
Το μc;1αλcιο υπcίυχcι cκει μοναχα. που /jyισχcται 

η ωrλοτητα, η χαλοσιινη χι η αλήfJcια. 
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Στο έργο του «Στοιχεία Βιονομίας» γρό.φει: <,Η Υπει_Jτάτη Σοφία δρα 
επί των αvθvωπίνωv δι.α της γuvαιχείας χαvδίας, ήτις είναι όργανον 
λεπτότεvυν του άρvενυς vou χαι δύναμις ι.σχuροτέρα (. . .) Το θήλυ 
είναι εξανθυωπιστιχόv στοιχείον, το cφοεν είναι υιχο<'>ομιχόν (. . .) Η 
γυνή αντλεί εχ του αοvάτου <χόσμοu> ζι(Jσας ιδέας χαι ο ανήρ μετα
βάλλει αυτάς εις αθάνατα έvγα3»_ 

Τα επιτεύγματα αυτά πραγματοποιούνται στιιν αγν11 γυναίκα, 

όταν οι μέριμνες του [)ίου <)εν την εξουσιάζουν χαι η οποία. χατά τον 
συγγραφέα, θα πρέπει να ζητεί από τον θείο χόσμο «Οι)ηγίαv χαι 

c
rως». 

Η ποι11τvια Μυρτιώτισσα γράφοντας για τον άν( -)ρωπο Πα:-ταδια
μάντη σημει<;)νει: « ... από την αγνότητα της Σχιαθ(τισσας χοπέλας 
ε;α ίiλω,,εται-1 

». 

Ο αείμνηστος χαθηγητψ; της φιλοσοφίας χαι αχαδημαϊχός Ιωάν

νιις Θεοδωρακόπουλος σε μία διάλεξή του είπε τα εξής: «Η Βεατvίχη 
αναλαμ(>άνει να οbηyιjσει τον ποιητή <τον Βψyίλιο> στην θέα των 
υι ιuαl'ίων ΟQCΙ.,ιιάτων. Ο πυιητιjς αστασιάζεται τιvρα χαθιιJς θεάζεται 
τα τυισ,ιιάχαρα θεάματα των ουρανίων σιrαιψvν. Δίχως να το θέλου
με ο νους μας πάει εδιv στη Διοτ(μα. η ο,τυ(α στο Συμπόσιον του Πλά
τωνος οι'>η:1εί τον Σωχράτη από ανcι.(Jcιθμό σε ανα/-jαθμό ως που τον 
ανε/-jάζει εχε( όπου είναι ·-το πολϊ, πέλαγος ... του χαλοιJ

°
'. ό,του εξαίφ

νης ο Σωχψ)της (Jλέπει την --ι rιίσιν του χάλλους''. την απόλυτη ο,ιιορ
crιά σε ι5λη τη λαμ,τρότητο χαι αιοΛϊότητά τη::. Και αυθόρμητα. ,τάλιν 
ο \'Ο�ς μα� ,τετάει στο r'>ειίτερο μέρος ωυ Fωιsr. ό,τοv η λυτρωμένη
Μαρ:1αuι'τα υποι'>έχεται στον ΟUΙ)ανό τον α;1α,τημένο της. τον Fc1usr, 
χαι ; 1ίνεται οδηγός του Πι)ΟC:. τα ,τάνω. πyος τις ανι(πει)ες σφαiyες. 
όπου (-jασιλειίει η αιωνία α;1cση. 

Οι τελευταίοι στ(χοι του Fαιιsι 'Το αιlόνιο γιιvαικείο μας ι·λκύει 
προς τα πάνω'� ταψιάζουν χαι για τη Μcφyrφ(τα χαι για τη Βεαφί
χη χαι για τη Διοτίομα5». 

/. Γ. Μcφχάχη. «Οι <)ιίο ,ιιε: 1πλοι. cιπόcπολοι τη::: Α; 1(ί,τη:::. Μ. ΓχπΙΤι-Α. 

2Tirίirσcu. ΑΟιίηΊ 1968. σrλ. 28. 

2. «ΕΧ<)Οτ. Ε,τιμοι}ψ Ou;1((\'l(J,1Lό:::». Λ1πιίrrμ Μ Αιιyι'Ι)Ι}. ΑΟιίΙ'(f 1958.

Μfψ)ς 5ο, /1ι(iλ. 3, Ι 

3. Νέα fχι)οση «Μω(-Jfυ.τι)ΟΙ'», ΑΟιj,·α 2000. χ;:ψ Χ. Τ.

4. Μι•ι)τιυ1τισσψ:: «Α,τιιντcι». ΕΧ<). «Α/γίπ Redπιιιπ». ΑΟιjηι 1965. σελ. 305.

5. O,ιιιλiιι στη,· ιιυι.rιιολο; ιιχιj εταιvιϊυ στις 26/Ι Ι/1965. «Nfu. !Ξστϊα».
Χ ψ στο ιί:1εν,·α ι 1)65. 
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Η πενία του Παπαδιαμάντη 
Α,τιi rίufJuu του αΕiμνηιπυιι ω((υ)ημοϊχυιΊ χαι χαfJηyητιj 

τη; Φιλυοοrr-ϊω;. Ιωαν. Θωι'Jrιψcι.χόπουλου 

«Σί1ντvυ<1<'>; τυ1 1 ;ταντυτιν(>; rjτανι η ;τrνίυ. Κω cίνυι τυί1το '(l\'L -

xύ "(\'ΙiΗJL<ψ<ι των υ.νΟvωπ<,J\' του ;τνεύμu.τυ;. Πινίu πυυ πυλλέ; <[υυέ; 
U'(Ί'ίζcι την αf·Jλιύτητυ. Όμως ο Ι Ια;τυι"Jιυμcι.ντης ;τοτέ i)εν γιηγύζει '(LCJ. 
τη ιrτιiJ/ELCJ. του. την υ:;ωμι:νει οεμνcΊ. ίtu.ι ι')()υλυ:1ει μένοντα; zλειομέ-
Υο; μέοα τυυ. χωvί; πυτέ να πυυι"Jίνει τυν ωυτύ του. Η πενία είνu.ι 
ιi)ιi) ουΥi)11ιωμί-νη μr την zιιΗι.;ι.(ιΗcψη ηΟι;.-:ύτητυ. Κu.ι Η6λcγε ί'.υνcί; 
;τ(!); η μιcι Οι1έ<[ΕL την <Ίλλη. 

Ο Πυ;τυi)ιιψ(ιντη:::: είνω :τcιι__)(
°
ιi)ΕL','μcι ;τνευμυτιzοί1 αν!-Jυ<i>;τυυ. Γω 

την ι:;ωχιi μυ; μυλιοτcι, ;τυ11 ;τC:ι.ι-ι να zcινει το ;τνεί1μυ ιrιjμη, την αλr)-
Οειcι ψιινόμενυ, την υυοίυ λε;τωμέι1cιυ χω την τέι.νη τέ;ινυσμυ, ο 
ΓΙ cι;τcιi)ιcψcιντη; ου μυψf ιj μ:;ωψί να μυ; Buη(-Ji)orι σc μια z(ι.ΗωJση». 

(« 1\'ιΊι ι:·υrιιι" . .\"υιιποιΊ; ιι1·1'Ιι IIJ-11. υιλ. --10; 

Συμβουλευτικι1 λέξη 

Κcιτcι την Μυτι\>Cι αcιTLJ\"TCJ.Πηvίi)α εζυυιιε ει; την Ριίψη υ αυτο-

zι__1cιτωv Τίω:::: Α υι111λως Φυί�λf1υ; Βιιί>νω; Αυvιυ:;. χαλυί1μενυ; εν 
ουντυμιcι Αντωνινυ; Πω; (ει•οφ�j;). Ο λcω:::: τον ;τυλυα-,•υ:-τοί1σc. 
i'\ll)Tl η ι ·Jcωιλείcι ΤΟ\ 1 σι•νεi)έt-)η με την ΕLQ!)νη Y.Cl.l ευημεοία. J.ω()ί; 
;τυλrμιη•:;. ε;τcινcιστιωεις χαι συνωμοσίες. ;τυυ Uj{υτελυί1ν την μcωτι-

','Cί του ;τcι\_)ϊ λί-Jύντι)ς. 
Όηιν tiω ξcι:τλωμένο; στην ε:-τιt-Jcινc'ι.τια %λίνη. τυν j{fι>ιεστυίι.ιζcι.ν 

:-τολλι)ί Ριιψcιιυι ηΊ'έτε; ι-:cι.ι ανcι.μεσcι τοι•; ο � Ιψμυ; Α 1•οήλω;. ο 
υ;τυίο; c:-τψ.JY.ELTL) να τον ι'>ιcιΜχΗεί %ω τυυ εζ�iτησε να του i)ιι'>cΊ.ξει την 
ίJ ιλοΨ)crίcι τη; ζω11;. :-του είιε φ\_1ει τύσο Ηαυμcιστcι α:τυτελέσμcι.τυ. 
ΚυΗιί); ;τψίμενε την α;τ(ιντηση το,, Ην1jσ;ωντυ; αυτυ;.-:υ(ιτοvο;. η 
cιντι;τι__Ίυσω:-τείcι των η-:ετιί>ν ετιjι__)ησε νεηΗ%11 οιγιj. Τcλι;,-:6. υ ,--\ντωνί -

νυ; α1,._)L)ιrεvε μία μυνcιχα λέξη: 

.--\ΕQLλ�Ι:-..•ΙΙΤΑS = ΑΤΑΡΑΞΙΑ 
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ 0Et\1ATA 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 0.Ε. 

ΣΤΗ ΙΙΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Του Γεωυ;ι/οιι Σι/1ιΗi
Γ.Γ . τη:: Θ. Ε. τηc: Είλ(J.ι)ο-:: 

Τυ (·Jέμ(( μυ: ιίνω :ΊΊΗυ::: είνω υ !)ιJλυ; :;τυυ (')ιαόρcψατί�cι η Θω
οοr1 ι;,:1i ΕτωvΓίιι στα .ίl\'ίΊΙ�Ηπι;,:ιΊ. ()ιJί;ψι:νιι της �ι,ηΊc 1/.cι.ι πυια cίνω τcι 
LJιJLU t:\·τύ; τι,>\' ο;τυί ω\' ;,:ι νcί τυι οτυ ;τ ι.υίοιcι τη; ι:crcι.vμυ-:11; του 
Θι-ίου Σμ<)ίυυ τη; ε:;rλί�ιω;. 

Κuτ· υv;ϊ1ν. η ί()ουοη τη: Θ.Ε. ()ϊν είνυι c;τινι.)ηση μια; υμ(ιΔυ; 
((νΟvι;σ(,)\' :τυι 1 η::το<r(ισωcιν ξ(Ι_(rνιΥ.cι \'CΙ. ουσηiσουν ίΥcι. ;τ\'ϊt 1 μuτι%ιJ 
σι,ηιrι.τείο. Οι ::τοrιΊ'μοτι;,ωί ιι')υυτέ: τη; Ετυιι1ιίυ;. (1::τι,J; U\'U<f έgετω 
<Π :�λι-ίοτυ. (·)ου Οωοοc1 ιΔι %είμrνα. �'μω· οι Δι(\(ω;,:αι.υι τη; Lorrίu;. 

Σω X(__)\'O(J Ηι/·\λίυ τη: 0.1::. ι)ιrι(\ϊι.ί:υυμc [\' :Τ\)ΟΥ.ίψένι,> τυ ι::Ξψ:: Η 
ΙΊπ,1;,:ύομιυ «.\rι 1Y.1i .ι.\ι1ιΙ.ίfίηητυ» οι μια οτι-,ιμti :τυt· υ Υ.ύσμσ; ι:ί;ι 
/-\ι 1Οωπί ι;-1,zί\'i)\ 1 \'U στο τϊλμυ τη; ι1λιστιχϊηηίυ;. U\'έΟωε. οιΊτω; 
ίΊΠί\'. (j[ ()\\) .\ι,)((0%(1./.υί'; τη; Συιr.ίυ;. \'(,( [:ϊTL/H•s.))ΊιJ()tJ\' \'(( { ➔ [(JL)\ I\' 

υτη (11ϊι.Οωη τη: U\'Οι1ι•ηι1τητυ:. C\'α μέvο: τη: υ;τι)%Qι1ι1·υι1 Ί'νι;ωειίJ; 
Τω\'. ((\'(((f0\ _ _)1%(1. μι: τη ί/ ι\1η τη: \ 1:ϊΤ(Ι.Qςί:ω: %((L Τ)]\' ((\'(-)(_)ιi):ϊΤL\'η <)Oμti. 
Υ.ω \'(( Οl'',1χι1υτηΟεί η ί.t\'Οvω:;τύτη; υ;-τι.'1 το ε:rι%ίν<)l'\'Ο υλίοΟημu. Τυ 
(Ιλ)ιJο.τυ ω•ηι ιJ\'ΗΙ.. τυ υ::τοία t'JTCΙ.\' υι ιt','','Ελιοrrι)vυι ι.ιι.ι οι ί:\'τυλυ(1ι1-
;ιοι τη; υι 1 (__)ιΊ.\Ίίl: ;τ\η 1μιι.τιχι;1c ιευυv;ίο;. cί;ιcιν ωι 1

:: γ1jι\'ύί': ε;ι.:�νυ
οrίσυυ; τι,>\'. L)Ι υ�rυίυι μπέ<f!:'()U\' τι; υι'J!]'/ίc; τυι1 ; ;,:ω zcιt1υι1η'(οιΊucιν 
ωι1 ; -,,ιjι\υι·: μυΟφr; ωυ; στην u;τL)Y.ιn•crη λη_>ct:-τι.) τη; \.1ιι(-1ηπίυ;. 
0:-rωc πιοφιυί \'ί'I η Ε. Π. \.l.ϊ1).cι./)CίΤΟΥ.1]. « Η 7T\._ΨJTιt\)/L%1] li)CCΙ. των 
lΟ(•)Π\)ΙΧϊ)\' lι)L)\ ΙΤ(;)\' ιjτU\' η Δημωυι)','ί(( ::τυvt'J\Ό; :τυγχοσμίου Αι'\[λ
ίfι)τητυ: ι.ω ι\;ι ιιιιι. ι.υΟυ(__)ϊι ι)L((\'Οητιι.11 μιλέτη τη:: ιαυχι1ί1 <rου υ::τι:ι1-
<1 ι·οιι.1Ί; ::τλrι•ιΗΊ.:,,. Τι1\'ί�υηυ; cτοι T)l\' αιωι.τι;,:1Ί U\'tί','%)] τη; :Τ\Τι1-

1ιιι.rιι.1Ί; ωι ί':Τ\ΊιJη: %UI ((\'U','['\'\'ηοηc: TU\ I {(\'()vι;ηιη•. 
Ο:rω; ί1λι-:: l\Ι Ί'\'tiοιι-; <i ιλυι1υ<r ιι.{; ;,:ι \'t)σrι;. ι:τοι ;,:υι η Θ. Ε. ι'Jημι

l1\'\..1','ι°J0ψl' μr οχυ;τι) \'(/. ι;Ι_)η(·)ιιΟυ\•ν υι (Ι)ι_)Ιμt:: ψt 1;ι'; \'(/ 1-\ι)ι)l'\' Η) 

ιχJι'1μο τι1υ; zω νιι :Τ(__)L)Ποιμυοτι)ιΊν ',1ιιι τυ μr','(Jλυ τcι:Ξίi'Jι τη; c:;τι
στι1υcr ιi; ιηφ· υι•ι�\'ι\'ιυ ;,:οτοι;,:ίιι του;. ένcι. υuυποQιχι) :τοι• :ϊΤl\)L'/V(ι
ιr rτω ιι' ο).ι::: U\'{::((l(__)l'T(!); τι; ( ·)ι_))l0%ί'\ 1τιΔ; :TU.\)U<)()lίflC:, τι; :T[QLO
oίnιvi-; ιrυι_)ί': χιιτϊι τv(J;�υν υλλη',ισvιι.ύ !Ιl' μυ(-)υι·; ;,:ω πιψι11υί.έ;. 
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f.ίνrιι ίνιι τιι�ιιΊι :ωι• ιιί)ηγιί 1\J\' ψι•ι_η. μίοω τ11; 1.r1_()ωJτηιJίιι11 i'>ιui)L
ι.υοιιι:::. ιι;τι, 111,· ι_1ιϊι.1 ιτητιι οτην ;τνι ι•μ(Ι_111/.tJτητιι..

1 Ιι_,, ,::: lί'.:τί.φ_11,ιοη τι 11 1 !!ιrι(_)r,ηυι· rι.ιι1υι'1 ι\1·:υι1, υ ;τνιυμιιτιι.11; 
1.1Η11ω; ιι_ιι !Jιο;τιοιι rι;τ,ι uυι_ωυτιι.11•ι\' ι_,_Jι>ν,,1ν 1,1 Οιομο 11,1\' �\11ιηη
(_)L1,1ν. ίνιι_; ι_ι,1ι__Ηι; ιιτιι\' ι ,;r,ιίυν ι·,·{νο,·τtι ι)ιι.τί:; ι.rιι ίΊΟr]ι__Jι_Uντυ 1ιl1\'Ο\' 
υι -,.,_rι.τιιί.ι.11ί.ι ι ;τι_Ηιιτιιι1ιιω1ιίνι; ψι11.ι;. 

T•J ;τ,_,1Jι.1ι.τω_>ί'.1L/.tJ ι. ι ιι �rι__Η1:τ11.ι_,υπι.ιυrω1ιι.ιJ\' οι 1τ1"� έι)Ί'υν εί.υμj-\υ
νι- ;τrι_\'1ΙJ1ί ι_ι,ιψι οι �rνι 1 1ιιο1ιι.υί1; ι_ιiιιJιJυ;. ιJ;τr,1; ιινrι.ι η Οιυου<ι ιι.η 
ιτιιιυιιο, ι.ω ϊι.ί.ί.ι; ;τιι.ί.υι�°JΗι_Ηι ;τ\Τι•μιιτιι.ί; ι.ιν1jοι-ι; ι.ιι.ι ωωπι__ηι.6 
τrΊ.'(ΙLUΤ(Ι., ΤΙ/. l);τΙιl(( ι1;τι,ηί.t)ι

°
1Ο(Ι.\' τιΧσιJ\' 1l\'(J., 1U\' ;τι__>,-)\'((() 1(ι)\Ι 

\Ιι101η,_,ιι,1ν. υψη• υ;τι·J 1υ μίί.η τι•ι\' υμι"11)<11\' οι11ιiιν. ι·:ίνπι> η i)ιυi.ι>
'(Ιi 11,1\' ;τt_J11\'LψlιJl1/ι•J\'. ι>Ι 1 ΤfΙJ; ιι;τcίν φ1 1ι_1iJ\'. υι υ;τοίι; είι_r.ι,· ;τι(_)(1.1ιi1-
οιι 1,J ;τι__ΗσUt_J(1_01.LΊ1<1.οτιι.1\ 101 1 ; tv ·(t> :ι.ω είι.rι_,, οί.οι.ληυ<•Ηί(L r;τιτι•
J.• υ; 1 ην ;τι__Η Jl>i.αuμ ινη (ι;τ · ωι•; ;τ,-ιιιμο1 ιι.υ ί1; :--:υνι'ινε; χιι!Ju.υηiι__ηυ 
ι)lί/.ι)ι 1.(1.l!l< ι. 

1\Ιι την l\'\υιu υι 1τι1. το E(J','U τη; 0.1::. cίναι ΟειΊι__>ωτυ /.UL ιϊ(Jό. 
,)ιι)ΤL εινιιι ηΟι:--:ο;τί.rωτι:--:ιJ χι υνcψυ(_)</ ι,ηι:ι.ιJ. :--:ω εντcωοπω μέου ει; 
τυ. ;τι.ιιίυιιι τη::: ιιr υι__ψL1",'Ιi; τυιι 0είυι1 Σ/_[ι)ίοι 1 τη::: ε:Ξεί.ίξιω; ι.υι ι)ϊ\' 
μ;τυι__ιcι ;τυι__ιϊι. \'(Ι_ ΗΙ.lΊ ι 1;τ,\ την (Ι.LΊ'ίι)l( Τι)l' Γlνrι•,ιu.τι;ωιΊ Κόuμυιι. ωιυί• 
οτι; τcιξc ι; τη; ι)ιυ;τυ.ιι')ιι·:ωΊUl'\'Ηtι. ι'ιιcι.;τUωοοντω %ι uνυι'ιειι.νί•ο
\'Ηtι οι μιι.λυντιι.υι 1i(Jωε;. υι υ-,·ι,>νιστί:; τυι• ;τηί1μυτυ:::. Α; μη 
ληομυ,υι•μι ϊηι ο Κι)ισνιιμυί•ι}τι. ;η_1ι,· cινυι.ηφ•ι_Ηιί υ;τ· τον Ιlνει•μα
τιι.L) Κυσμο σε Γl(t'/%Uιψω Α\'uμοι _ _)([ι1>11Ί τη; ΑνΗρω;τύτητcι;. εΗ1iτευ
οε c;τι cι(_)ι.ι:τιι. ι.vυνιίι οτυ ι_ιi>ι__ιο τη; Οωσυίf ι:ι.ϊ1; οιzογέηια;. ύ;του 
ει.;τιιιι)εί•τηι.ε cι;τύ έμ;τcιι__ιυυ; ι'ιιι)υσ:ι.uλυυ; :--:ω υ;τΈj1i.ηΗη στην ανύ.ί.ο
Ί'!l μι•ητιι.η ι'ιL((()LΖ(tιΊίCΙ. . 

.--\ ντιι.ιηιε\'ιι.υ; σι.σ;τύ; τη; 0. Ε. ό;τω; τονίζει η Ε.Π. t'ν\;τλu/)ά
το%η. ει,·cιι νcι ι'ιημιυι'ι__)Ί'Ιiι1ει πληΗινοί1; Ηωοόcrυιι; αλη(-JιiJ; Ουηοι.ευό
μινcι ϊιωμcι. ;τοι• εί\'ω ;τvύΗι ιμοι \'α ccrcψμύσσυ\' στη ;τυcιξη τυ 0 1·:ι
νέστερσ ηΗιι.ι) ιMri1M;. Κω η υημερινή ΠιΗ)fι'Jι__)ο; τη; 0.Ε. Ράνω 
:-- l;τC(_)\'Lέ. πισημω νει τcι εξιi;: ,, Ζοί•μι σ · ένuν cιιriJνcι. ό:τυυ υ;τcψι.ουν 
;τυλλέ; ;τυυ%cι.τcιλ ηψει; εναντίον τη; Ε','%ι)cιπω;. τη; ω•τυι. ινιυvι_ίίι; 
zcιι τη; Ηυοίcι.;. των ;τι>οσω;τι%ιίJν υ:τυλcιί�σεων %Ul ε;τιι'JιriJξεων. Η 
Ηωουφι.1Ί ί'>ιί'>ιισι.ιιι.ίη ι)Ε\' μ:τυvι:ί νcι cίνcιι ι'ιημοφλtΊ; σε όλου;. ι'ιιύτι 
t.f','fl cιουμ/-\ιj-\cιπτιι χι U\'l 1 :-τυι_ιί>(Jητα. ύτι η ;τ(_)υοω;τιι.ότη; ;τι>έ;τει νcι.
υ;τL)1((/_ΗΗ ','ll( \'(( ι•;τcιvξει ηHL%1i ι.αι ;Τ\'Εl'μuτιι.11 :τvύοι)υ; . .--\ ι•τό Ol'\'[
jf((','ΠCtl cισυν1iΗιστο οΗί:νο; ι.αι μίcι ;τυλύ ισι_υρti Οέληοη». 

(Ι Ιινιλη�•η ,ηιιί.ω; ιrτιι πί.ιιιιJ((/ rιιι ι Ε,>t)Τ(ιιJ_ιιuι"· 
rω1· 70 ;tJι>1·ι:JΙ' rι.,ιι rη1· ι",χιι 'LTI/ τη::: Θ. f:". υτη1· J

Ξ

})., ίι)ιι) 
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Πώς τελειώνει η διαθήκη 
του Παναγιώτη Καvελλόπουλου 

Η σεμνότητα και η τ()υφερότητα του ανδρός 

Επι(-)υμ<ίJ -χαι απαιτcίJ να γίνει σεf-\αστι1 η επιθυμία μου αυτή
να μη γίνει η χηοεία μου οημοσία δαπάνη, να μη απονεμηΗούν τιμές, 
να μη εχφωνηΗούν επικήδειοι λόγοι· νεχvιοσιμη αχολουΗία να ψαλεί 
στο ναό του Α' Νεκροταφείου ΑΗηνιί)ν, χαι να πλαγιc'ωω :πλάι στους 
γονείς μου, πλάει στον Δημ11τριο Γούναρη, πλάι στον ω'!ελφό μου 
Αναστάσιο χαι στον επ· αδελφ11 γαμπuό μου Αλέξαν<)QΟ Ζήση. Εχεί 
Ηα πεgιμένω να πλαγιάσει ξανά κοντά μου, όταν σημάνει χαι η δική 
της ιίJρα, η σί1ζυyός μου. 

ΑΟιj\'Cι, Ι Ι Φι/Jvοι 1uuίοιι Ι !)76 
Πu\ϊι;ιιιι'πψ: Κιινιλλ6ποιιλο; 

(«Νι'α Εστία». 1/3/19S7) 

Ο ναός της αρετ11ς 

«Ονειρεί11ηχα ότι περι:;τλcινιόμουν μέσα το σκοτάδι χαι ξαφνιχά 
f-\ρέί➔ηχα :περιχυκλωμένος ωτό σχυλιά. Κι όμως περ:;τατούσα χωρίς να 
νι<i>Ηω (rόf-\o. Αξαcrνα, ένα μικρό σκυλί μ' αρ:;τάζει με τα δόντια του α:πό 
την αριστερή γάμπα χω ('Jε μ' αφίνει. Κάνω να το πνίξω με τα χέρια 
μου. Μόλις χατάcrερα ν' ωταλλαγιο. ένας άλλος μεγαλί1τερος σκύλος 
αρχίζει να με οαγχ<ί>νει. Τον πιάνω να τον τινάξω μακριά. μα όσο τόνε 
σηκ<ίJνω τόσο εκείνος yί νεται μεyαλ ύτερος χαι πιο f-\αρί1ς. Βλέπω να 
έρχεται ο αδελφός Α. Με παίρνει από το μπράτσο χαι τQα[-\οί1με σ· ένα 
χτίριο, που για να μπει κανείς !➔άπρεπε να περάσει πάνω από μια στενή 
σανίι')α. ΚαΗ<ίJς πάτησα πάνω. η τά[)λα άρχισε να λιyάει χι έπεσε. χαι 
μόλις πρόφτασα να πιαστιi> σ· ένα φράχτη για να μην πέσω. 

Ύστερα από μεγάλες προσπάί➔ειες σέρνομαι π6νω στο φτάχτη, έτσι 
που τα πύi)ια μου κρέμονται από το ένα μέvος χαι το κορμί ωτό το 
άλλο. Γυρίζω το χεφάλι και [-\λέπω τον αbελφό Α ... όρΗιο πάνω στο 
φρc'1χτη. να μου ()είχνει μια μεγάλη ()εντροστοιχία χι έναν κή:;το ό:;του 
Βρισκόταν ένα με'(άλο χαι λαμ:;τρό χτίριο. 

Ξύπνησα. Θεέ μου, ίνlεγάλε Αρχιτέκτονα του Σύμ:;ταντος. [-\011(-)ησέ με 
να '(λιηίJσω α:;τό τα Μντια των σχί1λων -τα πάθιι μου. ΒοήΗησέ με να 
μ.1Ί:<1J στο ναό της αρεη1ς που αiΞι<ίJΗηχα ν' αντιχρί1σω στον ί1πνο μου». 

Λέων Τολστόι («Πόλεμος χαι ΕΊ.ι_)ήνη» . βι/1λιΌ 2ο. 

Μέρος Γ. 10 ι'vtεταφρ. Σ. Σπα(-Jά9η 



0-ι.τιυj)ι_ΗΟς - Νυίμj-\υιυς - Δαϊμj1vιος 2()()() \ΨΙ 
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Μια ιστορία αγάπης 
Τπς Ελέ1'πς Χρuσι'ι'α 

Τυ άvθυς μέσcι στην ιιλάση είναι το χαμόγελό της. 
Το ίιvθος μέσο στον κόσμο είναι η μαρτυρία του ωραίου, της 

cφμοvίuς κω της ευγένειας. 
Το cιvUoς είναι ο tJρίcιμβυς της ζωιΊς και εκδ1Ίλωσ11 της πιο σοφιΊς 

διψιοuργίας. 
Η nιιροuσία του λυuλοuδιοίr κάνει την πιο σκληριΊ πέτρα να ιιάρει 

ζωιΊ. Κι ένα μοηιχικό λουλούδι, μιιορεί να δu')σει τόνο ο' ένα εκτετα
μένο τοιιίο με την φόρμα του, το χρC.:ψcι του, τ' άρωμά του. Το άνθος 
εί\'Cll η ι:κδιΊλωση της μεγάλης αγάπης των στοιχείων της φίrσι1ς: 
Φwτιιίς του ουρανού, Νερού και Αέρα που αγκcιλ1άζοuv τη γη κω 
ω·cιπαριίyοuv τη ζωιΊ. 

Το ιί\'θος είναι η ιστορία αyάιιης μεταξύ των ζωντανC.:)\' υπάρξε
ων: 11111\'ού, εηόμοu, λουλουδιού, που ενu')VOU\' τη μοίρα τους γιο να 
σu\'εχίσοuv τη ζωιΊ. 

1\Λέσα στη λαμιιρότητο τω\' χρωμάτων, στην ηδοvιΊ TW\' αρωμά
των, στους θείους ιΊχοuς, στο άπλετο φως, κάθε λουλούδι σαν ζω\rτα
vο πλϊιομα χαίρεται τη\· εξασφαλ10μέ\·11 σμίξη του. Γιατ_ί το άvΟος, τι 
ιίλλο είναι στους βιολογικούς και φυσικούς όρους του ούμnαηος, 
παρά η τελειότιηο του έρωτα. Ο ολοκληρωμέvο·ς έρωτας. Τη χορό, 
την αγαλλίαση, την ευτυχία της ένωσης, άρρηκτες στην μοναδικότη
τά τους, μό\·ο το λουλούδι φαίνεται vo κατέχει. Κι οuτιΊ την ειριΊvη, 
την ευτυχία, την εuδωμονία, τιl\' προσφέρει δίχως μέτρο, με οφθο
\'ία, ΟΟ\' το κοιτάμε, σαν το μυρίζουμε, σαν το θαυμάζουμε. 

Τίποτα δεν είνοι πιο όμορφο, πιο τέλειο, όσο ένα λουλούδι για να 
θέλξει και ν' αποπλονιΊσει. Δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια για ν' 
οuξιΊσει τα προσόηο της γοητείας του. Το λουλούδι είναι ωραίο. 

!\'fέοο στη ζέστη του αρωματισμένου κάλυκα του πορφυρού της 
ροδιάς, του κόκκ1νοu της παπαρούνας, του γαλάζιου του δε\·δρολί
βο\"Οu, του μη με λησμό\-ει, του ιΊοπροu της ομuγδολ�άς κοι της ακο
κiας, της φράουλας, του χρυσαφένιου της μαργαρίτας, της φρέζιας, 
τη ηομάτας, στο μαβί του κuκλάμJ\υu κοι της πασχολ�άς, της μελ1-
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«Ο τελευταίος πειρασμός» 

Επιστολή του Νίκου Καζαντζάκη στον Σουηδό καθη
γητή Μπέργκε Κνες, που μετέφρασε στην πατρίδα του 
ένα σημαντικό μέρος του έργου του, στέλνοντάς του τον 
«Τελευταίο πειρασμό» 

«Θέλησα (με το βιβλίο αυτό) v' αvαvαόσω και να σuμπληριόσω 
τον ιερό Μύθο, όπου στηριζεται ο μέγας χριστιανικός πολιτισμός 
της Δύσης. Δεν ειvαι απλός «Βιος του Χριστού», ειvαι μια επιμοvη, 
άγια, δημιοupyικι) προσπάθεια να ξαvασαρκώσω την ουσια του 
Χριστού, αvαγvωριζοvτας τις σκουριές, τις ψευτιές και τις μικρότη
τες που του φόρτωσαν όλες οι εκκλησιες κι όλοι οι ρασοφόροι της 
Χριστιαvοσι',vης. 

Συχνά τα χειρόγραφά μου, όταν τον έγραφα, ήταν μουντζαλω
μένα, yιατ( δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα. Παραβολές που 
δεν ήταν δυνατόν ο Ιησούς v' αφriσει όπως τις αναφέρουν τα 
Ευαγγέλια, τις σuμπλriρωσα και τους έδωσα το υψηλό και σπλα
χνικό τϊλος που ταιριάζει στην καρδιά του Ιησού. Λόγια που δεν 
ξϊροuμε αν ιιπε, τα βάζω στο στόμα του yιατ( αυτά έπρεπε να πει, 
αν οι Μαθητές του ειχαv την ψυχική του δύναμη κι αγνότητα». 
(Ί 3/Ί ·1 /Ί 951 )». 

("ΝιΊι Ι:οτϊυ». /IJIJ:!. ιπλ. 1589) 

(Α,τιί (ιι>Ουιι τοι 1 ΕΝ. ι\'Ι,ία1,ιJΙ'! 

Π Qοσέξτε τιc: σχέψεις σας. γιατί γίνονται λέξεις. 
Ποοσέξτε τιc: λέξεις σας. γιατί γίνονται πράξεις. 
Π vσσέ:Ξτε τις ;τρcιξrις σας. γιατί γίνονται συνήΗειες. 
ΓlQυσέξτε τις συν11(-)ειές σας. γιατί γίνονται ο ι.αραχτιiQας σας. 
ΠQυσέξπ τυν χ.αl)αχηiρα σα;. γιατί γίνεται το πε:π:ρωμένο σας. 

Ί\'Τl.!)(1 Γχ(ίΙ'ΤΙ 
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ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ 

Τυιι οείμ\'ηιπuι• /ωά\ΨΙ/ Βασιλη 

Ιr την υι�τυοι{ι'>ιυ υυτη Η;η ,,υυτομυητιχή» 00.ω να ιυ.vυηηι_>ί
σω την μέΗυi)υ αιινη μι την υπυίυ μ;τυψί, να ε:;τιτί11ιΊ ο οημεvινιi; 
στομωτιΥ.ι'J; μι:λπητ�);. ιν μέvει τουλc1ιιοων. τα ύου r'ι.λλοτc εππιJγ
ιυναν με την μ υηοη στι; Υ.λωηc:; οιυλέ:; υι ύι.j-\ιοι πvύγοvυί μu.;. 

Ο Ευvι:τίι'!ης /<ψ<υτψ,>ίζει έτοι υείνυι•; ύουι xuniJ\_)f-Jι,1νuν νrι. 
μπουν ο· αυτέ:; τι; εοι,ηιvι;.,:ές οιπυνιiJοει:; Υ.αι να υποστούν την 
μί1ηση: «Ολj)ωι οι ι'Ιιυ τι,Jν μυστηvίων ι'!ιεΗJύντε;. Οί1τυι γνωυίί.:.υυν 
την CΙ.(__)/t)ν Υ.ω ων σχυ;τιJν τη; ζ(Ι)t);». 

Επομένως μ ιΊηση οημαινει γνωοιυλογι-ι.ύ χατύvΟωμίl. που ο οημε
ι__Ηνι'>; εvευvητti; του ι'Ιιιιοη)ματυ;, ;.,:αι τη:: γι:ν{τcιι_:,cι.; του γης. νυμί
ζω. ύτι ι'!εν τυί.μcι \'(Ι_ ιοι ι•vισΟει ότι τυ c:τέτυιι:. fΊυτί αλψυ η ετι -
οτ�'μιη i)ϊν μcι; έι'!ι,ωε σ:cινυπυιητιχύ οvωμιJ πεvι ζι,1η;. ωrυί1 αγνοεί 
χω την ιψ/ti Υ.rι.ι τυ τέλυ; τη;. Τοί•τυ είνυι Υ.υι τυ i)L 1σχυλιίηrvο αίνι'(
μα ;του αντιμπι,1:-ηζιι η υνΗvω:τινη ο-ι.έι ,η. :\).1.c1. χu.ι υ;τύ ω).υ. οωζύ
μινα οιετι:,{(t με την μί1 ιμ1η. με cιιιη) τη λέ;η ι:ννυοιΊσυν την 1)(_)ι'1.οη. τψ 
τέλεση. ι)ηλυι)ti την υτυμιχη ;τροσ;το_Ηεια. η ο;τυία οι)η·;υύσε τυν μυστη 
σε ηΗιχcΊ .. σε 11

1ι 1ιιχιΊ. Υ.ιιι οε ;τνι:ι 1μυτι;.,:(1_ c;τιπί1·,1μ(Jτ(Ι_. ;τοι1 τυυ μΊι_Ηζυν.
τcλι;.,:cι. συcrία Υ.<ιι μω:ιψιύτητrι. 

Α υτcι τα ι'Ιί10 U'/O.Hu cινέχcι.!-Jεν υ cι_y()ι_:,ω;τυς της Ί'ΙJ; αιι'!ιιiJχει ν· 
cι;το;.,:τt1ι1π με ύου μέοιι ι'>ι<ιΟέπι . ...-\λλcι Ό'ιι,. νυ τα ε:τιτί1ιει σαν αγαΗύ 
τυυ αναιrαίψτο. :;τι__Jε;τει να γνιιΗJίσει την cιλ�iΗεια. Κcιι τα μέσα ;τοι 1 

ι)ιαί-Jέτει γι· cιυτύ τυ ε-ι;ι_r:ίρημcι είνω οι αιuΟ�Ίσεις του. το λο'(ι-ι.ύ του. 
οι ψυι.ιχέ; τΟL' ι')υνcψεις. 

Τους σι1 ·uρυνου:; στοιcιστέ:;, μ;τορυυμε να του; ιcφαχτηvίσουμε. 
γενικά. συν λυ·;υ;.,:vcιτι;.,:υί1ς η λογιστι-ι.οι1:; -ι.ατ· Αgιστοτέλη χu.ι σαν 
μ ι1ιπιχυί1,; 1) ωcιι0Ηητι;.,:οι1:;. ύ:;τως συνηΗίζουν νcι. του; υνομcΊ.ζυυν 
σtiμεψι. 

Και σι ουυ όμως αυτέ; ;..:ατηγL)Qιε;. ;τι_)ι';τει να τυ ω·αγνωρίσουμι. 
ειλιχρινc'ι. ;τvυσ;ταΗοί1ν νrι :-τλησιcισυυν. να γνωυίσουν χαι νrι χατα
χτt"1σουν την αλt)Ηειcι. 

Ομω:;. η χcιΗε μίcι α;τ· cιυτές. μετα;ειρίζrται διΥ.ό τη:; τιJύ;τυ Υ.αι 
α;.,:ολοι1Ηεί άλλυ ι)ρύμο. 



Οι λυ','ιιπι;,ωί. ψπνέοντιι.ι Υ.u.ι %0.(-Jο<)ηΊοί1νται υ,ω τι; υvzί:; τη; 
ΝοηοωΥ. ψ:: %rιι τη; Αι οΟησιο.ι.11; Φιλοσυrrίu.ς. η ω:οίrι στηι,ί.ζπ την 
ιι:η'JΥ.τηοη των γΥ<iΗ�rων (ι.;ωι.λειοτιι.(1 χυι μόνον οτην ι%UΥ(ηητcι τωΥ 
;τένπ ω11Οϊμ1t·ι,>\' ι.ιιι στη i)ί1ναμη του 1οί1. Κω οι Ε;τιστ11με; οι ( -)πι
χίc: οτcι ίι'>ιrι f-\(ι.()vιι Οφ[λιιi>\'Οιt\' τυ πυvίσμυτ(ι. τυι.•; . .Α ντλοί1ν <'>ε τυ 
ι.ι\_10; 101 1; %UL ΤΙ]\' '(Οητείυ ωυ; ωτό το ;τcί.ρcψυ %αι την ιαόι')ει�η. 

ΙΞτοι. υι λογιστιΥ.υί ΧL\'ι)ιΊντιι.ι cινετυ ι.υι f1vίσι.01_1ν ει'1%ολα %αι 
c'HrH,)νu τcι μtσcι τη; χυ.τψ_ηίσειiJ; τοι1ς στα Οt''('(Οcί.μμυτυ. στυ. αΥιίJ
τ<ι_Ηι α;τωι')ο•υΊvιιι.. οτι:; ι'JιC:ι.crυvε:; ;,:αι ;τοιι.ίι.ι:; Σzολέ;. Η ωτλ11 c:τι
Οι•μίιι τυυ; Ί'LCJ. ιιι)vιrι,>011 ι;�cι.νο;rυιείτυι ί:ι'1;,:ολu. 

Οι μ ι 1οτι;,:υί υι.ι>λυυ!Jσί•ν τηΥ Εσωτιvιι.1i tΣ(ομίνη Φιλοσο<r-ίu. η 
ο:τυία lH(\' μ(χων ιαο;,:τιiσcω::: τη:; ΓνιiJΟει,>; ;ται__)Ui'>έzετcι.ι τι; ψυzιι.έc: 
ι'>Ι 1\'(ψcι::: ;τ()υ crι,>λιrΊί,υυν μϊου στον ;τυι_ηiνυ τη; ανΟvιiJ;τι \"ψ: ι 1;τοστ(1_
οrω;. Λ 1 1η:ς ύμω; οτοι•; ;r1:ι__ηοσι'ηεvους υνΗοιί1πυι•; f-\\_ψ;;,:ονται σε 
λο.\"ΟcΊ.νοι1σrι ;ωτϊωταση. ','LU να ι-ι.ι')η).ωΟυί1ν i)ι' χιι.ι ν· ιιΥυπτι1zί➔οί1ν. 
cι.:;τυι τυί1Υτω ωι__)ι ομένυι ()ι__)υι ;,:ω Υ.ατ(ι_λ). ηί.ε::: οι1\·Ηψε;. 

Eνci> όμc,>; υι λυΌ'tσΤLΥ.οί [1vίσ;ωυν cι'1%ολα ι.ω (1.<rΗυνcι τcι μίσα για 
την ε:τίι'>οσ1i τσι•;. οι μυστι;,:οί. υντίΟπυ. έzουΥ :τι:vιωQισμένυ %G.L 
ι)ι•σrίνπu Τ(( iιrocι Ό'L(Ι. την %C Ι.Τ(Ιι)τισ11 του;. 

Σ;τ(ινιυ ιίνcι.ι σιiμcvα τα oof·\cιocί. σι",",'ι)C.ψμυτcι. τcι. αοzσλοίψcνα με 
ΤΟ\' Εσωτεvι<ψl). Όι)cι ('ΙΕ συf-\cι.v(ι απ· αι1τι'ι ι.υχλοcrοι1οί1ν ίνω γψι_μ
μtνcι σε ουμι)ολιι.1i χυι ω.λη',ιοοιι.1i γλιοσοα. Τcι :τεοωοότεvυ είναι 
l\'ι)ιχ11; :τvι)ϊλc\1οεω;. cιμιιι[-\όλο\ Ι. χιπ· εμέ. αξία;. Τα τει.[υταίcι :-τvυ
έισ:οντω cι.:-τι) ('Ιίυ φι.οσοφι.cι σ1 1στϊιμcιτυ του ΣcψΥ.ι\ι χαι των 
Βεντ{ιντιι. 

Α ι 1τι'ι ι. ι 1vίω; ι')ιι)ύσχυυν. ύου τουλcιzιστον έ;ι_υυν μrταψχισΟεί 
στψ ΕλληνιΥ.1i. τψ <ι.υτυχυvιcψzίcι. Υ.ω την Ε%()1jλι,ωη <'>υνuμεων cι;η)
τυν ϊ1.νΗι__)<11πο γιο \'U %UΗ1.πλ11σσουν Υ.c.ιι νυ ιr+-!cί.νυυν στην (:)αυματο
πυιϊΊι. Υ;rυι')ιιι.νί•υυν με(-)ύ<')ου; αnψιΥ.<i)ν αοΥ.ι

°
Jοεων για την ωτόχτη

ση των ιΥ.cινυτ�°]Τω\' cιι.ιΗίJν. οι ο:-τοίε; συ;,:\·(ι cι;rοf-\fιίνουν ε;rι;,:ίνbυνε; 
;,:ω ολϊΗvιε; ',1ιcι του; cω;,:ουμένου:; εcιν ι)εν :ταψαυλουΗοί1νται cαό 
;τε:τcι.vrψένου; Διι'>ιωΥ.(ιλουc:. 

Θυ ελrι_μ[\υνα το Hcιvvoς γι(.ι Χ[ί.νου; :του vέ;τυι•ν :τvο; τον εσωτε
vωμύ να ωι 1; σ1 1σηiσι,ι ·•.'ι<,ι ν· cι:τοι.τ1iσουν μετιΊ. λύγου την cωτο;,:υ
vιcιυ;,:ία. να οτvωrοί•ν στου; αρzαίυυς Έλληνεc: Οl ΙΊ'/Vα<rείς Υ.ω φιλο
οι)ιrου;. Η α;τι'ιΟϊια ;,:cιι η ατc ιηαξία <)ιι')c'ωι.οντω ει; τα σωζόμενα των 
Στωιι.ιί>ν. Το Ηcιι 1 1ιατοι•vγι) υιΊ-,ιγvυμμα '(ραμμένο στην Ελληνιχιi του 
rνιuvχυι ι Αι 1vήλωυ «Τυ [L::: ωι1τύν» είναι το ανεχτίμητο υrύι)LΟ για 
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Υ.<1.Οι ιηυι<ωΤΙJ. Τυ ε·,ιιιιιJL�"Ηυ τιιυ ΙΞ;rιχτητυυ ;-τιJί;-τιι νο. εί\'ΙΗ τυ 
Ε·/χιJί.τιυ τυυ %ι'ι0ι 1.ι1 1οτιχυυ. 

Τυ. οω:_:ιj!Ιί\'U τι•ι\' 11 ι1l!r1_·,υvιιι,Jν ίt_;rυτιί.ιJ1•ν το Α ι.υι τυ �2 τω\' 
!\Ι'ΟΤlΧ(;)\Ι. ο υυτιι{ί.ε·,1/ΙJ; «Τι ιί:-ων. τι [1/.ίψίl. .  τι ;rι1.ι_1ιλιυ11υ \'(}_
τι_1(ι.':Ξι 1J> οτι J\' υτι >ιι ,,. ιαφιι.ί.ί.ι )\'TU υι 1111Ου.γι'ι(_)ιιυι. ιί \'ί ιι ι αω_11 )ι τη:: 
ιJΤιJι )(/ ιΊ; ;-τ(_)υ; τrιν ι ΟιΙJτιι_1ιΥ.1i 1ιr1_; 1 1:rιΗιτrι.οη. Εινω 11 ιι_;ιο.ιπ1Ί τη; 
rνi'\υοι.υτηιJ[(ΙJC:. ;-τυι1 μω. μ{ψι. ιίνυι ι"'\υνιι.τυ νυ ιι ()(1011 χω οτυ μυιηι
%lJ εχιίνο ι'Jιϊι.λυ'(υ :-ιυυ Ηrι_ υ.:-ιυj\ιί υ 11i)ΙJΊ'1J; %υι u χιι.λιΊτιvυ: υ.τu.ι
ι"'\ιι1τ11; μυ;. /αι\ Υ.ϊl μιοu Ου υχυιIο(!ιί η j\ψJ\'Π(_)ΙJ ιrωνη τη; ιΗ'fΙΊ:: ;-τι ηI 

Ου (fl,ηίι�ιι τυ ί\υι1 μυ;. 
Οι μυοτιΥ.11ί. ι'ψ(!)::. ιι_τιι τιjτι ;-τιJtι οι-,•ηοο.ν τυ μυτηι_ιιυ. :-ιω 1 ιι"'\ψJ.

ου\' τοοι1 (-)ιτιχυ οτη /ί1ιι_Η1 μυ; ;,,:ιι_ι ιι_νιι'Jυs:Ξιι_,· οτιιι1 :: ΣυιιυιΊ; ;,,:ιι_ι τυυ; 
L,:[l(_)U/uυ; μυυτι;. ί"/ί/0((\' τυ ιωιι ιι.ί.ιi χ{ντι_ΙU l);-[(Ι\ I ufXHOY.ίi.\'f",, ϊυι Ου
\'(/_ τιι. μίου ';'lU την ιχι,_νυ:-ωίηηη τη:: ι_)()τ1I; ;ιι>1 1 ιι_ωΟυνιιντuι•ιΗι_,· -,·ιιι_ 
την cαι)ηηοη τη:: Ε1Jι,ηιι__1υη; τυι1; LΟU(_)(_)ιι;-τίrι_;. l3ιj\ιl_l(, οφιι�ι(Ι ί.ι ι
τι,ι1(_)',1υι1ν χί.ειο τέ; μι•στιχϊ; υιJ·,ιυνι•ωιι; ;.:ιι.ι ωzι1vι:.:.1,ντrι.ι ύτι (ΙΥ.ι>
λουΟυυ\' την τυψιi,ιιοη τη:: Ευι,ηιvι;.:η; Φιλυουιι ιίl.;. Δι1οτι•zι•ι; 
ιiμω;. υι•τu. τυ μυι1τι;.:cι. Υ.ϊ\'τ!)U ϊμ;_οrι_ν την cυτι,1υj),υί.ίυ. ;.:ω την Οι\ψη
τη; lι(_)u; Εοτίιι; :-ιυυ rιί.ί.υτι χυ.τέχωε τυ υνf!ι_Jι,>:-ιινu ;-τιι_Οη. ειιιiηι:.:ε 
χυι μπιμU(_)(f(Ι)\'[ τυι•; Η; UL'T(I. ΙjULT<Jl 1\'T(/.; οι (Ι.','\'L)l'; μι1,ηι; Y.ίll (j[ 

<f(•JTι)ι)(JT[; τη; O.![l'l)TUl1 ){.lι[\'(1)\'ίυ;. Η (1/.Τινuι·Ιυλίο τυι1; ι')l\' �=ι:πι)
\'t(lΊ την ιιχτινοj\υί.ι1ι τη:: χιινι"'\riί.(/_:: :-rυιι rι.νlι_/-\ιι μι ί.υι-μίνω ίΠlJ 
/ι)(_)ΤU. Ει \'ω (ι.τί.έ; :-ιιIγυί.υμτι1'ιc::! 

Αί.λ(ι_ ιC:ιν τψ __ ))Jί-!υι1ν υι lJ(_)UL τυι1::: υ:-rυίιJ11; ο ι.η(_)ι,·Ξ των Εί.ιιIοινίων 
ι"'\tέ','(_)Cιψr την ;-τι_1u,___,vηοη τυι1 /.U.Ηι. την σι•νυ;Ξη τη:: :-ιυμ:-rη::: (/_:το την 
AO))\'U ιηην ΙΞλιΊ1Οl\'lΙ .. ','ωτί \'ίΙ. μη λιιτυt'!}','Ι)συιIν χυι οιΊμcψ;. Εο(ΙJτι
(_)ιΥ.υί /.ίli,λυι. τυυ υι μι•ιΗl/.ιJι Οιι ιι\1ιοϊ:υν τυ Ιj'L'/LY.ι) τυυ:: %uτωι ι'·
yω: Κω η :T(_)L)(_)(_))]lί1J εχιΊ \'η ιλε',Τ «.--\; υπλΟη ί"/.ϊl \υ; :rι.JΙ' ί)εν C/LΊ 
ί,υ(!υvϊι; /cίvu:: :-cω την ιι ι,J\'Ι]\' cι::Ξι 1ητυν ωηί.. υ cιωι ί.υ.τίι.::)>,. 

Αλλ(ι ειι ιοτι•ι την ;ι,___,ιωι.,ι_1i οω ι�η: υτuτυ ·,1ιυ χ(ι()ε ϊ(_)ll'\')]TJ): f((ν 
ι1ι OTl_\/(1.0TC; χα Τc/ι,J\'Τιι.ι_ ιαύ τ Ι]\' τι1 ι1 ί.1) ;-τίστη χcι ι την :-ι�JL10Ι1ί.ωοη 
ιηυ ιιλι ι.Ηητυ των μεί-!ι\ι'ιων :-ιυυ cι.;,,:υί.υι+)υl1ν. η μυνυμι:(_)ιιcι του:: (-)υ. 
τυι•; Uι)))','ηΟlΊ (_Ι_(\Ι_Ι ((/.[(•ΤίΠ(( σι: ψl'/l1/.U 1/.(([ ()l(/_\'lJ)jτl/.U Uι)Ιέ:Ξυι)Ο. ο
υντι;,:εψf\'l/.ι); Τ()ι1; 1νυτ11::. :-ιυιι εί\'rιι η χωι'ιι.τηση τη; υί.ηΟιΊο.; lϊ 
(OL\flClX(_)l'\'[T((l Ol'\'f/( ;J::. 

Τυ ;,:ενC:ι τL1υ Ηυ σt'\'U\'TUt•\' στι; cι.τιψίi:έ; έι_Jευνί:; τσι•;. υι <αυ
vίε;. σι ωωπι_Η:--:έ; ω·ηοι•ιίε;. τιι cιινί-,1μ1ιτυ 1/.ιιι τα τ(_)υj\ί.ημυτυ :-ιυι1 

Ηιι τcιι,_JLη•σιcιζυντω σε 1/.CιΗε τυυ; j)Ιiμιι .. ει νcι.ι 4Ί 1ΟιΥ.lι \'Cι μη ι;.:υν,ησι-
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οί1νται πλ 11Qως. Τότε, η uμφι�ολία. ο σκεπτιχισμός και οι ανό.γκες 
μιας οπωσι\ήποπ εσωπ\)ικής ισορροπήσεως ( -)α τους οι)ηγ11σουν ή εις 
τον αγνωστι.κισμόν 11 εις το Δόγμα. Και τα δί10 αυτά διανοητικά 
νοσήματu είναι ολέΗυια χω uνασχετικά της εξελίξεως του :πνευματι
κού αν()ρ<ίητου. Είναι ο τύφος του στοχαστού που αντί να i)ιαλογίζε
ται, ( -)u πιστεύει και αντί ν· ακτινοf1ολεί φως. (:)u καταντήσει άρνηση 
σκοπινή. αυτόχειοας για τον εαυτό του, καταστρεπτικός για τους 
<Ίλλους. Γι· αυτό στις επιΜσεις αυτές χρειύζειαι ο φωτισμένος Διδά
σχαλοc κω στιν11 χαι ειλι%ρινή συνεργασία με τους ομοϊδεάτες. 

Αλλίι ί.σως μ · εgωτψπις: tvlcις ( -)έτεις σ· ένα ι'>ίλημμα. Δεν μπορείς 
να μcις 1-\γάλεις α:τό τοιΊτο το cιοιέξοδο; Εγίί'ι. όχι. Είμαι χι εγιί) ένας 
απλοί1ς ( -Jνητι')ς. ένας ωτλοί1ς ερη1νηη1ς. Σας προσχομίζω πάντοτε τα 
:;τορίσματα των σοcrωτέvων μου. :;του έτυχε να γνωρίσω ή να διαf)ύσω. 

Και αυτοί οι σοcrοί λένr: «Οταν ο άνΗί,,)<ωτος Ηέτει ένα σκοπό στη 
ζω1Ί του. :;τοέ:πτι με Υ.αί-JαQι)τητιι χαι σαφήνεια να χαΗορίζει αυτό τον 
σκοπό. ΠvέjΤει νυ γνωί,_)ίζει χαλά ότι ο <)ιαλογισμός του έχει ι')ημιουρ
γι%ιj %αt ελχτι%ll οί1ναμη την ο:τοία :;τρέπει να χαλιναγωγεί χω να 
χατευ(-)ίlν(Ί σε όποιο σημείο αυτός ( -)έλει. Ο άνΗρω:τος είναι ένα αυτο
hί1νcιμο %ιι.ι αυτεξοί1σιο i)υναμιχό εγιί). Έyει διχαίωμα να προ0ι'>εί1ει 
και να μά(-)ι:ι την αλιj(-)ι:ια. Κανείς οεν μπορεί να εμΤωi)ίζει στην ;τρο
σ:;τcι(-!ίlcι αυτ11- Γιατί η crί1σις του έyει <)ιί)σει το <'>ιχαίωμα να crΗcισει στην 
τελειότητα. να αναι\ειχΗεί Θεός. προσω:τιχός Λόγος. Μόνον η άγνοιά 
του. οι αι'>υνcψίες ωυ. η υχνηvία της σχέψειί)ς του χαι η ατονία της 
f-\ουλήσε<ί>e του. ( ·)α τον εμ:τοi)ίσυυν να crΗcισει εκεί :;του τον προορίζει η 
Θεία Νομοτέλεια». rι· uι 1τύ α:;τοΙ-\cιίνει πvωταρχιχό μέλημα το ξερρί
ζωμcι όλων αυτιι)ν των cιι'Jι 1,·cψι<i)ν - α:;ταιτείται η χcι(-)αρση. 

Επί τυι 1 ::τvοχειμ ένοι 1 ερωτιί): Οι στοχαστές μας. Λοyιστυωί ή 
ί\1 1υuτιχοί. έχουν κα(-)συίσπ τον σχο:τό τους: Μας έδωσαν ένα ορισμό 
του τι είναι η αλήΗειω;; Έχουν σαφή u'Jέα του αντικειμένου που 
ζητοί1ν να συλλάΙ�ουν; 

Δυστυχ<ί)ς τα συγγψ'ψμcπα :;τολλιίJν φιλοσόcrων συγχρόνων χαι 
:πιλαιιίJν crανεv<ί)νουν την :τε:τοίΗησ11 τους ότι η αλψ➔εια δεν είναι 
;τυοσιτ11 στον cιν(-)ρυσσ. Ο e.ιν(-)ρωπος αισ(-)άνεται ένα δέος για την 
ενατένιση της αλ1Ίί-Jειας. Οι ι'>ε (-)ωλόγοι χυιστιανοί φΗύσανε. ερμη
νεί10ντες την α:;τcιντηση του Ιησυι) στην εριiJτηση: «Τι εστί αλήΗεια: ότι 
E'(<i) ειμί η αλή(-)εια». να πουν ι'>τι ο Ιησοι)ς ευvέΒη σε αδυναμία να 
χαΗορίσει χαι αυτός τι είναι αλή(-)εια %αι εί;τε αυτά που είπε. Κα(-)' 
ημάc: ύμως έτσι έ:;τρε;τε να απαντήσει και ί-Jα το ανωττύξουμε παρα-
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Κ(J.1(1). Θι '· (j(Ι_ς ((\1(1.(: l{__)(ι) Tl γψΊ.ιrιι, κ(ι.;τυιυς (J\_l'('((__)(l.(r έω; '(LU ένα ΟtΙ'(

/ι__)ΟVΟ ιr ιλ6ουφο, ο ωτυίι >; u.;τιυΗυνι'ηιενυ; ;τ{__)ο; το υπέ'.}τυτυν Ον 

έλεγε: ,,Π{πευ. ε(ι.ν κψι.τεί; την υλήΗεια ι:ι; την <)E;LCJ. ουυ ι.αι την ι;,ω
νι'ηητ(ι. τη; ει�εt1νη; ιις την υvι<πι(__)(ι.ν σοιι. ι')ιίισε μυι1 την τελευταίο., 
ι')ιι'ηι η υλι'1Ηειυ ανιjκει μιiνυ ει; Σε,,. Κω (ι.λλυ; αιι.νu.λυμ[·\(1.ν(l τι> 
τυυ Πλυυτιι.vι.ου ιιί.λυιωμcνυ: ,,Ο :Ζ:ιιτιιν ι.ιι.ηί/l τιιν υλl1Ηειυ στον 
υυψινι.'> ι.αvαγμένη ο' ένυ κυ(·Jvέ:πη. Γιυ να ιι έυι:ι οt1'(J_ι1οη στοιι; 
υν(){__)(ίJ;τυυ; π{τα)Ξε ων κωιυt;ττη οτη γη ;τυιι ιrυοιι.(ι. έΊ'L\'ί: ιίί.ω. ι.υμ
μϊιτια. κω)ε (1.ν()(__)(Ι):;τ(); ;τυυ r-ι_ψ,ι.ι {νο. :,ωμμcίτι 1.(/.l [,λ{;τιι μί:ου τον 
ωυτύ τυυ νομίtει ύτι ιυυψι- ω.η την υί.11Οιιιι., ενιί1 χcιτέμι ένα μέι___ιυ; 
τη; υλψ)ειας». Αλ).ιΊ υ ΓΙλυιΊτυυιυ; cι.νωιtψι (ιτι υι όν(Ιψ,ηυι τη; '(η; 
Οll\'[(__)'(((ί,όμενοι ;τυέ;τει \'(/_ μυ.ttψοιιν τιι ;,,ομμιΊ.τιυ τηc ω.ι)Ηειο.; \'U τυ. 
nυγχυλλ1)οουν γω νιι. [·,vουν ω).υΥ).ηυι,ψένη την ω.ψ·Jωι.. ΤοιΊτο είνιι.ι 
;τυλι1 i)L(l(fO(___ΙfTLY.U. 

Τcί1υα; cι.; ι')οιιμc τι λέμc οι ουιrοί ;τυυ '(\'ιιJ(__)LΙJίψι ι.ω ι')ιι,.[Jιϊωcι.μι. 
Η cιλ�)Οειcι EL\'CJ.L η ΓνιiJοη. « ΓνιίΗJη αλ(ι.Οητη». υιιτύ σημυίνει η πιι

μολογίυ της λέξιω;. Α;το το σπvητιχυ Α ι.ω ω ί.ο.νΗ(ι.νομυι. Αλί.ιΊ. 
τίνος πvcιγμcιτος Γνιi10η: ΓνίίJΟη των ουσιιiJ\' ι.cι.ι των :--.:ιiμιuν τη; <f ιΊσc

(!)ς. ΓνιiJση των μυυφiJν χω των <1t1νcιι')1jοι:ων. ΓνιiJΟη τη; ;τυοεί.cιΊοc
ιiJς τοι1 ; ι.ω της σι1νΗέοιϊ1; τυιις. Γνrίιιiη Τί!J\' γνr,1ι___Ηιψ(ι.τr,1ν του;. των 
ιι')ιιη1\τι,1ν τους, ΗιJ\' ιnν·,1ωiJν τοκ. ,'-.:ομίtω L'>τι είνυι l\'Γ(ς ωλοι.λη
vωμένο; οι_ησμL'>; ;το\ Ι ιι.cινο:τυιrί χω τον ;τιο ο.:ται τητιι.ι'1 C(_)ll'\'!Ιni. 

Τιί1ψι ας ι')ουμε ;τοί(ι μέοcι i)l(t0ι:πι υ (1.\'Ουω:το; '(ιcι την u.:τύι.τηση 
της ωλυχλη�_)(ιψένηc υυτ1i; Γνωσηc. f::ι')ri) ;τυέ;τιι \Ι(Ι_ ουγχεvcι.σωμε τυ 
μέσα ;του μεωι.ιιvίζιJντιιι ιωυιστ(ι. οι Λο·/ιιπι%οι %ω οι ί\Ιυστι:ωί. 

Οι τιενπ ωσf-Jψπι; ι.ω ο Νοι1; cινψουν στυ ενευΊ'ητιι.ό μέσο :του 
οιαΗέτει η συ\Τίι')ηοη ι.ω ;του είναι η Εσωτεvι%1\ υ;τόσταση του 
cινf-Jvιίηυυ. Α υη) εί νηι το ι.ι νοί1ν. το <')ίι')ον ζωη. ενέvΊ'εια. '(\Ιί1Ηπιι.11 
ιχcινότητιι στην μoQCf 1i :του λι:-,,πω ιίνΟgω:τυ;. Σ1 1ναιiJ; ιvειcιζεται 
συλλει τουQ';'ίcι αι σΗΙ1σεων. Νου. ψυ;111;. 

Η συνείι')ηση 11 ψυ/11 έιει ένcι :τί.ουσι<iιτcιτο cι:τϊJΗεμυ γν<iJοει,Jν ι.cι.ι 
ιχανοτ1iτων, τις ο;τοίε; υ;τέ%τησε cι:τ,j ι')ιαcrοvε; ,')ιu.[Ίιιίωει; ;τυυ ;τέQα
σε CΠL'> την χλίμcιχcι τη; ζωι);:. Οι σι\'f(__)Ο\'Οl ιjΨ/ανcι.λυτέ; τι; /Cψα
χτηι)ίζουν σαν υ:τοσυνείι')ητυ χcιι το πvιουίtοι1\· ,)ι Πί,Ησσ6τευοι στο 
πεQίcrημο «λίμ:τιντο». οηλ. στι; cι:τωΗημένε; ε:τιΗυμίε;. Στο χcιΗ,ηλι 
L'>μως της συνειοψπω; [Ίυίσι.ονται υ:τνωτισμένες γν<ίJrπι; ι.αι ι')υνcι.
μεις. :του ;τεQιμένουν την ευλο'(ημενη ;τνο1\ :του Ηcι τι; αcrυ:τνίσει ·:ια
να μας crωτίσουν το ;τcψελΗόν :του έιομε ι')ιcινι•σει χαι να μcι.; μιλ1i-
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ιΗ)υν ι'1 να μ((; ψι(·)υvίυουν χϊπι γι· αυτό τυ σχστεινό ό.γνωστσ ;-του 
μυ; ι'>ιαφ:ί1γι-ι cιλλc1. <,Ηηόσυ είναι η ιστοvία της ψυ:ι.11:; ενό; αc'ωτου 
α;τ(J μυ:;. Αυτέ:; ()f.ιω:; f1vίσχοντu.ι σε λαν(·Jc'ι.νουσα %ατ(ι.σταοη τον 
χυινL) cι.νΟι_Η1J7ΤΟ. Γιυ να ο-:i'>ηλωΟοί1ν ;,:vειcΊζοντu.ι ωvισμ{νες συν(·JήΥ.ες 
%ω ιΊ,'>ιχυί ύvυι. Πvσ πcινΗ°J:; /ψΊ{ι.ί,ι:τu.ι υvμονι%1Ί σ1 1λλι:ιτοι1vγία 
U\)Ί'uνισμοί1 χω ψυ;_t'1;. 

Τοί 1τυ χcηιiJ\)Οωουν υι Π\._)Ογμυτιχοί ιιί-στε; (ηcιν αχολουΟ01:ισu.ν 
ωι1; Ι)ωνομ ιχι JtΊc, χυνιi,τ::: μια:; μ υοτυγι,J'/LΧ ϊ1:; ζω1Ίς. ll οίοι ήσαν 
ω 1τυί οι ΚυνϊJνε:;: Θιι του; ω·u,rτ1:ι::Ξουμε σε :-τυυσε:ι.ή μελέτη. Σ1Ίμεvα 
τυιΊτυ μποvυι•με ,·u ωνί.οοι1με: Οτι οιΊμωνcι μc την χοσμυ(·Jεωvία τι,Jν 
Eσι,JH\._\L/.(i)\' Σι.υλιiΝ η υνΟυιiηινη ι1 ;ωοτυοη (υυνείι'>ψ111 Υ.(ι.ι μοψfJ11) 
;-rυοιΊί.Οr ;-:υι υι\,:rι τω α:-τύ τι; υυσίε:; ,του ουνΟί:τουν την ω.η φί1ση. 
Η Φ\1οη ι'>ιί-:-τΠ{(L υ:-τϊ1 Νϊηωι 1 ;. Ο Ι\<ισιzός τιις Νόμος είναι 11 αρμονί<ι. 
η ο:-τυίu. ι'>ιαχu.,υνίζlΊ Ηι; 1ιιτυ.ξι1 ουσι<iJ\'. μο1..)((ιi1ν χu.ι συνειι'>1iσεων 
σχέσει;. :-τvυ:; τυν σχο:-τ()ν τη:; cιcνC:ωι1 r.::Ξελί�εω;. μι:τομυυφi)(Jcω:;, 
πί.εω;τοι tΊοrω:; χυι (·)[ι):-Tl)l 1Ίι1cω; ((\ 1τ{i)\', i)l( 1. τη: υι.λη).ε,rιι')v{ωεω; 
ί(((l Η)\Ι (\)ωΤΟ ς. 

Τυί1το ω �όμο :-τvιπι νcι f1/.ι')ηί.ι,)οει χ6Ηε συηίι')ηοη ου.ν ι1ι%ύ τη; 
;-,:ϊηω -,,ω. ,·u μ:ωvιοΓι νιι :-τληοι<ί.οει ;,.αι Ί'\'(1J1..1ίοΗ τψ Λί.ιi(Jιιυ. Ότcιν 
λυι:-τϊJν ο Ιψιι.1ι'1; ιί.ι-:ι ϊηι ε-;ιι) είμ · η Αι.1j!Jιω. ι•:-τι-,·ι1ι:ι ότι είχε αι1η
ί.ι,ωει οuν Νι.)μο τη; ψυιιi; τυι• τψ υ.vιωνίυ χω <ιυτιiν ει'>ί(')c/::Ξr ;,.cιι 
(Ξ.ελcιϊΥ.cυοι μι το ;-:1Ίvι1-,·μιι τη:; ;,-:u0ι)λι;,.ιΊ; U',ι(αη;. Κω υ Ιησυυς αγc'ι.
;-rηοε το f Ιuν 1/.((l t'ί/ϊ U((L)!lUl(ιJOt:ί με Τι.)\' Ιlυτί:\._)(1 .. δl)λ. με τιιν ΔύηψΙJ 
εzι-ίνιι ;τοι• έχει τιι,· �λcωτιzι1 ιz(ιν<>τιιτα ,·<ι σt•\'θέτει Ζ<lΙ ,·α εξεί.ίσ
σει τu IIH,·. « t:'f<ιJ χω ο ΠατιΊυ μυι• εν ειηιϊν». ίλε','[. Και ΠΊψcνω; 
;,.u.πί.χr την ι,Jλο;,:ληυωμένη {{λψ·Jιιιι.. τη Γν<iJΟη. γιατί ιίι.c cι ιrυμυιωΟεί 
μι: το lluν. ι·/,·ι,1vιL.ε ;,:cι.ι cι.;-:,1J.ι1ι1()οί1υε τυι1:; i"-iι.>μοκ τυυ Πυνη);. Η 
:-τψιγμυτιΥ.1Ί ένωιcι τη:: υ;-rω·τιiηι(,JC. ωι• ι'Jτ((ν: Πvϊι.�cι.τr ι'J.τι ;-rvcι.ττι,1. 
Ί'Ι(( \'(( γνωvίοεπ την ω.11Ουυ. 

,-\λλr.ι. οι ΕσωπιΗ/.ι)ί Κ ϊ•;,:ί..οι ωrτω· οαν ι'> ι.._10 Ί'LU. την είσοι')ο ι:ι; 
cιι•ωί•:: τηΥ Η!Jι;-:ιΊ ;,:uτ(ωΗωη τοι· ι:τι!Jι 1μ()1Ίντυ; νυ ,τ1..1υσέλ(-)u ιι; 
αι•τυι\ Ί'ΙΟ. ,·ιι μπαι1<1Jσυι 1,• τη ι·νι,Jοη. την ΛλtiΟιΊυ ,ωι• χαπίμι.ν. 
Ε:-τυμίνω; ΗΟι;,-:t'1 Υ.ιι.ι ΓνιiJι 1 1] εί\'ίΙ.l ιιλι.ηλι\·,')επ; {:Υνοιε; -,•ιcι τυυ:; 
EoιιJTl\._)lί'.l.)tΙC.. Λ\._)ΠtΊ %((( Συιι ίιι. ί'ί\'((l U/(1)\._)lιΠϊ:; ιι'>ιότηπ:; τσυ :-Τί,)U','
μ((τιΧυί1 r- 1 ί1οτου. 

Ι<ιι.τύ:τιν τ(Ι)\' όοων ανϊιι cψ..ι σω· :-τ\)υcιοιι':ι,1';ι;,.cι σε Ί'fνιχέ; γψιμ
μί-;. ','lO. την ιιιΊJι.)ι')υ τη:; Αι1τομυητι%1Ί:;. Ηι.ι σιι:; ιι:-τενΟυμίοω τι ε:-τί
οπι•υν ι')ιΊυ μεγ{ιλοι 2:οιfι)ί %Cι.ι τι ι1πι1ιί;,:νυαν Ί'ια την ε:τιτυι.ιi αrcψ-
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μυγrι τη;. Ο f1αΗυστι.'>1,υοτυς Ηvω�λιιτι)ς έi.Ε'([: ,,ΔιζήσασΗυι (εvευνη
οο.η:, υναζητήσατε) αυn.'>ν Υ.υι μυΟείν ;τc;ντυ παv' ωυτυ�:,,,. 

Ο bε Μύηχυς Αυι_η)λως u'>ίι'>ωιΥ.ε: "Σχωτπ μέσα υου· ύσυν πεvιο
οόπυον ΟΥ.Cατεις το C\'ι)υν OU\ 1 , H)OU\' ,[(i)LOOύTCl)O\' ανrιf)}_\',ί:,(ι (( (ι)ς». 

Α υη) cίνω Υ.αι υ οωοτύς ι')ι_JιJμυς γω τυυς rιΗ,ιΠι_JLzυί1ς στυ1,ίl.υτέ; 
'(Ιtl. να f-\ι__)Ουν την ΑλήΗι::ω. 

Οι ι1ί10 αυτοί ου<fοί πvέ:τει νrι !➔ιr,ψηΟοι"1ν ουν υι Ηcμελιωτί; τη: 
αυτομυητιχ1iς. 

Ο ,1:ι__Jιiηυς ι.r..ιvrιχτηvίζπω ι'Ιυο,·ι)ηως, σzυπινός. Και τυϊ1τυ '(ιcιτί τυ 
ιι')ιύτυ;ων της ι'>ιcιτυ;τιi)υεω; των νοημάτων τυt 1 :τυυίημτυι u.;τυ την 
ισι.υιχιν τυυ υτυμιΥ.ύτητυ.. ύ;τι,,; ουμf-\αινει οτυυ; υυτιJι'Ιίr>.ατυι,ς. 1,ωι_1ί; 
να rπηvιάζπcιι α;τϊ) την ι.uί➔ολιzι>τητυ των rιλι.υτvίων οι•λλήψιιυ\'. 

JOSH,H JOUBr.l<T ( 175--1-182-ΙJ 

AllO ΤΟΥΣ «ΣΤΟΧΑΣΜΟΥΣ» ΤΟΥ 

Τα ωvcιία rιισΗι'ιμαω ι'Ιίνυυν υμυι_1φιϊ Παψι.τηvι'ιστε στυ υ.νΟvιiJ
πινυ πvύσω;τυ την έχ<rvc.ωη. τη Ηαυμάυιcι  ι'>ιάΗωη ;του ;τηγάί:.ιι ιι_;τι> τη 
ουιηυλ 1). τυ οιj·\ασμό. την cυσέj-\cιυ. τη σι•μ;τύ\Ία. τΟ.υ; cn,J την 
συναίσΗηση τη; αΗι,1ύτητcι;. 

Εcιν ΗcωιJ1iσυυμε ω; ελcιττωμc.ι ι.cι.gαιcηΊvα. χcιτι ;του i)εν cίvυι 
;ταρά ελάττωμα της ι'Ιιcιί-Jεσης τη; στιγμι);. εά,· χvίνουμε έναν C:ι.νΗψυ
;το από μιcι λέξη τυυ. μια φυyή cαύ μιcι ανιίψcιλη χίνησιi τη;. Ηα ι'Ιιcι
:τgC:ιξLη•με πολλές αι)ιzίε;. 

Διχrιιυσι,νη zωρί; <)ί,νcψη. ι'Ιt•ναμη χωρίς ι'>ι;ωιοuί1νη. α;ταίοιr:: 
συμrrοι>ές. 

Α υτύ; ;του χοχι.ι νί�ει. αρι.ίζει να ι)ιορ(·)ιiJνεται. 

( ι\lrτιίrrυιιση: ι\Ιι;,:. Δ. Στυσιω:τουλο;. «Nfrι Εστιcι». 1995. σιλ. Ι Ι /9) 



210 «ΙΛΙΣΟΣ» τι:ίιzσς 242 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΟΜΡΑΑΜ ΑΪΒΑΝΧΩΦ 

Γνώση και τρόπος ζωής 

Όλα είναι αλληλένhετα, το παvελ(-)όν. το παvόν. το μέλλον, δεν 
είναι ξczωυιστά. Το μέλλον ( -)α οιχο<'\ομη(-)εί στα θεμέλια που Βάζετε 
τιί)ψ1. Αν αυτά τα ( -)εμέλια είναι άσχημα. μην πεvιμένετε ένα εξαίρετο 
μέλλον· αν 6μως είναι χαλά. είναι αν<ίJφελο να ανησυχείτε. 

(/'ιιι ,ιιιιι χιιι1·01\J;1ιιι ζωιj. Χvιισο( χυνιί1τr;. σrλ. 30) 

Αυτl'>ς που εξασχείτω στο να <)ίvει συνεχιό;. εφαvμύζει την πιο 
υψηλή μυγεία. Ι\1Ιύνο η επι(-)ι 1μία του νυ <)ίνεις, του να χάνεις του; 
άλλου; ευτυχείς. μύ\'ο η έντονη ε:;τιθυμία του να υ:;τηρετείς τη Θεία 
αvχι). μ:;τορεί να μυς ανοίξει τι; πι)vτε; τοιι Ουψινού. 

(l-f ,ιιιι;ιιχιj ι)ιί1·ιι,ιιη rr,JΙ' χι,·ιjσιϊιJ\' χυι τοι• /-iλι',ιι,ιιιιτο:;:. σελ. 12) 

Αν ασι.ολείστε με τα ελυττιίψατα των άλλων, χάνετε χα%ύ στον 
εαυτό σας: τρέφεστε με τι; [)vωμιές. 

(Κιιλλιπ;ι,,·ιχιj ι)η,ιιιοι•υ;ιιΊι χrιι π,·ιΊι,ιιιιτιχή δη,ιιιουυ;ιιΊι. σελ. 92) 

Αν JΤί)ύ%ειται να χάνουμε χάτι σημαντιχύ, να στρεφ6μείiα στο\' 
χύσμο τοιι φωτός χαι να ερωτάμε :;τιίJς να ενεργι)σουμε ... Θα έρθει μία 
ιι'\έα. ένα συναίσ(-)ημα ... Αν ύχι. να το ε;ταvαλάf)ουμε την άλλη μέρα. 

(f'ω ,ιιιιι χυι1υ1 Ίv; 1ιιι ζωιj. Χψισοί χυ,·ιJ1τ:;:. σΕλ. 36) 

Είναι πολ(1 πυραχιν<'\υνευμένο να α;τοχαλ(ι;ττει κανείς πνευματι
χές αλι)( -)ειες σ· αυτοιΊς. ;του i)εν είναι έτοιμοι να τις <)εχτο(ιν. 

(Τι ι'ί\'!ιι (νιι:;: ;ητιηιιιτιχι5r; ι)6σχιιλοc. σιλ. -11) 

Αν ένα παιi)ί είναι άρρωστο. είναι εξ αιτίας του τρ6που ζωι)ς. που 
έζησε σε προηγο(ιμενε; ενσαvχιόσεις: του άξιζε να έρ(-)ει να ενσαρχω
(-)εί σε γονείς, που του μεταf)ί[)ασαν ορισμένα ελαττιίψατα. 

(Αq,ιιο,•ία χπι ιιyείιι. σελ. 107) 
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Αν ι;ίοη τ<ιιJU.'(μίνυι, γιυ 2-3 λc;rτr, ιι:rνίπυι χυι υπνtcτc f-\υ1Jει6 
χυι Ου $( ι.vuj-\ι__Η,ί Η τη '(Uλ ιΊνη οrι.;. 

!Av,1101'(11 χιιι ι•;ιι-ί((. uιλ 1-ΙIJJ

* 

Το ψιrψί χrιι τυ χψωί ι;ίνυι ι'1ί1υ ιιλιυχ6 οί•μf ·\υλο, '(ιιι.τί υντι:r1JιΗιι,J
;πι"1υυν ()l1U ιι'Jιι'ηηπ; τω1 1Ίλω1 1 : ΤΙ) ιrι,ι; T!Jίl %(1.l ΤΙ] Οιvιιύτητ(ι. τυι1 ;τυυ 
ι)ψllO\ l(j'(U\1\' τη ζιυι"�. 1-J Οrνμι'ηητ(ι T!)ll tίνω •ι ί!'(((ΠΙJ χυι 1() ιrω; του 
ιίνυι ιι σοψία. Ο Ιηουί•ς )j(Jcλι νu ;τι:ι Αν ιr(ιπ τη οr:ιι_1χr1 μου -τη 
ουιrίυ-- χuι αν ;τιrίπ τυ uίμυ μυυ -τη\' ι.ιγrπη -- Ου Εf[Π ωιi>νιυ ί:,ωή. 

(/ Ι υ;'1Ί,ιοτη οτη ,)ι,)ο;,.οί.ιιι τοι• .\ϊιι,·rιil'. ιτι). Ι.Ν) 

Νη σι1γχωρείτε όλοι1ς εκείνοι•ς, ποι, σιις fκανη,· κηκό. i\,tιvιχυι Ου 
;rυυν: ,, i\ 1rι εμι ίς ι'>ι Ηtλουμι: νυ ου γ;ιι,>vηοιη,μι: ! ». Κ ui.ιi>c, χ(ιντc ι°);τι,ι; 
νομίζι:τc. μι)\'Ο Οrι μείνετε παψιιrοψωμcνυι. χι ωεις Ηα f·\υου.νι(ωτι. 
ωcίς Οιι ι'>ηλητηljιC:ιζι:στε. εuεί; Οcι είστc ι'11 1στυι_ισμίνοι. Γιατί είναι 
τρομερό ,·<ι κρατϊιτε κακία σε κι"ιποιον. 

( /·/ rί;'1·ι,ιυτη ι)ιι)ιιιJ/.ιι).ιιι τοι· .\ϊιιιποι"1• οι ί.. 1-Ι(ι) 

Σ11γ%l\'ΤΙ)ωΟει τε. ί)ιυλε;τε την cιψτιi ;τυυ οα; έλχΗ ;τcι__1ωο(1τι:vυ 
χω CιJ'/ίωπίτε ;τcι\'ω σ· ιιυτή. ΛvΊ'ύΗι)tι Ου ι:vγιιοτείτε ε;τίοη; ;τ(t\·ι,> 
στι; υλλc; rιvετt;. γιατί ;τvέ;τει \'U Ί'ινυυμε τέλcωι συν τυ\' Ουvc"ινιυ 
Πιπ tvcι μα;. 7rQt::τει νυ. γίνουμε ύντu. 0.Ί'νύτητu.;, crωτό;, νοημυnί1νη;. 
χcιλοσί 1\'η;. cι'(cι::τη;. ι'>ί•\'cψης. υμοι__Ηrιά;. 

(Γυ /ΙΓ;'ιιλriιι τοι• Τι((Ιψr. υι-J.. 51JJ 

Οσο έι_cτε την ε:τι(-Jυμία \'Cl crωτίζcτc. \'f.ι ι'>ιι'>ιΊ.ω:ετε του; u.νΗvι,>
;του;. να του; j)οηΗcιτε. TL"iσu το crω; μέσα σιι; αι.•;C:ινιι ;,:αι ::ο.:τi.ι,)νc
τcιι μέ/ί,_)L ;του νcι σι_ημcιτιζει γι•vω οα; μιcι :ωτcαλψτι;,:ή. α;-:τινσf)ό
λcι %Ctι φιηειν�i αίψ.ι. 

(Ιlψκ: π·υ1' ηλω;,,:πηιι;,,:ι) .τολιrισμu. uιλ. ΙOlJ. 

Δεν :τvέ;τει ;τστέ να ξεχι \'Cιει χανεί; μια ;τνευματιχιΊ οψιστηvιότη
ω. έ;,:οντcι; μιcι υ::τεί,{\ολι%1i σιγουvιcι γιcι τον ευυτό του. γιατί με αυτ�i 
τη σι γουυιc'ι. ;τρσ;-:cιλεί cιλλε; ουνcψει; σι ο;τσίε; ε,·αντιι,),υντcιι Ί'ια 
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την υλοποίησή της( ... ) Μην ανακοινώνετε τα σχέδια σας σε ολόχλη
\)Ο τον κόσμο, να φυλάτε τις επιθυμίες και τα σχέδιά σας για τον 
εαυτό σας και τότε Ηα υπάl)χουν λιΊότερα εμπόδια ενάντια στην 
πvαγματοποίησή τους. Αυτό το Ηέμα είναι πάρα πολί, σημαντικό και 
JΤ\)έπει να το ξέρετε. 

(l-f Μινυ,ιιη της σχέψη;. σελ. 159) 

Π vέπει οι άνΗρωποι να μάΗουν να μην τρέφονται πια με τροφές 
που τους δηλητηριάζουν: τιιν οργιί, τ11ν κακία, τη ζ1ίλια και, προπα

ντός, τιιν πολύ φιλιίδονιι αγάπη, γιατί σ' αυτήν την αγάπη μπαίνουν 
πολ ί1 f)λαΒεvά στοιχεία. 

(0 ύ.νθvωπο; χιΊυιος rοιι JΤFΠ!}ω,ιιένοιι τοιι. σελ. 45) 

Αν χάνετε το καλό και πάτε να το πείτε σε όλο τον χόσμο. το 
καταστρέφετε. Είχε γραφεί ε:-τάνω ότι έ;τρεπε να ανταμειφΗείτε, χαι 
τcίιρα ενεργιοντας με αυτόν τον τρό;�υ. σ[)ήνετε την χαλή σας πράξη. 

(Ο άν{J!}ωίτο; χι'ιι,)lος rοιι πιπψιJ,ιιέ1·οιι τοι•. σελ. 77) 

Nu πείτε στο f1ασιλιά, πως έ:τεσ1.: ο καλοι'ωυλεμένο; ναός. Δεν έχει 
πια ο Φοίf1ος στέγη, οίπε η μάντι; bάφνη, οί�τε πηγή που μιλάει· στέ
ρεψε χαι το νερό που λαλοί1σε. 

(Ι::ίν<ιι ο χvηομ6; ποι1 χuτι'ι το Ι311ζαντινιi zρονογρύφο Κι:οι_1ηνϊJ. δό(-)ηχε 
uπli το μαντείο των Λcλιrιί,ν. στον φίλο τοι 1 cι1 1τοχρcιτοψι Ιοιιλιnνοί1 ΟρειΙ-\ά
σιο. σωλμcνο γιο νcι το ανοvΟιίισιΊ). 

«Ει;τuτε οαοιλιϊί τιμ χuμαί πέσι: δαίδαλος uί.•λcι. 
Οί.•κέτι. Φοϊυος εχει καλί•ί'5uν. οί1 μάντιδιι δάφνην 
οί1 ;ταγάν λαλέουσαν· ά;τέηυετσ %tιi λάλον ϋδωρ». 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 

Τη;: αείμνηστης Αι)ας Ιωάννου Μπuuι1μη 

Είναι γνωοτύ ω vητό: «ΡΓiιηιιιη νίνeΓe deinde ρhilosoρhMe». 
Μ1i:;τως ύμως (-Jα έπQcπε να τυ αντιστvέψυυμε. αν Ηrλυυμε, όι.ι μόνο 
να ζ1iσυυμε. αλλ(J. να ζιiουυμε σαν άνΟvωπυι, χαι μ6λιστα σαν ίιν(J!)rι>
πυι ευτ υιισμένοι; 

Αν vίξυυμε μιι.ι ματιίΊ γύψ!) μuς, από τους λεγόμcvυυς υποανά
πτυχτους λαοι)ς, r,ι; τους πω πυλιτωμένυυς. f-\λέπυυμε, :;τως η ζωή 
έχει υ;ωf\ιf-\αστεί σc μιυ χατό.σταοη, ;τυυ Ou. ήταν υπυτιμητιχό χαι για 
τα Ηη\._)ί((, r,_v την zαvυχτηvίζαμε σαν ζω1i τη; ζούγχλα:; 1 

Ο χόσμυς έιει αφηνιcωcι χαι πvοσ;τα(-Jεί μι: χίι!-)ε μέου, Οψιτύ χαι 
πεψσοότεvο α!--Jέμιτυ. να c.ι;τυχηΊοει τα υλιχίι εχείνα στοιϊ.[ία της cυη
με\._)ίας, :;τυυ τελι;ω. (')εν τLη1 ι')ίνουν, γιατί οεν μ:;τυρυύν να τυυ οιi>συυν 
υί1τε γι.ιλήνι1. υί,τε ;ιrι\._)cι, χι αχόμη λιγότεQΟ, την ευτυ;ι:ία.

Είνcιι ένα ξέφ_>cνο χυν1)'(ι χ6πυιυυ ανέφικτου στόχου. που συv
Ηλίj-\ει ψυιέ:;. ατυμα. χοινω\'ίε:;, Υ.Qίιτη αι.όμη. Ηα έλcyα, χαι :;τυι:� ΧUQ
:;τοί του είναι η Ι-\ία. ο εξ((ναγκασμύ:;. το αίσΟημα ανασφ'1λεια:; χαι. 
στους ;τω ισχ1\_10ί1:; αχόμα, ο φόf'\ο:;. τυ UΊ'/υς. οι νευQασt-Jένειες χαι η 
μυψαίcι cr·υγή στα ναψωτιχίι! 

Αλλυτε. η t-Jί)ησzεία έ:;ταιζε τον vύλο ενι'>:; χcοτυιου ιrvένου στην 
ηt➔ιχιΊ αnυ;ι:αλίνωση. Αλλά συχνά, τυ crρένυ αυτό οεv ι)ταν παvά μια 
φοf--\έψι. μια στέρηση ελευΗερίας. τrου είιε μόνο φαιvυμενιχά ατrυτε
λέσματα. 

ίν\ε την επί<')ί,Jαση του υλισμού, την τει.νι%1i πρό0<)0. την συστημα
τική απυμυt-)ο:;τυίηση των nαλι<ί)ν αξιιi)ν, με την τίιση για ελευ(Jεvία 
χαι την ε;ταναστcιτιχότητα που αvέ:;ττυξε ο άνt-Jρω:;τυς του 20ού 
αιιi)να. Ί'Χψμίστηχαν τα (f'όj-\ητρα. Την τvιλογία «Θρησχεία - Πατρί:; 
- Οιχοyένεια». λίΊ'υι τη σέj--\υvται πια, χι αυτό f'\έf--\αια έιμρε μια ανα
στάτωση. που τα cι:;τοτελέσματcr της είναι συι.νά χαταστρεπτιzά.

Αλλcr. ας μη γινόμαστε lε()εμίες. Η εποzή μας. ;ταQ· όλα τα τ()ο
μcιχτιχά crαινόμενcι ;του :;τcψουσιάζει. είναι μια χοσμοϊστοραή στvυ
cr ιΊ στην πορεία της ανt-Jgω:;τύτητας, στQΟ(f'ή που είναι ίσω; η αgzή 
μιας χι:ΊΗcιρση;, :πυυ t-Jα q:έρει το καλλίτερο. Σιiμερα ο άνt-Jυω:;τοc:: ελευ
t-Jεριυνεται από παλιές :;τι,ολ�jψειc:: χcιι οεισιι"Jαιμονίε:;. α;τό υποχρι
οίε:;. ευτελείς αξίε:; :;τυυ 6q:ειλε να ;τρυσι.υνάει ι ... ) 
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Παραπωή(ηε πόση Ηλίψη έχουν τα μάτια των οργισμένων νιάτων, 
πύση απόγνωση φανερ<ί>νουν τα νέα ιδεολογιχά κινήματα, οι χίππι
δες. τα ναρκομανή παιδιά και οι τόσες άλλες μορφές φυγψ;. Εμείς, οι 
μεγάλοι. τα καταbικάσαμε όλα μαζί, με αυστηρότητα, γιuτί δεν μπο
ροί,με ν· αντιχρί�σουμε με κατανόηση και στοργή το εσωτεριχύ ()ράμα 
του αν(-)ρ<ίJπου, που <)εν έχει ποί1 να σταΗεί, μπρος σ' έναν κόσμο που 
καταροέει. 

Αλ1iθεια, ζούμε σε μια δραματιχή φάση της ανθριίητινης ιστορίας, 
σα να περνά σεισμός κάτω από τα πόδια μας. Μα ο ποιητής λέει: «Το 
χάσμα π· άνοιξ' ο σεισμός κι ευθύς εγιόμισ· άνΗη». 

Πάλι αυτl'> Ηα γίνει, όπως έ'{ινε και γίνεται πάντα στον κύκλο ζω�i 
·- αί�ξηση - παρακμή - Η6νατος - ζωή. Τη νέα όμως αυτή ανοικοδόμη
ση που πvέπει να πεvισ<i>σει πό.νω σε yερ6, αλη(-)ινά (-)εμέλια, μόνο η
φιλοσοcrία (-)α μπορέσει να την καταφέί,.)ει.

Αλλά. ποιυ φιλοσοφία: 
Πού �ρίσχεται το:;το(-)ετημένος ιδεολογικά ο χύσμος σ1iμερα: Με 

την επικράτηση του Χριοτιανισμοί1 οι αρχαίες Οvησχείες χ.αι οι φιλο
σοcrϊα τους χαοαχ.τηρίστηχ.αν σαν ειi)ωλολατvιχές χ.αι ;ταραμεvίστη
χαν. χαι οι μεμονωμένοι οπω')οί τους χαταδιχ6στηχ.αν χι εχ.διιί)χθη
χαν α;τό την Iεv1i Εξέταση χαι 6λλες ανάλογε; ορyανιί)σεις. 

Ο Δυτιχός κόσμος είναι αχ.όμα επηvεασμένος από τον δο'(ματι
σμό των Πατέρων της εχχλησίας χαι τους φιλοσόφους ;του εμφανί
στηκαν την Ευρ<i>πη. Γερμανοί (Kuπr, Scl1leyel, Scl10ρe11l1aιιeι-. κ.λπ.). 
Γ6λλοι (Desαιrιes. ι-:ιηsαιl. Αιιgιιsιe, Cοιηιe) και άλλοι, έχουν ως σήμε
ρα τους ( -)cωμαστές τους. 

Και μετ6, rΊρ(-)ι: ο Ηρίαμ[',ος της επισηϊιης. της νέας (-)Qησχείας, που 
χυριαρχεί στο :;τνεί,μα των ανθριίαων, η επιχ.οάτηση του ιστορικοί� 
υλισμοί, με τον Μηι-χ. χι αργότερα ο Sω-rι·e με τον Υπαρξισμό. L) 

Jasρeι-s. οι νέοι crιλόσοcr-οι του Π αυισιυύ χαι τόσοι άλλοι. που δεν 
αναcr-έρομε, γιατί ε<"><i> <">εν πρόχειται να χάνουμε ιστορία της φιλοσο
φίας. Όλοι αυτοί όμως οι ερευνητές, που εδρασαν μεμονωμένα και 
( -)έλησαν να [',ρουν την αλήΗεια μόνο με τη σχέψη. τι μας χάρισαν: 

Διανοητιχοί1ς ωφο(\cηισμούς. αλληλοσυ'{χρουόμενες Ηεωρίες. 
νοήματα σκοτεινά χαι συνή(-Jως απαισιόδοξα. σχέψεις που δεν μπο
ροί�ν να εφαρμοσ(-Jοί1ν στη ζωή. Είναι μια εργασία που τη σέ[)εται 
χανείς σαν παρά(">ειγμα πvοσπάΗειας του ανθρ<ί>που προς τη yνιί>ση, 
αλλ6 που «όζει λί•χνου», όπως έλεγαν οι αρχαίοι και δεν μ:;ωρεί να 
[',οηΗήσει. 
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Αυτή (1.χvι/-\ι;>ς η rr ιλυουιr ίυ γέννηuε %UL ι)ιzuιυλυγεί τυ «pΓίn1ιιι11 
νίνι::ι-ι: dtiπdt ρl1ίlο�ορl1ίιΓt,,_ 

Ο Cωτι:Ι λέιι O/CΊLr.(J.: ,,Η σί1πvονη c;rιunjμη, αυτή n:ου ξαίνησc 
μι τον Αιιgιιsιe Cοιηιe cvvoιiι, μcΟ11ομένη u.;rό τις Ο.%U.ΗJ.;ω.11οπς ί-:CΗ 
t)υυμυοτές :;1ηυό<)ου; της. f-\ι/J)uία ;rω; μι:�νυ υυηj είναι η υ.λιiΟειυ,
n:υτιομένη ((JTl) τα <)lJ'(μ(tτ(f. τυυ μιτυι))υί.ιομυίt ( l)uι·wiιl) Y.UL τυυ υλι
χuι:, μονιομοί1. έ/τιuε :τύ.νι,> ο' cι.υτές τις αv/έ; μίu. αιστημονιχ1j <f ιλυ
ουιrία. πυυ ωυi)υνc.ψεί ό/ι μ(>νο μc την ιΊηνηοη της μπαφυσιχή; u.λλ'
ακόμη χιιι με την χu.τιιvΊ'ΙlΟ1J τη; η0ι%ιjς χαι της ί{υινωνιυ)ω·tίυ;. με
μιυ λέ::Ξη την ε::Ξυψ1.νιοη τη; ιr ιλυοι)(f ίυς. την υ:;τυία αντιχι.ιτtοτηοc η 
Ηετιχιj πτωτιjμη. Στη ιr ιλυουιι ίυ :τυυ πηγ(ι.ζυ (J;τ' αυτέ; τις ιi)έι;. r)ιν 
μ:τυvι:ί χυνεί; να /\ψι χαμι(ι έννυω αλληλεπί1η;. αλτvουϊομυί1. :;τψJ
ό<)ου, ελοιίJιι_ψι;, υ\'Οvω:;τισμυί1, χcψιιΊ ο:;ιι) τις f-\υσιχέ; ι<)έε; χω)ι: 
f-\ιι;ωιμης </ ιί.υοοιrιυς»(. .. J 

Αλλά, :τυως ι:ίνυι ο υψομό; μιυς <f ιλυοοιι ία;, :;του είναι σι: Ηέοη 
νcι /-\υηΟψ�cι ων χύ.Οε ίJVΟ<cΗιαο. ανιξcιvτητυ (Jvησ%ιίυ.;, Η1.::Ξη:;:. 
έΟνου:::. ι'ξι,, 1)ηλu1)1i cι:τό χ(;_Οε Η/νητό πλu.ίuω. :;του έιrτιαξε η μωvία 
του υνtιvω:;τυ11• Ί'LU νu. %Οfψυτι(ωει τη ζωιi χυι νυ /ωgίοει τον %1Jομο 
οε ί:/Οψ%ϊι οτvυτό:τωυ: 

0 Α ντιiJνω; Α1)\__}LU\'1):;τ1η1λυ; <)ί\'ϊl τον εξιi; υvισμύ: «Φιι.οοοιr ίυ 
ει ναι η έvπ1νcι των νόμων της ff ί1σεως %UL η UfψJμογιj αυτι;J\' ι::;τί 
πcωης πvίι::Ξεω; χω ι:νει__1Ί•εία; αC:ιστυυ» %αι: «Φιλοσοφία είναι η '(Vι;J
οι; των λει τοt11__1γιι;J\' τη; <f ί1σεως». 

Ο οι__1ιιψό; αυτι'Jς :Ξει.ωvίζι:ι την φλοσυιrία αείνη που, <)υστυ/<iJς. 
<)L<)άσχπω «a:;τό ί{ιtΗί:ι)ψι;» χιιι :;του στψJίζπω στη i:>ιανυητιχή %αι 
μόνο εQγcισίcι. cι:;τύ την άλλη. αείνη :;του χατά %ανόνα ξΕ:;τψ)ησε μέuα 
cι:;τό τα 1--1 ι1οηivιυ χω στηι__1ίζπω στη γν<iJση τυυ c�υοιχοί1, αλλc;_ και 
του :;τνευμcιτι)ωί1 κόσμου. 

ΓνιίJσι 1 :;του <)ιυ;έτευσαν στην ανt!υω:;τότητα οι μεγάλε; εχείνε; 
ψυχές. :;του μπόψσαν. είτε \'cι Μ;Ηοί1ν α:;τ' ευΟεία; Οείε; i:>ι<)ασχαλίε; 
ιυι Οευi)ίι)α%τοι). είτε ν· cιντιΥ.vί1σουν οι ίοιυι την αλή(-)εια. ;άvι στις 
εξωρετιχές ψυ/ιχέ; ωυ; ουνάμει; χω. L<)ίω;. στψ ηθικιί τους αγνό

τιιτη. 
Υ:;τcψχουν :;τολλοι τυό:;τυι τη; γνιίJση;: α:;τό τις αισΗ11σεις. τη 

νόηση. τον συλλογισμό. την :;τείgcι. μέ;vι την <)ιαίσΗηση. την έμ:;τνευ
ση %ω 'την α:;τσχC:ιλυψη. Οι μεΊ'cιλοι σοqοί. :;του ί<)gυσαν σε i)ιάιrορα 
μέρη της γη::: τα ίν\ υσηivια χι αεί νοι οι ο:;τω)υί του; :;του εvγάστψαν 
σε ψιλσσοφχέ; σ;υλέ;. αυτέ; τι; ανιίηεgε; μοvqέ; της γνιiJση; εί;αν 
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ως f-\άση και , όπως τους χαvακηiρισε ο Μεγάλος Πυθαγόρας, ήσαν 
«οι επιστάμενοι των λειτουQγιιυν της φύσεως». 

Α υτrι η φιλοσοφία. μοιάζει με πελu)ριο και πανuJριο δέντρο: Ρίζες 
της. η γνιi)ση της Αλή(-)ειας, τα <)ημιουργικά αίτια και οι κοσμογονικές 
ουσίΕς. Κορμός της. ο Νόμος της εξέλιξης και γί1vω του. σε ομόκε
ντvους κύκλους, οι άλλοι, Ηαυμαστοί νόμοι, φυσιχοί, ζωικοί και 
πνευματι:-ωί. Ο κορμός i)ιακλαδίζεται στις Ηείες επιστήμες: Θεογο
νία, Ψυχοί➔εωvία. ωτόκvυφη μαθηματική, Αστρολογία. οι επιστήμες 
που αναλί,υυν την ύλη και το πνεύμα στις διάφορες μορφές τους. Η 
f-\ασιλική i)()υς ανΗίζει με την ηθιχή χαι τη f-\ιοτιχή και καρποί της 
είναι η τέχνη. η χαρά, η ευτυχία, η πρόοδος της ψυί(ής. Και ψηλά
ψηλcϊ σαν το άστvο που Βάζαμε στην κορφή του Χvιστουγεννιάτικου 
δέντvου η ΑΊ'άπη. εκείνη η αγάπη που Ηέλησε να διαδόσει στη γη ο 
θείος I ησοί1;. 

E<)<i). α; χ.6.νουμε μια παvένΗεση: Συχνά. ο ερευνητής που προ
σ;τα!- )εί να f-\vει στη φιλοσοφία μια λί1ση για τα αινί'{ματα της ζωής και
του Ηανc"ηου αναρωτιέται γιατί άvαγε είναι ανάγκη να σπουδάσει όλα 
u.υτά τu hί1σκολα Ηέματα γί1ρω στις κοσμογονικέ; ουσίες. :;του του 
φαίνονται τόσο μαχρυά α:;τ· αυτόν. 

Κι όμως! 
Μόνο σcιν χ.αταλάf-\ει κανείς :τοια είναι η σί1σταση αυΗi)ν των 

ουσιιi)ν που f)gί.σκονται και μέσα του. στο σιυμα και την ψυχή του, 
τότε ,μόνο Ηα μc",ιί-)ει :τσιοι είναι οι νόμοι και οι ιι)ιότητες που f-\ρίσχο
vτυ.ι σε i)gc"ωη μέσα του. τότε Ηα μ:τορέσει να f-\οηΗηί ➔εί από μια πvαγ
ματικ1i ψυχολογία. 

Τι)τε Ηα ε�ηΊ'1iσει τα τόσα φαινόμενα της εσωτερικής του ζωής, τις 
αντιθέσιι;. τις αντιφι:'ωεις. τις δυσκολίες των αντιμαχομένων τάσε
ων, π1.η 1 τον f-\ασcινίζουν στα κατάf-\αθα του είναι του. 

Και τότε μ(1νσ Ηα νοιuJσει γιατί είναι τόσο δύσκολο να φθάσει 
κcινείς στην :;το(-)ητή τελειότητα, και έτσι. Η' αποκτήσει περισσότερη 
επιείκεια χcιι για τον εαυτό του, αλλά Υ..αι για τους άλλους( ... ) 

Οσυ για τη σχέση της φιλοσοφίας με τη ζωή του ατόμου, αυηi δια
f-\αΟμφ.0τω σε ι)ιω)οχικά επί;τει)α: 

Πvιiηα. είναι μία ί)ιανοητιχή εργασία. που πρέ:;τει να καταλήξει σε 
μια σωrιi αντίληψη γύρω στα μεγάλα προf-\λήματα της ζωής γενικά 
και του ανΗριυπου ω')ικότερα. 

Δεί1τερο. έgχεται η επίδvαση τη; γνιί)σης που ωτέκτησε κανείς, 
πάνω στην συνωσ(-)ηματικ1i του ζωή. Η α;τόκτηση μιας αισιοδοξίας 
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πυυ οτηvίζπω στη λυγι%ή. Η αυτιηεπυίΗηση ;τυυ [)c.ισίζπαι στην 
πίοτη, ότι μtου μυ; υ;τ{1.v;ι_ει μιυ ψι,;ή cι .Ηάνατη. πυυ. πω/ ύλυ τα ψ.ιι
νόμlνc.ι, cξιλίσοπυι συνεμί); Υ.αι ει ναι ;τvυυι_Jιομένη να φΗάσει κωω
π στην πλcιότητυ. 

Η ψυ;ιχιi ανύ.ηωη. που οεν πvέπει να την ::τεvιυρίζυυμc οτην 
έννοιcι της cιπυΜομεί1οεω; υπύ την ω.η. ή την ι')ιυvΥ.ή ενασ;ύλ 11011 με 
πνευματιΥ.ές ενέv-,1ειc;. Ψυ;ικti cινύ.ταση είναι να [)λέπεις τη ζι,JΙΊ υπό 
ψηλcΊ., υπι:, την :τνιυματιΥ.ιΊ της cι;τυψη. να χvίνω; τα ιι·αινι'ψεvα μc την 
ωι,Ηll)L/.ΙΊ τυυ; υ;ία, να οΥ.έ;ττωυι, \'α υ.ισΗcΊνωυι χυι να cνεuγείς 
:πcιντυ. ιι')ίι,)ς στι; ι')ί10:-ωλε; ΥΤιl)LΟΗί.οcι; τηc ;τuοσιι)Πl%Ιi; σου ζωή;. 
με γνιi)μυνlι τυ συμιι έυον τη; ψυ;ιΊς. τη; ι)ι/.ιi; σου %αι των υμυίων 
συυ. Α υτιi η οτcωη (·)α γεννιΊσcι μέοα ουυ την ανοιιΊ. την πιείΥ.ειυ, την 
υ;τυμυνιi, το HCψvo;. την ελπίι')cι χυι Υ.(ι;τυπ Υ.ι υυτιΊ την cιγύ;τη. 

Τι_:,ίτη. τU.υ;. έvχcται η εcrcιι_:,μυγιj του «;τιστείlίι),, στην [)ωτιχ1Ί %Ul 
την ηΗι%ιi χι cιι1τύ είνω τυ ;τω υτί;τυνυ οτύι')ιυ cι;τό τα τvίcι: '(ν<i)(Jη. 
ιcrcψμυγtΊ. f-\ιωμcι. «αί ;τ(ωη; ::τv(ι�εω; χυι ενεuγείας εχ(ωτυυ". 

Τα λύΊ'ια εί νω ιί1χυλα. η ;τvυσ;τ(,.Ηcια ,') ί1ο;ωλ η. c.ιλλcΊ. η ;τvcΊ.; η 
ι)υοχυλl)Ηπη. Γιrπί υ c;Hvό; ;τcψυ.μονεί'[L ;ταντοι:,. γί1vω μα;. αU.(1. 
;,:ω μέι,α μα;. οι. ι•υιιιμένυ; ιπ χ(ι.Ηε cι\'τιcrυσιΥ.ύ ι.nι σΥ.οτει νό στοιχείο 
του είνω μυς. 

Ο ι<\'Ηvω;τυ; :ωι 1 Οα χατcιιι tψι νυ πυάσn ;,:αι τα τι}ί<L αυτύ στcΊ.
ι)ια μ · ε;τιτυχίcι Υ.(ιι νυ <rΗ(.ισει οτην Υ.(ιf-Jcιρύτητυ της σχί:ψcω;, την 
Εt"(ένεια τοι1 uυνωοt-JιΊματυ; χαι την uγνύτητcι της ζωιΊς του, Ηc.ι μ;τυ
gί:σει ν· ανωττί1ξει, cι/Ίίαστcι, crυσωλυγι;,:ύ. Υ.αι 'τι; έ�οχc; αείνι:; 
ψυχιΥ.έ; ιι')ιότητε; ;τυυ πλησιάζουν τον ύν(-)ρω:τυ ;τvυ; τυ !➔είυ χαι τον 
:ϊΤQυf-\ι/\cιζουν σε <'ιλλη [Ίυί-Jμίδc.ι. ;τνευματιχψ; ;τια ;τι.c.>ούι')υι•. 

Πολυτιμο; υι')ηγός σ· αυτιi την cινηψ)ι_Jιχή ;τυψίcι. μ;τορεί να του 
στα(-)εί η αgχαιcι ελληνιχιΊ ;τcιυcιι)υοη. Η ;τιιvcιι')υση αι•τή όμω; ζημιι;>
Ηηχε ;τολί1

, όχι μό\'υ cαι) τους εχΗQυί1ς της. ;τυυ την χατασυχο<rάντη
σαν. αλλcι χι cι;τό του; Ηαυμυστέ; τη; ει.είνυυς :του i)cv την ;,:ατω.c.ι
f1c.ιν. 

ΔιαΜΗηχε ;τcψα ;τυλ ί1. ;τει_Jισσύτι:Qο α;τό Υ.cιί:Jε cΊλλ η. σ· ολόι.λ ηgυ 
τον χόομο. α;τό τ<ι ανιίηατα ιι')ρι\ιατα ω; τcι σχολεία. Οι ι')ιανοοί�με
,υι όμως την είι')cιν ;τιυ ;τυλ ι:, σαν λΟ','ΟΠ/νιχό είbος χυι την ανέλυσαν 
χωρίς να χcιτέ;,:υυν τι; ;τνευματι,-:ές εχείνες γνci>σει; :του Ηc.ι του; έι�ι
νcιν το ;,,:λειι)ί ','lί( τη σωστιj ει_Jμηνεία της cλλη\'ι;,:ιΊ; μυ(-)ολογία;. ή τη; 
crιλοσυcrίcι; ενός Π υΗcιγόψι. 

Υ;τcψχοιιν ιιλιcιΜ; τόμοι. γυcιμμένοι α:τό c')ιάσημους ελληνιστές. 
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σε όλες τις γλίί>σσες της γης, όπου �ρίσχει κανείς ένα πλήθος ιστορι
κές και φιλολυ'(ιχές πλψJυφυρίες. ΕνίίJ όμως οίνουν στον αναγνιίJστη 
μια Οαυμάοια ιι)έα με την ομορφιά και την ποίηση των αρχαίων κει
μένων, τον ωτυμακρύνουν συστηματικά απ' αυτό xαf-J' εαυτό το 
νόημα τη; αvχαίας ελληνικής Οι<'>ασκαλίας. παρερμηνεύοντας το 
[)ασικό της γνιίJριομα. :;του είναι η πνευματικότητα, η πίστη δηλαδή 
στην ί1παvξη f-Jωι:i. ψυzής. εξέλιξης, λύτρωσης. σαν πραγματικοτήτων 
μέσα στη φί1ση. και όχι σαν ποιητικές εικόνες καλλιτεχνικής φαντα
σίας. 

Για μας πάλι. τους Έλληνες, τα «αρχαία» είναι μοιραία συνι')ει'>ε
μένα στη μν1Ίμη μας με τις ουσκολίες της γλίίJσσας. τους υ:;τερσυντέ
λιχους χαι ω υμηριχά λεξικά. που τα εγκαταλείψαμε όλα μαζί με 
τόση ανακούφιση. μόλις αφ11σαμε τα θρανία. 

ΥπάQχει όμως μια ι)ικαιυλογία. ΕνίίJ η τέχνη της αρχαίας Ελλ{,ι
<)ας λάμπει α;τύ μόνη της. :;τ(ψά τους ακρωτηριασμούς που έπα(-)ε από 
τους [1αv[1c'1ρους χάΗε ε;τοχ1iς. η φλοσοcr,ία της δεν έχει ακόμα ;ταρου
σιαστεί ακέvαιη στα μάτια του ερευνητή. Και αυτό είναι ανάγχη να 
γίνει. για να ξανα[)Qεί υ c'!ν(-)ρωπος έναν κανόνα ζωής. 

Εμείς ιι'>ιαίτεQα. που ζυιψε σ1iμερα σ· αυτόν τον τύ;το. τον «τόσο 
μικvύ και τόσο με'(cιλο». έχομε μεγαλ ί1τεvη υ;τοχρέωση ν· α:-τοκατα
οτ1Ίσουμε το αQχαίο ελληνικό crιλοσοφιχό οιχα)όμημα. Τον δρόμο 
τον άνοιξαν ι)ί10 σί1γχvονυί μας φιλόσοqυι: ο Σ,τί,ροc:: Νάγος χαι ο 
Α νηίJνιος Αοvιανύ;τουλυc::. ,του χάρη στην πνευματικ1i τους στά!➔μ η 
και την ψ11χική τους συγγένεια με τους αvχαίουc:: σοcrο1Ίς:, μ;τόρεσαν 
να αnοκvιυrτογvαφ1Ίσουν τα σχόvπια αποσπάσματα. που ι'>ιασίίJθη
καν ως ηί>Qα. χαι να μας μεται')ίίJσουν όλο το μεγαλείο. ;του χvί1[)εται 
μέσα στην αρzαία ελληνιχ1i κληQονομιά. 

Τα έQγα τυυc::. συνδυασμένα με τ· αρχαία κείμενα. είναι ένα σnου
ι)αίο [101iΗημα για να προχωρήσει. όποιος θέλει. πους το ωvαίυ ιι':>α
νικό που είναι, για τον άν(·)ρωπο. το να ενίοσει τη ζω1Ί του με τη φιλο
σοφία. 

Μια φιλοσοφία ζωντανή. χαο;τερ1Ί. ;του οίνει αξία στην χάΗε στιγ
μ1i του χρόνου και την εσίίηατη εκείνη αίσ!Jηση αιοωι)οξίαc::. που 
γαληνεί1ει την ψυχή και την στηρίζει και στις χειρότεvες <ίφες της 
[)ασανισμtνης επυχ1iς μας. 

(Α,τοσπιjυμιιτιι ιηιιλι"υ::: τη::: <ΠΙ/ Θ.F. ,ΤιJΙ' ι';111τ υτι::: J-1/-1/!980) 
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Η ΛΑ"iΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

1-1 λu.ϊχϊ1 ουφίυ. ιίνυι η 11Uιχιi φιλοοο(rία τυυ λυοι', που 

πη'((J.�Η unϊJ το uλιΊ.νΟυοτυ έν<Jτιί(_τϊJ του, ί(_C/.Οι;Jς ΠU(_)(ι.τη
()Εί (1ι1η1. που οι,μf>υίνουν στην χοινωνίυ. Κυτ(ι_ τον ΑQι

στυτί'λη ιl'ητιιυιχη /3 1J5ιι. 2'1J «ένιυι των πιψυιμιu'Ν χυ.ι '(\'(JJ

μιι.ι εισίν», 1')ηλω')1), μεgιί(_{ς <ι.πύ τις πυvυιμίι-ς είνω i(_UL 

γνωμιχ(.ι.. 

- Α '((ι)V((C:, %(([ υ·,1cι.:τη. οι 1\'<)tC.ωμι)C:, (ιυιοτυ;. 
- Χπυίl!υυ οωοτ(ι ω ;τcψι)ν_ Ί-:;ι_cι οι.ι'οη μι ω μΟ.λυν.
- λ!/,'ό μι1ω.ύ. Ε(__)'(αοτιiυι τυυ ι)ιυ/-\ϊ>ι.υυ.
- Τυ οχυτω')ι !)Ο.ει ιι ως /.UL η 1')111ηυ1.ίυ υ;τυμυν1i.
- Η ι.υψι. ι-ίνω τυ μιοL, τη; u·,ιιιηητα;.
- ΙΞίμω <rτω;υ;. γωτι ντυέ:τυμυι να ι:ίμυι ;τi.υι ιοιυ:.
- Η υι·νcί<'>ηnη μιλfί. υλι.(ι_ ω οι�μ<rέυυν ι.υοιι·,ιοί:.rι.
- Φι_ωνιμη 1/.UfUλtΊ. οωμcι ί'.λωηό. 
- Οτιιν Υ.ιινυι1μf LJ.Tt μ:-τουuϊ,μι. :-<cινυυμc <J.τι ;τψ:-τιι.
- Ί-Ι(}[λ�' τυ η μυίψι ωιι 

χcιι c;τcι(·)έ τυ )l '(\'(;)Οη τυι 1.
« Ε; 1ιι) Κ ι\_ιιο::::. Ο 01'\'ΤΕλιι)\' πrίηυ (. .. ) ΤΙ}\' /-Jοι ιλ ψ, (( ιιτιr'ιΙ' ,Ll(ι)(__)((l

\'( /)\'>> /ιJ(( Ϊ((, -J-J. 2-J-25

- Ό:τωυ; [ί\'((l ι.ιιί.L)C:,. ιυ.t:τrι το. Ot'(__)((\'l((.
- Τcι ()((j)((\'U ι)Ε\' [/_ύί'\' ωc;τc;.
- Τιι ΟΥ. ι ιλι ιι γcι l'','tί:.υιιν· τυ χυvuf)ίινι :-τvυι.<,)vι:ί.
- Τυ οι:ντvο ·;τύι.ει τυν ι.cιv:-τό. ύλυ :τετvο/-\υλίιτcιι.
- :-\μcι ι.c'ωει; την φιιι.11 ουι•. τι cιξίcι tι.οιιν τ· cιυ.ο.:
- . \cΊΗυ; ','ωτιωυ.

Οέλημιι Θωι\
- Τυ %ι_ψια ΕΊ'Χιωτ�ιί)\'Πlll χcιι με ι.cιιί,,1όν Ί'ΕνΥιέται.
- Τυ μυαλLi μcι;. fLOLQCl μcι::.
- Κσι1ι_:,(ισμέΥU ';'L)\'((Tl) /.Cll XCll)ι)lCl Ct\'CΠCt\lμέYη.
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- Ο Θεός ό,τι χύ.νει το ξέvει.

- Καλότυχος που ωπ'ψεινε και αλιύ. που παρωτάρθει.

- Απ''τον λι)γο ως την πράξη, ο ι)ρόμος είναι μακρινός.

- Άν( ·)Qιυπος αν!➔vιί)Jτου λύκος.

- Πύ.χος, πάΗος.

- Ο (ιν!-)ιμ,πος δεν έχει μεγαλύτεvο εχθρό από την κοιλιά του.

- Το γλυκόν του στομάτου
εν πικvόν του στομίιχου (Κ ι•:τl)ιι.ωi). cv: ιίναι.

- Ο j1α!➔ύς ::τοτuμύς τρέχει και οεν uκοί1εται.

- Ψηλcι την κτίζεις τη φωλιύ. και θα σου γύρει ο χλιίJνος.

- Τα ά.οεια f-\αρέλια περισσότερο f)ροντούν.

- Απ· έξω μέλι κι ωτ6 μέσu κεντρί.

- Προf-\ύ.του σχήμα και λί1χου γνιίJση.

- Ξένος ;τόνος, όνειρο.

- Ξένος πόνο;. μω:vυνός Ι-\vόντος.
- Μην απελπίζεις άν!➔υιιηο με τη διχ11 σου γνιίJΟη,

γιατί οεν ξι'ρεις ο Θεός τι έχει να του διίJσει.

- Σχάf-\ει μόνος το λύ.χχο του, ό;τοιον τον τριίJει ο φθόνος.

- Και το αί•υιο ένας Ηεός το ξέρει.

- Να λυπcΊ.σω πιο πολί1 τον καχό, από τον τυφλό.
(Γι· rιιιτcί ποιι Τι)\' πευι,ιιιΊ•οιιν. . .)

- Η ψυχ11 όταν είναι γερή, όλα έvχονται στη θέση τους.

- Ο Θεός τη ι)ουλειά του κι εμείς τη bουλειά μας.

'Ολ \ . , . λ , 1..\ - ον τον κοσμο ρωταε, και τη γνωμη σου ακο ουυα.
( Εσι ,πrυι Λ ιj ελε ι , ( -Ιεuίrt) 
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Η ΟΛΥΜΠΙΑ 

Tuu οειμνψποιι ΔημηηJϊuιι /r,ιαν\'ΙΊ)η 

Ιιv(>ς υ ;,::ιiJι}ύς ε:;τι/-\λητι%ιJ τυ τυ:τίυ. Δεν 1jτο ;τύλις η Ολυμ;τία, 
υί•τι χω συνυιχωμιJ;. Ήτυ μια :;τυJω;�'I της Ήλιϊ)υ; ύ;ι γ,ιιι ;[Ολίι 
απτιιμένη. αεί πυυ γίνπω η ουμf-\υλ�'1 τυυ Αλrrcιυί1 %UL τυυ Κλοι)έ
υυ. οωυς πvύ:τυι)ι:ς του Κvυνίυυ λύ<rου. Ξcυυυοτιj %CΙ.L σιf:αστ1Ί οτυ 
Ι Ιυvcλλ1Ίνιυ. uλ).rj χω στο :;ένυ αχύμη %ύσμυ τη:: ω1;αιύτητο;. Σc/)0.
στη για την υ;τέvυzη λc.ιτvcίυ ;τυυ Ε'{ίνπυ αιί. τη >.c.ιτοcίυ των Ολυ
μ;τίων %UL μcΊ.λιοτα των με'{ύ.λων OrιiJ\' ΔιϊJς %CJ.L Ήvας. Ξωωυοηj ι)ι 
Ί'lCI. τυι 1; ;rαJi rr ημοιις υγιiJνες τη;, τα Ολ ί1μ;τια. 

Για την υ;ταvιιΊ των υγιiJνων τί;τυτι: ι)cν ιίνω με [-\cf\υιι:ιτηω. Ί'Υι,1-
ιηύ. ί\'lύνυν χrΊτι αλληyοριχέ; εχιrρύ.οει; ι,;[(1.vιυυν, πυυ τι; μετωι t
ψι χαι ο Ι Ιυυσανίuς στυ. Ηλcω%ά τοι1. Φέιωυν ιι.υτtς ι,κ ιι)ψ 111i των 
αγι1J\'(1)\' τον Hvuxλti ιj τυν Θεό Δία. ι)ηλcιι)ή ένυ τέλειυ μίιστη 11 tνυ 
μcΊ'ϊιλυ Ηω. « Εις τον lι)υίυν Ηvιιχλ�'1 ανψει η ι)ό;υ ότι ;τνιiηυ; ιι.υτύς 
χο.Ηιrvωσι: τον τύτε αγιi)νrι χω τον υνύμuσε Ολ ί�μ;τια». Κω ,, Λt'(υυν 
μcl)ι%υί ότι ω<iJ πς την Οi.υμ:τίαν ηγωvίσ!Jη υ Ζει•ς cναντίυν τυυ 
ιι)ίυυ τυί 1 Κ vόνου ;τψί τη; ε;ουσιcι;. άλλοι ι)ε ότι %ΩΗιι\.Η•JΟC τον 
ct'{<iJ\'Ct μετά τη νί%η τοι ι ». Ημ:τοψ:ί [-\1:j-�ωα υι μcτωrοvι%{ς αυτέ; 
αcrvcωι:ις να μην cιντα;το%ρίνυνται σε '(f'(O\'ΙJT(( L010l)l%CΊ., ([(1\ΤΙ)li)
νουν όμ(!); την ιερϊηητα τη; λατl)είας στην Ολ υμ:τ.ία. 

Εχcίω που μας πληvο(rορεί η ιστοvία cίναι ότι οι αγιiη•ες 1Ίv1.ιοα,· 
α;[ύ το 776, τότε ;του νίχησε στον ι,vόμο %c'αυιυς Κύvυιj)υ;. Πολ(, 
cψγότεvcι όμω; Ο\)'(Uνιi>Ηtμcιν χcιι rΊ<πισcιν \'α μπvοιΊντcιι αι Οί.υ
μj[ιc'ιΜς. Οι αγίiJ\Έ; οι tΊvχεοcιν %Cι;του (J<ίJι)cxcι αιιi)νε;. για να τυυς 
%CΗ<ιργ1Ίσει στο 394 μ.Χ. ο Θω11όσιος του Βυζαντίου. 

Οι αγιίJνες εγίνοντο %(ιΗε τtσσεvcι 1.vόνιcι. %cιλοχαίρι. %ιιτcΊ την 
:τ\)ιίJτη ;τανσι'ληνσ μετC:ι την ΗεQινιi τ\)ωrrΊ του Ηλίου. «%ατά τcιc: Ηεvι
νcις η_�υ;τc'ις». 1-1 ;τληvοcrυvία αυτti έ1.ει την cι'Ξία της. οιότι crανεψι)\'[l 
την σ1.έuη των O.Ί'LiJ\ΊιJ\' με εσωτε\)ι%ές ίσως ;ττυι.ές της U\)/αίcι::: 
λατρείας. Γιιι τη σ;ιέση αυτιi χcψνει ένcιν υ;ταινιyμό ο Παυοcινίcι.ς 
όταν γvc'ιcι'ει ότι: «Οι Ηευί cr•ΙJοντίζουν χυρίως ι,ια τα Ελευσίνια 
ί\\υστ1\ριcι %αι ι)ια τους Ολυμ:τιcι%οί1 ς cιγιiJνας». 

Η λέξι::: Ολυμ:τία είναι το ε:τίΗετυν α;τό την λέξη Όλυμ:τος. Κατά 
την αvχωcι :τcιvcι()οση. Όλυμ:τυ; 1\το η %ατοιi<ία των bιi>δαα αΗανύ.-
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των πυυ ει ιοίσ;ωντο στην κορυφή της πνευματικής ιεραρχίας της Γης. 
Όταν όμως η αvχαία παv(1ι')οσις ομιλεί για τον Όλυμπο. <'>εν θεωρεί 
[)φαια τυ γνωστό ψηλι'1 [)ΟU\'ό. Τούτυ ( -Jα 1Ίτο μια ι<)έα f)έΒηλη. που έχει 
όμως πτιχψιτήσει στους πολλοί,ς. Όλυμπος 1110 ένας τόπος ουρά
νιυς, ιιακου<Ί από η Γη. τύπος πνευματικός. Τα αν6κτορα των Ολυ
μπίων ( -JαίJν ήσαν καταοχευασμένα από ΧQUσό. η <)ε πρόσοψις αυτιiJν 
r1το από χαλκό, λέ'(ει άλλη αρχαία αλλ ηγοvία. 

Ο Όλυμπος 1110 χιί>vu. φ,ηεινή. λουσμένη στο πνευματικό φως. Η 
λέξις ποοέvχεται από το v1iμα λάμπω, που έχει οίζα ίσως το πελα
Ο'(ιχύ «λ.f-\. ». Όλυμπος λοιπόν Ηα πει λαμπvός. Το Ολυμπία δε, που 
είναι το ε;τί(-)ετον. σημυίνει την λάμπουσα. Κάτι τέτοιο είχε, φαίνεται, 
υπ· όψιν του και ο Παυσανίας. όταν έγραφε ;τως οι θεοί φ;>οντίζουν 
χιιvίως για τα Μυστ1ivιcι της Ελευσίνος %.αι για τοι1ς αγ<ίJνες της Ολυ
μπία:;. Οι Η'(<ί>νες 1Ίσαν. κατά τα crαινύμενu .. η πρόσοψις μιας υψηλής 
λατvrίας. που εγίνετο στη\' Ολυμπία. Ετιμοί�ντο εί(εί. χα(-Jιί>ς εί;ταμε. 
οι Ολί,μπιοι Ηωί. κυρίως <'Jε ο b:υς χαι η Ί-Ιρα, οι ί�πατοι των α(-)α
νcι.των. 

Πολί1 /ψ)αχτηvιστικύ είναι ;τό.λι αείνο ;του γvάcrει ο ίi)ιος ο Παυ
σανίας για το Ηvαίον τηc Ολυμ;τίας: «Κά(-)ε JΤέμπτον έτος ι'Jεχαέξη 
�1υναίχεc ίκrαινον πέ;τλον ί)ια την Ήvαν· αι ί<'Jιαι ι)ιευθί�νουν χαι τον 
αγ<ίJνα τον λεγόμενον Ηvαία». Τοί�το μας ενΗυμίζει τον πέJΤλο JΤου 
ί1ψιιναν στον οπισ(-)όδομο του Παρ(-)εν<ί>νος οι αγνές κόvε:; για τη Ηεά 
της Σοcrίας. Τον πέ;τλο δε εχείνον τον JΤεvιέcrεvυν στην ωρτ1i των 
μεγ6λων Ιlανrι(-)ηναίων. που ε'(ίνετο κατό. την ισημερία του έαρος. 

Ο Παυσα\'ίας όμως. που τόσα έχει γράφει για την Ολυμπία χαι 
τους αγιίJνες της, αψοί• α;τό τα 53 χεcrάλαια των 1 -Ιλειαχ<i>ν του τα 42 
τα έχει αcrιερ<ίJσcι στην Ολ υμ;τία, είναι επιcrυλαχτιχό:; χαι ε<)<ί>. όπως 
και σε άλλες ανάλογες ;τεριJΤτιίJσcις. χαι αJΤοφεί1γει να γυc.ιψει τι έλε
γαν χαι τι έψαλλαν όταν έχαναν στην Ολυμ;τία σπον<')ές στο Πvυτα
\'Cίον: «Δεν ε;τιτvέπεται να γράψω ε<')ιίJ JΤόσα έ;.,:ει χαθιεvωΗεί να 
λέγουν. όταν χcψνουν σ;τον<V.ις εις τυ Πvυτανείον. ή χcιι JΤοίου; 
ύμνους ψ{ιλλοι1ν». 

Οι Ολι�μπια;ωί αγιί>νες. ;του. χα(-)ϊJς εί:ταμε. εγίνοντυ χάθε τέσσε
vα χσύνια. <)ιαψοί1σαν επτcι ημέυες. Κυ.τά την τrριίηη χαι την εf)i)όμη
ημέvα εγίνοντυ ( -)ρησχευτιχέ; τελετές χαι Ηυσίες. στις διάμεσες <)ε 
;τέντε οι αγιi>νες. Είχ(ιν χαψικτήρα πανελλήνιο χαι 11σαν οι σ;τουδαι
ύπι,οι αγιiJνες της αvzαίας Ελλά<)ος. Οι Ηλείοι εχήvυτταν εγκαίρως 
στις ελληνικέ:; ;τόλεις την εκεχειρία χαι έτσι οι τυχόν εχΗι;>οJΤραξίε; 
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ί;τ(ωαν. Τυ :;τc,.λιϊηυJυ χω χ υι_ηιίιτεvυ uγιί1νιομυ. ήτυ υ ι'>vι'Jμο:;. Κu.ηJ
;τιν cιο1\1Οη τυ πέντι1.ω.υ ((ι.i.μα, nίοι.υ;, αι.ύντω, ι)ιJ<°>μο; ι.υι πω.η). 
Τα ι'>ε (°J.λλυ υγωνίομοπι ;τι1υοπέΗησαν ωηύτεψι. 

Οι υ!)λητu.ί ήουν ΈU.ηνι; ελιί1Οιvυι χω εςι:λέ'(υντυ α;τι') τι; ιυγι
νίοπψς ί{υι ·ινι'>υ;Ξι ιτευι:; οι,ωγ{νπε:; τη; ΕλλCJι'>υ;. ΣτΙJ οτ(ι.ι'>ιυ ;τι)υ 
ιγίνυντυ υι υγιίινι::; Μν ι:;τέτvε;τυν την είσυi')() οτι; γυνο.ίΛ;. Οι Ηυι.
πιί 1\00.ν μίJνυν c1.νι')ψς. Ελί. ηνc; ή χυι /'\ιΊv/-\(Jι_Jυι. Οι νιι. ητυί έ;ταιv
νυν γιu. /\ι.)<Ι./1ιίυ τυν ι.ϊηινυ, ι')ηί.ω'>ιΊ χλcι.ι'>ο ιι.;τύ τι; ι1.γvιελιέc ;τυι1 
ιιοcιν οτην Αλτιν, τυ ;τ(Ι.λΟl() l[ι__J() ω.ου;. 

Στην τιϊ;η (JLΙΤΙ) των U'(rίινων ιγίνπυ μια εςυίψοι;. Κu.Οιiι; γψ1.
<fυμε χu.ι ;τ(ψυ.-;τ(ινω. ί{CJ.Οε ;τένπ ;ιψ'>νιυ ι')αυεςη Ί'ι1νοί:-:ε; ί1ψιινυν
τυν ;τέ;τλο τη Ηε(ι.; Hvcι; χυι οι ίι'>ιε; ι')ιηιΊΗυνον α'(ιί,νυ Ί'ι,νωΥ.rίιν.τ(J 
Ηvυίυ.. Στυν ιιΊ'<11νυ u.υτιJν. ;τυυ ητο U'(ιίιν ι')ι_Jύμυυ ι.οι ε-:ίνετυ εις το 
οτ6.ι')ω. ιλϊ,μj-\cινυν μι:νο; ;τcψΟένυι :ωτ(ι ι')ιι1.ιrυvc; ηλιχίι::. iτι:; νιι.ιi
τvιι; ιι')ίι')ετυ οτ{ψινυ; ελαίcι.; ι.ω μεvίι')ω υ.;τύ υγεί.6ι'>υ ;τυυ ιΗ11οι(1 -
ζπυ οτη Ηω Ηvυ. 

Η τέλεσις υγιί1νων οτην ιψ;ι(Jίυ Ει.Uιι'\ιι ,ωντ(ι. σε ;ιι,ιvυυ; ιεvυύ; 
ι'\rν ι\τυ τυιυίυ. ι'\ιν ι\το (ψοιvη οημ(ωίυ;. Εχτύ; τη; Ολ υμ;τίυ; ίι;τυυ 
;τι_)υοεcrtvπυ ι1ψηλ1i ίοω; λιιτvείυ στου; άυ;ιυντα; τιη1 ΟλιΊμ;τυι-1, 
του; (-)ωιΊ; Δίιι χω Ηψι.ν. ο.γυ1νε; ε-:ίνοντυ Y.CJ.t οτου; Δcλιrυι"1:;. στη 
Νεμέcι χω στην ΙοΗμίυ. ;του ιjουν οι σ;τυυι'\υιι)τεvυι. Αί.λi.ι. :-τληοίυν 
ι.cιι σε ιιλλcι ιεvcι υ:τψ_1;ιcι.ν σται')ιu. χυι εγίνυντυ cιγrίJνε;. ι):-τω; ;τ.;ι. 
στα; ΑΗΙινα; ;τvο; τιμ ιjν τη; Ot:cι; Α( -Jηνcι.; Υ.αι του Ηω\1 Ηψ1.ίστιη 1

• τu
Ηράχλειιι στο,· 1\\ιι.ι_)cιΗιi1νυ. τα Ελλιί,τιιι στην Κόυι-νΟο. τα Ηψι.ίυ στο 
Αvγο;. τcι Νcιιυ στη Δωι')ri1νη. τα ...\οχλη;τίεια οτην Ε;τί<')αυvο. στη 
Δι"ιλο :-τυο; τιμ1\ν τυυ Ηωι"1 Α:τίJλi.ωνο;, zuf-Jr,1:; χυι σε τύσα ω.λu μέvη. 

Οι cιγιίJνε; τηc cψ;ιαίcι; ΕλUιι'\ο; bιν υ;τέ/J)λε;τ(ιν στην ;τψιγμcιτο
πυίηοη «ε;τιι'\ύοεων» στcι ι'\ιωrουα αγωνίσματα. ύ;τως Ί'ίνπcιι σ1\μεvα. 
:;του τόσο ;τυλ (, crΗείρουν τυν ΟVΊ'ανισμό του ο.Ηλητο(1. Α;τφλπυν 
cιχι_Η/)ιίJ; στυ cιντίΗετο. Σε μία ευγενιχιi cψιλλα των νέων. ;τυυ σzο;τι."J 
ιίιε το χανυνιΥ.ύ γι\ινcωμcι. του σιiψατο;. ι,Jστε τοί1το νο. ι')ιcιτηριjτcι.ι 
σε υγεία χηι υλι<ι\. Το σιίψα του ανΗριί1:του. ι<αΗιίJ; έλεγαν οι ο.ρ;ιαίυι 
σοcrυί. είνω ο ναό; τη; ι11υ;ι1i; του. Κcιι όταν τυι"1τυ είναι ασ(-Jενιzό.
rμ:τυι'\ίζπω χcιΗε ;τρύο<'\ο; τη; ψυ;ιιi;. το Μ :τνει,μυ του ανΗριίι;του 
ι.cιταΗλί/)ετcιι και γίνεται υτρυcrιι<ό. Δεν ημ;τουεί να ;τροοΜ\1σει. 
ί'-.·Ιένει στcισιμυ 1i ι<cιι zcιτcπτωση :ταΗαί νει αι<όμ η. Ξεψ'L1γει α:-τό τον 
;τρυορισμό του. 

Οι cωχυ:;τε; ταλcιι:-τωρίε; του σιίψατυ; zυ.ι η εξαί-Jλίωσί; του. crθεί-
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ρυυν την ψυχή χαι μαραίνουν χάθε πνευματικότητα εις Βάρος πάσης 
προόδου. 

Πvιν χλείσωμε όμως το άQΗρο μας πuέ:;τει να μιλήσουμε για την 
Αλτιν της Ολυμπίας, για τους Ναούς που την χοσμοί,σαν χαι για τα 
κτίσματά της. Ο πολύτιμος πεοιηγητής. ο Παυσανίας γράφει πολλά. 

Η Ιcοά Άλτις (άλσος) ήτυ μια έκτασις 200 χ 75 μέτρα περίπου, 
περι τειι.ισμένη. στην οποία υπ11ρχαν χαι οι κότινοι, δηλαδή οι αγριε
λιές. α;τύ τις οποίες έ<)ιδαν χλάδο για Βvαf)είο στους ολυμπιονίκες. 
tνlέσα στην Αλ τι είχαν ι<'φυΗεί ο Ναύς του Ολυμπίου Διός, το Ηραί
ον. το Πελόπειον. το Μητψί)ον (ναύς της Ρέας), οι θησαυροί διαφό
ρων πόλεων, το Πρυτανείον χαι άλλα χτίσματα. [)ωμοί θυσιιίJν, δάσος 
<'>ι: ολόχλικ_)ύ απύ αγάλματα Ηεών, ηψίJων χαι νικητών των αγιί)νων. 

Ο Ναός του Θωί, Διός 1110 μεγαλοπρε:;τής, ρυθμού δωvιχού. χατα
σχευασμένος απύ πωρι)λιΗο .. :;τεριφάλλετο <)ε από κίονες. Οι διαστά
σεις του σε μέτρα 11σαν: μιj;ως 64, πλάτος 28 zαι ύψος 20. Εντός του 
Ναοί, ήτο το άγαλμα τυυ ΘαΨ έργον του Φω)ίυ. Εις τους πόbας του 
υ;τιjρχε η επιγvαψή: «Φω)ίας Χαρμίδου υιός Α!➔ηναίος μ · εποίησε». 

Ο Παυσανίας πεvιΊ'QcΊψει τυ cΊ.γαλμα: «Το άγαλμα του Διύc παρι
στά τον Οεόν χυ(-Jήμενυν ε;τί ( -Jρόνου χαι είναι χρυσελαcr,άντινον»· εις 
την χεcrαλήν του είναι χvυσυι)ς στέφανος χατ· απομίμησιν χλιί>νιιJν 
ελαίας. Εις την <)εξιάν zείψ1 χvατεί Νίχην εξ ελεφαντοστυύ με ται
νίαν χαι στέcrανυν εις την χεcrαλ ήν· εις την αριστεράν χείρα ο Θεός 
χvυτεί σχιj;ηvον στυλισμtνον με l'>λcι τα μέταλλα· το επί του σχή
nτρου χαΗιjμενον πτηνόν είναι αεως. Τα υποδ11ματα του Θεού χα!➔ιί)ς 
χαι το ιμάτιόν του είναι ;,::ρυσά· εις το ιμάτιον είναι σχαλισμένα 
μιχvά ζιiκι χαι χvίνα». 

Α;-τό τον ;πρί,λαμπρο αυτόν Ναό σήμερα σιi)ζυνται μόνον τα Ηεμέ
λια. Ο Ναύς της ( -Jει:'ις Ήρας. το Ηραίον. ήτο χαι αυτός δωρικοί, ρυι➔-

μοι"�, τον ;τεvιί'[-\αλαν κ ϊυνες χαι ήτυ χατασχευασμένυς από πωρόλιΗο. 
Είναι ο γνωστός ναός της Ολ υμ;τίας, του ο::τοίυυ έχουν αναστυλω!➔εί 
<)ί•ο χίυνί'ς. 

Αξίζιι να σημcιωΗεί Ε<'><ίJ ότι μέσα στον Ηραίον εχτός του αγάλ
ματος της (-Jεάς Ήρας χαι άλλων Ηαί>ν, υ;τήρχε χαι τυ άγαλμα τυυ 
Οωι'1 Ερμοί1 του Πvαξιτέλους. το μόνο άγαλμα ( -)εοί, της Ολυμnίας 

;του <)ιωιίJl➔η, « ... μετά ;τό.ρυ<'>ον όμως χρόνυυ αφέvωσαν εις τυ Ηραί
ον χαι άλλα αΊ'άλματu. ό;τως τυυ Εvμοί1 από μ6ρμαvον. ο υ;τυίος 
χvατεί τον Διt>νυσυν νή;των, έργον τυυ Πvαξιτtλυυ;». γvc'ιcrει υ Παυ
σανίας. 



ο Ει _ _ψriς, () Θιύ; τυυ ;τνπ,μrιτυ;, 1/.(fΊU την ίl.ιJ/(f.[(J ;τψ_)Οi)ι>Οη, τrιν 
ίννυιυ τυι 1 υ:τ ι )ίu11 τ<"Jουν ί;ιι :τrι.ιJU\'ι>1iοιι η uιι ι'•ητη ιJΥ.έψις A<f u11 r.UL 
Οcυ τυ11 ιμ:τu11ί1JΙ 1 τυ\' {jϊι Uί'_ ι ·ηιη ι:rψι:ι ... Λ υτ<"> ιίνω τυουν ουνηΟι
ομfνυ νυ γίνπrι.ι ύω.\' υι μι' 10ι)l 1/.CJ.l υι (1.))_η·/•JΙJί[; λrψ[1rινuντuι 1/.CJ.τύ. 

Ί'Ι_yr"ψμ<ι. .. 
Z:τrt :τυλιυ /ι__Η)νω υ;τr)ιπι οτην Ολψ;τίυ χυι Ι\\υντείυν τη; ι·ηc,: Ο 

Πιιυουνίrι; γι_Η"ιψι ο;ιτιΥ.<J: ,. Ι Ιί.11οίυν τυυ 1.Ε'(υμι':νυυ Ι'υίου, ιιι_ΗηΊ 
τη; Γης. ει νυι j-\ωμι)C: τη; 1 ·1 1; ί'.rιτιωr.ευωψίνος i'.UL υυτι>; υ:τ(J 
τcrιvu.ν- ;τυλ11ωπι_>0v λι:Ί'υι 1ν. Ε"ι; rι.υτυ το μϊ-υυ; υ:τηv;c τυ μuντιων 
τη; ι·η;,,. ·Ετοι χω ει)ιίJ ιίη;ιοι η λrιτυcίu. Lτην uv;ii 11τυ ;ιυμηλή. 
γ1iινη γιυ vrι εξcλι;Οϊ1 χυτύ;τι,· or Oιϊr.i"J. 

Το οτϊιι)ω τη; Ολι,μ;τιu; ιι;ι ο;ψω υvιJυΊ•ιiJνιο-:τrιψ1λληλι>·,ιυυιι
μυ. i\ 1 ψυ; 2 12 r.ω :τλιι.τυ; 30. Διν ο;ι λίΟι νυ Υ.CJ.Οίομυω. υί) .. ιi ιΗ 
Οω.τυί αcιΟηντυ Ο[ έι)ωrυ; [;τl1/./.l\'[; Υ.CΙ.1(Ι)).11λα ι)LU.l_)ι_η 1Ομιομ[\'U. 
Χι,)ι_)Ut 10(1\' υ· Ul 1 TL) 30.UOO (}ωτυί οτην υv;i"1. ί{(Ι.τύ:τιν i)( μι: \'(U [ι_ι·,1u 
;τυυ IΞ','l \'(/_\' /tΙ)l_)L)t1(J[ -is.ooo. Το «στ(ιι)ιυν» ι)vόμυυ 1iτυ 192 μίτιJU. 

Λξωοημείωτυ είνιιι ότι οτην 13. j"(/.Π'V<'ι τυυ ιπυι)ιου ι1;τ11vιι: ιΊι)ι
χό Ι-\ιιΗvυ. rι;τό λιι1χό μιΊvμυvυ. στυ υ;τυίυ αιΊί-)ηω η ιέvΗα --',ψιητι_>rι.:: 
Χιιμι1νη;. η μL)\'1) γι1νuίr.α ;τιJΙ' ωιχυιυί•τυ νο ;τuιJCΙ.r.υλοι1Οιί τυκ 
U'((l)\'fC:. 

Οι Ολι•μτιUΛ)ί π:ι,)νε; τη; rιv;ωότητυ; του τόουν ει')ύ:Ξcωυν την 
;ιiJψι μcι; Υ.<ιι τυ υ.ρι.υίυ ελληνιί'.l) ;τνει•μυ, r.cι.Οιi>ς ;C\)ιψε. έ;ουν υνα-
01 1οταΗεί ;ωτcι χcαυιυν τυό:το. οτι; ημέvc; μας. Η α\·υσί•στrισι; υrrcί
λπιιι στυν Γαλλυ Π ίτvυ νε Κυυμ;τειηέν χω υι τι;ιί1ωι Ολ υμ;τι(υυί 
Α γιί>νι:;. <1ιεΟνcί; τωvcι. l'(L νυν στυ; ΑΗηνα; το 1096. Οι α-,1ιi>νε; 
ιιυωί, ;τυυ ','ίνυντcιι Υ.<'ιΗr τέσσιιvcι ;vόνια. συνε;ίζυνται r.αι σ1iμαJα. 

Π όσυ όμως Η νrιι %αι στυ ;τνcί•μυ χαι στην υυοία <'Ηυψοψτιr.οί 
(':ια νcι μη ;τοί,μι: ;cψηλότεuυι) α;τό τυυc; αv;αίuι•; 1 

. .

Εν ;τcωη όμωc; ;τεvι;ττιί)σc ι. έστω Υ.αι έτσι. Uί'.τι νυj)υλεί i'.UL cαό 
cωτυί•; τυ αvιαίυ ;τvεί,μα τη; αΗ<'ινατη; Ελλάι')υc. 1 
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Συμπόνια 
Του νέγρου Ποιητή Πωλ Λώρεvς Ντuvμπάρ (7873-7907)

Το ξέρω εγώ πόσο πο11εί μεσ' στο κλουβί του το πουλί! 
Όταν ο ήλιος λάμπει στις αψηλές κατηφοριές, 
Όταν ο άνεμος γλυκά τη νέα σαλεύει χλόη, 
Και σαν yιαλέvιος χείμαρρος κυλάει το ποτάμι. 

Στον πρώτο του πουλιού κελαϊδισμό το πρώτο σκάει μπουμπούκι 
Και το αιθέριο σφρίγος του πετά απ' τον καλuκά του, 
Το ξέρω εγώ πόσο ποvεί μεσ' στο κλουβί του το πουλί! 

Και ξέρω το γιατί χτιιπά μ' απελπισία τα φτερά, 
Γιατί τα σκληρά σύρματα ζεσταίνει με το αίμα του, 
Ξέρω γιατί ποΟεί τρελά σ' ένα κλαδί να κάνει κούνια, 
Γιατί χτυπιέται και χαvτζώvεται στις βέργες του κλουβιού. 

Πονούν, wιμέ, οι παληές πληγές κι ας έχοιιv πλέον κλείσει, 
Κι ειv' οι βελόνες τους σκΛηρά που τ' αγκυλώνουν και σπαράζει. 

Το ξέρω εyώ γιατί χτυπά σπαραχτικά τα δυο φτερά τοιι, 
Γιατ(, αλΛοίμοvο, μω' στο κΛοuβί του κεΛαϊδε(, 
Και σπάζει τα φτεpοι3yια του, και του ποvεί το στι7Θος, 
Ως δέp11εται στα κάyκεΛα, ζ η τ ώ v τ α  ς λ ε u τ ε  p ι ά . 

Δεν είναι ξέγνοιαστο, ως Θαρpού11, τραγούδι το δικό του 
Μα προσωχι1 που βγαίνει απ' την καρδιά του, 
Παράπο110 που τρυπά τον ουρανό σαν βέλος 

Το ξέρω εyu\ yιατί μεσ' στο κλοιιβί του τpαyοuδεί! 

Μετάφρ. Ρίτα Μπούμη Παππά 
(((Παyκόυμιος αvθολοyι'α ποιι7uεwς,,, Εκδ. Γ. Παπαδημητpι'ου, 

Αθι7\Ια 1953, Α' τόμος, uελ. 46) 
* * *

Νομίζουμε ότι οι συνάνθρωποι' μας που έχουν στα σπίτια τους 
πτηνά για διακόσμηση ή τι άλλο τους υπηρετεί, δημιουργούν επιβα
ρυντικό πεπρωμένο. Δημιουργούν κάρμα. Τα κατώτερα γενικά έμψυ
χα όντα ει'vαι οι μικρότεροι αδελφοί μας. Και εμι::ι'ς τα βασαv(ζοuμε! 

Ο «Ιλισός» 



ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Π υι)_(J. έ;ι-ι:;. ;τίοτεψι-. 7rι__JΗ','μrι.τιηυι ηοιι 
υν την υπομονιi ι;πς: οι,νηΟίου. 

/. Η./ χιιιπ 1.-\.τιι ΤΙ( «.-\.τιιιrΟι;',t/Ι(Τ((,,_ ,\/πιιrrυ. r\γ;-. 1/ιψ/i(Ί'ί/} 

Βλυ;τ[l ;Τ/.(()\' T[(I.IJ(J. (ι)(ι ελι-ι τυν ύν()ι)(ι);Τ()\' η '(\'(;ιοι;. ()1(1\' <')[\' 

ιι νυι ουνυϊ)tι 11 ψένη υ;τιJ την υvιτιιν. 

Α,)ιι,ιιιιΙ'Τ/ιι:: f.:ιιcιιιη; ι,,,\Ίιι Ι:Ίιrιο,,, I/..J/11)88. ιιr-ί.. ..J(ι2J 

Αν Οέλιι:: νυ ί:.ψπις ιυτι.ι;ti::. νcι. :-τιοπιΊΗ:: ότι ο ουψινύ:: u')ημωι,
γηt)η <)LU \'Ct Ο[ <rι,ηιζcι XUl η Ί'Ι) ι')L(ι \'U Ο[ 11.}{ίΓfl . 

.-\. Κιι,ιπ,11\ιι,;'i.ιιι•:: (.-rιc,. «Ι/ιι1·ιι/Jη1·ιιιιι,,_ /1)/./. οιί.. :.!70) 

Τcι ;τvοιrητιΥ.ίl. ι)νιΊψι. εινcι.ι C\'11 μέουν. τυ υ;τυίυν μrτυ;ειvίζπυι υ 
;Ί\Τl'μιιτι;.-:ύς %Lωιω;. L)/L τιΗJΟ\' ι')ιu. νυ ;τvυcί;τΗ rι; ων ό.νΟω;τυν τιι 
μέλλυντιι. ι1ουν ι')ιυ νιι υ;τυι')ιί;ει ο; u.ι•ων την ίι;τψ);ίν ωι 1 

. 

. -\ 1-τι,11·ιυ:: .-1,χ,1111·, ,.,ι ,ι •ί., ,:: ( Ι / ι\,ι ,ΤΙ'Ι ι •_ιιιιτι ο_ιιι ιι•J 

Τυ cλι;ψ)LΟ\' τη; (ι0υ.νcιτη; ί:.ω,1:: :πvιιι_ετω μίΙΗι. τι; υ;.-:τίνε:: τυυ 
ηλωι.ι. ;.:cιι μ:τυvυυ\' υι cΊνΟι1ιιηυι νcι τυ �rίνυυν xc'ct-)[ ;τι)ωί. (Krι.Ht τrJ\' 
ιι\·ιιωλιi) 

Ο,ιι�Jιιιι,ιι ,-\ ί(iιηJ;ωιι (}-! ι-:ιιιπη,ιιη rι,11· ,)ι•ο ιψ;ι,11·. υι). /(1:.!J 

Στον cινΗιΗιJ;τυ έ;ει χcιΗι)ι,ισπί ένα υι,ισ ζωιi;. ;του ι"Jεν μ;τσvεί νιι 
ω ξεπl)c'ιιπι. Ο.ε','f C\'cι.; γί':vυς ;.-:ληιΗχύ; Ο[ μιυ χι 1vίο. ;.-:αΟωμένη ;τλω 
τυυ ;του τυν rυυυ,,-ε μ · cι\υι;.-:τυ τυ οτύμυ . 

. \ιΊιJΙ' Τοί.ιrωι ("Ι/ιJί.ι·,ιιο:: ;,.ιιι f:ι�ιΙJΙ'J/•>, (-ίι(iλ/ο !ο. /.Π(. /8J 

Η cιvμονία εί\'αι ο γε\'ιχό; νlψοc:: Y.CιHf ;τι,rι,:ματο; ;τυυ σι•νπί.εί
τω μέσcι σω συμ:τcιν. 

J-.: ιJ_ιιq οι 1;;.10:: ((Ί-υν;'. 1-Jλιι;οι •. « 1-1 .τολι τι;,. η υ;,,ι'ψη ατι71· υυιιι/ιι Κ /ι·υ ,, _ 

_ ,.\Οιjιϊι /()ϊ '. uεί .. 32; 
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Ξι'1:;τνημ(,( συνεί<')ηοης είναι μεrαλεί.υ ψυϊ.ής. 
/3[,αι,ιυιι Οιογ:1(,1 («Οι (ιΟλιοι». Μι\ιο; 60. (-iι/Ιλiο 7ο. 2) 

Γιcι. όου ι')ι:ν εξcιρτιίΝτuι ωτό τη ( -)έληοή οου, να <)ρας με !➔άρvυς. 
αλλά. '(LU όοα εξαρτιί)ντω υ:;τό αυτή με σι1νιση. 

Ετίχτητοιι (,<Λιυτυι(Ιοί» /3. ιι. 5) 
,,δ;τιιι• ,ιιϊ1, τϊι (ι;τροrιiρπfι. ι'%ι'Γ τιΊ (Jrίυρος {ιπω σοι. iί,τοι• rV τιΊ πuυω

ρπιχϊι. ϊ%ι'ί ιί ι-ϊ•λftiίΕια» 

Η ι ➔tληοη τοι 1 Θωι1 χαπυ(-)ι1νεται ι.ωνυ ωτ· την <'αειοη α'(ά:;τη Του 
. yιυ μας. Υ..υι Ί'l · cωτό χά!-Ιπι πυυ μας συμ/-\((ίνει είναι για τυ χαλό μας. 

ΛιΊ,11· ΤιJλτυcίι (,,1/ιίλι·,ιωc; %ut Ι:Ί ι.ιιί,·ιι». (iι/Jλio 2ο. ι\Ι(υοc; Γ. 25) 

Ό;τυω; ;τυτέ i)εν ι'ψΙ','[ με οcι.χρυυ το ψι,ψί του. 
ι)ποως :;τυτt τις /1αρυ:;τίχψ1.νπ; νυzτιέ; 
<'Jεν χάΗησε με />υυρΥ..ωμένα μcπια στη στρωμνή ωι 1

• 

<ιυτός <)εν οας γνωvίζει. υυρ<'Jνιες (')υνcφεις! 
Ηολι(;'%Γt�-;'% Γ>rι(π (,,f/u;'%()U,tιιoc: r11·0ιJλO;'iu ποιήrπω:;.». 

/:χ,). ι·. Πrι,τιιι)η,ιιητψοι·. Α. σιλ. 220) 

Κανείς i)ιν πvέ::τcι νιι ε:;ταίρπαι γιατί αγαπ6 ων τό;ω τυυ. Αλλcι 
να ε:;ταίvπαι μάλλον. '(ια τί αγαπcι το ανΟυ<ί)πινο ·rένο;. 

!Ιπ_)UΙΧΙJ .τιψιJΙ,ΙΙtΊι (11. /'ιο;'ΧΙΙΙ'ιί1'Τιιι. «Η ιιι ιτιι(iιο;,uιιrriιι Π'<;:;. ;'Ι<j;,χι».
ιπλ. 569) 

Η ι.rιλυουtf'ία είνcιι το μιχρυσχόπω της σχέψηc:. Δεν τη; ξεφεί1γει 
τίποτε. 

!Jι'χτιιιυιι Οι•;-χι,1 («Οι ιίΟλιοι». Μι\1ιιc: όο. !3ι/iλίο 2n. 2)

* 

Ευτυχίστcιτο; είναι αείνυc; που δεν έι.ει χαχία στην ψLΙϊ.ΙΊ τυυ. 
γιυτί α;τυ<'>είχτηχε ότι ((υτή είναι το με'rαλι1τερυ α;τό τα χαχcϊ 

Π λιίΤιΟ\'(( ( {υιπϊιι:;.. '178 Ε) 
(ΕιΊδr,ιμο,·ϊuτrιτοc; μϊν αrα () μιί {χω1· χπχiαv ϊ,, 1/'Ι.'Χ!ί, ϊπειδιί ΤΟΙ'ΤΟ 

,111:;'l<JT()\' ΤΙ()\' %U%(U\' ϊφrtΙ'Ιf) 

*



Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ BEETHOVEN 

i'vl ΕΙ,ΟΣ Λ 

Ί'ιιι•Λ. Α. \ΛΛf(}γι\()//ΟΥ,\ΟΥ 

Σι.ιι'ων ;Ί(Ι_\'Τ(/_ τυ Π/.[\ 1Τιι.ί,, !llι_H); l\'ιJ:: μυ\Ι()[/.U\) (ι__JΊ'Ul', ο.νι?.ιΊv
Τl]Τl( U;ΊLJ [_;-[lJ/1] /.(1_1 μυι_,ιf η, l'jίl l\'(I, /_(Ιι_ΗJl '![[\'ιJ /_(Ι.ι_ΙΗ/.Τ!](__)(Ι .. 

Ολυ τυ οωιιι:ιυ -(_)ι•Ομι",;, μιί.ι,><°)ΙίJ.. υvμ,ινιυ. ι.ίνηοιι ιΗ_>L�ιJ\'τιΟ. 
/.ιι.ι /.ΟΟιτη οτυ μυ1 1οι/.(J :-rιντι1:

1
·ι_Η1.μμυ. ,,ιι_ντυ:-rι>Ι.ιJίοι:ι::» ιι ι,J\'ων. 

τυνισμυί, ιιντιΟέοι:ι; <'Η 1\'(ψιι.η::. «πμ:τυ--. ιι_,ι,ιμυ t'ι;uυ- ιίνυι έτοι 
ιη•νιιιιvιιι.ιψl\'(ι_ ;τυι• \'U ,Tι_>UO<f lΊJU\!\' f\'U r1 1ι1_ι_ιιοτι> ουνωοΟημιι. οτην 

ψίl/η. 
Πω; υι ι5ί'\'0fπ,; TU\' μιn•οιι.ω• !ι;τω_>υι. ;τ,/ .. η τη; -ι.ί.υοιι.η;. ιj τη; 

(_)ιψω·τιι.11:: ι η ιπυιιι:: υί).η::) ε;τι>/Ι); ένιι•ΗΗΙ\' την U\'U"(I.!], στυ «<f L\'U
λι» μιιι.; ιΙL'fl(Ι ι,>νιιι.;. l"\'l); /.ιJντοίι_>τυι 1

• μιυ; ου1 1ιτυ.; (%.U.J να τvί
ςυι•ν. \'U ;τιι.ιΞ.ι>ί'\', \Ί( ,,τι_>ι1::υι1ι1)]ιΗ•l'\'» τη ;υ.ι_>ιι.: 

Τι l'l\'(J_L τιι. «ςιιηυσμυτιι.» 11.ι•τυ. ;τυι• rι.\υι·:υι•\'. ί.ε;. ένα ;τέυιι.ομrι. 
;τι_ω; ιι ωπι \'t::: ;τιι_Ηυιι;: .'ωμι�ι,J. ;τω: ;τίv · ι ι:τ · ηι οι•νt'1Οιιυ %ιι.ι τυ 
ί,ιι.()ιιι_\ι,ψι\'lι. /.ιι()ι,,; %(ll ιι:-ω τι; υ;τυιι:; μιΗJιιυi.υ-,'LΥ.ί; υνι,,•ι.ι:. 
%ιΊ_;τυι• Ι-\ιι()ι•πι_>ιι ;τι_>c;τιΊ ν· υνιι_�ητη()ιι υ ί.ιΥ,'ι>; τυι• «'Ξιο;τϊωμυτυ:,, 
ιι1•τυ1•. 13ιι()ι•τιΊ_,ιι ιπ:· την ;τυυι,,,,;τιι.η ι1ιι1_()ι:οη τυυ flU\'OLΙ.ι>\ ! ι')ημωιν
Ί'Ut1 ;,:ιιι τι; (%(1 ι_>ιωτιι.ι:;-ι1.ιοΟ11τι%l: τυυ Πlί)l(;>Ξ.'ει;. ι-;υΟί•πι_>U u;τύ 
μιcιν ιι.υι.ι Π/.ΤU\'LΙ.1) U\'ιι·:ί, η η ι:τι τr ,:η μι> ι•υιι.11; rιυιΗf 11: . 

.Αί.λ(ι μιυ τέτυιυ fΙJίί'\'ιι υι')η·:Η ;τυί.ι'• μ<ι%ι_>LU. 0<')ηΊ·ει ω: tνιι.
,,ι�μειυ, ;τέι1· υ:τ· το υ:τωι) ι1ι μ;τuι_,,ί υ υωvι,,:-το; \'U :τvοιι•>ΙJΙ)οει. 
ΓΊcιτι η «:τη·:η,, τη: flύί'ιΗ/.η;. η "υι•οίcι.» τη: i-\ΙJLΟ%Πω r"Ξ.r,1 ιι:τ· τι; 
υ.\'()ι>ι,J;τι\Τ:: ι'll'\'Ltωτητε;. Ε?.ω <ι:τι1 τcι Ί1Ι)ινυ. 

\ Ι η;τι,ς μ:-ωι>ωι Υ.υνιι; :τοτc ν<ι :τl'l :τω; Υ.(ι.ι :ιοι• j)vίσι.πω η (1_;τυ
λ ι•τι_)ι1>1σ:1i 1'Ιι1νcψη τη::: \Ιη:τω: μ:τι",ψσε /.(Ι_\'ϊι: ;τυτέ νcι ;πι :ιι;J; %ω 
;τυί• j)ιΗσ%πιιι ο /.L)ιηω; τη; ;τι_>π:μίl.τι%L)τηω: %ω ο %ύσμο; του υνεί
ι_>uυ, :τL'ί' τυι•:: αιr\c.Ψ;:ι"L. 

Εινcιι ίι1ω; η ;τι_)(ιJΤη ((;ΊL) τι; <ιλλε; ((ι')ελιrε: Ηινε; ;του C/fl :τω·τυ 
μια τιωη :τι_>ι_); Tl( «(;τ((\'(!)». 1/.((Ηιι); :ταιι_1\'ίl %(([ U\'φ('ι�(l ΤΟ\' ύ.νΗv<ι);τυ 
(Ξ.ω cι;τύ τcι ·:ηιν(ι -ι.cιι τcι ι.ιι(-)ημει_Η\'Cι. cί\'cιι ίσω; η :τι>ϊπη υ;τύ τι; C:ιλί.ε; 
((\)(λq έ; Τϊϊ.\'fς: ;του μετι_)l((�[l ΤΟ\' ;τιJ\'L) %(([ l)l'\'Uμ<iJ\'f.l τη j_((\._)(I .. 

.'\ιλι(ιι'>ε; T\IJΙ_)(l zvύ\'ω O μσι 1σι-ι.υ; 1Ίιυ; cαυσιυί.ει τον cινΗψ;:τυ 
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σα φαινόμενο, καθιίJς και σα σύντροφος και μέσο εκφραστικό, στη 
ζωή του. 

Σα φαινόμενο, τον ερευνά, στη σφαίρα κυρίως της φυσικής και 
των μα(-)ηματικ(;Jν, καταλήγοντας σε σκέψεις χαι συμπεράσματα, που 
αποκαλί1πτουν αιτίες και σχέσεις σε χαί➔αρά επιστημονικό επίπε<)Ο. 
ω'\ιαιrιλονίχητες. Και όσο :πλουτίζεται η γν(ίJση και προοδεύει η 
τεχνική, η έρευνα προχωρεί σε [)άθος και η α;τοκάλυψη παρουσιάζει 
όλο και ;τεQισσι)τερο ενδιαφέρον. 

Σα σί1ντvο(rυς. όμως, και μέσο εχcrvαστικό, η επενέργειά του στην 
ψυχ11 και το συναισ( -)ηματιχό χόσμο μένει ανεξιχνίαστη και έξω από 
κάθε έρευνα και πτιστημονιχ11 ανάλυση. 

Είναι πλατιά και ασύλληπτη η επενέvγεια αυτή· έτσι. που ένα μου
σικό ερέθισμα, ένα μουσικό άκουσμα, είτε σαν πvωτόγονη εκδήλωση, 
είτε σαν χαρ:;τός ρωμαλέου δημιουργοί� να :τ!)οχαλεί τόσες εντυ:;τιίJ
σεις χαι συναισ!➔11ματα. όσοι χαι εκείνοι που 'ι)έzοντω το άχουσμα. 
Εντυ:;τ(ίJσεις χαι συναισ(-)1Ίματα <)ιαcrορετικοί1. το χαΗένα. χαQακηΊρα. 
ΧωQίς. �έf)αια, να μεταf)άλλεται η χεντριχ11 ιί)έα. αυτό. δηλαι'\11, που 
[)ασιzά ζήτησε να εχq:ράσει ο συνΗέτης. 

Αλλά ωτύ την κενη_)ική αυτι1 ιδέα, ως τις «απυ;ωιiJσεις» υπάρχει 
:;τλατί•τατος ΟQίζυντω;. Άλλωστε ο κάθε αχQοα111ς «συμμετέzει» στο 
ά.κουσμα σίψcrωνα με τη q:ί1ση χαι ευαισ!➔ησία του. Και γίνεται τούτο. 
γιατί η μουσιχ11. με τυ cιυλο «υλιχό,> της (παλμικέ; ι)ονήσεις του 
αέρα). αιr11νει ελεί,(-)ερη τη φαντασία του αχvοατιj να ανωττυzτεί στο 
άπεψό της. zωQίς να αναγχcι.ζει. 

Αχόμα και στην έν(1Jσ11 της με άλλη αΜλιr1Ί Τέχνη (την ποίηση π.χ.) 
1Ί με ί'1..λλο εξωμουσιzό στοιχείο. :;του ζητά να το :;τεριγράψει χαι 
ΕΧ.(f'Qc:ισει (ειχόνα n.χ.). <)ιατηρεί την αυτοτέλειά. της. οhη',ιιiJντας 
πί'ι.ντα τον αχvοαnΊ στη σcrαίρα των συμf">όλων. Λόγο;. ειχόνα, χcιτω 
α:;τ· τη μυστιχιά :;ταντοι'\υναμία του ήχου. γίνονται «εντί1πωση». γίνο
νται σύμj)ολα. 

Αλλ6 χάί➔ε σιψ�ολισμός με τη μεσολι'ψηση της μουσιχής. έδρα του 
έχει το συναίσΗημ(f.. Και προς αυτό χατ· εξοχ1jν α:;τευ(-)ύνεται η Τέχνη 
των 1\χων. 

Είναι γνωστό ι)τι από παλιά (και α::τ· τους αvχαίους τους χρόνους 
αχόμα) πολλά μουσικά κrίμενα αποτελοί,ν «:;τεριγραφ1j» πραγμάτων. 
που f\_>ίσ;ωνται έξω α:;τ· την ;τεvιυχή της μουσικής. 

Πεοιγραcrή [)ι:,οχής. f1ου11ς του ανέμου. της Ηάλασσας. καλ::τασμοι:,, 
τοπίου. κιν1jσεων τοι• ανθvιίJπου κ.ά. Ωστόσο, και στην περί::ττωση 
αυ111 το χαλλιτεχνιχό f)ίωμα <)εν πηγάζει απ' αυτόν το λόγο, απ' 



cι1 1τίς τις rι%ι'_ινι::. iιr ιΊ).i.υ )-.L)'(Lίt, ο;( τη μω,οι%ι°J «TlUJL'(Vίίff'Ιi» ινu; 
ουyι.ιzvιμtνυιι ;r!J(ι:,ιμυτυς. ιι.ί.ί.ϊι. υπιj τις ιντι,;τιίJοιις χω. Πι__Jυ;το.νη'_ι;, 
τυ οιινοω1Jημι1τι1 ;τι,υ γιννrΌι οτην ψLΙ/Ιi τυ ιJU'(%lΥ.!)ψίνυ τuί,τυ ;τψη
μ11· ωτυ TU ιιι�μι;uλυ τω,. !Ίιι Τι)ίΙΤυ ,, μυυοιχη μ(/_; ιι [ι_J\'ll ()[ cΊ).i.u. (:Tl-' 
πιi'ιο.. υνιΙίυί,υντιις μιις cι.;rϊ> ω. γήι νυ οι: πιιJωι.έ;. ι;;ωυ Uψ:τcι ίνυ 
ι'ιιω(υvετιz(> rι ω;. Κrιι η ιι.ν11ψωοη ιι.υτιi μι την ι;τινεv·,ιιιιJ. τr,Jν ι"Jι.ι,,ν. 
τ011 vυΟμυίι, τη; μιί.ι,Jι'>ω;. τη; υωιυνίu.;. τυυ ι.vι,ψυτυ; χ.ί.π. μυς 
μιι_ιίί,π μιυ ι'ηcΊΟιοη ψl'/LΧη, πυυ πυvιiνυ.; της ιίνυι η μι.ψι.. 

ι-\ υτυ ιι νω τυ 1-;ι ι.οι χι; ','\'ι ί)(__)LΟμα τη; μυ,ωιz η;: τυ ιJυνrι.ωΗημrι μ ω; 
l\l((Ol)ίUς. ;TUl1 μας /.( t(JIL,ll. !ll(lς /Uι_ι(ι.ς, υπ· τη Οί''(/.(__)(Ι.Τ)]μ{νη. την 
<Ι.ί{lJL!ίη σιω;τηλι"1 ιυvύ .. ω; τcι ι'>υνυτιι οχιvτι"Jμιι.τυ χυι rcι. :Ξω;τ(ωμ(Ιτυ 
χυ.ι τυι 1ς ινΗυ1 1οιυομυι1;. 

Κcιι υν cιι.ϊψιι. η μυυοιι.η :τυυ οzυυμι rίνω λι,:τηπι_ιη. ;τϊν!Jιμη. ι.υι 
;rαλι τυ ι�υνιι.ιοΗημιι. ;τυυ :τvυχυλει Μν υι'Jη•,ιιι ;τυτι οτην α;τυ·,ιυητιυ
οη ιi την cι.πλπωιυ. γιυτί η λι•:τη χυι υι uzυπινέ; uι.r:ψcι; μπvω(υ
ντω ιιΊ.vη ιηην ιαυi.υτvωτι χιi Ι'ιι1νcι.μη αυτιi; τη:: τιΊνη;. ;rυυ υ.:τυί'ιι
ομι:ιΊει τυν υνt-Jι_ιι,J;τυ cι;τ· τcι. ι.υι νυ. τη:: ί,ωη;. rα· την υ;υτητυ τυι• 
T[U\'Ull, Χ<ι(-)ως TU\' μΠυ.ι/ [ ι_)ϊl οτυυς Υ.ύομυυς. των συμj·Jο)_ω\' ί'.ω TUll 
υνιί\._)l)l'. Η μι,οτι%ιcι. χω cωυλλη;ττη ι)υναμιi τη::. ειι)ιι.ύτψα. cίνυι ύτι 
μυς <(Ει_ι\'Η :τω 1/.ι)\'1(( στη μc-,1ιιλη :τω__JιψυΟω. ι.rι.ι την cλ:τιι)u.. 

Αχϊψιι %Ctι στη\' :τεvι:ττ(Ι)οη πuι, υ υυνΟέτη; ί:.ητα νυ ει.ψ)(J.UΗ ι.(ι.τι 
τυ πυγ;.,.ει.vιμέ\υ. τον :τύνυ ;τ./. ινι)ς υvισμένυυ :τvυσιί1:τυυ, ;τύ\'υ; ι.cι.ι 
:τvύσω:τυ :ταιι_ι\'Uί'ν μιυ ','C\'t1.1i οημcωίcι uτι) ι.rι.Ηυλιι.ύ «c·,ιι,1». uπuυ 
μcι:; <ι έι)νι:ι L) χυσμυς τη; μουουη:· ('Jηί.cιι)η η υυιΗu. zυι η rr υuη τη;
Τει.νης rιι1τη;. 

· 

Ανcψωcι uτcι. ,,ιηυιιrιu,,, :τυυ συ\'(·)έτυυ\' τη <fί1ση τη; ι.ω τη; 
ι.uvίί:.υυ\' μιct\' ωιι)τυ:τη Οrση ()ί:τλcι στις Cιί.λε; ω)ι:λrι ές Τέινε;. cίνω 
%cιι η «πυλυ-εί{tJ vυστιληητυ» τη;. η ευι.ίιJ[lCΙ.. με (ι.λi.α λύγω. ;τυυ
;τιψC/ϊl uτυν αχι,}υcιτη \'Ct οι•λλC:ψει νυιiματcΊ τη; σε υvίί,υντε:;. ό;τυι• 
ιί.ειΊΟεl,cι μ:τυvεί νιι :τcvι:τλcινηΗcί η <rcι,·τcι.σίυ τυυ. 

Στην ελευΗεvιcι αυτη ι1;-τcψιει zω η συνcιντηση τυυ «zu.Ηυλιzυί, 
εγιίJ•> μϊ τυ «:τvοσω:τιί{ύ» (τυυ %(ι()c U.Y.\JUCιτt\). συνάντηση. πυυ i)ημι
ύl'lJΊ'fL μιcι «τvι τη %ιιτcωτιωη». η υτ1iν. στην υ:τυιcι μα; Ο()η-:εί τι) μυυ
σιχύ cι%υι•σμcι. 

ί\Ιένει έξω cι.:τ· τις ανΗQίί);τινε; i)ι•νατύτητc; η cινcιλυση των «ου
\'Cψεω\'» της μυυιΗχιi; χcιι η ε;τενέvγειcι τη; στην tι)l'/11 μα;. Γιcι τυί1τυ 
χcιι η φι•ιυλυγία τη; Τέι.νη; αυτι\; μιλC:ι -rιcι μετα(fυσιι.ή zω για 
μυστιί{ισμύ. Ουσία τυυ μυστι%ισμυι• είναι η έzσταση. ;του σημαίνει 
�·ξυοο cι:τ · την ι.cιτcωτcιση τη; ί{cιΟημεvι νότητcι; i{((L μετcιj)cωη uε μια 
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υ;-rει1-;rl1οσωπιχή fl0\)(Γ'11, όπου το εγιiJ πίνει να '(ίνει ένα με το Παγχύ
ομω Εγ<ίJ. μr τη Θrότητυ. 

Η πολι'1 -α(rvcιστιχ1i ιrι'1ση της μουσιχ11c.. :;του. οί•τε χάτι το συγχε
χvψένο. μcι οι'1π χαι χ(ι.τι το υcι ηuημένο αcr,ράζει. :;ταρέzει τη ί',υνα
ΤL)τητcι στον χυΟένα νυ τη νιίiJσrι σύμφιJνα με την «ποιότητα» του 
ωt,ηίLΗJωϊ1 του χόσμυυ χω οτην έχτυση ;-rοι 1 ο %όομος αυτύc. χαι η 
ί{αλλιtL)-ιι:ι<ι του το σrιτvέποι 1ν. 

Η μυι1οιχϊ1 <)Ι:'ν είνυι μιυ α:;τλ1
°

1 c1.χοι1στιί{ή εντί1;-rωση, ένα αχουοτι
χι'1 ιL)έΟισμυ. ;rοι1 α;-rει 1Οι)\'ΠUL ο· ίναν «;τυ(-)ητιχι) i)έχτη,>. αλλά μια 
«ομιλίcι.,, που cι:;τωπί τφ· ενεργητιχή συμμrτυχ1\ του ωψοατή. σι,μμε
το:,:ιi ολL 1χληvωτι%1\ του νου 1/..UΙ του συνωσΟ1Ίματο;. του συνω\ητοι'1 
ί{Ul τυι1 ι1:;τοσι1νrί<')ητοι1. μια 1')ημωυργιχ1\. μr ι:ϊλλεc. λέ�cις. cιντίbραση 
οτυ rιυι•σιί{L) (ιχοι1ιψυ. 

Ο;rω; η [jΤιιrοίτηοη του Αγίου Ιlνεί,ματυc.. λtcι ο 1'νlίιχ l)essoiΓ στο 
οι1','','\)Cψμ(1. τοι1 ,<Asιl1cιik ιι11cl Allgcιηeiπc Kιι11sr,visse11scl1:ιt'ι». έτσι 
εvι.ετcιι 1) 1Ιοι1οιχ1Ί CJ.:ίTL) ;τϊι\'ω μυ; 1/..(!\'Ο\'Τϊι; μα; ιχuνοι\; \'(( μιλυί•με 
ξc\'CC. ','λίiJσσcc.. Έτοι. ι:ι1 L)ί1νει η μουσι:<�'J τον χί1:<λσ του πϊ1νοι1 1/..C.ΙL τη; 
;(ψ_>cι;. ((;τ' τη οωματι%1Ί ι'>tέ'(ΕL)Οη ι,κ τοι 1 ; τι);τσυ; rχrίνου;. ;rou ι)εν 
rίνιιι α του χύομου τοιΊηη•. α;τό τον ΟL)',ιανωμένυ Ηύvι•j)Ο ως την 
Τέ;ινη τη; η;ιοΊ'ι)νυ.; ΣιίιJjΤJΊ;. 

Κω rίνω 1,αL)αχτηρωτιχά τα λόγω του \\/ίll1ι.::κlιη fιιι·ι,νiίπgleι· 
(«\'c1Ίηίίcl11ι1ί:1,,) για τη οί'μμετο;,:1Ί αυτ�'1 του cι:<(_)σατ�'1 στο μοι 1σιχό 
c'ιχοι 1ιηιcι.: «Γιυ την ΟL1Ηι'1 υποι')οι.11 τη; μσυσιχ1\c. ;ιοει(ιζσνται (')ί10 
;τuϊ1:,1μ((τcι.: �ωυοιχότητα (crυotY.<) ι)(i)(_)U) :<αι ιχυνο;τυιητιχ1Ί ζωντϊινιcι 
1/..ίl.l ωι ι1TfL)LY.1Ί ινέ1,ηπα. (i>σπ νυ γί νοντω cι.ντιλ η;ττϊι τα χ ί•μcιτα του 
jTO.OιH'C. χυι τηc. (-!ι:L)μ i'1; ζω1ic. που ':Ξι:;ω.ίζου\' cι.;r' τcι με'(Ctλα έvΊ'α. Δε\' 
ωγι:ί τσ {νυ ,)ί;ιω; το cιλλυ· αλλcι είναι σ;τ(ινια η σι 1\·ιΊ;rcι(_)�η 1/..αι των 
<'>ι''U». 

1 -1 υνι:.ι.',ιχη τη; οι•rψπο;ι�'1; υυτ1Ί; του ux.L)oατ1i είνu.ι χάτι τυ αναμ
<f ιο/-\1Ίτητο. Κω όσο μεΊ'αλιΊπvη ιίνcι.ι μrοα ωυ η ι%ιινίηητυ. χrιι ι)ύνα
μη υ.πο<')ο;ι11; (<f υοι:<1\ έ(rωη χαι ζωντ<'lνια) . αλλι:ι ουνcφα. :<αι η γενι
χι'1 :<cιλλιέv-,•rιcι ;τνει'ψυτυc: χcι.ι ψυ;ι11c. τι)ΟΟ ;rιυ j-\αΗί1 1/..UL ;τιο ευτυ;ιι
σμtνο εί νω τυ 1/..υλλι π;η:<ι) ι·Η ωμcι.. Αλλr

Ί

. :,:cι.ι Η)ΟΟ με'(cιλιίJνει η <ΠL>
οτrωη ;του ;((t)\)ίζει μια ύι'Ι\'(·)ωη zωρί; την ευλυγί.υ τη:; cιληΗιν11:; χω 
[Ιί''/CΙ.λη; ;rνυι'J; cαύ μιο.ν cι.λλη. ;του τη γέννησε η ι')υναηi έμπνευση· 
α;τι') το «μcγcί.λσ έρ',10,,. ύ;rωc. το εννοεί :<αι το ι.αοαχτηιJίζει ο \\i. 
ι:ι,π ,, iίπglcι-. 

Τυι'1το σημαίνει ότι υπC:ψ;ιι:ι. ύ;τως ανωrέL)(-)ηχε πvοηγουμένω;. 
μιυ cωιΊλλφττη 1')ί1νcψη στη μουσι:<1i. ποι1 την «;τηγι'J» τηc. ;rψ:;τει να 
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την ;τU(Jίti)Εf.ΤιΗΙ!(ϊ οτι; ι,;rιφ-:ϊ1ομι1:::: οψιίvι;. Κοι η σrίi)ψωη τη;. ι�' 
cιν(·JvίiJnUΙ 1ς χω (ιiιιι. υνίψ<ftο/J,ητητη. Τυυτι, τυ "(\'<1ΗJL(ί1ν u;τ· τυυ;
πιι.ν(1v1,υιυυ:; /.()ΙJ\'ι>ι•,;. Ί'L. ω 1τι1 ιc<ιι 1,ιJψΗ/.ω;ιιιιυυοίι.ν ;τrιντιι. τυν η1,υ 
οτι> μέγυ ΤιJξυ τι,ιν λογϊ1::-λι1'1 ·η:::: ονΟ,_1ι,1J11νι,ιν ί/.1)11λι,1οιι,ιν ι.υι τι,ιν 
7f(J(Ι','μ(ι.των τη; (ωη;· (Ι;τ' Tlj !lU.Ί'lίU ι,ς τι; ΙΗ_Ι"(U\'ι1ηι{\'C:: μο()<ff.ς της 
μυυοιι.11; Τε1,νη::· υ;( τ11ν ι;rίι.ληοη ι.ω τυν (Ξcι•μινι<ψυ τι,Jν uγcιΟι,ιν 
X(tl των χυι.ιi1ν ;rνιι 1μι1τι,,ν ι.αι ίf ι1ιΗ1.ι,,ν οτοιι.πι,ιν ω; τυ U%ιJt1oμu 
μυυιnχιΊς οι μιυν υίΗι>LΙΟίΙ ουνω,ί.ιιι;. 

Κυνείς. σι ο;τ11ιιιi)ϊμυπ ι;rυι.11 ι.ιιι σι ιJ;t1Ηι1.1'\1μυπ :τιvι:ηι,ιοη. 
ι)ιν μ;rυ(_)lνι: \'(( (l','\'!)l]Oll Τι) μιJ\1(111.U 11/U /.(ll \' (1. μη TU\' i)l/Πl OU\' 
υνυnϊΗJ7rιωτυ μιι_Η>; τη; (ι,,η::: ω1 1• 

Κω ο· ω.η τη μι','<Ι).η i)t((ι)ι_1(1μη. 1ι{ιJ(Ι οτι; ι.ιί.ιπίι;. Τ()\Ι ω.Ξ.ι>\ 1 τη:: 
ίΙ.\ΙΟ()ω;rι νης i)ι_JUOT ηι_ΙLUTl]Tf 1:: %1 ιι (ιιJη::. η μο ιιοι ;.ι η i'>L\' [;tωι•ι· ;ωτι \'(! 
ιινιι.ι <'Ίψινη μι ΤIΙ 0ι_H]Oi<l'l 1Tl%)] /.UTι_)llU. CIΠ l.l'ι_)LOl_)f.ll Τι) ΟlΙ\'(ΙLΙJ()η
μιι τυι• T()U(l0ί 1 ι.ω τη::: (Ι','(ι)\ΊUς. μ;τι_Η)(JΤ(( οτι::: U','\'(ι)OTl::: ()l'\'(ψίι; Tl)ll 
1 1;rεvιrι 1σιχυ11 • ιίτι 111::: ','U/.η\'η:::. μ:τψJοτιι οτυ Θω τη::: .-\·;ιι:τη:::. υ 
cινΗvι,συ;. μι TlJ μυι•οιι.υ τυν η/υ ;rιιντυ. (1.λί.υτι οιιν μίου μυΊ'ιι.υ. 
(,ιλλυπ ουν Μηιιη :,-:ω 1'\ιJ::Ξι1ί.ι1·;ιυ. ιι;τυτvί;τιι η ε'Ξιιψινιζιι τυ ;.ιυι.ύ 
;τ\'Ct,μιι. 11 ;τιοτιι•ιι ;.ιιο ειγι1.1_1L11Τιι τη Θιύτητιι. 

Το γcγυνσ:::. ιηι η μιΗ'ιΗΙ.11 ι!l πτυιι::: ιηι·;μί; 01 1\'<>1'\ll'(l τη μι·,ιυί.η 
Ll(ιηϊ1. ()[\' [ί\'cιι Tl'/ίlLO. _\ί \' [l\'ίll «(JTUλlι)l» τη; ί.υτιχίυ; η τϊ;νη 
ιι11ηj. υυπ «;τι1λ1 1τrί.ιιυ,,. r.L\ϊιι οτuιι.ιιυ η()υ;rί.ιωτιι.ι>. ιινιιι ,,ι')ι,>ι_1η
μυ ε:Ξ, υυι_1υ,υ11 ». ;τυ1 1 την ,,01 1<Ηο,, Τι)\' ι.ιιι τη μυιηιι.ιυ ι;rιι')vιιοη τυυ 
οτην ψl'/IJ ι'Ιεν μ;τυυιοι ;τυτι ι.υ\'ίι; νιι. τη «οι·ί.ί.υj·;ιι>, ✓.(ι.ι νυ τφ· ιι.νυ-
λι•(Υϊι. 

· 

Εχει ;r ι>t 1 η Ε;rιτημη. ί.ιη υ A.uoll Ε\ιΗ:ι· ιωυ Ι Ιυνπιστημωυ τη:
13ιεν\'η;). (<\'UΊ'Ι.υ(πυι \'U ιϊτιψυτϊμ1ει. fΙ.Ει ;rυυ ουνω·τιι υ:Ξ,c;rινυοτrι. 
ψ;rι)ι'Ιιcι. <<ι_11.ίζιι ω ι.v(ιω::: τη; Τί'ι.νη;. ;rυ1 1 ει.ιr ι_,(ϊ:.ει υλα uσυ μινυι•ν 
i<λ[ιοτιι Ί'l(( τη Ί'\'(ι)Οι]. "((l () Hίlll'> Gίll. ητη μιί.έτη τυι1 Ί'W τυν Ι31·ίl11n1\. 
L)ι_)ΗL)τcιτυ :TLlι_H(Tl]ι_'[l ι'ηι [\'\'()tl'; οτη μιη•οι%η. υ:τω: ίί'.l(Ι)(lΟΤlί'.ι)ΤηΤα.
γνησιοτητιι. 1·\cιΗt1τητυ. μΕΊ'CΙ.ί.Ο;τ(__)[;[ϊl(( cσυπi.UL1 \' ιι'\ιϊηηπ:::. ;rυι•
\ 17fClQ/Ol'\', ;[((ι_)(l 1U ','[','U\\I::: ι)Τl Μν μ;ωy(ί /.U\'[LC \'CI. τι; ((\'(ΙΙ.ί•οει
πι.νιι.ϊι. Ο1 1τε η υμυι_Η(LU μιcι: ιΜιι:::. υί•τε η ίfΠ\Τl'ι!η ;rυι• μcι; ι')υ\Τί
με τυ οημωί•ι_1':ημcι τη::: μ;τυι_1ι,ι1\· \'(t μπvηΗυί•ν η ιι\·υλ11Ουί1ν. Τα τει.νι
χ(ι λcιΗη. (1:τω; ελcιττι:ψcιτυ ι'Ισμη:::. cιι_ψυνίcι::: cίνrιι εί•ι.υλσ ν· cαυΜι
ιτοι1ν. Αλλcι Of\' υ;τcψ/ί'l μftl0()0:::. \)Τ((\' ;τι_)L)i<flH(l '(l(( τι; Ηετιι.έ;. τι;
υψηλέ; ωιύτηπ; τυυ ι'\ημωι\1·:1iιιcιω;. Ο Οi<ιί.cω; τη: ι,1ψ.ιιυ; cί.έ
νη; οε Ηιι μ;τυι_)υυοε ν · cι;τι Jι.cιλ ι•ιj•ε ι τιι μ υστι ι.cι τη; υμυι_)(r ιcΊ; ι.υι τη;
Ίυηπίcι; τη;.
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Οι σΥ.έψω; αυτές του Εχπcι· και του Gul χρί,f)Ο\ΙV μεγάλες. αιιί)νιες 
αλψ--!ειες. Όπως χαι η φράση. με την οποία κλείνει το σύγγuαμμό. του 
«Ψυχολυγίu. της μουσιχ.ής» ο l<icl1cιΓd MίilleΓ - Fn�ieπleι-1s. «Αν δεν 
ωηiυχε μέσu. μας η ι"ιί,ναμη του Θεού, πιi>ς ( -)u. μπορούσε να μας εν(-)ου
σι<'ισει τυ ( ·Jεϊχό:». 

Πι1άΊ'ματι· αν ι')εν υπήρχε μέσcι μας το έvμα των πψt'(μύ.των της 
ζωιiς. π<i>ς ί-)α μπυυοί1σε να πvα'rματυ:;τοιη(-)εί ο δημιουv'rιχός σ:;τινΗή
vaς με το\' ορατό Υ.αι τον aύvατο Υ.ύσμο: Αν οεν υ:;τ1)ρ;,:ε μέσα μας ο 
χίi>Qος. όπου Ι-\υίοΥ.Ει ευτυχισμίνον αντίλαλο μια απ· τις άπιαστες 
«ουσίες» της μουσιχής, -η χαΨ1- π<ί>ς Ηα μποροί,σαμε ν" ωτοχαλύ
ψυυμε. με το τvαγούι"ιι μας. την «ουσία,> αυτή»: 

Ναι! η ι.αι,;ι(t f1ρίσχεται στον 1ixo. Στη μουσιχ11. Πυωτύγονη ή σοφή. 
Στη λυτυωτιχ1i επνέgγει(:ι της στην ψυι.ή. στη «λύση» που μας προ
οcrέvει ί1στεv · α:;τύ μια σι)γχρουση. στη γυλ1iνη, ύ:;του μας οδη'rεί, 
ι\ηερ· α:;τ· την χατυι'tίi)α. Το «υλιχό» της μουσιχής έι.ει. τη ι)ιχιά του 
tω1Ί. στου; ι)ιχοί1ς του νόμου:;. τα <'ιιχά του στοιι.εία. :;του u.;τοχ.αλύ
:;ττοι 1ν. στη Ι-\ύ.οη τους. χαι εχ.cι ρC:ιζουν την πορεία προς την συν<')ιαλ
λαγή. :-τρος τη\' Υψηλ�i Εντολή. που είναι η ΑΊ'ά;τη. Ο ι')vύμος α:;τύ την 
cινηουι.ί(( χαι τη σι)γ%vουση :-τρο; τη λC:ιμψη της αισω<)ο:Ξίας χαι της 
χ.αvύ.c ιίνω η «crι 1σιολο'(ιχ1i χίνηση». που οημειιi,νει η μουοι%ΙJ. υ:;τα
χοιΊο\'τας στου; νόμους της. Κu.ι έτσι εξη',ιείτcιι ί'.αι το π<i>ς το πω 
«σχοτεινό» μουσιχό χομμάτι ι)εν μας ρίzνει ;τοτί στη\' α:-τελ:;τισ ία. 
Και το «όι.ι» μιας μουσι;ι.1i:;. :;του αντλεί ι.υμοί,ς ,αό το τραγιχ(1 στοι
ι.είο. χαταλ11γΗ χι αυτό στην χcιτό.crυοη. στη ιαρ6. ;του α;τοι)ειχνι1εται 
έτσι χC:ιτι τυ nΊΟ f-\α(-)ιΊ α;τ" τυν αν(-)!J<iηι\'Ο ;τόνο. 

Ποτέ η έχ.ιrραση του ;τόνου. στα μουσι;ι.ά ;τεντάγρu.μμα. ι)εν είναι 
χαωλυτι;ι.1Ί. Και πC:ιντα Ηcι f\_Jει η ψυι.1i μια ι)ιέξοου. είτε με ένα ρυΗ
μιχ(J ο:ι.1iμcι. είτε με μια αρμυνίu, μελωοία. /Q<ίψα ;τρος μιαν ελ;τι<)ο
crόvα ωι:ύοχ.εση. Υ;τύύχεση. α;τύ τον έξω ή τυ μέσα μας χύσ�ω· αοιά
crορο. 

Στον rtλλο τ<iJvα ;τόλο -της εωαιμονία;- η έ;«rvcιση της :ι.αρά:; 
;τοτέ ι'Jεν ;τcοιορίζεται. ωc_:: ιητοχι:ιμενιχ.ύ f-\ίωμα, στην ένταση ;του της 
έι)ωσε ο μουσιχό:; δημωυQγό:;. u.λλά πυρασί1ρει μαχvί1τερα. Έστω χι 
αν ι•;rrψzιΊ μια πινελι(Ί λί1;της. Κuι τοί,το. όχι μύνο γιατί. ύ;τως ανα
crέv(·Jψε. στην «ουσία» της μοι1σιχής ι1;τ<'ιgχει ο ;τυρ1iνας της χαράς. 
αλλ<'t χαι γιατί ο άν( -)ρω:;τος. χλείνυντας στο υ;τοσυνείοηη'J του την 
«υυσία» c.ιυ111. αλλά χαι τείνοντας ;τρος την α:;τολι)τvωση του εγ<ό του 
α;τό τα <)ωμό. εχείνυ.. που του ι)ημωυv'tοί,v οι αντι:Ξοότητες χαι οι 
χα(-)ημψινύτητες τη; ζω1Ίς. cιναζητ<'ι στην χατ· εξοι1Ίν «ελεί,ι➔εvη» 
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αυτή Τί;νη την έr.(f vrι.οη T(rJ\' ονcίι_ΗrJ\' ι.ω :τι·Jοων τυυ. Δεν α:τυπλrί. 
ι,ωμένω;. οί,μπτωοη τυ '(lΊ''>\'<J; ιjτι το. τιί.ιυτrJ.ίυ μι\>η μυυιηχιi>ν 
ίvγων (ύ:τω; Σ1 1 ιιιι (rJ\'ίfl. KιJ\'O[ΙJTU ί'..ϊι.) /.}.l\ \'()11\' με ΤΙΙ\' l/.ίf!.Η.Ι.Οη 
f(Ι.ΙJ(ις. Κλcίνοι1ν, %rι.τό τι> μ{γιοτυ :τιΗΗ>ΟΤ<J, IIc ζ,,>ηvuϊ,;. ιυvουμϊ
νουc: vυΟμοί1ς. πυ1 1 μιτυ,')ι,'ωυν οτην ψυ;ή {νυ. ΠΥ.ίι_ηημυ. μιrι.ν rι.ωω
ι)υcίυ, ένrι. rι.:τυλ1 1τι__Jι,>τι!.ιJ υυνuιοΗημυ.. Κω ι'>rν rι.:τυτιλιί τοιΊτυ ι:τι
Τ<ί'fΙi τη; μυψf ιΊ;. υ:τι">τι ()(1 μ;τι)(_)Οϊ1οr /.((\'[LC: \'(Ι 11:τυυτηψ::Ξr-ι (JTl l) 

j((()Οίψι:νυ; /(l(_)(Ι.%τ1\ι_)(Ι.; TU1 1 τιJ.l\1Hl.l(J\.I μrιχ,υ; μια; Llψ(f(l)\'l(I.C: Π./. 
;τηγ(ιζιι ωrύ cςωπι_>ι:-<ου; �rrι.vπ:ι>,·τι; rι.;τ· την uνπrι.ιωτιχή. ι'>ηι.rιι'>η. 
οι�μμι)ΙJ(f(rΗJη στιι. ι·)(Ju τυ μυl_)ψ>λογι:-<ιi ι'>ιιι.·.ιιJυμμrι. ι.υΟιιυι,ινιι ι.rι.ι 
uv ί(ει · ι'>/ ι , 

Η ψυιυλυγιι.ιi rι,·(ι.'_·ι.η χrιι τυ υυΟύυιιηηJ ςέο:τυομu. τη; Υ.UΙ)ι'>ιι1.; 
Π!JΟt]'(Οί1ντω α;τ· τ,>1 1:: ι..uνι'ιη:; τη:: ι')ομιi;. ι.ιι.νυνι::. :τυι1 υ.:-<υλυυ!Jι>ί,ν 
Υ.υ.ι /\ι;(υυν σε (μU\.,><fU/.UΊV))J τιιΞη τυ ύοu. ΠΙJΊ'<ι.ίrι. ο.νu./-\λι-,ζυι1,· u:τι> τυ 
ι'ίναι το1 1 ;τίστη. Κω μπυvυυμε ω,rrrι.λω:: να υ:τuοη1υί".:Ξουμε ι'ηι η ι.ί.ίοη 
τυι1 μυυσιι.υϊι ι)l]!.LLUll\._}','LJί1 :Ίι_)ι); τυ Ί_(Ι.ιJυί1μινιJ τίλο; είνυι. οτο [-\οΟι>::. 
μιυ ιi>Ηηυη υ;τ' τοι 1; ι.ιiιψυι·:: ωι• υ:-τυου,τίι')ητυυ. :του ,')ωτιιυυιΊν cω/·ίε
οτη τη rrλιiγcι τυ1 1 �ωυοιι..υυ :τυυηνυ μωu. μυ;. τη rrι.ι'>'(α τη; ;υυCι.;. 

Είνιιι ενcι. ε:τωψ_>ϊ1Ί1ιομυ τουω μιιι.:: rι).ηΗειυ::. :του τί:τυτυ. μt;,Jι 
υημι\Ηι. ()C μ:τύvωι ,·ιι την :-<ι.υνίοει. Γl((τί τι:�οΗι ι)ιν cίνυι L/.U\\> ν· 
lί<f ωvtοει. ι'ιηω ι..cιι στυ εί.r;.;ιιπυ. υι:ίνο ;τυυ η Φυση. υιινυ :του η ;τu,·
ουcrη Θεϊι.ιcΊ. Δί1νcψη <'>ημιυι 1υ·:ηοι ;,:υι ;cιvισc οτην ..\νΟι_)ι,πότητυ. 

Γι· c.ιι•τ1iν την...\ ν(Jψ>:τιiτητu ΙΓ,1(1)\'ίοτψι: ι.υι σ· ιιυτην :�ηύοιι Ι:ι_)ι τυ 
;τνιυμιι τυυ χω την ψυ;ιΊ ωυ υ ι\υωυ/\ίι.υ; /\cιν ,\Ι;τετυ/\cν ( 1770-
1827). υ μtΊ'ιστυ; των υμνι,><'>ίiJν τη; ΕλευΗcυίυ.:: ι.ύι τη:: Χαv(ι;. Δεν 
1 I:�ψJξΕ :τω 1:υτυχωμενη υι•,υ,·τηση «;τίστη» ι.υι «υλι:-<υί1 » α;τ· cιυnj,· 
ωι• ί\Ι;τπυ/\εν ί{(ιι ωι• μοιIοιι.υυ ψυι·. Η Τέ;νη των η;ιrJ\'. ;του. rπύ 
τη ιrί1ση ί{(/.l την «υυοία,, τη::. %cι.τ· ε�ο;ην υιrvcιζιι την cλο1ί➔εvίυ r.rι.ι 
τη ;ιψcι. /\)ψτίμεψε ω; «υλιι.υ,, σ· εΛίνυν ;τυι 1 τι:: \,μνησε. Δεν μ;το
ρεί νη crανταοπί ;ωνι:ι; u'>εωι)έσπvη συ,·cιντηση α;τ· ωIτην. Συ\'fΊντη
ση του ι'>ημιουψ/Ο\ 1 με το α<ι ψιστιΙ..l) τυυ μίου. 

Και οι ()\10 ()υν(ιμει:: ωω - ο μουοιΥ.ύ; �"11υ;. με την ωιι'JΤΙ';τη 
crί\τη ι.ω τα χcιgιιι..τιωιστι'Ι.cι ωυ. ο μυυσιΙ.L); ιτίστη;. α;τ· την cΊ.ί).η. 
;τυι• ΤΟ\' j"[((Qfλα/·ι[ /.((l ωυ /0.\)tσ[ την ευί.υγιcι. τη:: Ο<JΊ'U.νι,ψένη:: ζ(ιιti:: 
των bημωυvΊ'Ιlμ<"ιτων τοι1;- ;τυ.ρέ;υυν την ειr.ύ,·α. α))_(.ι Υ.ω την 
έννυιcι ισόvvυ;των στοιιείων. ποι1 ι>ιcι','Qάrιουν την ί()lΟ. ι.ίνηση. στο 
ωτειl__)ο τυυ tifl)\ 1 Υ.ω τη; ('>ημωυργίu.::. 

Πυια είνω αυτ11 η ι..ίνηση: Ο ίι'>ως ο ;'νl:τετύ/-\εν μα; ()ίνει το !.i.Ει<)ί 
αι,τσι:, του Ε1a_)(υτι"μωτυ;: «Δεν υ;τάl__);ει τί;τοτα ;τω υψηλό α:τ· το να 
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πλησιάσει χυνι:ίς πψισσι.'ηεvο από χ(((·)ε άλλον ύ.ν(·)ι,1πο τη Θεότητα, 
Υ.cιι απι) ε1'J<iJ νυ σΥ.υισίοει τι; Οεϊχές αι.τί<')ε; στο yένυς των ανΟψi)
πων,,. Ο 1Ίχυς χινείται στυ άπειvο. χινείτω στις υυvύ.νιες σφαίρες. 
Κινείτω χαι στη γη. σταλμένος από ψηλά. Αλλά για να μεταf-\λη(-)εί σε 
<<Ηλυγίcι. Θωί1». πρέ;πι υ πυιητψ; να πλησιc'ωι:ι όσυ γίνεται πιο πυλι) 
τη Θιύτητcι. νυ πcψαλcιj)ει τυ Διi1vημα τοι'ηυ. λουσμrνο στο Ουράνιο 
ψ,1::::. Υ.ω χατ · αντί ιηvυιr η χί νηση. να τυ σΥ.οψτίσιι στην Α ν( ·)ρωπι)τη
τα. 

Γεμ(ηη πίστη χαι (Jfυ; Ηcϊχύ Υ.αι cι.γ<'ιπη είναι η ομολογία αιπ11 του 
�-Ιπιτύj-\ιν. πυι, ι'Jίνει την υυσίυ.-;ωι τη ι')ί1νυ.μη υ.υτοιΊ που ονομάζεται 
:\•1υι 1οι%1Ί. Αλλϊι. Υ.ω την cυΟι';νη του cι.νΟvί;J7rυ1 1. που ι')έι.τηχε απύ τον 
Οι'L)<Ί.\'l) ένυ τϊωω ι)<i)\._)Ο. υ:-τένcιντι στυι 1ς οι•νcι.νΗv(iηους του. Τυυ 
U\'Οvιi1;ωυ. πι11 1 tνιωσc ύτι «η ίνlυι 1σι%1Ί είνυι η πω υψηλ1Ί αποχύλυψ1; 
ιαύ χϊιΟε cί.λλη Σοφία χcιι Φιλοσυψία,,. 

tνΙι: τί'τσιον ηΗι.Υ.<.) οπλιο μο ο ίι':Ηος ο 1\'lπεηψεν έγινε η cιποχάλυψη 
των μ ι ιοτι.χ(ίJν του 11101 • χrιι. ω')αύτει_1cι.. της χαυά.ς. που χρί1f)ετCΙ.L 
μέσα ι�' ω ιτύν. ι.u.ι τη; υ:rυίωτvωτιχή; cπενέργειϊι.; τυυ σων ά.νΗvω
πυ. Είνυι υι')ι'ινυτυ. τυιΊτη τη ΟΤΙ'/!!ι'J. να μην cι.νοίξω μια ΠU\}έν(-)εση, 
xu0(i1:::: μυ1 1 fι,__)/Οντω στυ νυυ οι στίι.υι του Συίr.σ.;ηω. απι.'1 τον 
<<ΊΞμπυvυ τη; Βι·νετίυ;,,. ',ιιιι τη μυι ισιχιΊ. Λέει στην Ε · ::τvύ.ξη. σχ. 1 
(οε μιτcιψ_)(ωη .-\λ(:Ξ. Ιlrιί.λη): ΛΟΙ)C\'Τ(υc: « ... Κυίτcι. ω (-)ι.'Jλυ τυυ 
υι•ψι,υ\ι ;ηί1:::: εί\'υι πι•ι.νοι.tντητυ:::: μf' ('\ίοχυυ; υπι.'1 ολύλυ.μ:;τvυ ι.ρυ
ιJ(Ί.φ. Κω τ· (1.(Πι.)υ :;τυι1 Οωvεί:; τυ :;τιυ μιχι.)() σο.\' U','','Εi.υιΊ<')ι τυαΊ'υυ
(Vιπ στην ι.ί.νηο�'J τυυ. U'((ιλω UΊ1ω.ια σι ινοι')ειΊοντα:; τα (.((·)ωιψλέιrαυα 
Ηι λψ(Jι•Ι\ίμ. lΊ'τοιυ cιvμυνίυ ζπ μr; στι; cιΟcι\'απ; ψυι.έ;· μα εμείς 
(')ι:ν την U1/.Οι1με. f\'ι)Ο(ιJ έτσι ι.uι.(ηεινιι τη\' Υ.ί.rίνι::ι μέσα ο ι.ωμυτι)
:;τί.αοτο::: cιυτό:; τυι 1 μrιι__1cωμυίι μrιντιΊυ; ... ,,. 

Ι'έτσιχιι: «Ε',-'(1) ;ιcιρυι Ίμι:νη nοτέ; <'\rν είμυι συν αχυιιω τη μουσιχ1j. » 

ι\υρtντζο:::: «Ο λύΊυ; εί.νυι :rω; πι1σοέι.ει ο νυι 1:; σου. ΕίΜς πυτέ 
1/.Cι\·ιι ι1:,νιο χω εΗελ()Ι.U.1/.Ο χυπί'ι(')ι 11 \'ιcι πυυλάvιcι χι υ.;cιλίνωπι πυυ 
η1ίγυυ\' μϊ τψί.ά. πψ'Jψιcι.τυ. ;ωυ ι.λιμιντvίζοι ιν Υ.ω μου·,ιχvίζουν 
<)ι 1νcι.τrι. '(ιωί έ;ιυυν ιι\·cι.μϊνο με; στι; c(-λ.έj-\ι; υίμα: 1'·Ιϊ1λις τυιι'Jν 
cι.;ωί1ουι 1ν 0(1.λπι-,ι·,ια ποι• :;τrιίζει 1i χcινυν ιΊιυ μυυοιχύ. χcιι τύτε ί.σω; 
τα <)lΊς νυ οτιιμωιiουυν ι'Jλυ μυνομι<Ί:;. Υ.ι η U'(\)t6ι')α των ματιιί.J\' τους 
νυ μευιiJσει cι:;τ· τη γλι•χιϊι τη ,'JιΊνcψη τη; μυυσιχ1Ί;. Γι· αυτϊJ χι ο ποι
ηηΊς πcιυίωτηοc nως ο Οψrέυ:::: έσευνι:. λι(·)c'ιgια. Μντvcι. ρέματα γιατί 
<)ιν έμι τίπυτυ οτυν χι.'Ηψυ -Οε:; οχλη\)(). Ηε; cαελέχητο. 1i '(ιομcιτο 
λι.\Jσα- :;τυυ τη ψί1ση η μοι 1οιχ1Ί νcι μην του αλλc'lζ[l εχείνη τη στι.'(μΙ\. 
Ανθρωπος με γυμνιΊ κ<ιιιοι<'ι cιπό μουσικιΊ, που δεν τον συγκινάει ιι 
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μαγικι6 αρμονία, Ηφτi,ς για ιtπι'ιπς ι-ίναι ;ωμωμένος. για αρπαγί'ς 

και προδuσίι::ς· θολά τιις κιιιαλι'ις τοι1 tH \'Οι'ιματα σα νί1zτιι. μΗίψιι 

σαν κόλασιι ι::ίναι ιι γ\'(;)μιι τuι,. Λνθρωπο τέτοιο μιιν τον μ:τωτι::ιιηίς 

ποτές σου. Ακοι1 τιι μουσικι·ι». 

Αλ). η <1.rrυΥ.(Ί.λ υψη rιιπ11, υ:τυ μιιιν (ι.ι.λ η ί'.ΟιJ<f ιj, πσυ ουντι ωJιrι�ι ωι 
/lΓ τη μ:τιωΙ-\ενιχ1Ί ο;,,:rψη. μι τη «ιr ϊ•οη,, 101' 111.υυ Y.UL την :τcι/ u:τ· Ί(Ι_ 
γιjινο. ΤΤι_Η)ιλΕ11υ1Ί του. Κrιι τυ ΗοηιιΊ.οω στ1J σιιυ-:σ:τηψί'.ιJ τυ1Ίτι> ι.ιί
μrνυ· λέει η Γέτυι:-ω.: «Ε',1(1) /.(Ι()Uι•μι:νη rrυτι'; ι)[V ιίμω (J(/_\' ( }_}'.()\1(ι) τη 
μυυ(ΗΥ.Ιj»· χυι τη; u:-ταντα υ ι\υιJ{ντζυ;: ,,Ο λϊ>γυ; είνω rrω:: :τ1Jυοιι.ιι 
ο νυυς σου". 

Οτυν υ νυυ; ((()ίl\'(ΙΤ[ί \'U. ουι.ί.ύj)fl 1,(/L (}_\'(Ι).ιισcι τι: ϊi'.lf(_)(l.tJTLΙ.ί"; 
υμυι__)ψιt; τη; μυυσιΥ.ι'ι;. l)τCΙ.ν ((()U\'ιtτιί \'CI. oυ))_CJ.j)[l τι (J.1/.(Jlj)(ι)ς ι:ίνω 
υυτό ;-ωυ γινvίι τα ι'JιcΊιι U!JCΙ. συνωο(-)ιjμυτcι οων ύνlJ(_)ι,Jrru, ;τι,J; μ;-τυ
Ι)Cί \' ιι;-τυΥ.<ιλί,ψΕι την ;-τηΊ'ιΊ. τα μι1οτιι.6. i)η).ιι.ι'>ι'ι. τuυ 111.υυ ;,,:αι, ;-rω 
ιΗΙ'(Χ[/.(_Ημί:νυ. τη μ1.ι_1ύ., ;-το11 μιι; μπο<'>ιι'>ι:ι: Α1ιωη υντcαιJ1/.1_ΗΙ!)] οτυν 
τύοι) (ιληΟινι) αυτι1 οιύλu'(υ ΙΊ:τ1ΗΥ.u;-.\Ο(_)ί"ντί,υυ υ;-τυτιί.ιι ιωτο :101 1 

έ'(ι1((ψ[ () i\Ι:τπυΙ·\εν οτυ ;τrΊ_\'(ι) μcvu; τυυ «Κί1vιι:,, τη; «\Ιωου LUi.{
μνι;» τυι1: «λ;-τ' την Υ.U()ι'>ι(ι. - u; :τιΊ.ιι :τω.ι- οτην Υ.U(_)ι'Jι(ι,,_ 

Το u1•νιιί0Ηημcι! LτU\' ;,,:όομυ τυΊ' ι.cιτύ :-τι_Η;ηυ t.U-,'LJ μιί.rΊ. η μυι 1<JL
Υ.1Ί' Σ' cιι•τό α:το•Ο1Ίνπυι ύμωυ. ;-τυψ.ωCΙJ\'\)\'Η1.; τον ι'ινΟvω:ω οrι:: 
ι1ιrcιί ι,_1ε; τη::. ,Jψιίljε; τυυ C:ι:-τιrωτυυ. Κω ι:;,,:εί <'>ΟΥ.ψrι.ζει ί'.ω ι.rιιιJιτUL 
η ψυιιΊ τι; λL)','ti;-λυγη:; συ',1;,,:ιν1Ίσει;. <rωτισμcνε; :-τιΊ.ντιι. u:τt> μιυν 
cιι.τίiχι. ι.cι(_)C:ι;. cντυνη ιΊ α;ωλιι. ο.<'')ιcι.<rουυ. Έντονη. σαν ξί:ο:τcωμυ. χ· 
ενΗυυοιcωμο;. <t:-τcιλ1i. Ο(ιν ελ:τι<'Jυcr()\)α υ:τόοιεοη ί'.ω σι(Ι);τηί.η :τιιηη
γυvίυ. Γι· αι•τό η Γέτσι;,,:u ωι1 uω1.<ΠIJlJl%Uί1 tv·,1όυ <'Jε μ:-τυQοί•οι νυ
ι.cιψί τη μουσιχ1i· γιωι «;-τρόσει.r ο νυυ; τη;». μην ωrιiνοντα; νυ μ:τιι 
οτην χcι()<'Jιύ τη; η μα','cίcι τυυ Ιιι.υυ. 

Ότcιν ι:λεί•Ηcvο. ;,,:cιι cινεμ:-τL'><')ιοτ,1 Μι.τεί τη μυυσι;,,:11 η ;,,:(ι(_)ι')ιό. χω 
-,,εννηΟοί1ν στο cι1')Ί1τύ τη; συνcιωΟψιιιτcι ;,,:cιι συγΥ.ι ν1jοει;. τότε cσ:υ
λουΗcι χω η ενέQ','ΗU του νου. :τυι• Μ (-.J" ανυί.ί•σει Ι)cΙΊαια αιτίε;. uι:,τε 
χcιι Η' Ct\'Cιχc.ιλι•ψει. μι•στι;,,:c'ι. μrι ;-του l ·)α 0<')ηΊ'ηuει σε συγ;,,:QίΟΕι; ;,,:αι ;,,:vί
σει; χcιι 1'Jι(ι;τιοηί)σει; cιναc1υQιΥ.cι μΕ τι; υcrvαστιι.έ; <'>ιαί➔έοcι; ;,,:cιι τυ1 1;
σΥ.ο;-τυι1; τοι• ;τυιητιΊ των ψων. Τότε εvιετcιι στην αιψινεια. συνει<'JητC:ι 
το ηΗιΥ.,1 ΠQlfflψE\'O τη; μουσιι.ιi;. τότε :-τvcι-,,μυτυ:-τυιειτω η οίιζcυ·�η 
χαQ<'JιC:ι; χω νοι,. υ;τότε ι.αι ξεzωgίζυυν :τιιι με σαφΊνεια τcι όψα ανcι
μεσα σ· εχείνο. ;τuι, με μcιΗηματιχ�i αi<QίjΊεια μ:τοvεί να ερευνη(-)εί. ;,,:αι 
στυ cιλλLJ. ;-τυυ μένει έξω α;-τ· τι; cιν()ι,_Ηο:τινε; 1'Jυνατύτητε;. 

(Η Ul'l'ι')'fl([ ;,ιιι [() τι'λοc ΟΤ() F.Tι)_lll'\'O Τ[/.'7.1):::} 

«.\
ί
ι\ι ΕστιΊι». Ι9SΙ. οιί .. 105-Ι 10



«ΙΛΙΣΟΣ» τειΊχος 242 

,,,.,,., .. -.,.,◄ι

8\ !· 
Οι Κινέi:οι λfνε πως «μία Εικό�1α αξίζι:·ι όσο χίλιΕς λέξrις» χαι <)εν 

έχουν ctι'ιιχο. Και τι \'Ο πει χανε(ς. όταν ο ((αχός α;τu(-Jανατίζει μια 
yυνα(χο της ([ Uλιίς Κά!)Ε\' νυ (-JηλάζιΊ το χίτ!)ι\'Ο f-Jηλι 1χό ,ιιΗηχάχι 
Κι \1-Κ ι ,, χαι να το yλ υτr(Jνει cαό j)ι'f1ωο Οάνατο: Η Κ ιν-Κ ι v εyχατα
λει'ιrf-Jηχε cαό τη ,ιι ηη'vα της μι':σα στη ζοι ί; 1χλα της ΜοιJ!},ιια, όπου χω 
την αναχάλυψε ολομόναχη. πειναπμtνη χαι α/1οήf-Jητη μια ιθαγενιίς. η 
ιποι'α . .ιιευιχοι ίς μιίνες νωί,ιι'πψ,. ε(χε c r

έvει. στον χόσμο το δι.χό τη::: 
,ταιΝ. Η ιfJαyrνιίς c rυόντωε το πιΟηχά;,-ιι χαι το θιίλασε σαν vα ιίταν 
,τυω( της. 

Αιέι)ει!;ε έτσι. ότι τα χηvι J ; 1ματα πεvι' αλληλεy; 1ιίης ανάμεσα στον 
ά\ ΙfJυω,ιο χαι τα ζ(ιJα <'ιrν είωι μόνο λόγια. Γίνονται χαι tργα! 

(IΊF!}LOr)ιx<J «l-.; 1rιJ». 7/9/1993) 



ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΥ 

Τοι, Χrιuω.rι,ιι,,uι, ι\Ι,,ιίψαλη 

Η ζω�Ί τυυ υνΟι_ι<1J.:τυι1 ιηηι_ιίζπω οι: (')ιΊιJ ;τη11μοτιι.ές ωυ λuτυι�ι_ι
'(ίι;, τις υ;τυίι; ί�υι ;τι_ιt;τιι \!({_ ι νυι_ιμονίζιι %ω νυ %Uλλιει_ι'(εί. Η μία 
ιίνω η νι'ΗJΟΙ] τυι1 %αι 11 (ιλλη ιίνιι.ι ω ιΗ)\'UίοΟημu. Η ;τνιυμυτι%)] ύνυ
ι')υς χιΛ)ι υνΟι_Ηiσυι1 ι;ω_η(ι.τυι 11.;τι) την ωJμι>\'l%1) ι;ίί.ι"Ξη τιιJ\' (')ϊ1υ 
cι.υτι,)V ;τυι__)CΙ.'(ϊ\\'τ(ι)\'. 1--f λllT(J\IΙJ'(ίCt. τυυ ινύ; %Ul μLJ\'U %(1.l η uτvοιrίυ 
τυι1 (ι).i.υι 1, i)ημιοι'\__>',1Γί πτuοιμ (ηητu. ;τνευμυτι%η. 

Ο Νίχος Κηζαντζiιχιις. ι'Jιεv<ιJΤίΙ.Τ(Ιι: «Ποιο; r{1·υι ο τέλειu; cί1·Οψο
,τu;:ν Κυι υ;τυ\'ΗΙ.: «.-\ / 1ΤιJς: .ιUI' ιf,ΙlΙΥΕ"Ι ULJ,110\'/1/.(! ΤΙ)\' ΧΙ!(_)ι)l(ί X(il Ο 
,υ1 1

,,. Κω ουνι;ιζιι: «/ !οιο Γ(\'111 το τι}ειο το; 1,ιιrι 1 : Α ιιτο ,,uιι /Jιί.i:.ιΊ 
ΙJc,ιιϊλιο TUI' ΤΙ}\' ΧCψι)/(I :-Cill Ο</ Ι)\'LΊ ω \'UΙ 1 ε,ιl!\'iιJ Tl)C: \'IJ. ;ιτiσε(-'ν. 

Ο .\ιονί•σως 1:ολωμi,ς αωημcιί νιι η1υ: (')ιιυ υυτιηΊ; οι1ντιί.ωτί; 
τη; ψl 1/.l%1); :-τvυυι)l)\1 τυυ ((\'0\)(ι);TUl1

• ΓvrΊ.ιrιι ο·[\'(/. ;τιζϊ) τυυ %lίμι:νυ: 
"1/ψ\,ει ,,ψι)[<)\'\'(/ 01 1).)_rί/Jιι ,11[ ι)ϊ1,·rιμι,· () \'ιΗ':: Χ(!/ ι,cιω 1/ χrψι)ιrί 
,·cι ιιισΟιl\Ηι-ϊ αειΊυ το u,,uϊo,· ο ,υιι; σι,,·t).υjίε',,. 

Ενυ; cι;ω του; oημU\'Tl/.UTl\)Ul'ς ι)\)Ο.μu.τιι.υί1; Ο\Ι',1'(\)ίl.ίf [ί ;. Ο 
Αρθροι,ρ \Ιίλι·ρ. (ηυν vι,ηηΟη;.-:ε ;του ι.vί1j-\πιι.ι η ευτι.φα τυ ι1 υνΟι_ΗiJ
;τυυ. (α(ιντησι: .. /Ίιι μιΤrι ιι ειιτιι;ι/α εϊ,·cιι Οι-,ιιιι ισυuι__ιυ,τιιι;. Ι:Ί·rι 
μ ι•cιλο ω ο,,ο/ο ι)ε λει τοιν;'ιΊ ,πιψί με τη λο;ιι:-:ι) &Ί ,,rιι cί.χυω; ετιχ/\'-
1)11,υ. Ε,'υ ,ιιιιcιλο το ο.το/ο χινιιφ;ιεlτcιι cπο:-:λειστιχrί cπο το υιι1·cι/
σfiη,ιιο [(\'{(/ ε,τισιι; ε.ι/1/.1 \'ι)Ι 1 �'0. Πυ{πι \'(/ 1',ι((�)/[1 ε,τu,ιιένω; ισοuuο
_,/(ι Ci\'ιιμεσrι στrι ι)ι•ο. ι'Jιιιιι οι__ιετιχcί με το,· ε1·cι η το,· cι)).ο τψϊ,ο υι)η
;'οιι.ιιεΟιι τφ· χcιηωτι__ιοc

r
ιί,·. Και ύτu.ν vι•ηηΗηι.ι τι εννοεί με τη λέςη

«ουνυίσΗημιι.». rι:;τcΊντηοε: ((_ \f;υ,τcι; .. σιι,·rιιοf!ημcι'· π·1υο:ι ΤΙ}\' ι:-:cι,'u
τητcι του (l\'fiu ι,nιJl' \'(( fυι.ετcιι στη f)coη T(Jl' cί)).οι• .. .-\ ι·τιί El\'Ul μιυ
cι,τιΪ'Ι!._)Cωη :-:ιιficψcΊ σι·1·cιισfiημcιτι:-:ιj. το ,·cι οι•μ,,υ,·cί; το,, rίλί.01' :-:οι
,·cι ,ιπο�>ει; \'CΙ fυtΙει; στη fiι'ση τuιι. Οι a,·fΙυιι1,τοι _,οι• λειτοι·υ;ιοιΊ,·
,ιιιJΙ'Ο ,ιιε τη λο;·ι:-:η. ι)π• το :-:cι,υυ,· .τuτf cιι•n5·1".

ο [\' ι)ι); crιλόι,οιrι); Π. Γιογχηνiιντα. στο j'\ιj-\ί.ίο τοι• «Η ηιιηψω
'{ί,_)(((rίυ ι:νό; γιι'1'/Χl». γgcιq-ει: «. \u;'ιχι) :-:(__)[σι; :-:rιι cι{σf!ημc.ι, συνι)ι1cι
ιηιf,ϊι. ε/ηιι μ/rι υιι.ιι,τι__ιυ;ι; .του q·t'υηΊ υ.πι)τcιτη. οινc.ι,·Ιcι ;ιcψcι. ιγu
σι)\' /3ε/-Jcι/ως: /) ι)L(ί\ϊ)/CI ι)Ε'\' ε;cιπιτ(ιται :-CCfL ι)Ε\' ,Π!ι)CΙσι°'ι)ΠCΙΙ Ci,ιU ΤΙ)\'
ε:τ/ι)ψιση .,01 1 μ.,οuεΙ ,·cι cισχιjσει μlα �ωιιJι)ης: τιΊσις:5.,, 
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Ο Γκαίτε στον «Φάουστ», ωτευ(-)ύνεται :;τρος το Θεό με τα λόγια: 
«Ω Θrέ μου! ΕσιΊ μεγαλuι)ύναμε, γαλ11νεψέ με. 
στην χrφι)ιά μου χω στο vοιι μου φ<vτισέ με6 !» 
Στον πνευματικό άνθρωπο, η νόηση χάνει σ;ι:ι':δια, η χαQ()ιά τη 

()οηΟάει. την ενΗαυρύνει χαι μετά η ( -)έληση καλπάζει να πραγματο
:;τοιήσει cιυτά τα σχέi'>ια. Η ισχυυ11 Βέληση απαλλάσσει τον άνθρωπο 
απο τα χαμ ηλιΊ επίJω'>α, ;του χυυιαρ;,:ούν τα πά(-)η. Μποροίιμε να 
Π(\_)t'((_)C!ψουμε το αν(-)ρc,ηινο ον σαν μία τυιά<">α. Έχει μια ι)ιάνοια για 
να σχέ;ττεται. μια χαρbιά για να αισΗάνεται και μια θέληση για να 
ενεvγεί. Στους περισσύτερους αν(-)ρι,Jπους η νόηση ανωττύσσεται 

zωριστά χαι ()εν χατευ(-)ύνεται cαό τις η(-)ιχές ιi)ιότητες της χαgδιάς. 
()ηλαΜ1 ωτύ την ιηcοτη χαι την αγνότητα. Έ;,:ει χ.όψει χά(-)ε δεσμό μαζί 
της χαι uσι.ολείται με πονηgίες χαι ιδιοτέλειες. Αυτό είναι το μεγα
λί•τερο χαχό. 

Στην αοχ1Ί τη:; πνευματιΥ.ψ: bύξας τηc: αg;,:αία:; Ελλάδuς. οι ιέι;ιει
ες αποτελοί1σαν την αγνότητα χαι την χαQ()ι6 των Μ υστηυίων χαι 
των Μαντείων. c.ι;τό την ο;τοίu εχπορεί1οντο τα μεγάλα συναισΗ11μα
τα. αυτ<Ί ;του πμοc!'(οι1ν τον άνθρωπο σε Θεό. Αλλά στις λειτουργίες 
τουc: ι1;ηiv1.ε χω ο νου:;. Ο νους 1Ίσαν οι Ιερείς χαι οι Ιεροq:άντε:;. 

Το cιvχαω ελλ ηνιχό πνεί�μα έbωσε χαι ε<">ι;J το μ 1Ίνυμα. με τα λό'rια 
του ποιητ11 Μένανδρου. ;του εί;τε: «Η χαλοσϊ•vη μαζι' με τη λοyιχιί 
ει'νω ;τολιί με; 1άλη ευλογι'α 7». 

Ο ()Ι)όμος nvo:; την τελειότητα χαι τη λί1τρωση α')ηγεί το μεν νοη
τιχό ;τρυς τη σοφίcι. το ι)ε σι1ναισ( -)ηματιχό προς την χαΗολιχ11 αγάπη. 
Οι σοcrοί της γης. λι>.ιουν ότι. όταν η σοιrία χαι η αγι'αη Θα [)ασιλέ
ψουν. αυτό Ηα είνω η cααυχ11 της α;το(-)έωση:; της ανΗρι;ητινης ψυzή:;. 

/. Σι'•Ι'<Jλο α1·Ι)ιJ1,ϊτω1· ιιqϊ>σιμι'νι,JΙ' uτη1· ι-,τιΜω;η ωυιu,ιιιΊυυ σχοποι'r. 
2. Ν. Κcιζιοτ;ιίχη. «Ο ([ΤΙιJχιιι·•λη::: του Θι-οι'•». ι-\Οιjl'(( 1973''. σcλ. /36.
3. Κι,ίστιι Κιιψ<Ji(Ι°'λrι. «Ο 6;·1ωιπο::: Χολι,ι,ιιι>:::». ι-\Οιjω /1)26. σελ. 125.
-J. ι�-((ΙJ,ιιι·υiι)ιι «ΤΟ 13/-lι\Ιι-\». Ι(ι/-J/2000

5. ΙJη ι';.ι,ι)οσιι. « ΕιπιΊι,,. ιπλ. 2.15.
6. Χτίχοι Ι Ιο85-Ι 1886. /'%<). ,, ι -\ιπι'υο.::». 1988. μπιίr(ιJ. !. rιαιιλ6χη.
7. «ΛΗ; 1ιστο1· ιι; ι(((Jιί1· εστι μπά 1-011 Δ'ΙJσωrιρ, (Α ,·Οολ. Στοβ(ιίου. ΛΖ. 8)
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οι ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΑΝΟΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ 

Α1χτ11. τrυι1 rι;τ1J/.τιϊο(Ιι μι :τολυ /.ι'J�[1) u;τ· τυ r1.νΟυιιJ;τιν1J Ί'{\'ι);. 
ιιο υ.ι υ ;τω ι,11Jίl.ίυ; ΟJ.u;τι\; τιι; ί:,ι,)ΙJ; ° Ί'l!t. τη ί)tJ.t°J οuιι ι ι:rνη !lιJIJΙf η ί{ιι.ι 
νυ ;τιl!ιινιι χυνιί; ιηην Ι::.ί.ί.υι')cι. ΙJα,JΙJΠτιι.ι υ ;τω ι.ι�ωί:.η).ευω; ()ω•1ι.

τυς. ruιιμcι. χrιι νu. υπυμιίνιι :τυνι,υ: υιr 1J<'>•_HJΙ 1 : ;,,:11.ι υ;.υτ<ι.;τrι.ι•οτυι•;.

Α1_ιιοτ,ιτ1 λη (1•_111·,ι:: 1rrη1· ιψι τη .. -\ ι·Οι•λ. :ϊτιιf,ιιιιιι• r\. Ι:!J 

Η ιι.,_)ιτιi ιινω 1ιιυ υ·,'ιη; ι')ιrι.ΙJωη; τη; ψ1 11.�'1; J.ιι.ι Lψ111J<f ιrJ. ;,,:ιι.ι 
ι)l1\'(ψl]. [\

1

(1) Ι] J.UJ.ίu cίνυι U(_)Ι)(ι)Ι\Τl(( ί'.(Ι.l (1.Ο/ημω J.(l.l (l(Jll\'U/llU τιι;. 

1/λιιrι,J\'ιΙ ({/,1).ιτιιιι. -1../ Ο.{·) 

Η UιH:Ti
°
] lΊ\'(1.l [;TlOTl]!ll] ύ/L μ1J\'Ο l)ι11JΙ)l]TLJ.ι°J. ω.ί. ι ι. 1/.Ul :;T\_)UJ.Tlί'.I]. 

1--:ιι.ι υιιτι); ;τυιι Ηέί.ιΊ νrι. γίηι ινι°ι.(_)Π11;. είνυι c ι.ν<°ι",'zη νιι. μcι.Οιι zιι.ί. ι°ι..
υι.ι 1ιϊ)\'1_) τιι μrιΟημυτυ :ωυ τυν J.υτιι•Ο1 1\'UΙ 1ν οτην ιι.ιJιτη. οί]ιι ,.· 
(ιιJΧ[ι τιιι Χ(ιι υτη,· .η}(ι.Ξη ιι · ιιι 1rιι. 1ιι ιι1·:ιι.τιzιη11τυ J.ιι.ι ιr ιλι,τιμίυ . 

. \/,11•ι1ω1·1ιι ; 1.-\1·0. 2.'ω/!. !((:)_ 78J 

\ Ι;τψΗηίι ,ηην ωyιτη υι ιι.Ιtυνιι.τυι (Ιιυι {Ι·>υι.υν τον ι,Ίvι,Jτιι.· υ iχ1υ
μυ; i)[ ;T\_)L); ((l'TI°]\' ('l\'l[l μUΖ\_)tΙ; /.l(l ((\'1j(j 01_)[1/.(); 1/.(l_l οτην (t(_)/)] U\'(1)

μcιλυ;· ι'ηcιν υμω; ;τληοιlϊ::.[ι :τυυ: το τεί.υ;. rι.;τι\ εJ.εί :τιυ Ί'ίνπω 
ι-ι•J.οίω;. rι;τι') i)1 11)1/.ι1λυ: ;τυιι ητυν :τι_)t\'.

/Ιιrι,ιι)ιιι• ( ι:._,:1υ %ιιι f-/_ιιινιιι. :!,ΨJ-:! 1):!) 

Ολυ τυ ι.ι_:ιι•σιιιι ι. :τυυ Ι1vιο;,ιτcι.ι πω·ι,> J.υι ;,ό.τι,> cαύ τη Ί'Ιl. ι'\εν 
ί:μι την ιι:Ξί(( ;τ1_Η1 {/fL η LΙ.ι)ϊΤΙ]. 

Ι /).ιιτι,11·11 (λ,ηι, ιι. 72ι'i.-\ ι

Οουι έι.σιιν cι;τυzτιjσ[ι τηΥ etl}ιnΊ. τυυ; μέΥrι οι•ΥτιJυcrυ; μέ/ψ τcι. 
','εQϊψrιτcι J.ι εινcιι ;,cιλίιπι_:,η cι:;τ· τον :τί.οί1τυ ;,:cι.ι /ρησιμύτεvη cα· ΤΙ]\' 

ίll','f\'I] %ltTCt','lt)',')]. 
Ιιιιι%ι_.ιcιrιι.:: (Ι/ι_.ιο::Δη,ιι,11·ι:,;ο. 7)
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Αψ1.ίρεσε την ασετή ωτό χcΊ.ποιον που ευτυχεί χαι τότε σ' όλα του 

( -)α είναι ασήμαντος- στα δ<i)ρα από ιδιοτέλεια, στους χόπους από 
μαλΗαχότητα, στους Ηεοι)ς από δεισιbαιμονία, στους άριστους από 

φ( -)όνο. στους άντρες από φιψο. στις γυναίχες από φιληi)ονία. 

Πλοιιτά&)χοι• (ΗΟιχά. 337 C) 

Αρεηj είναι η συνένωση των αλό'(<ιΝ ι.ιεριί)ν της ψυχής με το λογικό. 

Θεrιyη ( Α ν(Ι. Στο(:;. Α. 69) 

Νυ ξέρεις πως γω την α:;τι"Jχτηση της α(Jετής πιο πολύ [)οηθοίιν τα 
χωτιαστιχά, Πψ)6 τα ειι;.,:{ψιστα. 

rι ι •Οrι;ιc\ιυ ( Α \'Ο. Στοf1. Α. 26) 

Όπως το (')έντρο μεγcιλιίJνπ στον Υ.α(-)αρό αέρυ με τις ί)Qοσιές. έτσι 
χαι η αρετ1j μεγαλιίJνει στους σοι1οί1ς χαι δίκαιου; ανί➔ρ<ίJ:;του;. 

1/ιlϊ)ιjψ)I' (Νrμrον[χεr;. \il/1. 6S-7/) 

Αλλοί μονο. Μ<ψϊ)ι)νιε. ενάντια σε τέτοιους άντvε; έφεvες εμcις 
για να πολεμ 1jσουμε. οι οποίοι <'1εν αγωνίζοντω για Υ.ά,rοιο υλιχό 
χι\J('1ος. αλλύ για την αοεηi. 

(Λιί;'οι Ιlι'uυιι ιι;ιι,ι_ιιιιτιιιίχοι• .. ηιοc το,· ίi!)/ισrι>cίτηyο τω,· Ιlεuσιχι,';1• 
ι)Ι'\'ύ,ιιπυν. ,ιιπιί τη μιίχη T(f)\' Θι-υ,ιιι>,ΊUΙ•λιι)\'. ()Τ{(\' πληuοrrοuιίΟη;ων ()[/ οι 
Έ:"λλη1τ; ι"ίι.rι1· υι•;'ΧΙΤΤ()(ιJΟεί υτηI· Ολ 1 1,11,-τιΊι γι(( τοι•; cιΟλητι/cοιί; αγc,j1•ε;. ,ιιε 
μιiΙϊ) /-Jυιιβr-ίο υτοι•; 1·1/cητ(:: ιΊ·ιι οτιγcί,·ι ιλυί::). 

Ι-/ι._ιοι)ι5τοι• (Ιστο!)ίυ. Θ. 26-27) 

Τα πc'ι()η είναι το υλιχι) της αοετψ:· γι(Ί_τί η αψτtj αυτά μc'ι;.,:εται χαι 
απ· αυτά ανω'>ειχνι"1ετω. 

Μπι,·ιποι• (ΑνΟ. Στο/!. Α. 6-1) 

ΠQέπει ν(ι χ6νσι,με ω ,rαν. ιί)οτε χατcΊ. το <'ηcιστημα της ζω11; μας 

να γίνοι,με μέτοχοι της αρετ1jς ί{αL της σσφίας- γιατί το f1ψtf1είο της 
νίχ ης είναι ωvαίο χαι η ελ;τίi)α μη6λ η. 

Πλι-Ίτω1· (Φιtϊι)ι,11·. Ι /4 C)

(Α,ι5 το /iι(-!λι'ο «ΓΙ'iιJfΙιχιί χαι flιψοι,ιιiι;» . .\. Λ-ι-τιίψιχλη. «Εστ[υ») υι-λ. 17-20) 
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ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ 

Τuιι στοι.rωτιj χω λογοτ(ι.νη Nlxol' Κοv/iοιίνη ( 1880-/94 7) 
Α,,,Jο,-τcω,ιιιι ιηιιλιΊι:: ω1 1 υτη Θ.Γ ιπι::: J(ι/J 1/1925 

(Λιcιτψι,,1·1.111· τη ;1λι,1οιJΟ TIJC: f']To;,ιιjc:J 

Ει; τ ιιν σ;το.vυγμένην u.;τύ τυν ωυτιJν τη; ΕυvιίJ;την, ι:ι; τυ.; υ;το
ι')ουλ(Ι)μίνιι; (αι·) τ υψJ.ννιχιjν υλιομύν, τον ιJ.;το;τνιχτυύv υλιομι'>v 
του ψευι')υι\::, τοι• μημ1.νιχοί1 rrολιτιομού μυ;- ηπίι_Η>ι,;, μω υνΟvι,>
;τύτη; (Ι.',1<1>νι(J. Υ.υ.ι ι')ιφcι ιrι,ηcινιjπψ>ν μέί).υν. Τι ημ;τουιί νιι ι.:τιπλέ
ση ιι Θωσοιrιχ1i Εταψείο. ,')ιu την ηΟιι.1jν τη; u.νί,ψωοιν: Α; μου αι
τvυ;τ1j vc.ι ι)ιηγηΟιίJ έναν ;τυλί1 ;τu.λαιιjν μί1Ουν. Θυ. μυ:: f\υηΟ)j<ιη ι')ιυ νυ. 
π 1vι,ψfν μίιι.ν υ:τύντηοιν ιι; ιι.υη> τυ ιvιίηημυ.. 

Τον ;τιιλιιιύν χαιι_Ηiν εζυι1οε %6.:τοιο j�υ.οιί.ιj;τουλο. Ένα:: μ(ι.γο; 
Υ.αχι'�; του εί;ιε στεvψιει, μι: το .; γυηηίιι.; τυυ, 1/.ύtJι: υν(ι.μνηοιν τ11; 
Υ.(Ι.ταγωΊ'ή; του. τη; Οέσα,1; τοι1 Υ.cι.ι τη; :τvu.γμο.τι% 1i; τυυ υ;τυοτcωι
ω;. Κω το f·\υοιλ(>;τουλο πψε;τλcι_ν(ιτυ. ι:ίπι νύ %CΙ.L χουvι:ί.ιι.ωμίνυ. 
u; τι.ι f\ιωιλιχcΊ. 1/.τ1iμυ.τα, j)UOΛ); τcαcι νc); :Ξένων ;τvυf·\(πων. Ει; τυ 
flc'ιOo; τη; 1/.Ctι_)ι')ιcι; τυυ ησΟά\'Cτο. <)τι Μν 1iτο ευτυι.1i;. ΙΞί;ιι μίυν ε;τί
μονυν cιλλ(ι Υ.cι.ι CΙ.LJt)ωτυν υντίλ ηψι ν, ϊηι ι.(ι.τι τι1ι, ουνcf ,cι.ι νε, ύτι χ άτι 
του cί;ιι λιίψει. Δf\' εγνιίJιJιζεν. ύμω;, τι. 1-1 ο/.υτωμcνη. η Τl'<fι.ωμένη 
του μν1jμη ,1εν 1jτο ιχυν1i ν· υνα:πιvcωτ1iοη την ειι.ύνα των ι)σι,>ν τυυ 
εί;ι((ν (ιcrωvε()1i. 

Α;τL) ί<cιt(Jυί1 ει; χωvύν. ο ΒcωιλΕί1;. ο ;τυ.τέψι.; τυυ. ε;τή'(αινεν π; 
ουνcιντησίν του. Του ωμιι.υϊ•σε. τον εχαλοϊιοc. τυι� υ;τενΗί•μιζε ;τοίυ; 
i'JTU. Αλλϊι τα μ(1γω ;του φcψυνcι.ν ω Ι·ίυοιλό;τουλυ 1iσυν ιο;ιι11._)(1 χrιι 
υϊ1τε έf)λπεν, οί•π ψυυε τον ;τατέψι ωυ. Του εcμιίνετο μόνον, ;τυ).υ 
αυρίστω;. ότι τρι-;ί1vω του ωωρείτυ 1/.ύ_;τοιcι. ;τ( Ι.vουσίυ.. ;του hεν 
ημ;τL>ί,ΙΟί1σε να την εννυ1jση. Κω η ί.ί1:τη του χcι.ι η ταvcι;ι1i του εμιγcι
λι,)νcι\' ;τρυ:; οτιΊ'μ1jν. Δια να τα:; λησμονήση. εf)υf-)ίζετυ αχύμη ;τεvισ
σόπρυν ει:; τα; ;ιον()ροειΜί; cαυλcιί�σει; τη; τα:τcι νii; του εχ;ττιi1σε
ω:;. 1--:cιι εξcι/.σλυυΗυί1σε να rrεvι;τλαν(ιτcιι, UΊ'\υημένυ; α;τύ ων εαυτό 
του, ει; τα c.ι;τέραντcι [)ασιλιχcι χηiματcι.. έ;ιων ω; μόνην συντρυφr.1ν 
ένα ;τιστl')\' οi<ί•λυν, ;τυυ 1jτο άλλοτε σί1ντρυcι υ; των χαλcί1ν του ημε
ρcυν. ;rvι ν μετcιμοψrωΗ1i. χαι ;ωυ Μν 1jΗελε νυ ων αφjση. 

Ο Βcωιλεί1; εί;ιε hωτcιξει να σημαίνουν 1/.Cιf-Jε 7r\)ωί. όταν ανέτελ
λεν υ 1jλω;, μ · ένα με'(cΊλυ Υ.έρα; ωτό τcι; ε;τάλ;ει; του ;ταλατιοί1. 
Εσυλλσ,:ίζετο, ότι αν τυ f-;ασιλό;τουλυ 1jτο cι; σημείον μα/.ρυνόν χαι 
ευyίοχετο ει; χίνδυνυν, αυτό το σάλ;τισμα ημ;τυρυί1σε να το ;τvυσα
νcιτολίση ;τρο:; την ;τατριχ�jν εστίαν Υ.αι ;τρο:; την σωη1vίαν του. Κάθε 
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;τρωί με την ποι,>τηv χvυσιjv αχτίνα του αvατέλλοντυς ηλίου, το (\ασι
λύ;τουλυ ιjχουε τον ήχον του κέρατος. Του εφαίνετο ωσ(�ν πρόσχλη
οις δια να χάμη χ(πι, ι)ια να yί,νη κάτι. Δια μίαν στιγμήν ησΗάνετο. 
ύτι cyίvετο ελαφριΊτερος χ.αι κάποια αόριστος ευτυχία ό.;τλωvε μίαν 
φευγαλέuv ()ω;τείαν εις την ψυχήν του. Ο νους του, όμως, δι:ν του 
έλεγε τί;τυπ. Και η ;τα\JΟ(')ιχή cι.yαλλίασίς του εξέ;τνεεν αμέσως. Αλλά 
χά()ε αυ',ιιjν, ο;τουι')ιj:ιωτε χ.αι αν ευρίσ%ετο, ε:;τεgίμενε με εναγιίJνιον 
cι.νυ;τομονηuί.(ιν το,· ήzον του χέQατος χαι έμενεν έπειτα συλλογισμέ
νος. ΠQοu;τα(·)ιi>ν να ιννυιjση τι ετριχίψι'-ε την χαρδιcΊ του εις την 
;τι_)ιίηην ηλιαχήν αχτίνα κω εις το ταυτό;ωονον σάλ:τισμα. Και χά;το
τε του Ηrαίνετυ. ότι επλησίαζε τύσον ;τολ1) να σι1λλάr)η το νόημα της 
;τι_)οσχλι'1σεω; αυτι'Jς. πυυ τυυ ι'Jιέφε11'(εν αχόμη. 

Ε;τέψωεν έτοι zρύνιcι ;τολλά. Μίuν χuΗuρωτάτην ;ωλοχαιρινήν 
αυγιiν το f-\ασιλύ;ωυλο ιξί1;τνηυε με το συναίσΗημα, ότι χ6τι (·)α του 
συνέf)αινε την ημι\_)αν εχf'ίνη. χάτι μεγάλο. jtOυ οεν ημ;τοvοί1σε να το 
χαΟοQίοη. ΕσηχιίJ(·)η χcιι ανέf\η εις την χορυc('ήν εν6; yηλόcrου α:;τό την 
ο;τοίαν <'>ιαvίνυηο αι ε:τω.ξει; του ;ταλuτιού, ιηίσω των cι.;τλιί)\'ΠΟ 
ολοrν cις τυ στεvέωμcι. η zvι•σοvvοι')ίνη φ,ηαύγει jtOυ ε;τvομ1)νυε την 
ανιιτυλt'1ν. Κω η Ηαμf1ωτιzιj χοιη•ψ11 τυι.• ηλίου cινέι'Jυσεν cσω τον ορί
ζοντα χcιι το χέψ.ις εξr;υσε την μελωδίυν του α;τό το ί111 10; των ε;τcιλ
�εων. Και zάτι αιrηρίΗη ωcrνιοίως α;τύ τον λο',ιισμόν του. κι:'ιτι ι,>σι:'η· 
πέ;τλος f)cιι�ιΊ ::. κω η χιιvι'Jιίι τυι1 ανεσzίvτηυε. 

Και �:να σί•ννεcrυν ωη;-:ιίJ(·}η α;τό την μνήμην του και την ι<')ίαν 
στι '(μ ιjν ίΞ'ι'νιi>οισε ;τωυ; 1)ω χαι τι υ;τι'Jρξε χcιτcΊ. την παρελΗοί1σαν 
f-\ασιλιχι'1ν του ζωήν. Τα >ωυvέλια του έ;τεσcιν cιυτομάτωc:: α;( ε;τ(ινω 
ωι• zαι χϊιτω απ· αυτι:'ι υ οοΟQινύς ιjλιος εφiηισε τυν υλόzgυσον 
zιτrίJνα τοι1 χαι τυν f-\υσιλιχι')ν αστέρα ε;τύ.νω εις το στr1Ηο; τυυ. Και 
με την νέυ\' τυυ <><)ξu,· αι1τι'1ν ε;τέστρεψεν εις το :;τcιτι_5ιχ6ν. το f:;ασιλι
%όν. ;ταλC:ιτι μu.ζί με τυν ;τιστόν του τον σχί1λυν. Τον ι.αυι')έzΟηχαν η 
α':(ιλλίαοις τοι1 :;τατί)όc:: τυ11 χαι αι ε:;τευcrημίαι ύλων εχcίνων ;του τον 
ι-ίzαν a-,ια:;τι'μπι χαι ΤΟ\' είχα\' υ:;τηψτι'1σει χατ(ι το ::ταρcλ!➔όν. \ 

Ο χcι(Jεί; α;τό ωωυς ημύς είναι το ()ασιλό:ιωυλο του παραμυΗιοί1. 
Περι:τλανιίψεΗα αν(.ι τον χόσμοv zωρίc:: σχυ;τόν. ::ταραμορφ,ψένοι ενιί)
;τιυν τοι1 εαυτυί1 μας χυ.ι αλλιiλι,>ν. α':νοοίl'ντες ποίοι είμεΗcι. ;τοία η 
f-\ασιλιχ.11 μας χοταγωγ11. ;τvος ποί1 ημ:;τυgοί�μεν να οψίλομεν να ε;τι
στQέψωμεν. Α%οιΊομεν τον ιjzον του προσκλητηρίου χέψηος -που 
rίναι η φ,>ν1Ί της Φί1οεως- να μας χαλ11 εις την α;τέρντην σι'(Ιjν της ερη
μίας μα; χαι ('>εν τον εννοοί1μεν. Μία αι)ριστος ανάγχη ;τίστεως και ε;τι
μον11; μα; ;τιφιιχολυυΗrί εις την εχουσίαν εξοι)ίαν μας. μία εξ ενστί-
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zτυυ ελ;τίς, υ οzϊιλος τυυ ;ταψψυ(·)ιυί1. Αλλ(ι μυ; λεί;τcι η συvιίhησι; τίJ; 
πvαγμcιτι1.ι"1; μυς υ;τυοτcΊ.οε(ι)ς. του αληΗινυίι μιι.ς ;τιJυυψσμυί1. 

Ι'νtυς την ινέzv<ι1οιν ο Ι'v\cΊ.γυς ο Υ.cιzύς. η υ;τυι')οί1λωοί; μας εις την 
%UΊ(ι)τι\_1αν μυς 1rι)οιν. Όταν, ϊψως, υυι)ίζη uνατι,λιi-χω ;τωτείιου
τέ ι.ι(, ενι')υΗέν μυς U'(ωνίζπω ν' υναπίί.η υ ήί.ιυ;- :;τεvιμένυμcν cνcι.
γι,>νίως ων ήι.ον τ1Jι1 πρυοχλητηvίου οαλ;τιοματυς ι.ω ημrί;. Ι'νlα; 
ψ.ιίνετω, zω ει; ημ6ς, ι,1ο<iν μήνυμα i{CI.L Π(_)L)Οί-:λησι; α;τύ z(ι.πυων 
zι'>ομον ;του ουν νcι μη μας ιίναι (1.γνωοτυς. Δεν τυ ινvυυίιμεν όμως. 
Κrιι, οιcι νcι. ι)ιιωzυ')(ωωμιν zυι ημείς την ε;τιτυvυμ{νψ Ι)υvυUυμίυν 
μcι;. χ υνηγυίιμεν με ;τcιΟυς τα πλοίιτη, τιμ(ι.ς. υ;τυί.υ ίισt:ι;. πυυ :;τυχνιi1-
νυυν τυ συνvειι υν ;του σΥ.υτίζει την νύηοίν μυ;. Κ ιινη-:ούμεν μίυν 
υμοιυιr cι.νειυν ί::.ωι\;. ;τυυ είναι η cΊηνηοι::: τη::: ;τψι.·,,μυτι;,,.ή:::. 

Πιi>; Ηυ zυτυvΗ1iJΟωμεν νu εννοψJωμιν ι.υι ημυ; τυν 1\1.ι1v ωι1 Υ.ίΊJU
τυς Πιiις Η' ανcιπίλη αί τΟ.υυ; εχ των έvοον μυ; υ ι°]λιυ;: Πιίς Ηα ι:τυ.
νΟ.Ηωμιv υ::: τυν Βυ.οιλέcι. ;τυυ ι:ίνω το ιοcί>πι1υν Υ.u.ι ιι.ν<ίηεvυν IΞγ<iJ 
μας. η ιιιυι.1\ μcι;: fl<iι; Ηιι. ουμμεvισ()<i>μεν την υ·,ιuλλιcωίν τυυ ι')ιυ την 
μεγ((λην επc'ιvυi)υν. την cιγαλλίcωιv των συνuί:---:ων τυυ f-\υσιί.ι,:υ1Ί ;ταλα
τωίι :;τυυ είναι ω α\·ιiηευω ;τvιυμcιτι:---:ο.ί ι)υν(ι.μcι;. ιιι ;τ(ιντιιπ ;τvϊ1Ουμοι 
νcι l)UiJHψJoυν %< ιι νcι. υ;τηvετι\συυν την υνr,ηέvυν cr ι1οι ν: 

Η Hωoocr ιu. -ιηω; %cιι ΔιΟε ωJι.υίu. μυστηvω:---:1\ ;τrι.vc1.<'Jοοι;
Είναι το ε;τυνcιλcψf·\ανι'ψc\υν μ1iνι,μu. τη; C<\·ωτίvcι.; ;τν(t 1μυτι%1i; ίf ί1σι
c,1; μα;. Ει ναι η ;τvύο:---:λ ηοι; τη; ;τνευμωι:---:ϊηηως μυ;, τη; ιοι.ιΊυ; μυ;, 
των υπι,ιυvίστωv ι)ι 1vυτυτι\των μα;. [\ Ιο.; :-τι)υο:---:cιίχί :-τυυ; την μΓ,1r"ι). ηv 
c:-τ(ι\υι'Jυv. ;τι,ο; την ι;τίγνωσιν 1011 :τvυγμu.τιΥ.υυ εcι.υτυί1 μυ;. J\'lcι; ;τvυ
ΟΥ.((λfί ειc: μίαν αct\'Οι)υν η υ;τοίu είνυι μclY.(JCι. ι)ι 10;1εv1\; :---:ω ε;τί;τονυ;. 
Αλλ' αυτό Μν σημcι.ίνει. ύτι hεν ημ;τοvυί1μcν ν' υvι.ίσωιιεv uμέοω; ων 
ι')ρύμυν μυ;. Α; αψίσωμεν να :-ΤQοσέι.ωμεν f)uHt:,πvu χcιί-ϊ ημέψη' ει; το 
:;τρυοχλητι'ωων ουι.;τωμπ. :τυί' μu.; εvι.πω 1/.((l ω 1τύ α των ένι)υν. ,\lίυ 
νέα ζωiJ είνω οι1νcιτη ι'>ια τον ί{UΗένα μα; fι')riJ :---:υι τιi1ψι. Οσυν ;τεvισ
σόπvοv ;τvυσέι.υμεν εις την μΕ'(Cιλην φυ\·1\ν τη; tfι"1σcω;, τόσον Ηcι ;τvο
σεγγί(ωψν ειc:: την σt:1λι.ηφιν του \'ΟΙ\ματυ; τη; Υ.λψπιi1; τη;. Τόσον 
ενι:JQίΠψ)\' Ηιι ημ;τουέιΗ,ψ(ν. ίσω::. νcι ε;τανείνωμεν τον ;τl)cι','ματιχl)\'. 
τον υνϊηευον εcιυτϊ>ν μcι.;. 

Κc'ι:τυτε συνι\ντησυ. ;τcι.l)c'i τcι.; ό;,:tJcι; τυυ Δουνύ.f)εω;. έναν Βωσα
\..1Cιf)ι\v crυιτητην. Ήτο οιω;τηλο; ωοc'ιν νυ ψvοcιζετυ τον Ι)t 1Ημόν 
Υ.(ι:;τυιcι; εσωτευιχ ιi; q ωνι\;. Έ νυ; συνω')ιλcr ι'ς του συνταξιι)l(ίηη;. 
;τσι1 αντελ1\crΗη, ότι η ::τ(vισυλί.υγή του μυυ είι.ε ι.cψει εντί1;τίtJσιν. μου 
εί;τε yελιi)ν: 

- Έτσι είνcιι αυτό::: ιi1ρε:::-ι<)\JΕ;. Κcινει συ\'Ίl)Οψά τη; ψυι.ή; τυυ.
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Δεν γνωvίζω εάν ο σι:�ντvοφός του αυτός εννοούσεν ο ίδιος την 
σημασίαν και το ΒάΗος τυυ λόγου του. Μου εδό!➔η, όμως, συχνά 
αφοί,_ψll να σκεφ(-)ιί>. ότι καΟείς οφείλει να χάμνη, από καιρού εις και
ρόν. συντροψιc'ι της ψυyής του. Και συνηΗίζει να συντροφεύη την 
ψυχήν του υλοέν συχνότερα ο μελετητής της Ηείας σοφίας. 

Υπc'ψχπ στα(-)ερός γν<ί>μ<ιJν της πνευματικής μας προόδου :rτvος 
την ε:rτάνοi)ον. Είναι η ανάπτυξις του αισ(-)ήματυς της αδελφότητος 
:πvο; τους ομοίους μας. :πvυς ι'Jλον το ανΟριί>πινον γένος. Εχπηγό.ζει 
α:;τό την :ποοϊυύuαν χατανόησιν της ενιαίας :παγκοσμίου ζωής. Η 
ω')ελ(rοσύνη αυτή είναι το ( -)εμέλιον της ηί➔ικιΊς εξυψιί>σεως, της αλλη
λυσπαρασσομένης σήμερον ανί➔ρω;τότητος. Η πvοσπό.( -)εια προς ανά-

. κτησιν της σ1 1νει(')ήσcως της πνευματιχ1Ίc: μας καΗ.ιΊι,J'/ήc: Υ.αι, κατ6. 
συνέπειαν. του πυοουισμυι1 μας <)ια της γνιί�σεωc: της μεγ6.λ ης Φι1σε 
ως και των αμπαf)λ11των νι)μων της. οια της μελέτης Υ.αι της καλ
λιcργείας όλων των λαν(-)cινουσιί>ν εντ()ς μας δυνάμεων Υ.αι δ11νατο
τ11των. ( )α μας χαταση1ση Υ.υησίμους Υ.αι <'>ια την ανcικτησι ν τη; ευη
μcοίας των υμοίι,>ν μυς. Η ;ω(-)ολιχή U'/CJ.Πη που Ε'!Κλείεται εις την 
ιi)έαν της παγκοσμίου αi)ελιrότητυς είνυ.ι ('>1)ναμις αγαί➔ο;τυιόc;. 
;ταντυκvcιτυvιΥ.�°) κυι cι.Υ.<ι.τcι.·,ιιί>νιστυc:. 

ΕίΗε να χc.ι(-)ο<'>η•,ιή <'>ιrιι>Υ.ιi>ς τας σκέψεις μα;. τους λόγους μας χαι 
τα; ;τρ(ιξει; μας. ΕίΟr ω σχrψεις μας νcι. είναι ζrίωα ;τνε11ματιΥ.11 
συνεοΊ'UΟί<ι , ιε του: νι'ψ1.η1ς της Φί1σεως. ι)ι οποίοι cαυτελυί1ν το στε
οεόν Ηεμέλων τη::: :-τvυ·,,ματιχή; ηΗιχήc:. ΕίΗε οι λό'(ΟL μας να είναι 
:-τάντυτε. ί)/L κατά;,:υηaιc; ηχητικιί>ν κυμάτων. uλιΛ (')ημιουργι,ωί 
καλωσί1νης. ϊ.Ψ_>cιc χαι υι'>ελ(r(ηητυς. Εί(-)ε ω πρcΊξειc: μας να είναι η 
αψεωι\c: συνt;πια των λόγων μας και μιc.ις crωτεινt'1; νοητικότητοc:. 

Από τη σοφία του Βούδδα 
Σε μπrίφ,_>uση του Γιrί,-νη Οι;ω\'()μίι)η. έι.rι fX<)ofJrϊ το rrιλοσοrrι%ύ 
ι)ο%ίμιο τοι, Γ-'ομ,,ι τuω'ά(-J Ταyχύ9 « Τrλriωση». α,,ι5 το ο;τοιΌν 
<)ημοσιπ iομr μι'!)ος: τοιι χαrαλωΌυ μr ΤΟ\ ! τι'τλο «Δομμcαάc)α»:

Η λέξη «Δάμμu» σημαίνει :-τει(-)cιρχία, νόμος, (-)ρησκεία και η λέξη 
«Ιlά<')α» μι:Ου(')ι);. υi)ός. Για ι:νuν j)Ο\Ι()ι')ιστ)) η λtξη Δαμμcαά(')Ο. σημαί
νει η «υ(')ός της αρετ1\;». Τα απυcrΗέγματα ;του ωωλυυΗυι:�ν α;τοι')ίbυ
νται στον ί<)LΟ τον Βοt1<')α Υ.c.ιι cαυτελυί1ν την χαΗαρrίηεοη !ΞΥ.(ΓΙ)αση 
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τη; i)ιi)υοχuλίιι.; τιιυ. Lτην ;τι_Η1:,ιμιι.τιι,·1τητιι η «._\ιι.μμιι;τιιi'�υ,, ιίνιιι 
μίυ υvΟυλιηίυ. τη; uιπυιύΗ(Jης j-\uυi)r'Jιrnιzης λυγι,τι ινω;, μίυ ουνυ
ψη. ίνrι; ιυνύν((; ί:ωt']:;. ίνrι.; ι.ι,ιι'Jιιυ; ουμ:τιι_ιιιru, _ _Ηι;.

Τυ μίου; r'>ιν χr1.τr1.1.1111ω μι τι> μιοι1;. Τ,, μιου; μιJ\'\J !ll τφ• υΊ'ιΊ:τιι 
χιι.τω,.ι1cτω. Α υτύς ll\'(ll ο (Ι.ιιίJ\'LΙJ; \'ι ψι,;. 

Οι ;τινιοούπι_ιυι (1.νΟι _ _Η1J;τιJL ληομυνοιΊν ;τι,,: ω.υι ()ιι_ ;τιΗrΊ.νοι.�μι 
μιu μ{ψι. ι-ιrι i<Είνω 1; :τυυ ω οι,i.J.σ·:ίί:υντιι.ι υ ιι.'(ι,J\'(/_; γιι).ηνι-ίιιι. 

Ει.εί νσς ;τυυ τυυ ω1ιου.ι 1ν υι I rλιιι; η,')υνί; ι.υι :τι 11, οι rι.ιοι Ιιiοεις 
τυι 1 rίνω u,·υ:τιJτιι.ι.τι:::. ιι.ιίνυ; ;τι ,υ ί ι,·u.ι uιψιτη: οτο ιι rι.γητι'>. ι11,•η
ι_ιό;. c.ιι'>vuνri;, υνυτι_ιέ:τcτω u:το τι,ν �,Ιω1υ ιrι.:τι\ τυν ι')rιίμυνιι. τuι, 
x<ιi<Ul') ι\;τι,ι; tνυ ω'>υνυτιJ ι'>i ντ(__)Uί'.L u:τυ τι ι,· rι.νι:μ, ι. 

Ενιιντίυν ιχιί,υυ ;τuι, Μν ζ(l μυνu;ιι Ό'Ιίt τι; ηi)υη; ιιι.ι ;το11 ω 
uωΗηοι-ι; τυ1 1 ιίνυι ι,;τυτcι-,1μένι; οιυ ί.uγιι.υ. ;τ,ιι, ιινιιι μι τ!JΙ\!Ιί.νυ;
οτυ ιιιιγητ(ι τuι,. Ί'ψu.τυ; υ;ω ;τίιηη ;,:rιι ιγ;,:υvτιι_ιη,jη_ c,·11.,•τίυν 11.ιι
νυι1. υ \\ιιvιι ϊ)ι ,. μ:τυvιι ,υ zυμι-ι ;τιι_ιιιiuυπι_ιι1 ιι.;τ· υ.τι \J cι.νι:μυ; οτυν
j)ι_)Cl./l).

ΕΥ.Γί\'σ; :τι)\' tι.rψε το ι.υι.ιι υ,τυιr ιvrι οι τοι•τυν τυ,· ι.ι'Ηψυ. ι•:τ,ι
ιrι'ι_ιιΊ Υ.ί(l ()Τι)\' c'ιλt.L)\'. 

Ειιίνσν ;τυυ Ο[ /(1.\'[L \'(( ι,Η;τει::: Τ([ εί.ιιττιίψ ιιτcΊ. ιΗι\Ι, \'(/_ Τι)\' {)[(Ι)

\_)Cίς <Ηι,· χ(ι;τυων ;τυυ συι• ι'JίνιΊ ι,·υ Οηουι\Jύ. Νυ πvσοzοί.λι'ωrι.ι στον 
Οι)(rι) ;τυι• σι ψl','EL ·:ιιι τιι πψιι.μυτrι. ο,η•. Γιrι.τί r(ί.ηf-Jιν(ι. είνrιι μr·:rιλυ 
χιιλί1 χιιι L)/L ;,:ιι.zυ νu οι•,·υνωη(Jϊlf ϊιJίΙ.L ί'νυν τίτ,Jων α,·ΗιJω:το. 

ΕΥ.ιίνυι ;τυι, zcιτιι.ι 1;,:ει 1(ιζυι.•ν Τ(ι ι 1ι"!ι_ιυ::ι,ι:ειυ ;,:υπυΟι•,υι•,· το νει_ιι) 
Χ(ιτιι τη Ηελησ1Ί τυι•;. υ υ:τλυ;τυιό; (Ι τι(ι;νrι τυ f-\0.η. υ ::Ξι1ί.υυι_)',1ι'>; ι'>ια
μσψfιίJ\'Cl το ξι•λ,J. ο σοιrός :τλίιθ�·ι ΤΟ\' ίιΊιο ΤΟ\' ι'(ιttΤ11 Tol'. 

Στην OVΊ't'i ν· cιντιτιωοει; την ηvεμίcι. οτυ ιcιzυ τ,ι :,:υί.υ. 1--:υτυι.τηοε 
τι) ιrιλcΊ.v·:υ\),) μι τη ·:ε,·νcιωi)(:Jι1ιι,. ι.ω τυ,· ι11ιι•τη με την ιι.ληΗυυ. 

Ε ί1Υ.υλcι α;τυΥ.cιί. ί1:ττετcιι το λcΊΗυ; τοι• cιί.ι.ι)\.'. cιί.ι.cι. το ί.ι'JΗσ; ω 
ι')ι;,:ό μυ; ι'\ί•σzσλcι το ι'JιιιΥ.\)ι νυμε. Ξεμ1vίζσμε τιι λcι.Ηη τυι.• ιΊ.λί.υυ 
ό;τω; τα ιΊzυι\(Ι, ,ι:τύ το lίl TCll,}l ω.ί.C:ι %\)tϊ;σμc τα <)l/.(( μας ύ:τω::: l) 

ζcιι)σλιcιvη; α:τυΥ.ι_1\,;ττει μια cι:τυτυzημέ\'η τσυ ενέQΊ'εια. 
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Όπως ο πολεμιχι'>ς ελέψας οέχεται το �έλο; που εχτοξεύεται απ' 
τυ τόξο, έτσι χι εγιίJ (·)α υποφέρω υπομονητικc't την ι'1f\)η των κακό
f)ουλων αν(-)ριίJπων που αποτελοι'1ν τον χόσμο. 

Πώς τελειώνει το αριστούργημα του 
Βίκτωρα Ουγκώ «Οι άθλιοι» 

Οι τελευταίοι λόγοι του ήρωα Γιάννη Α γιάννη 

Λοι;τι'Jν εγι,1 πι1έπει να φί1γω παι<'>ιrJ μου. Να είσΗε cι.γα;τημένοι 
:πιΊντα. ίνlύνο cιυτιi υπϊιρ;ει στον κόσμο: η α '( c't :-τ η. Θα συλλογίζε
στε καμιά crυvιΊ τον καημένο το γέvο ;του πέΗανε εϊ'Jι,1 μέσcι. ( ... ) 

11 αιδιά μυυ. cιv;ι_ισα νcι μη j)λέ;τω χαί➔υρά πιc.ι. εί;ι_α αΥ.όμ η ;τολλά 
να οας πω. αλλ6 <'>εν :πειρ6ζει. Νcι. με συλλογίζεστε Υ.(αοτε. Είσ!➔ε 
όντα ευλιηημένcι.. Δεν ξέοιι> τι έι.ω. f) λ έ π <r> cr ι,1 ς. Πλησι6στε 
αΥ.όμ η. Π εΟιιί νω ευτι1zισ μένοc. Δόστε μοι1 ω αι.οιf1ό .. τυ πολ ι 1α,;α:-τη
μέν(( κεφcιλια ου; νυ f1ύ.λι,J α:-τ(ινω τσυ; τα ιέvια μου. 

Η Τιτίχα και ο ί\'\(ψιυς έ;τεσcιν cnc( γόνυτα α;ταρη'(όρητοι· πνιγ
μένοι στα <'>άχvυα φλυί1σο.ν τα ι.έρια του. Τrι σι:f)6ομια αυτ6 ι.έvια δε
σ6λευαν :;τιιι. 

Είι.ε πέσει στη Qc'ιzη· i'Jυo αναμμένα ;,:cιντηλι\Η.α τον φίJτιζαν· το 
ποι'1σι,1;τό του r1σπvο οα χαvτί, Υ.οίταζε τον ουρανό· cΊψηνε τα zέρια 
του στο Μ(ιl_)ιο και την Τιτίκα. που του τα σ;-:έ;ταζαν με φλιά· 1iταν 
\l[i-:(_)l)c_:. 

Η νι'1;,:τα tiταν χωvίς (ιστοα Υ.αι κατασκότεινη. Χωρί; 6λλο. μέσα 
στη cηοΗΊ νιι'ι ένας πvύστως άγγελυ; στεκόταν ορ(-)(1; με τα φτψά 
ανυιγμίνα. πεvιμ ένυντυ; την ψυ;,:1Ί. 

(« /·:"χι),>τιχ<>; Ε-τι,ιιουrrιι)Τ/%(>; Ου:'((\'ιιJ,11();». ,ιιrτcίrrυ. M(i!JX0/ 1 Α ιφ'ιιιι. 

ΑΟιί\'!ι Ι 958). 

Το Διοικητικό Συμ()ούλιο της Θεοσοφικής 
Εταιρείας, εύχεται στους αναγνώστες του «Ιλι
σού» και σε όλο τον κόσμο, καλές εορτές, ευτυ
χισμένο το 200 Ι και κάθε ηθική πρόοδο. 
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Η αλι1θεια βασιλεύει 

Τοι•. \[()\ΤΟ Τιι}.οτιίι 
(Λ.τιιο.-ιιιιηιrι ο:ΓιJ rι> Ι Ί_ι;'ΙJ rι,11 «Ι/ιJλι-,ιιιJ: /.ΙΙΙ Ι·ιι_,η1•η,,1 

- Λι; ;τω; ι'Ίι μ;-τιΗ_1ιί; \'ΙΙ. ι'>π; τη j-\υιτιλlίυ τυ11 ι1.γυ1Jι1υ ι.ιι.ι τη;
ω.11Οιιο; οτη Ό'Ι]. Οί•π Y.l εγιiι Ι)l \' την {j-\ί.πυ /.(ll ι.υνίνu; <)L μ;ωι__>ιί 
νcι την Μι. υν ω1τι'ι τιι ί:,(!)ιΊ την νυμίί:.ιι οu.ν τυ τΟ.υ; το1• ;-τuντυ;. Ι Ιυνι,ι 
uτη γη. Uί τιJί1τη ιιι.ι _ _)lj-\ιiιc τη γη (1> Ιfιι,_J {ι)ιι:Ξι 1Jλιί;•ι 1uιι rιη' χιι,ιπυ). ι'Jεν 
ιυτ(ιvι_ι:ι υ).ήΟrω. ι>Ί.υ εινιι.ι ι.ιι.ι.ιu. ι.υι ψ{μυ· μυ μεου οτον Y.ιJOJΙ<J. 
μωcι. οτυ οt\ι,rιι.ν. η u.λψ)ιιυ j·\ωΗλιί1υ. �ι ψ(ι; ;-τω• ειμrι.οτι γιιι. ί.ι-,,υ 
μύνυ ;-τuιι'Ίιϊι c.ωη\; τη; '(ΙJ;. ειμιωπ Η1.t1τ(φyυνυ οτ 11ν ωι,JνωτηΗι. 
πωι':>ιι'ι. τυι• οιΊμ�τrι.ντ,,::. 

i\ Ιιμι,1; στυ ι;u()η τη; Ιι't'/ΙΊ; μι)\'()[ νι1i1Οω ;-τω; ιιμω /.l (','(iJ [\'(( 
μtvυ; τυιι υ;τtvcιντυ1 1 ι.ω υι__ηωνιι.οί• οι1νολυι1: \Ι1Ί;-τι,,; ι'\l νιω()(Ι) :-τω; 
ο· υι ιηΊ τυ τι:ψΊ.οτιυ ι.ι α;-τπι_Jrιι__>ιΟ!ω ;-τληl)υ; των ιJ\'Τ(Ι)ν. :rut 1 μίου. 
τυυ: α,')ηλι;Jνπω η Ηωτητυ -η η ι•πι__>τυτη ι'Jϊ,νυμιι. ω· ΗΟ.ι:ι;- cαυ
πλϊJ ι.ι ίΊ'(Ι) ένυ\· ι.ι__ηι.ο τη; rι.ί.1 101,νι.:. μιυ j\υ()μίι':>υ τη: οι.rι.ί_rι.; ;-τοι• 
υνιj·\αίνιι ιι;-το τυ 1.ιι.τωτιι__1rι ύνΗι οτ· υνιiηιvυ.: Λν j\λέ;-τι,J. ι.υι f\ί.r;-τ1,1 
ι.ι ιΗυ.ι__1ιι. cι υτ ιΊ τη οι.fι.ί_υ ;-τυι 1 ;-τ ιι·;ω νιι , ι:-ω τυ ιr ι 1τό ιηυν (ι.νΟι__>ι,ηυ. 
'(L((τί ν(ι ι•;-τυΟωι,J ;τω; οτυ.μιι.τιΊ.r:ι (i( μcνυ /.ίtι <')Ε\' ;-Τι__)Ο/ίιJι__)ϊl uλψυ 
μcιχι__,ι:1πι__1cι.: 

Ε','Ι i) cιω()6νσμω :τω; υι.ι μ<J\'U 1">ι μ:-τοι11 · ι νυ c;ucr u.νιοτι;1, ύ;-τι υ: 
τι:-τLΗίt Μν ε:Ξcιψινι�πυι οτυ 11ι 1μ:-τω·. μυ υλψυ .τω; ;-τcι.ντcι (·Jrι ε'.Ξ:υ
ι.υλυυΟω νcι ιι:-τcιι__11.ω. ι.υι :τω: ;-τcιηιι ιι:-τ 11ι__1ι_υ. \ιω()(Ι) :-τω; ε�ω cΩυ 
μ{νcι Ι.(ιι ιj•ηλ(η(χ_)CΙ. ιαL) μέ\'υ ί,:.υι•ν ;τηυμcι.Ηι. ι.ω ;-τι,1; μ{οcι π· cι.ι•τύν 
τυ\· χόσμ() 1 1 :τcιιJϊ.ίl η cιληΟrιcι. 

( /Jι(iί.ιιJ 2,>. ,ιιι'ι>ι>: /3. /..!. ,\/ι-rιιιηι. 2.'. 2.',111Ιiιψηι 

ΛΠΟ Τ ΟΝ ΕΤΗ�ΙΟ ΊΌΜΟ (:\-1.-\ .. 1999) ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Χ (Ι ι__1 cι λ cι μ ;-τ <) l'; ί\Ι ;-τ u lJ cι ι. λ η. Γηυ,ιιιχiι και .ταροιμίΕς. 
Βιj-;λιυ:rωλείυ\' τη;« Εστιcι;» .-\Ηηνα Ι 99S. U.17 χ 0.23. σσ. 2SO. 0-;<)Οη f%1)υση. 

Τι1 j-\ιj·\λίο ιιι•τϊ, ΙJιι ιίϊ.ϊ ιιΊιη1,/1J τι τι.ο: «ι-\\'Οι)λΟ'(LΟ τοι• ιψι_((ίιΨ ελλη
νι;ωί• ;τνει'ιμ ιιτο; %ιιι τη; λυϊ%1i: σοιrιυ;". Το ;τι0vιεz<'ψινιi του ι'Jιcιιψίτιιι 
Ot ()ιΊο ί{ l'(}l( ( \lΙΞ\_)1]: ω 7f ι_)(ίJΤι) Π(__)L/_( ψj\ι (\'fl ','\'(:)[l l%r'( ((:TL) την (J.Qϊ.UίU 
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rλληνιχ1i συιrίυ σε αρχαίο κείμενο, νεοrλληνικι1 μετάφρασ11 και με ακρι
f\είς παραπο�ιπrς στα αρχαία κrίμενα t(ι)ν Ελλι1νων κλασικών συγγραφέ
ων. Η πuQοι•σίιωη των '(νωμιχ(ί>ν είναι μεΟοι')ιχ1i. με αλληλυι,zίu ()εμάτων 
ϊωι. ιί>σπ νιι υι'>rJ'(είτ(/ι ο uν(ιΊν<ίJστης στην ;τί,_)οσέΊγιση της υρzωοελληνι
χrΊς σκϊψεωc: ι;τί (°Jλων των Οψ(ιτων της κιιΟημεgινής ζωής. υλλά κυι τοι1 

ωωτr _ηχοί• /-\ίοι, των υνΟgι,)Jrων. Ό;τως π.y. γιυ την αbιχίυ. για την ωτερη
q.(ινι'ιιι. τον έρωω. τον cιι�τυϊλεγzο. τη μυυσιχή· για την ψυχή, την μυίρυ. 
τον Ο(ινuτο· γιυ την uντιμετιίιπιοη των σι,μφοl)ιίJν τυι1 [1ίυυ. γιu. την ψυχι
χi1 γιιλήνη χω την ωωτεgιχ1Ί ει•huιμονίcι.. ΊLU την Οιίu i')ιχωοσί,νη. Όλα 
ω•τϊι ατίίJι,ντω uε σι,νολικcι ι:νενήντu οκτιίJ ενότητες Οεμϊιτων uπό την 
σοιr ίu των uvχcιίων Ελλrjνων ιrιλυσι)Cf-ων. ποιητιίJν, ιστοl)ιχιίJν χαι vητό
ρων ( ... ). 

ΤιJ bι-ϊ 1προ μι\ιοc του ιηουι')υίοι, ιιυτοι, τόμου τοι• Χuρ. M:-τrJ\juxλη 
ιινωrι\Jπω στην oocrίu τοι• λuοιΊ μuς. Ι Ιεριλιψ/)lινει τις πιο ι)ιδuκτικές 
λιιϊκϊς πιψοιμί,ι:ς. παvοιμιιίΗ')ι-ι.ς ιrρίισεις κιιι γνωμιχίι ι')ίστι;ι:u από όλες 
τις ;τι-ριι1χι'ς της Uλι1ι')οc:. ιι:τιJ τον ελληνισμό της ίvlιχρϊι.ς Ασίας, τυι1 
Ι Ιι'>νωυ χcιι της ΚιΊ:τvοι•. Κω ι:ι')ιί> ο σι,'Γ(!)(((rίuς πu.ρο11σιϊιζει την uνΟυ
λογίιι της λ<ιϊκri; σοιrίιις uι: ι:νενήνω ι0νότηπς ί)εμ(ιτων. (1ντλημένες cι;τι) 
την λιιϊκή Οι•μοσοφίu. ( ... ) 

Είνω η c)λη ω•τri εψ;υσίιι μω :πσλι•τιμη :πvoσcroQϊt οι χι1Οε ((νυγνcίιστη 
κυ.ι ι·ίνcιι, ως r-ίμι-Ου σι' Οέοrι νιι γ11rιJ!)ίζοι1μι, μιυ υνι<"ιιοπλrΊ; πvοσπί.ιΟωι 
του σψνοιΊ 01''/'ι'Q<ΗΓΓ(ι. ;ωι• ;τωπιΊr-ι ϊηι σι1μ/)c'1λλr-τω μι' το έuγο του ω•τό 
<JTl)\' ιιγ<ί>νυ γιιι_ μω ;.,:οινωνίιι ;τιο ιινΟuιiηινη. ι�ίνω ί'νυ έργο ζω1Ίς. αιrιι
ι_><,η ιϊνο στις (Ιl(Ι)\'LΙ'ς < ι;ίις της ζω1iς. Ι'ι. υι�τύ Ου u;ιζι0 \

l

(L ι)ιυι-\u.σπί (l_jf() ()00 

το hι•νcιτι1 ;τr-vι.οοϊηεvοι•ς ιι\·υγνιiισπ:ς. ϊηως ω f'(!)<ι<rι ο ;τολι'•ς Παναγιώ
τιις Κανελλόπουλος στην (Πli Ι Ι 11ς Φφvυι•cιvίοι, 1981 ε;τιστσλi1 τοι, πvος 
τον Χ. Μ;τ(ψ<ιΥ.λη. με UCfΊJι>Jι11 την τvίτη τι1π {χι')οση τυι• Γ:!_)'(Ο\ 1 του: «Στις 
σtλίδι-'ς τοι• βιβλίου σας iχπι· σιιγχητριίJσει τη yηόσιι χαι τη σο(rία αωΊ-
1·ω1·. Εί1 1cΗ t:'11α πολιί χριίσιμο iρyo. ποι• ει•χομω 11a το διαβάσοι"' πολλοί» 
( ... ) 1 IΗ)ί (ιι•τοιΊ t'-γ!)<t\jl! Π!)ΟC ων :Χ. ίvl;τu!_)<ιχλη χuι η ι·uλλίι)(( ιικυι)ημαϊΧl)C: 
.J,ιcψιeline <le Ronιill)': «Γοητι-ι 1μέ1·ιι iλαβα τη,, έχδοση της σιιλλοyιjς σας 
•·ι Ί·ωμιχά χαι J/αροιμίrς·: .. Σχi.πομαι ότι θα μοι• χρtιασθι,ί προσεχ(ός ,,α
σι•μβοι1).ει,θιό το βιβλίο σcις. ότα�· μου ;ητιjσοι11· --{);τως σvχ1·ά σιιμβαί vει-
1·α cηαΙ"Τιjσω ποιος εί:π στα ι:)λφ·ιχά ότι( ... )

ΛΓ\' ϊzιηιι' γω την. ι>πωc: Ι'/(ψcιχτrωίοΟη ι•πϊJ τοι, Ιωάννοι• 
ΚΗκριδιί «πολιΊτιμη σιιλλοyιj». ;τιψιΊ νιι π,zηΟοι',με ιJοα ;τιvί υυτrΊς. yvϊι.
lfl'l :πvι1; ων σι•γγvιιψιι. ο Οικοι•,ιrνικός Πατριc:Ίρχιις κ. Βαρθολομαίος: 
« ... σι•;1χαίρομ1:Τ δια τηv ιj,πι·ρ προσιriρtι το iρyo,, τοιίτο Εις τας vtωτι:'
ρας yηtάς δι•Ι'ατότψα, ό.τως t.τιιψεληθιόσι της σιισσωρεvμέ11ης y11ιόσε
ως και πtίρας τω1· προyη1:·στiρω1', εις οικοδομιj,, εvός χαλλιτiροι1 μiλ
λο1·τος». 
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ΙΌ Σι[\gii::: Λίων Τολστιiη. Ο ιr,ιλι)σοψ)C: 
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----,!Μεταξύ μαςι-1---

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα L'ραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ»

Βουχουρωτίου 25, α, όρο

ιrος Κωb. 106 71, είναι 

ανοικτό. κάθε ημέρα από 

Ι 0.30 - 1, εκτός Σαββά.του 

και Κ υριαχi1ς. 

ΕΜΒΛΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 
Π cωαχαλυί,με <):;τως ωτο
στέλλεπ μι: ταzυι')ρυμιχή 
ε:;τιταyή :;τρυ;: Πινιοδιχό 

« ΙΛΙΣ Ο Σ »  
ΒΟΥΚΟΥΙ'ΕΣΊΊΟΥ 25, 
J 06 71, Αθιίνα. 
Ε:;τίσης ωτοστrλλrτε με τρα
:πεϊ,ιχ11 επι τα'(�'J μl)\'Ο ει;: 
Θε�σοφιχ1i Εταιρεία, Βυυ
χου!)rστίυυ 25, 106 71, 
ΑΗ1iνα 

ΑΝΤΙΩΡΟΣΩΩΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζό.χυv(-)ος: Παν. Βλαχό:;τουλος 
Βόλος: Γ. ΚυυχουΙ)ίνος 
Ηρc'.α�,εω: Μ. Λαση!--Jιωτό.χη 
Ιωrι.ννινα: ΕλευΗ. Τςομό.χας 
Κέl)χυρα: Κό.ρυλυς Αγιοί,ς 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λc'φισα: Ισ. Φελλούς 
Ναι):;τλιο: Χαρ. tvl:;τό.ρc.ιχλης 
πcηvα: ΑΗ. Κυvτοσό.χη; 
Ρύι)υς: Α vτ. Ι3ερ'(ι1η1i; 
Σύvυς: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλχίι1α: Δημ. Δημαρέλος 
Χανιά: Εμμ. Νοδαράχης 
Κύπρος: 
ΑΗαν.Πα:;ταhύ:;τυυλος 
Λ. Γρ. Αυξεντίου 29 
Μέγαρο Δί:;τα 456 
Τ.Τ. 602 1. Λάρναχα 
Τηλ. 046545 Ι Ι (Οιχίc.ις) 

Εχτίυτωση: Μιχ. Τσιαδιίς - Ν. Κουτσοδό_ντης
Hotί>C Κωνσταντυ:;τυύλυυ Ι, Β - Ν. Λιοσιc.ι 

" - Τηλ. 57.15.595 - 57.32.001 



Οι Διδάσκαλοι και η Ατραπός 

C. W. L adbeater

' Το κλασικότερα Θεοσοφικό βιβλίο που αναφέρεται διεξοδικά και 
συστηματικά στους Διδασκάλους της ...,οφίας ( στην Μεγάλη ευκή 
Αδελφότητα). και στις 1lυήσεις του.:;: 

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗ..., ΤΩ1 1ΥΣΤΩι • 11 ΥΠΕΡ .. 'ΘΡΩΠΙ Η ΖΩ.Η • 

ΑΙ ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥ..., ΤΟΥ • ΚΟΥΤ ΧΟΥΜΙ • ΜΟΡΥ Α • 

Ε το_ • -ΕΡΑΠΙ_ • 1 ΑΡΙΩ ' • κο ΙΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΡΜ Υ • Ο Ε..., 10_ r'ν!ΆΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑ...,Κ ΛΟΥ ΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΟΡ. ΤΟΥ - ΚΟΣΜΟΥ ,_,•ΕΙ- ΟΧΗ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣίΑ, 
• Η Ε ΩΣΙΣ ΜΕ το ΔΙΔΑ-ΚΑΛΟ. • ΑΙ ΤΕ...,_Ε ΡΕ]Σ ΠΡΟ_ 
ΤΗΝ ΤΡ ΠΟ ΓΟΥ _Al Ο ΟΙ • ΠΡΟΣΕΥΧΗ • 
ΔΙΑΛΟΠ...,ΜΟ_ • ΕΥ ΛΑΒΕlΑ • Δί ΑΚΡΙΣΙΣ • ΕΓΩΙ_ 10Σ • Η 

ΜΙ- ΤΟΥ ΗΧΟΥ • Η ΠΡΩΤΗ .1ΕΓΑΛΗ ΜΥΗ.ι...ΙΣ • Η 
ΑΟΡ το_ ΣΥ_, Τ ΑΣΙΣ ΤΟΥ ! ΘΡΩΠΟΥ • Η ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΜΕΓ Η 1ΥΗ_Ι_ • Η ΠΕi\lΠΤΗ .1ΕΓΑΛΗ ΜΥΗ_ΙΣ • 

• ΕΠΕΚΕ fA ΤΟΥ ΒΑΘ\ΙΟΥ ΤΟΥ i\1Y _ ΤΟΥ • ΑΙ 
ΕΠΤΑ ΑΤΡΑΠΟΙ • ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩ • . ΑΠΚΑΙ 
ΚΑΙ ΘΕΡ ΠΕΥΤΙΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ • ΤΕΛΕΤΟΥΡΠΑΙ • ΑΙ ΠΡΟΣ 
Α ΠΤΥΞ ΑΠΟΚΡΥΦΑΙ Π�ΕΥ 1Α ΤΙΚΑΙ lΔΙΟΤΗΤΑΙ • ΑΙ 
ΕΠΤ ΚΤΙΝ Ι • ΑΙ ΥΨΙΣΤΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ • Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣ ΟΥ• Τ ΘΕΙ Ο 1ΤΑ • Η ΑΝΕΥ ΤΕΛΟΥ _ ΑΤΡΑΠΟΣ • 

Η Έκδοση είναι πλήρης και χωρίς περικοτές (528 σε) ίδες) 

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡ ΑΚΤΥΣ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 51 134. 145 1 Ο Κηφισιά 

Τηλέφωνο: (01)-86.6,., .591 Fax: (01)-62.50.513 
!1tτp://tetraktvs. jb.neι e-mail: tetrakry@oreneι.2:r 



,---------------------------------------------------------------------, 

Τ,Α;'ΧΥΔΡΟΜΙΚΗ'ΗΠΙΛΕΦΩΝΙΚΗΠΑΡ ΑΙΤΕΛΛΙΑ ΜΕΑΝΠΚΑΤΑΒΟΛΗ 
(χωρίς έξοδα αποστολής για παραγγελίες αξίας άνω των 9.000 δρχ.) 

- Μετενσάρκωση (Παπύς) .................................................................. 2.400 
- Η Ζωή μετά τον Θάνατο (Άννυ Μπέζαντ) ...................................... Ι .9Cι0 
- Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Α' (Ροζέρ ντε Πεν) ......... 2.800 
- Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Β' (Ροζέρ vτε Πεν) .......... 3.000 
- Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων Γ (Ροζέρ ντε Πεν) .......... 3.800 
- Ανώνυμη Αδελφότητα (Στέργου Χρούση) ...................................... 2.500 
- Διδασκαλίες Δρυίδων (Υβ Μπερτού) .............................................. 1 .800 
- Η Μυστική Ιστορία του Τεκτονισμού (Κ. Λεvτμπίτερ) ................. 3.200 
- Το Βιβλίο του Τέκτονος Μαθητού (Όσβαλντ Βιρτ) ....................... 3.800 
- Το Βιβλίο του Τέκτονος Εταίρου (Όσβαλντ Βιρτ) ......................... 3.600 
- Το Βιβλίο του Τέκτονος Διδασκάλου (Όσβαλντ Βιρτ) ................... 4.900 
- Τεκτονικό Μουσείο (Νο 16) (Πέτρου Γράβιγγερ) ........................... 4.100 
- Το Μέγα Απόρρητο Α' (Η Βασιλική Τέχνη) (Ελιφάς Λευί) .......... 1 .900 
-Το Μέγα Απόρρητο Β' (Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών) (Ε. Λευί) .. 2.900
- Το Βιβλίο των Σοφών (Ελιφάς Λευί) .............................................. 2.000 
- Η Απόκρυφος Εξέλιξις της Ανθρωπότητος (Κ. Ζιναραζαντάζα) .. 4.300
- Οι Διδάσκαλοι και η Ατραπός (Κ. Λεντμπίτερ) ............................. 5.800 
- Πραγματεία επί των Αποκρύφων Επιστημών (Παπύς) ................. 4.900 
- Το πρόβλημα του Κακού στο Αστρικό Πεδίο Α' (Σ. ντε Γιωυαϊτά) 6.200
- Πως θα καταπολεμήσουμε την Βασκανία

και τις Αρνητικές Δυνάμεις (Παπύς) ............................................... 1 .300 
- Ο Παράκελσος και η ουσία της Διδασκαλίας του (Φρ. Χάρτμανν) ... 3.500
- Μύστης κατά την τάξη Μελχισεδέκ (Στέργου Χρούση) ................ 3.600 
- Αναζητώντας τους Ροδόσταυρους (Φραντς Χάρτμα\1\ 1) ••••••••••••••••• 2.200 
- Αυτοκυριαρχία και Πεπρωμένο με τους Κύκλους της ζωής (Χ. Σ. Λιούις) . 2.800
- Η Μυστικιστική ζωή του Ιησού (Χ. Σ. Λιούις) ............................... 3.300 
- Προσευχές από όλο τον κόσμο (Μάνυ Τσίλαρ) ............................... 1 .800 
- ECCE ΗΟΜΟ(Λουί Κλωντ ντε Σαίv Μαρτέν) ..................... , .......... 1.300 
- Ο Εσωτερικός χαρακτήρας των Ευαγγελίων (Ε. Π. Μπλαβάτσκυ) .. 1.500
- Ο Θρύλος του Τέταρτου Μάγου (Χένρυ Βαν Ντάικ) ..................... 1 .000 
- Εσωτερικός Βουδδισμός (Α. Σίνvετ) ............................................... 3 .000 
- Μέγα Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό (Τζον Πίκερη-γκ) ......................... 16.500 
- Αφίσα "Ροδοσταυρικός Πίνακας του Ερμητισμού και της Αλχημείας"

(Ιωάννου Πανσόφου 1626) (Αφίσα 50 χ 57 cm με συσκευασία) ..... 2.800 
(lc�:Z) 

Ονοματεπώνυμο ................................................ Τηλέφωνο ................. . 
Οδός .......................................... Αρ . ...... Πόλη ................... Τ.Κ . ....... . 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Ταχυδρομικ-ή Διεύθυνση: Τ.0. 51134. 145 1 Ο Κηφισιά 

: ___________________ -�r�_)
::

� ��-��-6_3_��1-_ ��χ_:_0_1��� �� }_1! ____________________ 1
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