λιι 11/.()ϊ1 ,\ωτωΊ. υί.ί.ιΊ. zυι τ(Ι)ν (-)ωοιΗf ιz ι ;Jν 
]ι')ι <;1ν. f)ιι. :-rιJι:τυ ,, U<f 1 1:τνίουυν την ·,ινι,Jοτιι.�'1 ωιι'ηητυ τ11: ,')ι.(1.ωΟ11-
οι(Ι): 1/.rι.ι L\'ιJψΊ.οί,,J;. Λι· υι1τι;Jν των c,.:τυί(vι1ιrων ιι.ιοΟψΗ(Ι)\Ι τη:: 

ι11ι 1;ή:. Ου μι ΤίΠη<'>ψωι 1ν ουνω')ηοLU/.(J cι:τι\ τ11ν ιιι )ι __ _)(f ή ι ι::: την ιι')ϊ U\'. 
rι.:τιΊ το ·:ι_1c'ψιιυ ι ι::: το :τνι ιΊμcι .. Λ ι 1τή η νι>:.ηή μιτωr οιιrΊ. τι 11 1 ο;ωι1ι'>u

οτυιΊ cι.:τι\ το ι 1ί.ιλJ ι:τί:τωυ ι.ι::: το :τ,η 1ιιι1.τι/.ιJ. γίνπω μι τον Λιυί.ο

·:ιrηιt'J.



π 

Το Οφυ ωι1 Λιυί.ιJ'(L<ψιJ\' Ου :ιυι :τι ι \'(( μυ::: ;η_)()j)ί.1Jμ<1.τι1Η ι, ίι.ιι ιJ\' 

1)ι' υι 1τι111 ι°J:τω::: !tίι.:: i.l\'l ι)t ιιιμ1 1ημινιΗ \ι1)ιι.ιrι.υίηι_ η tιΨ/ΙΙ. υ ()ιω:::

ιω1τιJ;. υν1Iψι,Jν1τω I ι::: ίι.ί.ί.υ ί.ι;ιτιηι ι,υ 1 :;rι:τι 1)υ r.ίJl 1)ιυι1τrωιι:::.
Ί·.1.ι,1 την ιι.ιο()ιιοη ui'!ι ί.11 ιJL μυι 1 ιJτι ι) .\ιω.ιJ·:ωμιJ::: <)! ,, ίι:ωτι ί.π 

1 ιι ι ι1ψοη T(!J\' Ιν1)ι,ιν. ιι ι \'ιJ::: υί.ί.ιJι, ί.υυι 1 τrι::: ί1.,_11.r1.ιι1r11τu:::. Ι·.ινω μιυ 
γνι,JOTli'IJ μι !)ιJι)ο; :ιιJl 1 ι 1)ιJ!Jη οι υ:τι,001)LιΗ_1ιοτιJ /.IJ(Ι\'tJ υ:;ω τι>\' :τνι 11-

μ(tTL/.ΙJ %1Jιψι) ι ι; Τι)\' υν()ι_1(!J:;ιι) 1)ιιι. τι::: ιι.νυ·:;,-:ι::: τιI::: tιΨ/tJ:::. J-.ινυι ;,-:ιιι 
ιαυπλιι 1()\' ωιωτιι_)(J ΤΙJί):1() Cωιι::: :τω 1 j\ιι1J\'l L 011\'! j_(ιJ::: () :τνι ι1μιιτι
r.(); ιιν0ι_Ηωυ:::. Κυτιι :Τίιι_1ιι,)1ω11 υ .\ιυί.ιJ·;ιο1ιιJ; ()ιι•Jι_Ι! ιτ11.ι ί'.<J.ι ιινuι 
1 \'(( (.(;ιl) Τ(( !Ιί\5(( %ί.ι ιi)L(( 1)[(( την 1)lllI1Jl 1\'0IJ τrι::: ()\Ι\'l\ι)ΙJΟΙΙ:::. 

Ει.ι,ιιοιμιι::ιιJLη()ιι (l:τ() τω 1 ::: !ll!ll'1l!ll \'1)\1 ::: τrι::: (((_)j_(Ι.l()τψιι.::: /,(J.l τι:: 
ωωπι_1ι;,-:ι; Ο/ιJίχ:::. :Τ(__)ιJ::: 011ί.ι.ηι 1

I11 των 1I:�ιι,j\ίιτι;,-:ι,1\' υί.ηί)ιι(Ι)\'. 
) 1 ,�λιΊυνιηιιτιι Τ(Ι)\' l(__)Ι ι Iνητι1J\' 1'Jιι1. τι111 ι1ι,ιJι 1 .\ιυί.ιϊ,ιιrψι>:: ιννιΗJ\'\' 

T!J\' ιv·:ιιοιιι :τuι· /.(l\'!Ί ι) υ;,-:ι :ττιψι·\ΊJ::: \'ιJ\ 1 ::. ιηυν <l\'Tι)()\",'i'l ντι,<•J\'ί .. 
τω r.ίιι υ::τιΗπ<ιτω ιι:τιJ τιι .τι1ί.ί.ίι :τι_Ηι·:μιιτυ :τι>\' ιι,·ιιι 1)Lίf.lJi'ιJΙJ:ΊliJ![!'
\'ίJ;. ιΊ::: το Ι\'ίt ιι::: TlJ ισι1ω ιοτιιι�ιι ΤΙ]\' :τι_ΗΗΙ<>/)J τυι 1 .. -\\1ΊιJ::: ιψω::: ι> 
Τ(__)Ο:;Τι)::: l'T()L ():;f(I)::: Τ()\' ,)ι,'1((()/,1)\1\' /.(1.L l.::(!.()/,()\1\' ιΙL 1)ιω1 U\_)I::: οι.υί.ι::: 
τη::: .-\ νυωλη:::. ι'Jιν μιι::: I\ιJηl!ιι \'. ίl\Τi.(),J1 1ιιι π::: την :τνιηιιι.τι;,-:η 1)ιυ
οηωη. ι·ι::: τι; ιi)ιΊ·:::. (ιί.ί.(ι ι ι::: li'LΊ\'IJ τ,J\' ιωτι_11r.ι)Ι' ;,-:υι \'tJIJTLr.1Jt 1. ι'\ηί.u
ι)ιΊ ει::: τυι ι; ί'ιΗψιJ\ 1::: των ιί/.Lιι)\' ;.,:ω των LΊi)<1)/.t1J\'. Ο i.li'Tli'ιJ::: οι,ιJ::: 
.\ι(ιι.υ·:ιιψυ::: ων ιJ:τιJLυ /ι>ΙJι)ψιJ:ΊιJlιJ\'\' υι lι_)ΙΊ'\'Ι)Τt::: r.ω ιJ r.υιψι,:: 
·:ενι%( ι. </ \ _ _)U\Ί, J υτ ι 1)ι ν lΊ \Ί ιι υ l'\Ί)ι ϊ'Ιι ι ·:ιιι \'Ο::: ... \ ωτι ιτ ι Η ι J;τ ω::: l/lΊ ι :r ι -
r.ί_JlΠψJιι \'tt ΤιJ\' 1ι.1ν;,-:υλο1 1\' i'<ιι zιιτ<ιi.<Ι/)<ΙL\'Ut'\'. <ι()ιί.ιι τυ1 1 oi.i.1Hι11-
''U\ 1\' %(ll \Ί)()ιΊ 1ι)\ 1\' τυ :T\'IΊ'll(ITl/.U ΗΗ' :Tl'(_)Ll'/Ullt'\'U.

:\ l'H) ι:r,ψιν(Ι)::: :τι>t I iΊ!Jιοτω νιι ιJ\'ιψ<t:.:.1Jι 1μι ,\ιrιί.υ·:ωμι'J. 1)ιν 
((\'Τ\(:;Τι)%(_)l\Ί'Τ((l ;,-:ιι()ι>ί.1)\ 1 ιι; ΤιJ lιH·HLιJl/.ιJ. l'ι.}','0 ΤιJ\1 μι lll'!]lll \'Ι)\ 1 . 0 
ιιληΟινο; .\ιιιί.ιJ','lιψυ; LΊ\'Ιιι ;,,υτι ιιι.ί.υ (l','\'(tHJTO ιι::: τι1υ::: :τοί.ί.υι 1:. ΤιJ 
υ:rυω οι <ιι_>ι.ιιιοι Εί.ί.ηνι::: ι'\ι(ιτι I .ΊΊ1ΗΗι,· ιιι 1'Jι1ι1ι υυπι;,-:υι 1 :: ί.ιi'τιr.ιJΙ': 

ι)(_)ι)\ 1; .. \ι
. 

((\ 110\ 1::: ι) .. \l((/.()','lO!ω::: !]Τ\(\' lU(1)1lι_)li'U::: Ουιψιιτιο1ω:::. 

l-:\'LJι_Ηιτι;,-:η ιι,·ιιπ,·ηοη. \!11ητι;,-:η ιμ:τιιι_1ιιι. Θιιιι ιιιιΟι.:Ξη. [)\ΊΙ'ιιιιτι;,-:η 
οω11ωη. Οτιt\' ιJ ιπ11ι 1 11ιωτη::: τη::: ιψι.ιιιιι::: οιΗ/ ιιι::: μιτ(((J ιυ()ιι νυιι1ω::: 
ιΊ; την ;,-:1ι11ι1Jτιωη τη; ι:,:οτιωιι•J:::. Ct\Τι1;υμι,υ; οι μιιι (1.1.ι.η ιrνιtJΗι_>η 
ι)ιιωτιι,•η. τυ ί'\'ι_Ιιιιvχο 1J1\Jl/HU ι'Jl'\' l'l\'((, ,1 \\Η':::. ιιί.i.<ι η ι,Ψ/η. \Ιι 
ΊL)\' Διιιί.ιJ•;ιιψυ ιηcι\' (Ξιω:--:ιιτω μι· υv()ι) τι_1σ:τιJ. μιτ((ιι ιι1ιψι()ιι υ:ιυ 
TU\' J.\._)l)\'U Η; τυ ιιι.ι1υνσ :,:cιι cιιω\'lι'. ι'1 υ:τιt)::: ί.r·;ιι υ Κυων<ιμι>t\ΗL ιι::: 
Η)\' ιιπι_1�ω\Ίt ;ι:ωψJ. 

l-:ι; την ι 1λιστιzη ε:τοι.1i :τυι 1 ζυι'•με. σ:ει\υ :rυι• i'l\HUι_)/EL zω 
ι'\ω:;rυζιΊ ε:τι τυι 1 cι,υυω:τυυ ι:ι,·ιιι υ ιιι11Οηυιιωμύ; ;,,ιιι η l'l'/ίψωτηοη 
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τη: Ηνητή; ιrί1σεω; Και το μύνον μέσο α:;τελευΗεριίJσεω: α:;τό την 
αί.ό',1ιστο cn 1ni zατάσταση είναι ο Διαλο'.ιισμό;. Η Ε.Π. Μπλαf1άτσzη 
στο f)ι[1ί.ίο τη: «\Ιυστιz�i Δο;cισία» cιναcrέσει ε:;τί τοι 1 ;τροχειμένου τcι 
ι<;ii;. «Διυί.σ,,ισμό: είνcιι ο cινέzιrσcωτο; crλο'.'fί)ό: :τόΗοc :;του έ;,:ει 
ι)ιcι το ά:;τωJΟ\' 0 [0(1)T[L_)LZύ: cινΗvωπο:». 

Η εσωτεvιz�i ;τcιvcιι':>οοη μυ; cνΟcιvvί1νει zαι :;τvοτvι::;τcι ει; την 
μελιτη zcιι άσzηση τυυ Διαλογισμυί1. ΕΛίνου ύμω; ;του ι1 :;ταγοvcί1πω 
zcι.ι χvησιμο:τοιείτε ύχι cαι) τον επvύιrωτο νου. cιι.λϊ1 cπό την αιrυ
;τνισμένη φιγ�i. Δι · cιυτό zω τυ cίι)ο; αυτό του Διαλ.υγισ μυί1 <)Εν είνω 
ιυ·,,u zω αντιzείμενο τοι1 τ,ι1χι'Jντυc. αι.λ(ι του ψ)η :;τvυ;,:ι1JL_Jημϊνυι1 
�ν1αΗητυ(,. 

Ο Κvιονcιμυι\ηι ανcυrεσόμενυ; ιι; το αίμαχυ Οέμιι τυι1 ΔιαλιJγι
ομοί1 i.t'(ll ότι «cίνω υνcιταοη τη: ψυ;πi: :τέυcι α::τL) τον χϊJομο ω1τύν». 
Κυι ουμ:;τί.ηι1ιίJνcι: «Ο Διαλυγιομύ; ιίναι η υυχ�i τυι, zαινοιΊvΊιου χcιι 
το τέί.ο; του ::τυί.υιοι1». :?.:ι μία cαό τι; υμιί.ίι; τυι1 λίγιι ε:;τίοηc: ι'ηι: 
,,υ Λιαί.υγισμι): tυχετω ύτcιν ι)εν υ::τϊψμι ,, zυι ι':>εν ι 1::τϊιι1;,:ιι;. ι)τcιν 
οτυμ(ι.τίσουν οι ί.ιιτοι'V",'ίι: του νυι1. 

L. r:,·u !3υυι)ιοτιzύ Λίμινο <>ιυ/-\(1.�οι 1με: «Ο ΛιυλιJ'(Lιψι)c: εινω
νοι1: χωvί: οz�:ι11η. ::του οημαίνu νυυ; οιι,J;τηυι):. Ενιι.; υ:;τύ τυ1 1c 
:;τυί.υιυι1 ; zυι υ::Ξίυυ: Λιr)ωJr.(1λοκ τη: Ινι)ίυ; ο Ι Ιυντcιtυ.λη λέγιι ι)ΤL: 
«ο L\ιιι.ι.ογιομι): ιίνυι η υνιι.χυίτιοη των ί.cιη>ι11._ηπιi>ν 1011 νοιι». Ε;τυ
μένω:. TU\' ι..\L(Ι.ί.υ·:ιιηιύ ι)[\' μ;τοψΊ \'(! ΤΟ\' /[Ί(_)LΟΗί ()(Ι)()Τ(ι. L) rψι1νη
τ1i: ύτυν ι 1;τ(ίηχιι r.ιιι zι 1vιu.vχιί η ::τυυοω::τιληηc μι ω.ιι αιίνυ :;τοι, 
την οι 1\υΝ ιΊιJι1ν r.UL υzυί.ιJ1 1(·JυΊΊν. ι')ηί.υι)1Ί. οι οzι;ττομιΗ_Ηf {c:. οι ι:;τι()ι1-
1ιίr: zω το. :;τ(ιΟη. :?.:την Μ;τυγzυf-\C:ω 1·r.ιτ(1 (το Οιίι) (ωμυ) �ίνω γvυιι
μtνυ ι)τι ,<(Ι_ι 1τύ: ;τοι1 ι':>εν ιίνυι zιΊvιο: τι,)ν υιοΟ1jουίιν το1 1» (<'>ηί.ω')ή 
τη; ;τι_1υοι,nιr.ϊηητυ::) «ι)ιν μ:τοvιί ,·ιι οωχυοίJιί zυι Λι.(ιλο'(ιοίJ�'ί,,. 

Στο [-Ίι[-Ίί.ίυ «το 11 ίτυ-,1 1.ιίι. τυι 1 .ΑετίJιΊ» υ Κ vιον<1.μι1ϊ1υτι υνωι ϊvιι τ · 
ί1Λ;ί.υ1 1Ου: ,,Λιυ νο οτυχυοΟιί r.υνιί: μι την f-\ιι.ΟιΊηvη ίννοιυ τη: 
ί.{Ξεω::. ;τι1ί:;τυ νιι. ιίνυι ινιί.vπο: r.ιιι ηΗιzι;;». Το νι;ημυ τη: ηΟιi<.�Ί; 
υ)<,ι ι)rν ομτίtιτω [-\ί[-\ίιω μι την Ζί1.τ(1 ουνΟήzη ΖlJινωνιzή ηΟιz1i ;τυυ 
()υ,Jι_JLίτω zυι ιίνυι ι);τι,ι: ί.έΊ'Ο\ 1

\
1 οι Ι3οι1ι')ιοτ{: νοητιzι\ ι.υηι.οzιϊ,u

ομιι.. (ιί.ί.ι1 μc ω 1τι:ι ;τυι I ιι.νωι ίιχι ο 11 ί.(ίτι ,>ν. ι'η ι ο ίί.νΟυω::το; ιί νω 
υί.ηΟινιί. ηΟιr.ι;:. ύτυν το ι1.νι,1ηιJιι Ιη ψι1χriJ ι::Ξο\ 1οιιί.i::η το zuτιinuJu 
ίι1i.ιz11 ι,;τι'1οτυοη). Ενι,1 ι:ιω.ν οι1 1φυίνιι το υντίΟπυ . ιίνυι υνήΟιr.ο;. 

L · ί νυ ιι.:τιj τυ ιοι,ιηιJιΊ<Ί. 'Ι.ί ί ! ιrνυ τοι 1 1 Jυι 1ι')ωμοί1 ι'>ω[-\ίί.ι.οι '1 ι� : ,,ι')ω 
νυ ·,ιίνυ οωοτ(ι. τυ tv·:o Τ<JΙ 1 Λωi.ο-:ιομοϊ1. Ου ;τι)ί:πι ν· υ::τουοιιί.ζιι το 
1-::-:ιi)». Διι'ηι το Ε·.ιι,ι. ι)ηί.(Ι.ι)ή η :11)()()(1)::1[/.l)Τη;. υ;τι; την ιι ί1οη τη; L[l
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μυvιμω; [ι; την J.(ιJL)L(JTLX(nητυ, ,ωυ i)l\' ιινω ;ΤL)U'(μυτι;,,:ή, υλλrι <rω
νυμl νιχ η. Εn:υμί νω; υων υ;τ(ιv;ιιι zω nω;τι"J::π τυ Εγω i)εν μ:τοvιί νυ 
'(LVlL 7"ίLJ<ι.'(μυτιχί); Λωλυγιιψί); ;του ιινω zυτωηυοη ινοτητυ::::. 

Ο υιίμνηοτο:::: 1 Ιvι°Jιι')vο; τη; ΘωοιΗ/ ι;-:η; Ι·.τωvιίυ; L()l Ι ,)υμ ο· 
{νυ u;το τιι (ψ()ψι. τοι I οημι ιι, ινι ι τυ ι .:Ξ η:::: « .-\ \' :τvοο:τ<LfJηοι τι ν<ι ι)LJU
οπι ;ωιιι; lΊ'(ιΙ ()' U\'(t1/.({f.\ 1 1\Il1ί :τω; η (ΗΗ/ l(( ()' υν()ιοιι μιου ου;. 
Οτυν ((;Τ()\ Ι(j[((::ίΊ το Εγω. Τ() </ vϊιΊ1μυ ;το11 ίΊΟJ.(ι)(_)( [ ((\'(ψ[Ο(( οι ου::: 
ί{(([ 01011; υί.λιJt 1 ; :τι·ιι πι μι)\'() 1011. Τιηι ()(( \'\)L(iιοπι υγrπη 1/.((L !Ί(_)lj
\'t] ί)LU ι>i.Ο\' TU\' %ι>Ο[ιιιν,,. Οτυν το ι--:·.-ι,J rι ι 11·:ι ι τιηι ιιι;ιτυι η ι 111.υγιυ 
χω 1) /<tι>ι:::: ι ι; την ψι'/. η ;,:ω τψ rι ωτι::ι ι. 

Ο ιοωτιvιιψυ; ι.ω η (-)ιιιιΗΗfω ;τι)Ι' ιi)ι<ιτ<ι 01 1\·ι'\ιοντrιι 1/.(tι 01 1·,1γι
\ΤΙ'UΙ'ν. ι)l\' ((1/.ι)}.Οt ι0ι>Ι'\' TU\' Τί)ιΠι> /.((l ΤΙ]\' TU%TL%)j Τω\' 1/.UTίL 0\ 1\'!Jl)
Y.I] .\Lί'\(ωχυλι,>ν ;το11 <t<f ()ιJ\'ιJ1 Iν ϊL:::: την ι·:τ();η μυ::: 1/.Ul {;ιιΗ'\' 1/.(ιηι τιJ\' 
Λι(tλ()γιομο ίΊΙ,ι()\_)ΠΊοιμο ιΊι'ω;. το l):ΊιJLιJ ;Τ(_)()<Ηf{ιωι 1ν ί\'1/.Ul.(t 1/.rιι 
((()l(LXL)l Τ(( ιΊ; υλι)\1; Τι)\'; υνΟιιιι);Τ()\1;. 

Οι ι)()/-\ιψω ο:-τιJ\ 1 1'\ιωτι; τη; (:)ι ιΗΗ)(f ιιι; u;τ· υτι ο;ιπι;,,:ω:::: ','\'<,J\_JL
;:ι,>. ι,ι\· ι \'(tντιιι>\'ι)ντιιι ιι:::: την fLJίΊ'\'<t ;,:ω 1() /-\ιωμυ Tl)\' .\ιυi.ι>·:ι<ψι>\I. 
ιιλλιι Η; τυν <Ι\'ϊΙI0t 1 \\\ Χ<tι :τvι);ιιιιω τvι>:τ() μι τον υ:-ωω ι,ιι'\<ω%ι τιιι 
χιιι ι;ιωχΗτιιι ιι:-τιJ τιJt•; ι ι ιι 1 1ι1()ι'\ιι')ιω;,:cιί.011 ::::. Οι μιμ1Iημινω .\ιι')α
οχυλυι. ιχι ινοι ;τυι1 lΊ\'ιtι '(\'<ιΗJτι:::: των Οιιων :τ\_)(tΊ'μιηων ιΗ'\'LΟΤ()\'\' 
τυν .\ιω.ο•:ιιψο. ιJ;ιι :τvυ:::: οι.οι•:::. ιιί.ί.ιι ιι:::: ιzιινι)Ι':::: μυνο\' :τιJΙ' ι')ιψ
Οιιν < ι',1ι,ινι::ιψι·νυι την ;τω. η τη::: Κ rιΟcιvοεω::::. χυι U','\'Ο:τοι ηο(t\' HJ 
ιr1IιΗΧL). <ωτvι%ι) %<ιι \'()Ι]ΤΙ1/.ι) οωμιι. :τυ1 1 εν οι•νυψιι οι•νΟίτιΗ I\' ;,:ω 
01 1γχυιηιΗ 1\' ΤΙ]\' :τvοοω:τιι.οτητυ. HJ\' ι•ί.ιχο ιινΟι1(Ι)�ω. 

Ι Ιοω:::: λυι:τι)ν μL <1110 λόγιc.ι cίνω ο \_)ι°Jί.υ:::: 1.ω υ (L:τ(ι)Tl\_)LJ:::: ο:<ι>:το:::: 
τυ1 1 .\ωλυ·:ιιψ,Jt1 ι,ι« τον ιvο•νητη τη; (ψ;ιιιιιι:::: OLJ<f ω;: 

Νιι γινει τυ γιΊ( υιιι <'iιυ μεουυ τυιι υ:τυωυ Οcι ('\ιcλΟυ υ;ιι υ \'011 ;. 

ιιλλη η φι•zη ιΊ; την αντι:-τεvα ο;ιΗη Χ<Η τιιι•τιοπι με τυ ΟΙ'',"(l\'Ε; μι 
ω 111iν Οrων. 
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Δροσιά και Δάκρυ 
\\ .\U J\:(j 

Εί:τ· η ι'>vυοιίι οω ι'><ι:,,:ι_1ι· ·,τμ{ιτη :τιυηιfυ\·ιιι

«- Στη -,•η :τu ι_Htl_)l)t·:μ{\'υ η μυίυυ ο· ιιιι <f ι\1η 1 

_\ι μοι(ϊ::.ιι; οι• !l · ιμ[\'U τφ· λ1υη τφ· υι\Ηt\'ι(ι. 
Τψ Cll)li.<ι 1Ί TU\' U\'{μιΗ'. Τω\' ί.υ�•ί.υυι)l(ι)\' το T((ll_)l ». 

Κ · ιί:τι τυ Mti:l.}l': ,,_ Ι'ι.·ν\'t{μω ((:ΤϊJ τυν :τύνυ 
Κω Ι·\·,ιω\·ι,1 u:τ· τω\' υ\'Ο ι_Ηiσι1J\' τυ ιιιΊτι τυ :,,:ί.υμ{\'U ... 

Εοϊ1 υ:τ· τυ υινιΊ\'ιυ οτη -,·η οτυί.ιϊ::.ί'ι:: μϊJ\υ 
E·:<•J ιι.:τ· τη ·:η ι,'1ιi1 :,,:ι'ιτ(!) οτι1ν ιJ\'l)<Ι.\'LJ ;τη-,1υίνω 1 »

/Ό. \ι__ Ι()()/ \'!/:: {«.·\//(((__)((\'ΓΙ(»} 

.4 ; ιο,τη_ιιιΤο ι)ο:-:υι 10 .τοπ οοι · _ιι ιι ,ιι · rιιr ηι πι::. 

:\;ιί.ί.ι'ιι:: Ι !ιι,_ιrω;ιJ:: {«.\'. /-ιιτιrι» Ξ5/!.?/!%Ί) 

.•·• 

. 

ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Κ(i.:τοω:: 1_Ηiηηοι το Θυί.1Ί. 11\' ο (1νΙ) 1_Η1):ΤιJ:: ι'>ι<ι.ιιι 1 1 ·:1 ι την :ιι_ΗJΟΟ/1] 

τι,J\' Θι-r:J\'. ι'ηιι.ν 1'Jιυ:τψ1.ττι ι ιι.ι')ι;,,ι.ίι :::. Ο _(-:)ι1ί.1Ί:: ιπιΊ_\'ΤΙ]ΙJί: "l)\Ίτι ι°)ΤΙΙ\' 
01/.l:τπτυι. ι'Jιωιιι•·:ιι την :τι.}ιJΟΟ/ΙΊ των !)ιι11ν». 

Λι ι ι;,ι,·ιι. \ιιιι__πιrιι• r!iιrιι Φιi. ι ΗJι ιrιιο\'. /. _ifιι 

ΚιιΟι τι ;τ,111 Ό'ίητιιι. ·(ίητυ.ι 1'Jί:,,:ωυ Ι ... J Λιν ί\'\'1)(111ιι1\υ ι'ηι γινι
τιιι ιJ\1 ιυι r,Jνιι μι τη ιι 1\Jη των :τψ1:,1μ1Ί.τι,1ν. ιι.ί.ί.<'ι. Ίcιιι 0\1 11<1 <11ν11. 1ιι το 
ι'Jt'/.(Ιl!J. ΙΗΙ\' νιι. ιιιJιι.}11.:=.ε :,,:ιι.:τιJLl):: rn1J\' ί'.ιι.Οίνιι. υι ίνιJ ;1111 1 1ι)11 11.'Ξίί:.1 ι .  

,\/ιίι_!/.()/' ,\ ιrυιιi.ιιι)' rΊ 11 / ι::: !:111 1τιί,·. ι\. {) 
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Το Οω,μ(ωων, τυ u:τυί.ι1τι1>C <1Η.Jυίον. Η) :τυι�οl'οι(ιi::ον τον (ινΟι�(ιJ
;ων ι.υτ· ιιι.1\νιι i')ιHJ.OL(ιJ; :ΊΙJιJ; τι>\' Θιο\', ΤΟ\' ι 1�rιυτυτυν :τιι.ντων 1ω\' 
OlJVlL<)ψJιωv (()\1 Llψ:τυ.ντι>::, lΊ\'((l \'(( ωι l.llj(1)0! ι 1()\' ! (Ι.\ 11() (()\ 1 \Ι;[ίι_) 

τη; :τωJ/()\ 1()1)( υν()ι_)(,J;τ(ΗtJΤι>::. τrι; ι.ι1ί.ιιψ1 \'\J( ιι:: TIJ\' l)<>LJl)()(j(ιJ()tJ 
Ι)Τ[ι°)Ο1((0L\' των /.lJL\'lιJ\'l(ιJ\'. 

Η ιψηνη ι ινω ι.οι _ _)t] τη:: ι :τιιΊι.ιιιι::. 

li. ())'/ J-.:{J (-\:lι> rιJ ιι,ιιιυ()λιι:'ιιJ ΤιJΙ'. ,,_\ Ι·ιιrιιι», /)j/()// 1)7.i)

Ο μι γυλο:: O.ΊLJ<•>/\'ΠUL. Ιiιιουνιi::πω. μιψτι•ψοΊ, ι1ω:τιη• i)ι:τί.ιi)\Τ
τιιι ιηη μι)\'ιιΞιιι τι)\ 1 

• 

. -\;τ' Uf_(( :Ί l() \j1)1/.((, ΤΟ zρi"ος .

. \. J-.:ιι:.1ιη.:.1ι;,η::_ r«J-.:11:1<1,)1,πιιιιι::. ... υιί.. IJ')J 

11 %ίψ,'>ιιι μι)\Ι :τιηι <'>Ι\' ι-ι.ί.ιJ\'LΟ0ηπ· ι) /<Ι.LJUI.TJ]V<ι:: μοι• :τι>Π i)ί"\' 
ι·:τωι ο ιt\'Tt</ ιωη· μι(( ι•.-τιιΗι\,Οvι,πινη ι'JιΊν<ιμη ιιι %t 1lilΊ)\'0\ 1oι-: Η 

ιιλιίθπιι. 

L((\' ιvΟιι () :τι)\'\):: %((l οι Ι)ι__) ll 
\'(( ΤΟ\' <'>l'j0ίΊC :τιιi.t%((ι__)l0\((_ 
Lτιωυι 1 λι-/-\ι\'τη:: ιΗιν τη ι'>vι• 
τη λιΊ"\Γ\'Τ,)Λ)\_ψtJ. την ιοιιι. 

li. ()1•71,1 ι«Οι 1ιΟί.ιιJι»ι
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\1[·:cιί.η μcι\'ΗΙ.ΤΟ((Ί)Qα τυι 1 Θωί1 εί\'Cιι η \'\'/τcι. 

λι:--:ο:: Κrι::.υη::.ιι:--:η; («Ο !(Τω/ιJιΊλη;τι>ι• (-)ωι·•». σι). /{ι7) 

Πυι:πι \'(( f-\υη!➔cψ[ υου μ:τυ()οί,με εcιι 1τυιΊς: :τυι 1 υι')ιΥ.υιΊντω Υ.cιι νcι 

μην cιι'JLαcrοvοι•με. Γιcηί cιι 1τι'J rί\'ω i)ί:,ωω ;.,:cιι ;.,:cιί.(J. ενιiJ τυ cι\'τίΟπυ 

ιί\'cιι CJ.<Jl1/.0 1/.CH 1/.((1/.(.)_ 

. . ...... ...... .. ... 

. . . 

ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΉΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: Η Ε Λ Ε Υ 0 Ε Ρ I Α 

Ίίιι• ω ι_ιι,-ηιιτιιι• Λιι)ιιο;,-:ιιί.ιιι• Λ ,·rι,ι,·ιιιι• .-\ι)υιrι,·ιι.τrιι•ί.ιιι• 

Π9ίνέ;τιμι9�'1 σ1 1 τι; νc1 "(νωρίο!] τίι. μυοτι;.,:c'ι τϊ1 ; φί•οιr,κ. ;τvι:;τ�Ί 
νύ ΟωρcυιοΟη ι)ι' ι:ί.π•Ο:cρίυ: (\' π ηl έριιΊη1 i'.CLL ηl ι')ψJ.οιΊ ωΊτοi".1 
zυί μ(>νuν διcΊ. τοί:• ο; τί.ου το-ί1του c)ύνυτω νίι ί.1 ;-πgνι ί'.)Ί<J!] τrι {;τι· 
:-ιροοΟοC,ντυ ι:μ:τc\διυ. 'Άνπ- τη; (ίχυΟιχ1ίυ; zcι.i cΊ.;τηί).ιι.γμϊνη; 
:τ9οzcι.τι1.ί.1Ίψιων r'ινυ�ηηΊοιrυ: των rΊ.ί.ηΟυιi.1,·. ι·ίνιι.ι rJ.ι')ί1νc1.τον νrΊ. 
:τρο;ωρ�Ί οη <) ί-ριυνη ηΊ ;. 

Κυί :τριΊ::μυ.τι μόνη �Ί έί.πΟ:cgίυ εινcι.ι ίzυν�Ί νι1 μιι.; ;τ(.ΗJοοιiΗί]) 
ηΊ,· δύνυμι\' τ<iJ\' όντων. τιi.1ν <);τοίων <J :τσ<•JΠt1<1Jν νc\μοc; ιΊνω 11 

γνιi.101:. 11 δ;τuίυ διcί. νύ. έ-1.δηί.ωΟ11- cΊνϊιγzην ϊ;ιι 11 ουνιίι)ηοι;, (φ' 
η; Οcί. :τυρυ;ι_Ο)j. νrί. ι:νcQ'f1l01J έί.:cυΟϊψ,J; Ί--1 ι'-ί.ιυΟιυίυ μι'>νη ι)ι'Jνcι
τυ.ι νcί. :τροσι)<;JΟ!] :cί: τ1'jν 11ι.•;ι_�'1 ν :τπψΊ. zιι.i νιί. μιι.:: fΙπuφϊv11 ιί; τcΊ 
φωπι νcί. zυί υιΟι:ριυ ϊ1ψ1j. 6:του τcΊ. ;τοτιι.:τιί. ;τcΊ.Οη zυί uί οπνυ.ί 
r'1ντιi.1Ίψυ; δϊν δί1νυντω νίι φΟcΊ.οοι.•ν. ο:του c'J r'Jυίζων, c') ιΊ.ήιJ, τ<'> 
:τιριοcί.ί.ί.ον. /U.QίJ.zτηgίi::.nντυι ()ι<ί <)ιυυ'{ιίυ.:. <)1(1. μϊοοι 1 τη: r'>:τοί
υ; 11 ύ.πί.rΊ:: u.ϊ οΟη οι; μυ; ίJ;τυί.ί.u.οοομϊνη του ι)ι uφψΊ.γμυ.το; zω 
Τ(1Jν νυ(ΗiJν τ<iJν :τ1Jni.1iψιr,Jν. zu.Οίοτυτω ίzc1.ν1Ί ν<ί. ι)ιcυ.Ι__)ίνη zuOu.-
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ψΊ. Tl]V ω.ι'ιΟιιυν ί'.Uί νϊι την ()L(ωπίί.ιι r'αι'> του ψcύουυ;, ();του (1l 
f>έοηί.οι σ;,.ϊψιι; φυίνοντω ι.rψηί.C:ι ιιc: το ί,rΊΟο; ;ωί Η°>π hω%(_)ί
νομι.:v τi'1v lψlΥ.(_)('ηητυ r.υί τr°) ',1 ιί.οιον Ul-1TlΪJ\'. Έ%ιι (J.ί μιγυι.ω
ιοέω 111c; οωη ιvίrιc: Υ.Uί 111; ί.ι 1τ(_)(;)()ί"(Ι); τ(ΪJ\' ψυj_(ΪJ\Ι τη:: Γ11:: <'H(U(_)ί
\lOVT((l τίiΊν ;τοτrι;τοτι'ιτων hιϊι το[, μι·γυί.ιίοι, των Υ.<ιί γυί.uυι.ουοι 
ΤΙ]V fΥ.;τJ.ηnον hιι'ινοιι'ιν μιι:: μ{ {Υ.;τϊιγί.ου; ι-ι-ι.όνα:: ιιι'(ί.η:: ϊωί 
Υ.C:ιλί.οιι:: 

Μι'>νη 1') ί-ί.ιυΟι-vω hί•νrηω νrΊ μϊι:: <J6ηγι' 1 01 1 ιι:: τι'ι ϊ1 ψη {;,,:ιίνυ. 
c'ι;τ(°> τιϊJν ι\;τοίων hυνιψιίJυ \'(ι έ;τιο ;,,:ο;ττηοί,ψί'ν τc> δί.ον ϊ-(ηον τη; 
φύοΕω; %αί νC:ι l()(ι)μιν τί; () πί.ι%()C: Ο%ο;το; ((l'Tll:::, () ();τοϊο; ιινω 
Υ.<ιί <> ο%οπιΊc; ;τυντ<'>c: ί•π' υύτιj; έχbηί.ωΟ�:ντοc: δντυc;. 

Ί f Ο.ιυΟι·(_1ίιι μι'1νη οι1ν(ιτιιι νι'ι μcι; r'ι;τοο;τι'ιιηι ι:ι;rί> τι'ι οω�ρϊηα 
ι-χι·ίνιι οχυφη, ί-;τί τιiJν ι\j"(οίων ι-ϊμι·Οιι ;τvοο;,,:ι--ι.οί.ί.ημϊνοι. οί;,,:ην 
δοτψ'ιy_ι,>ν. bίχην δντων οπvουμι--νων ΤΙ]C: ι.'>υνr'ιμεω; το[, ο;,,:ι:;ττι
οΟω Υ.υί ϊι;τοφιωί ζιι ν j"(!'(Jί ΤΙ]:: ;τοQι-ίrιc:. ηΊν ι'ηοίιιν <)<Ι>ιίί.ουν v· 
r'ιχι)λοι1Οt'1 οουν Υ.Uί μπι:ι τ(ι)\' cηυίων ( 0%Uφ(Ϊ)\') φιvϊηιι:Οιι ι'ωυνυι
οΟι'μω; ιι; ;τιλιΊγη ;τ9ολ11 ψΗι)\', ψιι'Jι')Οι1 :: Υ.((ί ;τί_((\'(JJ\', ;τρό; τι:ί.μ(ι
τ(t ;τλι'ι ρη Ll0Qbι°)Q0l1 %(([ οιι;τρίrι::. 

'[;τιζητοί,μιν ;τιιν δ.τι ιιΊγινέ;. Ζητοί1μιν ΤΙJν πί.ιιϊηητu. 111v 
ι:ι1i')(tιμονί υν, τι' ι \' ω.ι'ι Ο!Ί((\', Τ() xc'ιi.i.oc:. ι'ιί.λϊι ()t'\I ίJί.ί-;τομcν δτι 
πϊιντιι τιιί1 Ηι i'>ϊν <">ί•νιιντω νι'ι {1;τι'ιρ/Οl'\' ιί; Η) ΟΠ\'()ν %(ιί ι'ιτιί.ϊ; 
;τινι6ϊιλλον. τϊJ ι\:τιJLΟ\Ι ϊιομιν οημιοι 1 ργt')0tΊ οιϊι Τ(Ϊ)\' σι.ί-1 1ιUJ\' μu::. 
δτι ;τc"ινηι τcιί1 Τ<t Ol 1\'()t 1( 'ιL.O\'T((l ;T(_)()C: τι'1ν l'Ι.Π 1Οιρί((ν, μπcι τη:: 
();τοία; ι'ι;τοπλοί1 ν σί1νο/.Ο\' ι'ιι'>ιι'ω;τcωτον. Οϊ-π !] cιί.ι'ιΟt·ιcι El\'(H Τί 

ι'ινι:λιί1Οερον. οϊ1π τι'> χι'ιλλο; <'>ουλιr.ι'>ν. cι;τ' εν<ιντίrι; Οϊι ι'αετι:ί.ουν 
cιχιιτιινι'>ητόν τι. ι ί•ριο;,,:όμι-νιι [\' Οl((ζιί<;ιΊ ;τρό; τι'ι ν ι-ί.ιυΟιρίαν. 

_\t 1 l!Tl 1/lιJ; οί 0%CΙ'ιι; Τ(Ϊ)\' ι'ινΟψυ;των ιινω ι'ιντίΟποι ;τvί1; 11]\' 
ι-λι--υΟt·ρίιιν χιιί ι.((Q((Υ.τηρίί:.οι•ν ((l'τι"ιν l;J; γϊtΊ

' '{Ql(l\'((\'. lιJ:: τι μυσιι
Ql)\' χαί Υ.ατrιοιω;,,:τι:ον. οι\) ιιί έλιί1Οεριι1 ψυμι' bιιιτρ{μη1ν τ<Jν 
χίν◊L'\'0\', νϊι cι;το%λεισ0ιυοι 111; cινΟρω;τίνη; %0[\'(ιJ\'ίc.ι;. "Αν οί 
ίίνΟρω;τοι έιιιQιιΥ.τηρίζοντο ι)ιι'ι φρονι'ιιπω;. Οι'ι ε;τρε:-τι. c'ηοτινϊω
σονΤΕ; τόν ζυγι'>ν τη; ;τνει•ιιιιτι;,,:1-1; οοι•ί.ιίc.ι;. νιΊ ;τροσπαιρισΟίυσι 
τοϊ1; φιλελπΟt·ροι1; έψι•νηη'ι; Υ.((ί συνεQΊ'ιtζιJμινοι μετ'cιιΊτιϊη' vri 
ε:τιζητ�'ισωσι τι'ιν ιδίυν Ul'TlΪJ\' ;τνει,μcιτιΥ.ι'Jν ϊαιλπΟϊρωσιν. c'ιντί 
\'(( cιντιμcιχωνηιι ;τρι'>; ((l1τοι 1 ;. συνιι.ίί:.ονπ; ΟL'τω τ�' ι ν [\' ηj (ψ((
Οείςι Υ.αΥ.όζηλον οουλείcιν των. 

'Ότι οοι·ί.εύει 1'1 ((\'Ορω;τοτη; ει; τι'1ν cιμ cιΟι:ιαν, τό ψεί•οο; %Uί 
11°)ν Υ.Ct:-<ίαν. ;TQ0%l1 :-TTll ε% ΤΙ-); Υ.Ctτα;ττιυσει,J;. ει; Ti°Jν ο;τοίcιν ευρι-
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σι.εται. Δουί.εύει εις τά ;τάΟη της. έΥ. τιυν ό;τοίων ;τροΥ.ύ;ττουν τά 
δεινά της. δουί.εύει είc: η1ν έξάρτησιν αύηjς α;τό ηjς Υ.αΟΊ'1μέραν 
άναζηηjσεω; τού αρτου. έξαντλοί:1 σα οϊ•τιιJ τάς όυνcιμεις τηc:. Δου
ί.εί•ει εί; η1ν νόσον. ηΊν άτίμωσι ν. τόν έξευτελισμόν, είc; η1ν Υ.ατω
τερότητα. 1'1 ό;τοία μεταβάλλει τόν c.ίνΟρω;τον εί c: Υ.ηjνος. έση:ρη
μένον τού μεγαλυτέρου δLί.>ρου nj; φύσεως. ηjς ίΥ.ανότητος τού 
Ί'νιϊJναι. δουί.εί•ει. τέί.ο;. ιί; τόν Οάνατον. ά;τό τόν ό:τοίΌν μάτην 
ίσιL•ρίζεται. δτι ηΊν έί.ύτρωσεν ό Θcός. τόν ό:τοίον έσταύρωσιν 
cυριοιυ;. διότι έ:πζ1iτησε νά τ11ν έλιυΟερώση c'1;τό τόν Οάνατον. 

Ό σταυρωΟεί; Θιό; ϊί;τεν .. δτι 11 άί .. 1jΟεια ι.αί μόνη δί1ναται νά 
έί.cυΟερι;>ση 1Ί μCι.c:. Άί.λ' �Ί cιλ11 Οcια δέν δύναται νά γνωσΟ11 χωρίς 
έί.ευΟερίαν σΥ.έψιω:: ι.cιί συνc1δ1i σεω;. 

(Λuιτηι_ιοιΊ_ιιι τη ;-ί.ι,jυσιι τοι ι ιιπΊΙ\'1/(ΠΟΙ' ι\ιι)ιω1/.ιίί.01 1 ,ιιιι::) 

Λόγοι του Μπετόβεν για τη μουσική 

Η Ι.(Ι. t.)<'Jω μι η• ;τ(ιί.ί.πω υi.ό/.ί_ ιμ_1η Ί'L<t. την υψηί.11 /.< ιι !ll'Ί'(Ii. η 'fϊ ι.νη 
τυι 1 ΣΕΙ)ωηιιινοί· \ 1:Ηι/. τυυ Γluη_HUV/IJ ι1.1 1τιJι'• τη:: u.ιψονίu::. 

• •·•• 

(Χτιη· /lolιΙJL'l.1/ι't'. /8()/J 

λ νϊι.υΟL ν ι ι :τϊω::Ξυ rι:τι'J το ι 1 :: JtLΊ'<ι.ί. ιΊτιvο 1 1
; ()(Ιη ωοτϊ:: τοι ,  

\ fι'ηοιψ. ι.ω Ου !Ltίνω Οω 1μι1.οτ1Ί:: τuι 1 (ι)C: την η ί., 1 1τuίu ιωι• :τν01Ί. 

•
•·•
.

ιΧτο,· ι\/i/ίιι .\ι;ιιl/α. 18.?(ιJ 

Η μοι•οιι.1Ί ιίν11ι μω υ:τtJ1.ιΊί.1 1ψη ι•ι 1 •ηί.ι'ηι vη ιι:τ,·> /.ι'ιΟι οιΗf ίυ ι.υι 
ιι:τιj ί'. ιΊΟι ιr ιi.tJO<Hf ίrι ... Ο:τοιο:: ι ιοι')1Ί, ι οω \'O)l!lU τη:: 1ιοι 1οιι.1i:: ιιοι1

• 

Ι)rι ί.ηι>ωΟιί <ι:τ· ιjί_η Τ)]\' rι.ΙJί.ιϊJτητrι <):Τι>\' o{ ιJ\'O\'TUl υι rΊί.ί.οι (ινΟ,_ΗιJ
:τι JL. 

. •·• • 

0.Tlf\' Μ:ιι ΠL\'Ιι. 18 /IJJ
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ΑΓΙΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ Tli ENAJ=>KTH

PI ΕΣ ΟΜ ΙΛ I EL 6 Ι Ι ΡΟΕΛΡς2Ν THL 

ΘEOiOcf)IK Hi ΕΤΑΙΡΕΙΛΣ 

Λ νηzιψι·ν οτην ι ;rο;η μιι;. ι.ω μιι _>ιι.ιι. j-\ημυτο. ;τιιJ μ;rl_)ιΗη(ι rα 
rιι1τι1 ... .-\ν((�ΙJΤι>ι,μι-. ιι_>π 1νι>ι 1μι-. ί,ϊν rαι>ι__1ι __ 1ι;ττιιιιι· τι;rοτι ;ωυι:: ωτίυ. 
1'>ι·ν 1'>ι;ιηιι()<ι τι:τιηι /Ι!)Ι_>ί:: rπι>ι·1ιι::Ξη. Ι·.ι1ιι·ΙJυ <ΠιJ111'>ιωτrιι ι.υι 1>/ι 
1'>ι<Vt01.r ιλι Η. 

Τι ι·ίνrιι rιι 1το ;ωι• μι ι.rινπ νιι rιιο()rινο!ιυι ο;ι ιιι'J\'Ο\' ιΙ.U\'1>:τιΗ η
μrνο::. υλλιι ;.-:ω ι 1;τιΊ __ \)1(/ U\'():: ;τω 1 ;rω_)ιι1τrψrιι ·,,ιrι. μιrι οιΊντιηιη οτι·,1-

μti Οί(\' fι.ιιι__\((()Ιj ί(\'ΤΙJ:: τη; /.LYIJOl·ω::. 1'>ιrιΙ.L\'1)\'\'!ι°1()\'Τ((:: ί(Οηνf:: Πl
()έοιΊ::: ι:ινrιι τιJ ','Γ,'ιm\:: οτι 1ιι οιι οτφ· ι,1ι 1;η μοι, υω()(ι.\'ιΗιrιι ιηι 
,τίοω μιι::. ;τίοω <α,J τη μιι.ι__>I] lt((:: ιψrιι'><ι. ;τίιΗι> υ;τι'� Τι)\' ((ι')ιΊνrιιιι> \'! ιJ
'(ί'\'\'))ΤΟ ι)(__)','((\'tομιΊ 1ι<ι:: ΙΗ'','Ι.l'\'1\_Η'>\'! τιιι !lLU ιιι·:rΊί.η ι)\'\'Ιψη. :τιJ\' 
τι::τιηιι Μν μ;ωι__Ηι \·ιι τη:: υντιοτιιΟιι. Ι·:ινω η ι'>ι•νιψη τη:: Λi.1)ΟίΊίι:: . 

. -\ιο 0<(\'ιψιιι 1ηι ιμιι:: ιιμ ιt)rι μ1J\'U/U ΙJ ι 1ι:τι)()ο(JιΗf ι·ί.ιιι.Ιι. :τ1Η 1 Ι.\_Ηι.τυ
μr τυ ,Πι__)ιιιψιι. ω:: ;τιJ\1 νυ ιιΟ(ωίΊ Τι) ι.ι•ι__)ΙΙJ 1Η:ηιrι .. ..\.ωΟ(ινομω ι'�τι 
ι·μι·ί:: ιιιιιΟυ ιιονrφι η ι μ:rι�ι)()ΟιΗf ι 1ί.ιιι.η. ;τι 1ι• ι.vιιτιψι ω ;rcυrωμυ. 
ω; ;ΊL)\1 \'(( (( ΟιιιΗΊ 10 /.\'l__)l() Οίι)!l(( .. -\ιι1()((\'ι)!Ιί(l ιΗl lΊltι0U U<j Lll_)<:)!l!'
\'L)L οι- r·νιιν ΟιΊιJ ι1%ιJ;ιΊJ zω ιηι η .-\λη0ϊl(( --τωι__Ηι ι>:τι•>:: ι.ιιι ;τ((\'Τl)Η 
ιΊνω ;τrιντι)1'>Ι 1\'ί(!l!J ι.ιιι Οιι ϊ;τιι.ι__ΗιτηοιΊ. 

Η Ετωψι<ι ιιrι:: ΙLΙ/\'\..Η�πιιι ιηι ιαιηιi.ιΊ C\'(( ;τιιι__ΗΊνrι Πrι·:ι.ι')ομιu:: 
.-\ι'>ιλφηητι):: Υ.ιιι η ιι'>ωτητrι τη:: rιι 1τη ι'>ηί_(ί)\ΤΤCιΙ τυ U\'ιψϊι τη; Θω
ουιrιz1Ί .. \!ΊΗΗ'ιι__)',11]!((( τη; [ί\'ί(l \'(( Ι.)jι__\\Ί::Ξει /.((1 \'(( <)L((()(ι)Ο[Ί OTl)\' 
ι.ι'Jrτμυ τη Θωοι)(fl((. τη Θιίιι LLHf ιcι. τη /1 ι

__Jrι;μcι 13ίνΗu. τη Ι\·ιί)(Jη_ το 
Φω; L)λιιJ\' των lf ιίηων. Ότι ο υνΟ\)ί!Π\ 1:: μ;τι )ι__J[ί νυ ·:νωι__)ίοει τυ ΘιΊ\. 
μ:τιψει νcι cαυΥ.τψπι τη ','\'<1ΗΙΙJ ;τυι1 είνω cιιιίJ\'t.(ι 7-ι,))i. ι'>ιι'ηι ι.rιι ((l 1τι'>; 
υ ιi)ω; ι-ίνω ί'\'Cι Ι.Lψμcιτι rαιJ τη <rι\1η ;τυt' :::.ηπι \'Cι ι.cιωνοήοει. 

Σ' αι•τι'J το ','Ε',υνυ;. την οι•σίcι τη; <rι'�ιπω; ;τυι• ι'>ιcαευνc1 τυ 
,τcιντcι. την ΕνL)Τητα. Ι)Cωί(πcιι η Ι Ια-,11/.LΗψιcι :-\Μi.crύτητcι ι.cιι ·,1 ια \'U 

ι'>ιcι;τωτωΟυιΊν UL (:Ξ1:)Η\ΗΥ.ί':: ιι:ιοΜι;:Ξι:ι;. ll__)[l'\'(ι μέου ι1Ε ω.ε:: τι: ()ί_)η-
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σι.είε; ι.ω crιλοσοcrίε;. ειο<')ί1ει στα 1/.l)ιψμένα μυστιχά τη; Φί1σεω; ,ωι 
του υνΗψίηου. 

G. S . .-\l{l':\l),.;U,. 21 !t1\'\'ιοι 1 i<JJ-1

Η Ηωσυcrίcι. 06; ί::.ηπι νcι ε:Ξπάοπε. νcι μελrτψππ. Δεν ζητεί να 
;τιοπι'1πε 11 νυ :τυοω1έ;ωΟι υ ι 1Οcντίε;. Α;ται πί cι;τό σα; να μην ;τcιίο
\ΤΠ f)LUΟτιι.έ; Cί;ΊOCf cωι:ι;. να μη οιψ;τ[(}UL\ΤΠ ύτι αν ι')[\' 1/.ατuνοιί 
ι.άτι ο νου; σαc υ;τυι.ί.cίπcιι υυτύ \'U είναι αληΟινύ. Ζηπί \'c.ι cι;τοcru
οίζεπ ωεί; '(LU ων ωυτι1 ου.;. να μην αcr1)νπε άλλυυ; να α:;ωcι c.ιοί
tυυν Ί'Lα σα; :,:αι ;τυι.11 υΙ.L'(<iJΠι)υ την ;-:οινι'J Ί'νιίηιη. 

Πρίίηον. η ( ·)ωσυcr ίυ ι:ίνω ί:νc.ι οιΊοτημυ α;τc) Αλι'1Ηιιι:; γιυ μι:λι'τη. 
ι\_Jει1νυ 1/.CJ.ι πιριψυτωμύ. KC:ιOc ί\Ιί:ί.υc έ;cι το ι')ι:,:αί(Ι)μα. u.λλ(ι Υ.αι το 
:,:υΗψυν \'U αι;cιvεί ιιιυ τέτοια μι:λέτη. έυΓυνυ 11 :τcιvυμυτωμι'). ιιι
:τί.1ivη εί.ευΟcvίυ. c'ω;ι:τυ. u.;τό τι) ;τυιΊ μ;τυψι νυ ων υι1η'(υι'1ν. ι'J;τ(ι); 
ί:ιcι ι.υι τυ ;-:α()ψυν να ι')c;Οcί το ίι')ω ι')ιι.αίωμιι γω. τυ ω.λυ 1ν1ί:λη. με 
ένα ;τνcι\ια ειί.ιι.ψνC:ι :,:υ.λ1i; ι')ωΟίοcω; %UL :,:υτc.ινυιjοεί1J;. Δι:ιΊπvιJν. 
ι')cν ι1:τάο;ι:ι α;τυπί.εσματι%1j υναζ1)τηση για την Αλι'1Οcια. ατϊJ; υ.ν η 
Αi.1jΟεια έί.Οει οαν :τvα·.1μυτι:,:ι'1 :,:υτϊυ.τηοη ιιυτυί1 ;το11 την ιι.ναζηπί 
μέσυ υ;τύ ατυμι%11 ΤΟ\Ι ;ΊΙ_)ΟΟ(ιJ;ΊL%ι'] ψ:τιιvίυ. 

Η LOCf.ίU είνω μιυ ι')ύνu.μη ... Κ(ιΟc Θωοοcιι;,:1 1 LΤΟά μ;ωvεί νυ 
·.ιίνΕL ένα: ενιvγcιcυ.ϊJ; οτυΟμϊ1; :,:αι νυ ;τuριϊ:cι ιι')ί:εc. :,:υvί(Ι); τιc ιΜε;
;ΊΟ\ 1 /L)εL(ι.ί::.πυι <J1llllVU Ο Ι.ύομα::: Ί'lU \'U ιί.υι/ L)\J\'[L TU\' ίJ.'(<ίJν(.( '(LU την
ι,;τυι/:Ξη, Π6.ιηε συν ;τυψΊ.ι�ΕL Ί'μU την ;τω ιο;ι1vή 1/.(1,l ι�11νι.ιμι%ι'] [(�[(.(.
;τοι' cίνυι γω. μυ:::: :τv(ι)τυv;ι:,:ή: Την ΙΙιπ%ι1ομιυ Αι')ι).cιύτητυ τη;
υνΟvω:τC:ηητυ;. Φυ.νω.οΟcίτι {:νυν 1/.ϊJομυ 1/.ίl.TlJl.1/.ψt{νu οτην :;τί.� ιοψη
<f ίυ του U:Tl) cΊνι1vc:; :,:ω γι 1νυί:,:c; ;τυι1 ι')ιν ;τωπιΊοι 1ν 1ωνιί.;υ, υί.ι.cί
%<1.ι έ;ουν u.νυ:,:(1.ί.ί1ψ[ι τη ;υψ1 ;του ινι1;τcjη;ιι μ{ου. ί( ι1.11τι'1 την υv;ή. 
Θυ ενι'JLU</ UJ<Jτuν ;,:υνιί:::: νcι (__)ίιJTrlOCL σι ;τοιυ </ υi.1Ί u.ν1j;,:ιι %('ι;τοιο:;. 
;τυιον Θω :τvοσ;,:υνcί.: 1 l<ίJ:::: μ:;τοψί να ι')ημιουσ(ηΟοιΊν :τύί.ψοι οι ί:ναν 
τέτοιο ;τοί.ιτιομϊJ: 1 Ιιίι; μ;τοψί νcι. υ;τc1η;ιι <f-Τίιι;cιc1. οι υντίΟωη μc 
σ%ί.ηvημένη ;ί.ιΜ1: 

Όί.ε:; οι Οωοοcι ιΔ; μυ: μrί.ί:τι:; ιίνυι μω ουνυι')ιίυ. μω c;τιξιv
γυοίυ υvμονιιίJν οτον ένι')υ::Ξυν ιΊμ νυ τη:; ινι1τητυc ;τυ11 rι.ντη;ιί οτο 
Lύμ;ταν :,:υι ;του εν<ίινu U"((Ei.oι1:; :,:ω c1.νΟvrίJ;του:;, ζci)(J_ %ιι.ι φυτcΊ., οε 
ένυν ;αυυι1μινυ ιν(J."(%<1.ί.ιομιJ. 
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/-1 r.τυιvιω Iι<1.; ι ίνιιι ινιι.:: οv·;'uνωμιJ:: μι :τί.υτιω /"\υοη, Π\'ινη 
οτη ϊ'Η)μη τι>1I, μι TlJ :rί.υω:::: μιιι.:: Λi)ι ί.ιι ιηητυ:: :τοιI ι')ι ν 1 :ΞιιιιJιί ;,:υν{
νυ 1/.((L ;Τl(jlί.ιιμ/-\υνιι lJi.ιJ1 I; ω1 I:::: U\'()1j(1J:llJ\1:: 1/.U.l <>ί.ι; τι; (<1Jl ::. !ίl 
{νυν ο;,:ο:τί> :τοιI <f0(1ν1 ι οτφ· Y.<>!JΙ I<f η τη: uνΟvι,J:τινη:: υντιi.ψ1Iιω:::: ;,:ω 
ι ι ι/.ο(')υ;ω;. \Ιιι.(ι μι την .-\(')l ί. ι ι ιηητυ υ:τ<ιιτι ιτω υ:τιJ lν<ιν Οι-ι'J<ΗΗf ο. 
:τοιI (;ι_ιι 011![<( ωνηοι ι οτιJι1:: Tι_Jl ι:: Οί'.ιJ:ΤιJ\1::. η ι :τι()ι1μιιι. '(lίl. ιιιυ 
οιIγΥ.ι_JLΗί'.I] μιί.ιτη πιοτψιη::. Οι _ _)tJΟί'.ί ω:: ;,,:υι <f ιί.ιΗΗΗf ίυ:: ;,,:(t()ι ι:τι
οτιjμη::. ;,,:(ι()ι Οvηο;,:ι ιυ::, ί'.υΟι <f ιί.ιΗΗΗf ιu:: ;,:ω η {vιιIνι1. ίί'.ί ινι,J\'
των ι')1 Iν<ψl ι1J\'. :τιJΙ1 ι ι \"Uί οι· ί.υνΟ(1.νο 11ο<ι %UΗωτ<ωη OTlJ\' <1.νΙJvι,πι>. 
;,,:υΟι,ς ;,,:ιιι των νιψων τη: Φ\I01 ι1J:: :τιJ\' ι ι \·ιιι ιι;,:ι"η ιη (1:,'\'ι1,οτοι ;,,:υι (Ι.\'Ι'

:Ξιj·,ιητι>ι 
. ·\ ν η ι-:τιιιvωι μιι:: :τvι>%ί ιτω νυ ·,•ινιΊ 1ιιu uί.ηΟι ν(ι. (::)ωοιΗf ι;,,:11 

Ετυιvιίιι. \'(( ;τvυοΜ\IοιΊ ;,,:υι ν ιι ι;,,::-τί.ηvι•>ΟtΊ την ιαιΗΠΊ>ί.η τη:. :τv(
:τιι \'U 0\100(IJ!l(ίΤΙ1)0ίΊ, ((:Τι) μίΊ ._ΗJ\1 ; Τ(•)ν ![l'J.ι1J\' ΤΙ]:. l\'((ν Τι_Η);τ() (ι•JΙ]::. 
οτον ιηυίυ νυ ι•:τ(ιι_J/ί ι ιιιυ ολιJ %<ιι :τω /-\υ()ιω :τvu·:μιηο:τοίηοη τη: 
.·\ι)ί'l.lf (ηητυ:: ;,,:ιιι ουν ινυ:: U\'Ol/TιJ:: οι1vιι\υ::. ;τιJ\' ι1.:τί.ι1Jνιτυι :τuνι,J 
U:1() Τη',')]. ένυ:: ίJί.ο %(Ιl :τί.ιιτ\IΠι_)():: Οι_)l(Ο\'1((:: 011] 0%f\jllj. :1()\1 ν<Ι 
<f{ι_)\'LΊ L)/_() Y.((l \'{l:: sιι_JUOl','','ίOί't; :Τι_Jο; 10 υν()ι_Jι,σινιJ :Τ\Τ\1![((. 

Κ<ιΟιi;,ων μυ; lΊνιιι νυ ιv·:<ωΟοι Iμι· ·:ι<ι μω ic<ιινο\'ι_)','lίl. τ(ι:Ξη, οτην 
ι1:τυίιι ι"�ι-.ιι Ου ιίνω ()l<Uf οι_Jιτι;,,:(ι ιι:τ· ο.τι ΙΊ νω οιjμιvυ. Ου {;ι_οιIν ινυν 
<)l(((f10l_)Πl%l) O%U:TιJ %<ιι μυι ι')ι<ι<ι οvπι;,,:η ομοι_Ηf ι(ι. ι')ιι'!τι ;,,:υ()ι ίιν()ι_ΗιJ
:τυ:::: �ω:::: έν<ι /-\cιΟμο- ()υ l"/ΙΊ οι1νιΊ1')ητυ:τοιηοιι τη οι•πϊνιυ ;,:υι το 
χυΟφων ωι• υ;τί'νυντι Ο[ ()1.()\1:: 1()\1; ω.ί.011:: ((\'0ι_)(ι):Τl)\1::::, υί.ί.(ι %Ul οι 
L)λ η τη (ωη. οι Iμ:τlι_Jιί.ιψΙ)υ\υντυ:: το ι 1; νυ,η[ι_)υι 1:: <,ι,')ιί.ιι ι JI'; μα;. τυ
:::cί><ι.

Ι::νιι; ωυvvυ;τημενυ; Οωουιι υ; εινιιι ι):τοω; ;.-:ιηίτιιι τιJοσ :τvυ:::: 
την :τ[ι_)ιιrεvι:ιιι. υου ;.-:ιιι :τvυ; ω %εντι_)ο . Ι::οωπι_Η%ιι γιυ νcι ωοΟυνΟιί. 
την ;τι_Jιι',ιμυτι;.-:υτητ<ι τιη 1 Ε\υ::. ι;ωπι_Η%U ·:ι(ι \'U μιΗvcωΟιι υ1Iτη την 
Χ(ΗUνL)Ι]ΟΙ] 0[ μιιι /ι_)Ι]Οtμl] \1 :ΤΙ]ι_)[Οl(( :Tl_)U; ΤUΙ'; lιί.ί.υυ:::: . .-\:TL) l"%ll 
;αινϊι η ιιν(ιγχη \'(( tν<')ιιιιι ιvΟυιΊμε '(ιιι ων %ύσμυ οων υ:τυίο ::;_υιΊμι 
χαι γιιι L)λιι ύοcι σ1Iμ/-;ω \'ΟΙ Iν γι\1ω μυ:. τι; ανα%cιί. 1 I ι1Iει:: τη: ι=::ηοτη
μη;. τι; :τι_100:τιι(·JιΊι; ;τιJΙ 1 ·:ίνυντιιι οτυ Ηνωμένα ΕΗνη ;,,:ω οε cιi.i.l:: 
οιl:Ονιί; υμcι<')ε;. '(ια νcι πιc1έvυ11ν μιυ ;τί.ατcιιι Υ.ατυνύηση τη; ουοιcι
οτι%ιi; ενότητcι; ωί' cινΟριίJ;του με τσ ΣιΊμ;τπν ·:ίνω τσ\1 ;,,:ω με τοι·; 
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ουηvόcrου:: τοι· :,,:ο\·τcι τοι•. Ο :,,:οομο; ωι1 cιι\1ω -ο Ε\'α:: Y.L)rψo; για 
τον ο:τοίο τόσο σιγνcι μιλc'ψr- Οrι υ:τωτϊμπι α:τ() τον Υ.αΟένα μα;. 
είτε :,,:cιτοι:,,:εί σ· ένα 1iσι 1zο zωψ() οτι:: Ινϊ)ίr:: 11 σε μια (Jουυf1ιiJ<1η :τL)λη 
οτι; Ηνωμένί:: Ποί.ιπίι'::.. μω :τοί.ί1 μεγcιλϊ1τευη ε:τίγνωση τω\' α\'α
·::,,:ι,Jν. Eν<1LCHf εuόντων. σι 1\·η(-)ωiJν :,,:cιι ελ:τί<1t:J\' L)λων τω\' ιΊλλων -όzι
μονάzυ μέσc.ι οτην Ετωυείc.ι μα::. ω.λά :,,:ω στον ;τλατί1τευο Υ.L)ιψο.
:του εινω στο :,,:c"ιτι,1-:,,:cιτω ο :,,:ι)σμο:: μιι:: με u,·cιυίΟμητυ :-τυοf1J.1Ίματu
:,,:υι :τόνου::.

. . . 
.... .... .. ..
. . . 

«Κ6νε χαλc) αντί για χακί)» 
·/"οι• ,\f((;ιιr,ιιιι !χιι,·rι

ι::. ,·u. ;τοί ημιι :τυί. ϊ1 ,1u1cυτι:,,:(1_ μι Η' έ:,,:υνι μι Ί'<"t.λ η εντ ϊ1;τωοη :,,:ω μοι, 
u.·;'"(L°Ξε την /.UL)ι)L((. Το ,1ίι1Π(μU τυυ ,,:,,:ϊιη %Ul.ι°J U\'Tl '(t(ι /.tt.λJ». ί'(L\'l
υ :,,:ίνυ:: οι1η-rι">; μοι 1

• 1--:ω τύοο ;τυί.ι 1 ωfιJοιϊ1Οψι1. ο· ιιι•τη την ωJzι"1.

:του ύι>/ ιου υμίοω; την Uf U.L)μu·:i"1 τη::.
f<'>uι", υι ,ηί;ι_οι τυυ. ;τυι•. τι1\1ί.ϊιzιοτυν -_,ιιι. μίνιι.. Ηνuι 1 1;τι ι1οzοι: 

ι·ιυ {\'(! ;,-:ι ί,,ιί.ί.ο \'fUO. ι)(ιτ [ΤΟ .ι/(!ΤΟ /Ε,ΙΙ(!ΤΟ. 

χ·["\'(! ί"/%(ίι_Jι){() j((ί()ΠIU/{(J. ,,· ((,7((\'Τ(ί.::: μι ,ll((!\' /1,ι();,-:/ιοη . 

. \/ιυ ,ιιιJ\'CΙ/Ο .τει-τιιψι. Ο\'ΤCι,τοι)ιιV τη,· ,ιιε ΛJ/ΙΙJΙΙΙ(Ι. 

Χϊ(1οι 1 τcι λιι/trι ;,-:ω τι::: ,η_!rί.:Ξιι:: τr,;,· uι}(f(IJ\'. 

Α ηrι:τ1Ύι'Jιι'Jε rJTΙ) 1'Jι:--:rι.,/(ί.1Jιο ;,-:rί.Οε ,ιιι;,-:ι_ιιί ;ιίι_ιη 

:--:ω ;,-:(ίιτ μ Γl'/Ο<_)(ΊJΤηι;η ;,-:rιί.ο ιι,·τ( /ΙΟ ;,-:ιι;,-:ιί. 

( .. Λι•Τίl/Jι,,:·,_ιιι11ιιι,-. /·;-:,) .. φι"::_η,,_ .. \()ιJ\'Ιt /1)(,./. ιιιλ. 'i(ι) 
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ΓΡΑΜΜΑΙΆ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 

Ί'ι 11' ί., ,:-ιιrιΊΙ'Ι/ /.((1 ;ιu, )\'()/�Ι( ιιι ()/' / Ιιιι •ί_, )/ · .\ ιυ/iι (\'( ι 1 / 8Μι / ιη 7) 

Η οι.ηνιj πι,1 1 Ου ι'>ιηγη1Jι;1 OΙJ!Ll\JU, ιγ1ν1 τι::: !]!Lίι__>ι::: ω,τf::: ο· {ν(( 
'(\'(!)<!Τι'J μιη, υΟιινιιϊι.ι\ ο;τίτι Η 1.11ι_ψ1. μιυ ηί.ιι.ιωμ{νη ι.υι Οιι ήοι.υ 
'(1 1\'(tίΙ.<l i°JTU\'l, fl' Ι'\'(Ι_ 0\'!l�[((()ητιι.ι\ Τι_Η>�rι>. JΤ<tί.ωημ1 \}i>ί.ο·,ιίτιοου. 
Κω. ιαι·) μ1ιι Ο/ΠΙΙ.tΊ ιJΙ11ί.1ι1. (Ιι_>/Ι<!!' νιι :-τιιίι_,νι ι Τ(Ι ι'>1zιι1. των :-τυί.ιοη
!llL,)ί>!.ΟΊ'lΤων. �[ι)\' 1)1'/.Ι)\ 1\' \'(( ί'.ι__ΗΙΤηΟ()\'\' τη Οι __ _)))Ο/.ίΊ 1ΤΙί'.η τιϊ:Ξη ΙJ:-Τ(!):: τη 
j-\ι_1i'11.u111· ιι:-το τι>1•; Ί'ι)\'ΙιJΙ1 ::: 1ιιι::. ,111.ιJι•οι· 111 μ1ι1. uιοl)ημuτ11.1·1 ί.ιJ'/ΙΙ.η. 
;,:ωv1::: <f <ινιιτ1ιηωι•::: 1.,1.ι /(!)ι)ι::: :-τι'ιΟι>::. Κω ι�' 011τι'> <'>ι \' ι'11οιι1.;::ι. 
j-\ι·j-\ωυ, μι τιJι•; uU.oι•:::. ιιuνιι.τιο11ί'νι,1·:: 011ι'Ηfι_>ι)\'1:: τη::. Ε:Ξιιιινυ 
ι'ηιωc:. () ','ΙΟ::: τη;,{'\'(( :-τυί.ηΙ.<(ι_)Ι ()l'/.(W/T(I) /ιΗ)\'(ι)\', :-1()\' ΙΊ/ί :rι L(_l(lj_Tl L. 
<ι ωνπυι. ιι:-τιJ τιι ί.ι>Ί'L<ι τη::: μητιηιι::: τοι·. τ11:: ιί:r1: 

-- .\\ 1JΤ()\·•μω. !IΙJΠι_Η(. ;[ι)\' z' ΙΊΗΊ:: ((/.l)!Ι(Ι., 111(( !(Oι_Hf(!)!lf\'η '(\ 1\'((1-
Χ((, r;ιπι πτο11; υνι\ηπ::: ιΜι::: . .\ ι 1τcι τιι λι·η ι.<ιι τυ ;τιοrπ•ιJΙ'\' μι'ηυ 
οι <t'(L,)ί'ιμμιιτιΗ. 

() �[((Τί \}<t:: Τι°)[ί' ΤΟ\ 1 \'Ι l)\'. JT()\' ι'>Ι«j-\ιι:.:χ την l'ίf ημ1 ι_JΙι)(( Tl)\ 1 j_(•)\_)L:: \'(/ 
πυι.11;τvι>Οl/lΊ οτη μιιτυιη 1.ιι1 Ι.ιJ\'</ 1υ οι 1Lηrηοη. Ί.ω :rι,ι• η 11 ί.ι ι 1τcι.ιιι 
lf\_)(((11] TU\ 1 ','ll)\ 1 Tl>\ 1 Τι)\' ί'l/1" /.((\ΊΊ \'(( ΟΙJΙ.(,Η\ίΊ Ί(Ι_ μ<(Τl(( Τι)\' <Πι°) T(J 
<'>ι<ιj-\<ιιτμϊι TlJ\'. ','Ι'ι_JLιΗ· Ι.<ι1 τιη 1 ιι:-τι: 

- \!1· λι•:-τη μι)\'. JT<ll<>L 1ιοι 1
• j\ί.ί:rι,) :1ω:: :ίιιιπι:: ι.· ιοι• οι 11ιυ

;τιιι_JΙ.'::ΞΙ]Ί'ηοη. JΤ ιΗ' ι')ι·ν Ξ{ι_1ω ιιν ιΊ\'ίil !(11.ι__Jt)[lι_HJ ιι;τι> την :Ί<(ι_)ι·::ηΊ1ηοη 
:;τιJΙ' ι.(ινιΊ η μ ηπι__Ηι οι>Ι'. \ 11ί.ηο1·::: γιιι. το1•:: (ϊ,'ι_Ηψμιιτου::: ι1 · ίνυ Τι_ΗΠΟ 
;τοι 1 Μι;ιν1Ί ;τω::: :τιιτπι 1ιι:: οτι ί'νυ::: υ·:ι_Ηψμιιτυ:: ιΊ \'(ιι ιι\π:ι.ιωτι;,:ιι
((\'()))ΤΟ::: .. \ι)l:-Τι )\'. [()( ι) ίΊ \'( (l Τ() !ll",'((/.() ι.ίιΟι )::. Τι ( ','ι_)( ψ!(ίtΤ(( /.((l η 
OJTOl'<'>η μ:-τοψ1 \'(ι :-τλιJΙ'ΤILΙΗ'\' Τι> μ1 1uί.ι> τιΗ' ((\'0\_Η,1:-ΤιJ\ 1 !Ι · {\'(Ι zιιrιΊ
λυω Ί'\'ι,ΗJl'ιιJ\'. /.(ίΙ ΤιJ ;rλιΗ 1ΤΙLιΗ 1 \' j-\ιj-\ιιιυ. <ιλλrι Μν υί.ί.ιι.LΟ\'\' την ;τοι
ι'ηητcι τιJι•. Ε\'ιι::: r:Ξισ\'ο::: ιι\'Οι_>ι,>JΤ():::_ Ι.<ιι Ό'ι_ΗΊμιιυτιι υν Μ μ(ιΟιι. μ{νι1 
JT((\'T(( {:Ξt1JT\'L);:: ((\'ΟL_)ωJΤυ:::. ω.ι,τει (j(t)(!T((, (J\ 1i.ί.U','ll'Tί(l ()ι_)f)(ι., i'.ι_Jί\'fl 
με ιιιΗ( ιιλrl((. Κω l'\'<ι::: ιινυητυ;. ι)οιι Ό'V(ψμ<ιτιι zι (!\' μυΟιι. ![l\TL 
;r<ιντιι υνυητσ:::. 

13L,)ιο"Ι.οντcιι <ι·:ι_)(ψμυτυι ιινί)vι:JJΤΟL :-τιΗ' ι>l'\' :-τη·,'ιη· :-τιηι: 1011 :: οτιJ 
ο;,:ιJλω. ;τυι 1 ι'>ιν εμ<ιΟιι\' οι 1π τυ ιιί.φι. :,,:ιιι υμω:: /<ΟL,)[Η<ι ι.υνιί:: νυ
τυι 1; cι:,,:ο\1ιι .. -\ \'TLY.ι_)t'LLH'\' :,,:ιι1 τcι μετωι υοιι.ϊι ίιληιcι JΤι__)υj-\ί.ημιιω μ · 
f\'C< TL,)Lnυ cι;τλο. μίι j-\cιΟι 1οτυ;ιcωτο. Κω 1 1 :-τίιι_J/U\ 1

\' ουιrυί. ;τιΟrιvι<ι 
γεμc'ιτcι ιηό ','\'(ιJοcι:::. ;τυι 1 ιιντιι.vιΊtιΗ 1\' ι.cιι τιι ι.uινL)Πι_)(ι ζητημυτ(( μ· 
ενcι τvυ;τσ JΤΕL_)ι;τλυι.ο. μα ηλιΗω. 
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Ε\'α:: α·/ρ<'ψμcηυ; μ:-τυvιί \'α cί\'uι μεΊ'αλυcrι11i;. σ· ύλη τη σημασία 
τη; ί.έ:Ξη;. Ενα:: συcrύc μ:-τυρεί \ϊι είναι μι1)Qι'J;. σc ω,η :-τcιλι τη σημα
σία του ύvου. Δε\' μ:-τοvεί c. λυι:-τύ\'. νυ λε; :τω; μ(J\υ οι αγρ<'ιμμcιτυι 
i.tn :,,:υι :τιοπί�οι•,· α\'οηοίε; .. \έ\'Ε :,,:ω :τωτcι1οι1ν :-τολι:1 :-τεvιοσύπvcc 
:,,:cαυπ υι ·,1ve.ψμcηιομt\'υι . ..\ νυηοίε; λέ\'Ε :,,:ω ;τωπι1ουν μύνυ υι 
CΙ.\'ύητυι. cίπ ','()(ψμυτωμένοι είναι. cίπ <Ι';'Qϊψμuτυι. Αι1ηj την :;ταοcι
τψ_>ηση μύ\'υ ιί;υ ,·u ουυ :,,:cι,·ι11. Tιi1vu. ϊΗrψπ τη μητtvυ συι 1 να 
:-τιοπί•ιι ο.τι :τιοτιί1u. ω1υι:1 τηc :,,:(ηη ι:ι1;rψίστηοη. %ω ;τίιηει1ι Υ. 
ωί1 ύ.τι (Jέi.u;. E,·u :-τv(ψα μύνυ να μην :-τιστtψει; :-τοτέ οοι 1 : ότι τα 
Όνάμμυτυ μ:τυvοιΊν ν· υί.ι.υ:Ξυι1,· τψ :-τοιι)τητιι τυι1 μυαλυί1 τυι1 

cι.νΗvι1ηου. -\ υτ1i η ιιί.;1�μιίυ i)ι f-\t..JίΟψι c.υομυ. Οί1π α:-τ(J τυ μυλ ι1f-\ι
μ:-τυvυί•με \'CI. (f τιύσυι •μι ιvυο(ιιι ι. Ul'H (OL) [\'(Ι. ηλίΟω. ένα οτοzυ
οτι:,,:ύ <1.νΟvω:-τυ. Το :τvι1ηο μ:τυvιί ,·υ ·,ιίηι %C:αοτι. τυ ι"Jιυτινυ ι')ι Ou 
·:ι ,η :τυτέ.

Και οτυ σημιιο υι 1τι) τΟ.ειι,>οι η συζ1iτηιJ1J. :-τοι1 ιί;υ την τιΊ;η νυ 
;τυψυυί.υυΟ1jοω. ουν :,,:υί.Lομένυ; τυι 1 ο;τιτιο ιΊ. υιινη τη μ{ιJυ. zωvί:; 
:,,:ω ηΊ.;ι,1 [-\{[)ULU τί;τοπ νcι :τι,υοΟϊοι,> οτυ οι,ωτ(ι. :,,:ω ι')ι:,,:ωυ 1-L\'(LU τυ11 
οφαοτυι:1 μυι1 ιι ίί.ου. 

ΦLιΊ·,ιυντα; ύμω::. Ουμ�'](Jη:,,:υ ένcι vηω. ;τυυ μου ιιι.ι :-τιΊ %(αοτι. 
ότυν μ<1Οαινυ ω :τvι,ηα γψΊ.μμυτυ. η μιυυvίτιοου η μητίυυ ιω11: 

«Ai.i.u ·ν· τυ '(ιJ(J.μμυτυ ;τυιι')ι μου. 1/.L ω.ί.η ·ν· η ·:νι1)01]». Λι·ν ::Ξί-l)(Ι) 
υν η μητίψ1 μυυ τυ ιίι.ι f-\γω.ιι υ;τύ τυ %ειr<1.ί.ι τηc. Φιιντ(.ιζυμω ;τιvιο
ούτυ_>υ ;τω; ητιιν ίνυ u:-τ· Ηι OLHf<J. ;ιωτιχυ ι)ητυ. ;τυι1 υ·,ιιαο11οι ,·ιι.
ί.έει i':<ιι να τ6ι.ιι νι'>μο τη:: i::.ω1ic τη:: η μυχυvίτιουι.ι. Τι">τι ι')ιν ιί;υ 
μ:-τοvίΊJLL να μ:-τω οτυ νι">ημυ τυυ vητυιΊ. ωω:; :,,:ω νυ μην ιίι.υ :;τηυ
ο;τ(ι()ψJιι ,·u μ;τω. \'1υι1 τυ:τ<i1Η1γε <)μω; <σ<.J ηiπ οτυ μι 1ι1ί.ιJ ιωυ. 
ι):-τω; μυ; τυ:-τωνοντυι μηι.υνι:,,:(j :-τcψυιμιι; %ω vητ(ι .. ;τοι1 ωηι)τιvrι 
μι την :-τιίψ.ι τη; Lίιηi;. f-\ι_>ίο:,,:ιι :,,:uOtvuc τη ι')ι:,,:υίωιηi τοι1. 

Υ ΟΤί:l). υ:;τι°) /1_)(.)\'LU. ί.υι:-τύν. ;τοί.ί.{; <( Ul)lC: 1ωί1τι /l νυ Οι •ιι ηΟιi) το
οοιι <J τυιΊτυ ι.ιιi)τι:,,:υ ι_>ητ<). Είι')υ ίl"(ΙJΙJ.Ιψr1.τιη1:: υνίιι_>ω;τυυ; -z<i>l)L<J.
τι::. ν<11 1τιχυι'1c. ·Ξωμ(ι.ι.υυ:: του f"Jυι 1νοιΊ Ιs<ι.ι τuι, %<1μ:;ωι,- :;τοι) <1.;τ' το 
oτr°)ΙlU του:: ι')[\' ιιι,1(J.L\'[ ο\·π μω (Ι\'()ηοίυ. Κω ί ίι')(Ι_ (1.νΟv<iπυυ; (),Τ()\1-
('\(Ι.Ο!(ί\'Ο\ 1::. :-τυί.\1 ·ιi.<11rJο()ι 1 ::. <HHf υιΊ::. τιμη1ιίνυι 1 ; μι- r1.:,,:ω')ημ<1ϊι.οι'1-::: 
τίτί.υυ:: i'.CJL <1.::Ξι<iψυ.τυ, :;rυι.• υ.:-τ· το οτ<)ΙlίJ τυι1; -:,,:ι υ.;τι) τ)]ν :;τ{ννυ 
ωυ:: c1.ι.<">μυ- ι"Jι:ν ίf-\·,ιυινυν ;τωJ<ί. μύνυ <1.νοηοίι;. Κω ["!ι:f-\ι1.ι<i1Οη%υ 
:-τω::. υ.ί.ηΟιν(ι .. :.Ξι;r,Η_>ωτ<J ;τψΊ.μι1. ::τυr:τu νυ ιίνω τυ «γψ1.μμυτυ.» ι.ω 
:.Ξε;ωvιοτιj η ,,γνιiJΟη». Ο <f ίί.ο; μου, ;τυυ ιίι.ι ι.<ί.νιι τι:ιοο ειJγί.ωττυ την 
rαοi.υ-:ίυ τr11ν r.ι-:ψίμμυτ<,ιν. μυι 1 Οι)μωr:. μιυ <[ΟψJ. υι.ύμυ. το οοψj 
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/_L(i>τι:ω l_)\)10 τη; μi\1l!JU; μυΙ•. 
«λί.ί.ίι ·ν· τυ '(LJU/L/.Lίι.τu zι υί.ί.η \' η γνι,ΗJΙ1"-

() 1 

Τυ (JU011 1/J\J,lU lΊVUL. :τω; '(l(J. ΤΙΙ. «",'ι_)(Ι.!(/lίl.ΊU•, !)l\'l)\'Ί((l ,')ι;ιί.ωιι(tτίl., 

ι νω '(L<t τη ,,γνωοη» <'>ι j-\ι_)f-0φ-:ι τυο:ω:: Vί1 :τωυνι ι ι.ι,νι ι:: ,'Jι;ιί.ι,ηιυ. 
Α \' Ι-Ιvιοχι1τυνι Tl τι1ω; τυο:ιο::. ()l ι'>ι:τί.ι,ψ((Τ()\1/()l τη:: «",1\'(ι)()ΙΙ> ()υ 
1jτυν υουγχι_1ιτυ ί.ιγωηψΗ υ:το τω•; <'>ι;ιί.ίιψυτυ111.οι•; των «γι__Jίι.ιιιω
των». Τοιιτω, γω τη <'>ι•οτι•ι.ω τυι• 1.ιHi!LιJ\ 1 , ιιν<ι.ι ί.ψl τvητι>ι. 

l:ιιμι:ίωσιι «Ιί.ισοι1 » 

υ μι '((ιί.υ; μ(ι; ί.ιωγvωι 1):: .\:ι;ωί.υο:: Ι Ιοί.ιτη::. :τυτιιΗι:: τη:: ιί.ί.η
\'L%η:: λω>γv<ιιι ω:: οτι:: «Ι Ιω ... 1οψιι::» τι)\' :tηJLl/ιJ\'Htι οι ι.:Ξη:: ι'>Ι'ι> ο;ι
τιχΕ; μι- Η> (Jι-μυ ;rιJι1 <ινυ;ιτιιοιπι ι> Ι Ιιι1•ί.ο; :\JιvΙ-\υνυ::. 

1. λλ)._(ι Ύ' τυ Ί'V<(!lμ<mι. το· υί.ί.. ιιν· η γνωο". (11,η"11·)
!\Ιι την :τ<tι__)<ιτηvηοη 101 1 :\. Ι lι)ί.ι.τη: «Η :τυιιιιιυ ι'Jl'\' U\'ίι.Ί·ί_ηι__Jι,)\'ll

10\' ιλλιι:τι1ντυ \'L)\ 1 ' /Γ,'ί"Τ((l ι)· J\ :τω __ 1ι1ιιιιυ :τιvι ί.Ο'(l(ι)\' !(Ιι)ι_Ηι)\'». 
:Ζ. Τιι '(ι__)ίψμίtτU ιινω ι.υί.υ. ![ίt νυ Ίu; νυι, ι.υι ','\'ωοη (Φ"ί.1:·,11·,χ-,1•) 
r-Ιι ΤΙ\\' :τι1vυτηvηοη: «υτι ί1/ι__)Ι\ΟΤιJ:: η :T(1l!)lί(( ((\' μη 0\ 1\'Πl/.Ι)l'

l_)LΊ νυ \ 1; l'ΊΊ η;. 

. . . 
.... •·· •·•
. . . 

Ο Καζα ντζϊικ ι1ς και ο Θεός 

..\.l((j-\ιι�υντιι; οτη «:\ω C:οτιιι,, τη; 15 Ιυι1ί.ωι• τcr. τι_,ιίι U\ΤΙ.ι'Jι1ω 
Ί'ιJ<ψμιιτιι τυι1 ι\; _ 1--:<ι�ιιντ�ίιι.η :τvυ; ω\' ι.. 13<ω. Κ<t�((\τ::.η μυι• ιι.υη 
ιι'>ι<ιιπvη ιηιι:ιωοη τυ πi.ιι 1τυω. ιαο τυ υ;ιυω j-\ί.Ε:τιηιι ι1τι ο μι·:ίι
λυ; ((\ 11LJ; Οl''('(ι}<ιιι ι:ι•; ιιC\' ητίιν ι.<ιΟυλυι· ιιΟω; ιηω: ων (Jιι,,vυι•11υ\· 
:τυλλυι Εί.ληη;. Ει.ω χι Γ/tιJ E\'<t <'>l'i.τ<ιvιιJ :τοι• μυι• c·,,υωr ι· ιηι; --1 
l<..ι\'U\ 1et1_)l(J\ 1 ηη 1 J ()53 οτη\' ;ιυτι_1ιϊ)ιι μυι• ιαυ τη ,-αί.ί.ιυ. \ Ιυι• ·,1 1.}ίΗf υ:

.-\πιίbe.�. \'ί/1,ι ,\fωιolilil. --1-/-53 
Α ;π,ηπ 1/.CΊΙ ιπ/-iαοτε ({ 0[. 
Ο Θεο; \ϊΊ υcι; t'ι.ει 1/.cιλcι UTU\' 1/.UΙ \'Ot ΊU;'ιu Ι.UΟ\'Ο. \'U σu::: ι)ι \'LΊ 

ι ιyεια. yίιλη\'f/. ι.αυα .ητι•.ιιατιΛη. ::.·u; Π'Ι.(ιυιστω .,οι ι /Jυί.ιιτε TU\' ;-ινο 
Ζου.ιι.,ιι \'CΙ ,ιιιλιιει ;ιtΊJ.ΙΙLΙ\'11/.ιι )(Cιι \'CΙ υεu;,ιcι\'Ι;tΊ ,ιιιυυ τuι•::: ι)(__Ju,ιιuι ι; 
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τη:: ΓEUfl((\'(α;· cψοιΊ ιj( -Jελε :πΊηα του. γα σευyιαγ(ζει τον χι5α,ιιο. 

Δι;ω; σα; ,ιι · εΕαιυπιχιί τιμιj 
Ν Κ αζαη�cα η; 

Το ι')εί.τcΊvιο είνω ει:ωνοΊ'vcιφμιένο :<cιι :τcψιοτc'ητι την «Πvυσχι1-
\'ηση των Τ()l(Ι)\' μάΊ'(!)\'» [\'l)C: ου.ανi)οιI L.(Ι)'ι'()(.((f 0\ 1 του μωαίωνα. 

Ενα; «cΊΗω::,, Hu cινέcrεvε ω.ο το Ηεύ χcιι ί➔cι ;υησιμ υ;τοιο ιΊοε γιcι 
τη\' cιλί.ηί.σ,'ψ.ι((ίυ του μια τ{τυιc.ι χιηuτιc.ινι:-<1i ει;,,:ιiνα: Διν ::τιο πιΊω. 

i\·Ιε την ευ;,,:ωvίυ υι 1ηi α:: c.ιν(.((f έυι,J Liτι υ «Αλέ:Ξη:: Ζουμπ<'ιc». στον 
ο;τυίυ υ;τϊιv;οι1ν τι'Jοcι μί:()η '(ψάτα cαύ (ιλη(-Jινύ οφαομύ ;τvoc τυ 
Ύψιστο Όν. r-,-,1 ψ[ 10\' ;τψυομί:νι) Ιο\Ιί.ω οτη Γευμcινίυ Ο[ 1/.Ul\'Οι'Ι()

Ί'l(( ί:;,,:ι')οοη :τοι 1 l<f Ηuσε την SSη ;ιί.ιϊιι')cι. ΑU.ωσπ τι μυ:: λί'νε τυ <'.ιλλα 
τυυ lίJΌ'U. ί .. /. «Ο Χυιuτύ:: :Ξ.ιινu.οτι1.ι1v<iJνι-τιιι». «Ο πλιι Iτιιίυ:: ;rειψι
ομι):::» ;,,:υι :-τvο;rc;_ντων το υ;τiυο;ι) του μιIί)ωη\Jημυ γιυ τον Λ'(ιο 
ΦψJ.'(:-<ίσ;,,:ο τη:: Λσοίί.:.η;: Αν ο ,<(ινΟvω:-το::» Κ υί,α,·τt(αη::: ι')ιν εχτι
rιοι1οι τα πίσημα ιυιοτιυ,·ι:-<(ι ι')ιiγματcι. υι 1τιi ι')ιν ιίνω ιι.;rι'Jι')ει:Ξ.η ίηι 
ι')ε,· 1jων :-<cιι υί. ηΟι νύ:: Χ [_)tοτιιι.νϊ):: οτη μηϊιί_ η του ψυ;11. 

/)ΙΈ ΛΙ /·.\ΛΝ/)/:Ι< '>Tl:f ι\',\'f/�I/. 

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ι\ΙΛΑΣΚΑΛΟΣ 

ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΣΑΜΟ - ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΟ 

ΔιiΊιισzαί.ίι-ς του ωτιΊ ϊιρθρο του l:πί1ρου Νϊιγου. 

"Α νί➔ι_Η,J;rοι. ι')ιιι.τί μ(Ί.;ωΟl τυν (ΊνΟvω:-το: Λιυτί υιι ϊ1νιπ τυc ψυ;ιΊ.c 
ου:: νυ ιν<•ηί:..:.υντω Lι; το 1/.ίJ.'Ι.οίν.11�μι1.: Κω ι')ι'1νυτυι ν(ι ι1;τι'1.ιJ/lL 
μί'(tιί.ιΊτιι_ΗJ\' :<<ιχοιΊσ:ημυ ιι.;τϊJ τυι' νυ ['>()li.\1οοιοΟι τον ω')ιλ<ιι\ ου;. ο 
ο:-ωιυ::: οι 1νηίχί \'(ι ι)t(ΙΔJίνωΟι ι,J::: ιη Iνιιι')ψJιι::: ί;ουουι μιηΊ ουνιι
ι11jοι<,J\' :-<ι )l \'(!J\'L(J.\' U!J! ιονι:-<1iν. ι ι:-τηvcτυιΊοcι.ν υί.ί. ψ.ων τον ο:-<ο;τιiν:
Διυτί ur')εί.<rυί μυι1 ί.ηομυνείπ τυν iνΙί':ιοτον ΛιΜω:-<αί.ον ο ο:;τυίο; 
(JlU \

1
(.( 1/.U.ΗJ.ι')[ί'Ξιι UΤίU.i.ηΟω::: υ·,1(1.:-τυύοι TU\'C <J.ιJιί.ιrυ\I; 101) (J.VH!)(Ι)-
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;το\ Ι; ωι ηί'.lV ιυυτι)V \'U. Ίι)\' (j\ltj()\ 1\' Γll 10\' LTU\ΙtjOV i'.Ul τυν O<tV(,(T()\', 
ιν<ίJ ψΊύνυτυ νυ ινιν·(ι)οιι ιΊ.ί.ί.ω;; Τι μιιι:.υν ι> ου<ιο: l/lL νυ. αιΜιΞιι 
ι) U'((J;την ;τλιωυιΊοιιν την ί'.ΙJ.ι_Η'ιίυν τιηι ί'.<ιι ΤίJ\' νοιι τuιι ;ιι_κJ; ; ruou.ν 
1\;H11J�L ν; ΊΊ νυμιί.:,ι:π οτι <'ι ι 1ν<1.τυι νυ. ιι νυ.ι υί.ί.ι > τι> ί'.οομω 1ν τον Θων 
μι:γυλι:ίυν, ή υγιαη ί'.ω <'ιωί'.υιοοί1νη; 

Είνυι λυι;τύν ι> Θω; μr-:υ; <'ιωτι μιγιοτη ιινω η :τυυ; τυιι: 
χύομοι•; τυίι ;τιιντυ: .-\ 1 1τωΊ <tΊ'(ι:τη. Τι νιηιι:::_ιτι ι)τι ιίνω <)Lί'.<1.ωοιινη. 

ι{ιν <'>ιν ιιν<ιι μίνιμνυ ημων ι•:τι v τη; ι�υιΗf<Jί.ίοιω: 111:; ϊ_ω1): των 
ω'>ιλ<ι ιί>ν μυ; ιινΟι_,ω;rων; Τι ιίνυι ι:ί.ι ι•Οιvίυ, ι(1.ν ι'ιι ν ιΊνω η ιλυ1Ο{νυ 
;τυιΊ.:;ι; 1011 ιινΟι1ι,αοι1 η μη Οί'.ο:ωι•οιι νυ ;ιυvι μ;ωι'ιωι ι την uv1ωνι ι 1.ν 

χω την :τvι)υ<'>υν ;ι
{ιντων των ιιι'ιι-ί.ιιι,1ν μυ;: Κιιτιιι_,ι_,ίψιιτι οι•ντviΙ\ιJ

νπ; υπυ τυιι; ;τι°J<'ιυ; ου: τιι υ::Ξ.ιιίψυτυ %υι 1 1:rι vυο;τίου.π τυν ιινΟvι,1-
;τον ι;rιινωι ιvυντι; Τι)\' π; την ωτίυν την :τ<ι.υϊιυι•ουν ιι: υι•τυν 
ι'ιι1νιψιν νu υγ<ι::τ<ι τι)\ 1; ιιι'>ιλιι 011: τι>Ι 1 %UL νι ι οι·j)ι τυι τυ; :-τιιιι.Ξι ι; των 
αιiνιι; υι ο:τυίω ι'ιι ν ιμ:ωι'ιι:.:.οι•ν την ;τί_}()()ι'ιι>ν ι>11ι'ιι νο:. 

ll<ιτ<ι;ιιτι Τι)ι•: τιτi.ι>ι•: %(([ ί'.<ιτ<ιιπηοιιτι τυι•: :-τvι> των υμμυτων 
101 1 ιJΙ1μ,1ιιν1υ; %1Ηψυι 1. ιηι ι ινω μηι'ιί\' :-TljtJ ιΗ<ωι'ιη:-τοτι υνΟι>< 1;ιινη: 
μυvιι ι);. r\;ι(ιλλ<ϊΞιιπ 1()\' ((()(/.((()\' (ιν0ί_}(Ι):-Τι)\' υ;τ() 1(( ι'ιωμυ ΤΙ! 
χαλυυμΓνιι %Ut\·ωνι%υ :lί)O\'\ηtL<t. ι'ιωτι ιιι1τιι Τι>\' <ηυ::Ξι\υ\1 \' <Πι> 1ην 

- . 

μητιΊ__)(( 1()\ 1 %Ul ()Τ((\' ((\'Τη :1((\'()l [ \'(( Τ()\' ','((/,()\'/ίΊ :-T((ι_)l:-TΙ.U\'((TUL 
ι'>ιιψχω; ω; <ιλλο ; Ιι>Ι'ί'ιUlιJ; /.UΤ<tί)<tιJΟιι: 1 1:τι'> τη: υί.ηΟι ιιι: π: <ΙΗΙJ
μιJ\'U j-\ίι)\'. Η :-T((ι_)(((!T(((Jl: Τι)\ 1 ![\'()()\' (Ll 1Tl)\1 ι<ι ((ι_ψι):.:.[Τ((l l:-T((/.ι_Hj)(t): 
Γ:-Τl τη: Υ.(ιτιωτιωιΊ1): Τι)\' (t\'Oί)l!):ll)\' .. -\\'ι)ι_Ηt)ΟtΊτι (l()ll.</Ol !lU\1• ί'.((L 
;ταvυ1ηι_JUtλ·π: τι>ν Lt 1μ:τιιν. την -,,ί.ι1%ιΊιιν μηrιvυ <Ι>ι1υιν. ιί;τυ.π ιι: 
l((\11Uί1: ()\Ι()ϊl; 1(1)\' ((\'ί\ί_}(Ι):-Τ(!J\' ίΊ\'(([ Π/.\'U\' ::Ξ.ινη: Τl\'ι); μη1ι_)(}:. 

L\ 1\'1ι_Η ι 1ιιτι 1ιι :-τυοη: ιι ι•ιπω: %ιΗνι,J\Ί/.U ι'ιιΊψιι. i'1ωτι ι) \'ΟΙ': 
:τιι_ηυvι::.ιΊ τιι; ιι.τιωιι: 1ιΗ 1 ίίUL τιJ l' ι_)·:ο\· τιJ\' l L\'(tl ::Ξι \'l)\' :-τι)υ: 1ιJ\' 
()%():1()\' ΤΟ\1 • llυι'ιι};ι((Τl](Τ((Π 1(( 0%IJ;!"1L)(( 1(1)\' 1\'l_l((\'\'(t)\' ι ι ί Lι)ι)!lf'\'l)l 
τυι1 ιινΟι_Η1>:-Τ\Η' %ιιι ·:ιί.ωτισω ηοιιτι Τυ: Tl((ι,u: τι•J\' Ι Ιυ:-τι•)\' ι'ιωτι 
tΊνιιι ;τη•:η :τυντιJ: ;.-:ιυοί· ιι: την cινΟvω;ωτη1ιι. Κ ηι_>ι•�ιιτι ι'ιιιι 1ι,1\· 
χηιη 1;,,:ι1J\' τυι1 Τιι·:�ιιιτυ; οιι: .τvο: :τιωυν :=.ι i)(Η(\' ψΙ'/1]\'. ιηι <'ιt\' ι'ιιυ
ιfrι_)LΊ %((1(( Hl ι'ιl%(llt•ψ(lH( i'.lll ηι: l':-Tι)/.l_)ί'(tH!fl: (Πι) UΙ'ι'ιιμιιιν υί.ί.φ·

τυιιιϊ11ην . . \ιι'ιιι.Ξιιτι ω: ι'ιιι'ιιω%<tί.υι tΊl:Τ\Τ\'ιψ,·\·ιΗ ι.ιι.ι ιαυί.ί.ι ,:μι \'ιΗ 
:-τιιΟιί)\' TU\' ((\'Ηι_)(1J:Τύ\' ι)l(( \'(( [\'\'Ul]OlΊ. \)Tl Ul'ι'ιιι: 1U\' :τιωι:)ΙjlΟ[ \'(/_ 
lΊ \'l(l 1\1(( λυ: /.((l \'(( :-T(((J/_[l. [%ΤΟ: [Ι.[ί\'(1)\' Ul υ:-τυωι /.((T<(jί)(•J\'T((l τη: 
l(l)l'\'(ψll(; ΤΟ\' /.((l l(\11Ul [l\'((l υι lflΊ)U\'H: [:-Tl 1(!)\' /.Ηf((ί.ι,)\' τι,)\' ι)l((
i)ιjμιιτιι. c:-τιι'ιll%\'\'U\'Π; οι11ι,> οτι α:τvoo<:J:-TUt'\' την <ιί)/ΙJ\' 1ην χωvί
�οι•οα Tl( (lTlψ((. :-T((lj(( 1υι1:: νυμι)l': υι l):-TUlLH l'/Ul'\' \':-T(t','Uι_)f:l'OlΊ ΤΙ]\' 
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σι1στcιση τη; ανΗι_1ω:τίνη:: :--:οι νωνίcι;. 

Ο Καί.ί.ιυση_)Ο :τvοοέτι ωίi)cισ:--:ι:ν οτι «ο CινΗvω:τυ:: <1ια να ευ<1cιι
μονίσι:ι <1ί\' έμι 1i ,·cι Ηυσιcισει την :--:α:--:ιcι,· τοι·. α;τl):Ξcνιi)ν οιΊτω τυν 

εcιι 1τύν τοι1 cι:-ω τcι:: ι::τιvvοϊι; cιι υ:τl)ίcιι rιοι 1ν ω; cιιτίαν cιι 1τ1iν ;ωι αι 
υ:τυίcιι τυ,· U<11]','Οι1,· μcuvCι,· τη:: αί.ηΗειcι;». Ελc':cν πί :τλtον :τl10; 
αcίνου; οι υ:τσίοι εννυσι1οcι,· cιι1τύν [)cι(·)ι1πvον. (ηι «ο Cινί ➔vω:τυ; 

1/.αΗ· ύί.ον ων [-\ιον ο ο:τυίυ:: :τvοσcι:τcιιπίτcιι οιυ νcι ι:::cί.ιzΗlί ει; την 
uνΗι_1ω:τινην μοι_)cfην. <1εν Ηυ ι:ι'1σισ:--:ι: Ο\'<1[\' εμ:τύ<1ω,·. ccι,· cιι 1τ(J:: σ 

ιι')ιο:: ()[\' [<JψllOll(__)'(lΊ ύηcι i)l(( 1(1)\' :τcιvυi.ύΊ'ω\' ΤΟ\ 1 σ:--:έψ[(ι)\'. έzυντcι 

<1ιωτvcι.μμένην :τvσ:: την cιί.ήΗcιcιν O<JO\'» 1/.Ul υι'1τω:: ομιλιί)ν [-\ε[-\αίωc 
<J[\' [\'\'OOl'O[ ΤΟ\' cι:ταί<1Cl'ΤΟ\' 1/.Ul U:ΊL)%Ϊ.ψ)Ο\' ;τ(.(\'Η):: <ι·:cιΟοι'1 cινΗvω
:ΊΟ\'. υί.ί.Cι ων νυμοΗέτην. Η)\' οϊ)η-,1οι1,·τcι την cι,·Ov<ιJ:τL)Tl]Hι :τl10:: την 

1/.0l \'(ιJ\'l 1/. Ιi <1ι(ι:τ i.CtOl \'. την U(_)/1i <)ηi.ω)1i :τιιοη:: 1/.0l \'(ι)\'l ((:: . 

..\:τό ΤΟ άρθρο Του Σ. !\iιγου ηνθοi.ογοί1μι ω-:όμ<ι ορισμϊνους 

ί.όγοι•ς Του Κω.i.όσΤρο: 

�εν ί/ιψcν 1i νcι <1[/ιiψcΟcι :τrvι<fvονηοrι:: υ:τL) τοι 1
:: c1νΟ1.Ηi):τοι 1;.

ι'Jιύτ ι εv-,·υ�lψ[(·)υ ι'Jι · cιι•τυι�::. Ε:τω ,υ11:: ;.,:cιι <')ωl)(i ί.cψ[-\6νοι 1ν υι 

Τ\'ι__)Ci\'\'L)\Ίνπ; ((\ΙΤ()\Ί ::. 

Η cινΟvω:τύτη:: είνυι τύουν (Ξοιπιωμίνη μϊ ω Μοιιυ τη;. c,Joπ 
cr ίvιΊ αι•τα μcυcψιω:: ( ... ) Λ ν( ·Jvω:π <)ταν σι ,,·τvί ι11ιΊ:: τc ι:: υί. ιΊο[lc ;.-:cιι 
;.,:υτcι.νυψπι:: τυ μέ-:εΗυ:: 1/.ω τυ cι.γαΗl>\' τη:: ιί.ιι 1Οεvίυ:: οοι 1 • τι>π μ(Jνο 
Ου ί:ί.Οει:: :τvυ:: ΤΟ\' Θει'Jν 1/.cιι Ου ί.cΊ.[-\ιι:: το tfC1>C :--:ιι.ι τϊηι Ηιι ιννο1iοιι:: 
την :τlvι:τί.cΊ.νηοη την υ:τυίcι,· τ(ΗJον Μινιi>:: :τυιεί; :τιvι την ι·ην. 

. . . 
.... •·• .... 
. . . 

Κι rJιι::. Γ,ΙΙ.ι(_)ΟC: 1 Θr((_)(_)Ο::. 1 Ολr(\'ΟΙ/ΤΟ::. ι> ;,:ιjrηιο::. Γι°\'(11. 
Η :-η:: rπ{U(l\'TI/. ο ουι_Jονιj::. λrψ,,ι_)ιj::_ ;,:r1ι τuιοιιι-:ιrrλο:::. 
Ι Ιυψπψ>ίΊ π. ο,·ι;,·π··πι. ω·οί. ι·τπ. ιψι '\'(ΙΠ

1 

Θο ψιf-Jινϊοεπ. (J//(f-U{/({. τυ Jil 1(JT[%(1 τη::. rrιjση::.' 
Ι ;,.ιιι τι ι" 1ϊιιί.";-ιrι τrι ι' 11111!" ι •:: ,,. ! ιι τιι<( υ. /1 .. \ ιι.:ι 11-rι:: ι



ι\:rι_Ηi.ιο: - ,\1ιιϊο:: Ιοι•νω:: 20ίΧJ 

Ο Γχ(1.ντι γν(J)Qιοε την Ί:�λενυ Μπλcι_f)CJ.ΤΟι{η 

ι{(Η την Αννυ Μπ{ζυν 

-1.Ίιι rη,·" -\ ι·rιι/ίιιιΛιιιιι ιιι,, τιιι·

Κοτυ τιι τιί.11 11>1' i)ιι•τιι__)υί l Πι>Ι':: τη:: ;τυ.ι_Ηψυν11; μυ1 1 <ΗΙ]\' 
.-\'('(Ϊ.L<ι. γν< ,1ι_>ιοιι <)\'ι> ((()! i.< 1οι 1 :: (Jωο<Η/ ιοη:: ( ... J Οι</ ιί_()L μι ,1η·,•ω· 
%<Ί:ηηι %<ιι οτη Θιυ,JιΗ/ L%1J LΤιΗι. \l:ιi.<Jj)<no%ΙJ /.tι.ι μι ;τιψ,ι1 1οιιωιιν 
οτηv :-cι1 ι_>ιυ ,\. Ι;τί.υΙ\υτιi%ιJ %ίίl οτ1J\' .-\ννu \1:rι:.:.υν. 11 πί.ι ιιτιιιυ ιιι_ι 
'(ι>ωι τιι ;τι_>ι\· ί.ιγυ /.ίtιι_>υ οτη Θι υο<Η/ L/.1] Ι:τυψιω %L L'(ω :rι..ψ<ι/.ι)ί.ιιιι
Οηου /l! :ιυi.ι, ί \'ι)lU(j !L_)l)\' τι; οι1:.:.11τηοιι:: ;T{J_\'(1) 011] μ \ 1 1 101] τη::. 

Οι </ ιί.ιJι ;τι_>οο;τιι(Jηοιιν νιι μι ;τιιοιJΙ 1\' ,·u ·,1 ι>ω1 τι,1 %ι L",'(!J. υί.ί.ιι 
ιιι_>νη0ιJ%< ι μ · ιι,·:ι νι%ι) τι_>ιJ:ω i.l'(ι)\'Ηι::: « Ι·./(1) τιΗJι> ί.ιγη '(\'l1>0IJ γω τη 
i)L%1J μιJ\ 1 Οι_>ψJ%lΊU. ;τυ11 ι"\ι ν ιι_ω ι,;τ· ιΗι'ΙJ μ<Η' ν· ιωι_ιJί.η()(Ι) μι %U\'L νu
ιιλλυ Οι_>ιμJΧLΊ 11ι%ιJ οι,ψιιτιω».

Θ1 1μιΊrιιιι ;τω; ι)L(ιΙ\ιωυ. ;[((\'1(( μι 11]\' l':ί()()lΊ;:Ι] των ιι ιί.(1)\' μυ11 
ΟωοιΗ/ ιοτων. ω «Κί.�ιι'ιι τη:: ΘιιΗJι><rιυ::,, τη; %\ 1ι_>ω:: :\I.Ίi.ιιΙ1<ΙΤΟ%η. 
λ Ι'Η) τυ Ι)ιj)ί.ω μιJι• ωημιι)Ι•ι>·:ηοι την ι.1ιΟ1 1μίι1 νιι ι"\ωj\ιωω Ι)ιJ">ί.ίυ 
οι_ιτι%<ι μι την L\'ι'ιι%1] ()ι>ΙJΟ%LΊ<ι %ω μυι• <fU\'1]%L ;τι)ί.1 1 ω'ιι%η η %<ιτη
γυvι<< των ιιιψιηυιηιJί.ι,ι\'. ;τω; uι 1τη η Οv110%ιι<ι LΊ \'ίl.l ·,ηιυτη ;τι_>ο%υ
%ιιηιλ ηι1 1ιι;. 

.•·• 

. 

Lί" ί.ι%\' ι) τη:: ιι·:,·ιJω:: 
Γϊ\'\'Ι]Οψυ. 

Σω οτιΙ)ο τη; ';'\'<i>οη:: 
\ Ιr·:ιιλι,Ηίcι. 

::C:την πιιJυ τη:: :.:.ωη:: 
\Ιωτωο<ι.

Κω τιi)ι)cι. <1)(.)ψο οτcιι_ι 1 

ΙΊ r,,_Ημενι,> 
Την ι•Jι){( 101 1 Οι'ι1υυ:: 

Γιcι την %C<ι νυ\1ι__)·,1ιυ σ;τουα. 

ι-:,, ΙJ 11. Ι-:ι�,ιιιιιιrη 
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Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Ο,ιιιί.{ιι υτψ Ι:Ϊ.ιϊ'(J{1·ιι (3/9/JIJSOJ ro1 1 ιιιϊ,111·ηυτοι 1 ΚιιΟη;·ητη τη; Αυyιιιο

).ο;Ψι:: οτο Ι /ιι1τ.τιατιι,ιιιο ΑΟη\'ΙίJΙ' :-:ιιι .-\:-:uι)η,ιιrιϊ:-:οι Ί Ι°Ε"ι,1υ;·ιοι ι :\!1 1λωl'lί 

Στην Ευλογημένη :τατvίi)α μα: ι•:τcιο;ουν ;τολλοί ;ιίJ()Οι :τοι1 cίνω 
ιΕvοί. είτε γιcιτί σ· αι 1τοι\: οι ολί-,ιοι ιΟυσιcωΗησυν γιcι την rλο,(-)ερία 
% Cl.l την υ:τύσταση των :τολλι;Jν. rίπ '(ιιι.τί αcί η ανΟοιίΗτινη ι')ιάνυια 
ε:τέτt 1/Ε. %αι υστευι;ηερα /Cl.(JlOE στην αν(·Jυω:τύτητιι με·,,(Lλα %ω οποι1-
1')cι.ίυ Ε:τι π ι)γμcι.τα στον % ί1%1.Ο των γvcιμμϊ.ιτων. των ιι'Jιιί1ν. των %αι.ιίJν 
Π/\'(i)\' %(Η τυ\ Ι (}[(

'.
.ιτυυυ. είπ τΟ.υ; '(lUTί ΤΟ\ !: ;ιί)l_)ΟΚ ((\ 1τυιΊ; Υ.υΟη

·,1ίωπ μυ.%vυ;vύνιcι. Ηvησ%ιυτι%ιj ί.cιτvΕία. Σ1jμcvu [)ιJLΟ%ϊψυσπ oc tνα
ιι:vύ %αι :Ξ<υυυομένυ ;1:Jl.)O. :τυυ λυτvεία υι(1J\1(1Jν τον ι-ί;r μπυ[1cιλει
οε :τι1υινί1νημυ τυι• :τυί.ιτιομtνυυ %L)<ψ,η 1 . 2:τι) Ηυι•μυοτι°J υυτι) τrμι·
νυ; τη: Δ1jμητψ1.; ι.υι τη: Κι)ρη;. E<'J<iJ %c"ίί ➔ε /\_)ι"J\'Ο οι•νtvvων οι
:τιοτυί Ί'lU νυ μ ι 1ηΗυί1ν στη λυτψία τη: !\'1 Γ,1c1.λ η; Θι(ι::. νυ μ υηΟοιΊν
στα μυοτ11vιυ τη: Δ1jμητvυ:: τη: ΕλΕυσίνι):: .

Η i.υτ\_)[ία 11.υτ�j ι')ι{<fϊψ υ:τύ τι: %υιν{; (·Jvηοπι 1τιΥ.{:: πί.πϊ:: τοι ι 

υv;υίυι1 %(1,·μυυ ·,ιιcι.τί :τvοί;�rι')Οιτι ι:τιί.ι J",'i°1 :τιο1<1ι\'. ι ιι')L%11 ι')ιi)UΟ%ΙΙ.
ί.ίυ %UL Ί.r1.τ1i;ηση %ω Ί'tυτί r%είνυι :τυι 1 ι ί.uμ[1υνc1\· μίιΗ):: ψΗΙ\' ι 1 :ω-
1.ι1υ,ηιϊνοι \'U %()UτψJυι•\· ου.ν υ:τυvυ[1ίωηu μυιηι%ι'). τυ ιHJU είι')υν. τυ
ι>ου 1j%υι1οω'. τίl. ιJου υ')u')r1.;Οηουν. 1-ι · υι ,τ ι"1 την υ:τω. ι ,τη μι 1οτι %ιJτη
τ<ι :τuι 1 π{[1ί1.ί.ι ω•τ1i η Θ ιίι οτυυ; Uι.τψ:ι; τη:. η Ελι ι 1 ιJΙνι<1ΔΊ ί.ιηvιίυ
υ:τυ.υί.ιίω ,,τυ μυοηivιυ τη: Εί.ιι 1οί\'ο::,,,,

Ο Οιιηι,ι%ι>:: Υ!t\'υ:: :�υο:: Λ1jμητ\_)(1 .. :το1 1 /ι_)ο\υi.ι>Ί'Ι ίτιι.ι οτο\' ι %Η> 
:Τ.λ. (I.L(1J\'((. ;Tl\_)l",'\_)(Hfll την (Ι.ί)/1] τη: Ϊ.(I.T1c_)ίLU::. ι·);τ(!):: ι')υτηιΗ·ίω OT)j\' 
:�υvίιι')οοη τη: �rιυιοι.1i::. 2:τον ϊ1μνυ r1.ι 1τ1> ί.ί",ιπω :�ω; η 11 ι ι><Η ιι ι)\'ΙΙ. 
!ltJ\'U%1c_>ι[Ίη %tHJη τη: Λ1i1ιητ\_)(1::. υνηιJ:τίι.γη <ι.:τι°> Τ<>\' Ι Ιί.ιJϊ1τι,Jνι1. τον
Θι,J ωι1 .Αi)η. :τι,): η rι.:τr1υ11·, 1ιJι))�τη \1ητ{ΙJ<Ι. η \1,ιιu· l)οlοιυ..,,ι <1.11τ1i::
τη: <Ι.ΙJ/ίl.lΟτητιJ::. :ΊίΙJLΙi\J/ί τυ τον ί'.ιJοιω Ί'Ι(Ι νυ. [ΊΙJ, ι τ11ν λΗJη τη;. :�ι1ι::
ηί.ΙJί οτη\' Εί.ιι•οίνίl.. :τω; ι111νιψιΟ1γι οτιJν [J)(Ιοιί.ψι. τη; Εί.ι ι 1οίνο::
Κιί.υ\ %UL ΤΟ\' ι'Jιίω·.::ι \'U τη:: Λίοιι .'\υι"J !lLΟίΙ οτον υ;ωίον 1 %ί.ι ί<J()ι ι
%UL ηvνυτιι ν<ι. rι.ιι·riου τη 1·η ν<ι. /.ιιη:τοιfιJιJι"μη ι. Λι•τι°J υν(1.·,1/.ιι<J1 τον
Λίυ \'U ι'Jιυτι1.:.Ξιι την ι:τιοτvυ<11i τη; Ιlιvουrι°Jνη:: οτη I η. <1.1101• οι•μ

ιιω\'1ΊΟ1γι η l<ι°JΙJη ί\'ίJ. μίυυ; ΤΙJ\' /()(J\'(J\ 1 
\'(J μ{\'ίl οτιJ\' ( :,(1\'(1) %()01(()



:\;ιιιιι.ω:: .\l11Ί,):: Ι,)ι•νω:: _)()()(J 

!ll την \Jητ{ι_ΗΙ. ΤΙ]:: l.ίll Τι)\' \I;Ιt)/.ΙJ[;[ι1 /ιΗ>\'ιJ !ll TlJ\' ((\'i)ι__J(( ΤΙ]: IJTlJ\'

ι.υ.τι,) /.U(ψ(J.

LΤΙ]ν /-,ί_ιι1<JL\'U ι.uι οτιι .',ω> τl]:: .\ημψι_)(ι.::. Η)\' νι ιΗ/ τι11·:ιιι ν,ι. 

t'','l\'f η ι ι Iτ1I;ι1ψι νιι 01 I\·11_\'Tl]ΙJI] \!φι ι__JΙΙ.:: ι.υι \-(ιJΙJΙ]::. Τιηι η ,\Ι]!ll]T1__H1 
<)l<)((::ι· ΤΟ\ I:: l�ί_ι \101 \'1()\':: :1111:: \'(Ι. T)J\' ί.UΤι__)Ι \'ι)\I\' IJf I lΙ)ll.lJ τι ί.Ι τΙJ /.lll 

Ι)LΠU:ΞΙ TU τη:_: ΤΙ Ϊ.Ι ΤΙ]: l(l'TII:: \'(Ι /.Ι__)ΙΙ.τιι\1\'ΤΙΙ.L ΙΙ.:[()Ϊ_\Iτι,1:: !ll'OTl/.1!. / { 

ί.(Ι.Τι__JΙ-ίιι. ϊ/.ίΊ\'Ι] (ΠΙΤΙi.101 τυ Ι·.ί.ι l 10l\'I(( \ΙιIΟΤΙ]ι>((Ι .. :1()\1 1.11.TU ΤΙΙ\' 

:�υιΗιι'\οοη ;,,:11.ι τυ 1ι.1__>;uωi.ι>·:ι1.1ι. ι'\ιι1ι>1ιrνυ Ι]ι__J/LΟι :rι ι__ιι τυ l5UO :τ.Χ. 

:\l__)jll.U Ι] μ1 IιJΤΙ/.Ι] ί.UΤΙ__)! l!( ΤΙ]:: \Ι]lll]τι__JιJ:: l]Τί(\' Τ();fιΙ.η ΤΙ]: 1-:ί.ι \'!Jl

\'ιJ:_: Oι__Jl]Ol.l\ITI/.I] τιi.ΠΙ]. \Ιι Τι) ;f[ι__J((()ll(( τι)\1 /l__)l)\'()\I Ι] 1/IJ!ll] τη:: ι)ll

()ι)()η ιJΤ<ι :Ί!l__)UTU ΤιJ\I υι1;ιιιι>ΙI Ι.ιΗψι>\' /.tι.ι 1·.ί.ί.ηνιΗ/ ι,J\'OL ιπι> ΤΙJ\' 

ί\lιΊJι>·:ιιuι.11 :rιι__)Ιι>/1]. tt\'1'\1__)1:: - -_,ι•νυιι.ι:: - u;,,:ιψη ;,,:rι.ι :�ωi)ι11. ι.υι ι'>ι>\'

ί.ι>ι. 111ί_()1'\ι>:.Ξ.ι>\'ιΗΙ.\' νtι μι•1J(!1>\1\' οτυ μι 1ιJΤΙ]ι__Jlιι. ΤΙ]:. Οιω φ1:Ξυν1 τι> η 
11ημι>ΤΙΙ.ιηη:: ΤΙ]: ί.UΤΙ__)! ιυ::. τιΗ!ι> μι ·:υί.ι,1\'Ι ι.υι η :rι ι__JllJ/1] ι.υι ιJ :ιί.ιJ\1 -

ΤιJ:: Τ()\1 lll__)ι)l 1 τη:. Τι>\I:: μΙΙ.ι__Jι)ΤΙ ι>ι)\I:: \'((()\':: Ι)ll ι)I jl)\'T() μι ·:rι.ί.ι•τιι__Jt)l. 
;τοΪ_\ 1 Η/.ίΊJΤί\ΗΗ. Ι] ;τιι__JLLJ/1] 1]1'.::((\'Πι). lJ /Ιι)ι__)Ι>:: ','f ![L�I ![Ι ;iί_ι)\'OlU (Ι.\'(1.
()Ι]μttτ(( I.UL l0/1'1__)(( Πl/1] /.i(l :Ί\1ί.ω Τι)\' :lll__)lTl__)l",'\1 1__H�i(\'. i1ι1.\'1ιJ <Πι> 
\))_(( \ 1 \j1(ι)\'Π() l) :Ίl'ι__)l!.(ψ;τιω:: .\υιJ:: τη::: .\Ι]![Ι]Τι__)ι)::. Tl) Τ1ί.ιοτψ_)ί()\'. 

ί\Ιιυ </ Οι__)(( τιJ /ι__JtJ\'ιJ, ιJ ί.ιΗf ι>:: :�ι>\' μιι:: Ι/ ιί.ι>.Ξι·,·ι ι. ίt\'Tli.ui.ι>1_I ιH το1I:: 
;ΤΙ(l((\'ί(:_:. Τl1Ι'::: ι'1ll\'ιJΙ':: /.((1 ΤιJ\ I:: ι·ν()ιJ\'Οlωψι>Ι':: Τω\' :ΊLΟΤ<ιJ\' I.Ιll ((\'Τl

</ ί'',''(lι:_ι· ΤΟ 0[ω 1/(ι)::. \) Ϊ.ιJ<jΟ:: :Γι)\' ΤΙι)ι__J((, (J:Ί(!):: /.(tl Ι] ί_((Tl__)LL((. !lUΙ__)ΙΙ.
()ηχι <αι) τιι ι.τιομυτυ τη::: π;νιJί_ιJ'_'ω:: Τι>Ι' ί.1--,υμινιJΙ' :ωί.1τωμι11 I 

μ<ι:::. 

Ο ;τι__Jωτυ:: .',;ωι:: τη:: Θι-ιι::. :1ιΗ I ;,,:τιοτη;,,:ι· ;,,:uτ· πιΤίι·:η τη:. ;,,:11Οω:: 
%ίtl υι (ιλλυι οι μπtι·:\'ι'-οπι__JιJι :1υ1 1 το\' 11ιιι1">ε;τιγυν. ιπι:--:υί.1_I11 ΟηιΗt\' 
ιι;το ι--:λληνιι:: ίtl__)/((LU/.ιJ·:u11::. :�ιΗ I <ΠιJ ω I SS:2 ω::: ιί)]!ll'l__)U ιt\'UΟ%ιι
;τηη1\' TU ll'\__)L) TU\1 Hμl'\'U\ 1

:: ΤΙ]:: .\Ι]μl]Τι__JU:: /ί•Jμιι μι IJ:1((\'l(( l((/ ΟΙΗ(ιΙΟ)] 

χω Οιω �1jλυ. Ο Φιί.ω:::. l) LΙ.ιu::. ιJ Κι>Ι1ι__JUΙ1\'l(•ΙΤΙ]:: [fιJί'\' ΟΙ'\'('\ωιι 
Ol__)l__)1]%Ht το (J\υμυ ω1I:: μι TLJ ιιχ1ιJ τη: .\ημητι__JιJ:: ι.ιιι ιJι ΟΙ'\Τι1·:rιτω 

των ωωμη %((l οημLΙ__)(( 01'\T/l�U\I\' ΤΙ]\' [l__)','UOLU :Ίl)\' 01.lΠlΊ'll \'(( <ι ll__)lΊ 

οω (ιλλυπ λcψ:rι__J(J ιλi.l]\'ll.U ιι ω:: τιι ί.ιΊ ιι 'U\'tι l\'LJ:: Τω\' μι·:υί.ο;�ι__Jπι

οτέv<ιJ\' ll'l__)(t)\' τη::: l(l__)/lllιHΙJTU; . 
. -\λί.ιι TlJ εvωτημιt .τιψυμι\Τι: Ει.το: <πο τυ ιι)ιΊ:τιυ τrι μι-:uί.υ

:τιJι;τ11. ;τυυ ((\'((()%(ΠTLJ\'T(ll. /.((l ια() τυ [l__)','(l τ{;,:νη:: :ΓlJίI :ri.u1ITL�U\I\' 
τιι :,...ιιη1σείcι μυ::. τι ','\'ωι1ί�lψl' ·:ι<ι τη μι•οτηιΗrι:--:�j ϊ%Π\'1] ί.ιι.τψίυ τη: 
_\ημητl__)υ:::. ','LCl Τίl c/.lΊ'Ol\'l(l \/Ι_1ΟΤΙ]ί._ΗCt: .-\ι :ΊΪ.1]\)UΙ(Ul__)Ll:: :ΊUι' μcι::: ()ll'
crι1λct;et\' σι cψμιιοι 01 1',",'ι__Jut/ει::: α:rυΜι;,:νιυυ\' ι)τι η ί.υτι__Jιιυ ει.ιΊ,·η 

LΊ/l" ι'\t Iυ ι'\ιωιυι__Jιι μιιJη: το (f<ιη-ρο,· μrρος. :ΊιJί' l",'l'\'ΠU ει: τυ 1_1:τctι-



ίJS

Ηgυν μ:η_>υστcι οε ω.υ το ί.cω. ;,-:cιι το μυστιίριαχό μi:ρος :τυι 1 πελείτυ 
στο Τίi.εστ1iυιο τη; Ελrι1σίνυ::: μύνο γιιι τυι 1; ;τιστυιΊ::: ;τυι 1 πυιμ(ι(υ
ηυ ;,-:ατάί.ί.ηί.cι α;τό τοι 1; μι 1στuγι,)','Οι'1;. Η (ruνrv(ι ωυτ�j :τεvιελάμ[)Ct
\Τ τυν ιστοvι;,-:ύ αγυvμ6ν. τη συνC:ιΗι1υιοη οτην .--\Η�"1να ;,-:cιτ(ι τον 13οη
i)ι_ωμιιi)νu μ1jνα (τον Ιc:πέμ[1ιJLυν i)ηλcιϊ)1j). την :τ(_)όί_)QηΟι\' ει; την 
Πυι;,-:ίί.ην ΣτυcΊν. την ;η_JU1/.!Jί_)ι1::Ξη ()ηί.cιί)JJ <)ιιι τη; ο:τοίυ; αcιλυι'1ντο υι 
ί.c'ιτvει::: νυ :τί_)υσtί.Ηουν ;,-:cιι νcι ί.<ι/)Ο\ Ι\' μι'vυ; στην πλπη. υι λ<'ιτvcιc: 
:τιη 1 είμιν ;,-:cι.Οψ_>(ι; τu; ;είι_>Cι:::. <)ιότι LJύOL ψ1υν <fU\Tι;. LΕί_)ι)οι,λυι.
υ:τuπιiJνε::: u:ταί.είυηο. (J;τω::: υ;τε;,-:λείυντο ;,-:υι «υι την ιrωνιjν α::1 1-

\ΤΤΟι». ύουι <"JΕν 1/.UΠ\'όυι 1ν Ei.i.)]\'L1/.U . .--\;,-:υλυι1ΟυιΊ(1((\' ψιιί_)ιιι ι-:Ξuγνι
ομυι'1. Ηι1οιι;J\' ;τυν<)ψιι,Jν ;,-:ω <)ι<)ιω;,-:cιί.ίcι .ι ι 1 ;τ() την ε:τιοτυοίcιν των 
μυuτα',1<,JΊ'<iJν ;,-:ω η όί.η ωvτυοτι;,-:ι'J :πυίυ<"JιJ::: οτυ::: r\Oijνu::: ι;,-:λι-ίπο μι
την ιεv<ιν :τυμ;τ11ν. την ι;τCΙ\'C!ίJΊJ(_)(ιν των l l(_)<i)\' ιι::: ω τ{μι-νυ::: τη; 
Δημητυυ::: οτην !Ξί.ιυσίνυ. 

i\·Ιι υυ;η-,,{την τυ U'fυΪ.μυ τυι 1 Ιύ;,-:;υι· ;,-:υι το ιιυu.πίυν. ιJΙ ;τιοτυί 
ι[-\c'ι<)ιζcι.ν ;,-:ω c;ταcιι.οι' 1ηυ την :τυυοω;τυ;τοίηοη τυι 1 ινΟ01 1οιυομυιΊ ;,-:ω 
τη:: Ουη<1;,-:ιι1τι;,-:1j::: των ε'Ξϊι.vοιω;. ,(Ιcυ;ι. ι,ι !ιυ;ι,, ιι.ηιί.ut.(J\1οc1.ν οι 
Ί'L'(_)<ιJ i.LHf οι . .--\;τό ;,-:ωvυι 1 οι 1/.Cll(_)LJ υι ;τιοτοί :τι_HJOl<f ιι_1υν Ο1 1οίυ; ι.υι 
:τvυοιιφΊ.::: οτυυ::: ι)ιωrό ι_ωκ [-\ωμυ\1::: ;,-:υι νuϊο;,-:υι 1::: ;τυι 1 ιί;υν ιι')(_)ι1Οη 
;,-:ιιτc'ι. μ1);,-:υ::: τη:: U<)Οί' ;τυι 1 ιι.:τιi την :-ωμ;ηi ι,ι\υμιιο()η <<ll(_)U Οι)ιJ:::». 

i\lι'(ui.ι'•πυη στ(ωη ι-,,tνιτυ οτη ί.ίμνη των J >ιιτιiιν (Κοιψοι 1νι)οι'1-
Ι__)Οl') ιi:τυυ ,πί.ι-ίτυ ι<"Jιυιτέι_1υ υ.;τοτψηιιωτι;,-:ή ωι 1 1/.Ui'.οιΊ :1υcΊ.'Ξι::: ιαϊJ 
τυι 1 ::: Κυυ;,-:ιιJ\'L<'\ιι.::: :τοι 1 ιi.ϊ-,1πο ,,1.ι_>οι.ο\1ν τοι•::: 1ι1 1ιηυ;». ι"Jηί .. οι Κυο
ι.ωνιι)rι.ι. ;,-:rι.τιΊ. ;τυν(1.ι_1;υιυν :τυυνι'ψων. ίι'\[\'tΙ.ν μι ν�"]!ιυ ί'.(_)ι'>;,-:η::: το ι'\ι:.Ξ.ί 
/l(_)l ;τι_)():: τυ\' (((_)l(JT[(_)l) ;τι')(')(( ι.c'ι.()ι ιι1Ίοτη. Α;τό την ί.ίιινη των Ι)ιιτιi)\'. 
ω ;τcι.ν(ιv;ωο L)ι_ηυ τη:: Εί.ιυοινίυ::: :τιυιοι�'Jc:. οι ;τωτοί μι c1.νιφιι{ν(1.::: 
<Vωυ::: ;,-:υι ψυί.μωι)ίυ; οι,νί;ι�υν την ;τιJΙ_>ιίrι. τιrJ\'. 

Ι:ι::: τυν <)1jμU\' τη; Εi.ποίνο; η :τιηι:τ�'J ωπiυιιτυ r1.:τϊJ τη '(ϊ<r ι1vυ 
τcη 1 Εi.ιι 1οινιιυυι'1 Κ ΙJ<Ι ιουι\ Επί ιΊ'{\Τντ() οι -:υι 1 1vιιηιοί: (1.νι"Jυι::: 
ι)ηί.ω)Ί

°
) «/.l"1/.(Ι.ί.1 1 ιιμίνυι την 1/.l<f(Ι.ί.ην» ι);τ(1)::: i.ίΊ'Ο\ 1\' l!l ω_>j(J.L()l «[cΠι'J

c[\ 1(1.\' ί.Uιι)(Ι)(_)L(Ι.::: /.CI.L ι"�[-ίυιι; ;,-:υτιΊ. των 1ιιπιύντων τη:: ;τ()μ;τη;» jf()\1 
:τι_>υ;,-:c1ί.οι\1c1.ν την 'fl\'LΙ. ήν Οι '!l ηι,ιυν ι.ιι ι τοκ -ιίί.ωτυ:::. το\1τυ <)l ιι c: 
ίΙ\'CJ.!l\'Ι](Ην τη:: :τvυο:τυΟιίυc: τη: "((_)ψι: 13υνοι•::: \'ίΙ ι'\ωο;,-:1 ι)<Ί11η τη Θιrι. 
ι.υ.τcΊ την :τυv<ψον1i τη:: οτυ ιι.ν<Ίi'.τυι_>ο τυι 1 Kli.ω\1• Ι-1 ;τ1Jψί.u r;,-:ιίνη 
υ;τό τυ::: ΑΟ1jνυ: οτην Εί.ιι 1οίνυ 1jτυ ιιίυ υ:τι'> τι:: ί.υμ:τι_><JΗψ::: :τομ;τίc: 
ΤUί' (11)/_(ΙίUί' Ι.ι°)(J!LU1' 1/.(J.L Ol ί.U/t:τ(_)ι'ηητυ. /.UL ()ι_>ηΟΙ.l\ΙΤLί'.11 !:cίll)Oη 
μ:τυvιί νυ. :τυψι[1ί.ηΟ1i :τι_>υ::: την :τυ_>ι<rοψΊ. τυυ Ιιυο\, Ι::τιτωrίου των 
ημινιiJ\' μυ:. 



r\:rι>ιi.ιο:: ,\Ι<ιϊο::: - Ιιιιινιιι::: 20()() 

Οι ιιvιί; τr I; Θι(ι::: ι•:τωιι.ιJντι> 0111 1ιΓ:(1.ί.η ι::(ι)τι ι_>ιι.II u.l'i.11 ωI 1 

πμ{νω 1; το ιΊ:: ί.ι ιτvι ι; οτι (f u,·ι, η ι{ \'lJ\ 1:: μι ι.ί.uι'\ο ι 1 :: μι 'Ι_ΗΗ ν 11::. �τ rιν 
f';:(t)Πl_)ll.1] υ.ι1 ί.η :τl'ι_Η 11) Κοi.Ι.lj_ι)ι>ι)\' lftJf't1.ι_1. u;[ι\\' /.(ΙΤ(Ι_ ΤΙ]\' :τιι.ι_Η(ι)()
οιν υι χι\Ηιι 111:: I-:ί.ι 1 10L\'():: «τι> :τι_Η•ΗlJ\' ι ιηιμ>U\' /Ι>'c_Η>\' ι.ω ψΗΙ.\' ι ι:: 
τυν Οι(Jν», ιτι-ί.ιJ tιντυ :τυννι11.ιι1ι ι.υι_Η>L 1.ιιι ιψυί.i.ι >ντι> \'Ιl\'1Iι ;rι_Η>:: 
τιμriν τη; Θιϊι::. I-./.ιί {;τL\'tJ.\' Τι>ν /. \Ι/.f.(1J\'U. τι> ιιι'\ι/.ιJ\' I1.ιι,·I> Τι•>\' 
!(l10ΊΙ]L)ίων :ΊΙ>lΊJ\'. Πf/. ιΊ(ιJ\'1/\' ΤΙΙ\' \'tjOT!l(/\' Tlt)\' /.(1 .l Τ!Ι.ιι:: lH :τωτιΗ 
((:Tf'j_(t)Ι_)lJ\1\' ι)L(Ι. \'(( ((\'((:;τ(Ι.\ 1()1)\1\' 1 ι:: τu i)t(/.( f 'c_ΗΙ. ;[(Ι.\'ι)ι)/_I ιιι. :Tl)\' :Τlι_ΗΙ -
/.λ[L((\' 1()\' L[l_)l)\' /_(Ι)ΙJΟ\'. 

11 πλιτη τη:: ![l1I]l)H11:: ηυι.ι:.:.ι 1tj\' πιψίνη \'\1/Τίl' TL>[I •Iυι.ι:.:.1 [ι) 
μι1οτηυιu/.ι\ν μι υυ:: τη; πί.ι ι 11::. Οι ιιι Π/ιJ\'ΊΙ:: ηοιιν ιι;rιJ/ΙJΙ ωμι \'ι>ι 
/.ίtι ι1 :τι)ί.ιJ';'ιΗ ιJ/L μι>\'ιJ\' ΟΤΙJ\' (Jι U\'. ιιί.ί.υ /.ιιι 011]\' ;ωί.ι τιι ιι.ν. \'U /.ι_JU
Tl]00\ 1\' ω; μι 1ΟΤL/.ι)\' ((:Ί()ι_Ιι_1Ι]Τl)\' Τι) ι>.Τl I Ό'Ι \'Ι 1ιJ /.(1.L ιί.1 ·:I Τι) ί ι:: Τι> 
Lf'L)l)\' /.(11(( τu; \'\1/.Τ((::: τη:: μ \'ΙJΟΙ ω::. ":\ ι_)\Ι(jf (( ;ι,ί.11:: 1 :r l ','i.t1)l)ιj(Ι j\ιj-\ιι.
/.I' :τυοο;τι'Jι.11)\' /·:1 1μιJl..llι)(1)\'", ί.ι ·:ιι 0/lTL/.i( ιJ �ΙΗ/ ιJΙ.Ϊ.tJ:: ιJΤιJ\' 0LΙ)l
:Ί()ι)(( ι:-τί Κυί.ιι)\'(1). ι-:ι\'(l[ ((..:Ιι)\' Οιιι1μυομι)\' ι)ΤL ι:υ 2(J{)() /ι_Η)\'l(( 1 ΓΙ -
λι·ίτιJ Ι] ί.ιιτι_JιΊιι τη:: .\ημητι_1ι>:: ιΗΙ]\' Ι·.ί.ι t'ΟΙ\'Ιι. ιηι !Llίl. ','Ι\'ΙJ(ι :-τιοτι•ι\' 
ι'\ι ιΊ'>l"/_Πι) 11]\' ιιί.ί.η. /<ι>ι_Η:: ι'>LΙΙ./.ι>:ΊΙ]. ιηι ιJ· ((\'ΤΙ]\' Ι ί.ι μΙ>t(\'U\' !lί ι_Ιlι:: 
((\'ι)L)l'::. '(\1\'((L/.l-::, ;τιιιι)l(( ((/.l)!tl] /.Ι(l ι)lJ\1 ί.ι1ι. lHl μLL)LΙ.ι>ι ((:Τι) τω•:: 
μ ι1ηΟΓνηι; Οιι l','l\'U\'10 .\ ι_Ηοτιιι,υι ι.ιιι ()ιι ι Ξυμοί.ι1·:ιJt 1\'1IJ OTιJt 1:: 
Ι lιιπψ; τη:: /-1./.i.ηοι(Ι_::, ιηι ;ιυι_J· ιJί.ιι ιιι•τιι η 1J\'ιΗIι τη::: ί.ιι.τυιιυ:: ι'\ιι -
ΤΙ]ι_ΙΙ]()η /.((l :τιψι·μιΊ\'l ![l'ιJTl/.1) ((:Τι)ι_)ι_Ιl]Τl). 

l Ιυω ητιι\· το :rιι_Ηι·ι.ιψι \'l). η ι·,·,·1Jιιι. τη:: τιί.ιτη:: Τ(,)\' μι-:υi.ι•)\'
μι1ιΙΤΙ]\)l(t)\'. τι Πl/.ι)\Ι\'1\) /.((Τ. ((l'Ίη\'. :r<ιιΗψί \'ll μl','(( ((L\'L','!IU :ΊΙ>\' 
ιπιω;ιυληοι /.(tl υ:rιιοι.υί.ιι ΤΙ]\' ι:rωτημ η ;ιωιJι:: ιι:τιJΠί.ωμιι .. Οι 
μυνιΗ μιιι1Τ\1(_)[:: μυ:: LH ((\_)1/.(Ι.Lι)L οι1 ·:·:ι_Η(lj ( ι::. μυ:: ι)Lι)Ul'\' ί.ι:11ι)!Lίψω:: 
ιΤ/lΊ'ιU\' :-τληι_JιΊ:: ·:ιιι ΤιJ ι U\TιHJ\' μιι_ω:: τη:: ί. ιιτι_Jιιυ::. υί.ί.υ :-τιιι_Ηι :-τυί.ι• 
υλι γιι; :τληι_ΗΗf υι)ιιι:: ','L<ι τυ μ ι•οτηvιυ/.I>\'. 

Lt 1μ<1 (ι)\'(( μι·()(!(( ','L)(((( ι)l'\' Ι] :-τί.ηυη:: !l \'ΙjιΗ:: ιι;ιι τι>Ι(( (jf((ι)L((: Την 
μι1 ψΗ] οτιι μι/.v<ι \Ιι1οτηvιιι .. 1υι1 ι·:ιηω την ιt\'UL::I] ιι:: τυ:: .-\()ηνιι:: 
:-τιιι_Ηι TU\' Ιλωοι)\' Γι:: -\',\Ηι::· την ιιι1Ι]ΟΙ] ι ι:: ω \ Ιι -,·ιιί.ιι \ lι•οτηυιιι :-τυι· 
l'','[\'[10 ΟΊη\' l:i.t1 1<H\'(( TLJ\' Ηι1t]ι)ι_JU!(lί1)\ϊ( ιιηνί( /.((l τιι I-::-τιJ:ΊΊl/.U ιι:: 
1(( ():ΊL)l(( ιμt 1Ul 1\'1U L)L μυστιιι \'()Πι_)(( ((:Τ() l\'(( /_l_)l)\'() (((f()\' lΊ/((\' μι1η
()rι οΗι \lε•,1ιιλιι \Ιι 1οτ1Jι>ι<ι. Τιι δριί.ψι:,·<ι. τιι ί.εΊιίμε"ιι ι.ιιι ηι 1)ΙΊ
χ,·ι1ιίμε,,ιι ιι:τυπλυυοcιν τιι τι_ηιι μει_J\] τη:: μι1ηοιω::. cί\'ω ()t 1νuτι·Jν \·ιι 
ι•.τυπΟη υτι τιι δριίψ ο-ιι ιππιί.υι•,·τι1 ι�:-τυ μι<ι ι'>υcψιιτιι.η ί(\ϊι:τυψι
ιττιωη ωι 1 μι 1Ουι 1 τη:: .'λιμιητυυ:: /.ιιι ΚιJι_)Ι]:::. τη:: ιιι_σcι-,,η:: τη:: Κυυη::: 
ιι:ω τυν Πλυι 1τιι)\'tt. την Πι_Jι.τί.ιινηοη τη::: �Ιηηψι::: Θιιι:::. ω :Ίε\·()υ:: 



;,,:υι την υi)\1νη ;,,:cιι τέι.υ::: την ει\)ωη ;,,:cιι πιστικχr11 τη:: KL'>(Jη::: οτη 
\1ηπl_)Cί τη; rϊ)(i) οτην Εί.ιυοίνα. 

Οι μιυ\ψε\υι LJ/L μ()\'l)\' :τυl_)υ/.οί.υι1Ουι\Ηι\· τυι1::: ιεοι·ί; ;.-:αι τα; 
ιει1rίυ::: :τυι 1 ι 1:τε,'\\1υντυ τυ :τψJοc,J:τcι. των Θε<:)ν. ι'J:-τω::: οι σημεοινοί 
Οωτω :τuου:,-:υί.01 1Οι1\1\' μ()νυν Ηη 1::: ηΟο:τυιυ\ι::: στην :τυη(ωτcωη iχ1c'ι
μrπυ::: 111/.(Ιψ(•)()ίίl;. cιί.ί.(ι. εί.cψr)((ν((ν μ{οο::: ει:: τcι::: :τιυι:τλυν1jσιι; τη; 
C:Χυ:::. !llΠI/U\' τη:: μ ητ(__)Ι/.li::: οϊ)\1νη:::. ΠΙ_)L[ί(__)/0\'ΤΟ την ί'Ο(ι)1[(__)l%1] 
:τ[l_)L0/111()\ I ll'l_)Ol' !([ ()(f.(JU.::: ω.ί.οτε υνcιμμένυ::: 1/.Ul <'!\' ;-τλ)ωιι crωτί» 
υί.ί.υτε οΙ-\ηομ{νυ; 1/.υι οτυ ο:,-:υτcι.,'\ι. μι οτ(ωιι::: οτιι ,')ι(ιcr Ol_)U Οείυ Ο(__)L)
οηιιυ -οτιJ Κ υί.ί.ί;υουν ΦΙ_)ϊcι.Ι_). στην λ ','0.cωτυν 11 {η)υ. οτυ ιινϊυτο
ι)Ο\' τοι· Κεί.εοιΊ -·/ιίι. νιι. ,ηυΟυι1ν μι /.ίη(ινι 1:Ξη οτο Κυτcι.f"\(ωιον- τυ
ο:-τψυιο\' ωι· 1 Ιι.ιJ\1τωνο::: - %<ιι με Οc'ψΙ)ο::: \'U :-τcι\)cι.%οί.οι1Ο)1οοι1ν την 
ίί.νυ,')υ τη:: Κ(JΙ_)η; υ:τιJ TU\' ..\,')ην. \Ιι υ:τέ l_)c ι.ντη ιωJ(ι. ί'%ιJη:Ξη ενΟου
οιυομοι 1 ;,,:cι.ι με 1/.l_)CUJUL\ΊJμέ\'CJ.::: ι'\{ωcι::: 01 1νϊJΙ')ιιυν την Κιil_)ην οτη i)ιυ-
1')Ι_)υμ1i τη:: :-T(__)U; ω Τιί.ιοτ1jl_)LΟ\' <J:τυι1 ι-.ι{νετο η 0\ 1\'(Ί\'Τψί)] j\ 1 ητ{ψι; 
1/.ίll Κι'JΙ_)η; 1/.(1.l η ω.η ((ν(ΠU(__)(ίοτυοη 1()\ 1 !Ι \1()01 1 πιλιίrι)\'ί" μι ενΟοι1-
Οlίf.ίΗl/.Ιi ψυ.ί.μ(1J,')ίυ \ψν(Ι)ν ;,,:υι :τcωΊ.ν,1)\'. 

Λι\· ιί\'ίl.l ,')\1\'(Ι.Η)\' \'U γνωυίί:.ιψι·ν ΗΊν τcι δριίψινΗ ;-τιΊ__Ηωυίί:.οντο 
ο· ω 111i την υνυ:τcψ<i.οτcωη τυι1 μιΊΟου. :τοι1 αλί.ωοπ 1iτυ :-τ<1:,'%Οίνc1κ 
γνωοτι'J:::. υί).cι. :-τιοιιUφΙ\υνυ.ν 1/.((l ω.λυ μ{Ι_)η ((','\'(1)(ίΤ(( ο· ψ(ι.:::. ΟιΊπ 
μ:-τουοιΊμε νυ ιίιιιΟυ Ι)ϊΙ\υι οι :-τοιυ ι:Ξηγηοη ι·ι')ί,')ι ω οτυ μ\1()0 ίΠ(J τιJι1::: 
ιιι)ιί:::. Lψιι l_)U 1')11')(ω:,-:ιτω ιJτι υ μιΊΟο::: <f r1ν{υr1)\'l :-τοιητι/.

ί
J τον ;,,:\1:,-:1.0

τη; ΙJ>i.υοτ1jοιω:::. u:,-:ι'ψη :,-:υι <iτι ωι,μΙ·\LJί.ιί:.ε τη\' ι')ιυι(iJ\'ΙΟη τοι1 u.νΟΙ_)riι
:-τινοι 1 ·,1ίνυι 1::: 1/.ίΙL τη\' uΟυνυοίυ τη:: ψυ;11:::. Κcψιrί. <)μω::: υ;-τιJ uι,τϊ; τι; 
ι ,:τοΟfοιι; <Jί\Ι L ί \'UL ι"Jι 1νυτ<Jν \'(!. u:τo,"Jrι;01i :,-:υι ι')ε\' l'({νι τυ υ:το1')ι·:-:τ1Ί 
υ:-τι\ ι'Jί.υ1 1; τοι1::: ιι)πνητ(ι;. Ιll)ίπι νu τονιοΟ1j ιι"Jιυίτιvυ ι'ηι η ί.υτιχίυ 
τη:: Εί.ιι1οίνυ::: :τυι){μι ιν�· η ο:-τοι1 ,')r1ιι'JΠΙ_)η ;,,:υι :-τιvιοοιJΠι><J ιιυi1 
1ι1 1 1ίΤηl_)ιrυ1j ί.ωl_)ιίυ τη:: Θι(ι:::. ιωi.ο\'ι'ηι η ί.rιτιJΓίυ ιπίνη ι·ί;ι 1"Jιr1.ι')o-
01i cπιj την Εί.ιι1οίνυ οι -:ιοί.Ϊ.ίί μίηη τη; Ελληνι;,,:ή::: γη;. Λ ι1τιJ ι')ι γιιιτί 
οτην Εί.ι υοίνυ ιJι ί.ίιτl_)ιι::: ίi'ιί.ι:-τr1ν τυ υη(ι ο(__)c°)Οημυ τη; ιιι:τΗ(__)ίrι.c τη; 
ΘυΊ.::: οτη Ί'1l fι(ι:::. 

Ε ίί.\' ·,ι\'(,JΙ_)ϊ-=.ομι ;-τοί.\1 υί.ίγυ :τι _ _)(Ί.·(ιωτcι. Ί'ΙίΙ τcι. δρ,;ψινιι ι 111JLO%<Jμι
Ou οε τίί.uυ cΊ.γνυιυ ·,1ιι1. τrι. ί.ιΊ«Ίμrνα 1/.ίf.L τυ δηzνί,μι·νιι.. Κω ω 1τr1. 
ψιίητω <JTL ήουν τυ. 1π01 1ι')υιι'Jπψ1 μ{vη τηc: ί.uτυι ίίιc:. Τυ ιiοίf ·,11)(1.
ίf ()\'1(1.L f ί \'(!_[ (f.OT)]l_)L/.T()L 1 1 ;-το( ){οι ι::: 1/.Ul ;-Τ(Ι.1_)(1.Ι)Ο::Uί.ο·,ιίω. 13υηιΊc: 
;-τί;-τί.υ::: /.(Ιί.\1:-τπι ίl.(Hf (Ι.i.(!)::: ΤίΙ. ,.ιι 1οτι;,,:(1 τηc: Θι ί(Ι.C: ί.υτι...1ιίυ.::: 1/.UL τυ 
:-Tl_)l)Ιf ι1ί.ίί.τπι ίJ:Ίι'J τrι :τίι__Jίιυγο. ίι/.ίψη 1/.<ιι Ι)ίΙJ>ηi.ίJ .. 1ι(ι.τω. 1(1)\' ι-ψυνη
τι:Jν. Ιlυοι::: flll_)ί::: 1/.ίl.L \l\'jΠC: :Ξοι')π•τη:-:ο.ν ιπ 11,ιΙ·\ί.ίυ. l:-TL'(ΙJ(l(f{C: 1/.(JI 



.-\:Ιl_)lt.ω: \Ιιι'ω: lι>Ι'\'L": .Z(J()(J l!JI 

ίΙJ','(1. ίί/\'ΙΙ::: ιι;ω i)L(Ι.Ι)ΙΙ!lιΗ': fl! /.! rιιrι: οτιι\ ;1ι_11ΗΠ(1.()tιι1 ]<Jl', \'{/_ 
;rιι.,_Ηψί Ι_Jl(J()\'\' 111 j\(Ι.ι_>\' ;r{;ιι.ι, ι.ιι.ι \'(/. ιι ((\'l1_)(1)()1)\'\' [ΙI\' 1,1 1 1)1(1 111-:: 
ί.ιι.Τι__Η ιιι.:. Ι !ιJΙJί: ()1 ι,,ι_ιιι: ί i)111ιιι,Ι'ι/,'ΙJ(J11οι1ν -,·ω \'U ι1.\'ΙΙ.Τ1_Η1.;11,1•\' !LΙ r1 ι\' 
ι.ιι.ιι_ιι): Ι !ιΗΙί: \'Ι'/Τ!: ι.ι ι ·:ι,, ':Ξ.ι)i)Ι ι11ι1. ι i)ι1J οηι Τι ί.ι ιηηι_ιι1, ;ιi.ΙΙ!Ι!Ι 1 11_,ι 
ιψι νι) μι Τι> ![ίl.",'l/.ιJ ι,ι,,: rι1-:: Lιί.11\'ιJ: !ΙΙ 11J\' ιι.;ιιι')u ιιτι 11 ιι.\'Ι),_11,,:11\ϊl 
ιι' 1 ·1. ι ι ( )ι ι. 11 r,, 1') 1 1 νι ι.τι ιν νu ι>L υ ω( !ι ι.ν(!11 ι 1.1 ι \'ι J ;ι 11 ι, ι J 1.1_JΙ τιι.ι ,: νι, 1 •: ι ο r ι ι 
()ΙJ ιι.ι')ι ινιι.ω \'. <ΠιJ/.((/.\Ί1 1 1rι: ()ί_ιι. 1 ι: !Ιf(T)J\'. () ιιι_ιι.ιιί(): ι.ι)ιΗιιι: Ι /.ι_ΙΙΙ.
τιjΟΙ ΤΙ) !11 1(ΗΙ/.Ι) ΤΙ)\';]()\' ί Τίl.Ιj 11111 [()\' τι ί.ι l'Tίl.llJ Ιι ι_1ιΗfU\'ΊΙJ 111: (-)1 ιι-:: 

Ι·ι.ι ινιJ ιψι,1: ;rιJ\' ':Ξι ι_ΙtJΙ'!ΙΙ I L\'ιι.ι ιJίl οι μι•ιιΟιντι·; ι:τi-οη.ιΙϊ/Η'' ο.:το 
το η_1οοzι1,·IIμιι τοι•ς ιrτφ· ι-:ί.π•σi\'Η -:ι·μϊηοι zιι.ι_μΊ Ζ((Ι ΙΊ•τι•zίιι.. /11 
μι·ιωμί-,·ο ιιιψο ·rιιι το ΟϊιΥ<ιτο zυ.ι μι υ.ι•ξημι,·ιι ιi.:τihH γιιι zΗi.ι1π ρ 11 
ζωιι ι_ιιι ιΗΙJ 111 ι.ιι.ι οτιJ ι.1•ιι_11J τι1J\' LΙ.ιι•,\'. "Oi.j>ω: ιΗιτι :  ι1')1,,ν ι.ι ι ν·
ιιο· ι1;ι11 /011 \'(l. Οιι>ί ![Ι \' j)lι>I' rι ί.ι l'1ί1.\', ιJLι'ιι \' ι')ι ι')ι1>01')1 •τι>\' ιι.ι_Ι/ίl.\',,_ 
ψυί.ί.ιι μι 1·\·()111 1 ,ΗωψιJ\' ιι I Ιινι>ιιι_Η>:. L

. 
ιι1 1 ΗJ\' ιJ iιΗfΟΙ.ί.η: ιι.ντιί.ιιί.ι ι

«(!); τvωι)ί.11ιω Κ!Ί\'()l Ι\vι )1(1)\', (}l τιι.111(/. ()ί Ι__)/_()ι \'1ί: τϊί.ιι 1ωί.ωι( ί ι: 
.-\lι)Ι)\1 1Ul0ι>ί ','((l._) μlJ\'()L: ί/.1 l /.)J\' ί ιJΊL ΊιΗ: ι). ω_i_lJL: ;ιιι\'Τ· 1·1.11 
%ιιι.ιι». Κιιι υ Ομηιιιι.(J: :rι)(): .\ΙJ!ΙΙ][ι_�ιι 1 1 ![\υ: ;τι_Jι)()(}{ηι: «Οi.Ι\ω: 11: 
τιιι>· ι1:ιι1J.Π\' ι;ιιι.011\'Lι•J\' 11.\·Ι)ι_Η•ι:rω\',,_ 

Or(t\' ιr ιι_Ηψl οτι 1 \'ΙJΙ' ιι1·τ ιι ι.ω ιιί.ί.υ ;rυι_Η>!ΙΙ ,ιυ ί.ιJ·:ιιι. τι•J\' /.1Η_11 1
-

ιι ((l(ι)\' Ι\1()/_((()Τ11)\' 11]::: (tι_J/_(ll1Hl]T11:. 1)1(1_\' Ι\11] l/ ((\'Τ((ιίl(l !(U: Ιl.\'(1;[(1-
ι_)(l(JT)jι\t)\'flί Τ(( /.Ίlι_)l(( /.l(l Τ(( μ\'tμιι l(( ;[ι)\' lΙ>ι_)\'1)((\' ΟΤι) lίl_)\) τη: Ι·.ί.ι \' 
()t\'υ: ;τι·Ι__)ι<ι Ιifl\H :ΓιJι.ΙΤL%ι)[ Uι_J/ιJ\'Tl:. ιι ΙlιιιJιΟΤι_)(tΤιι:. ι> Κιιιι•J\. ι1 
Ιlιι_1ι%λη;. ι> .\1'/.\1\'ι_1·:ι':::. ιJ . -\ί'> ι_Ηίl\'ι):. ιJ \Ι(ιι__JΙ.ιι::: --\\' ι_Jηί.ιι1:. ιι_\·ιι·:ι.υ
ιηι%<ι Οιι ι11 1μ:ιιvιt\'ι,ψι :τως 11 μι•ητιιρ1<ιz1Ί λιιτριίιι τιι; .\ψιιιτρο; ()ι·,· 
ιΊτο μiΗ χι·,·ιΊ Z((I :Τ((l(}((Ι._)Ι(;)()tις ι:τινιΊιιπιι :t((\'Οίψ'((Ι)\' ΙΙ'!_ΙIΊι)\' :τοι1
Ι'ΧΙ)ΙJΗψο:τοιι-ίτο γω \'Η ι-ξιι:τιιτϊι χιιι χιι:τ1ιλι-ί11°τω {ιξιστοι1ς zωρι
zοί1; ΖΗΙ Η'(ρι'ψμΗτΟt•ς :τοί.ίπ;. 1/.i.ί.ιι Ο! 1ΠΙΙ;J()ΙJς Ιf ιi.ΟΗΟΙ/ ίιι �ωι·ις :TOt• 
χϊιριζι· χιΊzχο <ιλιιΟι·ίιις ιπο1 1ς :τιπτοι'•ς χιιι τοι1ς ι-η-Οϊιρρt1\Τ στο" 
χιιθψιι·ρl\·tΊ <ι-rι,1,·ιι. Το σι-μ:τι· ριιιψιι ιιι•το ι-νιπzί•ιΊ. ο h:ιzί- ρων (ΊτΗ,. 
γρϊι<μι: «:\ι .\Οιινιιι ι·ι)ιι)Ζ(l\' πτηΥ ιιΥθρω:τϊ1τητ<ι :τολί.ϊι zιιι zιιί.Η.

τί:τοπ 6μως ιι:τ· Ηt•τϊι iΊΗ ι-ι,·ιιι θι·ιιiπρο χ<ιι ιξοzιίηι-ρο Η:τιΊ τιι Εi.1·1·
σίΥιιι \Ιι-τιiριιι». 

!-:ιι\' ΟΙ.ϊ(f ()(Ι)μι ι.ιιι ;rυί.ι ιηι η πί.ιτη τη; Ei.f\'\JL \'υ: :τιι\'1�-:1νι:.:.ιω 
:Γί'ί._)l 1(( 2υυο /.ι)()\'ί((, ()Tl πι 2(XX.J J.ι)()\'l(I. η ;rυί.ιτιιψι\'η ((\'()ι_)ι,ι;τιηη::: 
[\'l0/\1l'TU /.t(l Γ,'f\'l'T() fί'','ί'\'lΊΗl'ι_Ηι ιι;ω ΤΙ]\' πί.π1i ((\ 111]. τϊηι ()ιι 1)\'\'η
Οωμι· \'(ι <ι ιι\τιιι,()ωμι τη ιΠι\\'1'\ιιιι)ΤΙ]Τ<ι ;-:ιιι τη οημιιοίιι τη: Ei.lΊ'OL \'ι 1::: 
l, .. ). ι,, \. Ι:,,τιιι--. τι•ιι,•: 1'11 ,'l'i. /�ΙJ.J--/�ιΓ, 
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Η ΑΜΑΡΤΙΑ 

Η .-4.,ιιc(!)τ(α ατ�Jό,ιιψη στψ Κυι'σι ε,ιι,η_Jόc. ;η_)ο/3αι'νπ. 

Με τα μα).ί.ιά τηc. ;ι':τλε;ι_τα. με ((ΙΪ)ια εqτά ι.ωσμένη. 
υΙ;ι_ιτι τη Ν;,,:ο.τη ματιά ι·α χάψη χc(ι ι·α χόψη ... 
Στυ μι) η τ ηc. τ · α;-0.αστα. ιπηι• ;αι·α,ι ιμ Ε'νην όψι. 
στα ολόυ&α στιί(-Jη τα λευχά. στο ο/ιJ;1 1 1,ιιι·ο χου,ιι( τηc. 
αι·(χητη. σ,πψταuιστιί rrα(ιττ· η ι'>ιΊι·αμl τηc.. 

Α,τό το θtJόνο τη:: ψηλcί στυtrrει τηc. λt;ι · η Κ !){οι: 
«Ω σιι. r)οι ιλειίτψ; τη; oc(!)xόc. χαι τη:: Ι/ΙΙ';ι_ιίc με(-Jιίσι. 
σχληuό ,ιια;ι_αι'!)Ι του (

(O\'trί. ;ι_α,ιιό:ιεί.ο τοι ι ψιιΊτη.
�ιΌτο;ι_η τψ)).α του Οι ιμοι ί. ΛΓψι'>ιο ιτιπΓ τοι 1 χλr'rrτη. 
μc(Ιiυο υχοτάι'>ι ποιι �ητε( του ιίλιοι• το (((ιJC. να σ/-Jιίοη. 
aΠC. μοι ι. Αμr(!)τι'υ. τι μ,τοψ( στη :•η ι·α Ul' C(Of3((Πl: 
0 \'Ι)_LlOC: 

-Ο;ι_ι'
- Η Κ ι5ί.ασι.

- ΜηΜ χι υιιτιί'
Τι το;ι_rι: 

Κ · η Α.ιιιι!_π{α cι..τοχψ(-Jψει·: 
1-f Α;ι(ί.τη' υιιτιί μονrΊ;υ'

ι!ωrι\'\'f/ ιι,,i.ι,ιιη ,._.\ί.rι/)Ι((}Γ<_Η(ο. Γ%r) ... J. ι\. ι-;,,)).ιιι_>ι!:» .. -\ΙJη\'Ιι /ί)/:!. ο,λ. ]../). 

Λc ;τυοο.τοΟψJι ι ο χrιΟ{νυc _ιωc. ,ιιι'υυ στο ,τψι/1rί.ί).ον ,τοιι /1ι,_ιiυχι
τω ι·rι ,')ιΊ�ιι υτοι 1; (ιί).οι•; r'ι•οι· (!)_η()ιι•ιj uνΟυω,τωιω. Λ;ι· οιιτιί τηι· 
:τυοσ.τυΟειrι ι:ΞrφτrΊτοι ω ιι(ί.ί.ιJι· τοι· χι>ο,ιωι•. 

Λλιι.τιυr 2.jirιϊrιτrιι_, r ι\'. Χ:rι•ι_>ι!.ΤιJΙ•ί.ιJι•. ι\. 2.jiιιϊrιιιι_>. ιι. 3(,) 
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11 Λll,\ΟΙIΙΊι\ Κι\Ι II lι\111 l.'-.ULII Ι·.'-.()1.. \11·1:\.\ΟΥ 1·1112.llt\\{)_'-.:\ 

ΑΛΒΕJ>'"fΟΣ Α ΊΝΣΤΑ ΊΝ 

«Για μf-,,α, λiι·ι ο_.\ ίΊ·σηίϊ,·, ,111(( ΟρησΥ.ι-itι ζωηιο·ιί 

πρ/πι·ι 1•α ιιπιίρχιΊ ιττο,· Υ.ΙJσμο. Ί ης α}).η}.οβωjfJΗιις, της \ γιΊ:της 
Y.((t της /·,'ιριί1'ης ιο•ιΊμπτα στοι 1ς. \ιωι•ς» 

Ι η: \ιι.1%ιι, \ιι;-:111• 

ι�υν τιJί.μ(Ι) νυ ','\}<Jψω γιιι. τον :\ϊιηιι.ιν. ;ll)l' ιι;ι_ιι. τη ;ι_ιψιι. ,·u τον 
'(\'<1Jι__)L0<1J οτυ \ιτυj\υ;. :.Ί\}L\' ((:ω Τ\)\' :ωί.ιμι). rι)\' /.ί J.lι__)ι) :rιJ\' t)!ιιι\'\' 
οτψ Ι:λj\πιιι. ι1ιν ιΊν<ιι j-\ι·j\ιιιu Ί'LU νιι r:cιι•;ι_ηΟc,1. U1 1τι ::τω:: ιιιJ\' ιιιί.η
οι ',1ιιι τι:: Oιc,Jι__)Ll'; τι Η'. :;τοι• :.Ίι)Π ι')ι ν r:ιηιιί.ιιΙ\u. :\:ιί.ι,ι•οτιη1 1. Ου :rι_>()
ο:;τιιΟηοι,J ν« τι1ν ι)lΊ::Ξ.ω, ιJ::τω::: Τι)\' ()111ιιψω. ι\.υ 01 1·:;.-:ι_>L\'CιJ την υ.1ί.ιηη
τιι τοι,. ΤΙ]\' ιινΟvω::τιιι τυι•, μι μιΊ_>ιr:υι•:: υί.ί_()\'::: ι!\1\·ιι.νΟι_Η,σιJ\'::: μυ::. 

Τον Οι•μυμcιι μι ιι1γνcιηωοι1νη. ιJ;ι_ι μιJ\'ίJ γιιι.τι ιι ιιnvι•ωι την :.cui_ι)
ι!\'\'t] TLJ\'. οι l'\'(( :::ί'\'(). (1','\'(1)()11) /.t)ι__)lTOL. ι):;τω:: Τι)Π !]!ω\'\'. Λi.ί.ιι, 
γωτί κϊιτι τϊτοιοι ϊι\'θρω;τοι, σιο· κι ιιι•τcί,·, σοι• bί\'Ο\'" :τίστιι κω σι 
κϊο·οι 1 ,· ,·ιι μΙJ'· ιι:τιλ:τίζ�-σιιι '{ΙΗ το cινθρι;ι:τη·ο '(t'\'Ος. 

'-:ιc ::τω; Τι)\' γνωι_ΗιΗι: 
Ι !τυ,· ;ι_ιΊμc,1,·cι.::. ιη<ι 1 ()2<)_ Ημυι•ν ::Ξ.cι::τί.ι,ψι ,·η ιηη \\ιι_)U\'Τ<ι τη:: 

fll%ι__)η::, «;f((\'\)l\J\'-0((\'((1\Jι__)lO\'n :f()\' l'i-\ί.ι:;τι :rυνι,J 010\' /.ϊ\'Τ(_)l/.\) 
ι)ι__)ιψ<J ΗΗ' .'\τιι11LJ;. ;τιJ\' :.Ίl'ι__)\'ιΗ 1οιι\' τιι ιί.r:η()ι__)υ :;τι(\'(Ι) ιΗιJ /l\J\'L. 
1--:υντυ μυι•. οι ιιλλη :rιJλι 1Οι__)ιJ\'ίt. ιr:ιι,-ι ιιιι_>ι)()ιι_ΗΠιΊιι. Ξιπί.(Ι)μί',υ::. 
l'\'u::: \Τυ; Ι'ιιλλιJ; μιι!Jημιιτι;.,:υ:::. 

Ξιιιr,·ι:--:ιι. TLJ\' \-\λι::τω ,·ιι :Ξι:rπιt','Π<ιι ιJ\._Jίl(J:::. <ΠιJ την :;τιJί.ι1Οvυ,·u 
HJ\'. :--:ω νιι μυι 1 ι.lΊL ι')ι1νιιτ«: 

- 1--:((/.l'. ηυΟι· οτυ \τ«j"\ι\:: \) :\ϊ\'()1(((\'. /.((l ()[\' :;τηι__)(( lΊι)ηΟη, \((,
()t'Tl. ιΊ ,·ιιι ιιι•τυ::: μι T(l ιιιΠ\}lt μιιί.ί.ιυ. υ Ξω:--:ω 1(f ωτυ:::. :rι>ι' r:ι_>ιιτυ l'\'(1. 
μ:;τ(((ηυι•νι οτυ ;ι_tvι. Τυν ιινιι·:,·ιιJι_Η�ι,>. ','L(ιτι HJ\' lΊ/<t ϊ)lΊ :--:ιιι (t./.\J\'<HL 
οτι1 \ \(((_,ιοι. οι μιιι 11ιυί.ιΞη :rυι1 ι:--:υνι ιηη :Ζ:οι_>Ι"\ιJ\'η' \ιι. r:υι1 1-\ι,·τιυ�ιι 
οω ιχκηω μι τυ !Ίιλί.υ ;,-:ιι()η',')]ΤΙ]. ων l.t'\, - Ηι'ίίl1Ι .. Θιι ηι_>t)ιι,· \'<Ι 
l'','%ιιινιιωυυν τυ μιιr:vυ !Ιυη::τιοτημω. :rιΗ' ι11ιΗ 1οιιν u')ω υ::τιι,·(,J. ·:ιιι 
TLJ\•::: ((\._)ι__)(ι}\)ΤL)\'; (f LJl τητι;. 

Ξι·πΗι./τψιι πΟι•:: ;,-:· ι·','('). (ΠιJ την cllίli\C Ιοιιgιιι:. Κω :.Ί\._)Ι)<fτυοιι 
\'(l i)ω έ\'ιιν α,·τvα. μιιί.λυ,· 111ηi.LJ\'. με ·,1/.\._\L�ιι - ιιιηvα. :ri.ιH'OLlt μυί.
λιιϊ με ε,-ιι ::τυυιΗ,ηυ τυιJυ ιΗ•μ:ΓιιΟητιr:ιJ. τυι,υ ιι 1,1ηι,υ. :--:ιιι μlι�ι ιι ιί.ι-
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;.,:ι\. :τιη• μοι1 φινψε ου,· ·:,·ιiJLJψo! Ί:νcι :τv(κΗι):το \ Ιω1μι/1vι ,υι'1 •• \[\' 

ψιΗcιϊ.ε ;.,:cι()()ί.υι• Ιϊιψuνυ::. \Ιιί.ι:)ντυ:. Ε1/.Cί\Τ /lΊι_)Uνιψίε:. ουν 
U\'ΟιJω:τυ: ΗΗ' \υτυι 1 : .. Η ιr ι1οιυ·:,·ι,ψιυ τυι• 1Ίτc1\' ιι:τ· <ιι1π::. :τυι1 

ί ι•Οι•: οοι• υ·:·:ίζοι1\Τ την ί':<ιι)ι')ι(ι 1 Ο;ι ιι:τ· ιιι1τ{: :τοι 1 την :τιι';ι,J\'l)\1\'. 

- Κυί.ι:. ω•τύ: u,·ω υ . .\.ϊ\·οτcιι\'. H)OU ιι:τί.ιι ντι•μι_-νυ:. μΓ τιJ
ou;.-:cj;.,:ι σuν :Ξε/-\υμένο. 1/.u.ι τ()()Ο υ:τί.():: 

Κω :τω: Ου Οίί.υπ \'U υ νω: ... :.\ιΥ :Ξί vιτι ;n,J: οι μι -,·ιιλυι ι:τιοτ 11-
μυη: ll\'((l υ:τί.υι U\'Οί_)ι,ηοι 1/.((l 1/.UΤ<ιι')ι;τιί-:ιJL: Ε·:ι,ι ΤιJ\ 1 1.ιι;ωτιJ\'. 
υουι·: ·:,·ι,JιJιου. έτοι ητrι.\· ( ... J. 

- Εοιι:. μιη' ι:ί:τ ι. : τι>l 1 00.ιπ νιι γινπι ι)t ] !tιHJlU",1\_)(((1 ο::. ιι,ιιι
φ\ΤΗ cι:τ() τυ \τcι./-\():. ;.-:υί.ϊ) Ου �μυν ·:ιυ ου::. νcι :τιΊπ ,·ιι τυι1 :τ(ιιΗπ 
![l(Ι. οι 1,·{ντιι1Ξη ... Θυ 1iτct.\' μιυ [:TlH'/lίf.. 1/.((l Ο[ (ηιΗΟ. t'<I lJ!l[ι)[ι)(( \'(( TlJ 
οτϊί.νcιπ. OTl)\' Ι:i.Ι-\πίcι 1i οτο,· τ(ηυ ou::. <ωιι cιί.ιίJ: Ου τη ι)f/ιJ\'TU\' .. 
1-.ίνω εί1 ;.-:οί.υ \'(}. μ(ι.Οπι: <Π :τοιυ :Ξrνοι')υ;ιΊο μ{νrι ... 

Το (ιί.ί.ο ;.,:ιϊJί.cι:: υ:τι)·.1ει1μυ. :τc1.\_)ι>ι1οιυί::.()ftο\ 1 \' οω :ΞινιJι'Jομίυ 
"Κυυ\_);ίωυζ». cιιrυί1 :τί_)ι,πυ ίι'Jι\'ί.ι έ,-cι. Ί'\JU!ψU ΟΤΟ\' ·,•υί.ονuτο Οι1\_)<1J
ιΗ'ι. ί.έγυντcι: οτι ιίμω ι')η1ωοω'(ι__JU<fυ: ;.,:cιι Ου ι;ηΟι1 1ιοι 1ου νυ ιί;υ μιυ 
<ίl 1\'ένπι1:Ξη με τον .Αϊνοτων. 

Η υ:πιηηοη ι')ιν υ\_)·:ηοι νυ ·\_)Οιι. Ητυν 'fΨΨ!lί νη ιι:το το ιι')ω το 
J.ί\JL τοι1 Αϊνοτ(ι.ιν:

,,Λιο:τοινι:. 1ιοι1 ϊ·:vcurι. υντι:τυΟι,) τ()(JιJ τοι 1 : ι)l]!tιHHLJ"/\_)tΊιroι 1
:. 

ι,ωτι έ;ι•J οι.._1/.LΟΟιι νυ μη <)ί'j0ι,J :τιηϊ -,,_cι.νίνcι.ν. {ι;τι,J 1/.Ul ιι.ν ι-ίνυι μιυ 
·:ι•νcιί;.-:υ_ :τιJ\' <)L\' μυ:: ι:τιτψ:τπω νυ μην ιίμιωπ ι ι··:ι,η: ... ». 

() Ουί_)ιιJι_ω: T<JH μr :τί.ηιJU<fι°J1Jηοι: ι'ηι <ΠιJ την ll!lί\_)<ι ;rιJ\1 {ιrτιι.οι ο 
-\ϊνοτc;.ιν ---('J1Jί.ω')1i :τ1Jο ,')ι1υ ημl\_)ί1J\'- -,,ιυ τιι. l',11/.ιι.ί\'ιυ Τ(Ι)\' Ι Ιιι.νι:τι
ιηψιιιι;.,:ι,J\' μυΟημυτι,Jν οτιJ '-τυ/\ίJ:. ι ίμι.ν ;.,:cιτωι ()ιωι ι :τί.ϊ ιΟο: ι')rιμι)
οισ:ι.)(ιη ι,Jν ίΠΟ τη Ι.ι 1<Jί/η. ι1.:-τι'1 τη ι·ι νι ι1η. ί:.φι,Jηιι.: 01 1\Τ\'Τί 11:Ξι ι:: . 
. \ί ν ι')ί/U\'Τίf.\' ;.-:uνίνυν .. Ει;ι μι1.ί.ιοτr1. ο :'\ϊνοτιΊt\' ιπι ιί.ηοιΊ ιηι !)u 
ί (( ί ι•·:ε υ:τι'J Τ!) .'\τu/-\ι\: ((\' ()ί \' ΤΟ\' cΊ.<r ll\'(I.\' l)Ol'jO ... 

- llι\_)lTTlJ ί.οι:τ()ν νυ :τιυψέ\'ϊΤί νιι ου: ι'>ιι.Οιι. 11ι)ι' ι·ί;rι 1ιι·
(f.l'ΟΤη\_)(ηητιι. () ![ί ','(Ι.ί.ο:τψ:το: ()\l(__)(ι)(_)()::. <f ()Ι_)Τ(ιψίνο: μι /Ι_J\ 1Ο(ι. <Η lι_J�'] 
τιυ :Τ(Ι \'(!) <ίΤ() \_)ΟtΊ;ο ΤΟ\ 1 • 

Ε:τι_Ιί :-τι ί.ιJt:τ()\' \'(! ιι ιΊ·:ι,1. Λί.ί.ο Tl:T(JT(f ()l \' 1ωι1 ι /lί \'ί \'(1 1/.(Ι\'ΙιJ ... 
13-,·ψu έ::Ξι,J ίt.:Τι'J το 1ιι·,,(1.ί.υ Ξινι)ι')ομίο. 1/.ίll ίΠΟ'(οητι ι11ι{νη ;.,:r1Οηου 
:-τcΊ.\·ι,1 οι {νυν ιι:-τ(ι_ν-,11/.0. :-τιJι 1 1iτι1.ν μ:τ1Jι1rηίΊ. οτο ::Ξινοι')ιJ/ί ίο. Κ ιΊττιι.ί:.ιι. 
(Ι.:Τί \'ίl.\'Tl TU /lU\'LO!-({\'ίl. i;ιι)\1\'ίf. 

Ξ(Ι(f \'L1/.(ι. /-\ί.ί :τω τον Α ϊνοτrΊ.ι ν νcι /-\·:υί νι ι ιι:-τϊJ τυ :Ξινοι')ομίο. ί\ ιιcι 
ίt.\'ιΗ:Ξι την :τιJιJΤίΙ. ;.,:ι•ττu::Ξι :-τι_Η,JΤίJ. νu ι')ιι. μην τυν :τινιμ ι  νι ι ;.,:ιινι νrι.: 



r\:ι,_Ηι.ι,,:: .\111ιι1: illt 1 \'Llι: .!(J()(J Ι(Υi 

i)IJ!(ιJ()l(ϊ,'ι_J(l_( f ()::__ .![l \'(/ i)Ι μι :τ1_)t)(j[ Ξι. Ξωι \'LI.U. :ιιι.ιι_J\'(Ι) ()(l.lJl_HJ::,

.Ξι ;rι TU'(l)!l(I.L, τι_)[ /(1) %()\'[ ( ! Tl)\ I %UL Τι)\' /ίJΙΙ_)ί τω.
\lι %t 1ττuΞ1 %<ι.i.υ-%ιι.ί.ιι.. Φιι.ινιηuνι i)ι1οω_,ιοτημι νι1::.. 

λ. 111οτι ι ιιτι ι:: ι ιοτι. ;rω 1 ()ι ί.ιιτι \'U μι ,ι1 :-τω_11 τι ιιι,νι \'ΤΙ 1 1.Ξη: μι 

1_)(11ΤΙ]ΟΙ. Κιιι ((;Τι) :τιιl(Ι\' 1 ιι rιμι lJLi)(Ι.: 
- .-\;Ίιι %iψιυ! rυι1 ΙΠ<Ι.\'ΤΙJΟU. Ht_)LO/.tJ!Ltll Uι_Jι_ιιι><JΤΙJ οτιι _\,τuI1ιι:: ..

Κιι.ι ίυ·:ιι.ιJLU�1,1. U\' ';'L\'ι ι :ιι,τι ι'.Uι.ιι. \'(1_ ','L\'t•> <)ΙJ!Ιιωισ:υ<ι.<Jι>::.. L%1-
ίf 11J%U ;Ίι,ι::_ ((\' ((t_)/LCU !LI lll(t Ι)lΙ\Ί \'ΤΙ \1:::ΙJ. ιΗΙ.\' Tij\' ;Tι_JιJO(rJ;(L%0TΙJTIJ. 
οιι:::. ίJυ rιτυν ι;rιτι Iιιυ -,·ιιι 1ι1·\·11.. (:)υ τrιν εοπί.νιι οι μιu μι·,·ω.rι ιί.ί.rι
νι%rJ ι ιι ιμιι ι_ΙLι')υ :ιι1ι1 ί.ι-,·ι τυι "Ι·.ί.ι ι•()ι ι_Jιι Ι�ψιιι". 

!· .. /.ι)L;fι)\'. ()\ ιποινι:::. ()((::_ οι1μΙ>ι>t'ί.ι \'(•) \'(Ι_ μrι ';'l\'I ΤΙ :-τιιΤΙ t)IJ!l()
()Lt)'{ι_)(l.( J ():: ... . -\Ο/ΙJμυ ι:! ( J.'/','ll.!(U \'(( γινι ΤΙ(l %U\'I ι::: Ο/ί.ηι_)ο; οτω1 ::. 
ιιί).ι,ι1 ::. .. Κιινπι ιJ:-ΤιJιιι11rJ,ιιJΤΙ ιιί.ι.η ι1ιJt1ι.ιΊ<ι ια· ι1.ι1την ... 

Κω ιJ . -\t\'OTl(l\' %l\')]ΟΙ \'(( !/ \I','l l. 
1\Ιιι ... Tl)\ 1 1%((\'((. l·.v :rυι)(ι [{j()ι_). {%((\'(/. ιιί.ί.11 ()()l 1i.l l(( :Ίt_)L\' ( (ι_)ι_)( •)

ΙJTij()(r), Ι·:ιμιιι μ<J\ 1<Η%ιJ::.. �:ιιJL 111<ιιΗ1. οτο �2,')ιιι> τη::. Ι ι νι 1 111::.. λi.ί.υ 11ι ν 
μ;ιιJι_Η,ι ;i ιιι \'(ί ·:ι νι,J .ΠU\'Lι!Τι_)ιι.. \'(ί μιί.ι τω ι1ηί.11.,1η ι,ιυι::. :1 1.ιί.ί.ι; ... 
�2οτυιω ιι_J','Lt�υμυι υι.ιψιι.. 1·1111> οτι> .\τ<ιΙ)ο::. Ό'Lιι \·ιι οι1μ:-τi.ηv1,J\'Ι•J τι> 
:ΊιΗΗJ\' ;rιι\ 1 ί.ιιΙ\ω \'111 ιι;ιιJ ΤΙ\\' Εί.ί.ω')ιι ... 

- Κω ;rιιι1 Ιι_J','<ι�ι-ι1Οι 1111·>: μι ι_)(Ι)1tμΗ ΤιJΗ μι l'\'11ιυιιιvι>\' υ .-\ϊ\·

<JTΙll\'. 
!Ιω::ω 1ιιινι1. οτυ %ινημιιτυ0ιιιτv<J τυι 1 .\ΗιΙ-;υ::. :-τί.ιιτ::.. Ι:-.101 1\'

ι11 1,·η()ιιιι ιι1<1>. :-Τι_)L\' <ιι_J/tιΗΊ η :-τι_ωΙ-\ιιί.η μιυ; τιιι\'ιυ::.. \'ίl :τω�ιι. :-τιηι 
μιιι μι%ι_JΙ) ιJι _J/)]<JΤι_Ηι. :-τυτι %ιινενιι; Ι-\ιvτυι Iο�ι>::. I\ωί.ι η :-TLU\'lJ .. 

- Κιιι τι Οιι :rιιιΞπι I ίΗ ι::. ιαιΗ1
1 ι·:

Θ<ι ((\._\/lι!l1J μι· Tlj\' .-\!)ίl.)�ίΟΙlίl[ίl 10\ 1 \1:-τπιJl>ί\' ... (Π(l\'1))0Ιt.

-- .\υι:-τυν. Οιι Ί,_1ι)ω ι:::ιαιιντι)::_ νιι οιι; <ι%ιJt1οω ... Τvιί.ω\·ιψιιι ·,·ιιι τη 
μιη IιΗ%1). Ξιι_)l'Η. ιιω %ιιι μιιι <ι11t 1\ϊψιιι. L\'(( «/ιψ:-τι1 ,,. ιη(!):: ί.ιη τι•>v<ι.. 
1-:ι\'ω \'lt :-τω::ι,ι Ι\ωί.ι. Ι Ιιιϊ::.(1> :-τυί.ι 1 cωιημιι Ι-\ωί.ι. ω Ξlι_Η,ι ... 1--:ιιι ιι1(•ι 
ιιιιι\'πιιι «η ηyιί.ί.ιι μω 1 » υ;τ(!):: ί.ειΊ η ·:1 1νω%ιι μι)\'. νιι ιΞυ%οi.υι 1Οω νυ 
μιλπω. %(([ μιιί.ωτιι ί/lΙ) Τι) (}ι_)(ίΟU:: \'(( l)(1)l)(!) %(([ ... ['\'(( vωιτυί .. :-fl)ί' μι 
:-τιιιJιιι.ιιί.ΗΗt\'. ι•;πυ τυι1 ιΗι\·υτυvιιJ\ 1 των <ΠιJ(_)ι,ιν :ωωιω\' τυι• .\'τιιΙ-\υ::: ... 

Tl1 Ι)ι_)((ιJ\ 1. ι�τι; ι)%1(Ι) ((%ι_ΗI)(!)::., :-Τι_)l\' ((:-1() την :-τυu1-\υί.η τη; 1((l \'l(Ι.::. 
Ι-;Ul0Λψιη 1\' ι.ωι.((:: μ:-τvυοτιι οτυ ;τι(ι\υ. οτυ %L\'lψιιτυ0ωτυυ .\τιιΙ-\ύ; 
:-τί.ιιτ::. Ε ι_)( __ Η:Ξ<ι :-τωω μυι· μιcι μιιτιιι. νυ οι1ι ιινιιιιϊο(ι ιJTU\' ΛΗψυ HJ 
ιω:-τι)υ %lΊ/ ιιί.ι TLJ\ 1 -\ϊ,·οτιιι,·. μcι ϊ'Jιν 1L)\' :rηυι τυ μιιτι μυι•. C:ι1Οι.·::. 
υμω; ιψιι πλrιι1ΗΗι. Ε\'Uιι,ΗΗί ι1ι1σ /fι_)LCt \'Ct rιυι1 ;τιcι\'Uί 1\' τυυ::. 1,ψυι1;. 
ο -\Ί\'ΟΤ((l\' εο:--:ι•I\ι :(((\'(:)ί)ί' ιωι1. %((l μι1ι· [ljr' ;τιιωιι Ίι( IJl1U /_[ι_ΙL((. 
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- Πυλι• ;ωλcι α;τυι')<i)σατε τη συνcιτα! Βλέ;τω. έ;,:ετε μιχρά ;,:εQά
zια. αλλά στιf)cψά ... Ελcιπ να σα; πρυσcrέρω ένα γλ υχι) ... μου έχανε. 

- \lu ... (')εν τελείωσα τη ('\ουλειrι μου αι.ύμα ... Πρέ;τει γλ11γ0Qα να
;τάω. στις: εννιάμιση αχQιf)ιί>; στο σανατόgιο. ψηλά. στο Scl1uιz.nlp. 
();του έJ.[ι συναυλία α;τι)ψε. Θα ;ταίξω με τη μι;ψ1j ΟQϊ.ΙiστQα τη; Ζι 1ρί
;,:η; την υι•f-\εψυιΊgα ΚόQιολαντ (Κουιολανό;) ωυ Μπτιψεν ... Παίζω 
;τι(ινυ. με την ΟQϊ.ΙiστQα. αεί. <'>υυ τψι; croQέ; την ε[)<')υμ<:'tΜι ... 

- Α;,:. είναι η αγα:;τημένη μου ουf-\rgτυί,ρα υ ΚοQιcιλυνύ;! ...
Εμ;τυύ:: ί.οι;τι)ν. σα; αzυλυι1Η<i) ( ... ). 

Ότυν crΗ<ωυμε στην αίΗυυσα Scl1ίΗΖίιΙ11. εί(')αμε ;τω; η αίΗυι,οα 
ιiτcιν '(LLψ(ιτη zόσμο. zι.\1ίc:: με τουαλέτες: χ.λ;τ. Ο Αϊνστc'ίι.ν crovoι',oc 
;τc1.ντcι τα ;τ(ιλη{ι του vοιΊ;,:α zυι (')εν ίμοιuζε να τον νοιc'.ιζcι χυΗόλου 
·:ιrι το ντι'1σιμύ του ... Π ι'υε μ(ιλιοτα χω zό.Οησε μ;τψ)οτ(ι οτι; ;τυλ υ
Οv()νc::. ω')ι(ιcrουο; ·,ιω την εντί,;τωση :;τυυ έzανε.

1-1 μιzυ1i οσιΨηψι ;του έ;ταιί::.ι cαυπλείτο α;τ() τvία f-\ωλι(ι. tνυ
f-\ιοί.οντσΟ.ί.υ. τυ ;τιc'Jνυ. ;,:αι τυει; τέσσcvι:: αzόμα α;ταvυίτητου; μοι1-
σιzοί1::. Όί.υι του; 1\τc1ν ιr υματιχοί. χαι ιυγ(ιί::.οντυν για νυ ;τληυ<i)
οουν τη (JLCψονι\ τοι•; στο Ντυf-\ι)::. το /Εψ<i>νυ. Ιlαίί::.<ηιι υ;τ(ινω οε μιυ 
μιzvii c::.ί'('>vα οτημένη στφ· <izυη τη:: αί0οι 1οα:: 

ΓΙ (_)ι°)σι:::Ξα ;τως: ο Α ϊνοΗί.ι ν ;τυυαzολουΗοι'•οι μι ι:νc')ιωι (νον ι°>λι:: 
τι; zινψπι; των μLη1σιz<i>ν. ;,:αι υνυ:;τομονοιΊοι ν<ι ;τυί::ι)) 1μι. 

Όταν υvιίοαμι να :;τυίζουμε την ουf-\εvτοι'1vυ Κουωί.υνϊκ. 1011 

rvvι:Ξu γω μιrι. οτι·:μrΊ μιυ ματι(ι. ;,:υι είc'Jυ τιJ ;τψ·)()r,J;τι') τυι 1 αλλυ.·
1
1μ{

νο. \1οι1 <f(ι.νιγε ;τω <rωτεινύ. Κψιτοί1οε το fί..1,'>νο με τυ %Ηf(1λι τιΗ 1 

;,:υι ;τυ.L>υzοί.υι 1Οοί1οε τη μι))•οιzιi u.;τovvo<friμένo; α;τ· uι 111jν. ΙΙ<'>οο 
την {νοιωΟι ;,:rι.ι την rι.γυ;τοι'�<π! 

Άμυ τεί.ωiJΟυ.με. ο ;τυ<:ηο; ;τυι1 :Ξι:πΗΊιτηπ ;,:υι (1.νφηχε οτην 1·::ϊ-
1'>vυ νυ μυ.; 01 1·,ιιυψί. να μυ:: μιλιjοει. 1jτυν ο Αϊνοτt'ι.ιν. 

Μυ:: z(ι.ί.ωι ω.01 1 :. (ι.μυ τεί.ωi)οιι η οι1ν<1.ι•λίυ. νυ zυΟήοοιηι� ο
. 

ένο. τψι;τ{ί::.ι μυί::.ί τοι1. ;,:υι μ(Ι_:: ::τvύο(f ι·ψ ι).τι %<ι.0{νυ:: μυ; ι:;τιΟψοιΊ
οε ν(ι. ;τ(ι.ψι. Ί-:;τιυοε ιι,ΗιΊ:: ;,:οι 1f--\ί:ντυ μι το ;τιJ<i)το f-\ιολί %(1.1 τον 
ι_>1,ηι)ι' 1οε Ί'LU τον τψ);το τη:: ηινιz1i:: τοι 1. 

Όοο Ί'L<Ι. μ{νυ. riτυν ;,:ω ιr ιϊωντcι.ν υί.λυιιi1τιzυ (1.;τι'J ;τψν. Ο ;τ(1:
1
1ικ 

[ίJ.[ lj:;T(J.OU. Ί--Ιτυν μω.ιοτυ ω.υ ΟΊΟί)'(ή. 
- \Ιην ;,:(ι()ιοτε οτυ ιJει'ηιυ .. ΙΙvοοίμτε ... !Ιοω:: είνυι ο γιυ.τψJ::

;τοι 1 Ο(Ι.:: ;τι1ηrυιJί.οι 1Οιί: 1ιr· ιJ(Ι)τοιΊοι. 
ΊΞνοιωΗε 1/.(1.νιί:: zοντ(ι. τοι1 μιυ ί::.ωτυοιιΊ. Το ενι')ιωrϊ:συv τοι1 

υ::τί.r,)\'Ο\'ΗΙ.\' οι· ι'Jί.ι)ι•:: μ(J::. 
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2:ι λίγο ήιJΟι ι.ω η '(\1\'ULI.U τιJ\ I, ι.ω 1ω::: 1 rJ\' 01 IιηηοI. Φι1ινι1τι1.νι 
ouv Ιϊιψυνίι)<ι .. Αι.Uι., {μυ()υ ι.υω:τιν. ι'>τι ητυν ι.ιιι ιι1Iτη Ιοι_>ιιηλίτιοιι 
%ιι.ι ουγγ{νιοου τι>1I. Αγιαι>1Iοι ι.uι t) ιι')ω. ;ωί.11 τη ιιυ1Iοιι.η. 

ίνlιι; ι_>ιiηηιJι, υν :τηγιιινιψι· μι την Οι_)/)]ΟΊι_Jιι. \·ιι. ;τι1ι::Ξι11•μι ο rι, 
μιγυλιι. ::Ξινοι')ι>/ι ιυ τυυ 2:ων- ι\Ιι>υιτ;. 

Ο Λ ϊνοτυι ν τι'>π :τπ(ι.ιτ ηπ ι.υι ιι:τι : 

·- Ι\.Ιη μοι 1 μιλιιπ '(LU ω LUL\'-1\ΙιψιΤ::. ω ((:Ίί/!Jι1νοι1ι1ι. Τι> ω;τ ω
j)f()ULU πνω ll:Ί[ι_)Ο/0 .. -\ί).ιι ι)ί_ι)l ()l /.Ι)l I(Η)/.((\'()(11_1υι. %ω lH ... (Ιι_>()\'
ι_)(Ι.ίι)L τη; 1:lll}(ι);ιη; %(1.L τη; :.\μινιι.η; ιιιι.::ιΊ'Ο\'1(/l ω /ί ψ(Ι)\'(( ί'%ί ι. '(LU
ι;τίι')ιι;:Ξη %Ul τ<t/<t '(llt ο:τι>ι_> 1 • ΤιJ ,'\τιι.j\ιJ:: μιJ\υ μω• ιιν<ιι 01•ι1.,ι1(Ιητι
%Ο. %ίtι !'fΙΊ υί.λιΗt πι)ο1I; ;rι'ί.υπιυ ...

Λι· </ιJ j-\ιωτι. ;τ,J\ι ιι')(ι) ίΊ\'ltι μονο <ιι)ι)<1ΗΗιΗ: ι_>ι,ηιιοι ιJ ;ιιJωΤο:: 

f-\ωί.ονιοτιι:: τι>ν :.\ϊνοτων. Ι Ιι>i.λοι. Ξιψτι. 1I ·:ιι ι::. ;ιιJ\I tι_>/tJ\'TUL ι·ι')ι,J 
;ιιι\Ί1>. Ο\'\'ιΗ)Π Iι)\'Τιι; ιωΟι νιι;. <( ι>j\ιJΙ'\'Τlιι νιι </ ((\'ί ι.υι τ,_Η•1\·1 μιJνι> 
Ι-\vιιοτυ ιι1Iγιι I ... Η γ1 Iνωι.ιι ιιι>Ι' ;ιι>Π ι')ι Οιί.ηοι \'U 'ι_>(Jι ι οω .\τιφι1::: 1 

- .-\οπιιι ;Τι_>ιι·:μιιτιι 1 
. . .  c\l\' Ι.ι)ί.ί.ιι ί ΤΙΗ !) <f 1·μιι.τιωΟΙ] ... l·.L\'(1.1 %((1 

ιv;ιι τυι ιαο ι:Ξυο()ι νηοη ΤιJ\' ι>v·:ιη·ιιψι>\' ... Ο;ιι 1 / lι>τι Μ <ι οj;ηοψυ 
((\ 1T!j ΤΙ\\' <.tι_>ι_>ωοτιω. Κιιι :1((\'Tlt ll}/ιψι)I'\' ΟΊιJ .\Τ((j\ι>:::. τι::: <)ΙUΙ.ι>;ιι:: 
τυ1I ;ιειμωνιι. '/Ι < ι νι ι υνι.ι;rνι1I1 Jι,> τι J\' ωνιι των ψηί.ων j\01Iνι, >\' .... ίΊ:Ί ι 
U Λϊ\'ΟΊ<tl\'. 

Τυ ιιλλιJ %ιι>λιι:: υ;ιιJ·:π 1μιι. ιJ.Τι ιι;ιιι τιί.ι ιι•JιJl ι την ω ι_>ο(Jιι_>((:1ίΊ<ι. 
μι)\I. ι) . -\ϊ\'ΟΤ((l\' :Ίl'ι_)((Ο[ μ;τι_>()(JΤ(( ισυ ΤΙ]\' ((\'l>l/T)] j\[ι_>U\'1((, :Ίι>\I j\ι_> ι
Οί((.)\'Τ((\' χι1ντιι οτο ι')ι_1ιηιι>. \ Ιι </ <1>\'ίtΞι: 

- Φι_>ι>ϊt.((1 \' :'\((%U\'I ... ιιι Π ()l((l)ι-ιJη \'(( %((\'l Π Γ\'U ;τιι_>L:Ίίl.ΤL) :1ι_>ι)::
το Φι><ω1Iινι.ιι>ιι: ΤιλιΊι,ΗΗιτι την υιι_>ι>Οι'(__Ηt.ιlΊ<ι <Ηι:::: 

Κιιπj-\ηι.ίι Τι_>ί'/ιJ\'Τ<ι::. ι_>l/\'ι1ντιι:: οτι11•:: ι11μι11I:: μιυ ;ι(ιί.ιιι ·:ιJ\I\'l\')J 
;::,((%[Π((. ο .-\ϊ\'ιJΤ((l \' ιι ((l\'\)Τ((\'ί [1I<)l((()ιτι>::. ΦUι_>()\ I(!ί' :1((\'Τ(( Τι) ;ιrιί.ψ) 
γηΗ�υ %ιHJΊOΙ'fll τ,11I. τιι <ιιηί)ι\','Ι.ι)t;::,υ 101• μιιί.ί.ιιι :1ί(\'Τ<Ι Ί<Ηω ιιτιΟυου 
/Η\'l(ίμί'\'((. Φυι_>U\. I\Η. ()Τ(( :1U<)l(i. %(lTl /0\'Ί'c_)(( /l\)\'():Ί((;)()\'ΤΟ((. 

Θα )]Τ((\' μυλι; τvιι:: Τι) ((;)()','lΊ'μ(l. ο ()\'ί_)((\'ι)::: )lHl\' %((1((','(l.i.u\'O::. 
ι)ιιtt'',')]:::. 1.ηω:: ΟΤ)]\' Εί).ιιι')ιι ιηι; ί.ιιι%ιιΜ::. Ο ηί.ω:: )]T<t\' '.:.ιοτιJ::. <)l\' 
ί'%ίΊ\'l %tι!Ιι1λυιI %ί)Ι'U. ιιί).ιι Τι) :τιι;ιι• ύ1ι_1<:>μ(( :τrι·:01•. :τιJΙ' ητ<ι\' οτvι•J
μέ\ΊJL υι ι)ΙJι.ηωι τι11I :\τιιj\ι1::. ι')[ν ι·ί.ι•ι,)\Τ. Η ()ει_1ιιιJ%ιJίωιυ :<υπj-\ω η 
ιυΟ\I;. :τυλ 11 %ιιτω ιαυ τυ μ ηΜν. μυί. ι::: έ;ιι-ιι π υ ηί.ω;. 

0 . ..\ϊ\'ιJΊί(\'l\' (lί_)J.l(![ \'(( [IU\I %1.1\'j)[\'Ίl((;::_ll %((1 \'(l (lOHLί \'ΠUL. 
- .\ιJι;ιι'1\·. <)εο:τυινι; - μυι·οιι.υ:::. ;ιυι• Ηεί.ιι \'(l ','L\'lΊ ι.υι <)Ι]ιωιΗυ

·;ψιιι υ;. τιιJΙJCl :1LH' ','\'ί1Jί_)ιιηη%<ψε %Cιί. ι•πψι. Ν Ηcί.ιπ :τιυ \'(ι μιJΙ'
:τιιψπ οι•νε\·πι•Ξη:
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- TϊJL)U ... τυ tιcιου. 1/.Cil Ο[\' :Ξ[l_)(ι) :ηυ τι \'(( σcι; l_)(ι)ΤJΊσω' ... Αcr1Ί

οτε. :τυυ μl πηψάσατι.: 1/.Cίl ί)[\' �έvω αν :τυτέ ()α γίνω <"Jημυσιυγl_)(t

ιrυ::. 1/.Ctι U\' ι:;ι,> υ·:ιίcι Ό'L<t νυ μ:τυl_)ω \'(( <JlΗ 1ί.ι:ι11ω. 

- νι l�cυυί.Lη1Οησετc ϊ<cιί.ιιπvυ νυ ;τcιιζπε ;τιcινυ' .. ΙΞίνω ωQυίο

\'U υ νω ϊ<υ.νιι:: μσυσιϊ<υ; ... ι-,1ιί1 ί➔cι ηί·)ι:ί.υ \'U ϊ�μυι1ν Ι-\ωλυνίστcι;. αν

Μν εί;cι :τυvει τυ (J\)όμυ ;τυυ :τ�'ω<ι ... ι\υ ·vοητι.: νιι με ωωιΊσετι.: οτο

vωτιτcΊί. μυυ την !Ιεμ:ττη τυ Ι1vω"Jυ. Τυ ι;ι,1 ι1:τυσ;ιΟιΊ ο· υι ιτυϊ1; ;τυι1 

μι ϊ<υτ(ι.<rιv<t\' νcι :τω:Ξω Ι-\ιυί.ι. ι.ω :τυι· τη (JlUl)','Cινιι>\'U\ 1 \' τη σιι\'Cωλία.

:\cι Μίπ :τυι1 :ταΗω νω ,,τvυ1/.» αμυ Ι1λε:τω ι.ιιομυ zω ιινΟvιίσυι1 ; στιι
zuHίoμcnu. νιι με u.zυϊ1νι . . \tω τόπ οτυν ωυτό μυιι : «!\Ιυ ... τι σοι ι 

1ΊvOc τιί1vο. νυ Δι.ηι; τυν 1-\ιυί.υνίστυ: Α<rυι1 τιι ι<ινι:ι; 1/.UL οτιψ/η(ιc:
zυΗι τόου:» λί.ί.ι

t
. ου; ιί:τιι.. Οι cΊνΗvω:τι\L :τυυ Οα ·vοοϊ1η νυ μc ωωιΊ 

συL 1\' ιίνω [;τιυzει;. ;,:ω ίv;υντcιι νcι υzυϊ1ουι ιν[ τον ,,tv :τuocr ϊουv» 
:τυιι {;ει τη iϊ>:Ξυ νυ :τωζιι Ι-\ωί.ί! .. Όί.υι μυ; ί;υι1 r.ιι: τι; ω"Jι 1ν<ψίι:c 
μυ;. τυ «/Lψ:τ1 1 » μο.;. λi.i.c1. ου; rί:τα. ι"Jϊ;τφω την ;τvϊηαοr1 τηc: 1Ξπι
τvυ:τ1Ί; \

1
(( :τυ.ίΌ:Ξ(ι). -:ιυτί 1jτυν Ί'lU (f ιί.ιινΟvω:τιλ) 01/.0:TL). \'(( Ι-\υηΟ1Ί<Ηι) 

τυ ίι"Jvι•μ(.( τοι1 ουνu.τυvίοι1 cι:τυvι,1ν :τuι<'>ιιiJν ... 

...\:τύ :τυί.1 1 μιzvό;. τvι:ί.υινύμυυν '(LU τη rιυι•οιϊ<η :<ω ωιαίπvυ γω 

τυ Ι-\ιυί.ι .. '\ω. cι.;τύ μιzvύ; τvιί.u.ινϊψυιιν ·;1ω τυ Ι-\ιυί.ί ... Λι10 :τvϊψυτυ 
ι:ί;υ μυνιυ νu u;τιJ/.Ti°j(Jω. τεi.είω; cω;ι τυ τι1 ίνυ rιι τυ <ϊι).ο ... Ί-!(Ιrλυ. 
ί.υι:τιJ\'. νυ υ:τι>z11jοι,> Ι-\ωί.ι. 1.c1.ι ένυν. .. Ί'υιΊνινυ οι.οιΊ cr ο Ό'l<.ι το :<ιcr (ι.
ί.ι μου. Το .τvι,ηυ ι"Jιν το c1.:τϊ11.τηοcι :τcιv(ι. ουν ι·,1ινc:. <f υιτητψ:;. Τυ ι"Jι1 1-
τι.:vο. ϊ)ηί.ω"Jη τυ -,1ι>ι1νL\'ιJ οzοι1ιrυ. ο :τυηvυ; r.ιυι 1. ι1οτιι__Η1. υ;τϊ) :τυv<ι.

z(ι.ί.ω. υ;το(f ιΊ_(ΗΟl \'U μυι \ ΤΟ\' Π(Ο\)(Ί.οιι ( ... ) 
Ο ...\ϊνοτω ν ιί;ι ;τ(1.vι:ι τη ουν�

°
JΟιιυ. (JOO ίμιινι: οτο ΝτυΙ\ι>;. νυ 

:τη-,1υίηι ;,:ιι()ι υ:τύ·,1ιι.,μυ.. zυτ(ι. τι; τvιιc-τvιο1Jμιοη. ιων(ι.;ο: τω 1 • 

:τιvί:τυτο ϊ.:Ξω υ:τιJ τη μιι.v1i :τυί.ιπίυ. Ι!ι)ί.ί.ί.: ψ>vί:: ;τι1Jνοϊ1οι ληω 
υ;τ(J την ;τυ\·οιυν-ου.νυ.τιJι__Ηυ ;τυι1 1.υτυιί'.υt1οί1.. LΗί'.ιJτυν μ :τvοοτιΊ. 0111 
/ίJ.μ ηί. ή ΙJ)ι(__)(1.νω ;του έ<"JL νι: :τvυ:: τον μιγίίλο (Jψiμο. Χ υιvιτο\ 1οι Ιlί τι J
;ί.vι του ι°Jί.υυ; του; u.υΟινιί: χυι <f ιίινυ;:.ι: «!)ic κlι:iικ (j1·iαl1ιι11». η 
ιιιι.ιηi 1-:ί.ί.ηνίι')υ. τιί.είωοι την zυϊ1vυ τη;: 

Ε1 1Οι 1; Ό:Ξι :ττιι·/ψουν. (fι)voυou Ίi.11-.,ovu ιιιυ ;τυί.η<J. τιJψί.νη ΊοιΊνι
νη ;:_u;,:ί.ττυ. ϊ<<Ι.L ίτvι;υ νrι. τον ίι.zυί.οι1Οηοι,> οη>ν ;τι vί:τrι.το τιJ1 1 ϊ-χυνι. 

- Τι Ουηυι.οιυ. ί.ί.lΊ'l. i,ιcι.zcj<"ιu. τυυ ϊμψι ιηjμι1_)(1.! .. Κυι νυ οzι
ιrτιί /.(Ιν[ί::. lJ;τι,1; Ϊ.[Π TU 1_)(1('\lι°J<f(ιJνU. ι°ηι οί.ι°Jί'.Ϊ.ηl))])] ;τι°Jί.η τη; /.1ΙΙJί
/ΙJ;. υί.ιΊι.ί.ΙJιΗΙ η !::.ί./·ίι τω. Ι1vίοΊ-:ι τω Ι.ίJ.τω υτι> L\'U :τυ;ϊ· οτι__Ηiψυ ιψί
;ί.η: ... Εινω μυνυι"Jιλι:: οτην Ι:-:υι__ιιi>:τη υ 1.ιιμ ιi1ν<ι.; u')(iJ ;τίi.νω οτυ
Ι-ίυι•νίJ. τη; Ι-χ,1zυτιν ... !Ιωτι 1ωι1 . zυι οnιν Εί.ί.υϊ)ίJ τυ /lψ(t)νυ ι..;ιτι 



1 ()!) 

τ{τΟtι> %(Ι.Τίl.',1(Ιί_ιι\'ιι l>\\ΗΙ.\'ι) /.(fl ΤΙ Τι>LΙ: /.l!/.1.(f.ι)I :: 

ΤιJ\' /)Ι/)υίι,)\'ίΙ. :τω:: /.Ul ι!Ι 11ιι:: ι, ι>\'l_)U\'ιι:: 1 ινιι.ι τιΗitJ ','ίlί.ιι.,·ι,:, /.UL 

r;οι1μι ί.ιι1.z(1.ι'>ι::, /(Ι)ι_>ί; -:ι· ιι.ι 1 τ1> νιι ιvιιιωτ1ι \'U U\'Ι/)ιψι ιπιι [\ιιι1,·ι1_, 

οτι1. ;1ί.ω τι τι_,ιΙ./.ιΗJι<ι μπι_ιιι., ιJ.1(1):: οτη \ι1τι/.1J Ι ι1ι_Η'>Τ1Ι' 

Ο Λϊντοιι.ιν :11 ,_,:rιι.τ1>ι 101 ιι.v·:ιι., ηι_Η μιι. -\;ιιιί.ιψ/,ιι.νι 11ι\· :11,_ιι;rιι.τι> 

;rιιι1 ι'%U\Τ. :iη1.11ιι.η>ι1οι. /.ιΊττιι.�, τιι τιηιι>. ιι.ντυί.ί.ιι.::ι ιιι 1_,1/.ι:: /.tH'j,Ι ,τι:: 

%<ψμιυ <fι>ι__ιιι.. !lΙ 1/.U\'{\'ιΙ.\' ;ωι_,t/.ι> :11,1 1 1)\1\·ιt.\'Τι>\101. \1 1ι1ί.1J\'Ο! :ιιιντιι 

:τοί.ιl, ιι.λλιι rι ι'>ιιιΟ1 οη ΤίJ\1 ιιτιιν :rι_HH1/Ul)ΙI ί'.ιιι /.ιιί.η ιιι 11>\':: ιινΙJ,_Η·ι:ωι•::. 

ΙΙιν;1ι1.Τ1)\l(!(ψί, /)',1(1.l\'((!ll 1·:Ξ(Ι) ;Γι)ί.1 1 ((,11> τι, \τυ/)1>:. \ιν Ι)ιι . ..:(/(1.-

0(1) ;rιηϊ τυ ηί.ωί.1J\11�τυ, /.(tτωπvιι ιι.:rι> τιι /Ιι'\'L!Ι ί.ι ι[,ιι,'>ιιι .. ιιι ·'Ι',_ιι,ι 

τιι ;rυνι1 ψηί.ιι. [-\ιιι1νιι .1ιη 1 ί.rψ:�υν οτιι ιr (ι):: ι>ι /.ι>ι_Ηf ι:: τιιι•:: Ι· ,·ιι τι,:rω 

ιι υνηωτι/.υ ιι1l_)<t1ι> %ω ηι_Η ιω. \Ιιιι 1/ιιιί.ιι.ι'>ιι. 11τ11ν ιι·:%ιι.i.ιιι ί.1 :, τι,ι• 
(-)ι()Ι >, ΤιΗ>ι> !)ι_Η μιι }:ιιι ι ι1ί.ι,·,,1Ι!ll \'<Ι ιr ((l\'1J\'Tίt\'Ι ιιί.ιι. 1 /.t ι :�ιt.\'ι•ι. Τι νιι. 

μιί.ηοπ %((\'l'l; 1/((l Tl \'(( :rπ, !l:Tl_)t)OT(( Ι)ί ι \'(( ΤΙ Tilll! TlUll): 

Ξ(((f\Ιl%<ι ι> :\ϊνοτϊιιν ·:ι•ι_1ιο1· 1/ίtl ιι11\1 ,ι;τι: 

- Ξινι Π ;τω:: ((\'(/.Ι.((ί.ι 1ιι ί)η%ι Tl) .\Τ<(/)ο:: /.Ul I Ό'l \'Ι Ό'Ι] ()(t)T)jt_)l(I: ','l(f.
τοι1; <fΙ'!(ίΠL%1>ι 1:: ι:νιι:: ';'ll_)o:: -,·ιιιτvι>:. ιrι11ιιιτι1>i.ι1·,υ:: οτη Ι\ιι_ι\'Ι]. 

:ιιιι_Ηtτl]l_))JlΗ ϊηι ι>:rιΗιΗ ωι()ι \'Ι ι:: π;ιt.\' /.ιι.τιιι'>ι%rωη ι ιι;ιι, την Ι·.:1 ωτη
μη 1/l(l T\1/((l\'l' \'(( lΊ\'((l ((,11) Τ(( j[l)t_)l(( (° ()(•) ','\Ιt_)(Ι), lJTIJ\' /.\Ηi.ιι,'>ιι.. /.(f.l 

ι·v;οντιι\' ιι'>ιι> ;τιι\·ι,>, μπυ ι·\·ιι η 1'>ι1ι> /ι_Η)\Ίιι ι;τιοτι1ιιrιι\· οτη Ι\1ι1\'Ι] 

πλιΊω:: γιιιτvιμινοι, ·:ιυ νιι ιι_1-,·�ωτ11\ 1 \' ••• -\ι•τι1 τυ ;τι_)(()lU ΤΙ>\' /L\')lOΙ 

την ;[l'ι_)lϊι_)','Π(( }(((l U\T/)))%! l'i)it) U:Tt(\'(!) ΟΤ))\' ιι:rυημη (l\'T)) /.(Ηί.((()(( 

11)\1 \:τιt/)ι)::. Κω τι1π π•Οι•:: 1/υτιιί.ιι/)ί' τι :l\ΗJ\'ιJ11ιι,1 1;ι>, ΞΙ]ι_'( 1 ί'.ί.ψιι 

\1:l((l_)/lΊ, !Ιι τι:: ;ΤΙϊc)l(j(ί()Πψ:: η λωί.ι)\'0Π:: 111· ι_Η·:: τη:: Ι·.\'\._)(!Π))::. Ι:;τι

(Η' Tl) ;rι,ωτι1 !ll/.l_)(J 0((\'((1•,°>\__Η(', (η11ι1 l'lf[ 1/UTU:lJ.))/.TL/.!l U:TtH! ί.! <ψιι.

Τ((. Y.((l ιι•Ο1 1:: Tl_)l','\1l_)lt) ((:Τ\) Τι) /ίt)l_)lΙ1, ΤΙ) .'\rιri-\,)::-\'T\1l_)(f, ','l\')1/.U\' TU 

ιΗt\'(tτΟι_)lίt ... t:','(ιJ, \ΤιιJΠι_Η)::, l'ι_)/ιψοι 1ν T<I.I.Tl/.U τι:: ι'>Lίί%ιJ:ΤΙ: τι,,\' 

:\ι_>ιιΠιJ\'','1'\'\'(ι)\' /.(ll [/.((\'(( :Τ1)1)((ι_Η>ι'>ι_ι1ψι1 !llll(( 11τιι ι)((t!)] ... -\ί'.ιηtίl. 1/ί(l 

τωι)(t ι\1;ιηιω Τ<t/Τt%ιι τυ ;ιιμ!i>\ϊt .. \ω•ί.ι-ϊ·ιι Τι) μι1<ιί.ι1 μι)\' ί'.Uί.ί.ιτιι_Ηι 

ΙΊ)ίι) ,Πl\'(Ι), ;Tl°l_);T(ιTω\'TCt:: �(l)\'ίt/U::, /.(ll /.ί._1!tτι,J\'Τ<l: u))llll!•)Oll:: ... 

.-\'((t:Tlt) �[l)Ι.\1 τη lf \ΙΟη . ..\.10 Τι)\' /. ((lι_Η) ;τι)\' Ι]!ΙΟ\'\' νω::, [:Τ((lι_)\'(( Τ() 

(j((Υ.Υ.ίι'>ω (jT()\' ωμυ /.((l [<r1·1 1'.'(( ΟΤ))\' ι:Ξι1/Ι] .. Ι\ι_>l(ί/.(•) ι(ί'.1)11(( ;τω:: ΤΙ)

Υ.ιιλλιπι_>ι) ο;τιJ\) lΊ\'ιιι τυ [-\ιιi'\Ιιψιι ιΠιJ\' /.υ!Jιιvι, (ιιι_Ηι .. L- ιιι•r11 11\'ll

\f'(ιJ\'U\Ι\T_ /-\λι';τω, ιJi°Htl'l_)(( ω,υι ιΗ -,·ιιιτι_)\Jl ... \ι•οτι1;ω:. η ','l'\'ίtι;.:rι. ιωι• 

ι)l' (ί\Ι!Ι(f!:)\"lΊ σ' ((\11\) /.((l /.ίι0ΠΠL ι)l((\._\i:(,J:: %i.!.'ltHl[\')l t( [\'(( ι)(•)ll(I_Tll). 

Φτιινιιμι ΛΗ'/-\ι\·τιrι:::.υηι::: <·>: τι, \ιί'.ι_>ιηιt<f!Ίι) τι,,. \τιι[-\ι):: μι τυι•: 
Τ<ιιιοι1; σ;.,:ε;ταομr\υ11; μι- ()\'U μπι)ίt ;ιιJνι, υ:rιη1 [-\cιοίi.ειΤ ιιιιι υί.υ
lf'(ιJτη ηψμω ... 
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Πύσc: crυυt: στην Κατυzιj. ;-:άνυντcι: ουι)(ι στυ σι 1σσίτιυ <υρε:; 
υρΗrj. i)εν νυστω.γησα το Νεr.υοταcrείο αι 1τό. το τόσο Ιωεμο ... Σ<Ε
<rτύμυι1ν ;τ(Jσυ ;-:αλλίπρα Ηcι �°]Τα\' γιυ μtνcι. να [\.Ησr.ύμοι1ν α:;τό τύπ
iΊι•υ μ{τι_κι ;,:(ιτω α;τ(J το zιύνι μέοcι στη Ί'l] ... Σ;-:ειrτύμυι•ν cιλψα ;,:cιι τη 
crωπιν1j μοψrιi ;,:αι την ;-: cιλοσί1νη αυτυιΊ του σ;τυυι'Jαίου cινΗ\)(ίJ;τοι•. 
του Αϊνοτάιν. ;του έτυzc \'α ·(ανηΗεί Ιοτυαηλίτη; ... Ποί1 άυαγ[c: νcι 
f-\vίσ:.ωντω· τcί,vcι. μr του: ;,:cιτατvε-.·μοί1; ;τοι1 ;-:άνcιν οι Χιτλεριχοί 
οτυι 1: Ε/-\vαίυι•;: 

Ο ΑϊνστCιι ν :-τεv;τe.ιτυί1σε ;τολλc; crουέ; μ;τvοστ6 μου. zω :Ξωrνιχ(ι 
οπ;-:ύτcινε. cινCπνει [-\uί)ιυ. vοι•<rοί10[. Ου tί.ε·/ι r.<ι\Τίc. τον zcιOαv() 
utvcι ;-:uι ξυνcι;τω(_)\Τ το ι'Jρc)μο. Γι'1vιtι ;τύπ-;τL)Π ;,:υι μω 1 <rιίJναtι: 

- 1\ 11j;τω; ;-:ουvcωτψε;. μι;,:vΙ11-::ί.ληνίι'Jυ: Θrλιι; λιΊ1Cαι νcι ξαοι1-
v cιοτυι',με [ι)(ίJ: 

Πεvνυί•σcιμε cα(J ;,:(ιτι <rτωzι;,:(ι. «οω.t,, (Ξι Ίί.ινυ ο;τίτιυ) τοι 1 

μι;,:vυί1 zι,Jvιυ\1 ;-:ω [-\·/υίνυμε ί1οπρα οτην ;-:οιί.C1.ι')c1 ;τοι 1 :Ξcινυίγυντυν 
υί.ύcrωτη μ;τυυοτ(ι μυ:. Τι) ;ταzιΊ στvιίψυ c1;τι·1 zιϊ)\'l ί;τωvνε. Οι,μ(ψω. 
μ;τί.ε cι:-τοχvώοει; στη ο;-:ιcι. Ύοπυυ <rτcΊ.νcψι ι! ° ίνυ μι;,:ι_1() ιΊ φωμυ.
;τοι• 1jτυν μω μι;-:v11 tv�μιη εzr.ληοίυ. η Φvcωυεν;,:ίvμ. Ezrι μ;τvοιη(ι 
[ίf.ί: {νυ iπc1Y(r.U. Τυν zυ()(ιvιtε ο Αϊνοτu.ιν !l[ τυ μ;τυοτοί1νι τυι1 zω 
;,:υΟύτα\'Ε. Δε μιί.υι'•σ[ ;,:υΟύί.υυ. μ()νυ ;-:ιΊττcιί::χ γι\_>ι,J τυ1 1. ·ι-::μοιυί,ε 
π 1τιγωμένυ:. 

Η υτμ(;J<f cιιψι ιίzι μιυ τέτοια ι'Jιcι.ι'Ιγειυ. ;τυυ έj-\ί.ε;τι ;,:ιι.\Τίc υ;rι'> 
μcυvι<Ί. i'.UL την ;τψ_1cψιr.ι))i ί.ατυμι\_)ιιυ. ΌΊ.υ ητυ\· <rc,ηι:ινι'ι zω 
1jψμυ. Διν Ui'.οι\υνω.ν υ ;τυψι.μι;,:vύ; Ο(Jυι 1j ·\ο;. Ξ<ι<rνιzcί. σ:εί ;τυι1 
;,:u.ΟιJμυ.οπ. :Ξι;τπcιzτηπ μ;τιωοτc1. μυ; ίνυ μιzvι°J cί.ο;τι_ω ζ(!)(υι μι 
1ιυι'•υr: Ι1οιΊΊ.r:. Ί:μυιu.tε με ;τυηί;,:ι .. Κ ι"1ττυ:Ξr οcωτιομίνο Ί'ω. ιιω 
OΠ,'[lli το i)Lι°J./1 110 <rω;. μυ μύί.ι: μα; [ί!)[. ίτψ:.Ξι \'U r.ί_ΗΗ[Πί Ο[ μω 
τvιΊ:-το. μέου οτυ zιι°J\'L. 

- Είνω μιcι μι;,:1_>11 εvμίνu 1 <rιίJνυ:Ξ[ με :-τvcιπιυτι;,:ή zυψ1. υ Λϊν
οτ(ι.ιν. Είνυι <ι.:τϊJ τυ ο;τ(ι.\'ω. μιr'ηrj_ ί,ιίΗJ τη: cιυιίπηc. Η γοιΊνυ τιJι1c:. 
:Ξίvπι. ·(ι,vίtιι zυι 1.ιιη 1 ί.ίπ. ήτυν ;τc1.ντυ :�ιυιί:.1iτητη zω οτω.ιtι j)υοι
ί.ιr1ι')ι : ... Η ;,:rι.ημένη η ιvμίνcι. :Ξ.ιΟοη(_>ιΊ 1τψε. οι 1νέzιοε υ Αϊνοτ(ι.ιν. 
ί νοιι, ,οε τη ιuυ(ι. rι.ι 1111: τη: i.ιur'.<J<'Ju: ;,:ω f-Ι-,11jr.ι- <ι.;τ(> την τvιΊ:ω τη;. 
Az. \'(J :Ξίvυπ. :-τιί); μι ·:ιιJμLΟ[ με zuη(ι. η ;τυvοι1οίι1. τη;' Νυ '(LUTί 
u-,1c1_;τιiJ τη <r ιΊοη ... Οι μι.υt: ;τοι• ουι 1 ι'Jίνιι Μν οι 1·ιί'ηίνοντω μι τί;το
τυ ... 

Τυν vιίηηοu υν υγυ.;τu τυ tιί>υ. Μπc1.νυιωου ύμωc ιυΟύ;, Ίω. την 
υ_Ηiηηοη μι1ι 1 uι 1τr1. Ό'L<ι.τί υ Αϊνοτων οο\•ιrι_>ι,Jοι τυ. !f(_>\\')ιυ τοι1 zuι 
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ιι (1\'1)%[ %((/.()(( υνωμϊ\ΊJC::. 
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- ΙΙω:: ι-ινιι.ι i)ι 1νιηο\' νιι μιιν τ· υ·:ιι_;τω: \ιν %(J.Τ(Ι_ί_ι1.j\ιι.ινι,1 ι11ιι,1::::.
;ιι,1:::: ιι;τ(Ι_(J/Οί 1ν (ινΟυ(!);ιω :1,11 1 ν<ι μιιν τ· <1.·:ια,11 1\'. 11,_Η ;τ, ι νι 1. ι ινω 

U'(LHJL%tJL οτην ψ11/)] ••• Ι:1.ι,1 :ruντυ ι νιι Ο%11ί.ι1 ο.-ιιη. %0\'ΤΙΙ. 1ι1111_ 11 
γ11ν<Ηί'.<1 μοι 1. οτυν :τι1\·τι_ιιι1τ1γυμι, μι· ι-ί.ι·:ι ι1\'t1:r1Hf1H_H> ·:ιιι. τι:: -,!(/_τι::: 
π1111 τη:: %ι>1 1j-\ιιλυ11ο<ι ... Θυ ηt!ι-ί.ι ι νu 11ι,> τι,ιιΗι :rι>Ι' τυι•;ιιιΗ!Ι 11 ι ,_ιιιι\·ιι .. 

Κιι.ι ο Λϊντω\' 01)%(!)01J%l %<1.ι μι· το μ1ιωτυ11νι τι111 ιι.υι.ιοι \'ιι 
ψ<ι;νι ι ·:ι•υι,ι τι>ί' τι> /Lι>\Ί. Υοτινυ τι>\' ι ιι1u νι�_ ,τι1.ιι_1\'! ι ι \'<ι. !lι1νισ<1.τι 
;(()\1 ((\'lj)((l\ll" ()[() ()(((!\);. {l_\'()l",'!lί"\'() !lί (j(I_ ΟΤ(Ι /l\)\"l(I __ 

1 Ιι)l)ο;rιι(Jηου ί'. · ι-,•ι,>. Ό'I.ΙΟ ΤIJ(!)\'Τιι:::: ;τιι.νι,1 οτιι. /lt>\'L<ι. %ω ΤΙJ\' ιι_\'ΙJ
<ι ιψιιι. \·ιι HJ\' ιιτιωω. \Ιιι ιΗιν ι1ιτιιου οτ1> 0%1>TlL\"ι1 11ωω:: μι τιι 
;τυνι 1 ψηλιι ιλυηυ. οτιι0η%ιι μ;τι•υοτυ OU\' οι νιω. 

υ Αί\'Τί(l\' ι)ί" (( ((l\'()\'T(I_\' ,το1•()ι \'((. Lίj)(/_()[1]1/.(( (lj\' ι1.:ωμιι\'(1)1}ΙJ Τί)\1 
%<ιι 11ι Οιί.ηοιι νυ ΤιJ\' ιινηοι1/ΙJΟω ;τυι>ί'_ι,>ιΗ•ι\'Τιι.:::: fll οιι ,η,, 11ι100::::. 

ΚιιΟηοι.ι ιiί μιιι :τπtJιι. %<ιτω υ:το rνιι. (Jωυι1.τ,, ί ί.ιιτ,>. %ω τι>\' :�ι ι,ι
μινιι. Εj-\ί.ι:τιι τυι 1 :::: Ο%LιΗ'ί_ΗJΙ1

:::: \'(Ι ι1.νιj\ι1%ιιτι11uι \·ι,1 1\' οτιι %i.ιι11ι11 .. 
ΙΙινίμινιι (!)(_)(( ;τι)/./.Ιj. (ΙJΟ;τοι1 \'(( %(tΠI>)) () .-\ϊνι!Τ((L\' !(ίίΗ( ((.l\) [() 

11ιωυ;. Ιlιο τπιιιι μιιί.ωτυ. :τω::: μι lΊ/ι ι>ι.ιJΤιi.ιι_ ..Ξιι.υοιι. %UΙ ι>τι {)u 
ί":TIJllT ίιΗι>:::: μιJ\'<t/ΙJ μυι 1 \'(t ','ί'ιΗ�<ι :τιοω ιηι> _"\ τιιΙ\ι>::::. 

01((\' ί:::υ<ι \'(t <t%0ί 1ου j-\ημιιτυ :T(t\'11> OTlJ /ΙLJ\'l. 1 \'ί_JLO<t τιJ %! ίf ιι.ί.ι 
flU\ 1 %((l TlJ\' Ι.Ίι1(( l)ι_)()ιJ. μι Τι> ;τΙJUΟ(ιJ:ΤΟ ΤιΗΗ> ;ιιιl_)ι>Ι'!(Ι"\'tJ. Τιι<Η> %ίΙ/.tJ 
%<ιι ιrιιΙΤlΊ\ΊJ μιι:=.ι. :ωι• τιι ... ("ί'_ιωιι' L%t"ίfTlψtJl'\" μιοιι ιι,,1·: "Τι ιι,_ΗΙΊ't:::: 
\'(( TL1l' ιJ\Ι\Τj11]%[:,, 

Κω οιι νιι ι.ιιτιιλιιj)ί" τη \!%tι11η μι1ι•. ιι 1()1•:::: μι ι_ιι,1τηοι: 
- Ξίνπι τι λπι υ 1 >(((J%L\' -,·ιιι τη ι.ιιιΗι.: .\1ιιΙ)<ιι1<ιτι :ωτι uι•τι1\· τι>ν

ΙιJι_)(tιιηυ()η UΊ''(λιJ Η1/.\'U%ί_ΗΤΙ]: .\lΊΊ ί.υι;τι>ν Ί'ιιι. τη ι.uυιι: 
«:-\,·θρω:τϊ, μ11 ΤΙJ ζl)Τι.ις ι.ιλi.01\ i-ξω ιι:το τιι,· Φι�σιι». Κω ;τ(Ι_ι_>υ%ιι.τι•ι. 

Ο11μ(ψιιι. λίΊΊ: ,,Οποιο; διν πϊρ:τϊιτιισι z<ιτιιJ ιι:το ι-ί.<ιτιιι στο f�οι,\'ιί, 
χιιι δη- ϊzλ<ιψι- ωτο ΤΙJ χΗρϊι :τοι• δί"ι-ι 11 τιλΙΊ<t ομορ<ι ιιι, δι Ί'·ωρίζι-ι 
τίποτιι ι.ι:τί1 τι; οιιοριrιι"-; τοι• Κοσμοιι !» K((l Ol'\T/ΙO L ί.ε·,υντυ:::: flUl' 
ϊl'';'[\'l%U: «K((l νιι μι ΟΙ",'/(ιJ(_)Ι.ΊΠ. μι%ι_))) μιη• Εi.ί.η\'ωυ. :rιJΙ' ou:::: l."%U\'(1_ 
\'(l :;πι_)tμϊ\'Πϊ %(ll lHl::: l(tj l]tHl flU\'((ί'_)) .. \ lιι υμω:::: i\ί.πι,1 OT)J\' l%(( (_)(((J)j 
οιι;. :τω; :-<ιιτι Οιλιπ \'(< μι ι__>ι,ηηοετι %<tι <1l'\' τι>i.μuπ. ,, 

Κω ητιt\' ιιί.ηΟι-ιιι. Ι Ιω; νcι τυλμηοω υμ(!):::: \'l( (_)ωΤψΗ,ι ι-,·ι,1 TU\' 
.-\Ί\-οτιιι \'. έ\·ιιν ι1tΗΓιJ. O(l\' :-<ι ιιι•τιJν. ·:ιιι %ιιτι ;τυι• μι Ι)ωΗινι:.:.ι ιHiU 
%ιιΟL'ψLΗ'\" μυ\·ιι;η %(Π(!) ιπι1 τυ εί.ιιτυ: .-\ι__ΗΙΊ'C:::: :rιοπι•ι οτυ ΘίΊJ:-, 

- , \ύι;τυν. λεγεπ. μι%(_))) Εί.λ ηνι<1ιι ... Τι Οιί.επ %cιι ι1εν τυί.μuπ \'U
μι ι_)l\JΤ))UΠϊ: � Ιη:τω::: %((lll(( «()l](lUUIU','',_)(((( 1%1)» ((t)l1(%ι_)lιJl(l. Lll(( ;τυι• 
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ι:τιΟυμιίπ νυ ·:ίνιπ <)ημοοιυγι,υcι υ:::: μοι 1 ίχιι :τιΊι,υ;τι;,,:<'ι. 
Κυτέf1υοcι το ;,,:ιιι c'!ί.ι ;,,:ω τσι1 εί:;τυ σι Ί'c'ι. ;,,:σμ:;τιc'ιζυντα;. 
- Ίοω::: να είνω ιωι(υι,ιοίcι. μυ ιίνω ;,,:ι'ιτι :;τοι1 μι f)cωανίζιι ;,,:αι

μενυ l<)<,J :;τ(ινι,1 οτυ \;τuf-\L):::. Κ(ιΟομcιι ιiJ\}l::: μονα;ι). ξcι:;τλωμένη στην 
;,,:υί1ι,υ. με u.ηι;,,:ιη, τον υινcινύ. Ζυί•με ι)λοι μυ; Ε<)<ίJ α:;τάνω τύου 
;,,:ονΗι οω Ο(ινcηυ .. \ί:;τλυ σου. ::Ξcαλωμενο::: στην :;τολι,Οι,ύνυ. είναι 
ένυ::: υνΟί_)r,ηο:::. 1'1ιί.c'ι::: ω.η μέψι. μα�ι τοι•. Το f1ί)

(
ι<')ι 1 :;τιιΗυίνει μιυ 

υιμιi:;ττι•οη ;,,:ιι.ι :;τιΟυίνιι ... Iltσn �ιοι•. εσείς πuι• είσπ σοφός, πισηί1-
ι-τι στο ... 0[(1; 

Ο Λϊνοτάιν τ(ηι -,,ι,ι,ιοι ;,,:ω μι ;.-:ιΊττιι::Ξι Υ.υλ(ι-;,,:uλ(ι. 1-1 {;,,:crι,υο1Ί 
τοι• οοj-\υ.ι,ιψί'. Γιυ ;,,:(ψ:;τοο(ι ί.ι:ττc'ι ι')ι:ν cι:;τci,·τηοι. Υοτιψι μι ι,ιiηηοε: 

- ι·ιuτι νυ νομί�πι :;τω:: <)ιν :;τιστι\1ι,1: ... !Ξίμυι j-\υΟιΊτcιτυ Ηι,η
ο;,,:πτι;,,:ιJ::: cΊνΗι,ω:τυ:::. Δεν μ:;τιJί_)ιiJ ι)μω::: νυ :;τιοτέψ(Ι) TlJ Θιι). οι.ιν {νυ 
οφ(ωμιο ·.ιέι,οντυ :;τυι• ;,,:(ιΟπυι οτυ 0\1\'\'[(fα! ΟιΊπ στην έννοω τυι 1 

Θωί1 :;το1 1 τιμωψι ;,,:rιι υντcι.μιίj-\ιι τυ :;τλ(ωμυτc'ι. του ... Το :;τι,ιJΟ(Ι):;ω TlJ\ 1 

Θωι'• ιίνυι '(ω. μένο ω λ:τιιί}U 1 ... Κ1 1ττ(1.�π τη νί•;τυ. σ11;.-:ι,1οτι τυ 
μ(ιτιυ ou.::: οτυ,· υι1ι,υνιJ ;,,:ω ι)ιίτι τοι 1::: :;τυλλυ:τλοιΊ; Υ.<Jομου; τοι 1 

LιΊμ:;τu,·τυ::: ... Είνυι ·ι.αι ω1τι1 ίνυ rι:;τι\ τrι :τί}(Jοω:;τυ τοι1 ΘωιΊ! Ιι μί'νυ
είνω CΙ\JΠTlJ το μι•ο11)ι,ιυ τη:: υιι,1νιιηητυ::: τη; ί'.r,11); ... Κω ψιί; υι ...
τ(ιj(Ι. «OO(f Οί». Tl 1/.((\'ί)!lί ιί.Ϊ./.0. :ΤUί_)(( μιυ (Ι.7ΓΓ(\'(1)Ο1lΕ"\'η :Τί)(JΟΠ(Ι.0lω
νυ 1/.UΗιi.υj·\ομι ένrι. μι;,,:ι_�ιηυτυ τμι)μυ τοι 1 /\ιJγου. :;τuι, αι)ηλιiινπω
οτη ΦιΊοη.

\Ιην ::Ξιιν(ιτι. :τω:: ψιί::: οι ΙοιΗι.ηί.ίτι;. :Τί}c:ηοι οτην ιοτοί}ίυ. τuι,
1/.ιΗψυι•. :;τωτϊψυμι :;τc,1::: υ Θιύ::: ιινrιι ΙlνπΊμυ. Θυ λί'(<ηιι. οήμιι,υ.
Λί1ναμι:::-Ενίί}·,1ιω 1 

• •  i\.1η j-\υ.ουνί(ιπ ί.οι;τι\ν τυ ;,,:ιψιUuι ου.:: μι
(ιί. υτu :τί}υj·\ί.111 ιυω.. Κω μιι; οι ,,oo<f οί» ύ:τω; μυ; ί.ϊπ. ()ιν :Ξίι,ομι
τί:;τυτυ :;τυψαίινω <Πι) ω !'vl11oni\JLtι :τυι 1 μυ; :;τιηιjJ)CJ.λί.ιι ... Θι 1μrΊ.οτι
τη μι;,,:v1Ί ιι,μίνr.ι :;τοι 1 ιί()<ψί :τ ι,ο οί.ί'(οι•: .\οι:;τι)ν οzι<1Ο1iτι :τω; η ;τω
ί�ι•:;τνη. η ;τω ,,με·,ιυί.ιΗf ι•1Ί» ιι,μίνυ 1011 ιίι')ιJυ; τη;. ,')ι μ;τοι,ιί τίποτυ
νυ ;,,:υω.ίϊι.j))ιι cαύ τη ()ι;,,:ι(ι. μυ:: rι.νΟι,ιiι:;τι νη οΔψη. Α:;τύ μω; τοι',c: <)\10.
:;τuυ φί.ιπ μ:τι,οοτr1. τη:: ... Τηι,ιi,ηιι.::: :ι.(ι()ι u,·r1.i.o'(ίr1 .. {τοι ιίμrι.οπ %u.ι
μιι::: μ:τιΗJΟΗJ. οτη 1\•ι,ωη. Οι ωπι;,,:ί::: ι1:;τοΟί:οιι; τη:: νιciηψη; ι::τωτ1i
μη::: ·;•ίνι,ντω υί.ι1ένι1. :τω rυι 1ωημίνι::: ;,,:ω ι1;τιψι1.;,,:ι,ι'1,·ι,νω.ι ιι.:;τι) την
Εμ:;τω_Jίυ. \11ι ;,,:ιιωί.υj))uίνιπ τι 00.ι,, νυ ;rιi,: ... Ληί.ιι.ι)�'J ι'ηι ο ΟιωιJητι
;,,:ιi::: ΟΙiμιι,υ. !l[ ι'Jί.η την [ί_)','ίΙΟίU 1()1 1

• :TIJOl)l.)ίLΠίl.l \'U. μην 1/.(ί.νι:ι τί;το
ΤU ιJ.ί.ί.υ. :;τυι,ίι νrι ιωψιί.(π την ... :ι.υτω")ί;,,:η τη:: ίι)ω.; τοι• Οιωι,ίυ;' ..

ϊ)σο -rια τιι θριισzιίο., δψο.οιί το. δ(ίγμ<ιτα, μου είναι τελείως 
αοΗΊ.ιιορο. ... Είτε ιίνu.ι Ινοι'ις-Βουοιστιίς ίνας ϊινθρωπος, t:ίτι Μωο.-
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μιθο.νός •ί Ισρωιλίτιις, ιίτt: ΧριστιΗV()ς, το ίδιο μου κϊινι-ι ... 1 'ω μrνο. 

μω θριισκιίιι ζωντανιί πρέπι:ι νΗ υπϊι.ρχιι στον Κ()σμο. Της αλλψυ-

βυιίθηας, τιις Λγάπιις κω τιις Ειριίνιις ανιί.μισΗ στους Λο.οί>ς. 

Αλι.(ι ί.ψΥ.ιτ<i ου; Υ.υι'ιψωυ. 1--Ιeίπι: (jι·ίι:tιίιι. 1:νu νυ :ΞιιJL τι ιυ.ιψυ 

από μtvu ... Ι Ιω; έν(1; άνΟι_)ω;τυ;. L)OO ;iι_HJ/<ιJ{__)ll Υ.ω μυΟυι \'lΊ, τι')()ιJ 

χuταλcψuίνιι ΠίίJς ... τί;τοτυ <'\ιν ::ίυι:ι 1 

Ι::λάτι ιψω; νυ JΠ(__):Ί"<-Πt)Οιψι: 1 
.. Ειμυοτι 1.ι<ι%(__)LU rαιJ ω Ι':τιψϊJ::. iι 

λίγυ Οιι πέοπ ο ήλιο; χυι τι)τι: ι-ιι()ιΊ:: κιινιΊ ;τοi.ιι κvυυ ... IΊΗ zι,ττtί.ξπ 

τώρΗ γί,ρω σΗς τιιν ομιιρ(ι Ηί. τοι, Κι)σμου ... Όλις Ηυτi'ς τις :τΗνι11,ι ι -

λις βουνοκοριι ϊς των Λλπηι,\•, που οι πάγοι τους λ•ι.μποκοποί,ν κω 

ροδίζΟΙJ\' στον ι'ιλιο Τ{()\Ι γϊρνι-ι ... 11 ω.ιιΟιν,·ι tlριισχιυτικιΊτι ιτ(Ι. fiνω, 

νομίζω νΗ κΗτΗJ.ΗβΗίνι:ι ϊνΗς (ί.νθρωτως Ηυτιίν τιιν ομοριι ι(t τοι• 

Κόσμοι�! .. 
(ϊτιJ ι-,-το,ιιπ·ο πι•JΊJc;: Γο ι)ι ι•πυο :-ωι τι)πιτωο _ιιrυο::J

Ι/1Ί__1ι1!<)ι;;11 ... \'ιϊι /-ιιrιrι". rιι_ιι,ι::: ()/·. / Ι}(ι-1. ιιι) .. {1(18-{ι"'i! 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ 

(ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ) ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 

Τ,,ι• .\ιψιιί.ιι,ιι,Ίοι• .\/:ιιιr
,_

>ιι1/.ι.ΙJ 

Η �ωη τυι• ιινΟvι,>;τιη> l'/_lΊ ΟΥ.ιηι\ τψ Υ.ιιί.ι.ιιv-,ηιι Y.UL ι-':Ξιi.ι:Ξη τη::: 

ψ1 1;,:ιΊ; του. Οι :τινισοϊηrvοι (ινΟι_)ω:τοι ίt\ 1Η) ι')ι·ν το Ί'νr,Jι_)ί�ιΗ'\'. υί.ί.ιι 

l) L)ΧU:τι>; ιιυτι)::: :τι1ιι·:μιιτο:ΊιΗιπω. 0 01(Ι)l%l):: <ιιi.υου<ιυ:: \IU\_)%0::

.--\ ι1ι_)1iλω; tλι·,:ι: <<Ολοι σι·,τργαζι,μασπ γι(( /ηι σχο.τ(, · ιίί.λοι το

y,·ωρίζοιΨ και β((δίζοι"' σιΨ1·ιδητιί. ιί)).οι δε βαδίζοιΨ ασιΨt'ίδητα .

. ίοι.το,· σι•λλοyίσοι• σ1· .τοιοι•ς χατιιΗίσπς το,, 1·αι1τό συι• 1
». 

Ει'ιν η ;::.ωη τυι• τυι• <ινΗυι,J:τl)Ι' j)\._ΗΟΥ.Π<ιι οε αιψι1νίιι με τΟΙ•:: 

νϊψLΗ'; τη; ιι ιΊοη;. υι υ:τυιι1ι lΠl) η! ➔ιΥ.υ ι:τι:τι-i)l) ιΊνω η π:ιαη. η υ·:\υ-

τητcι. η πνι,'\ωτΟ.ει<ι. η ι)_π•Οrυιιι. η i)ιχ<ιωοι•νη. τι'ηϊ η r:ΞΟ.ι:Ξη τη:: 
ψι1;,:1Ί; :τι_)<t','μ<ιτιnυιι-ίτcιι Υ.<ιι ι1 ιινΟ\..1ω:το:: <ιι•ω:: :τυοι.ι,>ψι οτυΗιvcι 

την ί(λψcιΥ.ίt. :τυι• τυν υi)t]','ϊί ;τ\..κ1; την ίαυΗcωοη ωι•. Ειιν υμω:: 

:ται.__)ϊ%τι1ϊ:τπιιι. υφοπιτω <)U%ψ((οίι:::. :τι1ι• rι.υι•ν σΥ.υ:τυ \Ίi τυν ι'\ιi':Ια -

;L>\1\' \'(( :"TL)ι_)[l'l'Ί((l lΗι)ΟΗί. 
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Ο άνΗψ,ηυ::: ;τcιγιι,)\Τι τι::: ;τνευμcιτιι.έ::: τυυ ιψετέ:::. ύταν �επεgνά 
μ[ ε;τιτυ;ία τυ ι')έί.εcι\._} των :;τειgcισμι,)\'. Οι ;τεψιωμοί. ;του είναι ι')ιέ
ΌΤ!Jοη ι.cιτι,ηι:vι,J\' ε;τιΟιιμιι,Jν. είναι υι cινu.γι.αίε::: εξcτάοει::: ;τυυ ι')ινει 
υ (ινΗυω;τυ::: '(LCι την :-τνει ιμcι.τιι.11 τυι ι υλυι.λψ.)ωοη. 

Ένα::: Il CΠ[ί)cι::: τη::: Ει.ι.λ ησίcι::: tλε-,,ε: «Kfo•in(ς δε μπορrί ,·α 
ιΊσiί.θιΊ στη βασιi.ι:"ία τω,· οι•ραηιΗ', χωρίς ,·α δοχψ(ίσιΊ .τι'ιρ<ωμοιi

ς. 
Ηγ(1ί. π α.τό τη μiση τοιις :τrιρασμοιΊ

ς χαι τόη- χανϊ-ι·((ς δΕ θα βρι-·θι-·ί 
ϊιξιος να σωθι-·ί2». \1ι: την t,· νυια cιι 1τ1Ί ί.έγετω ι.ω ο λαϊΥ.ύc: λl)'(Ο:::: 
«Σαν υυι 1 Tt'j[L ;Ί[l\.)UOflL)::. ι)Ε;U\ 1 TU\' UCI.\' ((',1lUlJ!lO». Δηλω')1i μ;τυvεί 
νιι Ί'ίνει cιγιιωμύ::: υ :πιι_Jαυμύ::. ι:c( υυυν υ ϊ.ινΟvω:-ω::: τυν νι%ιjυ[ι μι
ων 1.αί.ί1πvυ τί._)ύ;τυ. 

Στυυ::: :-Τ[Lί._)(1.<Jμυίι::: ο;τυι•ι')αίυ vω.ο ;τι.ιί�υυν Tl.( ι.cιι.υ;τυιcι (<)((LμΟ\'L
ι.c"ι) :-τ\Τίιμυτα. Tu :-τνι:ί·μcιτυ uι ιτcΊ. υι.υτι:ι\·(ι. ι.ω (ιω.ιυ. tιυυν αηι
οτvιιτευ!➔εί ;τvυ:: τη <rί1οη ι.ω ::τοι_1είιπω μ[ μίιι. ι)ι%1) του::: χυ%οπυιι."J 
;τυψία. Σι.υ;τύ::: τυιι::: είνω νυ ψ;τνtυι,,· υχυτ(ι.;τυι•οτιι του::: ανΟι_Η,J
;τυυ::: ;τvο:: τυ ι.αι.ύ. Ί:ιυι 1ν ;τcι.·.ι ίι')ι:::: '(L<ι. νυ. ι')ελιϊι.�οιιν τυυ::: cινΟι_Η,J
:-τοιι::. ι.υι cι.ι 1τί::: [ίνω υ ;τί.υί1τυ::. η l]ι)ιJ\'1i. η ι'Ιι.°J:Ξcι. 1] ;τλων(Ξί<ι. η 
-.·ιι<ηvιμ cιι_1·:ίυ . .Αί.ί.(ι ιμ;τ,·έυι1 ,· ι.cιι ;τι_1υc: την c;Ovα. την U(_)Ί'Ιi. την 
ll.<)ίι.ηοη. το t·.ιι.ί.ημα. :iι1ν11Οη::: ι:ίνω η lf ψΊοη. «Ου. /Οι_)Cψει ο ι')ιc"ιf-\ο
ί.υ:::». για αιι.είμ[νη ουμ;τί.υι.1Ί ι.αι μι:·/(ιλη tvιι'\α. 

Τα ι.υ.ι.ο;τυιc"ι ;τνι:ιΊμυτυ tιυι 1ν μεν <ιντιστv<ιτειιΟεί ;τι_1υ::: τη <f ιΊοη. 
ι')εν f-\vίοι.11\'Τ(Ι.ι ύμωc: ί'.:Ξω u.;τι) τη ι')ί•νιψη ι.ω τη Οίί.ηοη ωι, ΘωιΊ. Το 
ll.)','0 τοκ [l\'(1.l \ 1:-1() ΤΟ\' Ο.ι-,1;ύ Τιη1. Λι \' ιίνυι (} ((\'0l.)(ι);ΊΟ; (1.:-Τ(_)()(JΤ(Ί
Τl\ ΙΤΟ::: οτο Ο.ιυ:: τι,Jν ;τνιι,μ(ιτων <1.ι1τιiJν. Εμ;τν{υιιν τυ,· ιΊ.,·Οvω;το νιι. 
ι.(ι.νι:ι τυ 1.<1.1.ύ. υί.ί.ίι ι)l\' ,ι:τοι_ωι1ν νu τυν :,Ξυνu.γι.(ωυυν νυ τυ ϊ<(ι.νιι. 
Ι:ϊι.ν L) (1.νΟι_1ω;τυ:: ()[\' [\'ι)(1}()[L ΟΤΟ\1::: :-ΤlΊ(_)UΟμοιΊ:: τοι ι:: 1/.(1.L μι U\JT()/.\1-
(_)LU(_)/ίU 1)l\' ;τί:οιι οτι::: ;τu-,ιί.ι')ι::: τυυ::. τl>π οτυΟιψηυι-ί τι:: υvπίc: ΤΟ\) 

ι.υ.ι ι".Ξιί.ίοοιτω. 
:iτυ (ψιοτυι"1υ-,1 1�μυ τοι 1 ι·ι.υίπ <,<JJ<1.uι 1 1n». ο Θιι"�:: ί.ίιι οτον 1\111 ιι ι

οτυ<rιί.1i (Σατυνύ.J: «Όσο αιιτός (ιι (ί1-Οιιιιι:τιις) ζt"Ι .τιί.,•ι,1 στη γη. ι)οχίμα
ζϊ τον. δtΤ στο ωταγορηΊω Ί ». 

Ο ύοιο:: 11 υϊοω::: 13ιί.ι τοι.ι)<f οι. ι 1• ο μι·((ιί.ο:: υι 111\:: ;τυτϊv<ι.:: τη:: 
/ ->ωοιι.ιi:: υι.ί.ηοίυ:: ( 1722-17 <)-1 J ί:ί.ι-,ιι: «Οι μοχθηροί ()αίμο,τς, μας 
.ταρα;,ωί.οι•θοιΊ,, προσυιτιχιί χαι αχατιί.:ται,στα, β).ϊ:rrοιιν ιπ ποιο 
χ αχό χί. ί νοι•ια-·. Υ.αι μας .ταραχο1οιΊν να Υ.ιί ηΗ•μι· ιL%(}1/Jι:Jς α ,,τιί·1 >>. 

Τυ ι.uι.υ:-ιιΗ(J. :-τνι ί•μυτι ι ;τ ί. ηοι<Ί.i::.υι 1ν τον (ινΟvω:-τι >. τον ι'\εi.ι<Ί.ί,οι ,ν.
τυν f-\<;.;::.υυν οι :-ιιιιJυομύ -,1ιυ οι.έψιι::: 1.<1ι ;τιJ<1.ξιι::: (;νομι::. ι.υι uν ουιι
<f ι,Jν1iοιι ι.u.ι ιηvγψπι ιηιμιr ωνυ. μι τι:: ι ι;τυι')ιιξει::: τω 1:::. τ(ηι ί:ι.υυν 
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l;υ\ ΙΟίU 1 ;[((\'(ΙJ Τl)\ 1 1.ίιl Τι>\' ι►ίl.Ο!Ι.\'l�()\'\'. ι\Ο;Γιi)ιι. ΤΙΙ\' (Ι\'()1_1ι11;1ι1\' ll\'!1.L 
η u.γνι'ηητιι. τοι 1. Λι ν %L\'ι)1 1νιι'1π ι> (1.νl)ι __ Η,ι:ω:: ιαιι τυ ι.οι.υ:rιιιιι .. -ινι 11-
μ((Τίl., ι'ηυν ιίνω ί('f\'L>; Ι.ίι.ι f/1 ι τt]\' ιοΊ_1 1υη !Jι·ί.11οη νιι i)ιί1.τη1 __ 111οι ι τι-::. 
ίΙ.(_)/l-::. το1 1 • Οτυν οι ι.ιι./.ιJ;τοιι; ι>\'ΤlΗ)]τι::: ()ι ί.01 1\' \'ιι ;ιί.ιμ1ιωJ11\'\' τι,\' 
(ινΟ(_)ίι>:ιτο γω το ολί:()(_)ιο ί:(_)Ί'ι) 1011:::. ίl.(_)/ίC:.011\' τφ· :rι__1lΙΙJ;1ι1.!Ιι ω τ111•::: \·ιι 
τυν ;τυυω11 1υο1 1ν νιι. ι.υνιΊ ι.υ:rοω ί.υΙΙιι::. '(Ιίι.rι μι ιι11τι1 -rι> ί.ιιΙΙο::: .Ίι>Ι' 
()(( )Ι((\'lΊ (ΠΟΥ.1()\1\' ,)L/.ίl.l(l)!(ίl.Tίl. ! :Γίl.\'(Ι) 101 1 . 'J'(( :rνιΊ'!l(Ι.'Γ(Ι ((\ 1 1(1 i)l \' 
{Ί_ιJι 1v ΠίJ.(_)(ι τη ι)ι1νιιμη ;το11 Τι>\ 1 ::: ι)ινι ι ο ίι.νΟι__>ω:ω-::.. ίt\'<Η','(J\'Τιι:: τlJli:: 
μίυ πι'J(_)Τ<ι γιυ νιι rιοΟ.Οοι 1ν. 

Lf' ίω(Ιι· ί(',1<ι.Οη L\'l'(_)','lΊ<ι τοι• υνΟι__Ηι>:ΓΙ>\ 1 ;rίι\'Τι>τι :rι__ωη·:ι>Ι'\'Τ!ΙL r] 
<ιι.υλοι1()υ11ν ΠlΊ(_)ωψι>L. K((L οτι:: ι)t'ίl :πι__η:ιτι,>ΟιΊ::: ·.ιινι>ντιι.ι !Ιί τrJ\' 
:rιψυ/ιι>(_)!)ΟΙ] του Θωι'•. 1\-\ονο υ11τιJν τον τυι'>.'fι> η ίt1_1ι τη i)οι.ιμίι.�ι τω. 
LO/\'ιH):fOLlΊT<(l /.((l ;[((','l<ιJ\'t'T((l. 

Ο ι·ι.ίιιπ οτι:: 01 1νιψιλιr::: τιΗ 1 μι το ίf ιi.ι> τι>Ι' Ι--.:,.:ι.ιι_>11ίι,· ι ί.ι ·:ι: 
«'()σο1· .rπρισσ(JΠρΙΗ' ι'-ηις (ο,Ορω:τος ι·ίη11 ιι.τrροχος, τοσιι .-πρισσ6-
η·ρο1· βρίσχι·ται ,,πιί τφ· ι·πίδρασι1• ΗιJΙ' δαιμιjγωι· %111 .7[ΙΕ',7JΊ .7ιο·το-
rι-· Ι'(l προσiχι·ι μη1' πϊιρΗ χαχιί δριjμο η /Jι-)ησιj τοι 5 ». 

/. ,,//ιιι•rι: ιi: ::ι, rι.-τ,ιιιί.ιοιιιι uι·ι·ιr_ς()Ι'ΙίΙΙ'. ιιι_ιιιι· ιiι)οrι•ι: ;,rιι :ι,ιψυιιί.rιι (Ιι;ιι;,ι•ί:. 
ο!()!' (!Ι't:rιιΗ(ίrιιι.: .. Ιοι.τ()Ι, 011·1· ιJΙ'Ι'l .._, , �!: ιι'Ι'(! ..., otro ιο!' 1/.(!lt!ιJlr!oί:·t .... ι Ιrι iΙ:: 
ι-:ιι ι · rιι 1 , �- ι: _ιι, ! ).

' .. (),\\ι,·:ιί.-τιιl_)(ιιιrιι.::ι\ι·ι·ιjιιι ιιιι ιιΊιιί.ΙΙιϊι·ιi: rι;ι· 1 iιι,ι•ί.ιιιιι r,�ι·ιιι\ιrιι·ι;,,. Ι :rιι(_)ιιι 
yιψ Ι/ ι;ιιι rοι;: .,Ιϊ(_)Ιιοιιοι'·:. ;,ιιι ιιι·•r\ιϊ: ,; ιιι,<01111·0: • Ι /ο li ι__,r,1ϊι%01·. ιι. :\ ι,ι·ιι·ϊ
οι·. ι-: ι';,ι\ .. ,.,\υτιίυ--. /<)lJ_,ι, Λllιjιπ 
�τιι.οι 315-3/ΙJ . 

.J. ()οι'οι• 1/ιιιί}(Ο/' ΙJ1-ί.ιrο;,09ιι;,1• ... f.. υιιϊι /()/'ιι; ί)()/ ... Ιιι"' ιιιιι·η 1/rιr_ιιι;,ί.ηι,ιι·. SJι__ιι·ι
.-τι,: :\ rιι;,η: 19')6. ιιιί .. 78. 

5. ΊΊ' Ι:',·Ι.αnι,ιιιιι .. ,�ι'Ι'ιιιιιί.ι'rι Ί>ιυιιιιι· ιιι ιιιι· /:cιιιrι ιιι τιίι1 (_) .. \. Α.Ίι:
.ιιι·r�ιι;,η

.-\Οψιι /lJ/.,,ιιι-ί.. //-.
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Ο ΤΑΓΚΟΡ 

ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Τοιι cιr(ιι1'ηστοι• Λο;'οΤF/Ι'Ι/ /. Μ. Γ/u1'cιγιωτιiποιιλοιι 

Βλέ;rω να γίνεται λόγο; Υ.' εbcίJ για μιcι συμμετοχ11 στον ;rαγχό
σμιο εοφασμό της μν1)μψ: του Ραμ;τιντρανάί➔ Ταγχύο. που(➔' αρχίσει 
τον άλλο μήνα στο Νέο Δελιί. Ο Ταψόρ γεννήΗηχε χαι ;τέΗανε στην 
Και.Υ.οί,τα. 1861-1941. Έζησε ογι')ύντα ιούνια. γεμάτα ;τοίηση. στοχα
σμό χαι ταξί<)ια. Στο ι)ιάστημα. ;του είϊ.[ ονομασΗεί «μωο;rόλεμο;». 
η <rήμη του. όιι μόνο στον τό;το του. αϊλ6 ,ωι στην Ευv<ί>;τη χαι στον 
ύλί.ο Υ.ύσμο. υ;τ11vξε ;rολιΊ μΕγάλη. Τα Ι)ιΙ1λία των ;τοιημάτων του. των 
λ υριΥ.ciΝ του i)vαμάτων. των μεί.ετημcιτων του. μεταφvάστηχαν σ · 
ω.ες τι; γνωστές γλιίJσσε; του %όσμου. Και η φωνή του. προφητιχ!'ι 
%αι λ υψΥ.ι'J. '(ψάτη f)α(·)(,τατου; ανα;ταλμοί1ς χαι αντίλαλους:. αχού
στψι στου::: ;τω <)ιαcrοvετιΥ.οι\; f(iJvoυς: μΕ την ί<)ια ;τvοσοι11 χαι με 
την ίϊ)ια ευί.ύi)ΕLU. 0· ω·έ<f E()U ιν<')ειι.τιΥ.c'J. Υ.αι τη Ι)vc'ψευσ11 του. οτα 
1913. μf το βραβείο i\'όμπrί .. οαν ε;τ:ιf1φυίωση αΗανασίας, αν <')εν 
11ταν αναμcrισΙ)11τητο ;τιυ. ;�ω; το f)ψιf1ί'ίο τούτο ειει ι')οΟcί χω Οι ;rολ
ί.οιΊ::: «ναvοιΊ;» ;rι_η ν τους υ;τονψ ηΟεί 1i Υ.ω α;τύ τη οτι '(μ 11. ;rου τοι 1::: 
ιι;τυνψήΟη;,:c. 

Έι.υι 1ν μπυιωυσί ➔Εί Y.UL στην Εί.λϊι.ι)U. ι){i)ι')αυ. ()00 �[i)(t) τοι1λϊιιι
οτο. l1ιf)ί.ίυ. του TαγY.l)lJ. τυ ;τ[ι_>ισούπψ1. ιηοσέλιι')α %ω ;rυλϊ1 ;τ:υύιιι
ψι. μπαφJ<ιιψι:να. l)/L α;τύ τυ ;τι_>r1JΗ)τι1;το. cαι) ϊιλλη ::Ξ.ι:νη γλciJοοα. 
οτη ι')ιΥ.1i μυ;. Κω ;τvέ;τu [ <)ri1 να ;τc1.ψ1.τηvη! ➔cί. ;τω::: η ε:τίι')υυσ11 τοι, 
οτην ι)ί.η ανι:i.ιξη τη::: ;τνcι•,ΗιτιΥ.1i; μυ::: ::;.ωιΊ::: ιπ1iv:Ξι- :-τοί.ϊ, μιι.vή. Ενιi> 
f-\ιJιοΥ.ύμu.οτι οτυ οϊ1νιΗJυ. rινίΊ.μωί.ι οτην Λνυτοί.ή Y.ίll οτη Λύοη %Ul 
;τυί.ιΊ ί.ιΊ'ύπvυ Ανατοί.1j. Ο «μι 1οτιΥ.ιομι>:::» <)ι ν ιίνcι.ι ϊνυ f)φαιο ·:νιίι
vιομυ του ιί.ί.ηνιΥ.υιΊ ;τνrιΊμυτοc. Κ6τι ;τοί.\1 ιc.ιικι.zτηvιοτιΥ.ci>τιvο: 
υοο f·\υΟυίνυι,μι στον «Εί.ί.ηνι<ψιJ». :-τοι1 ιίνrιι ο<ι.<rιiνπυ Y.UL ί.ιϊ(L%ή 
ι)ΙJΊU\'(!)Οη. τιΊοο 'ΞψCΙ.Υ.ί_)(Ιίνοι1μ[ cι;τι) τυ ιι ι�οτιλ) οτοιιιίο - ί'.ίl.L μω.ι
ΟΤ(Ι. τη::: Α νυτοί.1i;. Το ι')ιι. ι °J I ιcι.::: το Cf r,1::: υ-,1υ:-τrΊ. T<J. zυΟιιψJ :-τιιJι '(ΙJ<ί.μ
ι ιυ.τυ. τι; οτι:ιχι::: ινωτήοι ι::: Υ.ω τι::: ι-;τίοη::: οτίψί'; rσοΥ.ιJί<ΗΊ:::. 

Ο Τπ/Λ>V ;τιJOliJ/EHJ.L cι.;τι'> ;τυί.ιcί Υ.cι.ι ονομυοτή f-\ψιιιωνιΥ.ή γr-νιrΊ. 
Ο :τrι.τιι_ιυ::: τιιι•. ο '-.:τιΙ)ιντιJυνυ!) ΤrΙΊ/.<JΙJ. ήτυν γνι•ιοτι"ηυτο; οτον 
τι'>:τυ του υοΥ.ητι)::: Υ.υι ourf<J:::. l::.\·u::: Οιίυ; τυι1. υ ;τι)ί'/Υ.ι:-τr1.; Νψυιμυ
\'U.0 Τυ.γ/.ιJι_J. ιινίJ.Υ.((ίνωι τη l3ι_JCJ./!-lCι ΣυμrΊ.ι. μω ο.:τι> τι; ιjη1ωντιzι;1ΤL-
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vις LV<)L%ές ιιψέοι:ι; των Vl(1JT[LJ(ι)V /Ι)ι')\'(ι)\'. Οι (!()li.11 υι τυι1 11;ι ΙJ\}::(J\' 
υrίοης υι ιΆινΟvω;τυι το1 1 οτοι<Ηψl>\\ () Ι'ίηαιντvυνυ() ΤU'(ί'.υι_) ιπυυ
<)αοι uτις lν<')ίι:; %<ι.ι οτην Α'('(Ϊ.ιιι .. -\;το τιι. :rvιinu ωι• /\_)(JVLU rι ;ωιrι-
011 μίληοι: μϊου τυ11 . Ί-Ιτυν η ιιvιιιω ίf(ι)VIJ τιJ\1 111 ντιι;τιιτιψω,, 11 ιιι1J\'1] 
των πvυγύνων, πυ11 την cαοι,οι: ιJ λuυ; του μι 011γχίνψJr) χυι την 
ιΎιωοι: μονυμιcι; <)ιΥ.ή τοι ι. Ί-:τοι, πvιν υχομη ωιJιμω1u, υ Τιι.-:r.<>ΙJ ιΙJ1 -
ωvψ)ψ[ () μιγcιi_υ; Ινι)ι'); ;τυιητϊ1; τυι, ί'.(ΙL\}U\1 101 1. Ο;ι ιωνυ;υ (JT(J\1:: 
χίιχλυυ; των ;rνι1 1μuτιr.ι1J\' υνΟvω;των, uί.ί.ιι ί'.ιιι οτιι ;τί.υτι,τι1J<ι 
ιηvωματυ 1011 χυινυίι, τυ χrιμrνυ τυ11 υγυ;τηΟηr.ιιν. 

ο Τυγχι')(_) αντλπ υ;τι) τη Οι_)t)0%[\ΙΤL%ή ;rιψU<)lJ(J)J 1()\1 Τι);[ι)\Ι 1()\1. υ;-ω 
τη λυvιχή 10\1 J[(ψ((ί{((ΤU()ηχη, (.(\'(.(\1[(1)\'[L τυ11; l\'()li{()\1; lί'.lfl)UOTLί'.UI':: 
η_)οnυυς, ιαυοτιι�ι:ι οι οίιντυμι;. ιι;τοf\ί.ητιι.ι; %<Η ;rιιvυοτιι.τιι.ϊ:: 11 ιJυ
οιΊ; την ε11γινιω. τη λιτοτr1τ11. την ιι 1ωοΟηοίυ, την :ιιΗ1JΤοΤ\':rω. ί'.ΙΙL τιJ\' 
(ι)\_)((L()J{((()[l(( ΤL)\Ι l\'()lXOί• :;τυι ητιr.οί1 λo'{Ul1. 11 l(j(ι) υ;τι) %(({)1· ΤU\Ι ιι Ι_)((()t) 
υπι ψ;,:ι:ι μιι ι ιιιvυνυμίυ: ί:νu. ιψvύτυτυ ιιvι, ;τι Jl, οψωνι τω 01 οτιι.οη 
πvυοιυι�iς 1Ί οι χινηοη οτιJ()Ί'tJ;. r.ω U'(Cal)::. ();ιω:: υι :ιLvωοοτιvιΗ 
Ινι')υί, πσι χι ο Τυ·:%0\_). ;τηγιιινιι <ινcψωιι UT!J\' ί'.ιΗψυ μι τυ 11.οr.ητιι.ο 
vιιf1<1ί. μr τυν ;τιJι'\η\_)Ι) ιιτι1J\'(ι τυ11 1.υί.ιJγLιJυ\1. μι τυ μυι.ι_ηυ μυί.ιιι. τιι 
μαχvω '([\'[l((. τυ fχιΟιΊ μuτι 10\Ι l \'(.)(_)((Τlί'.Ι)[Ι i'.((l 1()\1 <)l((lι!Οητιι.υι•. (Ι.:: 
τυιις ι')ωχωvίουυμι:. γιu μιιι ΟΤL'/μr'ι. ;τυυ πνω ωω:: ι.ω τυ οι,JοτιJτιι_>ι>. 
ιωτυί1; 1011; ι'\ι,u. Λι:ν ιίνω ένυ; ΟειJΟlΗfι); τυυ -ινι,J(__)ψι11 1 111:;τι>11. 1:νυ; 
ιωιιy;,:ψ>\υc -<Πι) ι.α;τυιι; cαύψιι;. 

0 ΤιιΊ'ΧΟ(__) τιι;ιι1ιί1ιι 01()\' ω.λυ ί'.00!((), [ι_)/l τω i'.((l OT)J\' Εί.ί.ω'\ιι. 
με την ;τvι)Οι:οη νu ιννυηοϊι Υ.ω νιι οιι�ιι1:ΞlΊ. Ι lυι_Jυr.οί.ιΗ•Οιι τι:: ;τυJι
πέτcιι; τυι1 ϊ)ι1τιχυυ ;ωλιτιομυι1 ι.ιιι :-τvυο;rιι(Jιι νιι οι•ί.i.ιιΙ\υ τη ί.υ-:ι
χ1i τυυ. \' cινιιχαλιΊψι:ι το υ;τ()οτvωμ«. ;τυι• ι•;τιιv;ιι ;τιο(ι) cι_,υ Τ<ι (!ιυ
μcιτιΥ.c'< τυιι φινιvωμιιτu. Οι οιrοιι;. ;τυι 1 μ.,υι_1υί1ν νυ ι1;ταv;οι•\' ί'.Cιι 
; τυι ι μ;τυρυυν ν· cαοχcιτcωτιιΟυιιν cινcψωcι οτην .-\νιιτι)ί.η ι.υι τη 
Διιοη, είνιιι cιντιχιίμι:νυ τη; μυνιμη:: <1νυντιι1υ; τυι 1. ΙΊcι τυιιτο r.cιι 
Οεωυιίτιιι l) ΤαγχL\) ένcι; (J\l\'ι)[TlXl); ί'.ι_)lί'.()ς. [\'((c; ι'\ι:ομιJ:: ((\'((!lfO(L 

οτυι 1ι; ι')ι,υ ΧLJομυι•;. ι'νcι; ιιγγι:λο; τη:: .-\νωυλη:: η.>υ; τη Λι•οη ι.· ί:νu.:: 
α;τυχιΗσαl)LιJ; των ι')ι1τιι.ιiιν η;-τεψων ;rvu; την -\ νcιτυί. η. Στυ Ι)α0υ; 
τυι1 οτυιαcψυιΊ τυι1 ι1;τcψ/LΊ 1) ιψπιιι.ίνητη ;τπυίΟηοη ;τω:: η Α νcι.ω
λt'1 τη Χ\}Ειιiζcται τη Δίιοη. γιιι μια cινυνέωση ι.αι μιcι 1.υτυ;1\_)ι1>οη 
cιντίχυιι στα χαινυί1ι>Ί'L<t ;τπvωμένα. Κω ΗΗ 1τυ Οέί.ιι \'U πι. ιJΕ 
;τρωω αί;τι:ι')υ. ;τω; η Α νιιτυλ η ;τvέ.πι \'Ct ·,1\'ωίc.1ίσει ι.cιί. υπψι τη 
Δί1ση. Κιιι το uντίστ()υq-υ. 

!Ία\'(( ;τvuγμcιτυ;τυιηοει τυ (l\'TLOTL)Uί[U. ιι')(__)\ΙΕL uτι; Ινι'\ιε; ι')ιΕ()νc;



1 Ιt; 

Ιlανε:-τιοτ�'μιιυ. ύ:τυι• ε:τιστ11μυνε; ;,:ι ελειΊΗεvοι στυ;cωτέc α:τl'J l)λ(ι τα 

μέ()η τυυ zύομου συvvιΌι•ν. για να μυηΗυιΊν στην ινοιΥ.1i συcrία Υ.ω 
οτcι ι \'<)ι;,:(ι ;,:cιλι.ι π;νι;,:(ι ;,:είμενα. Ο Tcιγr.l)\) <'>εν είνω μα;ητιi; τοι 1 

τι·:τοι1 του Γ;,:(ι.ηι 11 του :\εvοι•. Λεν ειν<ιι cΊνΗvω:το:; τη; 71\)CατιΥ.�i; 
ενι'ο·.,ειcι; ;,:ω τηc :τυί.ιτι;,:1jc. 1-1 οιψf-\υλ1i τοι1 στην υ:τελει 1( -)έοωση των 
Ινι)ιιiJν ! ➔εωvείται α:τι'J :τοί.ί.οι1; ιο;υvι')τυτcι cιμφοf-\ητψΗμη. Το ,τνπΊ
μιι. τοι1. c.ιrrιεvωμί-νο στην :τευιουί.λυΊ'1i. :τοι1 είναι ΟεμελιcιΥ.L) στοι;είο 
τυι, ϊΟ<�JΠ()L%Οί' f-\ίου. ;,:υι ;,:ι1f-\εvνημένο cι:τL'J ω)ι(ιΥ.ο:το λυοιΥ.() οίστψ). 
ευνυεί την α:τψι',ι�ωοι1\·η έ:Ξω cι:τL'J το ;<iJ\)O τηc ι)ιανοητι%1ic ενrυγειαc:.

Τυ ;,:υvιιiηευο μΟ.ημα τυι• Tu'(%l)\) είναι η c1νυi::.1iτηοη %Ul η Υ.(ιτάχτη
ση τη; Fνύτητα;. «Η [νότιJΤΗ>>, γρϊι<ιει. «είνω ϊυτειριι. IJ Ε,·ότιιτα ι:ίνΗΙ 
Α·:ά:τψ>. Είνω συνrψα <)ψιωι'\.)Ό'L%1i. Το Α:τπvο <'>ιν f-\vίοzετω μί'σα στο 
μt-:LHu;. :τυυ ι:ί νω η έ;,:τrωη· ui.i.cΊ μrου οω μι 1στήvιο τηc Ενύτητυc:. 
Όσο :πvιοούτερο συνπ<)ηω:τοωιΊμε μί-συ μυ: την Εν(ηητυ. τι'Jσο f-\υΟιΊ
πυcι ;,:ατcατυί,με τη μ1 1στι;,:1i ιαοrι. τυι• υ:τϊιρχιιν. 1-1 :τυΥ.ν1i ι:τιιφ1j μας μι
ων (Ξωπvιzύ %ι)σμυ. η zατυf-\ί1Οιη1i μυ: μέου οτι; c1νυγ%rιιι)τηπc. ;τυι1 
ι')ημιουι_:ι-.ιοιΊν οι π:ιι)ει_ψι;,:ί-:: :τι._)U'(μυτι;,:ι')τηπc. μα; ψ:τοi)ί(ι·ι νίl ί:.οί�μΓ 
μί-ου την Ενύτητυ. \1Ιυ; μπcιμυvφiJνιι οε ί.ογι;,:c'ι. ι)ντυ. 

1-1 στcιΗει._>1i ιΊu;,:ηοη τη: λο·,ιι ;,:1ic υι')υvω ίζΓL το ιr υοι;,:ι) {νοτι Υ.το τη;
:τίοτηc. 1-1 ;τίστη ιίναι η "εν ημίν θι:ϊι». :τυι• υ:τιJzιιλι1;τπι το νύημίl ωι1 
ι'>v<1.μcι.ω; μέου οτην ενύτητυ τη: :τυvrωτυσηc, ι:νriJ η λογιΥ.1i μα; ;τυι._>υ
οι1vπ οτυ :ΊU\_)(t.()%11\'l(J TOl' ΟυΊ.τvυι1 . ι-zεί ();f()\I f-\vίο;,:υντω τυ μημιν1i
μcι.τυ. υί).· L)/L Η) ι)ψΊμυ. Κω μ:τιωοτ(ι. c(ω1τcΊ. τcι. μημ1.ν1iματυ η λo'(L
%1i %ινεί τυ ;,:ι:<r<'ι.ί.ι ;,:ω μιί.εί με zυι1vυομίνο ι'1ιrυ; ΊLU ;τυvυίοΗηση. 

Ο Trι.-rzι')v :τωπί1ιι. :τω: ο «μ ι1στιzι'Jc» ιΊνΟvω:τυ; ιίνυι υ ;τω ελιί>
()εvοc cί_νΗι__)(Ι);f()(_ J-1 ιί.π>(-)εvίυ 1()\1 ι"ιεν υ:τοιχ>rει υ:τύ τι; οι1ν()ή;,:ε; 1/.(Ι.ι 
τα ;τει_Ηrιτυτι;,:(1. τυι• C:ΞωΠ\)Lί'.οί1 f-\ίοι1. ο))_· υ:τι:� τι; ωωπvι;,:ί; ι)ι1\·c'1-
μrιc. Όω.ν υνυί.υγίtπαι. :τοιε; ι�:τ1iι._1ξυν υι σ;ϊοι-ι; υνcΊμωυ οτην 
Α νυτυί. ή zυι οτη Λ ί1υη. υνrΊ.μι:οα στην :τυτvίι"ιυ του %UL την Ευv<ίαη. 
<Ηfίηπαι η %υι.)ι)ι(ι. του: η Δί1οη είνcι.ι η :τvυοω:το;τοίηοη του ΕΊί1)ι
ομοί1 %(1_[ ΤΟ\' (1)(([Ϊ.ψιομυι\ ιωvί: ί;νι)C (Ι.\'()(_)(ιΠιιΊ;. Αί.λ • ι>(( ίστυτω 
zω η ίi)ω τιc: ουνί:τπι:c των c1.νομη1.ω.τr,>ν τη:. ll ωτι\1ιι οτη ι\ι)νυμη 
τηc ι:Ξο1 1οίυ; zω τοι1 :τί.οι'•ίι)υ. Ε:τιι')υίJΊ.LL την (ινι:οη. Χvηοιμιηοιι-ί. τη 
μημ1ν1i ΊUJ ν· ω1::Ξηοιι την ι:ι1η1ιιι_>ίυ τη:. Κυτ(ι f·ί(Ί(-)οc. -:ίνπω ozi.rψu 
τηc: ι:::Ξοι1οίrιc. τοι1 :τλοι'1τοι• zω τη::: ιι,(ωίυc. :τοι> ;τvozrιλi ί ο  π;νιzι'J; 
:ωί.ιτιοι.ι<'>;. ,,Ωοη'>οο. :τιστιι'1<1J». Ί'()(ί(f ιι ο Tu-:zύv. ,,:τω; ;,:uηΊ την 
;rυηυιΊου ιίJψι. η Δι'1οη ίzπ υνω)ι;Οι:ί την rι:τοοτοί.ή νυ ι:Ίαυιι"ιειΊοιι 
τον 1/.(Jίψο· ;τω: η c:τιοτιiμη. ι:::Ξυυοιί1ζοντυc τυι1; φυοιzυί1:; νομου;. 



()(f l ίλι ι \' U:Ί! 1.ιι 1ΟlιΗ1JΟl ι 11]\' {1.\'0ι _ _)(r):-Tl\'Jj ljl\'/r'Ι U.;Ίι) τη ()1/.\'()tJ(•J:I rι ! ιι_ι

"Ι.ΤΙΊ τη; ω.η::». 11 ί1/.{j(_)(l.{))J ((\'1!] \Ι;-Τ()','ι_ΗJ!l!(L
0
-.:ιι ;11vωοι1τf(j() TiJ\' ιί.:ιι

()(( ;Ί{i.(jU ΤΙ)\' :-T(jU.'/!lίl.TL%ι\τrjT!Ι.. 
11 f()(rJH(jΙl.η ιίχι1Οιυίι1 τιJt' TU'(/.l)(j ll\'((l ιί.! ι1Οιιιιι1 ιηηυLΌ'!(ί\')j 

οτην υ;-τιφrωυί.ι-ι1τη :-τωτη οτο lι'>ιι,Jι'>ι::. /·.ί.1 ι•Οι vιιι 1.<1J()L::.-. lι'>ι ω<'>ί::: 
οημυίνι ι Λοι1ι'>οοίυ. οη!(<ιινι ι 1 ί.ι.ι ιι11η ι.ιι.(Jι :-τvοοu.νιι.τολιιψοι1 . Οτuν 
μιλι"ί γιυ τrιν υνυ-rι.ιιωτητιι τοι1 ι'Jι1τιι.ω 1 ;-τιJί.ι τιομιJ11. ι·ίνιιι ιι υνι ()ι). 

:-τω; :-Τ()ιΗπιιΟιι νu 011ί.ί.ιιj)ί ι την 1.ι1vωvι.η τιωrι τη:: Π()/η::. ι.ωvι:: 
ωοτιJοο_ \' υ;rιψνητω TlJ1 1:: ΟιυιΊ; τιJΙ'. :\;-τιJ την ιαοψη τι1ι•τη, ιJ 
Τυγχοv γίνιτιιι {νυ:: Ι\vυι.μ(ινιι:: ;-τιΊJι:-τί.υνι,1μινο:: υνu11ιιΗ1 οω νιι,1-
πvο Ι.LΗψο. ·�-:μι ';'(_)(ιψιΊ ι'>ι10 ι.υv<ι%τηvιοτιι.υ ι'>οι.ιμιυ: το {νυ μι το\' 
τίτλο: «.-\νιι.τολti ι.υι :\ι•οη,,. το ι'>ι ι1τιvο 1υ· Τι)\' τίτλο: ,,1/ 1.ωνι1\1v-,•ιι1. 
ι:-τοι.1i». Ει.π :-τvοοιι {ψι 011μ;-τι 1%νι,ψε\Τ:: τι; υντιι.ΙιψιΊ::. ;ωι• {μι 01.11-
μυτίοιι ο;το11ι'>(<οντυ; τι:: ωωμοvιι L!:: 1(!)\' ()\Ιι) /.()0![(!)\' /.(Jl 1(1)\' ()\1() 
ι:-τυι.ιίJν. ιννοι,J τοι• :-τυvι·ί.Οοντο; :--:ω τιJ\' :-τrιvιJ\'ΤιJ::. 

Ι�rιΟ11:: ιίνω u 1/.υημ(J; 101 1
• :rιJ\' η .\ϊ1οη ι'>ιν {ι.π :--:rψιΊ :--:rψω υι•ιΗυ

οτιι.1i JΤ()LΗJ;-τ(,ι(}πιι γω νrι νιι,ΗJιι την :-\ \'<tτιJί.11. « Η ωτοvω τι,J\' 
Ινι'>ιιίJν». γvυιι ι ι, ,ψιι; ,μι ι'>ι,JΟΗ το ι 1;-τ(Jι'>ΙΊ','!lU ιν(J:: πvίωτιιJΙ' :-τvο
(f'Ιiτη. ;Τ()\ Ι X{(L [ίΓ τη (ωti ωι1 1/.((l !LΓ τη (f ημη 1011 ((','Ί'l:Ξί' τι:: ;-Tl() ll'(Ι.L
υΟηπ:: /.OV<'>r; τη:: 1111 11.ii::. ι'Jίι'>υ:Ξι· τον Γί)t1Jτιι :-τvο::: ;,,:(ι()ι :-τι.(ωμυ. Κuι η 
μυι 1οι%\] ιιι1ηi :τrvυιπ τι:: Οϊιί.υοιπ;. Τ<ι f-\οι•νιι :--:ω τι::: ιvημιί :::. τιιιvιfι.
�οντcι; ((\'(ψΠ(l:Ξί1 ωυ; τι:: (f ι•ί.r::. 1(( ι.ί.ψ(Ι.1((. τι:: ι)L(((flJί_)l τιι.{::: οι•νη

Οπι:: χω '/λιίωιπ::. ιJι.ι μι την :--:ί.υ-r-:Ιι των ιπί.ων ή μι την ιμ:-τοvιι.ι'ι 
ουνcιλλυγιi. υλλυ μfου οτην υvμονίυ τη; (ω1j::: :--:υι την Γ/%Cfί)<'>ιυ υνΗι
:τόχvιοη τη; Ειvιiνη::. Ε:-τvι)%ιΊω γιυ μω :-τvυγμιι.τι:--:η ι'>ημωι 1vγίυ. 

Ξιινιιοτυι.ιι(υμινυι τr,Jl)<t TιJ\'TlJ. μ:rΟί)lJ\Ίμι νιι νυ,Jοιη,μι ίψιΊJU τη 
οιΊyι.υση. :-τυιι υ:rU','l)(ψμι(ι. ι-:-τιμινυντcι; οτι::: ,')ιr((f υvι'; ιι\·ίψωυ οτην 
.-\νατσλη χω τη ..'.υοη. ο :-τυιητιι::. ι)Ηιν ιi.Γ:ι: «..'.ιν Ου οι 1νυ;rrιντη()ιJι1ν 
;τοπ». Κι lΊ\'((l ω.11ΟιΊ(f. :-τω::: %(ψι(( ;[ί_)((','μcιτι;,,:η ;Tl_)()O['(/LOY] (){'\ ' (fUί
\'TC(l cι:--:ι)μη :rιΟυνη· :--:ω τοι•τιJ υ<ι ιίλπω οτυ ','L','lJ\'lJ::. ;τω:: η Δι1οη Νν 
έοπιλc την ι.cψωϊι τη::. γιυ νυ :--:υω:--:τιιοιΊ ων (ινΟvr,J;-τυ τη;.-\ νυτυί.η:::. 
ιιλλϊι μϊJ\υ τι; μψrιν{:: τη;». Εινιιι ω ωωνω ;rιιv{αυ\υ τη::: .-\νωοί.11:::. 
ιιvοιυοι 1 τη; lΊJωτιι1ιι.1Ί::: ελπ•Οεvιιι;. ΊΞνιι :-τιιv<ΠlJ\'ιJ. ;-τοι• ίΠLJ ωπ. 
:-TU\ 1 ω εμνψtL)\ΤI'[ l) Τιιγχυv. f/.[L ','l\Tl υ:Ξί1Πψ) %((l ;-τυΟητι;,:ιίηεvι>. 

1 -1.τ, 1 rφ· Η/ ηιι,υωυ "Ι:Ϊ.ιΊ'llι,11,ι,. .,Οι.JΙ/ 1)(!/ ι 

. 
•·•
.
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, 

Το σημερα ...

Τοιι / . .1\1. Ι /(ι\ϊιγιωτ6ποιιλοι• 

- Αι. Θεέ μου 1 Πόσο με μαγει-,ει το σήμερα' έτσι στένα�ε %cιποτε
ένα; ανατολίτης σocrόc. 

Ε%είνη την ιi)ρα :;τερνοι:1σc ο ιαί.ίcrηc μ;τροοτά του. ο Αροί1ν-αλ
J:>ασίντ. ;ωτα:;τrί)(; το συνήΟιζε. μc ντυμαuιύ %ω ι')ισc'υ-:%ι ζητι6νου. 
Α%ουσε το λόΊΟ %Cίl :ωντοστάΗψε. 

- Γιατί σε μαγει:,ει το σ1iμεvcι: vιiηηοε.
- Γιατί είνυι σ1iμεvα' α:-το%Ι)ίί ➔ψ:ε ο σοιrό;.
- Κι αίιvιο. :;του bc Ηα υ;τcιv;ει το σήμrρα:
- Θα ιι:;τάυ;ει. Θcι;ι:ι γίνει το αί1ριυ 01iμεvcι Ιοιψc τη στψν1Ί μcι;

στι'(μ1i Ηα έιουμε ένα σ1iμcρυ. γιυ νcι. ευ<rvανί➔υί1μι ω πλυι1οιιι ;cψί
σματα. ;του μα; στέλνcι, μα%ί)ι)Οι1μο;. ο I Ιvυcrήτηc. 

- Κ · αν ι')εν �ι:-τυvείc να cιχrvανΟcί;:
- Κάτι Οα μ:-τοv<i). υλυ{να zυι zάτι Ου μ;τυυ<iJ. υπωψίνπαι ο

00(( ύ;. 

Όταν η ι')υτιz1Ί σocr ίυ υ;vηοπ-ι)παι. zui.<.J cίνω \' α<f'ήνουμc %ω 
τη\' Λ\'ατολ1i να μιί.εί. 

(« ι\ι'ι ίΙ /;OT(U» ( 1/1/J()(,(}J 

ΣημΕίωση «Ιί.ισοι'•» 
Ο ιι'>r)σ%ιιί.οc AvτrrJ\'(();- Αι)!_)Ι(ΙνtJ,,οι ιλu;. οτο /1ι/1λiο τοιι «Ο 

ri\'Oιjuαu; %Ul η �ωιί» %Ul στο %Ηf(ι).υιο «Η ιιιτι ι;ι'rο,. πιυι; 1ψJ.((rΊ τι; 
,,ιJuii,,ufJuπι; ;ιιο νrι ει'νω [\'(ΙC (ί\'Οuι,πuc cιιτι ιιιίc. Πuuc το τΟιοc 
του %U(υλοι'οι 1 ,ιίΊ)LΕ/U\'ΠΙΙ: «.-4κόμη δια τφ' 1:πίπι•ξο' της ατομικ,ίς 
η ιτιιχίας. Είναι ανάγκη vα ζιΊ καv1:ίς Ι'Ις το παρ6�• και vα απο}.αμ/$(ί
�'ιΊ τηv χαρ/r. της παροι'•σας στιγμ1ίς». 
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«Λάθε βιώσας» 

Απυψη γω τη ί,ωη, ;-ωυ Ου,ιv11Ο111.ι υ;-ιι) ;-ωι.ι.υιI; ((\'(JΙJ(1J.τu11c ωc 
«(')()'(llU». Νυ ζπ; 011]\' ωι(tνιω, /!ιHJLC \'(Ι. <)l\'lLC οτι'J/() 11 \'(Ι, :Γl_)<J/.((
λrί; τιJ </ Οι'>νο. (.\(t0l': UL>l_J. τοιI ί.ιινΟ(ι.νι,ι, ;τυιI, ι>τU\' 01 1ντrι.οοπω 1υ· 
μπο;ή, 11]\' μπιι.τvί;ιrι οι ιηΊιω. l�L(;JO{(C: \'(Ι ί,ι ιc. Τυ ιJiιμυ ίjίl Οίοιι 
l':-Γψ(}ημιι.τοc). \iίι. �ι ι; ιαωJυτψJητυ. 

i\Ιι τυ::ΞιI των« Ι ΙΟιι.(ι)ν» 01 1·(ΛΗΗ/ ων τιι1I 1 Ιί.ω•τιι.v;οι•. ;-ιι ιΗλιψj-\υ
νπω ί{(([ τυ: «ιΊ ι.υί.(ι)c ιΊl}Ι]Ί<ιι τυ i.uOl' j-\ιι:)()υ;"" 

Η ί'ννοιυ τοιI «ί.!tΟι j-\ι(ι)ου;» ιίνιι.ι. ιηι ,τvι:η ι \'ιι ιι.:ιιι<ι ι 1 1γt ι (J 
(tνΟvω;τυ; τι; μωι>ιc αιι'Jιω::Ξ.ιιc. τιc ;-ωμ;-ι(ι)ι')ι ιc ι-.τιι'Jιι::Ξιιc. τιc :-rvιι.
�ιι; αιίνl'; ;--(()\Ι ;--[l_)l)%((λι)\ 1\' ((\'1l()L)U!HΊC. ;ωιι ΤΟ\ 1 <)lU1(ψU.00l)\ 1\' τrι 
γυλιΊνη τιJ\ 1 ί{ιιι την ι<υτιι.j\φυζοι1ν Η; το ι;τι:τιι'JlJ των ιινοητι1J\' :-crι.ι 
των υιι (;HLOTlιJ\'. 

Ο Οvιηω; έλι-;ι: «ιΗ..:c \i\il 111,ιlc φιi ΙΙίΙltι� 1111Jι·iι.:11�ψιι.: lclιlliι»: 
Λιν {ζηοι ιω;ημιι αι:ινυ; :τυιι γ,ννηΟψι· :-cω :τωυνι ιαιψιι.τηι,ηωc. 
Ο Μ Οj\ιι'Jω; l'ί:τr : «cι·cdc ιηilιi. tχ:ιιι.: φιi lίlιιιίl. Ί>cιιc \ i\il »:11 ιοτίι11π 
μι, αl'ινο; :TlJ\.' %UJ.(( %l}\1ιιτψϊ, :-cui.rι {ί,ηοι. 

Το μ11η1ιιιι τοι1 «Λι'ιθι· β1<ί,σιις». ιίνω ιι σt'μν(Ίτιιτιι. ;τ(ιι• ;τρ{;τιι νιι 
έχιι ο ι'ινθρωπος κιιι ιι τιι;τ�·ίνωσιι. Όσο Ηνιβιιίη-ι ο άνθρω;τος ;τνιι1-

μιιτικι'ι. τόσο γίη-ται ;τιο σιμν•Ίς. πιο ιιλιιθιηΊς κιιι ;τω ιιll(iρι 1βος . Ο 
Llι>%l}ιιτη; ιΊ:τl' οτην ιι:τυλυ·ι'ω ΊlJΙ I: «Εινω ντι)l):τη νιι <ιvυντι(ΓLc :τωc 
ο· (t:τσι<τηοπ::: υι�ι1 μ:ωvιιc :τιι>ω<ΗJΠl}U ιvημυτυ, ι'Jι)::<ι ι.uι τιμlc ι.ιιι 
\' cιι'Jιιιιι ()ι1π; ·:ιιι την ω.ηΟιιυ τη ιrvονηο1I ι.ιιι την πί.ιω:τlJιηοη τη; 
ljll'f!J; 001.1. 

. . 
.... .. .. 
. . 

Η aιL)ΠY,llΠTIXI/ (( ιλ/υ [[ \'(1/ ,ιιια Ι'\'(ι)UΙ] I/J/ 1/(ιJ\'. aιOl' .τuλι'· σ,ι(f\'[(( 
.πιυοι•οιci::πιιι u· ΠΙ'Τ<J\' ΤΟ\' χιJσ,ιιu. Λ/ονrt;α ,ιιπrϊΞι• ι)ι'Ο Ι/'l'/(!J\' .ιιr
τι; /ι)ιι·; πυετι'; ,ιι.τουει IJ ιrιλlrt \'(( Ει'\'((/ ,ιΙ,_)((:1,ιιrιτιχη ),:(11 \'Cl ι)ιπυπrπι. 
Οι .τυcι/,ιιατι;,:uι' φλοι ε.τηυιcΊ;u\·ται π,ιιuι/-iυ/π .

. \Ιιιιιιr,ιιιι Ι>:ιιηι ι--.-\ι•rι!fiιιι:υιιιι ιιι,, 1/.ι) ... </Jι":::f/'· .. -\ΙJη\ϊι / 1)(,..ι. ,ιιί .. 381 



122 «1.\ILOL» πι'�;ιο: 2--10 

Η δυστυχία και ο στοργικός 

και συμπαραστάτης Θεός 

Δύο συμβολικά ποιι'ιματα 

ΤΡΕΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ 

Τοι• ,)ιυυη,ιιοι• 0I•;';1υrιιι ιΊι %111 ,101 ητη 
Λ/. ι\Ιιιιτιιιλι,·;,% ι /8(12-/(}-12) 

Τuπ; χο.70Γ:. λ ι •;1ιψ';:: 
JΊUΙ' (JT()\' XU<f,110 ,110\'0l.{C ... 
Κuι τι; τυπ; τιc σχότιι)(J(j\' 
/Ίιι \'(f ιr)uιίν[ τι ϊχυιι(>U\' 
Χτη\' 1/.(ψ,){(J T0/ 1C. 

Κω τηc ;τuο1τηc η 1/.(ψι)ιct 
Ι:Ί•τι ιι.ι'u ιjτον -;ιμrί.τη· 
Κι ιϊ7οι ι ει.ι ΊΟη το ω,ιιο τη; 
Tulu (( ι'i)ιο σιr ιιυι ::.((ν 
Trj/(f. 1.UΙJ\ 1/(J, 

Κω τηc rtλλη; η ϊ{(ψι)ιrt 
Κ υ.λωσι ίνη ιjτοι· ;ιιμ(ι.τη· 
Κι ό,70/! ιι.ιίΟη το υιιιο τηc 
Τι__;/α rφl'rίί{Ι(; /-!Οu::.rιν 
Τι__Ψ1 1-ι__ιϊιι·ιο. 

Κοι ιπη:: τι__J/τηc η 1/.Οι__!ι)ιrΊ 
Δι,rπι 111Ίι ιjτον ;ιι·,ιιr,τη· 
Κι 1),701 1 σι ί()η το υίμrι τη:: 
Τι__ιιι; Αι__!Ι.ri-,,-,,ι'ί.οι ϊοτυον 
Τι__!/υ 1-vονι 11. 



ι\;ιιJιί.ω; - \1υϊο:: Ιοι,νω:: 20()() 

1:ιιμιίωσιι «Ιλισοί1» 

12 Ί 

Ι:Ί; Ti/\' ΟΙ)/((/ο 1:))_η\'Ι%ιj ,ιιι 11Jι;,-:ιj ,,r(ψιr)οοη, ω rιιr)ι υ:rοί.rιιΊιι 
,ιιι;ι(ιληc. τιμηc,. Ι�Ί; ΤΙ)\' ί.rιτψιrι Τ()/' Λο;-:λη.,ιi!Ι', το rιωι ιι:rοπι.ιι 
ιπι!L/Γι'ο ιιr)ιr((Πωπο ,ιιι· οι•τιjι· u11ι•r)["()1/1ι'ι'ίJ. () /ηοοιΊc, επι·: «/Ι\'/(}{}/ 

ί{L)(J\'Ι/Ιι!Ι ιιιc, οι ιJψιι;». (λ/οτ{Ι_ ι, /{ιJ. 

Α,Τ() τη ;ιιι r)/Ι() r)ωφ1 1Ι(. Οιι__>,ι{(Ι /l!ψ/((ι__)/ T(!L)/((, 
r1ι·ιj1φαι1· χ· ΙΊΠιιλrϊΞr11· ιπι>Ι' Ι Ο.ιωτιJΙ' τυ .,rJr)ouιrι. 

Κ · ΙΊ,ΤΙ' το .τψ,°Jτο, τυι',1101'ηι; ι-,ιιτυο:: (JTO Οπο ω1 1 liuo1•1J: 
ι�·,ιιι'\'(J , ιι · ι/iyολι· 1/ Χ(ψι)[(ι //(( το ι)ι;,ω τη:: .ΤΟ\'(). 

Κι() Ιlλrιιπη; rποχυιiJψ[Ι': -- Οι 1 π (JTl/,111/ ,111/ /0\'I/C." 
οιΊψ· 1·r1 yιι'!'ι; /-irιλοrφ,ι Τ()\' .,οι·ο τη:: ιϊι ;·ιιι1·11::. 

Κ · ε{.π· χrιι τ · πλλο. τψ-,ιωι·τrι:: εμ,ηωc. οτο Οι'iο τοι 1 Ουο1·,1: 
- 1�·,ιι ε\'(ι ,ιι · ιj-iyολΓ η ;,-:rιυr)ιrι :'ιrι ;,-:rσοιοι· .:ΞιΊιο .τιJ1·0.

Κι ο 17λrωτψ: u.το;.{υ/ΙJψ,ιΤ: - /:ΊJι• ,ιιrι::ι .1101 1 μπι·ι·· 
τη:: ΙΊ'ιJ.Τλ((/\'Ιrι:: Τ(( r)rιii(_)l'!i. r)ιχο ,1101 1 r)O;.{Ul'!Ι LΊ 1·r11. 

/ωr11·1·1ι 1/ι>ί.Γ,ιιl/ ι,,_-\λrι/irωτι>rι». ι;-:,\ 1 \ Κι,λί.rι,_,,,:. -\ΙΙψ,ι /1}/..'> 

Στοχασμοί τοι1 Αγγελου Τερζάκη 

.--\ Θπ' ,ιιοι•! ,T()(J(( J-iυ(Ι)μιχπ ιευιrι Χί_)(IΤ((\'[' T(j ΙΙΊ,__)()Τψ(( ί.((j)((Ι,_)(1. 
* 

.\Ιυ; ((\'(ίUΤ((Τ(:!\'Π ΤΟ;'!';'()\'(); ΤΟ/' Ηcι1·πτυι·, Ϊ.ΙJU,l/0\'0L',IIE' 0,11(:J; οτι 
ΙΊ \'Cil τιJσιJ ι.ι ι,σωλυ;-ιχu υσο μιιι ;'1'1·,·ηυη ... 

(« \πι f:,rrιu» .. \ ι_ΙLΙ)Τι>Ι':'ΙΊ'Ιϊ/ /<).)'{)) 
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ Α.ΡΧ.\.ΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣθΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Ο Σω:-<vcιτηc:: εί;τε ότι ο crHόνoc:: cί\'αι μία πληγ11 τηc:: ψυχήc::. 
ΣΤΟ/JΑΙΟΥ (Α,·Οu}Δyιιι. ΛΙ-1. S) 

Η ψυ;11 ;τάσιει α;τ() <'Jυο λο-rιιίJν :;.αχά. Το ένcι το λένε οι πολλοί 
χcυία χω Eί\'UL ο;τιιJΟi)1j:-τοτι: φι11.ιχ1j αυvιiJστιcι- το άλλο το λένε αμά
{)εια. 

/ /. \Α Π2Λ'Α (Ιϊμrιιο::.. 8ύ ιη 

Οι μεγυί.ι•τει)ΕC ασ!·)ί"νειεc:: τη; ψυ;ήc::. πvέ;τcι να { ·Jεωvήσοιψε ότι 

ιί\'υι οι ι1:-τcvf)οίπέc:: ψ'Jονέc:: χω οι ι•πvf-\ολι:-<έc λι);τcς. 
1/.\ΑΤΩΝ.-Ι (Ιϊ,ιιrιιο::.. 8ύ Η) 

Η ί.ι•;τη ιίναι ;τcψάί.υση τηc:: ψυι.11:. 
/-;_ \/c"ΑΝΘ/-1 ιΑ,·ΙJι,},. l"τιι/ίωιιιι. /JI-/. 59) 

Κ cι{)ε ηί)υνή 11 ί. ι•;τη εί νω σαν ένυ XU.IJ(I ί που χα(·)ηλιίJνcι την ψυz�'1 
οτυ σιίψυ. την ιoi).rj ε::τ(ι.νu1 τυυ. την χύ.νιι εξcμ __ ηημΛ τυυ χαι νομίζει 

<'ηι είναι cιί. η!Jι ν(ι. (Jou ι1;τcι·tοvιι•ιι το οιί>μα. 

11. \ΑΠ,2.VΑ ιΦαιι)ιιJΙ', 8.1 /)) 

Η υχυί.( ωίυ οι•γχί.ονίϊ.ιι την ψυ;ή. ύ;τως οι 6νφοι το ;τλοίο, που 
το ιι(_);τ(1.ζοι 1\' :;.ω το vί1.νυι1ν α;τύ ι')ω χι από zει, χ6νοντ(ις το νυ μην 
ι1:-τ(1.χοι"1ίl οτιJν χι1f-\ιvνήτη. 

/: Υ 2.ϊ: Jjj() )' Ι Λ ,,ΙJ. 2.·το/Ι. ::, 17! 

Η υχοί.υοίυ οτιc ·(cννη11'1οιcc υ;τοί.c,.ι',σιιc χυτυνΗ1.υ ιιυυ<ίJοτια 
τηc ψι'!.11;. 

//. \ΛΠ2Λ'Λ ιΊΊιιrιιιι::.. 8fι /)J 



Λ:;τιψ.ιοc - ΜιΊϊος - Jω,vιoc: 2()()() 12'i 

ΛΥΟ LYNTl ·Λl:LTl·.L TIIL ΙΙΝΙ·Υίl.ΙΛΙ IKIIL 111,00\ΟΥ 

ΑΓΝΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΙΙΕΙΝΩΣΗ 

Γ()ι' ,\/ιι;ιιι-,ιι ιι Ι>.ιι1·rι 

Λcv μ:;τψJιί ,ωνιί; ν' <Hf ι>μοιωΟcί μ · ϊ),ΤL ;:!Ί γ1\J<1> ωΙ', ιι,1ψ:: ι ::Ξυ
γvωη ... υιΊτι υ ΘιΊΊ; μ:;τυvιί ν<1 γί\Τι υντιλη;ττι'\; υ;τι) Γ%ΙL\'1)\' :το11 i)L \' 
ι:ίνω U'(\IL); οτην χ<ψι1ι6 ... 

Αλλ6 υ ι1vόμο; :τvυ; την ιξυγνιοη πνω Ίl}U/ΙΊ::: r.<ιι /ψι<i;:ιτrι.ι 

Η)λμη. Γω ν<ι <f τ<iοπ οτην τcλιΊυ <1'(νι)τητ<ι ίνυ:: cι.νΟv\Ι)�ω:::. :Τ!__)ί';τιι νυ 
ξυι ί1γ[l <ΠL) τ<ι αντιΟπο ψιΊμυτυ τη::: υΊ'<ι:τη::: r.ω τι>1 1 1ιιοι>1•:::, τη::: 
01 1μπ<'ιΟι:ι<ι; χω τη; αvτι;τϊιΟιΊυ; χω πρί"πιΊ νΗ ι-ί,·ω τί"ί.πα ι).ιί•θι·
ρος ΗΠ() πiιΟιι στιι σχί ψΙJ, στο λιΊγο ΚΗΙ στιιν πρϊιξιι. 

l'νωvίζω ;τω; ι)[\' cίμω 1/.(ίΤΟJ.Ο; U\ 1Tr']; τη::: Tl_)Ll/!\; ιι·:νοτητ<ι:::. 
;τ(.ψ· ω.η την ωωτϊαο11οτη :τl}ιΗη<ΊΟιι<ι 1ιο11 '/L<ι \υ την <ιτιιιJι,ι· ι,,ι>Ι' 
γι<ιτί οι έ;τιιινυι τυυ χ.ϊJομυυ ι,ι·ν μο11 r.u\υ11ν ι111.υvιοτη1)η :-:ιιι μιιί.ι
οΗι πυλλt:: <rovr; μο11 (f!ι_)\'()\ Ι\' λιΊ:τη. ο 1,ιφωηυ)::: των ;τιι()ων μι)\' 
ιμιίνπω ;τολ1 1 ;τω ι,ί10ιωλυ; ο;τυ την χιιτ<ιχτηοη τυι• :<1)ιψ1JΙ' μι τη 
<)ι1νιιμη των ,);τλων. 

Ότrιν 'Ξα\'((','\'ι_)tοίι οτι:: Jνι,ιι:::. ;τυί.λι::: ιι υψ::: ί'\'ι>t<1Η)U \'<ι .:.ι•1\·τιι
\Τ\101 1ν τ<ι ;τϊιΟη ;ωι ι υχι\ιη ιιωi.ιυζ(ιν μωυ μιJΙ'. :<ι ω•τιJ 1ι· 1:-:ιι\·ι \'(t 

ωοΟcινΟι iι μ ιιι τιι;rιΊ νι,Jοη, <ιλλϊι Μν μ · <ι:Ί ιJγυηπι •οι-. Οι ιιι >:<ψιωιι-::: 
μυ11 X((l Τ(( ;τιΊι_)(ψ(ίΤ(( ;του αυνιι μο11 [ί)(ι\Ο(ί\' μl";'((Ϊ.ί) J.Uι_HL. Ξει_Ηι) 
ϊψω:: ;τω::: έιω \'(( ι,ιιιτι_1ί"'Ξω ((/.Ofl)] [\'U ()\ 10,ωλυ μι)\'();τ(ιτι. Οιι lΊΪ.ω \'(( 
l'ίψηi"[\'lΟΤ(;): lHHJ [\'((:: ηνΟι_1ω;το; ()[\' Οcωvιι Τι)\' ('((\'Τ\) Τι)\'. ω•()ι)ι_)
μ ητιι. τυ1 1 πλπ1ΗιιιJ ανι'ψι:ο<ι οτον ,-:ι\ιηω. ι,ι·\· \':Tίt(_)/l l οωτηι_Ηυ ','L 
ω 1τι')\', 
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flΡΟΣ ΤΟΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Eri,· οι υ;π-τητο( α,-α;ιη,Ίυτε; t;οι1 1· {;ιψ1· ;:(ποιο .ητιψrπι;:ό χε(

,ιιε,υ ,-το).ιΊτι,ιιο. ;:uτci τη /Ι'!ιΊσιιη τοι•c .. τοιι ,·υ ,ιπουι-( ,·α σι1,ιι(iciλλει 

rπη,· η(Jι;:ιj ;:α).λιι\J;τια .• -τοι• α.-το/Jλ{-τοι•ιιε ιί rπη,· ,-τ1τι1μ((τιχιί /'ν(ΙΊση. 

μ.-τουοιΊ,· ,·u μαc το rπουτεΟ.01 11· ,·u το ()Ι},ιιουιπ\Jοιιμε. Ε(tν πΊ'Cίι 
με/6).ο οε fχτcωη. Οα ιια; ι-.-τιτυϊι;ιοι•,· ηι το υνΟολο;·ιjυοιιμε. Α,· το 

;:ι-ι',ιιι-ω ειΊω rπι5 ;:cί,τοιο /!ι(Jλι'ο ιj .-τα?ιι5 /Ίη,ιιου(ειιμυ. ,-τrιψΊ.χληση ,·α 

,ιιrι; rη•υ(rι'υπuι η .τη;ιιί του. 
Ε.-τ(υη;: με LT()/((rrfuoν Οrι λα/Jcιι',·υμr ;:ι(,ιιε\ϊι. ,-τοιι ωrουοιΊν α-τοι

rωιj,-τοπ ()/ ιjyηση. εμ.πι υ(α. ,του urr ουο ι'1 1· .Τ\'LΊ •ιιrιτι χrί yιγοl'<iτα. ;τοιι 

;:rιτrt χυιυοιΊ; ι'Ίη,ιωσιειΊι>ι•με. ό,-τ(Ιι; .τ.;. τφ· ,πυιrrημη ,)ιιί;'Ι]UΙJ για TIJ'' 

ΤοιιυχιηοιΊJ.α. ,ιUl' ι(()[ ίΠΟ\' ιΊ,ηυ τη; τη ΟΧΟUιJ,ΙΙ{νη ,ιιητ{ι!(( τη; χrιι
ε.-τrιληΟειΊτψε το ι>,τιυο. ιj τη Ουιιμriυιrι rιrr ιj;,ηση τοιι λο:1οτιΊ1•η 

ΔημουΟϊ\'ΙJ !3οιιτιιψi οτο .-τεψωιι{νο πιί;ο; ιιε τ(τλο «Η μri,·τισυα». 

Ο «!λιυι5c» 

Οτrο· .-τ(Οrοτ ο Υιι5c τοι• ΘεοιΊ ,-τriνro οτο rπuιιuri. ;τιj;ιι· rπη,· 
Α:οί.rι,;η 11.,111or,1c ;ιιο ηι. /-J;ι(ι.ί.ιΊ ί:.rιJ ι5ί.οι•c τοι•; ;,ωί.rω,ιιι'νοιι;. Τt5π η 
Κι5ί.rωη. rπη ιJ;:{ψη .ι(ι); r)ι Ου εϊ;ε ,ι/(/ υ,ιιrιι_πrολοιίc. :.ι'ο,-τrωι οι /1<η
/Ι)Τ<> .τοψπ<JΙ'<JΙ'. Κω ο Σι,ιτιjψι; υτη r'!ιrι,ιιrιυτιιυ(rι τη;. τηc ι·(;τι·: 
"Ι ιrπ( /iι J//rίc: Θιι :.rι,·ιιyψι'οι ι c .-τrΊί.ι ,ιιι ω_J/ιJντοι ι;. ιι,τυιιι_ιγοιίς:. 

r)/1/.(((JΠC 1/.((/ i.urτrir)Γ:: (Ι)(}.ι()/1 \1(/ :_((\'({(_)0(1) ... » 

.\.Τι>ιJίι>;'Ι Ι(0%/ (,,_.\,iιί. Ιfι>Ι /-:ιιι_JΙΙΙ/ΙΙ::_f,){( "· /11 ΤΙΙf((!. Μ.0.) 



ι\;ιι_)lΙ_ιο; \ΙιιΊΊ,::: lι>ι,νω::: ?O(XJ , _,., 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τι> νιο .\ισι.φι;,:ι1 LΙ 1μΙ:ιη 1ί.ιι> τη: (:)ιιΗω<r ι;,:1I: J·.ruιι_>ι ιιι::. τι, ι,:ιιιω 
;η_ΗJ{/.1 1 1111· r ι;τι J τη 1 'ι'νι;,: 1Ί L 1 1ν{ί.π 1ι1η τη:: 2μ(.:()(J() /.< ι.τιι.Ι_)τωΟ11 ι ι:: οι• ,μυ 

ω:: ι:Ξη;: 

Ι'ινι;,:ί>; Ι'ι_>ψLJΙ<ι.πο: (Ιl ι_>ι>ι')ι_>ι>;): 1 ι<,Η_>-,1ω: it/)ι_>tJ:: 
1 Ιι)()ο()πι>; Ι'ι \'. l ij<ψμ. (...\\'ΊL:[Ι.}lΗ<>Ι_)()::): 1-.ί.ινη /.(ψ:1()\'1_)1/ 

Τ((μίο;: f'--Ιιιυλη; 1·1_)11-,·ι>Ι_)ίι>1I 

l'ι_><tJtμ<ιτΗι; ιοωΠΙ_)l/.ι>Ι1 : Κι_>1'0Ίίtί.ί.ιυ lωU\'\'L<>ι>Ι' 
ΓΙ_)t ψμυτ{υ: ι·::Ξι ι>ΠΙ_)L/.ω 1 : 11 υνυ-,1 ιωτ η; 11 υ:Γί ωί.ι ω r η:: 
Ε;τιμ ιληηΊ:: \Ιί.η; « 1.\ liUY »: Χιιι_Ηιί.rψ:-το:: \ Ι;τιιι_Ηιι.i.η:: 
Υ;ιηIΟ11νη j1φλωΟψ.11;: ι-\ο;τrωιυ. Κωοτοj)<ωιί.η
Υ;τι 1 1()11νu; μ ψlt\'U",'\Jlι<f ηοη;: ...\ νι')ι_>ϊυ; ι\ IUl_)l νο:: 
i\ 1 ί-1.υ::: Κ ωνοτιιντ ί \'ι >; 1.1_) )]",'O(_)lU<> η; 

Ο ιιι>. 1 Ιιινυ-,1ιωτη:: .-\ \'(t','\'t,HJTUI'. ;το1 1 ι:rι Ο!Ίι_)(t ί τι•>\' ;rι_!\Jοιιι ι ι_Η 
τι; ι,;� ηvωίι; 1011 οτην Θωοο<r ι;,:1Ί 1-:ΊίtL\_)ίΊ<ι.. Ου ι·Ξ<ιι.οί.1>1•Οηοι ι ;,:ιιι 
ιι: το μιι.ι.Ο\' την :τvυοιrι>ι_Ηι τυ1 1

• ω:: ι-;τιτιμυ:: IIΙ_)ιJ!Ί')ι_>ι>:: τη:: C::>ιιΗ!ι>

ιr l/. η:: Ετωυωι;. 

ΒΙΒΛΙΑ ΙΙΟΥ .\.-\Β.-\\ΙΕ 

L \l'-\NTOL Ιlι\Υ.\Ι ,..\�: οι XOIΊ·:YTl·L 
1:κ \Ο�!-I� «\1-\1-\\ \l'OL". (-)l·LL·\ \O'slKII 1 1)ΨJ 

1'�2Ξ.-\:'-JΙΙ ΙΙ.-\'ι'.\Ι·.·\: Τ -\ 11-\1'-\ \l lll(J\1I•.\.\ ι ι ιJ-, ΙΨJΟ1 
!- Κ. \OL l· IL "\ 1.-\ 1.-\.'s.\l'( )L "· (-)1· L�Λ \()', 1 Κ 11 l l)!)l) 

\IKOL .-\. ΙΤ\ I-\�: 11 Ι.\ΥΙΙΙΊΚΙΙ LKI-\ ΤΩ\ 1 H2\II ll'IK�2\. 
ΙΙΟΥ\Jς2_'-; ΊΊΙ� IIOIIITl'IΛL !'�Ε.-\.\.1I� �- II.\'ι'.\Ι. \. \ΟΚΙ\1I0 
1:κ \Ο� I-Ί� ,, f-!'Ω \10�». (-)1 �2.\\0\ΙΚ 11 2000 

ΙΊ.-\\\1!� -\(-) -\ \.-\\!ΟΥ 
1--1 1-.\.,��Ο\'Λ �ΤΟ\ .\ΙΩ\'.-\ ΤΟΥ ,�-�- 1� \ \LLO\'\ ι ιιι;ι; 



ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

τα Γραcμία του της Θευσ. 

Εταιρείας Βουκουρεστίου 

25, α · όροφος Κωδ. 106 

71, είναι ανοικτά κάθε 

μέρα από Ι 0.30 - 1, εκτός 

Σα��cηου και Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 
/ 1 υυu.χu.λυύμε όπως u.:;τυ
στέ),λπε με τu.zυι'χ)Uμική 
ε:;τιτcηή ::τQυς: Πεl)ιυ<)ικόν 

«I ΛΙΣ Ο Σ » 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 
106 71, Αθ11να. 
Ε:τίοη::, υ:τοοτϊλλπε με τuu.
:τι:.:ι;,:�j ι;τιτu.Ίή μι'Jνο cι;: 
Θι�Jου<ι ιχή ι=:τωψίυ, Βου
;,:,υι1ψοτίου 2.') , 106 71, 
ΑΟήνu 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάχυνθο;: Παν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. Κουχου[)ίνος 
Ηοάχλειο: Μ. ΛασηΗιωτάχη 
l<ι�ννηνα: ΕλευΟ. Τζομάχω; 
Κέωωοα: ΚάQολος Αγιούς � � 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
ΛάQισα: Ισ. Φελλοι)ς 
Ναύ:;τλιο: Χαl). Μ:;τάραχλης 
Π6τρα: ΑΗ. Κοντοσc'iχης 
Ρύ()ος: Αντ. Βrυyωτής 
Σύοο::,: Π. 7.ψ)υ.ιι ωνίτης 
ΧuJ,χϊ')α: Δημ. Δημιψtλος 
Χανιά: Ι-:μμ. Νοc')uψί.χης 
Κύ::τuο:;: 
ΑΗυν. Πυ.,--τυ<,ίχ;τουλος 
Δ. Γρ. Αυξεντίου 2() 
ΜΕ'(C(ί)Ο Δί:;τυ 45(> 
Τ.Τ. 6021, Λ<J.QVUi{.U 
Τηλ. 046545 Ι Ι (Οιί{.ίυς) 

Εί{.τ\1:τωοη: Μιχ. Τσωδής - Ν. Κουτσοδι),ντης
HoιiJ: Κωνοτυντο:;τοί1λυυ 1, Β - Ν. Λωοιυ 

- . Τηί.. "17.15.5()5 - 57.12.001



Η Απόκρυφος Εξέλιξις της Ανθρωπότητας 

C. JINARAJADASA

Η πιο ολοκληρωμένη και συστηματική παρουσίαση της 
διδασκαλιας της Θεοσοφικής Εταιρείας, έγινε μέσα 
από αυτό το βιβλίο. Περιέχει 109 πίνακες και διαγράμ
ματα, ώστε οι βασικές έννοιες να γίνουν με πολύ εύκο
λο τρόπο προσιτές στον αναγνώστη: 
Η εσωτερική εξέλιξις της Ζωής και της Μορφής • Η 
Άνοδος και η Πτώσις των Πολιτισμών • Οι 7 Κύριες 
Φυλές • Χάρτες της Ατλαντίδος και της Λεμοuρίας • Οι 
Νομοι της Μετενσαρκώσεως και του Κάρμα • Οι 
Αόρατοι Κόσμοι • Ο Αστρικός, Νοητικός, Βοuδδικός, 
Νιρβανικός, Εναδικός και Θείος Κόσμος• Ο Άνθρωπος 
κατά την διάρκεια της Ζωής και του Θανάτου • Τα 
Αορατα Σώματα του Ανθρώπου• Η εσωτερική εξέλιξις 
της Υλης, της Δυνάμεως και της Σuνειδητότητος • Η 
Μεγαλη Λευκή Αδελφότης • Η εσωτερική 
Διακuβερνησις του κόσμου • Οι Μεγάλες Μυήσεις της 
Αοράτου Ιεραρχίας • Οι Εκδηλώσεις και το Έργο του 
Λόγου εντός των Αοράτων Κόσμων • Οι Ατραπός της 
Μαθητειας. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Ταχυδρομικη Διεύθυνση: Τ.Θ. 51 134,145 10 Κηφισιά 

Τηλεφωνο: (01) 86.63.591 Fax: (01) 62.50.513 
http: tetraktys.cjb.net e-mail: tetrakty@otenet.gr 



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

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓrΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ιχωρfς έξοδα αποστολr'Ίc νια nαραννελιεc συνολικr'Ίc αξίας ανω των 9.000 δρχ.> 

Ο ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (Παnύc) ............................................................................................ 2.300 

0 Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ι·Avvu Μnεζαντ> ......................................................... 1.800 

□ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Α. (Ρσζέp ντε Π 'ν) ..................... 2.500 

□ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Β. (Ρσζέp ντε Π εν) ..................... 2.800 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ <Ρσζέp ντε Πέν) ...................... 3.600 

Ο Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ <Στέpγσυ Χp σύσn) .................................................... 2.500 

□ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΡΥΙΔΩΝ (Υβ Μnεpτσύ> ..................................................................... 1.700 

□ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Κ. Λεντμnίτεp) ................................... 3.000 

□ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ (Όσβαλντ Βίpτ) ....................................... 3.700 

□ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ι ·οσβαλντ Βίpτ> .......................................... 3.600 

□ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ <Όσβαλντ ΒίpτJ ................................. .4.800 

□ ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ <Ν σ 16) <Π. Γpάβιγγεp J ................................................ .4.000 ι 

□ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Α. (Η Βασ ιλική τέχνn) (Ελιφάc Λεβι) .............................. 1.700 

□ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Β
. 

(Τα Μυστήρια των Ι εpσφαντών) (Ελιφάc ΛεβίJ .... 2.600 

□ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (Ελιφόc Λεβί) ...................................................................... 1.900 

Ο Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ <Κ. Ζιναpαζαντάζα> ........... 4.000 

□ οι ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΤΡΑΠΟΣ (Κ. Λεντμnίτεp > ................................................. 5.500 

0 ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παnύc) .............................. 4.700 

Ο ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΚΑΝΙΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παnύc > .................................................................. 1.200 

00 ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ (Φp. Χόpτμαν) ............. 3.300 

ΟΜΥΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ (Στεpγσυ Χpσύσn> .............................. 3.500 

□ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ (Φpόντc Χάpτμcιν) ................................ 2.100 

□ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ <Χ. Σ. Λισύιc) .... 2.600 

□ Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Χ. Σ. Λισύι c >  ....................................................... 3.200 

□ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Μόνυ Τσίλαp) ............................................. 1.700 

Ο ECCE ΗΟΜΟ <Λουί Κλώντ ν τ ε  Σcιιν Μαpτέν > .......................................................... 1.100 

00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ε. n. Μnλαβότσκυ> ........... 1.400 

00 ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜJ>.ΓΟΥ (Χ ·vpu Βαν Νταικ) ............................................ 900 

□ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ <Α. Σίνν ετJ ..................................................................... 3.000 

Ο Η ΜΙΚΡΗ ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ (Κ. Δεστέφcινσυ> ............................. 2.000 

Ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Κ. Δεστέφcινσυ> ...................................... 2.000 

□ ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (Τζον Πίκεp ιvνκ) ............................................ 15.000 

Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ 

<Αφί σα 50 χ 57 cn, με συσκευcισία> .......................................................................... 2.650 

Ο 240) 

Ονοματεπώνυμο .......................................................................... Τnλέφωνο ....................... . 
Οδός ..................................................................... Αρ ........ Πόλn ............................. Τ.Κ ......... 1 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

ταχυδρομικri Διεύθυνσn : Τ.Θ. 51134, 145 10 Κηφισιά 

1 
ι 
1 
1 

Τnλ.: 01-86 63 591, Fax: 01-62 50 513 : 
L ________________________________________________________________ J 
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