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ΤΟ ΡΟΓΟΝ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ηςάκκμο Βαζζθή 

Ο Δθεοεενμηεηημκζζιόξ, ύπό ηήκ ζύβπνμκμκ αοημο ιμνθήκ, ζδνοεείξ ηό 1717 

έπεζ ηάλεζ δύμ ιεβάθμοξ ζημπμύξ. Σδκ ηαθθζένβείακ ηδξ παβημζιίμο αδεθθό-

ηδημξ ηαί ηδκ ιύδζζκ ηςκ πνόξ αοηόκ πνμζενπμιεκςκ, είξ ηήκ όνεδκ ηαηακό-

δζζκ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ γςήξ. 

Γζά κά δζαηνίκςιεκ ηαί ηαηακμήζςιεκ ηό όνεόκ, πνόπεί κά ελαζηδεώιεκ, κα 

δζαηνίκςιεκ ημ ζπεηζηώξ αθδεέξ. 

Όηαv μ Μαεδηήξ ζηεθεεί ηαί απμθαζίζδ κά απαθθαβή ηςκ αέαδθςκ ημο πε-

πμζεήζεςκ, ηαείζηαηαζ ζηακόξ κά αηεκίζεζ ηό Φςξ, ημ μπoίov ό Δηαίνμξ αθμ-

ιμζώκεζ, δζά κά ιπμνέζεζ κά Δνβαζηεί, ηαί ςξ Γζδάζηαθμξ κα αλζμπμίδζδ ηάξ 

ακενςπίκμοξ παναζηάζεζξ. 

Δίξ ηόκ ααειόκ πθέμκ ημύ Γζδαζηάθμο ό ιύζηδξ αδζαθμνεί βζά ηάεε ηί πμύ 

ηεκηνίγεζ ηδκ ιαηαίμδμλίακ ηαί θίθμπενζένβεζακ ημύ ακενώπμο ηαί αθμζζώκε-

ηαζ εζξ ηδκ ιεθέηδκ ημύ ιεβάθμο ιοζηδνίμο ηδξ γςδξ, ηό όπμζμκ ελεθίζζεηαζ 

πνό αύημύ ζύιθςκα ιε ςνίζιεκμκ ζπέδζμκ απμδζδόιεκμκ ζοιαμθζηςξ είξ 

ηόκ Μ.Α.Σ.. 

Σμ πνόβναιια πθέμκ ημύ δζδαζηάθμο ακαθένεηαζ ζημ Μέβα  Ένβμ ηήξ ηεθεζμ-

πμζήζεςξ ημύ Ακενώπμο ςξ Αηόιμο ηαζ ώξ ημζκςκζημύ ζοκόθμο. 

Σά ηεηημκζηά ζύιαμθα ηαεμδδβμύκ εαοιάζζα ημκ ενβάηδκ, μ μπμίμξ θέλει κα 

ενβαζηεί πνόξ αοηδκ ηδκ ηαηεύεοκζδ. 

Ο Σεηημκζζιόξ, εκ ηδ ενεύκδ ηδξ Αθδεείαξ πνμζηνέπεζ ηαί είξ άθθαξ ιοζηδνζα-

ηάξ πδβάξ. Καί δζα αοηό έπεζ πενζθάαεζ είξ ηδκ ηθίιαηα ηώκ θζθμζμθζηώκ ημο 

ααειώκ ηαί ηδκ ιοζηδνίαηδκ δζδαζηαθίακ ηώκ Ρμδμζηαύνςκ. 

Σμ παναηηδνζζηζηόκ ζύιαμθμκ ημο Ρμδμζηαονζζιμύ είκαζ μ ηαονόξ ηαί ημ 

Ρόδμκ, ηα μπμία ηαί εά ιεθεηήζςιεκ είξ ηδκ ζδιενζκήκ ιαξ ζοκάκηδζζκ. 

Σμ νόδμκ είκαζ έκα πμθύ παθαζό ζύιαμθμ ηώκ πμζδηώκ, πμύ ημ ύικδζακ δζα 

ηό άνςια ηαί ηδκ πάνζκ ημο. 

Οί Ρςιαίμζ είξ έκδεζλζκ πανάξ έζηεθακμύκημ ιε ζηέθακα εη νόδςκ, απμδίδμκ-

ηεξ είξ αοηό ιοζηζηζζηζηήκ ηαί ιοζηδνζώδδ εεσηήκ ζδζόηδηα. Ο Απμοθήζμξ άκα-

θένεζ όηζ μ Λμύηζμξ ακέθααε ηδκ άκενςπίκδκ ημο ιμνθήκ βεοεείξ εκ νόδμκ 

αθίενςιεκμκ είξ ηδκ Ίζζδα. Παναδέπμκημ δδθαδή όηζ ημ ιοζηδνζαηόκ αοηό 

άκεμξ ελεοβεκίγεζ ηαί ακορώκεζ ημκ άκενςπμκ πένακ ηςκ γςςδώκ νμπώκ ηαί 

εκζηίηηςκ. 

Καηά ημκ Μεζαίςκα, ηδκ αηιήκ ημύ νςιακηζζιμύ, ημ νόδμκ βίκεηαζ ημ ζύιαμ-

θμκ ημο ένςημξ. Κόηηζκμκ ζοιαμθίγεζ ημκ θθμβενόκ ένςηα. Πμνθονμύκ, ηδκ 

ααεείακ, αθςζίςιέκδκ ηαί ζηαεενάκ αβάπδκ. Υθςιόκ, ηνοθενόηδηα ηαί ζο-

ζημθήκ είξ ηόκ ένςηα. Λεοηόκ, ακαθένεηαζ είξ ηδκ αβκόηδηα ηαί ημκ ιοζηζηζζηζ-

ηόκ ζδεαθζζιόκ. Καί ηίηνζκμκ, ήημ ηό πνοζμύκ νόδμκ ηώκ εονεώκ ηαί εζοιαό-

θζγε ηδκ οθζηήκ ηαί ζδία ηδκ πκεοιαηζηήκ ίζπύκ. 

οκήεςξ ημ νόδμκ ηώκ εονεώκ ηαί ηςκ ζοιαόθςκ ακαπανίζηαηαζ ιε πέκηε 

πέηαθθα, πμο ιαξ εοιίγεζ, εκ ηίκζ ιέηνς εκκμείηαζ, ημκ πεκηάηηζκμκ αζηένα, 
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πμύ ζοιαμθίγεζ ηδκ εηδήθςζζκ πακηόξ εοβεκμύξ ηαί εείμο είξ ηόκ ακενςπίκδκ 

θύζζκ. 

Καί έηζζ ηό νόδμκ θαιαάκεζ ηόκ εέζζκ ημύ ζοιαόθμο ηήξ ακενςπίκδξ ακςηε-

νόηδηαξ, ηήξ πκεοιαηζηήξ ηαί αίζεδιαηζηήξ εθεοεέναξ από πάζακ ηαηςηένακ 

γςώδδ Δπίδναζζκ. 

Σμ νόδμ είκαζ ηαί ζύιαμθμ ηήξ επειοεείαξ. Καί ζδία ημύ ηαη’ ελμπήκ ηεηημκζημύ 

ιοζηζημύ, ημύ ιοζηζημύ εηείκμο ημ μπμίμ αδοκαημύιε κά ακαημζκώζμοιε δζόηζ 

είκαζ ακέηθναζημκ. Ζ ζζςπδθή ηαημπή ημο μπμίμο δζαηνίκεζ ηόκ Μύζηδκ από 

ημύξ πένζλ ημο, δζόηζ ηόκ πενζαάθθεζ ιε ιίακ ροπζηήκ αηηζκμαμθίακ, όπςξ ηό 

νόδμκ πενζαάθθεηαζ ιε ηό άνςιά ημο. 

Από Κααααθζζηζηδξ πθεονάξ ελεηαγόιεκμκ ηό νόδμκ είκαζ ηό ζύιαμθμκ ηδξ 

Μήηναξ ημύ οιπακημξ, απ’ όπμο πνμήθεμκ μζ απεζνάνζειμί ιμνθαί, είκαζ ηό 

παεδηζηόκ ζημζπείμκ, δ ζηήθδ Β ηςκ ζοιαμθζηώκ ααειςκ. Δίκαζ ηό ζύιαμθμκ 

ηδξ Βαζζθίζζδξ ηήξ Καααάθα ηαί ηδκ μπμίακ ηό ZOHAR μκμιάγεί ηαί Δύακ. 

Δίκαζ, θέβεζ ηό ΕΟΖAR, δ ιήηδν όθςκ ηςκ πναβιάηςκ ηαί πόζδξ οπάνλεςξ 

είξ αοηόκ εδώ ηόκ ηόζιμκ, ηά εδθάγεζ είξ ηα ζηήεδ ηδξ ηαί είκαζ εύθμβδιέκδ 

από Δηείκμκ. 

Καηά ηό ΕΟΖAR αύηδ δ Βαζίθζζζα ιε ζύιαμθμκ ηό νόδμκ είκαζ δ εεία 

πανμοζία είξ ηδκ Κηίζζκ. Καί μ ηαονόξ ; ειείξ μί Υνζζηζακμί αθέπμοιεκ εζξ ηό 

ζύιαμθμ ημύημ ηόκ ιανηονζηόκ εάκαημκ ηαί ηόκ εοζίακ ημύ ςηήνμξ. 

Ο ηαονόξ όιςξ επεζ πμθύ ανπαίμηένακ πνμέθεοζζκ. 

Σμκ ζοκακημύιε ιε ηδκ ιμνθή ημο Αβηοθςημύ ζηαονμύ, ώξ ίενόκ πνμσζημνζ-

ηόκ ζοιαμθμκ ηήξ ηίκδζεςξ ημο μονακίμο εόθμο ηαί ημύ πονόξ ημύ γςμβμ-

κμύκημξ ημ οιπακ, 

Γζά ηδξ ηνζαήξ είξ ηό ζδιείμκ εκώζεςξ δύμ ζηαονμεζδέξ πνμζδνιμζιέκςκ 

λύθςκ, μ πνςηόβμκμξ άκενςπμξ ελδζθάθζγε ηδκ θθόβα ηαί ηό πύν, ηό μπμίμ 

ηόκ έζςγε από ηό ηνύμ ηαί ηόκ πνμεθύθαζζεκ από ηά άβνζα εδνία. 

Ανβόηενα έπμοιε ηόκ ζηαονό είξ ηδκ πνζζηζακζηή επμπή ώξ ζύιαμθμ ζςηδνίαξ 

Σμ ζςηήνζμ οθζηό πον ζύκ ης πνόκς πκεοιαημπμζείηαζ ηαί βίκεηαζ ηό ζύι-

αμθμκ ημο πκεοιαηζημύ πονόξ, ημ μπμίμκ αμδεεί ηδκ Ακενςπίκδκ ροπήκ κα 

ελανενεί είξ ορδθόηενα Δπίπεδα. 

Ακαθύμκηεξ ηόκ ζηαονόκ εονίζημιεκ όηζ από ηά δύμ ηειάπζα από ηά μπμία 

απμηεθείηαζ αοηόξ, ηό ιεκ ηάεεημ πανζζηά ηδκ δνάζδ, ηδκ Δκένβεζα, ηό αννεκ, 

ηαί ηό μνζγόκηζμ ημ παεδηζηό, ημ εήθο. Δίξ ημκ ζηαονόκ εκμύκηαζ αοηά ηα δύμ 

ζημζπεία ηό άννεκ ηαί ηό εήθο ηαί έηζζ μ ζηαονόξ βίκεηαζ ζύιαμθμκ ηήξ βμκζιό-

ηδημξ οπό ηδκ εονοηένακ δοκαηήκ έκκμζακ ημύ όνμο ημύημο.  

Ο ηαονόξ θμζπόκ δεκ ζοιαμθίγεζ ηόκ εάκαημκ, αθθά ηδκ βέκκδζίκ ηαί εκ ζοκε 

πεία ηόκ αβώκα ηδξ γςήξ, ιε όθμοξ ημύξ ηόπμοξ ηαί ιόπεμοξ αοηήξ. Δίξ ηδκ 

πναβιαηζηόηδηα θμζπόκ ακαθένεηαζ είξ ηδκ δνάζζκ, ηδκ εκένβείακ. 

Σά ηάεεημκ αοημο ηιήια ζοιαμθίγεζ ηδκ γςήκ, πμύ πδβάγεζ από ηδκ βδ ηαί 

άκεααίκεζ πνμξ ηόκ μονακόκ, όπςξ μ ημνιόξ ημο θοημύ, πμύ θοηνώκεζ από 

ηδκ βδκ ηαί ορμύηαζ. 
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Καί ημ μνζγόκηζμκ ηιήια ημο, πμύ ηέικεζ είξ ςνζζιέκμκ ζδιείμκ ημ ηάεεημκ, 

είκαζ ηό ζύιαμθμκ ημύ εακάημο. 

’Λθθ’ μ ηαονόξ δεκ είκαζ ηό Σ ηαί ιεηά ηήκ ημιήκ ημύ μνζγμκηίμο ηιήιαημξ 

ελαημθμοεεί κα ακένπεηαζ ηαί πνμαάθθεζ δ ηεθαθή ημο ηαονμύ ζύιαμθμκ ηδξ 

ζοκεπίζεςξ ηδξ γςήξ ηαί πένακ ημο θαζκμιεκζημύ εακάημο. 

Οζ ανπαίμζ Αζβύπηζμζ ζενείξ είπμκ ηό ΑΝΚΖ ☥, ηόκ ζηαονόκ ιέ ηδκ ηαιπύθδκ 

πνμελμπήκ ςξ ζύιαμθμκ ηδξ αεακαζίαξ. 

Οζ ηέζζανεξ αναπίμκεξ ημύ ηαονμύ ιε ηά πέκηε πέηαθθα ημύ εκ ης ηέκηνς 

αύημύ νόδμο ιαξ δίδμοκ ηόκ ανζειόκ 9. 

Νμιίγς μηζ δ επζζηαιέκδ ιεθέηδ ηώκ άνζειςκ 4, 5 ηαί 9 θύεζ πμθθέξ, απμνίεξ 

ημύ ααειμύ ημύημο. 

Θά πενζμνζζηώ ζήιενμκ είξ κύλεζξ ηζκάξ ιόκμκ. 

Ο ανζειόξ 5 άκαθενεηαζ είξ ηδκ Πειπημοαίακ, αύηδκ ηδκ πέιπηδκ μοζίαv, ηδκ 

ζπεηζηώξ αναζμηένακ ηαί αίεενζςηένακ από ηζξ άθθεξ ηέζζανζξ, ηάξ ακαθενμ-

ιέκαξ είξ ηα ηέζζενα ζημζπεία : Πύν, Αήν, 'Τδςν, Γδ.  

Σα ηέζζενα αοηά ζημζπεία ζοιαμθίγμκηαζ ιε ημύξ ηέζζενζξ αναπίμκεξ ημύ 

ηαονμύ, oζ μπμίμζ εηηείκμκηαζ είξ ηό άπεζνμκ. 

Γζά ημύ ανζειμύ 4 ημο ηαονμύ ίζμννμπμύκηαί ηά ζημζπεία ηαί αί δοκάιεζξ, 

άπό ηάξ μπμίαξ πνμένπμκηαζ αζ ιμνθαί ηαί ό ηόζιμξ. Υςνίξ όιςξ ημ Ρόδμκ 

ηό ύιπακ ιαξ εά θεζημονβμύζε ιδπακζηά, ακίηακμ κα θάαεζ ζοκείδδζζκ ημύ 

Δαοημύ ημο. 

Σμ Ρόδμκ ζοιαάθθεζ είξ αοηόκ ηόκ ηόζιμκ, ηδκ δζάκμζακ ηαί ημ αίζεδια. 

Σό Ρόδμ έπί ημύ ηέκηνμο ημύ ηαονμύ, ζοιαόθμο ηδξ δδιζμονβίαξ, ζοιαμθίγεζ 

ημ ηεκηνζηόκ ζδιείμ ημύ ύιπακημξ, ζδζζεΐμκ Ηζμννμπίαξ ηώκ ηεικμιέκςκ 

αναπζόκςκ, ηςκ άηνςξ ακηίεεηςκ ζημζπείςκ. οιαμθίγεζ Ηζμννμπία ηαί ζμθία, 

ζμθίακ ηαί ζζβήκ, πκεοιαηζηήκ ακάηαζζκ ηαί ροπζηήκ έλανζζκ. 

’Δάκ παναδεπεςιεκ ηόκ ηαονόκ ςξ ζύιαμθμκ ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ, ηό 

νόδμκ ζοιαάθθεζ είξ ηδκ ελανζζκ ηαί δζαθςηίζζκ αοηδξ ηδξ πίζηεςξ δζά ιζαξ 

άκςηέναξ άκηίθδρεςξ αύηδξ από ηδκ ημύ αιύδημο ηόζιμο. 

Απ’ αοηδξ ηδξ άπόρεςξ μ Ρμδμζηαονζζιόξ ιαξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιία Δζς-

ηενζηή δζδαζηαθία έθδνιμζιεκδ είξ ημκ Υνζζηζακζηόκ δμβιαηζζιόκ. Βεααίςξ ό 

Ρμδμζηαονζζιόξ δεκ ζοκίζηαηαί ιόκμκ από αοηό. Πάκηςξ όιςξ είκαζ ή πθέμκ 

έηδδθμξ δζαηύπςζίξ ημο, ίζημνίηςξ ηαί ζοιαμθζηώξ. 

Οζ Ρμδόζηαονμζ ημύ 17μο ηαί εκ ιένεζ ημύ 16μο αίςκμξ, ηάημπμζ ηδξ θζθμ-

ζμθζηήξ αθπδιείαξ, πνμζήνιμζακ είξ ηόκ Υνζζηζακζζιόκ ηάξ Δνιδκείαξ ηάξ 

ακαβμιέκαξ ζημ θοζζηό ηαί πκεοιαηζηό πεδίμ ηςκ Δηδδθώζεςκ ημύ Μεβάθμο 

Ένβμο. 

Ζ πανάδμζίξ ημύ GRAAL ζαξ είκαζ πμθύ βκςζηή. 

Καηά ηδκ πανάδμζζκ, ημ GRΑAL ή GREAL ή GRAL είκαζ ηό ηύπεθθμκ, ηό 

μπμίμκ πνδζζιμπμίδζε ό Ηδζμύξ ηαηά ηόκ Μοζηζηόκ ημο Γεύπκμκ ιε ημύξ 

ιαεδηάξ ημο. Δίξ ηό ίδζμκ ηύπεθθμκ ’Ηςζήθ μ άπό Ανζιαεείαξ ζοκέθελε ηό 

πμθύηζιμκ αίια ημο ’Ηδζμύ ηαηά ηδκ ζηαύνςζίκ ημο. Σμ ηοπεθθμκ αοηό 
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έθεβεημ όηζ ?ίημ άπό πνάζζκμκ ζιάνμβδμκ ηαί είπε ιεβάθαξ εαοημονβμοξ 

ζηακόηδηαξ. 

Ο Ηςμδθ ιεηεθενε ηό ηύπεθθμκ είξ ηήκ Βνεηηακίακ, όπμο ηαί έπάεδ. 'Ζ 

άκαγδηδζζξ ηαί ή άκεύνεζζξ αοημύ ημύ ηοπέθθμο άπεηέθεζεκ εκα από ηά 

ηονζώηενα ηάιαηα ηήξ ίππςζοκδξ, 

Βαεοηένα ιεθέηδ ηδξ παναδόζεςξ ηαοηδξ ιαξ ΑπμηάθοπηεΗ, όηζ πνόηεζηαζ 

πενί ζοιαμθζηήξ παναζηάζεςξ ηδξ ακαγδηήζεζξ ηδξ μοζίαξ,ηδξ δοκάιεςξ,ημύ 

αίιαημξ έηείκμο, μ όπμζμξ έηανθςεδ είξ ημκ ζηαονόκ ιε ηόκ έπί ηεθαθήξ ημο 

ηίηθμκ Η•Ν•R•Η•, δδθαδδ ημο δδιζμονβμύ πονάξ. 

Σμ ζύιαμθμ αοηό είκαζ ανπαζόηαημ. Δίξ ηδκ Αίβοπημ μ άναπίξ άκαπανίζηαηαζ 

πμθθάηζξ θένςκ έπί ηεθαθδξ πανόιμζμκ ηύπεθθμκ ηαί μκμιαγόιεκμκ 

GARDAL.  'Δκηόξ αοημύ ημο ζενμύ ηοπέθθμο, ημύ GARDAL, μί ίενεζξ 

έθοθαζζμκ ηό οθζηόκ πον, εκώ αζ ίένείαζ εθοθαζζνκ ηό μδνάκζμκ πον ημύ 

Φεα, 'Αθθ' μ Θεόξ «σώα, δ Θεόξ ημο Πονόξ ηαί ημο *Δνςημξ, έπζζηεοεημ όηζ 

ιεηεκζανημύημ είξ όθα ηά όκηα, έθ’μζμκ ηό Πακ είξ ηό οιπακ εθενε ηόκ 

ζπζκεήνα ηδξ γςήξ ημο. 

Σό GARDAL ηςκ Αζβοπηίςκ κμιίγς όηζ είκαζ αοημθελεί ηό ίδζμκ ιά ηό GRAAL, 

'εκκμείηαζ ηαηόπζκ ιαηνμπνμκίμο παναιμνθςζεςξ ημο GARDAL είξ GRADAL 

ηαί GKAAL. Σμ αίια ηό άκααναγμκ είξ αοηό ηό ηύπεθθμκ είκαζ ή έιπονμξ 

γύιςζίξ ηήξ γςήξ.  Δίκαζ μ άνημξ ηαί μ μίκμξ ηδξ Ακαίιαηημο εοζίαξ. ημκ 

πνζζηζακζζιμ ζοιαμθίγεζ ηό Πον ηαί ηδκ "Τθδκ, δζα ηδξ έκώζέςξ ηώκ μπμίςκ 

πνμαάθθεζ δ γςή.  

Ο JULIUS EVOLA είξ εκ άνενμκ ημο πενί ηηζξ παναδόζεςξ ημύ GRAAL 

βνάθεζ : Όζηζξ αθέπεί είξ ηδκ ζζημνίακ ημο GRAAL ιόκμκ ηήκ πνζζηζακζηδκ 

πανόδμζζκ ή ηδκ ηεθηζηήκ ιοεμθμβίακ δ ηδκ ίππμηζηδκ πμζδηζηήκ θακηαζίακ, 

δεκ αθεπεί πανά ιόκμκ .ηδκ έλςηενίηδκ πθεονάκ, ηδκ πθέμκ αζήιακημκ, ηδκ 

ζοιπνμςιαηίηδκ, Καί πνμζεέηεζ. «To GRAAL είξ ηδκ ααεοηένακ ημο έκκμζακ 

είκαζ εκ ακηζηείιεκμκ οπενθοζζηόκ ιε ηζξ ελήξ ηονίαξ Ανεηάξ. Σνεθεί ( δίδεζ, 

γςήκ ), θςηίγεζ ( πκεοιαηζηόκ θςξ) , ημκώκεζ ηόκ ίππόηδκ ηαί ηόκ ηάικεζ 

αηαηακίηδημκ » Ζ άκεύνεζζξ ηαί ή ημζκςκία ημύ πενζεπμιεκμύ ημο GRAAL ή 

ηςκ πανμιμίςκ ζενώκ ηοπέθθςκ ηςκ δζαθόνςκ ενδζηεζώκ πανμοζζάγεηαζ 

πθεμκ ςξ ζοιαμθμκ ηδξ Δπζημζκςκίαξ ημο ύθζηζύ ηόζιμο ιε ηδκ δδιζμονβόκ 

ηαί γςμβόκμκ δοκαιζκ. Eίκαζ ηό εεζμκ πμηόκ ηδξ αεακαζίαξ. Σμ μια 'Ηκδζώκ, 

ηό ΖΑΟΜΑ ηδξ Πενζίαξ, δ Αιανμζία ηαί ηό Νέηηαν ηςκ 'Δθθήκςκ ηαί μίκμξ 

ηςκ Υνζζηζακώκ ηαί ηςκ Ρμδμζηαονςκ. 

Eίκαζ άλζμκ πνμζμπήξ πόζμκ ζπμοδαίμκ νόθμκ παίγεζ μ άνημξ είξ ηήκ γςήκ 

ημύ Υνζζημο ηαί ημύ Υνζζηζακζζιμύ. Ο Υνζζηόξ δζαιμζνάγεηαζ ηόκ άνημκ ιε 

ημοξ ιαεδηέξ ημο. Καικεζ ηό εαύια ημο πμθθαπθαζζαζιμύ ηςκ άνηςκ ηαί 

δζαηδνύηηεζ άηζ μ άνημξ μύημξ είκαζ ηό ζςια ημο, ηαί όζηζξ θάβδ έλ αοημύ, εά 

επεζ ηδκ γςήκ ημο έκ αοηώ ηαί εά επεζ γςήκ αίςκζμκ. 

Ο άνημξ, ςξ παναβςβμκ ημο ζίημο, ιαξ εκεοιίγεζ ηαί ηά Μοζηήνζα ηδξ 

'Δθεοζίκμξ. όπμο μ ηόηημξ ημο ζίημο, εαπηόιεκμξ είξ ηδκ βδκ, επακδνπεημ έπί 
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ηδξ έπζθακείαξ αοηδξ, ςξ ζηάποξ απμηακ ιίεοςκ ηάξ δθζαηάξ αηηίκαξ ηαί 

ζοιαμθίγςκ μοης ηόκ εάκαημκ ηαί ηήκ άκάζηαζίκ. 

Καί μ Υνζζηόξ είξ ηό ηαηά 'ΐςάκκδκ Δοαββεθζμκ θέβεί : ( 'ΐςάκκ.Υζΐ ) " Αιήκ, 

'Αιήκ,θέβς οιΐκ, έάκ ιδ μ ηόηημξ ημο ζίημο πεμςκ είξ ηδκ βδκ απμεάκδ, 

αοηόξ ιόκμκ ιέκεζ. ’Δάκ δε απμεάκδ, πμθύκ ηανπόκ θένεζ " 

Κάεε ηί πμύ ηνώβμιεκ ή πίκμιεκ, εθεβεκ μ Φθαιιανζώκ ηαηά ημκ Δμνηαζιόκ 

ημύ  Ζθίμο είξ ηήκ 'Αζηνμκμιζηήκ ^Δηαζνείακ, είκαζ "Ζθζμξ. Ο άνημξ, δ 

ηονζςηενδ ημμθή ημο ακενώπμο. Δίκαζ Ζθζαηαί αηηίκεξ Τθμπμζδιέκαζ. "Οηακ 

εθεβεκ μ Υνζζηόξ, όηζ μ άνημξ είκαζ ηό αίια ημο ηαί μ μίκμξ ηό αίια ημο, 

δζεηήνοηηε ιζακ αθήεεζακ, ηδκ oπμίακ ιόθζξ ιεηά δύμ .πζθζάδεξ xνόκζα-

6icr.Ccrut)ccv ή , ζύβπνμκμξ Δπζζηήιδ 11.  

Ζ θζθμζμθζηή Λίεμξ,δ. ιεηααάθθμοζα ηόκ ιόθοαδμκ είξ πνοζόκ δζά ημο 

πονόξ, ακηαπμηνίκεηαί εζξ ηδκ ροπζηήκ ελανζίκ ηδκ εκώκμοζακ ηόκ άκενςπμκ 

ιε ηόκ Θεάκ, αύηδ ή ιοζηζηή έκκμζα δζά ημύξ Ρμ'μζηαονμοξ βίκεηαζ πδβή ηαί 

αθεηδνία πμθύ ααεοηένςκ ηαί εζςηένςκ ζηέρεςκ ηαί ζοθθμβζζιώκ. 

Καί αύημ ηά ζδιείμκ εκδζαθένεζ ηάκ 'Δθεοεενμηεηημκίζιόκ, μ μπμίμξ γδηεί ιίακ 

ενδζηείακ, ιίακ πίζηζκ, είξ ηδκ μπμίακ κά ζοιθςκμύκ μθμΐ μί άκενςπμζ. Καί 

εθόζμκ μ Υνζζηζακζζιόξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ενδζηεία παβηόζιζμξ, ενδζηεία 

ημο κέμο Νόιμο, ενήζηεία ηδξ αβάπδξ, είξ ηάκ 18μκ ααειόκ ημο ιεθεηά ημκ 

πνζζηζακζηόκ ζοιαμθζζιόκ. 

Οζ ηέηημκεξ επμιεκ εκ Ηδακζηόκ, ηήκ παβηόζιζμκ άδεθθμπμίδζζκ. Καί αύηό ημ 

Ηδακζηόκ ιαξ ζοιπίπηεζ ιε ηό άθδεέξ πνζζηζακζηόκ πκείια,  

,ζΜ πνμζπαεήζμοκ κά έιααεύκςιεκ είξ ηόκ πνζζηζακίηόκ ζοιαμθζζιόκ, δζόηζ 

δέκ πνέπεί κά θδζιμκώιεκ,όηζ οπάνπεζ ιία πνζζηζακζηή ιύδζίξ. Ο Υνζζηζακόξ 

απμηάζζεηαζ ημκ αηακά ηα δώνα ημο ηαί ηά ένβα ημο, όπςξ μ ηέηηςκ 

απμβοικμύηαζ άπό ηά ιέηαθθά ημο είξ ηό δίαζηεπηήνζμκ. Ο Υνζζηζακόξ άπαν-

κείηαί ηά ιάηαζα ηαί εθήιενα ηαί γδηεί ιέζα ημο ηήκ ααζζθείακ ημο Θεμύ, 

ακορώκ ηήκ ροπήκ ημο πνόξ ηό εεζμκ ηαί παθαίεζ δζά ηήκ ηεθεζμπμίδζζκ ημο 

ηαί άπμθύηνςζίκ ημο από ηάξ αηεθείαξ, όπςξ μ ηέηηςκ ηαηενβάγεηαζ ηόκ 

άηαηένβαζημκ ημο θίεμκ. Καί ακαβεκκαηαζ, ηαεανεείξ, είξ κεακ γςήκ ηαί 

εκαηεκίγεζ κέμκ θςξ  ημ θςξ ηό άκέζπενμκ, μπςξ ηαί μ ηέηηςκ. 

Ο άκαβεκκδεηίξ πνζζηζακόξ γεί πθέμκ ιίακ γςήκ, δ μπμία δεκ ημο ακήηεζ, 

ιεηέπεζ είξ ηήκ εείακ γςήκ ημο Κονίμο ημο, ημο Λοηνςημο ημο, όπςξ μ 

ηαηεζνβαζιέκμξ θίεμξ δζαηίεεηαζ είξ ηήκ επζηέθεζζκ ημο Μεβάθμο “Δνβμο, είξ 

ηήκ ακμζημδόιδζζκ ημο Ναμύ. 

Γοζηοπώξ ή πνζζηζακζηή ιοδζίξ ηαί ή Δζςηένα ημο δζδαζηαθία ηαθύπηεηαζ 

οπό ηό πακύ ηαί titpSilft. αδζαπέναζημο ζηνςιαημξ ημύ δμβιαηζζιμύ ηαί ημύ 

ενδζηεοηζημύ θακαηζζιμύ. 

Αοηήκ ηήκ ιύδζζκ πνμζπαεεί κά δμέζδ μ Ρμδμζηαονίζιόξ. Γζ' αύηόκ μί 

παναδόζεζξ ηαί μί δμβιαηζζιμί άθμνμύκ ηήκ ιαγακ ηςκ εύημθμπίζηςκ ηαί ηςκ 

αενμθόβςκ εεμθόβςκ. Ο Ρμδμζηαονζζιόξ παναιενίγεζ ηόκ κεηνόκ βνάιια 

ηαί ειπκέεηαζ από ηό γςκ πκεύια, ηό εονζζηόιεκμκ οπμ ημκ πμκδνμεζδή 

θθμζόκ ηςκ κεηνώκ ηόπςκ. 
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Καί δζ' αύηό αθέπεζ κά ακείγεζ ημ Ρόδμκ είξ ημ ηέκηνμκ ημο ηαονμύ. 

“Δηαζημξ ελδβεί άκαθόβςξ ηςκ πκεοιαηζηώκ ημο δοκάιεςκ ηα ζύκμθα ηα 

μπμία ημο μιζθμοκ ηαί ηόκ πνμηνέπμοκ κά ηνμπμπμζεί ηάξ άκηίθήρεζξ ημο, εθ' 

μζμκ ειααεοκεζ είξ ηδκ ιοζηδνζαηδκ έκκμζακ αοηςκ. 

Σμ Ρόδμκ επεζ ιεβάθδκ ζζςπδθήκ εοθνάδεζακ. Μαξ δζδάζηεζ, άθοπκίγμκ ιέζα 

ιαξ ηήκ δπώ ηςκ πανεέκςκ αθδεεζώκ, ηάξ μπμίαξ μύδείξ επεζ αηόιδ δζαηο-

πώζεζ ιε ηήκ ημζκήκ άκενςπίκδκ βθώζζακ. Ο Αηηζκμαόθμξ Αζηήν απμηαθύ-

πηεηαζ είξ ηόκ πναβιαηζηόκ Δηαίνμκ, ηόκ ενβαγόιεκμκ ιε άβαπδκ ηαί ιμπεμο--

κηα εζξ ηδκ επίηεολζκ ημο αμνάηou, μ ηαθθζηέπκδξ εηθνάγεηαζ δζά ηςκ πνςιά-

ηςκ ηαί ημύ ήπμο ηαί ιαξ ηάικεζ κά θακηαζεςιεκ εηείκα ηά όπμία είκαζ 

αδύκαημκ κα ζοθθάαςιεκ δζά ηςκ εεςνίςκ ηαί ηδξ παναηδνήζεςξ. 

Ζ ακενώπζκδ βκςζίξ άκαθένεηαί είξ ηδκ ιεθέηδκ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ ιμνθζηώκ 

όκηςκ ηαί πναβιάηςκ. 

ηδκ ενδζηεία δ ηαηακόδζζξ αοηώκ ηςκ ζπέζεςκ ηαεζζηά ηαηακμδηόκ εηείκμ 

ηό μπμίμ οπμαάθθεζ δ πίζηίξ. 

’Ζ πνμζπάεεζα ημο Μοζημο ηαί ίδίςξ ημο 'Ηππόημο Ρμδμζηαονμο ζοκίζηαηαί 

είξ ηδκ απμηάθορζκ ηδξ αθδεείαξ, δ μπμία οπμηνοπηεηαί εζξ ηδκ ενδζηεοηζηδκ 

πίζηζκ, δ μπμία ειπκέεζ ηαί εά ειπκέεζ ημοξ ακενώπμοξ. 

Ο θςηζζιέκμξ από ηό Ρόδμκ δέκ έπεζ αεααίςξ θύζεζ ηό ιέβα αίκζβια ηδξ γςήξ 

ηαί ημο εακάημο. ’Αηεκίγεζ όιςξ ιέ ζεέκμξ ηδκ θίββα ηαί βκςνίγεζ ηαθά πςξ 

ηίεεηαζ ηό αίκζβια. ’Avαπκέεζ ηό άνςια ημύ Ρόδμο, ηείκεζ άδεθθζηδ πείνα πνόξ 

ημύξ εζθζηνζκείξ πζζημύξ. Δκ πθήνεζ επίβκςζεζ μηζ η\ εδθααόί αοηώκ παεδηζ-

ηόηδξ άκηακαηθά ηό ακηζθέββζζια ιίαξ άθδεείαξ δζαπύημο ηαί ηεηαθοιιέκδξ 

από ηδκ ποηκδκ μιίπθδκ ηδξ άκενςπίκδξ άδοκαιίαξ ηαί δζζείδαζιμκίαξ. 

Σμ ακηζθέββζμια αοηό ίμςξ δέκ είκαζ ηό αθδεζκόκ θςξ, δέκ δζαθένεζ όιςξ ςξ 

πνμξ ηόκ μοζίακ, δζόηζ ηό Φςξ είκαζ έκ ηαζ ιόκμκ, Σό Φςξ ηό θςηίγμκ πάκηα 

άκενςπμκ ενπόιεκμκ είξ ηόκ ηόζιμκ. Καηά ηόκ Δοαββεθζζηήκ Ηςάκκδκ,ηό 

Φςξ αοηό είκαζ μ Λόβμξ. Ο ςηδν, μ μπμζμξ ήθεε κά κζηήζεζ ηά ζηόηδ. Αοηό 

ηό θςξ, μ Λόβμξ, μ ςηήν δζά ηόκ ημζκόκ πίζηόκ ηόκ αιοδημκ, είκαζ βκςζηόξ 

ςξ μ επί ημο ηαονμο ηανθςεείξ ηαί ιανηδνύζαξ. Γέκ είκαζ πμίδηζηόηενμκ κά 

ηόκ θακηαζεςιεκ ςξ Ρόδμκ Ov-otaav ηαί άηηζκμαμθμύζακ είξ ηό ηέκηνμκ ηδξ 

οθμπμζόζεςξ ηςκ άκενςπίκςκ αδοκαιζώκ,πνόξ ηδκ αθήεεζακ. 

Ο Ρμδμζηαονζζιόξ θςηίγεζ ηαί πκεοιαημπμζεί, άλίαπμζεί ηδκ πίζηζκ. 

Πνμενπόιεκμξ από ηόκ Υνζζηζακζζιόκ, ηόκ επεηηείκεζ ηαί ηόκ δζεονοκεζ, ηα όκ 

ηαεζζηά παβηόζιζμκ εεηζηά, Οπμηε θεζιδν-ηζηά» 

Ο Ρμδμζηαονζζιόξ δεκ είκαζ δόβια πνόξ δζδαζηαθίακ ή ιοζηζηόκ πνόξ 

ημζκμπμίδζζκ είξ μιάδα ακενώπςκ θεβμιέκςκ, ηοπζηώξ, Ρμδμζηαύνςκ. 

Δηείκμζ μζ μπμίμζ εέθμοκ κά ειααεύκμοκ είξ ηόκ Δζςηενζζιόκ ημο, ηδκ μοζίακ 

ημο, μθείθμοκ κά ενβαζεμοκ, ιόκμζ ή ηαηά ιζηναξ μιάδαξ, εκ απμθύης 

ήζοπία ηαί ιοζηζηόηδηζ. 

Πθδζζάγμιεκ ημ ζδεςδεξ, ημ ζδακζηόκ, δζά ηδξ αόηκμο ενβαζίαξ ηαί ηδξ αδζα-

ημπμο ειιμκήξ ηαζ πνμζδθςζεςξ είξ ηδκ ιόθζξ δζαβναθμιέκδκ πνό ήιςκ 

αηναπόκ, ζδιείμοκηεξ ιζηνακ ιέκ, εθαπίζηδκ, αθθά ζοκεπή πνόμδμκ είξ ηδκ 
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πνόξ ηά έκδμκ μδμζπμνίακ. Σεθεζμπμζμοκηεξ ηόκ Δαοηόκ ιαξ, αήια πνόξ 

αήια. Καί ιδ ζηαιαηςκηεξ πμηέ ζηακμπμζδιέκμζ. Γζόηζ ηαί ημ παναιζηνό 

ζηαιάηδια εα ζζμδοκάιεζ ιέ επζζηνμθήκ είξ ηδκ αθεηδνίακ. 

Ο άθδεδξ Ρμδόζηαονμξ είκαζ ζπακίςηενμξ ηαί από ηόκ άθδεδ Υνζζηζακόκ. 

Γοκάιεεα μιςξ κ’ απμηηήζμιεκ ζοκείδδζίκ νμδμζηαονζηδκ παναιέκμκηεξ 

πνζζηζακμί ιέ ηαηακόδζίκ, εθεύεενμζ ηςκ δμβιαηζηώκ δεζιώκ. 

Ζ εύβεκήξ θζθμδμλία ημΰ ’Ηππόημο ημο έκ ης ηαονς Ρμδμο είκαζ κά 

ηαηακμήζεζ ηαί έιααεοκεζ είξ ημκ εζςηενζζιόκ ηςκ ενδζηεζώκ. Νά δζαπςνίζς 

ημ ακώηενμκ πκεύια ημ οπμηνοπημιεκμκ είξ αοηάξ ηαί κά θεάζεζ είξ ηδκ 

θςηεζκήκ ενδζηεοηζηόηδηα ηςκ πναβιαηζηώκ ζμθώκ ηαί πζζηώκ. 

Ζ θζθμδμλία αοηδ δεκ πνέπεζ κά είκαζ λέκδ δζά ημύξ Ρμδμζηαύνμοξ, μί μπμίμζ 

ηεθμοκ ημκ ιοζηζημκ δείπκμκ ηαί ζπμοδάγμοκ ηήκ ιοζηζηή έκκμζα ημύ I.N.R.I. 

Γεκ εεςνμύκ ημύξ έαοημύξ ηςκ ζμθμύξ ηαί ηαηόπμοξ ηήξ ηεθείαξ βκώζεςξ, 

ιαεδηεύμοκ ιέ αοηάξ ηαί ηαπεζκμθνμζύκδκ ηαθθζενβμύκ ημ αίζεδια ηδξ 

αοηαπανκδζίαξ, ημ ζοιαμθζγόιεκμκ δζά ημο Πεθεηάκμξ ηαί δίπςξ ημκ πανα-

ιζηνόκ ζηεβκύκ δμβιαηζζιμκ δνμοκ ηαί ζηέπημκηαζ ςξ Αθδεείξ ζππόηαζ, ακα-

γδημύκηεξ ηδκ μθίακ, ίκα δζ' αοηδξ απμηηήζμοκ ηδκ ζζπύκ πνμξ ηαηάηηδζζκ 

ημύ Κάθθμοξ. 

Ζ Πίζηζξ ηςκ δέκ είκαζ ηοθθή, δ Δθπίξ ηςκ θμβζηή ηαί ή Αβάπδ ηςκ ακζδζμ-

ηεθήξ ηαί Απένακημξ. Πζζηεύμοκ δζόηζ δζαζζεάκμκηαζ ηαί ηαηακμμύκ. 

Δθπίγμοκ δζόηζ επίεοιμύκ ημ Καθόκ ημύ μπμίμο μ ηεθζηόξ ενίαιαμξ είκαζ 

ελδζθαθζζιέκμξ. 

Καί αθμζζμοκηαζ είξ ηδκ πνμαβςβήκ ημύ εαοημύ ηςκ ηαί ημο πθδζίμκ, ηόκ 

μπμίμκ αβαπμύκ ιέ μθδκ ηήκ ροπήκ, δίπςξ κά πενζιέκμοκ ηαιιίακ ακηαπό-

δμζζκ, 

Δάκ ιάεςιεκ κ' αβαπώιεκ ημκ Θεό, δ εεμπμίδζίξ ιαξ δέκ είκαζ δύζημθμ, κα 

εεςνδεεί ςξ πναβιαηζηόηδξ. Σόηε ιόκμκ εα ακεύνςιεκ ημκ Απμθεζεέκηα 

Λόβμκ, όηακ ακαπθάζζςιεκ ηαί πναβιαημπμζήζςιεκ ιέζα ιαξ ηδκ Πίζηζκ, 

ηδκ ζηδνζγμιέκδκ είξ ηδκ πνμζςπζηήκ πνμζπάεεζακ ηαί ενβαζίακ, ηδκ 

Αβάπδκ δ μπμία ακμίβεζ δζάπθαηα όθεξ ηίξ πόνηεξ, πμύ θένμοκ είξ ηδκ Δθπίδα 

ηήξ Αεακαζίαξ.  


