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ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 

Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Ό Μπουκουβάλας ό Μικρός κ1 ό Κλης τοϋ Τσαγγαράκη 

κι ό Νϊκος τοϋ Βρανά, 

Σάββατο βράδυ κάποτε, τόριχναν στό μεράκι 

στοϋ Βλάχου κουτσοπίνοντας κρυφά. 

Κι ώς ησανε άρχοντόποι.1λα κι oi τρεις, στό κέφι άπάνω 

στέλναν γιά τά βι(?λιά 

καί μές σέ λίγο βλέπανε τόν Κατσαρό τόν Πόνο 

καί πίσω τό Θανάση Μπαταριά. 

Κι άμέσως μέ τό βιολιτζή καί μέ τό λαουτιέρη 

καί μ' εναν πιφιρτζή, 

γιά τό βελούχι κίναγαν τοϋ Κώστα Καλιαντέρη, 

πού σίγουρα τόν εϋρισκαν έκεϊ. 

Κι ό Κώστας, λαγοκοίμητος πάντα μές στην ποδιά του, 

τούς δέχονταν όρθός 

καί τό τραπέζι έτοίμαζε πρός τ' άρμυρίκια κάτου, 

στης απλας λιμνοθάλασσας τό φως. 
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Κι ώς νό στρωθεί καί νό σιαχτεί, καί νό συγκαιριστοϋνε 
τ· όργανα, σιγαλά, 

τό λιανοτράγουδα άρχιζαν, τό γιαρεδάκια, όποϋναι 
καθώς τό προσανάμματα στη_ στιά. 

Μό στό τραπέζι ώς κάθονταν κι άνοιγεν ή φωνή σου, 
μεγάλε Μπαταριά, 

στό τρίτο κρασοπότηρο πουλιά τοϋ παραδείσου 
ξυπνούσανε κι άηδόνια στό κλαριά. 

Καί λίγο-λίγο ώς γύριζες μες στό τραγούδι -ώ θάμα!
παλληκαριές, καημούς, 

τ· άρματωλίκι άνέβαζες καί την αγαπη άντάμα 
στ' άστέρια, στό φεγγάρι, στους θεούς. 

Κι έκείθε που δεν έφτανε κανένας, κι ή άνάσα 
πιάνονταν ώς κι αύτή, 

κι έκείθε, άλέγρα παίζοντας, σκαλί-σκαλί, τά μπάσα, 
κατέβαινε ή γαλιάντρα σου ή φωνή. 

Κι δπως έτύχαινε συχνό σε τέτοια γλέντια ν9ναι 
καλοκαιριού χαρά, 

κι ό κόσμος έξω, τό νερό κι οί κάμποι νό εύωδάνε 
κι δλα μαζί νό σπρώχνουν δυνατό 

καί την πιό λίγο άνάθαρρη παρέκει νό πατήσει, 
ν· άκούσει καί νό <Sεί, 

δεν έμενε είκοσάχρονη που νό μην ξεπορτίσει 
καί χήρα νιό ατό δρόμο νό μή βγεί. 

Κι δσες άκόμα, οί όπλερες, δεν βόλειε νό φτερίσουν, 
σε μάντρες καί σε αύλες 

τό κοχυλάκια αύτάκια τους στηλώναν νό γροικήσουν, 
τό μάτια τους νό ρίξουνε σαϊτιές. 

Καί τό τραγούδια, άέρηδες δροσιάς μαζί καί λαύρας, 
-ό δόλιος ό σεβντάς!-

πότε τίς φλόγες έφερναν καί πότε μιάς άνάβρας 
τό ράντισμα στό φύλλα της καρδιάς. 

Μό έκεί που πέλαγο ή φωνή σάλευε πιό τό φρένα, 
κι ό πλανταγμένος νοϋς 

ποϋ πήγαινε δεν ι'jξερε, με τό φτερό χαμένα 
σ· άναθυμιες καί πόθους ώκεανούς, 

1983 
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καθώς ή νύχτα έθάμπιζε καi της αύγης ή χάρη 
σπίθιζ' άντικρινά, 

ξάμωνε ό Μπαταριάς μεμιάς καi πέταε τό δοξάρι, 
μέ τό στερνό του βόγγο, ατά νεpά. 

Κι άσηκωμένος, γνεύοντας νά έτοιμαστοϋν καi ol όλλοι 
καi σκύβοντας ατούς τρείς 

νιόβγαλτους καλεστάδες του, ποϋχανε τό κεφάλι 
γεμάτο άπό καπνούς άποβραδύ� 

τούς έλεγε ξενέρωτος πώς δεν ηταν ή τάξη, 
πρωί καi Κυριακή, 

νά δοϋν παιδιά πού τόχανε μή βρέξει καi μή στάξει 
μπλεγμένα ατά βιολιά καί ατό κρασί. 

Κι ένώ τούς ελεγεν αύτά κι ο1 γύρω παρωρίτες, 
σάν σ· ύπνοφαντασιά 

πέρναν τό δρόμο τοϋ γιαλοϋ ol άπανωπαζαρίτες, 
κι οί κάτω τά ντερσέκια τά στενό, 

μέσα στ' άνόφλογο τό φώς όρχιζαν κι ο1 καμπάνες, 
πού φάνταζαν χρυσές, 

καi τά κορίτσια έμπαίνανε νά κοιμηθούν κι ο1 μόνες 
ξαλλόζανε νά πάν στiς έκκλησιές. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ 

Τό δένδρο της γνώσης 

Πορεύου μέ δειλά βήματα 
γιά τό δέντρο της γνώσης 
Kai σάν φτάσεις έκεί 
μή βιαστείς τους καρπούς του νά δρέψεις 
Στοχάσου πώς: 
στιφή καi πικρή είναι ή γεύση της γνώσης. 

Γνώθι σεαυτόv 

Ό όγνωστος που κατοικεί 
στά μύχια της ψυχής μου 
είναι ό έαυτός μου. 

Κι αν δεν τόν γνώρισα άκόμα 
είναι που ό δρόμος της αύτογνωσίας 
περνάει άπό τά στενορύμια της συνείδησης. 

Μά κι όν φτάσω ποτέ στην πύλη 
στό βάθος της συνείδησης 
όγρυπνος φρουρός θά στέκει ό 'Άργος, 
που τόνε λένε πάθη, έγωϊσμός, άμάθεια, 
προλήψεις 
καi που δέ δίνει τό κλειδί της πόλης 
παρά σέ κείνον μονάχα που κατέχει 
τή γνώση. 

1983 
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ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 

~ 

της 

Τό Κοιμητήρι 

μικρής μας πόλης 

Καιρούς βρισκόμαστε θαμμένοι 

σέ ξεχασμένο κοιμητήρι έρημικό 

Κανείς δεν έρχεται ως έδώ νό θυμηθούμε 

τό χαμένο μονοπάτι πού 'χει φράξει όπ' τό κουφάγκαθο 

κι ή πέτρα τοϋ ϋπνου μας έγινε ξέξασπρη 

κάτω άπό φώς τυφλό. 'Αφουγκραζόμαστε 

τό σύρσιμο της σαύρας στiς ξερολιθιές 

ιϊ την ότέρμονη φθινοπωριάτικη βροχή 

σόν χαμηλώνει ιϊ δυναμώνει κι όξαφνα σταματά 

Έτσι καταλαβαίνουμε την άλλαξοκαιριό 

Μαντεύουμε δτι πηρε νό φυσά 

�γεμίζει τότε ψίθυρους τό κοιμητήρι 

Λέμε ... «Σηκώθηκε όνεμος ψηλό στό λόφο ... » 

καi ξαναθυμόμαστε. 

11 

'Ένα φάντασμα θολό άπό βροχή 

κρέμεται πάνω άπ' τό ποτάμι 

λυώνει σιγά καi ξαναγίνεται άπ' την άρχή 

Τό μάτια μας μένουν όρθάνοιχτα σόν ξαναθυμόμαστε 

Μέσα τους πέφτουν οί μέρες καi χάνονται 

ή άτέρμονη πέφτει βροχή 

Σωπαίνουμε, ύπομένουμε, ύπομένουμε 

άκόμα τό δεντρίσιο μας αίμα μας τυραvνει. 

111 

Σε μιόν όλλη πιό μακρινή έποχή 

βγαίνει τό παγωμένο φεγγάρι 

Άργό κυλώντας μέσα άπό τό νέφη 

σέ κύματα όρρητης σιωπής δλα τό λούζει 

Τόση σιωπή πού άκοϋς τό φώς νό στάζει άπό τό φύλλα 

νό περπατά πάνω στη χλόη. 

149 
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ιν 

Της χειμωνιάς φέγγος λευκό 
με τού χιονιού τά δάχτυλα μός ψαύει 
Στiς κόγχες τους μαράθηκαν τά μάτια μας 
-όνθη τού ϋσωπου - τά'καψε ή παγωνιά
τά ·πηξε ό ηλιος σ· όλατόπετρα
τά χτύπησε ή λάμψη της μέρας
μέ τύφλωση. · Η νύχτα άπέραντη
τώρα άκουμπό γιατρευτικά
δάχτυλα δροσερά στα βλέφαρά τους.

ν 

'Ακούγεται ό ψίθυρος τού νερού που χάνεται 
μέσα στη γη. Κειτόμαστε 
κάτω άπό τό νερό τού ϋπνου 
Ή λήθη είναι ενα ποτάμι 
άπό τραγουδιστό νερό 
κυλάει μέσα στόν ϋπνο μας. 
Πλημμυρισμένα μέ ϋπνο 
τ' αύτιά μας καi τά μάτια μας σκεπάζονται 
άπ' τό τραγουδιστό νερό 
άπό τόν ηχο της άτέρμονης βροχrϊς 
-άθώρητη ή δύναμη τού νερού
άθώρητη ή δύναμη τού καιρού-:-
Κάτω άπ' τό έπίμονο τυφλό ψιχάλισμα
γινόμαστε πηλός που περιμένει
νά ξαναπλαστεί.

1983 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

CO Σταυρός τού ,Ιησού 

καί τό καθήκον της χαράς 

151 

Κι ηρθεν ό Θωμάς καi τοϋ έδειχνα τόν τύπο τών καρφιών μου κι 
έβαζε τό χέρια του πάνω στ1ς πέντε τiς ούλές μου, γιό νό δεί καi 
με τών χεριών τό μάτια καi νό φαντασθεί τiς Σταυρικές πληγές 
μου κι έλεγα πώς πραγματικός θάνατος ούσιαστικό δεν ύπάρχει 
καi γι' αύτό δς μή βελονίζουμε τiς ήμέρες μας με τού θανάτου τό 
όγκάθι, γιατί ζωή σημαίνει μιό διαρκή καi πορφυροστόλιστη όνα
στάσιμη 'Ημέρα. Κι έλεγα όί<όμη στό Θωμά νό προσέξει στη δεξιά 
μου την πλευρό την εϊδηση τής στρατιωτικής τής Λόγχης. 'Έπειτα 
στέγνωνα τό δάκρυα τό πικραμένα τής Μαρίας καi παρηγορούσαν 
τiς Μυροφόρες με τό κήρυγμα τής 'Ανάστασης ol τρομαγμένοι 
στρατιώτες, φύλακες τής ταφής μου, σήμαντρα τής δικής μου 'Έ
γερσης κι ενας έκτακτος άγγελος με τή λευκότητα τού χιονιού νό 
δείχνει πώς ό θάνατος ηταν μιό κούφια κι άδειανή κούκλα. Κι έ
πειτα πήγαινα κι όκουγα τ' άηδόνια με τό κελαηδήματα τiς πράσι
νες, τiς φουντωμένες ρεματιές τους νό πλουτίζουν. 

Κι έμείς Σε παρακαλούσαμε, Ίησού γλυκέ μας, ψηλάφιζε, ώ 
ψηλάφιζε τό κάθε μας σκοτάδι καi μεταμόρφωνέ το σε φώς, με 
την παντοτινή Σου την Άφή ψηλάφιζε, ώ ψηλάφιζε την άνησυχία 
μας καi κάνε την γαλήνη. 
(Κάνε μας νά πούμε στόν παραλογισμό μας ενα σταθερόν «"Αλτ»). 
Σύ πού θυμόσουν πάνω στό Σταυρό σου νά γίνεσαι πάλι ενα παιδί 
γεμάτο ροκανίδι καi κρυφτούλι και νό γυρίζεις. Τό βράδυα με τό 
ξεφωνητά των χελιδονιών στό σπίτι σου κι έπειτα σάν μεγάλωσες 
φώναζες τό φως και πλημμυροϋσε τό μάτια τού τυφλού, πολλα
πλασίαζες τούς πέντε όρτους καi τό δύο ψάρια γιό νό χορτάσουν 
πέντε χιλιάδες άκροατες Σου καi πρόσεχες πολύ άπό μικρό κιόλας 
παιδί τό ριγμένα των πουλιών αύγά με τό κενό τους κέλυφος νά 
ένθυμίζουν πώς έτρεφαν «έν δυνάμει» σχέδια φτερών ν' άνθίζουν 
στόν ούρανό τους, βοήθησέ μας νό πιστέψουμε στην άδερφότητα 
δλων τών άνθρώπων, γιό ν· άποφύγουμε την Κυριαρχία τού Κα
κού, Βοήθησέ μας έσύ δπου κάποτε περπατούσες σε τρικυμισμέ
νους λόφους των κυμάτων, γιό νά μάς διδάσκεις τόν αύτοέλ!Ξγχο 
καi την έμπιστοσύνη μας στην 'Ημέρα. 
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Ξεχείλιζε τό τεντωμένο Σώμα σου μέσα στό σταυρωμένο πόνC? 
του σαν ποταμός την κοίτη του, για νά καρφώσεις στα Σύμπαντα 
την κραυγή Σου «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μ· έγκατέλειπες;». Τότε 
φανταζόσουν πώς κατέβαινες άπό τό Σταυρό και γινόσουν παιδi κι 
άκουγες στα πευκόδασα μελισσοσμάρια νά μελισσοβουίζουν τά 
πρωινά, κατέβαινες άπό τό Σταυρό Σου και μας φώναζες σε μάς 
τούς ταπεινούς κι άδικημένους νά χαίρεστε, νά χαίρεστε, νά προ
σπαθείτε νά χαίρεστε, νά χαίρεστε, αύτός εΤναι ό πιό Ιερός μου λό
γος σαν ενα δροσερό νερό μέσα στό λιοπύρι τού καλοκαιριού, νά 
χαίρεστε. νά χαίρεστε, νά παίρνετε αύτό τό καθήκον της χαράς 
μέσα σ· δλους τούς διαδρόμους τού Χρόνου, νά χαίρεστε εΤναι ό 
πιό καθοριστικός καi κατοικημένος μου Λόγος, σ· δλους τούς δια
δρόμους τού Χωρόχρονου νά χαίρεστε, νά χαίρεστε, νά χαίρεστε 
καθημερινά καi μέσα στη λύπη σας άκόμη θέλω νά'ναι μάς φώνα
ζες ή πιό κατοικημένη καi γνήσια όρθια πάντοτε 'Εντολή Μου κι 
αύτη την έντολή μου θέλω πιστά, πολύ πιστά νά την κατοικήσετε. 
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Στα 1 50 χρόνια 

άπό τόν θάνατο τού Δημ. Γαλανού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (1760-1833) 

Γεννήθηκε στάς 'Αθήνας. Μαθήτευσε στάς 'Αθήνας, Μεσο
λόγγι, Πάτμο. Π ηγε οlκοδιδάσκαλος στην Καλκούτα, "δπου μελέτη
σε Σανσκριτικά. Άπεχώρησε στό Μπενάρες, δπου έζησε 40 χρό
νια κοντά ατούς σοφούς Βραχμάνες, ol όποίοι τοϋ μετέδωσαν τή 
σοφία τους. Μετέφρασε άπό τά Σανσκριτικά σημαντικά έργα της 
ίνδικης φιλοσοφίας. Με τήν έπψέλεια Γεωργίου Τυπάλδου, 'Εφό
ρου της Δημοσίου Βιβλιοθήκης, έξεδόθησαν τά πιό κάτω βιβλία, 
με προλεγόμενα Γ. Τυπάλδου καi σημειώσεις Δημ. Γαλανού: 

1845 Πρόδρομος (Συλλογή γνωμικών) 
1847 Βαλαβαράτα 
1 848 Γιτά η Θεσπέσιον μέλος 
1850 Ραγγοϋ - Βάνσα 
1851 Ίτιχασασαμουτσαϊα 
1851 Χιτοπαδάσσα 
1853 Δουργά 

(Βλέπε περισσότερα στόν ΙΛΙΣΟ έτους 1959 η στή s· έnιλογή 1959-1962) 

Περικοπές άπό τό βιβλίο Μήτις 

Εύχερώς μεν πείθεται ό άπλοϋς καi άμαθής εύχερέστερον δε 
ό εύμαθής καi πολυμαθής τόν δ' όλιγομαθη καi δοκησίσοφον, 
ούδ' αύτός 6 πάνσοφος Βραχμάς καταπείσαι δύναται. 

'Όστις τούς άγαθοποιοϋντας άγαθοποιεί, τούτψ όποία άρετή η 
έπαινος; δστις δέ τούς κακοποιοϋντας άγαθοποιεί, ο6τος άγαθός 
ύπό τών άγαθών καλείται. 

Οϋτε ή μήτηρ, οϋτε ό πατήρ, οϋτε ό άδελφός, οϋτε 6 υiός η ή 
θυγάτηρ η οί οίκεiοι, συμπορεύονται τ½-> θανόντι, άλλό μόνα τά 
άγαθά έργα. 

Τίνος έστi μήτηρ; τίνος πατήρi τίνος υίός; τίνος γυνή; έν όλ
λαις καi όλλαις γεννήσεσιν όλλοι καi όλλοι έσονται. 
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Καί άποθανόντος τού άνθρώπου είκών μένει έν γrj καί μνήμα 
τά έξης: τό σύγγραμμα, δ συνέγραψεν· ή λίμνη καί τό φρέαρ, δ 
έποίησε- τά δένδρα, δ εφύτευσε, καί 6 άγαθός υlός, δν έγέννησε. 

Καί 6 γέρων καi παλιός την τρίχα συλλεγέτω μάθησιν· ού γάρ 

τιμάται τοσούτον 6 πολύπλουτος, δσον 6 πολυμαθής. 

Ούκ έστιν όμοία ή σοφία καi ή βασιλεία 6 μέν γάρ βασιλεύς 

έν τrj ίδία χώρςι μόνον τιμάται καί δοξάζεται, ό bέ σοφός παντα

χού. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 

Τό μήνυμα του Γολγοθά 
Τετέλεσται ... ήκούσθη ώς ύστάτη κραυγή άπό τό στόμα τού 

'Ιησού είς τόν λόφον τού Γολγοθά, δπου ό τυφλός άνθρώπινος 
φανατισμός τόν είχε άναβιβάση έπί τού σταυρού, ώς τόν τελευ
ταιοv τών κακούργων. 

Τετέλεσται τό μαρτύριον, ό άγών τού Καλού έναντίον τού Κα
κού, τής 'Αληθείας κατά τού Ψεύδους καί ή πάλη τού Φωτός κατά 
τού Σκότους. 

Τετέλεσται μία ζωή πού κατηναλώθη διά τόν πλησίον καί τά 
πάντα έθυσιάσθησαν είς τόν βωμόν τής ύπέρ τών αλλων άγάπης. 

Συνεχείς προσπάθειες μέ παραβόλές, διδασκαλίες καί τήν 
ύπερτάτην θυσίαν εφεραν είς τόν παραπαίοντα πλανήτην μας τό 
Μέγα Μήνυμα (( Ά γαπάτε Άλλήλου·μ 

'Ησύχαζε έν τιj Βασιλεί9 σου 'Ιησού Ναζαρηνέ! Ό Ναός, τού 
όποίου τά θεμέλια εθεσες διά τού λόγου καί τής θυσίας σου, ό

Ναός τής άναγεννηθείσης άνθρωπότητος, έγείρεται μεγαλοπρε
πής. 

Ή Παγκοσμία 'Ισότης, Δικαιοσύνη καί 'Αδελφότης ας άποτελέ
σουν τούς τρε.[ς βασικούς στήλους πού θά στηρίξουν τό Μέγα 
'Έργον. 

Τετέλεσται! δχι δμως στήν 'Αλήθεια, άλλά είς τά άνθρώπινα 
πάθη πού συνταράσουν τόν ανθρωπον καί έμποδίζουν τούς 
όφθαλμούς νά ίδούν, τά ι!Jτα νά άκούσουν καί τήν διάνοιαν νά άν
τιληφθή. 

Ά γαπάτε 'Αλλήλους. .. μόνον τότε θά δυνηθώμεν νά άναφω
νήσωμεν άπό βάθους καρδίας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ. 
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ΝΙΚ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Έπιφυλλίδες τής «ΠρωΤας)) 28/11 /32 

!!Η φενάκη της Φιλανθρωπίας 

'Ένας άπό τούς πλέον φανταχτερούς καρπούς της νοοτροπίας, 
πού έπικρατεϊ στας σημερινός «πολιτισμένος» - δπως λέγονται
κοινωνίας, είναι ή Φιλανθρωπία. 

Είς τάς παλαιοτέρας έrτοχάς ό δρας αύτός δέν ύπηρχε κάν μέ 
τήν έννοιάν του τήν σημερινήν. Φιλάνθρωποι έλέγοντο τά μυθο
λογικά όντα, πού έθεωροϋντο άνώτερα άπό τούς άνθρώπους, 
τούς όποίους άγαποϋσαν. Ό Προμηθεύς ώνομάζετο «Φιλάνθρω
πος Τιτάν», γιατί έφερε στούς άνθρώπους τή φωτιά τοϋ 'Ολύμπου, 
άπό τήν άγάπη πού είχε γι· αύτούς, άγάπη πού, κατά τόν μϋθον, 
τόν έκαμε ν' άψηφήση τοϋ Διός τήν όργήv. «Φιλάνθρωπος» χαρα
κτηρίζεται άπό τούς Χριστιανούς ό Θεός: «ώς άγαθός και φιλάν
θρωπος θεός ύπάρχεις ... » Άλλα κανείς δέν έφαντάζετο όλλοτε, δτι 
ητο δυνατόν νό όνομασθδ φιλάνθρωπος !Ξvας όνθρωπος διά τόν 
λόγον, δτι άγαπό τούς συνανθρώπους του. 'Όχι, βέβαια, διότι οί 
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ανθρωποι άγαποϋσαν τότε τούς συνανθρώπους των. Κάθε αλλο. 
Kai τότε, δπως καi σήμερα αλλως τε, κάθε ανθρωπος, κατά κανό
να, έθεωροϋσεν δλους τούς αλλους σχεδόν ώσάν έχθρούς, πρός 
τούς όποίους ήταν άναγκασμένος νά άμφισβητήσr;� τό δικαίωμα 
της κτήσεως δσον τό δυνατόν περισσοτέρων άγαθών. Αύτό σήμε
ρον «έξευγενίζεται» φραστικώς με τόν δρον βιοπάλη, πού νομιμο
ποιεί στό μυαλό της τωρινής κοινωνίας τόν αγριον, τόν έξοντωτι
κόν άνταγωνισμόν, πού χαρακτηρίζει γενικώς τάς σχέσεις τών άν
θρώπων -τών πολιτισμένων, δπως λέγονται, άνθρώπων- μεταξύ 
των. "Άλλοτε, δμως, ol ανθρωποι ήσαν εlλικρινέστεροι. Ε1χαν τό 
θάρρος νά δείχνωνται δπως ήσαν. "Αν σήμερα αlσθάνωνται ol αν
θρωποι τών καθεστώτων πού έπικρατοϋν την άνάγκην νά καμου
φλάρουν μερικός πραγματικότητας με δρους εύφημισμοϋ, αύτό 
σημαίνει, δτι κατά βάθος νοιώθουν, fi διαισθάνονται, την άναξιότη
τα αύτών τών πραγματικοτήτων, πού δεν έννοοϋν, έν τούτοις, νά 
τάς καταργήσουν. Κάποτε μάλιστα -συχνότερα ϊσως άπ' δσον 
φαίνεται- ή διαίσθησις fi ή κατανόησις μιας κοινωνικής άναξιότη
τος δεν είναι ύποκειμενικη γι' αύτούς πού την δέχονται καi την έκ
μεταλλεύονται; εiνε άντικειμενική· πηγάζει, δηλαδή, άπό την άντί
ληψιν, την καθαρήν, της έξεγέρσεως της μεγάλης μάζας τών θυ
μάτων αύτης της έκμεταλλεύσεως. Kai τότε, γιά τούς έκμεταλλευ
τάς, οί δροι οί εύφημιστικοi γίνονται άναγκαίοι ώς τακτικη άμύνης. 

Αύτό συνέβη καi με την Φιλανθρωπίαν. 

* 

* * 

Είς παλαιοτέρας έποχάς, κατά τάς όποίας ή άνθρώπινη έκμε
τάλλευσις ητο είλικρινεστέρα καi εiχε τό θάρρος της ύπάρξεώς 
της την έποχήν, δταν ή δουλεία ητο θεσμός δταν, γιά νά δικαιο
λογηθ� ενας πόλεμος, έφθανε νά τόν κηρύξΙJ κανείς έν όνόματι 
τοϋ Θεοϋ του -δπως άλλως τε καi σήμερα ol άρχηγοi τών λαών, 
πού τούς σπρώχνουν στην άλληλοσφαγην γιά τά συμφέροντα τών 
μεγάλων έκμεταλλευτών, έπικαλοϋνται, ό καθένας χωριστά, την 
εύλογίαν τοϋ Θεοϋ του γιά την ώραίαν έπιχείρησιν· δταν ό νικητης 
fi έσφαζεν, άπλούστατα, δσους έπιανεν αίχμαλώτους, fi τούς έπέ
τρεπε νά έξαγοράσουν την ζωήν των με πλούσια λύτρα- δταν ol 
μεγιστάνες δεν εiχαν καμμίαν άνάγκην νά δώσουν λόγον γιά την 
ζωην τών ύποτελών των· δταν κανείς δεν ήσθάνετο την άνάγκην 
νά ένδιαφερθδ γι' αύτόν πού έπέθαιvε άπό την πείνα στό κατώφλι 
τοϋ άρχοντικοϋ πύργου καi ol παπάδες έδίδασκαν στους «όχλους», 
δτι ό Θεός τούς έπλασε κακομοιριασμένους γιά νά τούς δοκιμάσr:� 
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καί νό τούς όνταμείψι:J, αν ύπέμεναν την όθλιότητά των χωρίς 
γογγυσμούς, μέ την βασιλείαν τών ούρανών (πράγμα, πού δέν έ
παυσε νό συμβαίνr:� καί σήμερα)· κατά τός παλαιοτέρας - καί όχι 
πάρα πολύ παλαιοτέρας- αύτός έποχάς, ό δρας «φιλανθρωπία» θό 
ήταν άκατανόητος. 

- Φιλανθρωπία; θό ρωτούσαν μέ όπορίαν γνησιωτάτην ol
κρατούντες έκείνης της έποχης τί θό πη «φιλανθρωrτία»; Αύτό εΤ
νε ενα άπό τά έπαγγέλματα τού Θεού. 'Εμείς δέν άνακατευόμαστε 
στίς θεϊκές δουλειές. Ό Θεός εiνε πάνσοφος, καί τά λοιπά. Ξέρει 
τί κάνει. "Αν έπλασε καί δυστυχισμένους όνθρώπους, μέ τί δικαίω
μα θά έπέμβουμε έμείς γιά ν' όλλάξουμε την τύχη τους; Ό Θεός 
μας «τά πάντα έν σοφί9 έποίησεν». «ΑΙ βουλαί αύτού όνεξερεύνη
τοι». 

Σήμερον ή έκμετάλλευσις εiνε πολύ γενικωτέρα, πολύ περισ
σότερον σύνθετη, πολύ άγριωτέρα. Καί, μά την άλήθειαν, θό η
σαν εύτυχισμένοι οί κρατούντες στα κοινωνικά καί οίκονομικα κα
θεστώτα μας, αν τούς ητο δυνατόν νά σταθούν άπέναντι τών 
πλέον καταφανών συνεπειών αύτης της έκμεταλλεύσεως όνθρώ
που άπό όνθρωπον μέ την ίδίαν κυνικην είλικρίνειαν των παλαιο
τέρων όμοτίμων των. 'Όταν, δμως, τά θύματα της έκμεταλλεύ
σεως άποκτούν συνείδησιν τού άνθρωπίνου δικαιώματός των, τό
τε εiνε άνάγκη έπείγουσα νά καθελκυσθη στόν ώκεανόν τού πλή
θους ενα φανταχτερό πλοίον, σημαιοστόλιστον μέ δλα τα λάβαρα 
των θρησκειών, ή «Φιλανθρωπία». 'Έτσι, άπό τα μέσα ίδίως τού 
περασμένου αίώνος, αρχισαν να όργανώνωνται δλα τα περίφημα 
φιλανθρωπικά ίδρύματα. Ή όργάνωσις της έκμεταλλεύσεως εγινεν 
ενα θελκτικόν δίπτυχον: άπό τό ενα τό μέρος δημιουργείται ή άν
θρώπινη άθλιότης άπό τό όλλο όργανώνονται τό μέσα της φιλαν
θρωπικης δράσεως. Σύλλογοι, σωματεία, λέσχαι, δμιλοι, ίδιωτικαί 
όμάδες, έρανοι, φιλανθρωπικοί έορταί καί χοροί, είδικαί έταιρίαι, 
διαλέξεις, κινηματογραφικοί έπιδείξεις, παραστάσεις, κυρίες καi δε
σποινίδες της- «καλης τάξεως» μέ τα κουτάκια στiς πλατείες καί 
στίς γωνίες των μεγάλων άρτηριών - δλ' αύτά μέ έπίδειξιν, μέ αύ
ταρέσκειαν, μέ την άντίληψιν, δτι έκχωρείται, δτι χαρίζεται στίς 
μάζες τών δυστυχισμένων κάτι, για τό όποίον πρέπει να αίσθά
νωνται εύγνωμοσύνην πρός τούς εύεργέτας των, νά τούς πούν ε
να μεγάλο καί έγκάρδιον «ευχαριστώ». 

* 

* * 

Καλλιεργείται, κατ' αύτόν τόν τρόπον μία ψεύτικη νοοτροπία, 
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που της δίδονται άναλόγως της έντάσεως καi της έκτάσεως της 
έκδηλώσεώς της της κοινωνικης, διάφοροι χαρακτηρισμοί: άγα
θοεργία, κοινωνικη δράσις, άλτρουϊσμός. Kai βρίσκονται πqλλοl 
έξελονταi αύτης της νοοτροπίας, πολλοi αύτόκλητοι Ιππόται της 
ψεύτικης αύτης Ιππωσύνης της Φιλανθρωπίας. Έν πρώτοις, έκεϊνοι 
που ξέρουν νά την έκμεταλλεύωνται καi αύτην κατά πολλους τρό
πους - πρό πάντων γιά την διαφήμισιν που τους εΤvε άναγκαία γιά 
την «έπιτυχία» των την κερδοσκοπικήν, η την κοινωνικήν· έκεϊνοι, 
που αlσθάνονται την άνάγκην v· άνοίξουν μίαν άσφαλιστικην δι
κλείδα γιά τόν έαυτόν των καi γιά τ' άποκτήμciτα που έχουν συσ
σωρεύσει καi που τ· άφήρεσαν άπό τό κοινωνικόν σύνολον, με τό 
νά κάνουν άπό καιρού εlς καιρόν, μεγάλος «κοινωφελείς» δωρεάς. 
Ό τάδε εκτισεν �να άσυλον γιά τους δυστυχισμένους τους άστέ
γους ό άλλος πολυεκατομμυριούχος �να περίπτερον νοσοκομείου 
με τ· όνομά του είς μέρος πάρα πολυ καταφανές �νας άλλος έδω
κε γιά φιλανθρωπικόν σκοπόν �να μεγάλο ποσόν - μεγάλο γιά 
τόν πολυν τόν κόσμον που άγωνίζεται καθημερινώς γιά τό ψωμί 
του, άσήμαντον γι· αύτόν τόν ϊδιον· κάποιος άλλος 'Αμερικανός δι
σεκατομμυριούχος- πώς τά έμάζευσεν αύτά τά δισεκατομμύριά 
του;- Ιδρύει έπιστημονικά 'Ινστιτούτα, έκπαιδευτικά καταστήματα 
έδώ κι· έκεί καi κηρύπεται γι· αύτό άξιος της εύγνωμοσύνης της 
άνθρωπότητος. Μεταξυ δμως, αύτών τών έθελοντών της άστικης 
Φιλανθρωπίας οί πλέον άξιοδάκρυτοι εΤvε oi λεγόμενοι «άνιδιοτε
λείς». 'Αρρωστιάρικα μυαλά, μικρόψυχοι άνθρωπάκοι, πνευματικοi 
όμφαλοσκόποι, έγωϊσταi της χειροτέρας μορφής, παρ· δλον τόν 
ύποθετικόν «άλτρουϊσμόν» των, άσκοϋν την «φιλανθρωπίαν» είτε 
γιά την σωτηρίαν της ψυχής των, εϊτε γιά νά ξεφύγουν άπό τόν 
έαυτόν των. «Ti χρυσή κυρία ή τάδε! 'Έπεσεν μέ τά δλα της στην 
άγαθοεργίαν γιά νά ξεχάσ,:� τά 'βάσανά της, άπό τόν καιρό που έ
χασε τό παιδί της». «Ti θαυμάσιος άνθρωπος ό δείνα! 'Ό,τι έχει 
κάi δεν έχει τά μοιρ6ζε1 στους φτωχούς, ζητώντας νά λησμονήσ,:� 
τόν έαυτό του. 'Αληθινός άλτρουϊστήςΙ » Πότε, δμως, ζητεί κανεiς

«νά ξεχάσ,:� τά βάσανά του;» Πότε «νά ξεχάσ,:� τόν έαυτό του;» 'Ό
ταν ό έγωϊσμός του, ό άτομικισμός του, εΤvε ύπερτροφικός. 'Όσον 
μεγαλυτέραν σημασίαν άποδίδει κανείς στόν έαυτόν του, ώς είς ά
τομον, τόσον τρομερώτερα καi βασανιστικώτερα τοϋ φαίνονται δ
σα τόν θίγουν, τόσον περισσότερον προσπαθεί vά ξεφύγ,:� άπό 
τόν έαυτόν του, νά ξεχάσ,:� τάς σκέψεις του με μίαν ύστερικην έπί
δοσιν στην «φιλαvθρωπίαν», στόν «άλτρουϊσμόν» .. Καί ό έγωϊσμός 
αύτοϋ τοϋ εϊδους δεν περιορίζεται πάντοτε στό ϊδιο τό άτομον· 
έπεκτείνεται καί στην οίκογένειαν, με την έκδήλωσιν μιάς παράφο-
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ρης, άποκλειστικης, τυφλής γιό δλα τ' άλλα στοργής, πού σταματ{ι 
στους τέσσαρες τοίχους της οικογενειακής έστίας, άνίκανη ν' . 
άπλωθ� πάρα έξω. ΟΙ περισσότεροι «στοργικοi οlκογενειάρχαι» εΤ
νε μεγάλοι έγωϊσταi μέ έγωϊσμόν άπλώς μεγαλυτέρου διαμετρή
ματος άπό τόν όλλον, τόν στενώς άτομικόν. ΟΙ «φιλάνθρωποι» εΤ
νε συνήθως έκείνοι πού φρίπουν μπροστά στό άπόλυτον κενόν 
πού βρίσκεται μέσα των καi άγωνίζονται νό τό παραγεμίσουν μέ τ' 
άχυρα της «φιλανθρωπίας», μέ τό πριονίδια της «άγαθοεργού κοι
νωνικής δράσεως», μέ τό κουρέλια μιάς άπατηλης «διορθώσεως 
τών κακώς έχόντων», δπως παραγεμίζονται μέ παρόμοια ύλικό � 
όψυχες κούκλες τών κοριτσιών � τό <ψαννεκέν» τών βιτρινών τών 
καταστημάτων. 

Τί σημαίνει, δμως, αύτό; Τό ούσιώδες εΤνε νό ύπάρχι:� «φιλαν
θρωπία», «κίνησις φιλανθρωπική», κόσμος «καλός» πού νό θυσιά
ζεται γιό τούς «άποκλήρους της κοινωνίας» (ποιός τούς άπεκλήρω
σε;). Γιατi κάποτε ή «φιλανθρωπία» τού εϊδους αύτού φθάνει καi 
στην θυσίαν. Κι' έδώ άκριβώς χρειάζεται νό προσέξι:J κανείς γιό νό 
μην ξεγελασθrj άπό τό φαινόμενα. Ή πρώτη Άγγλίς νοσοκόμος, ή 
Νάϊτιγκαίηλ, πού άκολούθησε τό 'Αγγλικό στρατεύματα ατόν πό
λεμον τόν Κριμαϊκόν, πού είχε τό θάρρος νό μείνι:� άνάμεσα στους 
χολεριασμένους καί, στό τέλος, έπέθανε κι' αύτή, δοξάζεται σόν 
ήρωίς. Τό παράδειγμά της έχει τραβήξει πολλές άλλες γυναίκες σέ 
παρόμοιους ήρωϊσμούς στους πολέμους, στiς μεγάλες έπιδημίες, 
στiς θεομηνίες. Kai δταν μεν πρόκειται γιό μιό καταστροφη άπό τη 
μανία φυσικών φαινομένων - σεισμού, πλημμύρας - η δταν ττρό-

. κειται γιά κατι ώσάν μίαν έπιδημίαν η μίαν πυρκαϊόν, τό νά δόσι:� 
κανεiς καi την ζωήν του γιά την σωτηρίαν τών συνανθρώπων του 
εiνε ενα σωστό, τίμιον, λογικόν δείγμα άνθρώπινης άλληλεγγύης 
άρκεί νά γίνεται χωρiς έκείνος πού τό κάνει νά πιστεύι:� δτι παρέ
χει καμμίαν «δωρεάν» η «έλεημοσύνην» σ' αλλους, άφοϋ κάνει 
άπλώς δ,τι χρωστς� στό σύνολον. 'Όταν, δμως, πρόκειται γιά πολέ
μους, αύτού τοϋ εϊδους ή «φιλανθρωπία», ή θυσία καi 6 «άλτρουι
σμός» εiνε, στό τέλος, καταστρεπτικά, γιατi τούς έξυπηρετοϋν καi 
τούς διευκολύνουν. Kai άπομένει πάντοτε άκλόνητη ή λογικη της 
ίδέας πού έρριψε πέρσυ 6 καθηγητης κ. Μέρμηγκας γιά την άπο
τελεσματικην καταστολην τών πολέμων: ol γιατροί, πού έπιστρα
τεύονται καi αύτοi γιά τά νοσοκομεία καi τά χειρουργεία, νά δηλώ
σουν δτι θ' άρνηθοϋν νά προσέλθουν καi νά όργανωθοϋν 
διεθνώς γιά νά μπορέσουν νά μην προσέλθουν. Διότι -έλεγεν 6 
καθηγητής- γιατί νά λαμβάνωνται μέτρα γιά την θεραπείαν τραυ
μάτων, δταν εiνε άττλούστερον νά μη δίδεται άφορμη τέτοιος «έπι-
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δημίας τραυμάτων» πού εΤvε �νας πόλεμος; 'Έπειτα, ύπάρχει κάπο
τε καi στην θυσίαν άκόμη πολύς αύτάρεσκος έγωϊσμός. Δt.v θυ
σιάζεται κανείς τόσο γιατί βρίσκει δτι τό χρεωστεί στό σύνολον 
εlς ώρισμένες περιπτώσεις, άλλά γιά τη δόξα καi την ύστεροφημία. 
Kai μάλιστα αύτό τό κίνητρον καλλιεργείται έντατικώτατα στά 
σχολεία καi μt. κάθε άλλο μέσον άπό τάς σημερινός Πολιτείας. 
Βραβεία άρετης, παράσημα, άμοιβαί, συντάξεις, πρό πάντων δια
φήμισις. Kai δπως δt.v θαυμάζει κανένας τόν ήλίθιον έκείνον 
Άμερικανόν, πού ήθέλησε νά πέσr;1, κλεισμένος σ' �να στεγανό 
βαρέλι, άπό τό ϋψος τού Νιαγάρα καi τόν έψάρευσαν έπειτα νε
κρόν μέσα στό βαρέλι του, άφού τό έκαμε γιά διαφήμισιν, έτσι 
δεν μπορεί νά τιμήσr;1, αν σκέπτεται σωστά, δσους θυσιάζονται γιά 
τούς αλλους άπό τή δίψα της ύστεροφημίας, � καi άπό την έγωϊ
στικήν την εύχαρίστησιν, την έσωτερικήν, δτι κάνουν κάτι πού δt.v 
εiνε δυνατόν νά τό κάμr;� ό καθέ�ς. Αύτή ή νοοτροπία της «φιλάν
θρωπης» αύτοθυσίας εΤvε όπλώς συντελεστική γιά νά χωρίζr;� τούς 
άνθρώπους είς «άνωτέρους» καi «κατωτέρους», εfς εύεργετούντας 
καi εύεργετουμένους - πράγμα αύθαίρετον. 

* 

* * 

Άντi νά καλλιεργηται ή «φιλανθρωπία», εiνε λογικώτερον vά 
καταβληθο κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά μην ύπάρξr;� πλέον 
καμμία άνάγκη φιλανθρωπίας καi φιλανθρώπων. Πώς; Με τό νά 
καταργηθο όριστικά καi άποφασιστικά ή άνισότης πού δημιουργεί 
έκείνους πού εχουν άνάγκην φιλανθρωπίας. Τό σύνολον θά εχr;� 
την ύποχρέωσιν νά φροντίζr;� γιά τούς άσθενικούς, γιά τούς άρρώ
στους, γιά τά παιδιά, γιά τούς γέρους, πού εχασαν τή δύναμι νά 
έργάζωνται. Kai θά φροντίζr;� όχι άπό «Φιλανθρωπίαν», άλλ' άπό 
την άντίληψιν τού συνολικού συμφέροντος. Ή διατήρησις της ση
μερινής καταστάσεως θά έμοιαζε μέ τό νά iδρύr;� κανείς νοσοκο
μεία γιά έκείνους πού ό ϊδιος κακοποιεί. Kai αύτό κάνει ή σημερι
νή ψεύτικη «φιλανθρωπία». 
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'Ό Διαλογισμός 

Ό διαλογισμός είναι εvα άπό τά πιό έξαιρετικά πράγματα καί 
αν δεν ξέρετε τί είναι, είσθε σαν τόν τυφλό όνθρωπο σε κόσμο 
λαμπερών χρωμάτων, σκιών καί κινουμένου φωτός. Δεν είναι μό
νον μια διανοητική ύπόθεσι, άλλο στον ή καρδιά είσχωρεί μέσα 
στόν νοϋ, τότε ό νοϋς εχει έντελώς διαφορετική ίδιότητα. Είναι 
πράγματι, τότε, χωρίς δρια, όχι μόνον στην ίκανότητά του νό σκέ
πτεται, νό δρά άποτελεσματικά, άλλο έπίσης στην αίΌθησί του νό 
ζη σ' εναν άπέραντο χώρο οπου άποτελεί μέρος τοϋ κάθε πράγ
ματος. 

Ό διαλογισμός είναι ή κίνησι της άγάπης. Δεν είναι ή άγάπη 
τοϋ ένός η τών πολλών. Είναι σαν τό νερό πού ό καθένας μπορεί 
νό πιη άπό μια στάμνα, εϊτε χρυσή εϊτε πύλινη. Είναι άνεξάντλητο. 
Καί ενα ίδιαίτερο πράγμα λαμβάνει χώρα, τό όποίον, οϋτε ναρκω
τικό, οϋτε αύτουπνωσι δεν μπορεί νό φέρη, είναι σαν ό νοϋς νό 
είσχωρεί μέσα στόν έαυτό του. άρχίζοντας άπό την έπιφάνεια και 

•
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είσδύοντας δλο καi πιό βαθειά, ώσότου τό βάθος καi τό ϋψος νά 
εχη χάση την σημασία του, καi κάθε μορφη μετρησεως παύει. 

Σ' αύτη την κατάστασι ύπάρχει πλήρης εlρήνη - όχι εύχαρί
στησι ή όποία έχει έπέλθη άπό Ικανοποίησι - άλλό μιά εlρήνη, 
πού έχει τάξη, όμορφιά καi ένταση. Μπορεί δλα νά καταστραφούν 
δπως μπορείτε νά καταστρέψετε εvα λουλούδι καi δμως παρ· δλο 
τό τρωτό της εΤναι άκατάστρεπτη. Αύτός ό διαλογισμός δεν μπορεί 
νά διδαχθιϊ άπό εvav άλλον. Πρέπει νά άρχίσετε χωρίς νά ξέρετε 
ότιδήποτε γι' αύτόν καi νά κινησθε άπό άθωότητα σέ άθωότητα. 

Τό έδαφος στό όποίον ό διαλογιζόμενος νοϋς μπορεί νά άρχί
ση, είναι τό έδαφος της καθημερινής ζωης, ή σύγκρουσι, ό πόνος 
καi πρόσκαιρη χαρά. Πρέπει νά άρχίσης άπό κεί καi νά φέρης τάξη 
καi άπό κεί νά κινησαι άδιάκοπα. 'Αλλά αν ένδιαφέρεστε μόνον μέ 
τό νά φτιάξετε τάξη, τότε αύτη ή ϊδια ή τάξη θά έπιφέρη τούς δι
κούς της περιορισμούς καi ό νοϋς θά είναι τότε ό αίχμάλωτός της. 

Σε δλη αύτη την κίνησι πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά άρχίση 
κανείς άπό την όλλη όκρη, άπό την άλλη όχθη, όχι πάντα νά έν
διαφέρεται άπό τούτη την όχθη η πώς νά περάσει κανείς τό ποτά
μι. Πρέπει νά κάνετε μιά βουτιά μέσα στό νερό, όχι νά ξέρετε πώς 
νά κολυμπατε. Καί ή όμορφιά τού διαλογισμού είναι δτι ποτέ δέv 
ξέρετε πού είσθε, πού θά πάτε, ποιό είναι τό τέλος. 

'Υπάρχει μιά καινούργια έμπειρία στόν διαλογισμό; Ή έπιθυ
μία γιά πείρα, ή ύψηλότερη πείρα ή όποία ύπάρχει πέρα καi πάνω 
άπό την καθημερινότητα η την κοινοτυπία, είναι αύτη πού διατηρεί 
την ρέουσα πηγη τοϋ κενοϋ. Ό πόθος για περισσότερη πείρα, για 
όράματα, για ύψηλότερη άντίληψι, για την μια η την όλλη πραγμα
τοποίησι, κάνει τόν νοϋ νό κυπάζη πρός τό εξω, πραγμα πού δεν 
είναι διαφορετικό άπό την έξάρτησί του άπό τό περιβάλλον καi 
τούς άνθρώπους. Τό περίεργο μέρος τοϋ διαλογισμού είναι δτι ε
να γεγονός δεν δημιουργείται μέσα άπό μια πείρα. Είναι έκεί, σαν 
εvα καινούργιο όστρο στόν ούρανό, χωρίς μνήμη πού Ι(,Ο την δια
δέχεται καi νό την κρατα, χωρίς την συνηθισμένη λειτουργία της 
άναγνωρίσεως καi της άνταποκρίσεως μέ δρους τοϋ «άρέσει» καi 
«δεν άρέσει». Ή ερευνά μας πηγαίνει πάντα πρός τό εξω, ό νοϋς 
ζητώντας κάποια πείρα πηγαίνει πρός τό εξω. Τό νό πηγαίνει κα
νείς πρός τό έσω (μέσα) δεν είναι καθόλου μια άναζήτησι. Είναι 
άντίληψι. Ή άνταπόκρισι είναι πάντα επαναληπτική, γιατί προέρχε
ται πάντα άπό τόν ϊδιο σωρό της μνήμης. 

·················································································
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Μετά τήν βροχή, ol λόφοι ήσαν λαμπεροί. Ήσαν άκόμα καφε
τένιοι άπό τόν ηλιο τού καλοκαιριού καί τώρα δλο τό πράσινο θό 
άπεκαλύπτετο. Είχε βρέξει πολύ δυνατό καί ή όμορφιό αύτών τών 
λόφων ήταν άπερίγραπτη. Ό ούρανός ήταν άκόμα συννεφιασμέ
νος καί στόν άέρα ύπήρχε μυρωδιά τού SUMAC, τής φασκομηλιάς 
καί τού εύκαλύπτου. Ήταν θαυμάσιο νό βρίσκεσαι άνάμεσά τους, 
μιό παράξενη ήσυχία (σιωπή) σέ καταλάμβανε. 

Διαφορετικοί, άπό τήν θάλασσα πού βρισκόταν πέρα μακρυά 
κάτω άπό σάς, αύτοί ol λόφοι ήσαν άπόλυτα ησυχοι. Καθώς πρό
σεχες καί παρατηρούσες γύρω σου, είχες άφίσει κάθε τι κάτω πέ
ρα σ· αύτό τό μικρό σπίτι - τό ρούχα σου τίς σκέψεις σου καί 
τούς παράξενους δρόμους τής ζωής. Έδώ ταξίδευες πολύ φωτει
νά, χωρίς κάποια σκέψι, χωρίς κάποιο φορτίο καί μέ μιόν αϊσθησι 
πλήρους κενού καi ομορφιάς. ΟΙ μικροί πράσινοι θάμνοι θό ήσαν 
σύντομα άκόμα πιό πράσινοι, καί σέ λίγες έβδομάδες θό είχαν μιό 
πιό δυνατή μυρωδιά. Τό όρτύκια φώναζαν καί μερικό άπ' αύτό πε
τούσαν πέρα. Χωρίς νά τό ξέρη, ό νούς βρισκόταν σέ κατάστασι 
διαλογισμού, ατόν όποιον ή άγάπη άνθούσε. Στό κάτω-κάτω, μό
νον στό έfJαφος τού διαλογισμού μπορεϊ αύτό τό λουλούδι νό όν
θίση. "Ηταν πράγματι πάρα πολύ θαυμάσια καί ασυνήθιστα (παρά
ξενα), δλα αύτό σ· άκολουθούσαν στήν νύχτα καί δταν ξυπνούσες 
πολύ πρίν ό ηλιος άνατείλη, ήταν άκόμα έκεϊ στήν καρδιά σου μέ 
τήν άπίστευτή τους χορό γιό κανένα όποιοδήποτε ίδιαίτερο λόγο. 
"Ηταν έκεϊ χωρίς αiτία καί ήταν μεθυστικά. Θό βρισκόταν 
έκεϊ δλη τήν ήμέρα χωρίς ποτέ νό τό ζητήσης η νό τό προσκαλέ
σης νό μείνουν μαζί σου. 

Είχε βρέξει δυνατό κατά τήν διάρκεια τής νύχτας καί τής ήμέ
ρας καί κάτω στίς ρεματιές τό λασπωμένο ποτάμι χυνόταν στή θά

λασσα, κάνοντάς την σοκολατιά καφέ. Καθώς περπατούσες στήν 

παραλία τό κύματα ήταν τεράστια καi ξεπερνούσαν μέ μεγαλοπρε

πή καμπύλη καί δύναμι. Περπατούσες κόντρα στόν ανεμο καί 

ξαφνικό αίσθανόσουν δτι δεν ύπήρχε τίποτα άνάμεσα σέ σένα καί 

στόν ούρανό, καί αύτό τό ανοιγμα (καθαρότης) ήταν παράδεισος. 

Τό νά είσαι τόσο πλήρως άνοιχτός, τρωτός -πρός τούς λόφους, 

στίς θάλασσες καί ατούς άνθρώπους- είναι ή πραγματική ούσία 

τού διαλογισμού. 
Τό νό μήν έχης άντίστασι, τό νό μήν έχης έσώτερικούς φραγ

μούς πρός ότιδήποτε, τό νό είσαι πραγματικό έλεύθερος, πλήρης, 

άπό δλες τίς μικρές ώθήσεις, καταναγκασμούς καί αίτήματα μέ δ

λες τίς μικρές τους συγκρούσεις καί ύποκρισίες είναι τό νό περπα-
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τός στη ζωή μέ άνοιχτή άγκαλιά. Kai αύτό τό άπόγευμα, περπα
τώντας έκεί σ· αύτή την ύγρη άμμο μέ τους γλάρους της θάλασ
σας γύρω σου, αfσθανόσουν την έξαφετικη arσθηση άνοιχτης 
έλευθερίας καi τήv μεγάλη όμορφιό της άγάπης, ή όποία δεν ήταν 
μέσα σου η έξω άπό σένα, άλλα παντού. Δεν αlσθανόμαστε πόσο 
σημαντ1κό είναι vό εΤναι κανείς έλεύθερος άπό τiς γκρινιάρικες εύ
χαριστήσεις καi τους πόνους τους, έτσι που ό νούς νό παραμένη 
μοναχικός. Μόνον ό νούς που εΤναι τελείως μοναχικός εΤναι 
άνοιχτός. Αίσθανόσουν δλα αύτά, ξαφνικά, σόν ενα δυνατό άνεμο 
που σάρωνε πάνω την γη καi σε διαπερνούσε. 'Εκεί βρισκόσουν 
-όπογυμνωμένος όπό κάθε τι, άδειος- καi έπομένως τελείως
άνοιχτός. Ή όμορφιά αύτού δεν ηταν στiς λέξεις η στό συναίσθη
μα, άλλα φαινόταν νό εΤνοι παντού γύρω σου, μέσα σου, πάνω άπ'
τό νερό καi στους λόφους. Αύτό είναι διαλογισμός.

Ήταν ενα άπ' αύτό τό ώραiα πρωϊνό που δεν ύπηρξαν πρίν. 
Ό ηλιος μόλις άνέτειλλε καi τόν έβλεπες όνάμεσα στους εύκαλύ
πτους καi στό πεύκα. Ήταν πάνω άπ' τό νερό χρυσαφένιος, λαμ
περός -μέ τέτοιο φώς που ύπάρχει μόνον άνάμεσα στό βουνό καi 
στη θάλασσα. Ήταν τέτοιο καθαρό (διαυγές) πρωϊνό χωρiς άνάσα, 
γεμάτο άπ' αύτό τό παράξενο φώς που βλέπει κανείς όχι μόνον μέ 
την ματιά του, άλλα μέ την καρδιά του. Kai δταν τό κυπότε ό ού
ρανός εΤναι πολυ κοντό στη γης, καi έχετε χαθη στην όμορφιά 
του. Ξέρετε, δεν θό έπρεπε ποτέ νό διαλογίζεσθε δημοσία, η μέ 
εναν όλλον η μέ μιαν όμάδα. Θό πρέπει νό διαλογίζεσθε μόνον σέ 
μοναχικότητα, στην ήσυχία της νύκτας η ένωρiς στό ησυχο 
πρωϊνό. 'Όταν διαλογίζεσθε σέ μοναχικότητα πρέπει νό ύπάρχει 
μοναχικότης. Πρέπει νό είσθε έντελώς μόνος, όχι νό άκολουθεiτε 
εvα σύστημα, μιό μέθοδο, έ�:ταvαλαμβάνοντας λέξεις η άκολου
θώντας σκέψεις η σχηματίζοντας σκέψεις σύμφωνα μέ την έπιθυ
μία σας. Ή μοναχικότης παρουσιάζεται δταν ό νοϋς είναι έλευθε
ρωμένος άπό την σκέψι. 'Όταν ύπάρχουν έπιδράσεις άπό έπιθυ
μίες η άπό τό πράγματα, που ό νοϋς έπιδιώκει, εϊτε στό μέλλον, η 
στό παρελθόν, δεν ύπάρχει μοναχικότης. 

Μόνον στην άπεραντωσύνη τού παρόντος παρουσιάζεται αύτη 
ή μοναχικότης. Kai τότε σέ ηρεμη μυστικότητα στην όποίαν δλες 
οί έπικοινωνίες έχουν σταματήσει, στην όποίαν δεν ύπάρχει παρα-

. τηρητής, μέ τiς άvησυχίες του μέ τiς άνόητες διαθέσΈις του καi 
προβλήματα -μόνον τότε σ· αύτη την ηρεμη μοvαχικότητα, ό δια
λογισμός γίνεται κάτι πού δεν μπορεί vό μπη σέ λέξεις. Τότε ό 
διαλογισμός είναι μία αίωvία κίνησι. 
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Δεν ξέρω δν ποτέ έχετε διαλογισθη, δν ποτέ έχετε μείνει μό
νος (μοναχικός) μακρυά όπό κάθε τι, όπό κάθε πρόσωπο, όπό κά
θε σκεψι καi έπιδίωξι, δν έχετε ποτέ βρεθη πλήρως, έντελώς μο
ναχικός, όχι έρημος, όχι όποσυρμένος σέ κάποιο φανταστικό όνει
ροπόλημα η όραμα, όλλά μακρυά, έτσι που μέσα σου δεν ύπάρχει 
τίποτα τό όναγνωρίσιμο, τίποτα που νά τό έγγίζης μέτή σκέψι η τό 
αϊσθημα, τόσο μακρυά ώστε σ· αύτή την πλήρη μόνωσι η πραγμα
τική σιωπή γίνεται τό μόνον άνθος, τό μόνο φώς καi ή άχρονη 
ίδιότης που δεν μετριέται άπό τή ακέψι. 

Μόνον σi τέτοιο διαλογισμό ή άγάπη εχει τήv παρουσία της. 

Μή σκοτίζεσθε νά την έκφράσετε, θά έκφράση τόν έαυτό της. 
Μή την χρησιμοποιήσετε. Μην προσπαθήσετε νά την βάλετε σέ 
δράσι. Θά δράση καi δταν δράση, σ· αύτή τή δράσι δεν ύπάρχει 
λύπη, όπογοήτευση, οϋτε άντίφαση, τίποτα όπό τή δυστυχία καi τό 
μόχθο τοϋ άνθρώπου. 

Λοιπόν διαλογίζεσθε μόνος. Λησμονηθείτε. Kai μή προσπαθη
τε νά θυμηθητε που έχετε ύπάρξει. "Αν προσπαθητε νά τό θυμη
θητε τότε θά είναι κάτι που είναι πεθαμένο. Kai άν τό κρατήσετε 
στην μνήμη σας, τότε δεν θά είσθε ποτέ πάλι μόνος. Λοιπόν δια
λογίζεσθε σ· αύτή την άτέλειωτη μοναχικότητα, στην όμορφιά αύ
της της άγάπης, σ· αύτή την άθωότητα, στό καινούργιο -τότε 
ύπάρχει εύδαιμονία που είναι αίώνια. 

Ό όύρανός είναι πολυ γαλάζιος, τό γαλάζιο που έρχεται μετά 
την βροχή καi αύτές οί βροχές έχουν έλθει ϋστερα όπό πολλους 
μήνες άνομβρίας. 'Ύστερα άπό τή βροχή ol ούρανοi έχουν πλυθη 
καθαρά καi ol λόφοι είναι χαρούμενοι (έορταστικοί) καi ή γη είναι 
ησυχη, σιωπηλή. Kai κάθε φύλλο έχει τό φώς τοϋ ηλιου πάνω 
του, καi ή αϊσθηση της γης είναι πολυ κοντά σας. Λοιπόν διαλογί

ζεσθε σέ πολύ μυστικιά γωνιά τής καρδιας σας καί τοϋ vοϋ σας, 

δπου δέv είχατε ποτέ πρίv ύπάρξει. 

Αύτό τό πρωϊνό, ή θάλασσα ηταν σάν μιά λίμνη η σάν ενας 
τεράστιος ποταμός-χωρίς μιά ρυτίδα, καi τόσο ηρεμη (άτάραχη) ώ
στε μπορούσες νά δης την όνταvάκλασι τών 6στρων τόσο νωρίς 
τό πρωί. Ή αύγή δεν είχε όκόμα φανη καi έτσι τ' άστέρια καi ή 
άντανάκλασι τών βράχων καi τά μακρυνά φώτα της πόλεως ησαν 
έκεί πάνω στό νερό. Kai καθώς ό ηλιος πλησίαζε στον όρίζοντα σ· 
ενα άσυννέφιαστο ούρανό, έφτιαχνε ενα χρυσό μονοπάτι. Ήταν 
θαυμάσιο νά βλέπης αύτό τό φώς της Καλλιφόρνιας νά γεμίζη τή 
γη καi κάθε χορταράκι χλόης. Καθώς πρόσεχες μιά μεvάλη σιωπή 
σέ κατελάμβανε. Τό μυαλό γινόταν ησυχο, χωρίς άντίδρασι, χωρίς 
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κίνησι. Ήταν παράξενο νά αiσθάνεται κανείς αύτήν την άπέραvτη 
σιωπή. «Αlσθάνεται» δέν είναι ή λέξι. Ή Ιδιότης αύτης της σιωπής, 
της ήρεμίας δέν ηταν αlσθητή άπό τό νου, είναι πέρα άπ' τό νου. 
Ό νους φαντάζεται, διατυπώνει η φτιάχνει ενα σχέδιο γιά τό μέλ
λον, άλλα αύτή ή ήρεμία (σιωπή) είναι πέρα άπ' την άκτίνα της 
δράσεώς του, πέρα άπό κάθε φαντασία, πέρα άπό κάθε έπιθυμία. 
Είσαι τόσο ήρεμος, ώστε τό σώμα σου γίνεται έντελώς μέρος της 
γης, μέρος άπό κάθε τι πού είναι ήρεμο. Kai δπως ή έλαφριά αϋρα 
πού έρχόταν άπό τούς λόφους κουνούσε τά φύλλα, αύτή ή ήρεμία, 
αύτή ή έξαιρετική Ιδιότης της σιωπής δέν έταράσσετο. 

Τό σπίτι ηταν άνάμεσα στούς λόφους καi στη θάλασσα καi 
έδέσποζε πάνω άπ' τή θάλασσα. Καθώς παρατηρούσες τήν �ρεμη 
θάλασσα γινόσουν πραγματικά μέρος άπό κάθε τι. 'Ήσουν τό φώς 
καi ή όμορφιά της άγάπης. Πάλι τό νά πητε «εϊσαστε ενα μέρος 
άπό κάθε τι» είναι έπίσης λάθος. Ή λέξι «σύ» δέν είναι κατάλληλη, 
γιατί πραγματικά δέν εϊσαστε έκεί. Δέν ύπήρχατε. Ύπηρχε· μόνον 
αύτή ή σιωπή, ή έξαιρετική αϊσθηση της άγάπης. ΟΙ λέξεις, «σύ καi 
έγώ» χωρίζουν τά πράγματα. Αύτός 6 χωρισμός σ' αύτή την παρά
ξενη σιωπή καi ήρεμία δέν ύπάρχει. Kai δπως κυτούσες έξω άπό 
τό παράθυρο 6 χώρος καi 6 χρόνος έφαίνοντο δτι είχαν φθάσει σ' 
ενα τέλος. Ό χώρος πού διαιρεί δέν εiχε πραγματικότητα. Αύτό τό 
φύλλο καi αύτός 6 εύκάλυπτος καi τό γαλάζιο λαμπερό νερό δέν 
ηταν διαφορετικά άπό σένα. Ό διαλογισμός είναι τόσο όπλός. Τόν 
μπερδεύουμε δμως, καi ύφαίνουμε ενα Ιστό άπό Ιδέες γύρω άπ' 
αύτόν -τi είναι καi τi δέν είναι. 'Αλλά δέν είναι τίποτα άπ' αύτά τά 
πράγματα. 

'Επειδή είναι τόσο πολύ όπλός μάς ξεφεύγει, γιατi 6 νους μας 
είναι τόσο πολύπλοκος, μικροπρεπής καi φθαρμένος άπό τόν χρό
νο. Kai αύτός 6 νους ύπαγορεύει την δράσι της καρδιάς καi ή τα
ραχή άρχίζει. 'Αλλά 6 διαλογισμός έρχεται φυσικά μέ έξαιρετική 
εύκολία δταν περπατάτε στην αμμο η κυπάτε έξω άπ' τό παράθυ
ρό σας ή βλέπετε αύτούς τούς θαυμάσιους λόφους πού φλέγονται 
άπό τόν ηλιο τού καλοκαιριού. Γιατί (;) εϊμαστε τόσο βασανισμένα 
άνθρώπινα όντα, μέ δάκρυα στά μάτια καi ψεύτικο γέλιο στά χεί
λη; 

"Αν μπορούσατε νά περπατήσετε μόνος άνάμεσα σ· αύτούς 
τούς λόφους η στά δάση η άνάμεσα στη μακρυά λευκή αμμο, σ· 
αύτή την μοναχικότητα θά γνωρίζατε τi είναι διαλογισμός. Ή έκ
σταση της μοναχικότητος έρχεται δταν δέν είσθε τρομαγμένος 
πού είσθε μόνος, πού δέν άνήκετε πιά στόν κόσμο η δέν είσθε 
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προσκολλημένος σέ ότιδήποτε. Τότε, δπως αύτή ή αυγη πού φά
νηκε αύτό τό πρωϊνό, έρχεται σιωπηλό καί φτιάχνει ενα χρυσό μο
νοπάτι σέ πλήρη σιωπή, ή όποία ύπήρχε όπό την όρχή, ή όποία 
ύπάρχει τώρα καί θό ύπάρχη πάντοτε. 

Τήν εύτυχία καί την εύχαρίστησι μπορείτε νό τήν όγοράσετε 
σέ κάποια όγορό σέ κάποια τιμή. Άλλό τr)ν εύδαιμονία δεν μπο
ρείτε νό την άγοράσετε, γιό τόν έ:αυτό σας η γιό κάποιον όλλον. 
Ή εύτυχία καί ή εύχαρίστησι δεσμεύονται άπό τόν χρόνον. Μόνον 
στην όλοκληρωτική έλευθερία μπορεί νό ύπάρχη έλευθερία. Την 
εύχαρίστησι δπως καί την εύτυχία μπορείτε νό την ζητήσετε καί 
νό την βρήτε μέ διάφορους τρόπους. Άλλό έρχονται καί φεύγουν. 
'Η εύδαιμονία -αύτή ή παράξενη αϊσθηση χαράς- δέν έχει κίνη
τρο. Δέν μπορείτε, πιθανόν νό την άναζητήσετε καί στον μιό φορά 
ύπάρχει έξηρτημένη άπό την ποιότητα τοϋ νοϋ σας, παραμένει ό
χρονη, χωρίς αίτία καi ειναι ενα πράγμα πού δέν μετριέται άπό τόν 
χρόνο. 

Ό διαλογισμός δέν ειναι ή έπιδίωξι τής εύχαριστήσεως καί τής 
όναζητήσεως εύτυχίας. Ό διαλογισμός άντιθέτως, ειναι μιό κατά
στασι τοϋ νοϋ στην όποίαν δέν ύπάρχει ίδέα η συνταγή καί έ:πο
μένως ύπάρχει όλοκληρωτική έλευθερία. Μόνον σ' ενα τέτοιο νοϋ 
αύτή ή εύδαιμονία έρχεται χωρίς ν' άναζητηθή καί χωρiς νό προ
σκληθή. Μιό φορά πού ί;πάρχει, αν καi εΤναι δυνατόν νό ζήτε 
στόν κόσμον μέ δλους τούς θορύβους του, εύχαριστήσεις καi 
βαρβαρότητες, αύτό δλα δέν θό έγγίξουν αύτόν τόν νοϋ. Μιό φο
ρά πού ύπάρχει έκεί, ή σύγκρουσι έχει παύσει. Άλλό τό τέλος τής 
συγκρούσεως δέν εΤναι κατ' άνάγκην ή όλοκληρωτική έλευθερία. 
Ό διαλογισμός εΤναι μια κίνησι τοϋ νοϋ σ' αύτή την έλευθερία. Σ' 
αύτή την έκρηξι τής εύδαιμονίας τά μάτια γίνονται άθώα καί ή 
άγάπη τότε εΤναι εύλογία. 

Ό διαλογισμός δέν εΤναι ό άπλοϋς έλεγχος τοϋ σώματος καi 
τής σκέψεως, ούτε εΤναι ενα σύστημα είσπνοής καί έκπνοής. Τό 
σώμα πρέπει νά εΤναι ησυχο, γερό χωρίς ύπερέντασι. Ή εύαισθη
σία στην αϊσθησι πρέπει νά ύπάρχη καi νά εΤναι όξεία καί ό νοϋς 
μ' δλη την φλυαρία του, τήν ταραχή καί ψαξίματα πρέπει νά στα
ματήση. Δέν εΤναι ό όργα 1ιισμός μέ τόν όποίον πρέπει κανείς νά 
άρχίση, άλλά μάλ_λον εΤναι ό νοϋς μέ τίς γνώμες του, προκαταλή
ψεις καί αύτοενδιαφέροντα πού πρέπει νά προσεχθή. 'Όταν ό νοϋς 
είναι ύγιής, ζωντανός καί ζωηρός, τότε ή αϊσθησι θά εΤναι ύψωμέ
νη καί έξαιρετικά εύαίσθητη. Τότε τό σώμα μέ τήν δική του φυσι-
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κη νοημοσύνη, ή όποία δεν θά έχη έλαπωθη άπό τήν συνήθεια 
καi τήν διάθεσι, θά λειτουργήση δπως θά έπρεπε. 

Πρέπει λοιπόν κανείς νά άρχίση με τόν νού καi όχι με τό σώ
μα, γιατί ό νούς εΤναι σκέψι καi ol ποικιλίες τών έκφράσεων της 
σκέψεως. 'Απλή συγκέντρωσι κάνει την σκέψι στενή, περιορισμέ
νη καi εϋθραυστη, άλλά συγκέντρωσις έρχεται σάν ένα φυσικό 
πράγμα, δταν ύπάρχη μιά έπίγνωσι τών τρόπων της σκέψεως. Αύ
τη ή έπίγνωση δεν έρχεται άπό τόν σκεπτόμενο, ό όποίος έκλέγει 
καi άπορρίπτει, συγκρατεί καi άπορρίπτει. Αύτη ή έπίγνωσι εΤναι 
χωρίς έκλογη καί εΤναι καί τά δυό, τό έξωτερικό καί τό έσωτερικό, 
εiναι μιά έσωτερικη ροη άνάμεσα στά δυό, έτσι ό χωρισμός άνά

μεσα στό έξωτερικό καί έσωτερικό τελειώνει. 
Ή σκέψι καταστρέφει την αϊσθησι, την αiΌθησι που εΤναι άγά

πη. 
Ή σκέψι μπορεί νό προσφέρη μόνον εύχαρίστησι, καi στην 

έπιδίωξι εύχαριστήσεως ή άγάπη παραμερίζεται. Ή εύχαρίστησι 
τού φαγητού, τού πιοτού έχει την συνέχειά της στη σκέψι καί 
όπλώς τό νό έλέγχουμε ιϊ νά καταπνίγουμε αύτην την εύχαρίστησι 
την όποίαν ή σκέψι έχει έπιφέρει δεν έχει νόημα, όπλώς δημιουρ
γεί μόνον διάφορες μορφες συγκρούσεως καί βίας (καταναγκα
σμού). 

Ή σκέψι που σε τελευταία άνάλυση εiναι ύλικη διεργασία δεν 
μπορεί νά άναζητήση αύτό που εiναι πέρα άπ' τόν χρόνο γιατί ή 
σκέψι εiναι μνήμη καί ή πείρα σ' αύτη τη μνήμη εiναι τόσο πεθα
μένη σόν τό φύλλο τού τελευταίου φθινοπώρου. 

Στην έπίγνωση δλων αύτών, γεννιέται ή προσοχή, ή όποία δεν 
εiναι άποτέλεσμα μη προσοχής. 

'Υπάρχει άπροσεξία ή όποία έχει ύπαγορεύσει τίς εύχάριστες 
συνήθειες του σώματος καi έξασθενεί την έντασι της αίσθήσεως. 
Ή άπροσεξία δεν μπορεί νά δημιουργηθη μέσα στην προσοχή. Ή 
έπίγνωσις της άπροσεξίας εiναι προσοχή. 

Τό νά βλέπη κανείς όλόκληρη αύτη τη περίπλοκη λειτουργία 
εiναι διαλογισμός, άπό τόν όποίο μόνον έρχεται τάξις σ' αύτη την 
σύγχυσι. Αύτη ή τάξις εiναι τόσο άπόλυτη, δπως εiναι ή τάξις στά 
μαθηματικά καί άπ' αύτην ύπάρχει δράσις - τό αμεσον πράπειν. 
Ή τάξις δεν εiναι διευθέτησις -τακτοποίησις- σκοπός καί άναλο
γία. Αύτό έρχονται πολύ άργότερα. Τάξις έρχεται άπό ενα νου ό 
όποίος δεν θορυβείται άπό τό πράγματα της σκέψεως. 'Όταν ή 
σκέψι εiναι σιωπηλη ύπάρχει κενό πού εiναι τάξις. 
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ΡΩΜΥΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Περί ΕΡΩΤΟΣ, 

υίοϋ της ΟΥΡΑΝΙΑΣ Θεάς 

Παναρχαία τυγχάνει ή χρησις της λέξεως «'Έρως». ητις άπό 
της έποχης τού 'Ομήρου έκφράζει πολλες σημασίες συγκεκριμέ
νως άντιστοιχεί μέ έπιθυμίαν άποκτήσεως η Ικανοποιήσεως, η μέ 
τάσιν πρός ίδεώδη άντικείμενα και ύψηλάς έπιδιώξεις, η άκόμη μέ 
Δαίμονα, τέλος δέ, μέ την δημιουργόν δύναμιν της Ζωης, ώς ένέρ
γεια έγκλείουσα κοσμολογικην καi θεολογικην όντότητα. 
- Είς την Νεοελληνικήν, συγχέετα; συνήθως ή χρησις της λέξεως
«άγάπη» πρός την χρησιν της λέξεως «έρως», ένώ είς τάς πλείστος
τών ξένων γλωσσών, μια καi μόνη λέξις άποδίδει άμφοτέρας τάς
σημασίας.

'Υπάρχει δμως διαφορά ούσιώδης μεταξύ τών λέξεων «έρόν» 
καi «άγαπόν» τών άρχαίων. Τό ρημα «άγαπώ» έκφράζει στατικόν 
τι φαινόμενον τού ψυχικού βίου. Τό «έρώ» πάλιν, άποδίδει δυναμι
κην τινα εννοιαν. 

Ό πτερωτός υίός της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ -6 τοξότης ΕΡΩΣ- καi ή 
μήτηρ αύτού -θεά τού ΚΑΛΛΟΥΣ- είναι έκ τών πλέον ζωηρών 
άλληγορικών παραστάσεων της Έλληνικης μυθολογίας, ώς καi έν 
γένει της έν τ6 άρχαίc;ι 'Ελλάδι έπικρατούσης λατρείας, ποιήσεως 
καi τέχνης. 
- Ή 'Αφροδίτη ητο θυγάτηρ τού Ούρανού καi της θαλάσσης
κατ' όλλους τού Ούρανού καi της 'Ημέρας κατ· όλλους τού Διός
καi της νύμφης Διώνης. Κατά την Έλληνικην έπίσης παράδοσιν, 6
ΖΕΥΣ (τό πρωταρχικόν πύρ) έν συνεργασίc;ι μετά της θεός Η ΡΑΣ
(της ύλικης ούσίας) δημιουργούν τόν ΗΦΑΙΣΤΟΝ (τό ύλικόν πύρ)
καi την κίνησιν, την συμβολιζομένην ύπό τού θεού ΑΡΕΩΣ. Ή δέ
συνεργασία τού θεού 'Άρεως μετά της θεός τού Κάλλους ΑΦΡΟ
ΔΙΤΗΣ δημιουργούν τά τέκνα των «·Έρωτα» καί «'Αρμονίαν».
- Ώς πρός την θεάν τού Κάλλους, αϋτη ώς μία έκ τών θαυμα
στών έμφανίσεων της παντοδυναμίας τού Διός, άντεπροσώπευε
τόν διαιωνιστικόν πυρηνα καi ητο (κατά τάς δοξασίας τών άρχαίων
μυστών) ή άλληγορικη άναπαράσταση της δυνάμεως έκείνης, ητις,
μετά της ένεργείας της έτέρας άλληγορικης μορφης τού Ήφαί-
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στου, έπρωτοστάτει κατά την περίοδον τοϋ σχηματισμού τών 
στοιχείων καi τών άλλοιώσεων τών μορφικών πλασμάτων. «Ού
ρανίαν», «Γαμοστόλον», καi «Ζεύκτειραν» την άποκαλεί εlς τόν οι
κείον ϋμνον του ό 'Ορφεύς, δστις εlς την θεολογfαν του άναφέρε
ται μεν εlς την θεάν τοϋ Κάλλους καi τοϋ WΕρωτος, έπιμελώς δε 
άντιδιαστέλλει εlς δύο την ποίησίν του, καi συνεχώς έπαναλαμβά
νει: «φθέγξομαι οiς θέμις· έσπ θύρας δ' έπίθεσθε βεβήλους! » (θά 
όμιλήσω, λέγει, εlς δσους μοϋ εΤναι έπιτετραμμένον· κλείσατε δε 
εlς τους βεβήλους τάς θύρας ... ). 

Ώς εϊπομεν έν προοιμείψ, ή ΑΦΡΟΔΙΤΗ καi ό ΕΡΩΣ έλαβον 
σημαντικην θέσιν εlς την λατρείαν της άρχαίας 'Ελλάδος. 01 παρά 
τοίς άρχαίοις λεγόμενοι θεολόγοι, δπως ό 'Ορφεύς, ό Μουσαίος, ό 
Φερεκύδης, άνεγνώριζον τόν «'Έρωτα» ώς θεότητα, εlς την 
όποίαν όφείλεται ή γένεσις καi ή ϋπαρξις τών όντων. 
- Ό 'Αριστοφάνης εlς την κωμωδίαν του «'Όρνιθες» έκφράζει
τάς περi 'Έρωτος κοσμογονικός άντιλήψεις τών 'Ορφικών καi ό
Αίσχύλος είς τάς «Δαναίδας» του λέγει περi της θεός τοϋ Κάλλους
τά έπόμενα: «έrrιθυμεί ό όγνός αlθηρ νά γονιμοποιήση την γην,
έπιθυμία δέ την γην καταλαμβάνει νά τύχΙJ γάμου· όμβρος δε έκ
τοϋ έρώντος ούρανοϋ πεσών κατέστησε την γην καρποφόρον» 1 

- Είς χορικόν της «'Αντιγόνης» ό Σοφοκλής ύμνεί την παντοδυ
ναμίαν τοϋ 'Έρωτος, τόν όποίον είς τόν «Ίππόλυτον» ό Εύρυπίδης
όνομάζει δαίμονα καi τύραννον θεών τε καi άνθρώπων.

Έκ τών ώς όνω έκτεθέντων, καθώς καi έκ της γενεαλογίας 
καi τών γνωστών κατά την μυθολογίαν καi την έπικην ποίησιν πε
ριγραφών της φύσεως καi της δράσεως τών έν λόγω θεοτήτων, 
μέ τάς σχέσεις των πρός τάς Νύμφας, συνάγομεν την σημασίαν 
τών είκονιζομένων, καi την βαθυτέραν εννοιαν, την όποίαν κατέ
χουν έπi τών έκδηλώσεων ,τοϋ κόσμου καi είδικώς της άνθρωπί
νης ύπάρξεως, ol 'θεοi 'Άρής καi 'Ήφαιστος, ώς καi ή θεά τοϋ Κάλ
λους 'Αφροδίτη, ίδί<;ι δέ τόν ρόλον τόν όποίον ύποδύονται τά τέ
κνα αύτης «'Αρμονία» καi πρωτίστως ό «'Έρως». 
- Ή θεά τού Κάλλους, ή «Ούρανία 'Αφροδίτη» ήνωμένη μετά
τού 'Άρεως (τού θεού της κινήσεως) καi περιβεβλημένη μετ' αύ
τού διά τού χρυσού δικτύου τού θεοϋ 'Ηφαίστου (τοϋ ύλικού πυ
ρός), είκονίζει τό θεμέλιον έπi τού όποίου ή Γη, ήδυνήθη vά έμ
φανίση έαυτην είς την άνθρωπίνην μορφήν (τοϋ μόνου διανοου
μένου όντος της γήϊνης φύσεως), τό δέ τέκνον αύτης, ό 'Έρως, ό

1. «Ή θεό 'Αφροδίτη» Σπ. Νάγου (Δελτίον Πυθαγόρα, 1930).
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έπi τού πνευματικού έπιπέδου ένεργών, άποτελει την εlκόνα τού 
άνελισσομένου νοητικού κόσμου, τού καθισταμένου όλοεν θειοτέ
ρου, ώς καi τό μέσον τό έξασφαλίζον την πρόοδον της ψυχής της 
φύσεως καi τού άνθρώπου. 
- Έδώ, νομίζω, έχει την θέσιν της ή ύπόμνησις δτι, εlς τόν Όμη
ρικόν Ύμνον πρός την θεάν τού Κάλλους, ό έξοχος ποιητής έγκω
μιάζει όχι μόνον την «Ούρανίαν Άφροδίτην», άλλ' έπαινει παραλ
λήλως καi τάς τρεις Παρθένους θεάς, την Άθηνάν, την 'Άρτεμιν,
καί την Έστίαν, Ύμνει δέ iδιαιτέρως τόν έρωτα της θεάς πρός τόν
«Άγχίσην», παρουσιάζων την Άφροδίτην ώς «άπειρήτην φιλότη
τος καi άδμήτην» προσφερομένην ώς νόμιμον σύζυγον εlς τόν
Άγχίσην, ό όποίος πρός κατάκτησίν της περιβάλλεται την μίαν με
τά την αλλην τάς τρεις «παρθενίας>, διά τών όποίων πρέπει νά
διέλθη πάς ό έπιθυμών νά φθάση εlς την θεοποίησιν, ητοι την
φρόνησιν της 'Αθηνάς, την όγνότητα της 'Αρτέμιδος, καi την άγρυ
πνίαν περi τά θεια της 'Εστίας.
- Εiς θνητός, οiος ό 'Αγχίσης, καθίσταται άντικείμενον έρωτος
της θεάς 'Αφροδίτης, τότε μόνον, δταν άφυπνίζεται εiς τό Κάλλος
τό αφθαστον της θείας γνώσεως, δτε: έπακολουθει ό «γάμος» καi
ή «θεοποίησις».

Άλλ' ή θεά 'Αφροδίτη άπέκτησε, κατά την Έλληνικήν μυθο
λογίαν, μετά τού Έρμού (τού θεού τού πνεύματος) καi άλλο τέ
κνου, τόν περίλαμπρον Έι,μαφρόδιτοv- (ας άναμνησθώμεν έν προ
κειμένψ τού «άρρενοθήλεως» της Π.Δ.). 
- Ή έννοια τού «Έρμαφροδίτου» δέν είναι βεβαίως έκείνη ητις
άποδίδπαι συνήθως εiς την γνωστήν τών άνωμάλων περιπτώ
σεων της ένσωμάτου άνθρωπίνης φύσεως, άλλ' ή άναφερομένη
εiς την συγκέντρωσιν τών ίδιυτήτων τού «άρρενος» καi «θήλεος»
στοιχείων, έκ τών όποίων πηγάζει ή έκδήλωσις καi ή προαγωγή
τών μορφών τού φαινομενικού κόσμου καi τού Σύμπαντος, ώς καi
ή έν τψ άνθρώπψ πνευματική άτομικότης, ή περικλείουσα τάς δυ
νάμεις έκείνας, αϊτινες διεμόρφωσαν τά κέντρα της νοήσεως καi
τών αiσθήσεων, έπi τών όποίων στηρίζονται, καi έκτείνονται α1
μεταμορφώσεις της ψυχής καi τού πνεύματος ...

Εiς δλ' αύτά, ύπάρχουν άλήθειαι, τάς όποίας, έλευθέρως σκε
πτόμενοι, δυνάμεθα νά έρευνήσωμεν μέ την βεβαιότητα δτι, ο1 γί
γαντες τού άρχαίου 'Ελληνικού πνεύματος, έφεραν είς την έπιφά
νειαν της άνθρωπίνης σκέψεως, τόσον έπιτυχώς, θείας γνώσεις 
περί της δημιουργίας τών μορφών, περί της άνθρωπίνης ύπάρ
ξεως, καi έν γένει της λειτουργίας τού δρώντας ύπεράνω ήμών 
θείου πνεύματος. 
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"Ας προσπαθήσωμεν, λοιπόν, νά χωρήσωμεν ι, δυνατόν εlς τό 
έπίπεδον της διανοήσεως τών προγόνων μας, εlς μίαν σύντομον 
άνασκόπησιν, σχέσιν έχουσαν μέ τό θtμα τού 'Έρωτος, δτε οίιτος 
έξετάζεται ώς δύναμις δημιουργικη κοσμογονικης σημασίας, άλλά 
καi ώς ένέργεια καi τάσις πρός Ιδεώδεις έπιδιώξεις. 
Κατά την Όρφικήν θεολογίαν, έκ τού 'Ερέβους (τού άπολύτου 
Σκότους) καi τού έσωστρεφούς Χάους προηλθεν τό «άργύρεον 
ώόν» έκ τού όποίου έξεπήδησεν ό 'Έρως, ή δύναμις ητις διά της 
δημιουργικης αύτης Ικανότητος έφερεν έντός τού Χάους την 'Αρ
μονίαν. 
'Ίνα δημιουργηθη τό Σύμπαν όλόκληρον έκ τού Χάους, άνάγκη νά 
προϋπάρξη ό πόθος της δημιουργίας καi ποιήσεως εlς τους κόλ
πους τού ύπερθέου Νοός, δηλ. ό 'Έρως, δστις ώθεί έκ τού σκό
τους είς την ϋπαρξιν καi τό φώς. Διά τούτο καi εlς τά Έπη του ό 
Όρφευς άποκαλεί την «Νύκτα» μητέρα τού 'Έρωτος, τόν όποίον 
καi όνομάζει «Φάνην». 

'Έχων προφανώς πρό όφθαλμών την Όρφικήν θεολογίαν ό 
'Ησίοδος όμιλεί εlς την «Θεογονίαν», πώς, μετά τό Χάος καi την 
Γην, έγεννήθη αυτοδυνάμως τό πρώτον ό 'Έρως, «δς κάλλιστος έν 
άθανάτοισι θεοίσιν, λυσιμελής πάντων τε θεών, πάντων τ' άνθρώ
πων δάμναται έν στήθεσιν νόον και έπίφρονα βουλήν», δηλ. ό 'Έ
ρως, δστις κάλλιστος καi λυσιμελής, είναι ό δαμάζων τόν νούν καi 
την θέλησιν πάντων τών άθανάτων θεών καi τών θνητών άνθρώ
πων. 
·:οπως ό 'Όμηρος, οϋτω καi ό 'Ησίοδος άποκλίνει πρός τόν μύθον,
άλλ' ή σκέψις του στρέφεται καi πρός τόν «λόγον», με έμφανη τά
σιν πρός την έρευνα της πραγματικότητος, ϊνα προβάλλη (εlς ύπο
τυπώδη βεβαίως μορφήν) έννοίας τός όποίας χρησιμοποιεί ή κατό
πιν φιλοσοφία, δπως:
- την διό τού «Χάους» έννοιαν της πρό της δημιουργίας τού φαι
νομενικού κόσμου 'Αβύσσου
- τήν διό της «Γης» έννοιαν της Ύλης
- καi την διό τού «'Έρωτος» έννοιαν της Δυνάμεως, ητις θέτει τό
πάντα είς κίνησιν. Τό Ήσιόδειον «Χάος» δεν έχει βεβαίως την
άποδιδομένην ύστερογενη σημασίαν της «'Αταξίας», άλλα έκείνην
τού Διαστήματος, ένώ ύπό την μυθικήν μορφήν τού «'Έρωτος»
έμφανίζεται τό Δυναμικόν Στοιχείον, δπερ δημιουργεί καi κινεί τό
Σύμπαν.

Την κοσμογονικήν σημασίαν τού «'Έρωτος» άπεδέχετο καi ό 
Παρμενίδης, δστις είς τό μέρος τού ποιήματός του, εlς τό όποίον 



1983 ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ 173 

έξηγεί την γένεσιν του Σύμπαντος λέγει δτι τουτο άποτελεί σφαί
ραν εlς τό κέντρον της όποfας έχει ένθρονισθη ή θεά, �τις κυβερ
νά τά πάντα καi έποπτεύει έπi της γεννήσεως τών όντων, πραγμα
τοποιουσα τάς συζεύξεις. 
Ή έν λόγψ θεά «πρώτιστον μεν 'Έρωτα θεών μητfσατω πόντων». 

Κοσμογονικήν έπίσης σημασίαν έχει ό «'Έρως» καi διά τόν 
Έμπεδοκλη, δστις τόν θεωρεί μαζύ με τό «Νείκος» ώς όρχός, al 
όποίαι παράγουν τήν γένεσιν καi φθοράν· τόν άποκαλεί δε «φι
λίαν», «φιλότητα», καi «στοργήν», διδάσκων δτι διά της έπικρατή
σεώς του ένοποιείται καi συγκρατείται τό Σύμπαν. 
- Ό Πλάτων ήσχολήθη διά μακρών με τό πρόβλημα του <<"Ερω
τος». Κατά τήν πλατωνικήν άντίληψιν ό 'Έρως εΤναι δημιουργική
ένέργεια καi κίνησις άπό τό «μή εΤναι» πρός τό «εΤναι» (όλλά έπi
του Πλατωνικου 'Έρωτος θέλωμεν έπανέλθη έντός όλίγου).
- Ό 'Αριστοτέλης, παρ· δλον δτι ύπηρξε κυρίως ό μέγας του έπι
στητου φιλόσοφος, δεν παρέλειψε νά λάβη ύπ' όψιν του τό φαινό
μενον του 'Έρωτος, Ί'να τονίση δτι, ό Θεός, δστις εΤναι καθαρότα
τος Νους καί 'Ενέργεια, θέτει είς κίνησιν τήν Ύλην, ένεργr.ι,ν έπ'
αύτης ώς άντικείμενον 'Έρωτος καi δτι, ή Ύλη καταλαμβάνεται
άπό τήν άσυγκράτητον έπιθυμίαν νά πλησιάση πρός τό θείον Κάλ
λος της πρώτης Άρχης. Έκ της έρωτικης δε τάσεως τούτης πρός
τήν «πρώτην κινούσαν άκίνητον 'Αρχήν», έκ της ελξεως δηλαδή
τήν όποίαν αϋτη άκτινοβολεί, λαμβάνουν ένεργειακήν ύπόστασιν ό
Κόσμος καi ή Φύσις.

Βλέπομεν έπομένως δτι, ή τό πρώτον ύπό του 'Ησιόδου άνα
φερθείσα 'Αρχή τού «'Έρωτος», άπετέλεσε πηγήν φιλοσοφικών 
θεωρήσεων, άναγγέλουσα τήν παρουσίαν της είς τήν Πλατωνικήν 
σ_κέψιν, Ί'να έμφανισθiΊ έκ νέου είς τόν Πλωτίνον, τόν Διονύσιον 
τόν Άρεοπαγίτην καί όλλους ώς «θείος 'Έρως» - «έστi δε καi έκ
στατικός ό θείος 'Έρως, ούκ έών έαυτών είναι τούς έραστάς, άλλά 
τών έρωμένων» λέγει ό Διονύσιος. 
- 'Αλλά καi ό Μυστικισμός δεν έχει μήπως καi αύτός τήν άφετη
ρίαν του είς μίαν έντονη έρωτικότητα στροφής πρός τό θείον,
πρός τήν Ύπερβατικr1ν πραγματικότητα; Ό μυστικός «είναι έρω
τευμένος με τό 'Απόλυτον διά θείου 'Έρωτος» λέγει Μάξιμος ό
'Ομολογητής. Ή ψυχή τού μυστικού ώθείται άπό έρωτικόν στοι
χείον νοούμενον είς τήν μεταφυσικήν, τήν κοσμικήν αύτού διά
στασιν, δηλ. τήν ελξιν της ψυχής πρός τήν άπεραντοσύνην καi τήν
όρμονίαν τού Σύμπαντος, πρός τήν Πηγήν τού Φωτός της, η κατά
τήν Πλατωνικήν έκφρασιν «τόν όλκόv της ψυχης άπό τού γινομέ
νου έπί τό ον» με στόχον τό «θεάσθαι» καί τό «συνείναι>ι.
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- 'Όλοι σχεδόν ol μεγάλοι φιλόσοφοι ήσχολήθησαν μέ τό φαινό
μενον τού 'Έρωτος ύπό διαφορετικόν πρίσμα εκαστος ύμνούντες
αύτόν, ώς όντολογικην άρχην πνευματικού καi μεταφυσικού περιε
χομένου
Ή άρχαία δμως 'Ελλάς εΤναι έκείνη, ή όποία έπολιτογράφησε την
έννοιαν δτι, τά πάντα γίνονται διά τού «'Έρωτος» καi τής «Φιλότη
τος», δηλ. διά τής ελξεως καi συμπαθείας, διά την όποίαν καi αύτοi
άκόμη ol ύλισταi παραδέχονται ώς άσκουμένην μεταξυ τών μο
ρίων τής ϋλης ... Ώς έκ τούτου, δυνάμεθα, νομίζω, νά εϊπωμεν δτι
άπό έλληνικης μυθολογικής άπόψεως ό «'Έρως» κατέχει την θέ
σιν, την όποίαν κατέχει είς την Βίβλον, συγκεκριμένως δέ είς
την Γένεσιν «ό Λόγος τού Θεού» - Ήρκέσθη λοιπόν, νά έμφανι
σθη έκ τού «έν δυνάμει» καi διά της κινήσεως νά τεθή «έν ένερ
γείφ> (κατά την φιλοσοφικήν έκφρασιν) έκείνο τό όποίον, διά τό
μεγαλείον τού άρχαίου 'Ελληνικού κόσμου, έλαβε την μορφήν τού
μυθολογουμένου «'Έρωτος» δηλ. ή κοσμική δύναμις ή ένυπάρχου
σα έντός τού άοράτου δημιουργικού Ναός, ϊνα γίνη όπλώς ή
Αίτία. 2 

'Όντως, ό Κοσμογονικός 'Έρως δέν εΤναι ή πρώτη 'Αρχή (ή μη δυ
ναμένη νά συλληφθη, ή άνέκφραστος, ή άνεκδήλωτος καi αίωνία),
εΤναι άπλώς τό δυναμικόν στοιχείον, δπερ γεννά καi κινεί τό Πάν
είς τό Σύμπαν, ή έλκτικη έκείνη δύναμις, διά της όποίας συμπλη
σιάζονται τά άντίθετα είς την σύνθεσιν τής δημιουργίας τών κό
σμων, καθώς καi είς έκείνην τών μορφών τού κατωτέρου ύλικού
κόσμου καi τών όντων, άλλά έκ παραλλήλου καi τών μορφών τών
άνωτέρας ύφης πνευματικών κόσμων.

Ή ίδιότης αϋτη της θείας κοσμικής ούσίας, ίδιότης ητις περιέ
χεται «δυνάμει» έντός αύτής, έκδηλούται ώς τάσις κινητικής ένερ
γείας ποικιλομόρφων έμφανίσεων: 
α) - είς την καθ' δλου π.χ. ϋλην, εΤναι ή τάσις ητις την έξωθεί 
πρός συμπλησίασιν καi άλλεπάλληλον έπαφήν ώς καi πρός συν
δυασμους καi συνδέσεις έξυπηρετούσας τόν νόμον της άλληλεπι
δράσεως, δστις σκοπεί νά φέρη την ϋλην είς άνωτέρας βαθμίδας 
έξελίξεως, ϊνα αϋτη τελικώς καταστη έν τη_ έκφράσει της θέλγουσα 
καi άκτινοβόλος. 
- Τό κάλλος λοιπόν της Φύσεως δέν θά έξεδηλούτο ανευ τού
άπαραιτήτου στοιχείου τού «'Έρωτος».

2. Τό ήθικοφιλοσοφικόν νόημα τών μύθων τής κατό Ήσiοδον Κοσμογονίας>>. 

ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τεκτ. Δελ. 1.2.70).
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Είς τόν φυσικόν κόσμον, τό όνθος, τό χρώμα, τό όρωμα καi ή 
γλυκύτης του νέκταρος πού περικλεfει δεν θά προσείλκυον τά έν
τομα τά 6ποία συντελουν είς την γονιμοποίησιν του. 
β) - Εiς τάς όργανικάς μορφάς, είναι ή τάσις καi ή κινητική ένέρ
γεια του ψυχικου πυρηνος, ή 6ποία έξωθη τήν Ζωήν πρός 6λοέν 
έντονωτέρας έκδηλώσεις. 
Ή κλίσις του όρρενος πρός τό θηλυ φυλον, ητις δέν είναι άπλώς, 
μία θυμ1κή κατάστασ1ς άλλά δύναμ1ς Ζωης, έχε1 καi αύτή ώς πυρη
να τόν κοσμ1κόν 'Έρωτα, δστ1ς έν τη φύσε1 δημ1ουργεί μορφές καi 
συνε1δήσεις, καi προάγε1 τούτος έκ μ1δς κατωτέρας πρός μίαν 
άνωτέραν βαθμίδα. 
γ) - Την ούσιαστ1κωτέραν δμως αύτου εννο1αν προσλαμβάνει 6 
«'Έρως» εiς τό συνε1δητόν 6v, τό ύπό την όνθρωπίνην μορφήν 
δ1αβ1ουν. ένθα ο�τος (τό στο1χείον 'Έρως) έκπηγάζε1 ώς τάσις καi 
ένέργεια κατευθυνομένη ύπό τό φως της διανοίας της έμπλουτ1-
σμένης μέ γνώσε1ς άληθείς, δτε, πραγματοπο1ών έξυψωμένης 
μορφης συναισθηματικές καi πνευματικές έκδηλώσε1ς διά του όν
θρώπου, ώς του κατ' έξοχήν ένσυνε1δήτου καi έλευθέρου όντος, 
ο�τος (ό όνθρωπος) δύνατα1 πλέον νά καταστη συνεργάτης είς τό 
ϋψιστον της Δημ1ουργίας έργον, της ύπάτης καi αiωνίας του 'Έρω
τος Κοσμ1κης Δυνάμεως, δ1ά της ύπακοης εiς τά κελεύσματα τού
της εiς την πορείαν της 6δου (δπως λέγει ό Πλάτων) πρός τό 
«άθανατίζειν έφ' δσον ένδέχετα1 ... ». 
'Ένεκα τούτου, ό «'Έρως» άναπτύσσε1 συμπάθειαν, φ1λίαν, άφο
σίωσ1ν, στοργήν καi άγάπην, έξελ1σσόμενος είς άρμονίαν ψυχών -
προάγετα1 είς ελξ1ν θαυμασμου, είς πράξιν έπάκρως ήθ1κήν, είς 
μορφήν ύπάτης θυσίας, καi έν γένει εiς έξύψωσ1ν πάσης άρετης 
καi μεγαλουργίας. Έμφ1λοχωρεί ό «·Έρως» είς την ζωογόνον θε
ραπείαν της έπ1στήμης καi τών τεχνών, καi στρέφε� την έμπνευσ1ν 
εiς τών Μουσών την έκπαγλον χώραν· αποβαίνει πολύτιμος χειρα
γωγός της φ1λοσοφ1κης σκέψεως κοi 6δηγός πρός την κατεύθυν
σ1ν της όντως Γνώσεως καi τήν θεώρησ1ν του 'Ωραίου καi του 
Άληθους. 
- Ώς Δαίμων δέ του «ούκ είδένα1» ώθεί ό 'Έρως πρός τό «εiδέ
να1» καi την «Σοφίαν», συνδέων οϋτω τόν όνθρωπον πρός τό
θείον, δ1ά τήν πραγματοποίησιν του «Πόθου», του άνωτάτου, της
κατακτήσεως του άνεσπέρου κόσμου του Φωτός, του άγνου καi
παρθένου Κάλλους της ούρανίας «φιλομμε1δους έρωτοτόκου Κυ
θηρείης» 'Αφροδίτης, ητ1ς φωτίζε1 καi άποκαθαίρει την ψυχήν
βουλητ1κώς καi συναισθηματ1κώς, πρός τήν θέαν του άφθάστου
«Κάλλους» καi του ύπερτάτου «Άγαθου».
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- "Ας έπανέλθωμεν δμως είς τόν Πλάτωνα, διά τόν όποίον ό <<"Ε
ρως» εΤναι όχι μόνον ελξις πρός τό Κάλλος μέ στόχον τό Καλόν,
άλλα συγχρόνως καi έφεσις «της γεννήσεως καi τού τόκου έν τψ
καλψ».

Τό Κάλλος άποτελεί μόνον περιοχήν, ητις παρέχει είς τόν «·Έ
ρωτα» την δυνατότητα νά συνεχίση την δημιουργικήν του δραστη
ριότητα, διότι ό 'Έρως προχωρεί έκ της περιφερείας κατά όμοκέν
τρους κύκλους έλικοειδώς πρός ενα βαθύτερον καi άνώτερον 
άξιολογικόν νόημα, Ίνα έν συνεχείι;� άνυψωθη είς έπίπεδον μετα
φυσικόν, δπου «τ' άγαθά αύτοίς εΤναι άεί», δηλ. πρός την παντοτι
νήν τού 'Αγαθού κατοχήν καi την έξ αύτης όφθαρτον εύδαιμονίαν. 
Ή δημιουργική αϋτη προσχώρησις τού 'Έρωτος διέρχεται διά 
βαθμίδων ώς έξης: 
- 'Αρχίζει μέ τόν φυσικόν έρωτα, δστις άποβλέπει είς την διαιώ
νισιν τών όντων καi τού άνθρώπου.
- Άλλ' ή μεταμόρφωσις τού φυσικού έρωτος είς ψυχικόν ύπερ
πηδό τά σύνορα της γήϊνης ώραιότητος, ϊνα είς την δευτέραν βαθ
μίδα ύψωθη προς την διάκρισιν τού κάλλους της ψυχης καi έκεί
νου τών ίδανικών πράξεων, καθώς καi πρός την χαράν πραγματο
ποιήσεως ίδανικών, καi της πνευματικής διαιωνίσεως διά «τών κα
λών έπιτηδευμάτων καi τών καλών μαθημάτων».
Ή πρός ταύτα στροφή έμφανίζει ένώπιον τού όνθρώπου «πέλα
γος καλού», καθιστώσα αύτόν ίκανόν διά «πολλούς καλούς λόγους
καί μεγαλοπρεπείς καί διανοήματα έν φιλοσοφίι;� όφθόνψ», προ
σφέρουσα οϋτω άνεξάντλητον «πόθον» πνευματικότητας.
- 'Ενισχυμένος, λοιπόν καi ώριμασμένος, ό άνθρωπος όνέρχεται
καi ϊσταται έπi της τρίτης βαθμίδας, δτε ή ψυχή του ότενίζει πλέον
τό αίώνιον Κάλλος, καi διακρίνει την όντως ύπερβατικήν ώραιότη
τα, δηλ. την ίδέαν τού ύπερτάτου «'Αγαθού», ητις όποτελεί (κατά
Πλάτωνα} τόν τελευταίον καi τελικόν στόχον, ητοι την ένατένισιν
έκείνου τό όποίον αίωνίως ύπάρχει, έκείνου τό όποίον οϋτε παρά
γεται, οϋτε καταστρέφεται, άλλ' οϋτε κ..αi έλαπούται ... «ένταύθα
τού βίου ... ϋπερ πού άλλοθι βιωτόν όνθρώπιμ θεωμένψ αύτό τό
καλόν» (είς αύτό της ζωης τό στάδιον παρά όπουδήποτε όλλού,
όξίζει τού όνθρώπου ή ζωή μέ τήν θέαν τού Κάλλους τού Άπολύ
του}, λέγει ή Διοτίμα εlς τόν ΣωκράτηνΙ
- Ό «'Έρως», όποβλέπων, λοιπόν, εlς την διαρκή κατοχήν τού
«'Αγαθού», όναβιβάζει όπό την σφαίρα τού όνθρωπίνου αlσθήμα
τος πρός τό όντίκρυσμα τού Αlωνίου καi τού Θείου
- «εστιν όρο ξυλλήβδην ό 'Έρως τού τό όγαθόν αύτώ εΤναι όεί»,
προσθέτει ή Διοτίμα ...
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Τάς περί «·Έρωτος» άντιλήψεις του άνέπτυξε ό ΠΛΑΤΩΝ, ώς 
γνωστόν, εlς τρείς διαλόγους: τόν «Λύσιν», τόν «Φαίδρον», καi τό 
«Συμπόσιον», εlς τό όποίον παρουσιάζει τόν Σωκράτην έκφράζον
τα τάς γινομένας εlς αύτόν (έκ μέρους της μαντικής γυναικός) άπο

καλύψεις. 

- 'Εδώ ό φιλόσοφος Πλάτων γίνεται άπαράμιλλος λογοτέχνης, καi
διά τού στόματος της «Διοτίμας» εlσάγει, ύπό μυθολογικήν μορ
φήν καi έννοιαν μίαν θεογονίαν πρός έξήγησιν της άντιφατικης δυ
νάμεως τού 'Έρωτος καi της μικτής φύσεως τού άνθρώπου, τού
άγωνιζομένου πρός εϋρεσιν διεξόδου άπό τός «στερήσεις» καi τάς
κακοπαθείας, άπό τόν κόσμον τού «σκότους» καi της άνάγκης,
πρός τόν κόσμον της Γνώσεως καi τών 'Αξιών, τόν κόσμον τού
Φωτός, της εύδαιμονίας καi της μακαριότητος.

Θεός ό «Πόρος», ό πατήρ τού 'Έρωτος, ό καλεσμένος μεταξύ 
τών θεών καi ταπεινή έπαίτις ή μήτηρ του, ή «Πενία», ό υlός δέ, 
ό «ΕΡΩΣ», «δαίμων μεταξύ θεού τε καi θνητού», πραγματοποιεί 
την μεταξύ των έπικοινωνίαν. Ό υlός δμως της Πενίας πάσχει άπό 
«στέρησιν» καi τείνει πρός άπόκτησιν έκείνου δπερ αlσθάνεται δτι 
τού άνηκε. - 'Υπάρχει αί'σθημα άπουσίας εiς τόν «'Έρωτα» καi κί
νησις πρός τό ποθούμενον, κίνησις πρός άνωτέραν μορφήν ύπάρ
ξεως, - ύπάρχει δηλαδή έν ταυτψ: «τάσις έκ τού άτελούς πρός τό 
τέλειον, έκ της στερήσεως (Πενία) πρός την άφθονίαν (Πόρος), έκ 
τού σκότους πρός τό Φώς11

3 καi πρός την λύτρωσιν. 
- Ή τάσις αϋτη. ή προκαλούσα τό άντίκριισuα τού Κάλλους της
«Ούρανίας 'Αφροδίτης» καi τών κήπων τού «Διός», δύναται νό χα
ρίση την γεύσιν της μακαριότητος καi της άθανασίας καi νό έπιφέ
ρη την σύζευξιν τού έν τ� άνθρώπψ θείου στοιχείου μετά τού
άνωτέρου πνευματικού κόσμου καi την προσπέλασιν των όρίων
της θνητής ύπάρξεως.

Συνεπώς, ό ΕΡΩΣ, κατά Πλάτωνα, άνάγεται εiς σχέσιν καθα
ρώς πνευματικήν, τοποθετείται έπi μεταφυσικού έπιπέδου, ώς δύ
ναμις θείας προελεύσεως τού έν τ� άνθρώπψ έσωτερικού πυρη
νος, ή προσδίδουσα εiς την ψυχήν τόν «πόθον» καi την όρμήν νά 
ύπερνικήση τόν δυϊσμόν τού αiσθητού κόσμου τού γίγνεσθαι, νά 
ύπερβη τά ορια της θνητής ούσίας καi νό κινηθη πρός τόν νοητόν 
κόσμον καi πρός ο,τι καλόν, ώραίον, καi άγαθόν - έκεί δπου 
άπλώνονται al άναλοίωτοι ,<'Αξίαι», τό «'Αρχέτυπα», al «Ίδέαι», καi 

3. (<°Η Πλατωνική Μύηοις κοi Τεκτονισμός» Κ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ (Τεκτ. Δελτ.). 
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τό ύπέρτατον «'Αγαθόν», - έκεί δπου ό WΕρως εΤναι ταυτοχρόνως -
καi ΛΟΓΟΣ καi δπου ύπάρχει ή άθανασiα καi ή μακαριότης της 
όμοιώσεως πρός τό θείον. 
- Δυνατόν, φυσικά, ή ψυχη ένiοτε νό μη δύναται νό Τδη τός
άναλλοιώτους «'Αξίας» καi νό σταματήση, κουρασμένη ι'j θαμβω
μένη, εrς φθαρτά σημεία κατωτέρων διαβαθμίσεων ...
- Έδώ κείται ή μεταξυ τών άνθρώπων διαφορά ...
- 'Αρκεί πάντως αl όντως «Άξiαι» ν' άποκαλυφθούν κάποτε εlς
την ψυχήν, δτε αϋτη, έξ Ιδίας φύσεως, ύποχρεούται μυχίως νό τός
ποθήση.
- Κατά ταύτα, 6 ΕΡΩΣ είναι ή όδός (άναγκαία καi έπίπονος) ή
πρός τά 'έκεί άγουσα, φωτιζομένη άναλόγως έκ της άκτινοβολίας
τού άντικειμένου πρός τό όποίον τείνει.

Είς τόν «Φαίδρον» 6 Πλάτων παριστάνει, κατά τρόπον μεγα
λειώδη, την ψυχην τού άνθρώπου πτερουμένην ύπό τού «Έρω
τος)) έφ" άμάξης συρομένης ύπό δύο πτερωτών Υππων, κυβερνομέ
νης δε ύπό τού ήνιόχου, συμβολίζοντος τόν Νούν (τό λογικόν ητοι 
τό �:τvεύμα). Ή αμαξα φέρεται βαθμηδόν πρός τάς ούρανίους 
σφαίρας, καi πρός τους όρίζοντας τών «'Ιδεών)) . 
- Ό δεξιός ϊππος της άμάξης (τό θυμικόν τού άνθρώπου) είναι
«τιμης έραστης μετά σωφροσύνης τε καi αlδούς ήνιοχείται λόγψ))
- είναι πειθήνιος.
- Πλην δμως, 6 άριστερό_ς Υππος (τό έπιθυμητόν τού άνθρώπου)
«ϋβρεως καi άλαζονείας έταίρος ... )) , τυγχάνει άτίθασος.
Είς κάθε συναντόμενον έμπόδιον έπωφελείται ό άτίθασος οδτος
Υππος ϊνα παρακωλύση τάς κινήσεις τού πειθηνίου συντρόφου του,
άνθιστάμενος πρός την ήγεσίαν τού ήνιόχου, τού Νού - πνεύμα
τος.
- Οϋτω πώς καi ή ψυχη διαταράσσεται, έπειδη μετά τού λογικού
καi τού θυμοειδούς τμήματος, ύπάρχει τό τμημα τού έπιθυμητού,
τό όποίον τείνει νά την κάτακρημνίση εlς τόν ύλικόν κόσμον τών
αίσθητών.

Χρέος δμως τού άνθρώπου είναι νά καταπολεμά τάς κατωτέ
ρας τούτος ροπάς, διατηρών τόν «'Έρωτω) πνευματικόν καi άμό
λυντον, ϊνα οϋτω δύναται νά άτενίζη έν νηφαλιότητι τόν κόσμον 
τών «Ίδεών)) , τό τέλειον ούράνιον Κάλλος, ένθα καi τό ύπέρτατον 
«'Αγαθόν)). 

Δυστυχώς δμως όλίγιστοι μεταξύ τών άνθρώπων φθάνουν 
έΞως έκεί - καi οδτοι ol «έγκύμονες κατά την ψυχήν)> .... 
- 'Αναλόγως πρός τούς προσανατολισμούς καi τό άντικείμενον
τού «·Έρωτος)) , τού δυναμένου νά ύποτάξη τάς ύλικάς όρμάς είς
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τός πνευματικός τοιαύτας, κανονίζονται al σκέψεις, al έπιθυμίαι, al 
βουλήσεις, καi al πράξεις. 
Ό άνθρωπος, ό έχων πρό όφθαλμοϋ τό καλό καi τό άγαθά, ποθεί 
(φυσικψ τψ λόγψ) την διαρκή τούτων κατοχην καi άπόλαυσιν. 

Διό τούτο καi al έσωτερικαi σχολαi στηρίζουσαι τό τόσον 
γοητευτικόν δραμα τών ύψηλών σκοπών των, εlς την έπίτευξιν της 
βελτιώσεως τοϋ άτόμου καi της καθόλου άνθρωπότητος, άποβλέ
πουν είς τό νό καταστήσουν έκαστον νικητην έαυτοϋ διό τού 
θείου «"Ερωτος», κατά τρόπον ώστε έκαστος νό έπανεύρη την 
άτομικην αύτού συνείδησιν, νό άπλώνεται πτεροφόρος πρός τό 
Κάλλος της άπεραντοσύνης τού Παντός, διό μίαν άνωτέραν καi 
άρμονικωτέραν σύνθεσιν, με έντονον τάσιν της άπολύτου ταυτό
τητος μετά της έν τψ Σύμπαντι πρυτανευούσης 'Αρμονίας. 
- «Έναρμονίσωμεν, λοιπόν έαυτους πρός τόν Παγκόσμιον τού
τον ζωτικόν Ρυθμόν», «έως αν ζώμεν» καi «ώς έγγυτάτψ γίγνε
σθαι», κατά προτροπην τού θείου Πλάτωνος.

Τό περιοδικό έλεuθέρας σκέψεως 

''/ΛΙΣΟΣ" 

Δραγατσανίου 6. Τηλ. 324.6837. ώραι 9,30-12,30 

πλήν Σαββάτου 

Οι τόμοι 1956 - 1970 txouν έξαντληθεί. 
Έχουν δμως έκδοθι'Ί έπιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης: 
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 
Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 
Τόμος έπιλογnς περιεχομένων τόμων τετραετίας 1 962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογής. δεμένος δρχ. 400 
Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500 

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, �καστος δρχ. 250 
ΟΙ τόμοι 1977 - 1982, χαρτόδετοι, έκαστος δρχ. 300 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δραχμtς 400 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμtς 40ό 

Έθελοντικώς Δραχμtς 500 
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ΡΕΝΕ ΤΖΑΝΑΚΟΥ 

ΕΚΑΤΗ 

Ό Εύριπίδης στίς Φοίvισσες 
( 11 Ο) άποκαλεί τήv 'Εκάτη κό

ρη τής Λητώς. 'Άλλες γενεαλο
γίες (ROSCHER) άvαφέρουv γο
νείς της τόv ΔΙΑ lj τόv Άρι
σταιο, τόv ΔΙΑ καί τήv ΗΡΑ, 
τόv ΔΙΑ καί τή ΔΗΜΗΤΡΑ, τόv 
ΔΙΑ καί τή Φεραία, τόv 'Άδμητο 
καί τή Νύκτα. 

Λέγεται έπίσης δτι άπό τόv 
Φόρκυ fι τόv Φόρβα ή 'Εκάτη 
άπέκτησε τή Σκύλλα fι άπό τόv 
ΔΙΑ τήv Βριτομάρτυ fι άπό τόv 
Τρίτωνα τήv Κραταιίδα. 

Ή 'Εκάτη είναι μιά παντο
δύναμη Τιταvίς, θεά τού σελη
νιακού φωτός. Ό ΖΕΥΣ δέv τής 
άφαίρεσε κανένα προνόμιο καί 
δέv μεταχειρίστηκε μαζί της 
βία, δπως {κανε μέ τούς άλ
λους Τιτάνες, δταv αύτοί νική
θηκαν άπ' τούς θεούς στήv Τι
τανομαχία. Άπ' έvαvτίας, αν καί 
ή Έ κάτη δέv ύπήρξε σύμμαχος 
τού ΔΙΑ ατούς άγώvες του γιά 
τήν κατάληψη τής έξουσίας, 
έκείvος τής παραχώρησε πολλά 
προνόμια. Ή 'Εκάτη δέv ύπήρξε 
ποτέ 'Ολυμπία θεά. 

Τονομά της σημαίνει άπο
μακρυσμέvη ( άπό τό έκάς). 

Ή θεά είναι περίσσια τιμη
μένη άφού, σύμφωνα μέ τή συ
νήθεια, δποιος προσφέρει θυ
σία καί ζητά κάποια χάρι έπικα
λείται τήv 'Εκάτη. Αύτή είσα-

κούει τήv προσευχή τώv άv
θρώπωv καί χωρίς άργοπορία 
προσφέρει τήv εύτυχία πού τής 
ζητούν. Παραστέκεται ατούς 
βασιλείς δταv αύτοί άποδίδουv 
δικαιοσύνη, προστατεύει κάθε 
πολεμιστή καί πρόθυμα χαρίζει 
τή νίκη. Σύμφωνα μέ τόv 'Ησίο
δο ό ΔΙΑΣ τήv {κανε τροφό 
τώv νέων. 'Επίσης ή θεά ε!v' 
εύεργετική σ' αύτούς πού παίρ
νουν μέρος σέ άγώvες, προ
στατεύει τούς ταξιδιάρηδες, 
τούς ψαράδες, τά κοπάδια τώ v 
άγελάδωv, τώv γιδιών, τώv άρ
vιώv. 

Ή Έκάτη χαρακτηρίζεται 
περισσότερο άπ' τίς συγκεκρι
μένες της ίδιότητες καί τά εργα 
της παρά άπ' τό μύθο της. 

'Όταν, τελείωνε ή παλαιά 
Σελήνη καί ·σρχιζε ή νέα, tβα
ζαv μπροστά ατά άγάλματα καί 
τούς βωμούς της τροφές, τά 
καλούμενα Έκαταία fι 'Εκάτης 
δείπνα fι Έκατήσια (ψητά, ψά
ρια, αύγά, τυρί καί γλυκά άπό 
μέλι). Άπ' αύτά ετρωγαv οί πει
νασμένοι. 

Στήv κυρίως 'Ελλάδα ή 
Έκάτη συνδέεται μέ τόv κάτω 
κόσμο καί έμπvέει τρόμο. 'Έλε
γαν πώς τή νύχτα περιπλαvιώ
ταv μαζί μέ τίς ψυχές τώv νε
κρών μέ συνοδεία σκυλιών πού 
άλυχτούσαv. Ί-Ιταv δηλαδή θεά 
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ούράvια, χθόνια καί ύποχθόvια 
(τριπρόσωπος, τρικέφαλος, τρί
κραvος, τριοδοκάρη vος). Γι' αύ
τό ό 'Αλκαμένης εvωσε τρείς 
γλυπτικές παραστάσεις τής 
'Εκάτης σέ μία καί {φτιαξε έκεί
vο τό αγαλμα πού οί 'Αθηναίοι 
όvόμαζαv Έπιπυργιδία καί ήταν 
στημένο κοντά στό ναό τής 
'Απτέρου Νίκης. Ίσως ή θεά vά 
ήταν τρίμορφη γιατί συμβόλιζε 
τίς τρεις φάσεις τής Σελήνης. 

Ή λατρεία τής 'Εκάτης ή
ταν πολύ σημαντική σέ μερικές 
περιοχές τής 'Ελλάδος, δπως 
τής Θεσσαλίας καί τής Βοιω
τίας. Στήv Αί'γιvα τιμούσαν 
ίδιαίτερα τήv 'Εκάτη, άφού γι
νόταν έτήσια γιορτή καί τελού
σαν μυστήρια, πού είχαν ε/σα
χθή στό νησί άπ' τόv . Όρφέα 
καί δπου συμμετεΪ)(αv πολλοί 
παvη γυρισταί άπ' τά παράλια τής 
Πελοποννήσου καί τής 'Α πικής. 

Είναι γνωστό πώς στήv Αί'γι
vα γινόταν μία μόνον μύησις, ο

πως στά μυστήρια τής Έλευσί
vας καί φαίνεται δτι στούς ϋ
στερους τουλάχιστον χρόνους 
τής άρχαιότητας στά μυστήρια 
τής Α/γιvήτικης 'Εκάτης είχαν 
κάποιο ρόλο ή ΔΗΜΗΤΡΑ καί ή 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ. 'Αλλ' άv κρίνου
με άπ' τή συνήθεια vά άπεικο
vίζεται ή 'Εκάτη μαζί μέ τόv 
?ακχο, όδηγώvτας τούς μύστες 
στίς 'Ελευσίνιες θεές, φαίνεται 
δτι είχε κι' αύτή κάποια θέση 
στά Έλευσίvια μυστήρια. 

Ή 'Εκάτη {χει τά προσωvύ-

μια φωσφόρος κόρη, λαμπα
δοιJχος καί ύπολάμπτειρα. Ή 
Κασσάνδρα στίς Τρωάδες τού 
Εύριπίδη (323) ζητάει χάρι άπ' 
τήv 'Εκάτη: Δίδοuσ· dΊ Έκάτα 
φάος παρθέvω�· έπί λέκτριος δ 
νόμος {χει. (Δώσε καί σύ dΊ 
Έ κάτη τό φώς σου έπάvω στό 
παρθενικό μου κρεββάτι οπως 
ή συνήθεια τό καλειΊ. 

Ό Ίάσωv κάνοντας θυσία 
καί σπονδή έπικαλείται τήv 
Έκάτη-Βριμώ. ('Απολλώv. Ρόδ. 
'Αργοναυτικά IV 1211 ). 

'Επίσης λατρεύεται μέ τά 
προσωvύμια προπυλαία καί 
έvοδία ώς προστάτις τώ v όδώ v. 
Στίς άρχαιότερες παραστάσεις 
άπεικοvίζεται μέ εvα πρόσωπο 
καί κρατάει στά χέρια της δάδα, 
έπειδή συσχετίζεται μέ τή Σε
λήνη καί χαρακτηρίζεται σάv 
θεά τοιJ φωτός. 

Ή 'Εκάτη συγχέεται πολλές 
φορές μέ τόv 'Απόλλωνα καί 
τήv 'Άρτεμι, άφού καί οί δυό 
θεοί άποκαλοιJvται 'Εκαταίος 
καί 'Εκάτη. Ε/δικά μέ τήv 'Άρτε
μι ή 'Εκάτη ταυτίζεται, γιατί το
νίζει τό Σεληνιακό χαρακτήρα 
τής άδελφής τού 'Απόλλωνα. 

Σύμφωνα μέ τό Διόδωρο Σι
κελιώτη, ή 'Εκάτη ή όποίσ ήταν 
κόρη τού Πέρση, βασιλιά τής 
Ταυρικής χερσοvvήσου, ξεπερ
νούσε τόv πατέρα της σέ ώμό
τητα, κσί παρανομία, άγσποιJσε 
δέ πολύ τό κυνήγι. 'Όταν συνέ
βαινε πολλές φορές vά μήv {χη 
τύχη στά θηράματα εστρεφε τά 
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τόξα της έvavτlov τώv άvθρώ
πωv. 

Ή Έ κάτη, Ικανή v' άvαμι
γvύη θανάσιμα φάρμακα, έφεύ
ρε τό άκόvιτο, lva δηλητήριο 
τό δποιο δοκίμαζε στίς τροφές 
πού lδιvav στούς ξtvους. 'Όταν 
άπtκτησε μεγάλη πείρα στά δη
λητήρια, πρώτον άπ' δλους δη
λητηρίασε τόv πατtρα της καί 
πήρε στά χtρια της τήv κυριαρ
χία τής Κολχίδας. Ύστερα ί'δρυ
σε τό ναό τής ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ καί 
διtταξε vά θυσιάζουν στή θεά 
τούς καταπλtοvτες στή χώρα 
ξtvους. Σύμφωνα μέ τόv ϊδιο 
συγγραφtα, παντρεύτηκε τόv 
Αίήτη καί άπtκτησε τήv Κίρκη, 
τή Μήδεια καί τόv Αίγιαλtα. 

Τόποι λατρείας τής θεάς: Ή 
Καρία. ή Λυκία οπου τήv άπο
καλούv << έπιφαvεστάτη θεού». 
Ή Παμφυλία, ή Μίλητος, ή 'Έ
φεσος, ή Κολοφών, ή Φρυγία, 
ή Λυδία καί ή Μυσία. 

Στήv 'Ελλάδα τελούσαν τά 
μυστήρια τής 'Εκάτης, καί στή 
Σαμοθράκη δπου θυσίαζαν 
σκύλους. Στή Σάμο προσtφε
ραv στίς τριόδους θυσίες στήv 
Κουροτρόφο Έκάτη. Οί μεμυη
μέvοι μπροστά στούς κινδύνους 
ζητούσαν τήv προστασία τής 
θεάς. 

Ή Μήδεια, οταv τδσκασε μέ 
τόv 'Ιάσονα άπ' τήv Αία, συμ
βούλεψε τούς 'Αργοναύτες καί 
θυσίασαν στήv 'Εκάτη σάv ε

φθασαv στήv άκτή τής Παφλα
γοvίας. 'Επίσης άvήγειραv έκεί 

fva μνημείο στή θεά. Ναοί τής 
'Εκάτης στήv Έλλάδα ύπήρχαv 
στήv Αϊγιvα, δπου δπως εrπαμε 

. τελούσαν μυστήρια καl γιορτή 
πρός τιμήν τής θεάς, στήv 'Αρ
γολίδα, στό Βυζάντιο. Στή Δήλο 
λάτρευαν τή διπλή θεότητα 
"Αρτεμι- Έκάτη. Στίς Φερρές τής 
Θεσσαλίας, στή Θράκη, Σα
μοθράκη, Σαλαμίνα, 'Ήλιδα, 
'Αρκαδία, 'Α πική. 

Σ' lva άκρωτήριο τού Εύξει
νου Πόντου ύπήρχε άλσος τής 
'Εκάτης. Τή θεά λάτρευαν έπί
σης στήv Αϊγυπτο, στόv Τάραν
τα τής Σικελίας, καί στά παρά
λια τής 'Αφρικής, στήv Κυρήνη 
οπου ύπήρχε στό ναό τής Α
ΦΡΟΔΙΤΗΣ lva άγαλμα τής τρι
συπόστατης 'Εκάτης. 

Ή Ιερή διάκονος τής θεάς 
όvομαζδταv Γαλιvθιάς. 

Έκ6τη: Ήσίοδ. Θ. 411-453. 
'Απολλώv Ρ. 111 251, 467, 478, 
529, 738, 842, 915, 985, 
1035, 1211 IV 24, 829.
'Απολλόδωρος Ι 9. Διόδ. Σικ. IV 
45. Παυσαv. 11 22, 7, 30, 1 Ι
43, 1. Εύριπίδου Τρωάδες 323
Φοίνισσαι 11 Ο. 'Αριστοτ. Βά
τραχοι 1362. ΑΝΤΟΝ/Ν. L/BE
RAL/S ΧΧΙΧ R0SCHER Λεξικ.
Μυθολ. 1885-1900.
Σύμφωνα μέ τόv Όβίδιο (Με
ταμορφ. 7, 408) τό φυτό άκόvι
το προήλθε· άπό τόν άφρό πού
{σταζε άπό τό στόμα τού Κέρ
βερου δταν ό 'Ηρακλής τόv
άvέβασε άπό τόv 'Άδη.
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ΠΑΝΑΓ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

«Φως έκ των ενδον της ψυχης» 

'Όταν διαβάζομε πώς ό Χρι
στός η ό 'Όσιρις η ό Μίθρας η 
ό Διόνυσος γεννήθηκε, πέθανε 
καi άναστήθηκε πρέπει νά έν
θυμούμεθα τό μεγάλο δράμα 
τής άνθρώπινης ψυχής καi τό 
μέσο καi τρόπο τής έξελίξεώς 
της. 'Ό,τι συμβαίνει σε κάθε 
ψυχη τώρα καi πάντοτε, διατυ
πώνεται κατά διάφορες έποχες 
της άνθρώπινης Ιστορίας, στη 
ζωη ένός προσώπου που γεν
νήθηκε γιά νά χρησιμέψη σάν 
τύπος τοΟ άναγεννημένου, σε 
άνώτερο έπίπεδο άνθρώπου. Ή 
έννοια αύτη δμως, πάντοτε πα
ρερμηνεύτηκε απο άτροφικη 
καi άνεξέλικτη κατάσταση της 
άνθρώπινης διανοήσεως καi 
δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή, 
στην έξωτερικη παρά την έσω
τερικη κατάσταση τοΟ συμβολι
σμοΟ, που εiναι τό πνεΟμα της 
'Αλήθειας. Σε κάθε έποχη ό όν
θρωπος αiσθάνθηκε μιά έσω
τερικη δίψα άναγέννησης καi 
λύτρωσης, ή όποία εiναι άποτέ
λεσμα νόμου που λειτουργεί 
στη φύση της ψυχιϊς, ή όποία 
ποθεί προβιβασμό καi έξέλιξη. 
Ή όγνοια τοΟ νόμου τούτου 
δημιουργεί την προσδοκία κά
ποιου ηρωα, Θεού η Μεσία. Ό 
πόθος' Όύτός της ψυχής, εiναι ή 

iσχυρότερη μέσα στη φύση δύ
ναμη, ή όποία έπενεργεί, ώστε 
αύτη ή ίδέα νά ένσαρκώνεται. 
'Όταν δε κατόπιν ό όνθρωπος 
λαμβάνει την ένσάρκωση αύτή, 
όπό Ιστορικη άπλώς σημασία, 
κάμνει μεγάλο σφάλμα, περιο
ριζόμενος στό όποτέλεσμα καi 
παραγνωρίζοντας την αlτία. 

Ή μελέτη της όνθρωπίνης 
ψυχής, εΤναι κολοσιαίας σημα
σίας, γιά τοΟτο ή έσωτερικη φι
λοσοφία τοποθετεί σά θεμε
λιώδες ζήτημα, τη διάκριση της 
μορφής άπό της ούσίας. Ή ψυ� 
χη εiναι ούσία par excellence 
δηλαδη εΤναι ή ούσία καi ό ύλι
κός κόσμος πρέπει νά θεωρη
θεί ώς μορφη της ούσίας αύ
τής. Ό ύλικός κόσμος ύποπίπτει 
στiς πέντε α[σθήσεις μας καi 
είναι πραγματικός, άλλα ol αί
σθήσεις αύτες είναι έξωτερικά 
όργανα με πληρεξουσιότητα ν' 
άντιλαμβάνονται τά τής έξωτε
ρικης μορφής του κόσμου. Ή 
έσωτερικη μορφη του κόσμου 
χρειάζεται όλλα όργανα, δυνά
μεις της ψυχής, με όλλη δομη 
καi εύαισθησία γιά νά γίνη άν
τιληπτή, χρειάζεται φώς έσωτε
ρικό, τό όποίο άποκτάται με τό 
φυσικό καi θείο νόμο της έξελί
ξεως. 
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Πρός τούτο ή ψυχη χρειάζε
ται καλλιέργεια για νά έξελιχθεί 
καl μεγάλη φωτεινη ψυχη εΤναι 
άποτέλεσμα, άναρίθμητων αlώ
νων καl μεγάλης προσπάθειας, 
με τη μέθοδο κ,αl την άγωγη 
της έσωτερικης έπιστήμης της 
«Βασικής Τέχνης», την όποία 
διδάσκουν τά Μυστήρια καi με
ταδίδουν, με την άσκούμενη 
ψυχουργία καi τiς μυήσεις, στiς 
άλήθειες της Θείας Φύσεως καi 
τού πνεύματος αύτης. Μόνο μιά 
τέτοια ψυχη διαθέτει καi έχει 
δημιουργήσει αύτά τά κατάλλη
λα όργανα. 
Πέραν τούτου ύπάρχει καi βαθ
μός ψυχικής έξελίξεως, στόν 
όποίον ή ψυχη δεν εχει άνάγκη 
τού γνωστού ύλοβαρη σωματι
κού όργανισμού, διότι ή ΨυχrΊ 
αύτη έχει δημιουργήσει τόν 
πνευματικό της φωτεινό όργα
νισμό, σάν πνεύμα έλεύθερο 
καi άνεξάρτητο, με αlσθητήρια 
όργανα άνώτερα, άφού προη
γούμενα συμπλήρωσε τόν κύ
κλο της έξελίξεώς της με τiς έν
σαρκώσεις της, σε όργανισμούς 
της Γης. 

· Η άρχαία σοφία δίδασκε:
«Ούδεiς αν μή άπολύτως άγνός 
δύναται νό άναγεννηθη ύπό 
τού Θείου Πυρός, τού λειτουρ
γούντος έν τη άνθρωπίVΙJ μορ
φδ, ώς φορέως ζωης καi ώς 
δημιουργική δύναμις». Κατά δε 
τούς Πυθαγόρειους, μόνο δταν 
γεννηθεί στό πνεύμα τού άν
θρώπου ό 'Απόλλωνας, δηλ. 

μετατραπεί ή αlθερικη ούσία 
τού πνε�ματός του σε 'Απολ
λώνιο nρρ, θά καταστεί αύτό
φωτη ϋπαρξη καi θά νικήσει τό 
θάνατο. 

Ό βαθμός αύτός της έξελί
ξεως της ψυχης εΤναι ό ϋπατος 
καi άποτελεί τό σκοπό της μα
κραίωνης πορείας της, άπελευ
θερωμένης τελείως άπό τούς 
περιωρισμούς καi τούς νόμους 
της ύλοβαρούς σωματικής της 
καταστάσεως. Φθάνει δε στό 
βαθμό της δημιουργίας, τού 
πνευματικού της όργανισμού ή 
ψυχή, δταν γνωρίζει την 'Αλή
θεια καi ή γνώση αύτή δεν 
πρέπει νά εΤναι μόνο γνωσιολο
γική, άλλά βιοματικη καi έκδή
λωση σ' αύτη τών νόμων έκc:ί
νων, της Φύσεως καi τού 
Πνεύματος αύτης, πού συντε
λούν στη δημιουργία τού πνευ
ματικού της όργανισμού. 

Κατά τiς δοξασίες τού νόμου 
της μετενσαρκώσεως, ή έξέλιξη 
της ψυχιϊς έξαρτάται άπ' αύτή 
την ϊδια, σάν έλεύθερη ψυχική 
άτομικότητα, γιά νά φθάσει σε 
κάποια έποχή, νά μην εχει 
άνάγκη τού γνωστού άνθρώπι
νου όργανισμού. Διαφορετικά 
θά συνεχίζει τή σειρά τών γεν
νήσεων καi θανάτων, γιά νά 
θερίζει σε κάθε ένσάρκωση 
δ,τι έσπειρε στην προηγούμενη. 
Τό άποτέλεσμα αύτό έγκειται 
στην έφαρμογή τού φυσικού 
νόμου της έλευθερίας καi της 
άτομικης εύθύνης κάθε ψυχης, 
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νά τόν έφαρμόζει σωστά, δσο 
και δπως γιά τόν έαυτό της και 
πρός τις όλλες άδελφές ψυχές. 

Ή κατάσταση η άίδιος ού
σία, άπό την όποία έκπορεύτη
κε τό Σύμπαν καi σέ συνέχεια 
ο1 μορφές καi ψυχές εΤναι μία 
καi ή αύτή, την όποία ο1 άρχαιοι 
'Έλληνες άποκαλούσαν χάος, τό 
όποιο περ1ειχε «έν δυνάμει την 
τάξη». Την κατάσταση αύτη 
διαμόρφωσαν σέ τάξη δύο κο
σμογονικές ούσίες, ή Μονάδα 
καi ή Δυάδα, ο1 όποιες έκδηλώ
νονται σάν άρχη τού παντός. Ό 
Πυθαγόριος Σπ. Νάγος σάν άρ
χαία ψυχη μυσταγωγού μάς λέ
γει: «Θεία Ούσία η Θεία 'Ενέρ
γεια συνετέλεσε πρός έκδήλω
ση τού Σύμπαντος. Ή πρώτη 
ούσία ηταν ή Θεία 'Αγάπη, ή 
όποία ηταν όναρχη άίδιος καi 
άπροσπέλαστη, ηταν αύτή πού 
όρχισε άπό τό άπείρως μικρό 
γιά νά έπεκταθει στό άπείρως 
μεγάλο. Ήταν δίφυλη, άποτε
λούμενη άπό Κίνηση καi Ζωή, 
άπό τiς όποιες έκκολάφθηκαν 
δλες οί ούσfες τού Σύμπαντος 
καi νέες άπείρως στό όπειρο 
θά έκκολόπτονται, σέ μιά όπει
ρη παραγωγη έκκόλαψης δυνά
μεων έκ των έξ αύτων παρα
χθέντων Ε ΓΩ καi έκ των Ε ΓΩ 
τό αίώνιο Φως, τό Φως πού 
προέρχεται έκ των ένδον τού
των». Κατά τiς δοξασίες αύτές 
ή Μονάδα μέ τή Δυάδα συνερ
γάζονται, συλλειτουργούν στη 
Θεία Ούσία, σέ μιά δράση παλ
μική, κεντρομολικη και φυγο-

κεντρική. Ό όργανισμός τού 
άνθρώπου, εΤναι όργανο γιά 
την έκδήλωση και έξέλιξη της 
ψυχής, στό βαθμό της άνθρώ
πινης μορφής, και είναι σύνθε
ση ύλικων ούσιων της Φύσεως, 
ένω άντίθετα ή ψυχη εΤναι σύν
θεση όφθαρτων ούσιων της 
Φύσεως, ητοι ήλιακης ύλικης 
ούσίας καi ήλιακης ένέργειας, ή 
όποία ένέχει τις ίδιότητες τού 
Φωτεινού 'Ηλιακού Αfθέρα, τού 
όποίου προεξέχουσα δύναμη εί
ναι ή πνευματική ένέργεια η 
'Ηλιακός Λόγος και είναι αύτη 
καθ' έαυτη άθάνατη. Είναι μέ
ρος της Θεότητας, άπό καταγω
γής των ούσιων και έχει «δυνά
μει» μέσα της, κάθε της Φύ
σεως έκδήλωση, μέ άνώτερο 
σταθμό τή θεοποίησή της. 

Ό Νικ. Παράσχης, θετικός 
έπιστήμονας, στό βιβλίο του 
«Δημιουργία καi πνευματικη 
άναγέννηση» γράφει: «Ή ψυχη 
γιά νά ζήση και έξελιχθη, στό 
διαφορετικό κάθε φορά περι
βάλλον, έχει άνάγκη μορφής rϊ 
ένεργητικού μέσου, διά μέσου 
τού όποίου νά μπορει νά άφο
μοιώνει, την άνέργεια τού περι
βάλλοντος καi νά έκδηλώνει διά 
τού όργανισμού τις ϊδιες αύτης 
δυνάμεις. Τό μέσο αύτό, τό δη
μιουργει ή ψυχή, μέ τη συνδρο
μη των δυνάμεων τού Ούρανού 
και της Γης και διά μέσου τού
του έρχεται σ· έπαφη μέ τό πε
ριβάλλον της και διά τού άφο
μοιωτικού συστήματος τού όρ
γανισμού τούτου, ένεργει ώς 
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ένσuνείδητη ϋπαρξη, στό χώρο 
καi στό χρόνο. Ό άνθρώπινος 
όργανισμός εΤναι ι'ι τελειότερη 
όργανικη μορφη στη Γη καi εΤ
ναι τό τέρμα τής στη Γη ύπάρ
ξεώς της. Με τόν όργανισμό 
αύτό έξεδήλωσε δ,τι έΤχε νό 
έκδηλώσει διό τών ένσαρκώ
σεών της, άφομοιώνοuσα κάθε 
ένέργεια καi Γνώση που έχει 
σχέση με τό σκοπό τής έξελf
ξεώς της στη Γη. Άλλα πέρα 
άπό αύτό έχει άνάγκη νέου 
πνευματικού όργανισμού, μη 
ύποκείμενοu στό νόμο τού θα
νάτου. Νόμοι ύλικοi καi πνεu
ματικοi έφαρμόζονται καi μέσα 
φuσ1κό χρησιμοποιούνται άπό 
την ψuχη καi τη θεότητα γιό νό 
δημιουργηθεί ό νέος πνευματι
κός όργανισμός, με βάση τόν 
ύπάρχοντα ύλικό όργανισμό, με 

τiς μέσα σ· αύτόν δρώσες δη
μιουργικές δυνάμεις καi τό Συν
δετικό Λόγο τόν όποίο παρα
λαμβάνει ι'ι Ψυχή, άπ' τόν 
άστρικό κόσμο, πρiν ένσαρκω
θεί, γιό νό συνεχίσει την πο
ρεία τής έξελίξεώς της, ώς φυ
σικό δικαίωμα καi μετά τό θά
νατο τού ύλικού σώματος. 

Πρός τούτο ι'ι βοήθεια καi 
καθοδήγηση άνώτερων πνευ
ματικών όντων είναι άπαραίτη
τη καi ύπαγορεύεται άπό τό νό
μο τής καθολικής άλληλεπίδρα
σης καi άλληλεγγύης, ό όποίος 
προσδιορίζει την έκ τής εlμαρ
μένης μέλλουσα πορεία τής 
Ψυχής. Πρέπει νό κατανοηθεί 

δτι ό Συνδετικός Λόγος γιό τlς 
ένσαρκώσεις τής Ψυχής σέ 
γήϊνο όργανισμό εΤναι άπαραf
τητος, διότι αύτός έχει σύνθε
ση άπό ούσίες ol όποίες μετέ
χουν στiς Ιδιότητες τών ούσιών 
τής ψυχής καi τού ύλικού όργα
νισμού. 

ΟΙ παραγωγικές δυνάμεις 
τού άνθρώπινοu όργανισμού, 
διό τού άναβολισμού καi διό 
μέσου τού έγκεφάλοu καi τού 
νευρικού συστήματος, έχουσες 
ι'ιλιακη ένεργητικη βάση, 
ένισχuόμενες δε καi άπό δυνά
μεις πνευματικής φύσεως, γί
νονται ό κύριος δημιουργικός 
παράγοντας τού νέου πνευματι
κού όργανισμού. Τούτο εΤναι ι'ι 
Γνώση τού θεοσοφικού, φιλο
σοφικού, θρησκευτικού καi μυ
στηριακών συστημάτων, δπως 
θό μπορούσε καθένας, με την 
έντελεχή μελέτη γνωστών καi 
άλλων σπανίων κειμένων, όρ
θοδόξων καi μη νό πιστΟΠ(?ιή
σει, έχοντας δμως έλεύθερη 
καi άνεπηρέαστη διάθεση». Τό 
φώς τό όποίο θό μας όδηγήση 
στην κατανόηση καi έφαρμογη 
τών παραπάνω, έχει πηγη την 
ψυχή μας, είναι μέσα μας καi 
γιό νό έκδηλωθεί, χρειάζονται 
όρισμένες προϋποθέσεις, τiς 
όποίες προαναφέραμε ώς πηγές 
τής 'Αρχαίας Σοφίας. Ή άρχαία 
φιλοσοφικη Γνώση, πού έχει 
την πηγη της σε έμπνεύσεις 
προερχόμενες άπό θειότερα 
όντα καi ι'ι όποία έκφράστηκε 



1983 ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ 187 

με τη μορφη καλώς λειτουργη
σάντωv Μυστηρίων, δίδαξε καi 
rσως διδάσκει άκόμα, σε κλει
στούς έκλεκτούς κύκλου� τόv 
τρόπο πού έπιτυγχάvεται καi 
έξασφαλίζεται, τό μέσο συνεχί
σεως, έvσυvείδητης καi έvερ
γητικης πνευματικής ζωής, μετά 
τό θάνατο τού ύλικού σώματος 
της Ψυχής. Τού μέσου δηλαδη 
έκείvου της άθαvασίας, τό 
όποίο εΤvαι ό λεγόμενος πνευ
ματικός όργαvισμός, περi τού 
όποίου παραπάνω άvαφερθήκα
με, δπως καi τόv τρόπο πού 
έvεργοποιείται τό «φώς έκ τώv 
ένδον της ψυχής». 

Στά Μυστήρια διδάσκονταν 
έπίσης, ό τρόπος της συνάψεως 
τώv άvαγκαίωv σχέσεων τώv 
μυστών, με πνευματικές όντό-

�--; 
�,,, 

τητες τού πνευματικού κόσμου, 
στόv όποίο θά εlσέρχονταv, με
τά την έγκατάλειψη της γήινης 
ζωής τους. Τούτο άποτελούσε 
καi άποτελεί τό κύριο καi μη 
άποκαλυπτόμεvο εϋκολα μυστι
κό τώv Μυστηρίων, τό όποiο 
κανένας έξ δσωv μυήθηκαν σ' 
αύτά, ποτέ δεν άποκάλυψε, καi 
τούτο εΤvαι τό μέτρο κρίσεως 
της άξfας τώv μυηθέντωv καi 
τού μυσταγωγικού συστήματος. 
'Όλοι ol μυηθέντες ύπάκουαv 
στην έντολή της Σιγής, ή όποία 
δινόταν πρός αύτούς άπό την 
πνευματική άρχή, τό Μυσταγω
γό τους καi διά της Σιγής αύτης, 
άναβε τό έσωτερικό τους φώς, 
τό «φώς έκ τώv ένδον της ψυ
χrϊς» πού τούς έπέτρεπε vά 
έvωθούv μέ τό Θείο Φώς της 
ΓΝΩΣΕΩΣ καi της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. 

, .-J 
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DENNIS BALSON 

ςΗ θεωρία της Τετάρτης Διαστάσεως

Ή στοιχειώδης αlτία της δια
νοητικής δραστηριότητος ε1ναι 
ή ένέργεια, δν καi φαίνεται δτι 
τό άποτέλεσμα (π.χ. μία σκέψις) 
έχει περισσοτέραν σημασίαν 
άπό δ,τι ή ένέργεια ή όποία 
προκαλεί αύτην την σκέψιν. 

'Εκτός άπό την κατάστασιν 
της συνειδήσεως, τό άποτέλε
σμα, άπό δλας τάς συνειδητός 
(έπιστητάς θά έλέγωμεν άλλως) 
καταστάσεις τού νού, εiναι δευ-

, . , ' ,. τερευουσαι αιτιαι και ειναι μη-
χανικά συμπεράσματα τού ύλι
στικού νού. 

'Όταν τά κύπαρα είς τό σχε
τικώς όδρανές ήμισφαίριον τού 
έγκεφάλου πρός στιγμην ένερ
γοποιούνται, τότε τό όποτέλε
σμα εiναι μία αύθόρμητος φω
ταψία τού νού, ή όποία πρός 
στιγμήν μεταφέρεται είς τό άν
τιληπτόν καi ύλιστικόν ήμισφαί
ριον. 

'Ενίοτε, δταν τό φαινόμενον 
αύτό της «σπινθηροβόλου φω
ταψίας» δεν μεταφέρεται αύτο
στιγμεί, τότε περισσότερα 
γειτνιάζοντα κύπαρα τού άδρα
νούς τμήματος τού έγκεφάλου 
ενεργοποιούνται, πράγμα τό 
όποίον γίνεται αίτία ώστε νά έ
χωμεν αϋξησιν της διανοητικής 
δραστηριότητος, ή όποία δύνα-

ται νά περιγραφή μόνον ώσάν 
μία φυσικη καi παγκόσμιος κα
τάστασις της συνειδήσεως. 

Κατά την διάρκειαν της κα
ταστάσεως της συνειδήσεως 
δεν ύπάρχει αίσθησις τού διο
ρώντος, οϋτε καi τού διορωμέ
νου, ύπάρχει μόνον η αίσθησις 

της φωτισμένης έμπνεύσεως η 
της πνευματικής έξελίξεως. Έν 
τούτοις, δταν ό νούς έπιχειρη 
νά έρμηνεύση αύτην την έμπει
ρίαν, τότε ό νούς διευθύνεται 
πρός μίαν φυσικήν διάστασιν 
καi κάθε Ιδέα την όποία έχο
μεν, η κάθε συμπέρασμα εiς τό 
όποίον καταλήγομεν, εiναι λαν
θασμένα. 

Ή συνείδησις εiναι μία παγ
κοσμία κατάστασις τού νού, όλ
λά απαξ καi ό νούς κατευθύνε
ται πρός όποιοδήποτε άντικεί
μενον, σύμβολον η μορφήν, τό
τε ό βαθμός της συνειδήσεως 
έλαπούται, διότι ή ένέργεια με
ταβιβάζεται είς την άντίληψιν, 
πράγμα τό όποίον ίσως έχει ώς 
όποτέλεσμα την αϋξησιν της 
γνώσεως, άλλά δμως ή μεταβί
βασις αύτή της ένεργείας έπί
σης προκαλεί αϋξησιν είς την 
ύλιστικήν διανοητικήν δραστη
ριότητα καi τότε 6 συνειδητός 
νούς έξαρτάται καθ' όλοκληρίαν 
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άπό άλλας μορφάς της ϋλης. 
Ώς έκ τούτου, δταν ό νους 

έξαρτδται μάλλον άπό έπίκτη
τον πληροφορίαν, δσον άφορά 
την φυσικην διάστασιν, τότε 
έξαρτδται κατά πολυ όλιγώτε
ρον άπό τήν πραγματικότητα η 
την νοήμονα πληροφορίαν, ή 
όποία ύπάρχει έξω όλόγυρα καi 
είναι άνεξάρτητος άπό τή συ
ναίσθησιν. 

Τό συνειδώς έχει άρχήν καi 
πάντοτε �να τέλος. Ή συνείδη
σις άντιθέτως οϋσα άφ' έαυτής 
άπό διαφορετικήν σχετικώς μέ 
rόν χρόνον καi τό διάστημα 

διάστασιν, δεν έχει άρχήν καi 
δεν ήμπορεi ποτέ νά εχη τέλος, 
διότι προέρχεται άπό μίαν έσω
τερικήν φύσιν, ή όποία καθεαυ
τή είναι μία όντότης, άλλά κα
θώς εύρίσκεται έν άρμονίι;� μέ 
τήν ϋλην, έχει τήν Ικανότητα νά 
θέτη είς ένέργειαν καi νά έπη
ρεάζη τά κύπαρα τού έγκεφά
λου η μόρια ϋλης. 

Ή στιγμή, πρiν ή διανοητική 
δραστηριότης έπιτελεσθη, η ή 
στιγμή · μεταξυ μιας σκέψεως 
που τελειώνει καi μιας άλλης 
που άρχίζει, είναι ή στιγμή δ
που ό νους εύρίσκεται είς τήν 
παγκόσμιον κατάστασιν της συ
νειδήσεως. 

Ή συνειδητή κατάστασις τού 
νου, ή όποία δεν έπηρεάζει τήν 
πραγματικότητα, είναι έκείνη ή 
όποία εύρίσκεται είς τό «κενόν» 
της παρούσης στιγμής. Μέ άλ
λα λόγια, ή συνείδησις είναι μία 

κατάστασις τού νου ή όποία 
στερείται τό γνωρίζειν καi στε
ρείται τό παρελθόν. Γνώσις ση
μαίνει γνωρίζω, πράγμα τό 
όποiον έννοεi «γνωρίζω άπό τό 
παρελθόν», μάθησις δμως εΤναι 
μία διαφορετική διανοητικη μέ
θοδος, ή όποία έπέρχεται ώσάν 
παρούσα λειτουργία. Τουτέστιν 
ή συνείδησις δεν δύναται νά 
φυλακισθη εlς την διάστασιν 
τού παρελθόντος η τού γνωρί
ζειν. 

Ό νους είναι έλεύθερος καi 
γαλήνιος μόνον δταν εύρίσκεται 
είς τήν κατάστασιν της συνει
δήσεως (έπιγνώσεως) καi ποτέ 
δταν εύρίσκεται είς όποιανδή
ποτε κατάστασιν της συναισθή
σεως. 'Ελευθερία καi εlρήνη 
δεν ύπάρχουν την στιγμήν κατά 
τήν όποίαν ό νους σκέπτεται δ
τι είναι έλεύθερος καi γαλήνιος. 

Ό λογικός νους δύναται νά 
συλλογισθη τά γεγονότα, άλλά 
δεν γνωρίζει δλα τά γεγονότα. 
Λογική καi συλλογισμός είναι 
παράγωγα τού μηχανικού νου. 
Κανεiς δεν ήμπορεi νά κρίνη, η 
νά φθάνη σέ κατάλληλα συμπε
ράσματα, χωρiς νά γνωρίζη δλα 
τά γεγονότα. Ό νους κλίνει εlς 
τό νά άγνοή τά άγνωστα γεγο
νότα καi έπίσης δτι ύπάρχουν 
πολλά τά όποiα πάντοτε είναι 
άγνωστα, άκατανόητα άπό τόν 
νου. 

'Όταν συμπεράσματα, ίδέες, 
αίσθήματα η πίστεις ύπάρχουν, 
τότε ή συνείδησις σταματά νά 
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ύπάρχη. Πράγματι, δλα τό συμ
περάσματα δσον άφορ(Ι την 
διανοητικην � κοινωνικην πρόο
δον εΤναι λανθασμένα, δταν ό 
νοϋς συλλογίζεται τό παρελθόν 
γιό νό βελτιώση τό παρόν � τό 
μέλλον, τότε ό μηχανικός νοϋς 
λειτουργεί άπό τό γνωστόν καi 
φαντάζεται τi «έπρεπε» νό εΤ-· 
ναι, έκ τούτου εlς αύτην την 
συναφη έκφρασιν, τό παρόν καi 
τό μέλλον προέρχονται άπό τό 
παρελθόν. 

'Οποιαδήποτε στιγμη κατά 
την όποίαν ό νοϋς εύρίσκεται 
εlς την κατάστασιν της έπιγνώ
σεως, αύτη ή στιγμη εΤvαι ά
χρονος. 'Ακόμη καi αν τό γνω
στόν μας σύμπαν παύση νό 
ύπάρχη, μία άπόλυτος πραγμα
τικότης πάντοτε ύπάρχει έξ αι
τίας τοϋ αίωνίου «τώρα». 

Μόνον δταν ό νοϋς εΤναι γα
λήνιος καi έλεύθερος άπό τό 
παρελθόν καi τό γνωρίζειν ήμ
πορεϊ τότε νό εχη πείραν όπό 
μίαν νέον έμπειρίαν η νό λάβη 
πείραν μιας νέας διαστάσεως, ή 
όποία εΤναι σχετικη με την πα
ροϋσαν στιγμήν. 

Προηγούμενοι θεωρίαι όνο
φέρουν δτι ή ούσία τοϋ σύμ
παντος άποτελεϊται όπό μόρια 
ϋλης, σήμερον προσεκτικοτέρα 
έρευνα όπεκάλυψε μικρότερα 
καi μικρότερα σωματίδια, τό 
όποϊα σχεδόν έξαφανίζονται μέ
σα είς τό πεδία της ένεργείας. 

Ή φυσικη διάστασις εΤvαι 
σχετικη μέ την ύλιστικην δια-

νοητικην δραστηριότητα καi τά 
πεδία ένεργείας σχετίζονται με 
την κατάστασιν τοϋ νοϋ ή 
όποία ύπάρχει εlς την αχρονον 
τετάρτην διάστασιν της ένερ
γείας καi της συνειδήσεως. Μό
νον δταν ό νοϋς μάθη νό ύπάρ
χη καi σταματήση νό γνωρίζη, 
τότε μόνον ήμπορεϊ νό έξελι
χθη είς άνώτερον βαθμόν συ
νειδήσεως. 

Τό νό εΤναι κανείς ένήμερος 
δτι άνωτέρα συνείδησις ύπάρ
χει δεν σημαίνει δτι ήμπορεϊ 
κανείς νό έχη ίδέαν αύτης της 
διαστάσεως, όντιθέτως, δπαξ 
καi ή έμπνευσις γίνει ίδέα η 
θεωρία η πίστις, τότε πίπτει εlς 
την παγίδα την όποία ό ϊδιος έ
στησε, με τό νό κατευθύνη τόν 
νοϋ καi την ένέργειαν πρός t

vav έγωκεντρισμό, ό όποϊος γί
νεται αlτία, ώστε ό μηχανικός 
νοϋς νό όπισθοδρομη εlς τόν 
χρόνον η νό προβαδίζη εlς tvav 
χρονικόν-άξονα, άπό τό αίτιον 
είς τό αlτιατόν, δπου άκόμη καi 
ή έπιστημονικη γνώσις η ή 
πνευματικη πίστις, ή όποία φαί
νεται ώς πρόοδος η ώς κάτι τό 
όναγκαϊον πρός τό παρόν, νό 
εΤναι ή αlτία πρός καταστροφην 
άλλοτε. 

Ό άνθρώπινος νοϋς ήμπορεϊ 
νό προοδεύση καi έξελιχθη πέ
ραν τοϋ παρόντος δυναμικού 
της αύτογνωσίας. Ή συναίσθη
σις δτι κάποιος δεν γνωρίζει τί
ποτε έν σχέσει με την αχρονον 
άλήθειαν αύτοϋ πού εΤvαι, διότι 
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αύτό που εΤναι, εΤναι άγνωστον 
άπό τό σuνειδώς. Μία στιγμη 
εlς τόν χρόνον εΤναι, δια την 
παγκόσμιον σuνεfδησιν, μία ά
χρονη στιγμή. Κάθε κατεύθυν
σις μακρυά άπό τόν έσωτερικόν 

έαuτόν εΤναι μία κατεύθυνσις 
πρός μίαν έξωτερικην άλήθειαν 
της ένεργεfας καl της Συνειδή
σεως. 

Μετάφρ. 'Ολυμπίας Balson 

Krishnamurti 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 

Δρχ. 80 

Βενετοϋ - Ίλαρfωνος 

Φώς στήv 'Ατραπό 

Δρχ. 80 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόv Διαλογισμό 

Δρχ. 80 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

'Αποκρυφισμός - Μυστικισμός 

'Άδ. Δρχ. 100 

Δεμ. Δρχ. 160 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κομήτης (θέατρον ίδεώv) 

Δρχ. 80 
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ΕΥΦΗ ΛΑΓΟΠΟΥ ΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 

Γουλιέλμος 

Γεννήθηκε στiς 25 Άπρlλη 
1874 κοντό στην Μπολώνια. 
Άπό παιδί μεγάλωσε στόν δικό 
του κλειστό κόσμο. Δεν τόν έν
διέφεραν παρά τό μηχανήματα, 
τό ψάρεμα, τό πιάνο. Στό σχο
λείο δέν τό πήγαινε καλά. Ό 
πατέρας του, ι'Ίνθρωπος αύστη
ρός, έγινε έξω φρενών δταν 
άπ.έτυχε στiς έξετάσεις γιό τό 
Πανεπιστήμιο της Μπολώνια 
γιό νό σταδιοδρομήση στό 
�αυτικό. Ή μητέρα του δμως 
ήταν γεμάτη τρυφερότητα καi 
έπιείκεια. Κατοικούσαν σ' ενα 
μεγάλο κτήμα τοϋ πατέρα του. 
Ό Γουλιέλμος άποτραβήχτηκε 
στη σοφίτα της βίλλας, όλόκλη
ρος δοσμένος στην ίδέα που 
τοϋ τριβίλιζε τό μυαλό: Την κα
τασκευή άσυρμάτου συστήμα
τος τηλεπικοινωνίας. Ήταν κα
τά τό 1894-1895. Γύριζε 
στους άγρούς, πειραματιζόμε
νος μέ τη συσκευή του τηλεπι
κοινωνίας. Τόν άντιμετώπιζαν 
μέ άπροθυμία καi δυσπιστία. 
'Απογοητεύτηκε καi πηρε τήv 
άπόφαση νό πάη στην 'Αγγλία, 
συνοδευόμενος άπό τη μητέρα 
του. 

Έκεί τόν έπρόσεξαν καί μέ 
την έφεύρεσή του άσχολήθηκε 
ό Τϋπος. Τότε ό σιωπηλός αύ
τός όνθρωπος ένιωσε πόσο βα-

Μαρκόνι 

θειό στην ψυχή του εJχε έπιτα
κτικη την άνόγκη τοϋ ένδιαφέ
ροντος τών όνθρώπων. 'Όταν 
έγραφε στό σπίτι του, �θελε νό 
μαθαίνουν ol δικοί του καi ol 
ι'Ίλλοτε καθηγηταί του πόσο ol 
θαυμαστοί του τόν έκτιμοϋσαν 
καί πόσο τοϋ έδιναν σημασία. 

Μιλούσε τέλεια τό άγγλικά. 
Δούλευε συνεχώς δοσμένος 
όλόκληρος στό έργο του. 'Όλο 
καi περισσότερο άνακάλυrπε 
την ώραιότητα τοϋ άπρόσωπου 
κόσμου της φυσικής καi τοϋ 
ήλεκτρισμοϋ. Μαγεμένος άπό 
τό πειράματα τοϋ 'Ερρίκου 
Χέρτζ, έσκέφθη, χρησιμοποιόν
τας τό έρτζιανό κύματα, νό δη
μιουργήση ενα σύστημα άσυρ
μάτου τηλεγράφου καί άναρω
τιώταν πώς ενα τέτοιο στοιχειώ
δες πράγμα δέν τό σκέφτηκαν 
όλλοι πρiν άπ' αύτόν. Μ' αύτή 
του την άνακάλυψη ό Μαρκόνι 
κατέπληξε τόν κόσμο. Τό άέρι
να κύματα πηγαινόφερναν στό 
φτερά τους όμιλίες δίχως φω
νή, γνωριμίες λαών, πολιτισμών 
δώθε καi πέρα άπ' τούς ώκεα
νούς. 

'Αργότερα άποδείχτηκε ή 
χρησιμότητα της έπικοινωνίας 
άπό τό πλοία στην ξηρό καί άν
τίστροφα, καθώς καί άπό πλοίο 
σέ πλοίο. Τό 1912 δσοι έπέζη-
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σαν άπό τό τραγικό ναυάγιο 
τού «Τιτανικού» θά ηταν πολυ 
λιγότεροι, αν ό άσύρματος δεν 
καλούσε σε βοήθεια τό πλοίο 
«Καρπάθια». 

Δημιούργησε δική του έται
ρεία γιά κατασκευή, έγκατάστα
ση καi λειτουργία άσυρμάτου. 
Τά κέρδη ησαν πολλά. 'Αλλά οι 
θρίαμβοί του δεν ήσαν εϋκολοι. 
οι τυφώνες συχνά τού κατέ
στρεφαν πανάκριβους σταθ
μούς, δίδοντας την εύκαιρία σε 
άνταγωνιστές νά τόν προκα
λούν καi νά προσπαθούν νά 
μειώσουν τό σημαντικό έργο 
του, σέ σημείο που ό Μαρκόνι 
δυό φορές πλησίασε στη χρεω
κοπία. Έν τούτοις ένίκησε. 
Έπεβλήθηκε στους δύσπι
στους. 'Έγινε �νας διεθνης ιϊ
ρωας. 

Ταξίδευε πολύ. 'Αγαπούσε 
μέ πάθος τη θάλασσα, την άπε
ραντοσύνη της, τό μυστήριό 
της. Ήταν πιά 30 έτών δταν 
γνώρισε τη 19χρονη Βεατρίκη 
Ο' Μπράϊαν, μέ την όποία 
ένυμφεύθη. 'Ακτινοβολούσε 
άπό άθωότητα ή Βεατρίκη, άλ
λα είχε καi τό ϋφος νά ξέρη πο
λυ καλά δτι καταγόταν άπό Ί ρ
λανδους βασιλείς. Ό Μαρκόνι, 
δπως πάντα άφηρημένος, όπου
σιάζοντας κι' άπό τόν έαυτό 
του, ξεχνιώταν έπi ώρες στό 
γραφείο του μόνος η μέ τους 
συνεργάτες του. 'Όπως ή μητέ
ρα του, κατόρθωσε τώρα καi ή 
γυναίκα του νά είσχωρήση κά
πως στην άδιαπέραστη έπιφυ-

λακτικότητά του. Ή συμβίωση 
μαζί του δεν ήταν εϋκολη γιά 
κανέναν. 

'Όπως συνήθως έλειπε συ
χνά σε ταξίδια. Βρισκόταν στη 
Ν. Σκωτία δταν έγραψε στη γυ
ναίκα του (που ήταν έγκυος στό 
δεύτερο παιδί τους) πόσο μό
νος ένιωθε, πόσο άβάσταχτα 
τού έλειπε... Κατασυγκινημένη 
ή Βεατρίκη (άκόμη δεν εΤχε μά
θει πόσο συχνά άλλαζε διαθέ
σεις ό σύζυγός της) άποφάσισε 
νά τού κόνη έκπληξη. Μπηκε σ· 
�να καράβι, πλεύρισε στό πλοίο 
τού άνδρα της καi χωρiς ν' 
άναγγελθη παρουσιάστηκε στό 
σαλόνι. Ό άνδρας της έδινε 
έκείνο τό βράδυ πλωτη έσπερί
δα. Κομψός, άνάμεσα στους 
καλεσμένους ήταν τό έπίκεν
τρο, ό άστέρας, στό μέσον τών 
ώραίων γυναικών. Ή έκπληξη 
ήταν όδυνηρη καi γιά τους δυό. 
'Ένοιωσαν καi οι δυό όργη καi 
ταπείνωση. Ό Μαρκόνι δεν κα
ταλόγιζε τά γλέντια αύτά σάν 
ένοχή. Πιστός στό πνεύμα της 
έποχrϊς καi της κοινωνικής του 
τάξεως συνεδύαζε θαυμάσια 
καi τά δυό. 

Κάποτε της έγραψε άπό την 
'Αμερική, δτι έπειτα άπό πρό
σκληση έπισκέφτηκε τό Κολλέ
γιο Βασσάρ. «Φαντάσου -της 
έγραφε- δτι έδείπνησα μέ 
200 νεαρές καi δτι ημουν ό μο
νος άνδρας καλεσμένος. 
Παρά ταύτα oi καυγάδες συνε
χίζονταν άγριοι. Ό πρώτος 
Παγκόσμιος πόλεμος έφερε κά-
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ποια άνακωχη στό σπίτι, που τη 
συγκρατούσε ή φρίκη που σά
ρωνε την Ευρώπη. Ό Μαρκόνι, 
θερμός πατριώτης, ύπηρέτησε 
την πατρίδα του, ώς ύπεύθυνος 
στiς άσύρματες έπικοινωνίες με 
τό μέτωπο. 'Από πατριωτισμό 
πάλι προσχώρησε στό φασιστι
κό κόμμα τού Μουσολίνι, πράγ
μα που πολυ τόν προβλημάτισε 
άργότερα. 

Με τό τέλος τοϋ πολέμου, δ
ταν τά κράτη έκαμαν είρήνη, ή 
κόρη του Ντένια γράφει: «Ή 
δική μας δμως είρήνη έφυγε 
άπό τό σπίτι». 

'Όλο καi πιό πολύ ή θάλασ
σα έξασκούσε πάνω στόν Μαρ
κόνι τήν άκατανίκητη γοητεία 
της. 'Αγόρασε τό κομψότατο 
700 τόννων πλοίο «'Ηλέκτρα>> , 
γιά νά διεκπεραιώνη καλύτερα 
τiς άκατάπαυστες προσπάθειές 
του γιά νέα πειράματα πάνω σε 
μακρά καi βραχέα κύματα καi 
γ_ιά νά δίνη έσπερίδες. Σε μιά 
άπ' αύτες έρωτοτροπούσε τόσο 
άπροκάλυπτα με κάποια ώραία 
άπό τiς καλεσμένες, που ηταν 
άδύνατο πιά γιά τή γυναίκα του 
vά έξακολουθη νά προσποιείται 
όγνοια, γιά νά σώζη τά 
προσχήματα. Kai ή Βεατρίκη τό 
1923 τού ζήτησε διαζύγιο. Θά 
έπαιρνε την άπόφαση νά παν
τρευτη εναν 'Ιταλό εύγενη, ό 
όποίος άπό καιρό την πολιορ
κούσε. Ό Μαρκόνι, άπόμακρος, 
άπορροφημένος άπό τά νέα του 
σχέδια μακρών καi βραχέων 

κυμάτων, δεν έφερε καμμιά άν
τίρρηση. 

Μετά άπό παρέλευση δυό 
χρόνων σκέφτηκε κι· έκείνος νά 
κάνη νέο γάμο με τή νέα καi 
ώραία Χριστίνα Μπέζι Σκάλι, 
άριστοκρατικης οίκογενείας της 
Ρώμης._ 

Ήταν Αϋγουστος. Στην πα
ραλία τοϋ Βιαρέτζιο ενα κο
ριτσάκι κοιτάζει σκεπτικά τό 
πλοίο «'Ηλέκτρα» νά λικνίζεται 
στά νερά της Μεσογείου. ΕΤναι 
ή πιό άγαπημένη μικρή έξάχρο
νη κόρη τοϋ Μαρκόνι, άδελφη 
τοϋ Τζούλιο καi της Ντένιας. 
βαρέθηκε νά παίζη έπi ώρες με 
τό φτυαράκι καi κουβαδάκι της, 
πείνασε, τό άσπρο πλοίο φαίνε
ται vόvαι τόσο κοντά, πού άδί
σταχτα μπαίνει στό νερό. Λίγα 
λεπτά άργότερα μιά κυρία άπό 
τiς καλεσμένες, έπιστρέφοντας 
με τή βάρκα της άπό τό πλοίο 
γιά τό Βιαρέτζιο, εiδε ενα κε
φαλάκι, μιά νά φαίνεται, μιά νά 
χάνεται στό νερό. ΕΤναι ή μικρή 
κόρη τοϋ Μαρκόνι, έξαντλημέ
νη, μισοπνι�ένη. Τήν τραβά ή
κυρία στη βάρκα, γυρίζει πίσω 
στό πλοίο καi όργισμένη ρίχνει 
τή μικρή στην άγκαλιά τοϋ πα
τέρα της. Έδώ καi ώρες εΤχε 
έπιστρέψει στό πλοίο ό 
άξιοθρήνητος αύτός άφηρημέ
νος, ξεχνώντας την κόρη του 
στην άκροθαλασσιά, σάν νότα
νε κανένα δέμα. Αύτός που χά
ρισε την έπικοιvωνία στόν κό
σμο, ποτέ του δεν έμαθε νά 
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έπικοινωνη μέ τά παιbιά του. 

Σέ μιά τελευταία φωτογρα
φία του μέ τό παράσημο τοϋ 

Νόμπελ της φυσικής καi μέ όλ

λα άπό πολλες χώρες καi φορ
τωμένος άπ' την πατρί_δα του 

τίτλους καi τιμές, μάταια προ

σπαθεί τό θλιμμένο του χαμό

γελο νά δείξη όνθρωrτο εύτυχι

σμένον. Τά 1-2 τελευταία χρό

νια της ζωης του ήταν μελαγχο

λικός, τραβηγμένος περισσότε
ρο όπό ποτέ στον έαυτό του. 

Έδώ καi κάμποσο καιρό εΤχε 
ένοχλήσεις στην καρδιά. Μετά 

άπό μιό δυνατη καρδιακη κρίση 
άπέθανε τά ξημερώματα της 
έπομένης. Ήταν τό 1937. Ή 
κόρη του τόν όκουσε νά λέη: «Τό 
ξέρω πώς πεθαίνω, μά διόλου 
δεν με νοιάζει». Μά τ· άέρινα 
κύματα βόγγισαν πνιχτά τό μοι
ρολόϊ τους κι· ο! χειριστες τοϋ 
άσυρμάτου της γης καi τής θά
λασσας έκλεισαν την έπόμενη 
τούς πομπούς τους σε παγκό
σμια σιγή 2 λεπτών. Ήταν ή 
πιό ταιριαστή έκδήλωση εύ
γνωμοσύνης στον Γουλιέλμο 
Μαρκόνι. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

"ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ" 

Τόμος Β: 

'Από την 'Αναγέννηση ώς τούς σημερινούς 

Τιμάται δρχ. 150 



1983 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Τό Κρότος του Διαβόλου 

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος 

ΠΡΑΞΗ Δ' 

Σκηνή 1 

Δωμάτιο Καστελλιόν στη Βασιλεία, τό 1554 
Καστελλιόν, Δαυίδ ντέ Γιόρες, Κουριόνε 
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Καστελλιόν: Ή έκτέλεση τού Σερβέτο είναι όρνηση της βασικης 
άρχης της Μεταρρυθμίσεως σχετικά με την έλευθερία της 
συνειδήσεως. 

ΔαυΤδ: Βία σέ ζητήματα συνειδήσεως; Τί θόλεγαν, όν ζούσαν, ό 
Ζβίγγλιος καi ό Λούθηρος; 

Κουριόνε: Ό Λούθηρος είχε πεί: «Ή αϊρεση είναι πνευματικό ζή
τημα, πού δεν μπορεί νά ξεπλυθη οϋτε μέ τό νερό, οϋτε μέ 
τή φωτιά». 

Καστελλιόν: Καί τώρα ό Μεσσίας της Μεταρρυθμίσεως, ό μεγά
λος Καλβίνος, άνάβει καί πάλι την πυρά, γιά νά πνίξη τή φω
νή ένός έλεύθερου άνθρώπου. 

Κουριόνε: Τί, λοιπόν, προσεχώρησε στην 'Ιερή 'Εξέταση; 

ΔαυΤδ: Ό ϊδιος άρνείται γιά τόν έαυτό του κάθε εύθύνη. Τή ρίχνει 
άποκλειστικά στό Συμβούλιο τών πολιτών της Γενεύης. Kai 
ό κληρος, οπως πάντα, συμφωνεί μαζί του. 

Κουριόνε: Δέν ενδιαφέρει ή εύθύνη τών προσώπων, άλλα ή εύ
θύνη της πράξεως. 

Καστελλιόν: Νά ζητδς την άλήθεια καi νά την έκφράζης δπως τή 
σκέπτεσαι, δεν είναι ποτέ εγκληματικό. Σέ κανέναν δέν μπο
ρείς νά έπιβάλης μέ τή βία μιαν ίδέα. Oi ίδέες είναι έλεύθε
ρες. 

ΔαυΤδ: Τό μοναδικό έγκλημα τού Σερβέτο ηταν δτι σκεπτόταν δια
φορετικά άπό τούς πολλούς. 
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Καστελλι6ν: Έτσι εΤναι. Ή άλήθεια πρέπει νά διακηρύσσεται σε 
δλο τόν κόσμο. 

Κουριόvε: Kai δμως πολλοi γνωστοi Ούμανισταi κρατούν φρόνιμη 
σιωπή. 

Καστελλι6v: 'Όχι! Έγώ δεν μπορώ νά σιωπήσω. 'Έχω καθήκον 
άπέναντι στόν Έρασμο, πού έζησε τόσα χρόνια σ' αύτην 
έδώ την πόλη. Kai έπίσης άπέναντι στη συνείδησή μου. Θά 
καταγγείλω άπερίφραστα τό έγκλημα που διαπράχθηκε. 

ΔαυΤδ: Πρόσεξε, Σεβαστιανέ. Ό Καλβίνος _έλέγχει τά πάντα. Τό 
Συμβούλιο τών πολιτών, τό Πανεπιστήμιο, τά δικαστήρια, 
τόν κλήρο, την άστυνομία, δλα εΤναι στiς διαταγές του. Αύ
τός λογοκρίνει τόν έντυπο καi τόν προφορικό λόγο. Θά σε 
συντρίψη. Άνεκτη δεν εΤναι σήμερα στην 'Ελβετία, παρά μο
νάχα ή άλήθεια τού Καλβίνου. 

Κουρι6vε: Kai δποιος τά βάζει με τους Ισχυρούς, δεν μπορεί νά 
περιμένη πώς Θάχει πολλους φίλους. 

Καστελλι6v: Θυμηθείτε, φίλοι μου, τόν δρκο τών 'Αθηναίων έφή
βων: «Άμυνώ ύπερ Ιερών καi ύπερ όσίων, καi μόνος καi με
τά πολλών». "Αν μείνη άναπάντητο τό φυλλάδιο τού Καλβί
νου, που ύπερασπίζεται τη θανατικη καταδίκη τού Σερβέτο, 
τότε τό δίκαιον ύποχωρεί μπροστά στη βία. Όχι, δεν θά μεί
νη άναπάντητο. 'Αφού ή Μεταρρύθμιση διακήρυξε την έλευ
θερία της συνειδήσεως καi ό κόσμος έγνώρισε τό φώς, δεν 
εΤναι δυνατόν νά ξαναγυρίσουμε άδιαμαρτύρητα στό πνευ
ματικό σκοτάδι τού Μεσαίωνα. Δεν μπορούν νά έξοντωθούν 
με τη φωτιά δσοι έχουν άντίθετη γνώμη άπό τους ίσχυρους 
έπάνω σε όποιοδήποτε ζήτημα. Πρέπει νά διακηρυχθη άκό
μη μιά φορά ή έλευθερία της συνειδήσεως, δσο κι άν εΤναι 
σκοτεινη καi μισαλλόδοξη ή έποχή μας. 

ΔαυΤδ: Ti σκέπτεσαι νά κάνης; 

Καστελλι6v: Ή μύγα θά πολεμήση τόν έλέφαντα. Θά άναζητήσω 
τά κείμενα παλιών καi νέων συγγραφέων καi e· άποδείξω μ' 
αύτά, παράγραφο με παράγραφο, δτι δεν πρέπει νά κατα
διώκωνται ol αlρετικοί. Ό ϊδιος ό Καλβίνος, δταν τόν κυνη
γούσαν γιά τiς ίδέες του, έγραφε: «Δεν είναι Χριστιανός 
έκείνος που καταδιώκει με τη φωτιά καi με τό σίδερο δσους 
κατεδίκασε ή 'Εκκλησία». 
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Κουριόvε: Kai τώρα αύτός ό ίδιος γράφει δτι εΤναι αlρετικός δ
ποιος δεν πρεσβεύει τόν άληθινό Χριστιανισμό. 

Καστελλιόv: Άλλα ποιός εΤναι ό άληθινός Χριστιανισμός; Τών κα
θολικών; Τοϋ Λούθηρου; Τοϋ Ζβίγγλιου; Τών άναβαπτιστών; 
Τοϋ Καλβίνου; Ό καθένας πρέπει νό σέβεται τη γνώμη τών 
άλλων. Γιό τόν καθολικό α\ρετικός εfναι ό καλβινιστής. Γιό 
τόν καλβινιστή, ό καθολικός. Αlρετικός, λοιπόν, στην πραγ
ματικότητα, εΤναι έκείνος πού δε συμφωνεί με τη γνώμη 
μας. Ή ταραχrΊ τοϋ κόσμου όφείλεται στόν φανατισμό καi 
στη μισαλλοδοξία. 

Κουριόvε: 'Αλήθεια εiναι δτι ό καθένας όφείλει νό άνέχεται τiς 
ίδέες τών άλλων καi νό μην καταδικάζη κανενός τiς πεποι
θήσεις. 

ΔαυΤδ: Ή μισαλλοδοξία κάνει τόν άνθρωπο άφάνταστα σκληρό. 
Στόν κόσμο πρέπει νό ύπάρχη θέση γιό πολλες άλήθειες. 
"Αν τό ηθελαν ol άνθρωποι, θό μπορούσαν νό ζήσουν σε 
μεγάλη όρμονία, αν ό καθένας σεβόταν τiς ίδέες τοϋ άλλου. 

Καστελλιόv: 'Όσες φορες κι δν φωνάζη κανένας την άλήθεια, δεν 
είναι ποτε άρκετές. Kai στην πιό άπάνθρωπη έποχrΊ πρέπει 
ν' άκούγεται η φωνη τοϋ άνθρωπισμοϋ. 

ΔαυΤδ: Αύτός είναι ό πραγματικός ούμανισμός. 

Καστελλιόv: 01 ζηλωταi τοϋ δόγματος νομίζουν πάντοτε πώς έ
χουν νό κάνουν με μαθητες η με σκλάβους. Ό πραγματικός 
άνθρωπος μιλάει σόν άνθρωπος πρός άνθρωπο, σόν άδελ
φός πρός άδελφό. 

Κουριόvε: Πρέπει νό μπη τέρμα στην τρέλλα νό βασανίζουν τους 
άνθρώπους μόνο καi μόνο γιατί εχουν γνώμη διαφορετικη 
άπό τους ίσχυρους της ημέρας. 

Καστελλιόv: Θό πολεμήσουμε, με τό βιβλίο μου, τόν μεγάλο πόλε
μο της πνευματικής άπελευθερώσεως τοϋ άνθρώπου. 

ΔαυΤδ: Kai πώς θό τό όνομάσης τό βιβλίο σου; 

Καστελλιόv: «Πραγματεία γιό τους α\ρετικούς». Τόπος έκδόσεως: 
Μαγδεμβοϋργον. Συγγραφεύς: Μαρτίνους Μπέλλιους. 

(Αύλαία) 
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Δ' ΣΚΗΝΗ 2 

Γραφείο Καλβίνου στη Γενεύη, τό 1554 
Καλβίνος, Φαρέλ, Θεόδωρος ντε Μπέζ 

19'83 

Καλβίνος: Μαρτίνους Μπέλλιους «Πραγματεία γιό τούς αlρετι
κού�/>- Ποιός εΤνάι πάλι αύτός; Τό Συμβούλια τών 'Ελβετικών 
πόλεων όφείλουν νά άπαγορεύσουν την κυκλοφορία αύτοϋ 
τοϋ βιβλίου. 

Θ. Ντέ Μπέζ: Νά σταματήση άμέσως αύτό τό σκανδαλώδες μήνυ
μα της άνεξιθρησκείας. "Αν άνεχθοϋμε αύτά πού γράφονται 
σ' αύτό τό βιβλίο, τότε τi θ' άπομείνη άπό τη χριστιανικη πί
στη; ΕΤναι πραγματικό σκάνδαλο, 

Φαρέλ: Μπορεί, λοιπόν, ό καθένας νά έρμηνεύη δπως αύτός θέλει 
την Άγία Γραφή; 

Θ. vτέ Μπέζ: Άκοϋστε τi γράφει: «Ώ χριστέ, δταν βρισκόσουν 
έπάνω στη γη, ησουν τόσο πράος καi γλυκός! Ύπέφερες με 
ύπομονη τά πάντα. Σέ χτύπησαν, σοϋ φόρεσαν άγκαθωτό 
στεφάνι, κι· έσύ δεν άνοιξες τό στόμα νά διαμαρτυρηθης, 
άλλα προσευχήθηκες γιά κείνους πού σε κακοποιούσαν. Πό
τε, λοιπόν, διέταξες νά τιμωρούνται, ν· άποκεφαλίζωνται, νά 
καίγωνται ζωντανοί, αύτοi πού δεν άκολουθοϋν τη διδασκα
λία σου; Πότε έδωσες έντολη γιά δλες αύτές τiς σκληρότη
τες; Τiς έγκρίνεις; Είναι άντιπρόσωποί σου αύτοi πού κάνουν 
αύτά τά άνοσιουργήματα; 

Φαρέλ: 'Άκου τόν βλάσφημο τί γράφει! 

Καλβίνος: Μιά νέα αϊρεση γεννιέται μ· αύτό έδώ τό βιβλίο, πολύ 
ϋπουλη, πολύ έπικίνδυνη. Ό Μπελλιανισμός. Με δόγμα την 
έλευθερία της συνειδήσεως. 

Θ. vτέ Μπέζ: Τό δόγμα της έλευθερίας της συνειδήσεως είναι σα
τανικό. Καταραμένη νά είναι ή έλευθερία. Καλύτερα νά 
έξοντώνης μέ τη φωτιά καi με τό σίδερο, παρά νά άνέχεσαι 
την ϋπαρξη άνθρώπων πού σκέπτονται δπως αύτοi θέλουν, 
μακρυά άπό τiς έντολές της Άγίας Γραφης. Καλύτερα νά ε
χης εναν τύραννο, παρά νά κάνη ό καθένας, ο.τι θέλει. 

Φαρέλ: Πρώτα ή πειθαρχία καi ϋστερα ό άνθρωπισμός. 

Θ. ντε Μπέζ: Δε θά ύπάρξη ποτέ βασανιστήριο άνάλογο με τό μέ
γεθος τοϋ έγκλήματος τών α1ρετικών. 
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Καλβίνος: Κάθε πράξη, άκόμη καi ύπερβολή, δταν γίνεται άπό 
θρησκευτικό ζήλο, εΤvαι δικαιολογημένη 

0. vτt Μπέζ: Φωτιά καi σίδερο. Δεν πρέπει νά ύπάρξη δισταγμός.

Καλβίνος: "Αν δεν άντιδράσωμε, αύτό τό βιβλίο θά γκρεμίση κάθε 
τί πού έχομε κτίσει με τόσον κόπο καi με τόσες θυσίες. 

Φαρtλ: Πρέπει v' άπαντήσωμε όμέσως σ' αύτόν τον Μπέλλιους. 

Καλβίνος: Θά όπαντήση ό ντε Μπέζ. 

0. vτt Μπέζ: 'Όταν πρόκειται γιά τό όληθιvό δόγμα, ό άνθρωπι
σμός γίνεται διαβολικός καi έγκληματικός. Πρέπει νά χτυπή
σωμε τούς αlρετικούς μέ φλογερή ρομφαία. Κάθε όπαδός 
τοϋ Μπέλλιους πρέπει νά καίγεται σάν αlρετικός καi σάν ό
θεος πού είναι. 

Καλβίνος: 'Υποπτεύομαι δτι αύτό τό βιβλίο δεν έξεδόθη στό 
Μαγδεμβούργο, άλλά στή Βασιλεία. 'Ότι ό Μαρτίνους Μπέλ
λιους είναι ό φίλος μας ό Σεβαστιανός Καστελλιόν. 

(Αύλαία) 

Δ' ΣΚΗΝΗ 3 

Δωμάτιον Καστελλιόν στη Βασιλεία, τό 1554 
Καστελλιόν, ΔαυΤδ ντέ Γιόρες, Κουριόνε 

'Αργότερα Μέλος τοϋ Συμβουλίου της Βασιλείας 

Καστελλιόv: Δέ θά μπορέσουν νά πνίξουν την έλευθερία της συ
νειδ11σεως μέ τή βία καί μέ τήν απειλή. Αύτό τό βιβλίο, πού 
φέρνει την ύπογραφή τοϋ ντέ Μπέζ, είναι ενας λίβελλος τοϋ 
Καλβίνου κατά της έλευθερίας της σκέψεως. 

ΔαυΊ'δ: Είναι έπίσης μιά ατυχη απc:πειρα νά δικαιολογηθη ό δικα
στικός φόνος τοϋ Σερβέτο. 

Καστελλιόv: 'Ετοίμασα σέ απάντηση εvα καινούργιο βιβλίο: «CON
TRA LIBELLUM CALVINI» - «'Εναντίον τοϋ λιβέλλου τοϋ 
Καλβίνου». Θά τό τυπώσω σ' αύτήν εδώ την ελεύθερη πόλη 
της Βασιλείας. Καταγγέλλω - καi αύτή τή φορά μέ τ�ν ύπο
γραφή μου- τόν 'Ιωάννη Καλβί'νο, ένώπιον της παγκοσμίου 
συνειδήσεως, σάν δολοφόνο τοϋ Μιχαήλ Σερβέτο. Δέν έξε
τάζω τiς απόψεις τοϋ Σερβέτο, οϋτε μ' ενδιαφέρουν. Μέ εν
διαφέρει μόνον τό γεγονός τοϋ φόνου καi ό λόγος πού τόν 
ενέπνευσε. 
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Κουριόvε: 'Ένας άκόμη συνάνθρωπος άνέβηκε στην πυρά, γιό τiς 
Ιδεολογικές του άντιλήψεις. 

Καστελλιόv: Ό Καλβίνος δικαιολογεί την ποινη τοϋ θανάτου. Αύτη 
την άποψη χτυπάω. Δεν ύπερασπίζομαι τiς άπόψεις τοϋ Σερ
βέτο, πού ούτε καν τiς ξέρω. Δεν έχω τό βιβλίο του στη διά
θεσή μου, άφοϋ άλλωστε τό έκαψε ό Καλβίνος, κι έτσι δεν 
ξέρω τi έγραφε. 

ΔαυΤδ: 'Όπως δεν ξέρομε τi έγραφε ό Πλήθων, ό σοφός Πλατωνι
στης τοϋ Μυστρό, άφοϋ ό Πατριάρχης Σχολάριος έκαψε τό 
βιβλίο του «Νόμων συγγραφή» στην Κωνσταντινούπολη, 
άφοϋ την κυρίευσε ό Μωάμεθ. 

Κουριόvε: Ό Σερβέτο διαφωνούσε γιό την ερμηνεία της Βίβλου. 
Άλλό τi άλλο έκανε όλόκληρη ή Μεταρρύθμιση; Ό ϊδιος ό 
Καλβίνος καi ό Φαρέλ; 

Καστελλιόvε: Ό Καλβίνος νομίζει δτι είναι άλάνθαστος. Τό ϊδιο 
ύττοστηρίζει καi ή καθολική 'Εκκλησία γιό τό Πάπα. Άλλό 
ποιός τοϋ έδωσε τό δικαίωμα νό κρίνη ποιό είναι σωστό καi 
ποιό δεν είναι; 'Ισχυρίζεται δτι ο1 άλλοι πλανώνται. Τό ϊδιο 
λένε καi ο1 άλλοι γι· αύτόν. 

ΔαυΤδ: Ή πιό όγνη άλήθεια, δταν έπιβόλλεται με τη βία, άποτελεί 
έγκλημα έναντίον τοϋ πνεύματος. 

Καστελλιόv: Ποιός μπορεί νό κρίνη έπόνω στό πρόβλημα ποιός έ
χει δίκιο καi ποιός άδικο; Ποιός έχει τό δικαίωμα ν' άνόψη 
την πυρό γιό τούς έτερόδοξους; 

Κουριόvε: Ό ϊδιος ό Καλβίνος δεν έγραφε άλλοτε δτι είναι έγκλη
μα νό σκοτώνουν τούς α1ρετικούς; 

ΔαυΤδ: Γιατi ό παλιός ύπερασπιστής της έλευθερίας της συνειδή
σεως έσκότωσε τόν Σερβέτο, γιό την Ιδεολογία πού είχε; 

Καστελλιόv: Δεν έχεις τό δικαίωμα, Καλβίνε, νό μεταχειρισθης άλ
λο δπλο άπό την πένα καi τόν λόγο. 'Όταν κανείς σκοτώνη 
ΙΞναν άνθρωπο, δεν ύπερασπίζεται /Ξνα δόγμα, άλλό σκοτώ
νει ΙΞναν άνθρωπο. Δεν έπιβόλλει κανείς τiς Ιδέες του καί
γοντας ΙΞναv άλλον, άλλ' άνεβαίνοντας ό ϊδιος στην πυρό . 

.. 

Κουριόvε: "Ας άφήσουν τόν καθένα νό μιλόη καi νό γρόφη έλεύ
θερα, καi τότε e· άπελευθερωθη ή 'Αλήθεια. 

Καστελλιόv: Έσκότωσες, Καλβίνε, τόν Σερβέτο διότι σκεπτόταν 
αύτό πού έγραφε, η διότι έγραφε αύτό πού σκεπτόταν; 
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ΔαυΤδ: ΟΙ Ιδέες δεν έπιβάλλοvται με τη βία. 

Κουριόνε: Κανένας δεν έχει τό δικαίωμα vά άσκήση πίεση στη 
συνείδηση ένός άνθρώπου. 

Καστελιόν: Θανατώνοντας tvav άνθρωπο γιά vά πνίξουμε μιά 
Ιδεολογία, άτιμάζομε την άνθρωπότητα. 

("Ερχεται tva Μέλος τοϋ Συμβουλίου της Βασιλείας). 

Σύμβουλος: Χαίρε, σοφε 'Ελληνιστή. 

Καστελλιόν: Χαίρετε, Έξοχώτατε. Μεγάλη μου τιμη ή έπίσκεψή 
σας. 

Σύμβουλος: Τιμη καi εύχαρίστηση δική μου. 

Καστελλιόν: Καθηστε, παρακαλώ. 

(Ό Σύμβουλος κάθεται με κάποια άμηχαvία) 

Καστελλιόν: Νά σάς παρουσιάσω τούς φίλους μου: Δαυίδ ντε Γιό
ρες, Κουριόνε. Ό Έξοχώτατος Σύμβουλος. 

Γιόρες-Κουριόνε: Έξοχώτατε ... 

Σύμβουλος: Μεγάλη μου εύχαρίστηση. Έδώ, λοιπόν, είναι τό άν
τρον της σοφίας; 

Καστελλιόν: Είμαστε πολύ μακρυά άπό τη σοφία, έξοχώτατε. 

Σύμβουλος: 'Εσείς, κύριε Καστελλιόν, έπρεπε νά γράφετε πολλά 
βιβλία. Kai νά σάς τά έκδίδη ή πόλις. Πόσο στεvοχωροϋμαι 
πού έχω μιά δυσάρεστη άποστολή ... 

Καστελλιόν: Ti συμβαίνει; 

Σύμβουλος: Νά, τό Συμβούλιο τών πολιτών της Βασιλείας συνε
δρίασε σήμερα καί, με μεγάλη του λύπη, πήρε την άπόφαση, 
ϋστερα άπό γράμματα πού έλαβε άπό τό Συμβούλιο της Γε
νεύης, νά μην έπιτρέψη την έκδοση βιβλίων σας, χωρiς εlδι
κη όδειά του. Μπορείτε, φίλε μου, νά έκδίδετε έκπαιδευτι
κης φύσεως βιβλία, σχόλια στους άρχαίους 'Έλληνες, πού 
τόσο τούς άγαπάτε καi τούς θαυμάζετε, άφοϋ -φυσικά
έξετάση τό Συμβούλιο τά χειρόγραφα, όχι δμως βιβλία με 
θρησκευτικά θέματα καi άντεγκλήσεις γιά αlρέσεις, γιά 
έλευθερία συνειδήσεως καi τά τοιαύτα. Με ένvοείτε; άγαπη
τε σοφε φίλε; Δεν μπορούμε, δυστυχώς, νά δυσαρεστήσου
με τη Γενεύη καi τόv μεγάλο φίλο μας, τόν Καλβίνο, τόν 
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Μεσσία της Μεταρρυθμίσεως, καθώς καi σείς τόν όνομάζε
τε. 

Καστελλιόν: Βέβαια, �νας Μεσσίας εΤναι πάντοτε σεβαστός, άκόμη 
καi δταν προδώση την άποστολή του. 

Σύμβουλος: Καλέ μου φίλε, έγώ δεν άνακατεύομαι στiς δογματικές 
διαφορές σας. Λυπάμαι πολύ, διότι έκτιμώ άφάνταστα τά βι
βλία σας καi τό συγγραφικό σας δαιμόνιο, άλλα τi θέλετε νά 
κάνωμε; Πολιτικη σκοπιμότης ... 

Καστελλιόν: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω... Οι μεταγενέστεροι δ
μως δε θά μπορέσουν ποτε νά καταλάβουν, πώς ξαναπέσα
με σε τέτοια σκοτάδια, άφού -έστω καi γιά λίγον καιρό
έγνωρίσαμε τό φώς της 'Ελευθερίας ... 

(Αύλαία) 

Δ' ΣΚΗΝΗ 4 

Γραφείο Καλβίνου στη Γενεύη, τό 1563 
Καλβίνος, Φαρέλ, Θεόδωρος Ντέ Μπέζ 

'Αργότερα Γ ραμματευς τού Καλβίνου 

Καλβίνος: Τά σκυλιά δεν μπορούν πιά νά δαγκάσουν, 'Αναθεωρή
σαμε -δηλαδή τό Συμβούλιο τών πολιτών της Γενεύης άνα
θεώρησε- τους έκλογικους καταλόγους, καi έτσι έξασφαλί
στηκε γιό πάντα ή πλειοψηφία. 'Όσοι είναι με τό μέρος τού 
Θεού έγράφτηκαν δλοι. οι όλλοι δεν δικαιούνται νά έγγρα
φούν. 01 ταραχοποιοί καi ο1 ωτιστοι καταδικάστηκαν. Ή πό
λη της Γενεύης είναι τώρα μιά πραγματική πόλη τού Θεού. 
Ό Καστελιόν άναγκάστηκε νά σιγήση. 

Θ. vτt Μπέζ: "Ας κάνη κι' άλλοιώς, άφού τού άπαγορεύτηκε νά 
γράφη. 

Φαρέλ: Ναί, άλλα διδάσκει στό Πανεπιστήμιο της Βασιλείας καi 
έπηρεάζει τους φοιτητές. Μιλάει συνεχώς γιά τήν άνεξιθρη
σκεία καi τήν έλευθερία της συνειδήσεως, έστω καi χωρiς 
νό θίγη άπ' εύθείας τiς άρχες της Γενεύης. 

Θ. Ντt Μπέζ: Τοπική έπιρροή, χωρίς πλατύτερη σημασία. 'Όταν δεν 
τού έπιτρέπεται νό γράφη, δεν άκούγεται πιό πέρα. 

Φαρέλ: Λησμονείτε τό γράμμα τού Μελάγχθωνα, τού μεγάλου ού
μανιστη, που τόν ύπερασπίζεται; Είχε φοβερή άπήχηση σε 
δλους τους ούμανιστες καi στό Πανεπιστήμια. 
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0. ντέ Μπέζ: Θά εχωμε, λοιπόν, τώρα καi τούς ουμανιστές έναν
τίον μας; 

Καλβίνος: Μή φοβάσαι, δεν μπορούν νά ύπερασπισθοϋν αύτόν 
τόν βλάστημο, τόν όπατεώνα, τόν αlρετικό. 

0. Ντέ Μπέζ: Πρέπει νά τόν καταγγείλουμε στό Συμβούλιο των
πολιτών της Βασιλείας, δτι αύτός είναι πού. παρ' δλες τiς 
όπαγοpεύσεις, έγραψε μέ ψευδώνυμο τό άπαίσιο φυλλάδιο 
«Συμβουλές πpός τή μαρτυρική Γαλλία». ΦαντασθεΤτε δτι σ' 
αύτό γράφει πώς όφείλουν ol Γάλλοι νά σταματήσουν τήν 
έχθpότητα μεταξύ καθολικC)ν καi ούγενότων, διότι δήθεν 
δέν ώφελεΤ σέ τίποτα 6 έξαναγκασμός μέ τή βία των δπλων 
σέ ζητήματα θρησκευτικής πίστεως. 

Καλβίνος: Μ' αύτές τiς ίδέες ψυχραίνεται 6 ζήλος των πιστών. 

0. Ντέ Μπέζ: Ό Καστελλιόν είναι άμετανόητος αlρετικός. Πρέπει
νά ζητr1σωμε άπό τή Βασιλεία τό κεφάλι του. 

Καλβίνος: "Ας άpκεσθοϋμε στή σύλληψή του. 

Φαρέλ: Δέ θά είναι εύκολο νά φυλακισθη. Στή Βασιλεία τον άγα
ποϋν. Kai τήν όλλη φορά πού τόν καταγγείλαμε, μέ τήν ύπο
γpαφή ένός άπό τούς έκεΤ φίλους μας, έζήτησε νά πότε 
έσεΤς έκεΤ, ol πραγματικοί κατήγοpοί του, καi ν' άποδείξετε 
σάν άληθινή έστω καi μιά μονάχα άπό τiς κατηγορίες πού 
τοϋ άπευθύνετε. 

('Έρχεται 6 Γραμματεύς τοϋ Καλβίνου) 

0. Ντε Μπέζ: Είναι φοβερό νά μιλάη στό Πανεπιστήμιο της Βασι
λείας κοi νά τόν άκοϋνε οί φοιτηταί. 

Γραμματεύς: Δέν θά ξαναμιλήση πιά. Ή Βασιλεία θά ήσυχάση άπό 
τiς έπαναστατ:κές ίδέες. Ό Σεβαστιανός Καστελλιόν έφυγε 
γιά πάντα άπό τόν κόσμο μας. Ό Θεός ας συγχωpέση τά 
κρίματά του. 

Φαρέλ: Πώς; Ό Καστελλιόν πέθανε; 

Γραμματεύς: Ναί, θνητός ηταν καi άνεπαύθη. Στή Βασιλεία τοϋ έ
καναν μιά έξαιρετική κηδεία. 

Καλβίνος: Πώς, λοιπόν; "Ηταν κρυφά πλούσιος; 

Γραμματεύς: 'Όχι, ή κηδεία έγινε μέ δημόσιο έρανο. Τήν παρακο
λούθησε δλη ή Βασιλεία. Οί φοιτηταi έσήκωσαν τό φέρετρο 
στους ώμους τους καi έχάpαξαν στόν τάφο του τ;μητική έπι
γpαφή. Ή Βασιλεία πενθεΤ. 
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Θ. Ντt Μπέζ: Άλλα ή Γενεύη θά πανηγυρίση. Τώρα θά έπεκτεί
νωμε την έπιρροή μας σ· όλόκληρη την Εύρώπη. ·σ Καλβινι
σμός, ή άληθινη θρησκεία τού Χριστού, θά έπεκταθη σε 
όλόκληρο τόν πολιτισμένο κόσμο. Σε 30 χρόνια κανεiς δε 
θά θυμάται την ϋπαρξη τού Καστελλιόν. 

Καλβίνος: '"Ας εiναι εύλογημένο τό όνομα τού Κυρίου. 

(Αύλαία) 

Δ' ΣΚΗΝΗ .5 

Βιβλιοπωλείο στην 'Ολλανδία, τό 161 7 
Βιβλιοπώλης, δύο πελάται 

Βιβλιοπ.: Ναί, έφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια άπό τότε που 
θυροκόλλησε ό Λούθηρος τiς 95 «θέσεις» του στόν ήγεμο
νικό Ναό της Βίπεμπεργκ. 

Α' πελ.: Καi άναψε φωτιά στην Εύρώπη. 

Βιβλιοπ.: Σβήνοντας δμως τiς φωτιες της Ίερης 'Εξέτασης. 

Β' πελ.: Ti χρόνια, Θεέ μου, τi χρόνια ... 

Α' πελ.: Γιά σκέψου κουράγιο που τόχε ό Λούθηρος την έποχη 
έκείνη της Παπικής παντοδυναμίας, νά κόψη την Παπικη 
Βούλα που τόν άφόριζε! 

Βιβλιοπ.: Ένώ ol φοιτηταi χοροπηδούσαν τριγύρω του, ένθουσια
σμένοι γιά τό τόλμημα καi γιά την πνοη της έλευθερίας, που 
άρχιζε νά ταράζη τά ν_ερά που λίμναζαν. 

Α' πελ.: Καi έτσι ξεκίνησε ή θρησκευτικη Μεταρρύθμιση, τό μεγα
λύτερο κίνημα στην Εύρώπη, που ξεσκλάβωσε τόν άνθρωπο 
άπό τη δεσποτεία της 'Εκκλησίας. 

Βιβλιοπ.: "Εν τούτοις, έγώ νομίζω πώς ξεκίνησε πιό πρίν, με τη 
δουλειά που έκαμαν ol ούμανισταί. Αύτοi έξύπνησαν τά κοι
μισμένα πνεύματα. 

Β' πελ.: Ό 'Έρασμος πρωτεργάτης έπαναστατικης κινήσεως; Δεν 
μπορώ νά τό φαντασθώ. 

Βιβλιοπ.: Ποτε δεν ύπάρχει μια συγκεκριμμένη άφετηρία μιας 
όποιασδήποτε κινήσεως. ΟΙ μεγάλες μεταβολές, πρlν έκδη
λωθούν σε πράξη, κυοφορούνται πρώτα στόν ττνευματικό 
κόσμο. 
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Α' πελ.: Καi ποιός έδωσε στόν 'Έρασμο τόν παρθενικό κρίνο; 

Βιβλιοπ.: Ίσως ή μελέτη τών άρχαίων 'Ελλήνων, καi εlδικώς του 
Πλάτωνα. 'Ίσως ή κίνηση του Πλήθωνα στόν Μυστρά, πρiν 
άπό την πτώση του Βυζαντίου. 'Ίσως ό Παράκελσος η ό Ρο
γήρος Βάκων. Ποιός ξέρει; ΟΙ σημαντικώτερες κινήσεις δεν 
είναι πάντοτε έκεiνες πού διαδίδονται. Σκεφθείτε τή FAMA 
FRATERNITATIS, πού κυκλοφόρησε πρiν 3 χρόνια. Ποιός 
μπορεί νά ξέρη τi άπήχηση μπορεί νά έχη; 

Α' πελ.: Ή FAMA FRATERNITATIS δεν είναι αύτή πού Ιστορεί τή 
ζωή καi τή διδασκαλία του Χριστιανου Ροζενκρόϋτς, δυό 
αίώνες πρίν; 

Βιβλιοπ.: Ναί, καi δυό χρόνια πρίν, κυκλοφόρησε ή «'Εξομολόγηση 
της 'Αδελφότητος του Ροδίνου Σταυρου πρός τούς σοφούς 
της Εύρώπης». Καi τώρα έχουμε (δίνει lΞνα βιβλίο) τόν «Χη
μικό γάμο του Χριστιανου Ροζενκρόϋτς». 

Β' πελ.: (διαβάζει στην γ' σελίδα): «Μή θέσης τάς μαργαρίτας έμ
προσθεν τών χοίρων, οϋτε τά ρόδα έμπροσθεν του όνου». 
Φαίνεται ένδιαφέρον βιβλίο. Ti άλλα νέα βιβλία έχετε; 

Βιβλιοπ.: Τό «Νέον όργανον» του 'Άγγλου Φραγκίσκου Βάκωνος, 

βαρώνου Βερουλάμιου, ό όποiος έχει έπαναστατήσει έναν

τίον της αύθεντίας του 'Αριστοτέλη, καi κηρύσσει την πειρα

ματική μέθοδο. rΌύς «Φιλοσοφικούς Διαλόγους» του παν

θεϊστή Τζιορντάνο Μπρουνο, πού τόν έκαψε ή 'Ιερή 'Εξέτα

ση στην Πλατεία της Άνθαγοράς της Ρώμης. Τόν «Δόν Κι

χώτη» του Ίσπανου Θερβάντες, ύψιπετες έργο πού σατυρί

ζει τά Ιπποτικά βιβλία. 'Ένα πλήθος θεατρικά έργα σε στί

χους ένός κάποιου 'Άγγλου ήθοποιου Ούίλιαμ Σαίξπηρ, ό 

όποίος δεν διστάζει νά λεηλατη τόν Πλούταρχο. Τά απαντα 

του Σεβαστιανου Καστελλιόν. 

Α' Πελ.: Ό γίγας πού πολέμησε τόν Καλβίνο. 

Β' πελ.: Ή μυγα πού πολέμησε τόν έλέφαντα. 

Βιβλιοπ.: Ήταν φυσικό νά έλθη ή άντίδραση στην άδιαλαξία, τόν 
πουριτανισμό καi τόν φανατισμό του Καλβινισμου, νά ξεθά
ψη καi νά φέρη στην έπιφάνεια τόν λησμονημένον Καστελ
λιόν, 40 χρόνια μετά τόν θάνατό του. 

Β' πελ.: Ό Καστελλιόν ηταν σοφός άνθρωπος καi πραγματικός ού
μανιστής. 
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Βιβλιοπ.: Μπορεί ποτέ νά λησμονηθούν ol άγώνες του γιό την 
έλευθερία της συνειδήσεως; ΟΙ έκδόσεις τών έργων του 
συνεχώς έξαντλούνται. 'Έχομε όλοένα καινούργιες έκδόσεις. 
Πρiν 8 χρόνια έξεδόθησαν τά απαντά του. 

Α' πελ.: Ό Καστελλιόν άναστήθηκε καi προμαχεί γιά την άνε
ξιθρησκεία καi γιά. την έλευθερία της σκέψεως κα1 της συ
νειδήσεως. 

Βιβλιοπ.: Τά έλεύθερα πνεύματα άγκαλιάζουν τiς Ιδέες τού Κα
στελλιόν, καταδικάζοντας κάθε πνευματικη καταπίεση. 

Α' πελ.: Τό δικαίωμα τού όνθρώπου στην έλευθερία της συνειδή
σεως πρέπει νά προστατευθη μέ τόν Νόμο, σέ κάθε χώρα. 

Β' πελ.: Δεν νομίζω πώς εΤναι άπαραίτητο. Ή έποχη της θρησκευ
τικής τυραννίας καi τού πνευματικού δεσποτισμού πέρασε 
γιά πάντα. 

Α' πελ.: Ποιός ξέρει; Ή Ιστορία πολλές φορές έπαναλαμβάνεται. ΟΙ 
όρδές τών βαρβάρων καi τών Βανδάλων μπορεί νά ξαναμ
πούν στη Ρώμη. 

Βιβλιοπ.: Ό θρίαμβος ένός πνευματικοCι δεσποτισμού δεν μπορεί 
νά διαρκέση γιά πολυ. Ή όνατροπη του εΤναι πάντα βέβαιη. 
Λάθος έκανε ό Ζεύς, νομίζοντας πώς θά μπορούσε νά κατα
πνίξη την έλεύθερη σκέψη, μέ τό νά στείλη τό Κράτος καi 
τη Βία ν· όλυσσοδέσουν τόν Προμηθέα στόν Καύκασο. Ή

ταν άναπόφευκτο ό Ήρακλης νά έλευθερώση τόν Τιτάνα. 

Α' πελ.: Την πνευματικη έλευθερία τίποτα δέν μπορεί νά τη συν
τρίψη. Μπορεί σέ σκοτεινους χρόνους νά καταπνιγούν πρό
σκαιρα οί έκδηλώσεις της, άλλα ή ούσία της παραμένει όθά
νατη. 

Β' πελ.: Μεγάλο προνόμιο ή άκατάλυτη πνευματικη έλευθερία. 

Βιβλιοπ.: Kai άναφαίρετο δικαίωμα κάθε έλευθέρου όνθρώπου, 
γιατί όφείλεται στην άθάνατη πνευματική του φύση. 

(Αύλαία) 
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Μιό ύποσυνείδητη άντίληψη τοϋ κόσμου ίχνηλατεί ό ποιητής 
Ρ. Παπα. με λέξεις πού, πράγματι, μένουν μνήμες, όχι γιατί εχουν 
τόν πέπλο της προλογικής του στόχευσης: «έλαφρή είρωνεία» καί 
«ύποψία ύπερβολης», άλλό εναν παράξενο στροβιλισμό πού ήμε
ρεύει τό χρόνο. 'Έτσι στίς διαθλάσεις τών βρεγμένων άπό αστέρια 
δρόμους, ό «μέσα κόσμος» είναι πιό τραγούδι πού γίνηκε όνειρο. 
Καί τό όνειρο όδυνηρή πραγματικότητα: βλέπεις τό κάθε πρόσωπο 
άληθινό μονάχα στην μοναξιά του. 

Στίς «Ώρες» ό όνθρωπος άπό πουλί της γης δεν γίνεται φτε
ρό, άλλό τό όκορμο στοιχειό πού πασχίζει, παρά την κάθε καταρα
μένη έξάρτηση, νά παίρνει στό κατόπι τό τριαντάφυλλα. 'Όταν δ
μως οί καταφερτζήδες καί ol καταχραστές παγώνουν στό στόμα 
μας κάθε άπόπειρα σπορδς χαμόγελων στiς λεμονιές, ό ποιητής 
«ξηγιέται με μπηχτές» γιό νό κρυσταλλωθεί ή έρήμωση σε φέγγος 
τοϋ στίχου: 

Ό χάρος δεν είναι τίποτε όλλο παρά ό χρόνος 
Οί δείχτες ύπόσχονται παραπλανώντας τiς ώρες 

Ποίηση γεμάτη άγάπη καi θάνατο. 'Ακόμη φιλί ζωης της λέξης πού 
μαγνητίζει τή διάρκεια τοϋ λόγου. 
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Δανάη Παπαστpάτου: ccΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΕIΣ>> Ποιήματα

'Ανάψτε τά φώτα στό Φάρο, 

γιά τό καινούργιο πλεούμενο ποϋρχεται. 

- Αύτό τουλάχιστο ας σωθεί!

Κραυγη πρίν άπ' τόν κεραυνό στην αlθρία τού έφησυχασμού 

μας. Γιατί ή ποιήτρια γνωρίζει νά μαζεύει τό βόγγο τού βουνού 

άλλά καί νά βαστάει τούς θυμούς τού βοριά, γιά τη τόση κατάντια 

μας: σέ τιμη εύκαιρίας νά πωλήσουμε τη ψυχή καi νά γίνει ή ζωή 

μας ματωμένη περιπέτεια. 
'Ακόμη ή σεμνη προσκυνήτρια -καi θαυμάστρια- περασμένου με

γαλείου συνάζει τούς πικραμένους άνασασμούς άπό τό κουρασμέ

νο πρόσωπο της γης καi μάρτυρας «αύτόπτης» τού άνθρωπίνου 

ξεπεσμού, σημαδεύει τη φτηνη χαμέρπεια μέ γόο καi προμάντεμα 

τραγικό: «Στά βάθρα τί σόϊ νέους ηρωες θά στήσουμε;» 

Δέν παραπαίει, δμως, σέ ζοφερά διλήμματα η σέ χρησμούς άλλό

κοτους. Γυροπαλεύει νά ξαναγυρίσει τό πνεύμα μέ τη βροχη πού 

θά άνθοβολήσει πανσέδες καi μυριστικά. Τότε θά ξαναπάρει φω

τερη μορφη ό ηλιος γιά νά λικνίζουν όφοβα, ο! έφηβοι, τά όνειρα 

στίς άκρογιαλιές, καί ή έλπίδα άνάμα νά άναλυώσει τίς �λιαχτίδες 

στην ψυχή: 

... Θά μαζέψω τό γέλιο τη χαρά άπ' τiς γωνιες 

καi στά παιδιά τά λυπημένα θά τη δώσω. 

Στίχος, πολλές φορές, όλόμεστος, λαμπροκαλεί μέ τό άγλάϊσμα 

τοϋ ρυθμού σέ μιάν πνευματικη άναβάπτιση. Kai μία όνειροφόρα 

μελωδία στό λευκό άστραποβόλημα της ίδέας. Kai θά συνέθετε ή 

Δ.Π. άκρινάρι έκκλησιάς περίτεχνο, αν ή λέξη της δέν μάκραινε 

στό κομπολόι τοϋ Λαοϋ, στην έμπνευση πού δέν συμμαζεύει έγ

καιρα τό κήρυγμα άπό τοϋ λόγου τό άδύνατο δπλωμα. 

'Άννα Μπουρατζfι - Θώδα: «ΒΡΟΝΤΗ ΣΤΟ ΦΩΣ)) καi «ΠΟΤΕ

ΔΕΝ ΝΥΧΤΩΣΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ)) Ποιήματα 

Στά καφενεία 

μικρόψυχοι συζητητές 

σταυρώνουν κάθε μέρα την άλήθεια 

'Ανάμεσά τους καί ol φαρισαίοι νά έδραιώνουν τό χάος στην 
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ύποκρισία καi τόν φανατισμό. Με λεξιμαχία πού φέρνει στό πλή
θος την ένδεια τών Ιδεών. Γιά νά φυτεύουν στη γη δάκρυα ol έξό
ριστες όστραπές γιά τούς άστεγους κληρονόμους τού �λιου. 

Μά ύπάρχει έλπίδα. ΕΤναι ή νιότη. 'Εκείνη πού μοιράζει γιορ
τές καi φεγγάρια καi όνθοσκορπό κυκλάμινα στά βράχια. Κραυγή 
καi άντίλαλος προγονικός με στόχο �να: νά διδάξει σ· δλους πώς ή 
φυλή δεν τουφεκίζεται. 
'Ερμηνεία, με κάποια τοποθέτηση, της σύγχρονης έλληνικης καi 
ξένης πραγματικότητας, εΤναι ή ποίηση της 'Άννας Μπ-Θώδα. Με 
λόγια πού μεθούν στη λιακάδα ένός θερμού καi μουσικόφωνου 
λόγου δλα τά όκρωτήρια της νύχτας. Κι αύτό πρiν ή πείνα γυμνώ
σει τούς κήπους κι ό όνταγωνισμός άτούς έξοπλισμούς κυοφορή
σει τό κενοτάφιο τού πλανήτη μας. Γι' αύτό καi γίνεται ή φωνή της 
βροντή στό φώς: 

Δέν θέλω νά ρουφήξω άλλο σκοτάδι, 
νά γίνω πληγή 
καi νά ποτίζω νέκρα τά παιδιά. 

Ποίηση πολιτική; Ναί. Μά ψηλοθώρητη. Δεν γίνεται δούλα ή 
κραυγή της. Σκέψη γίνεται τραγουδισμένη με έλεύθερα σύμβολα. 
Γιά νά έξευγενίσει μέ τό συναίσθημα τή ζωή μας. Kai νά κρατήσει 
πάντα παρούσα την άνθρωπιά μέ την πολύφλογη έκκρηκτικότητά 
της. 

Μιχάλη Γ. Τρίτου: «ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ» Τουριστικός 'Οδηγός

Δίκαια έπισημαίνει ό Μ. Τρ., δτι τό σημερινό Μέτσοβο όφείλει 
την άνάπτυξή του στη θετική συμβολή τού Μιχαήλ Τοσίτσα, εύεp-· 
γέτη μέ βαθειά προσήλωση στην αίωνιότητα τού Πνεύματος, καi 
τόν Εύάγγελο 'Αβέρωφ, τόν λογοτέχνη πραγματιστή πολιτικό πού 
κέντησε, μέ της έλληνίδας ψυχής του τό μιτάρι, ξόμπλι άντάξιο της 
λαϊκής μεγαλουργίας. 
Γιατί τό τουριστικά άναπτυγμένο Μέτσοβο διατήρησε την πολιτι
στική του ταυτότητα. Παράμεινε, πράγματι, μιά λαογραφική παν
δαισία. 
Στό «Μέτσοβο» τού Μ. Τρίτου χαίρεται ό άναγνώστης την όντικει
μενικη καταγραφή τών δεδομένων της πραγματικότητας καi τή σι
γουριά τών στοιχείων της καθημερινής συναλλαγής. 'Ακόμη ή 
σφιχτοδεμένη παράθεση ίστορικών μαρτυριών καi ή έκτεταμένη 
βιβλιογραφία κάνουν τόν «όδηγό yιά τόν έπισκέπτη» ι·✓α πολύτιμο 
πόνημα καi γιά τόν ταξιδιώτη μέ περισσότερες άπαιτήσεις. 
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Χαράλ. Μπάρακλη: cc·Αρχαϊα Γνωμικά καl Λαϊκι>ι Σοφfα•• 'Αθι'jνα

1983 

'Ένα πολύτιμο βιβλίο έκυκλοφόρησε μέσα στό 1983, που πε
ριέχει /Ξναν πλούτο συσσωρευθείσης σοφίας. 212 σελίδες, μεγά
λου σχήματος, γεμάτες σοφά γνωμικό τών άρχαίων 'Ελλήνων, με 
την μετάφρασή τους σέ ώραία νεοελληνική. 'Όλοι ol άρχαίοι συγ
γραφείς, 'Όμηρος, έπτό σοφοί, ποιηταί, τραγικοί, φιλόσοφοι δλων 
τών σχολών καi έποχών, ρήτορες, δλη ή άρχαία σοφία. 'Ένα πολύ
τιμο βοήθημα γιό δλους τους σοβαρους μελετητές της έλληνικης 
σοφίας. Ό συγγραφευς δεν έχει άνάγκη συγχαρητηρίων καi εύχα
ριστιών. 'Εκείνος που κυρίως ώφελήθηκε άπ' αύτη την έργασία εί
ναι αύτός ό ϊδιος. 'Εμείς θαυμάζαμε την έργατικότητά του καi την 
έπιτυχία του. Εδγε καi πάλιν εδγε! 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κ.Ν.Μ. 

Δρχ. 250 
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'Αντιπαράθεση Μεταφράσεων 
Γένεσις Ή Γένεσις 

Ή μετάφραση τών Έβδομή- Έρμηνευτικη άπόδοση Ίωον. 
κοντα Θ. Καλιτσάρα άπό τη σύγχρονη 

lκδοση Άyra Γροφή-Βrβλος. 

ΕΝ ΑΡΧΗ έποίησεν ό θεός τόν 
ούραvόν καi την γην. ή δέ γη 
ην άόρατος καi άκατασκεύα
στος, καi σκότος έπάνω της 
άβύσσου· καi πνεύμα θεού 
έπεφέρετο έπάνω τού Οδατος. 

Kai εiπεν ό θεός Γενηθή1ω 
φως καi έγένετο φως. Kai ϊδεν 
ό θεός τό φως δτι καλόν· καi 
διεχώρισεν ό θεός άνό μέσον 
τού φωτός καi άνό μέσον τού 
σκότους. καi έκάλεσεν ό θεός 
τό φως ήμέραν, καi τό σκότος 
έκάλεσεν νύκτα. καi έγένετο 
έσπέρα καi έγένετο πρωί, ήμέ
ρα μία. 

Kai εiπεν ό θεός γενη
θήτω στερέωμα έν μέσ½J τού 
Οδατος, καi έστω διαχωρίζον 
άνό μέσον Οδατος καi Οδατος 

Κατ· άρχος ό άπειροτέλειος 
Θεός έδημιούργησεν έκ τού 
μηδενός τό σύμπαν, τόν ούρα
νόν καi την γην. 

· Η γη ητο άόρατος, άδιαμόρ
φωτος καi άπρόσφορος διό τόν 
ζωϊκόν καi φυτικόν κόσμον· 
σκοτάδι δέ ήπλώνετο έπάνω 
άπό τό Οδατα πού την έσκέπα
ζοv, τό δέ ζωοποιόν Πανάγιον 
Πνεύμα έφέρετο έπάyω άπό τό 
Οδατα καi περιέβαλλεν αύτήν. 

Kai εiπεν ό Θεός «νό γίνι;� 
φως έπi της γης»· καi έγινε 
φως. 

Καί εiδεν ό παντογνώστης 
Θεός τό φως δτι είναι καλόν 
καί σκόπιμον· καί έχώρισεv ό 
Θεός τό σκότος άπό τό φως. 

Καί ώνόμασεν ό Θεός τό 
φως ήμέραν καί τό σκότος 
ώνόμασε νύκτα. Kai έγινεν 
έσπέρα καί έγινε πρωί καί έ
κλεισεν ή πρώτη ήμέρα της δη
μιουργίας. 

Καί εiπεv ό Θεός «νό γίνι;� ό 
ούράνιος θόλος της γης μεταξύ 
των ύδάτων, πού καλύπτουν 
την έπιφάνειάν της καί τι:ϊ:ιν vε-
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καί έγένετο οϋτως. καi έποίη
σεν ό θεός τό στερέωμα· καi 
διεχώρισεν ό θεός άνό μέσον 
τού ϋδατος δ ην ύποκάτω τού 
στερεώματος, καi άνό μέσον 
τού ϋδατος τού έπάνω τού στε
ρεώματος. καi έκάλεσεν ό θεός 
τό στερέωμα ούρανόν· καi ϊδεν 
ό θεός δτι καλόν. καi έγένετο 
έσπέρα καί έγένετο πρωί, ήμέ
ρα δευτέρα. 

Καί εΤπεν ό θεός Συναχθήτω τό 
ϋδωρ τό ύποκάτω τού ούρανού 
είς συναγωγήν μίαν, καί όφθή
τω ή ξηρά· καi έγένετο οϋτως. 
καi συνήχθη τό ϋδωρ τό ύπο
κάτω τού ούρανού είς τός συ
ναγωγός αύτών, καi ώφθη ή 
ξηρά. καi έκάλεσεν ό θεός τήν 
ξηρόν γην, καi τό συστήματα 
τών ύδάτων έκάλεσεν θαλάσ
σας καi ϊδεν ό θεός δτι καλόν. 
καi εΤπεν ό θεός Βλαστησάτω ή 
γη βοτάνην χόρτου, σπεϊρον 
σπέρμα κατά γένος καi καθ' 
όμοιότητα, καi ξύλον κάρπιμον 
ποιούν καρπόν, 06 τό σπέρμα 
αύτού έν αύτψ κατά γένος εfς 
όμοιότητα έπi τής γης καi έγέ-

φών πού αίωρούνται εiς τήν 
άτμόσφαιραν, καi νό διαχωρίζΙJ 
μεταξύ τών ύδάτων τής γης καi 
τών ύδάτων τού ούρανού». Kai 
έγινεν δπως ό Θεός διέταξε. 

Kai έδωσεν ϋπαρξιν ό Θεός 
εiς τόν ούράνιον θόλον καi διε
χώρισε τό ϋδατα, τό όποϊα η
σαν έπi τής γης κάτω άπό τόν 
ούρανόν, άπό τό νερά, τό όποία 
ησαν έπάνω εiς τό νέφη τού 
ούρανού. 

Kai ώνόμασεν ό Θεός τήν 
άτμόσφαιραν ούρανόν. Kai εί
δεν ό παντογνώστης Θεός δτι 
τό έργον του αύτό ητο ώραϊον 
καi σκόπιμον. Kai έγινεν έσπέ
ρα, έγινε πρωί καi �κλεισεν ή 
δευτέρα ήμέρα τής δημιουρ
γίας. 

Kai εΤπεν ό Θεός «ας συνα
χθrj τό ϋδωρ, τό όποϊον καλύ
πτει όλόκληρον τήν γην, εfς 
ώρισμένην περιοχήν καi ας φa
vrj ή ξηρά». Kai έγινεν, δπως ό 
Θεός διέταξε- καi έμαζεύθη δ
λον τό ϋδωρ τής γης εfς τός 
βαθείας περιοχός τών ώκεανών 
καi θαλασσών, καi έφάνη ή· ξη
ρά. 

Kai ώνόμασεν ό Θεός τήν 
έκτός τής θαλάσσης έκτασιν 
γην, τός δε μεγάλος περιοχός 
τών ύδάτων ώνόμασε θαλάσ
σας. Kai εiδεν ό Θεός δτι ή θά
λασσα καi ή ξηρό είναι καλοί, 
έχουν τόν σκοπόν καi τήν χρη
σιμότητά των. 
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νετο οϋτως. καi έξήνεγκεν ή γη 
βοτάνην χόρτου, σπείρον σπέρ
μα κατά γένος καi καθ' όμοιό
τητα, καi ξύλον κάρπιμον 
ποιούν καρπόν, 06 τό σπέρμα 
αύτού έν αύτψ κατά γένος έπi 
της γης. καi ϊδεν ό θεός δτι κα
λόν. καi έγένετο έσπέρα καi 
έγένετο πρωί, ήμέρα τρίτη. 

Kai είπεν ό Θεός Γενηθήτωσαν 
φωστήρες έν τψ στερεώματι 
τού ούρανού εlς φαύσιν της 
γης, καi όρχειν της ήμέρας καi 
της νυκτός, καi διαχωρίζειν όνά 
μέσον της ήμέρας καi όνά μέ
σον της νυκτός καi έστωσαν 
εlς σημεία καi εlς καιρούς καi 
εlς ήμέρας καi εlς ένιαυτούς 

Kai είπεν ό Θεός: «ας φυ
τρώσουν καi ός άναπτυχθούν 
είς την ξηρόν χλόη καi ποώδεις 
θάμνοι, πού τό κάθε είδος άπό 
αύτό θό έχr;� τό ίδικόν του 
σπέρμα, διά νά διαιωνίζεται έπi 
της γης»· καi έv συνεχείι;� διέ
ταξεν ό Θεός «νά φυτρώσουν 
καi νό μεγαλώσουν είς την γην 
καρποφόρα ξυλώδη δένδρα, ε

καστον άπό τό όποία θά φέpΙJ 
κατά τό είδος του τό ίδικόν του 
σπέρμα». 

Kai έβγαλε πράγματι ή γη 
ποώδη βλάστησιν, χλόην καi

θάμνους, κάθε είδος άπό τό 
όποία είχε τό σπέρμα αύτού διό 
την διατήρησίν του. Kai κατόπιν 
έφύτρωσαν καi έμεγάλωσαν 
έπi της γης καρποφόρα δένδρα, 
ΙΞκαστον ά:Ι.ό τό όποία έφερε τό 
σπέρμα τού εϊδους του, διό νά 
διαιωνίζεται έπi της γης. 

Είδεν ό Θεός δτι ή χλόη, οί 
θάμνοι καi τό δένδρα, πού έκά
λυψαν δλην την έπιφάνειαν της 
ξηρός, ησαν καλά, σκόπιμα καi 
χρήσιμα. 'Έγινεν έσπέρα, έγινε 
πρωί καi συνεπληρώθη ή τρίτη 
ήμέρα της δημιουργίας. 

Kai είπεν ό Θεός «ας γίνουν 
(ας φανούν) είς τόν ούρανόν 
της γης φωτεινοί όστέρες, διό 
νό φωτίζουν την γην καi νά 
χωρίζουν την ήμέραν όπό την 
νύκτα. "Ας είναι ol όστέρες αύ
τοi είς σημεία μετεωρολογικών 
καi όλλων φαινομένων, καi ας 
χρησιμεύουν είς κανονικην με-
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καi έστωσαν εfς φαύσιν έν τψ 
στ-ερεώματι τού ούρανού, ώστε 
φαίνειν έπi της γης. καi έγένετο 
οϋτως. καi έποίησεν ό θεός 
τους δύο φωστήρας τους μεγά
λους, τόν φωστήρα τόν μέγαν 
εfς όρχάς της ήμέρας καi τόν 
φωστήρα τόν έλάσσω εfς όρ
χος τής νυκτός, καi τους όστέ
ρας. καi έθετο αύτους ό θεός 
έν τψ στερεώματι τού ούρα
νού, ώστε φαίνειν έπi της γης 
καi όρχειν της ήμέρας καi της 
νυκτός, καi διαχωρίζειν όνά μέ
σον τού φωτός καi όνά μέσον 
τού σκότους καi ϊδεν ό θεός δ
τι καλόν. καi έγένετο έσπέρα 
καi έγένετο πρωί, ήμέρα τετάρ
τη. 

Kai εΤπεν ό θεός Έξαγαγέτω τά 
ϋδατα έρπετά ψυχών ζωσών 
καi πετεινά πετάμενα έπi της 
γης κατά τό στερέωμα τού ού
ρανού· καi έγένετο οϋτως. καi

έποίησεν ό θεός τά κήτη τά με
γάλα καi πάσαν ψυχήν ζώων 
έρπετών, α έξήγαγεν τά ϋδατα 
κατά γένη αύτών, καi πάν πε
τεινόν πτερωτόν κατά γένος 

ταβολην ·καi διάκρισιν τών έπο
χών τού έτους, τών ήμερών καi 
τών έτών. 

Πρό παντός δε ας εΤναι αύτοi 
είς τόν ούρανόν, ώστε νά φωτί
ζουν την γην». Kai έγινεν δπως 
ό Θεός διέταξε. 

Kai έκαμεν ό Θεός τους δύο 
μεγάλους όστέρας, τόν ηλιον, 
τόν μεγάλον όστέρα, νά όρχ,:ι 
με τό φώς του δλην την ήμέ
ραν, καi τόν μικρότερον όστέ
ρα, την σελήνην, νά όρχ,:ι με τό 
φώς της κατά την νύκτα. 'Επί
σης διέταξε νά φανούν καi ol 
άλλοι όστέρες τού ούρανού. 

Kai έθεσεν αύτους ό Θεός 
είς τό ούράνιον στερέωμα, διά 
νά στέλλουν τό φώς των έπά
νω είς την γην. 

Νά έξουσιάζουν την ήμέραν 
καi την νύκτα καi νά ξεχωρί
ζουν τό φώς άπό τό σκόπος. 
Kai εΤδεν ό παντογνώστης 
Θεός, δτι τό έργον του αύτό η
το καλόν, χρήσιμον καi σκόπι
μον. 

'Έγινεν έσπέρα, έγινε πρωί 
καi σίJνεπληρώθη ή τετάρτη 
ήμέρα της δημιουργίας. 

Kai εΤπεν ό Θεός «νά βγά
λουν τά ϋδατα τών θαλασσών 
ψάρια καi έρπετά καi πτηνά, τά 
όποία θά πετούν είς την άτμό
σφαιραν μεταξυ τού ούρανίου 
θόλου καi τής γης». Kai έγινεν 
έτσι. 

Kai έδημιούργησεν ό Θεός 
τά μεγάλα κήτη καi τά ψάρια 
καi τά έρπετά, τά όποία σύμ-
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καί ϊδεν ό θεός δτι καλά. καί 
ηύλόγησεν αύτό ό θεός λέγων 
Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε, καί 
πληρώσατε τό ϋδατα έν τοις 
θαλάσσαις, καί τό πετεινό πλη
θυνέσθωσαν έπί της γης. καί 
έγένετο έσπέρα καί έγένετο 
πρωί, ήμέρα πέμπτη. 

Καί είπεν ό θεός Έξαγαγέτω ή 
γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, 
τετράποδα καί έρπετό καi θη
ρία της γης κατά γένος, καί έγέ
νετο οϋτως. καί έποίησεν ό 
θεός τό θηρία της γης κατά γέ
νος, καi τό κτήνη κατά 
γένος καi πάντα τό έρπετό της 
γης κατά γένος αύτών· καi 
ϊδεν ό θεός δτι καλά. καi είπεν 
ό θεός Ποιήσωμεν όνθρωπον 
κατ' είκόνα ήμετέραν καi καθ' 
όμοίωσιν· καί άρχέτωσαν τών 
ίχθύων της θαλάσσης καi τών 
πετεινών του ούρανου καi τών 
κτηνών καi πάσης της γης καi 
πάντων τών έρπετών τών έρ
πόντων έπί της γης. καί έποίη
σεν ό θεός τόν όνθρωπον, κατ· 
είκόνα θεου έποίησεν αύτόν· 
όρσεν καi θήλυ έποίησεν αυ
τούς. καί ηύλόγησεν αύτούς 6 

φωνα μέ τήν διαταγήν του 
έβγαλαν τό ϋδατα tκαστον κα
τά τό είδος αύτου· καθώς καi 
δλα τό εϊδη τών πτηνών καθέ
να κατά τό είδος του. Kai εiδεν 
6 Θεός δτι δλα ησαν καλό καi 
χρήσιμα διό τόν σκοπόν, διό 
τόν όποιον έγιναν. 

Kai εύλόγησεν αύτό ό Θεός 
λέγων· «γίνεσθε γόνιμα, αύξά
νεσθε καi πολλαπλασιάζεσθε 
καί γεμίσατε τό ϋδατα τών θα
λασσών. Καί τό πετεινό έπίσης 
ας πληθυνθουν έπάνω είς τήν 
γην». 

Καί έγινεν έσπέρα καi έγινε 
πρωί καi συνεπληρώθη ή πέμ
πτη ήμέρα της δημιουργίας. 

Kai είπεν 6 Θεός «ας βγάλ,:� 
ή γη ζώα διαφόρων είδών, τε
τράποδα καί έρπετό καi θηρία 
της ξηράς, τό καθένα κατά τό 
είδος του». Καί έγινε έτσι. 

Καί έδημιούργησεν 6 Θεός 
τό θηρία της γης κατά τό εϊδη 
αύτών, καi τό κτήνη κατά τό εϊ
δη αύτών καί δλα τό έρπετό 
της γης κατά τό εϊδη αύτών. 
Kai εiδεν 6 Θεός δτι είναι καλά, 
σκόπιμα καi χρήσιμα. 

Έν συνεχεί<;ι 6 Τριαδικός 
Θεός εΤπε καθ' έαυτόν· «ας δη
μιουργήσωμεν τώρα τόν όν
θρωπον, σύμφωνα μέ την ίδι
κήν μας είκόνα, καi νό έχ,:� τήν 
δυνατότητα νό όμοιάσ,:� μέ 
ήμάς. Αύτοί, όνδρας καi γυνα'i
κα, ας είναι όρχοντες καi κύριοι 
τών ίχθύων της θαλάσσης, τών 
πτηνών του ούρονου, τών κτη-



218 ΙΛΙΣΟΣ 1983 

θεός λέγων Αύξάνεσθε καi 
πληθύνεσθε, καi πληρώσατε 
την γην καi κατακυριεύσατε αύ
της, καi αρχετε τών Ιχθύων της 
θαλάσσης καi τών πετεινών 
τοϋ ούρανοϋ καi πάντων τών 
κτηνών καi πάσης της γης καi 
πάντων τών έρπετών τών έρ
πόντων έπi της γης. καi εΤπεν ό 
θεός , Ίδου δέδωκα ύμίν πάν 
χόρτον σπόρψον σπείρον 
σπέρμα, δ έστιν έπάνω πάσης 
της γης καi πάν ξύλον, δ έχει 
έν έαυτψ καρπόν σπέρματος 
σπορίμου· ύμίν εσται εlς βρώ
σιν, καi πάσι τοίς θηρίοις της 
γης καi πάσι τοίς πετεινοίς τοϋ 
ούρανοϋ καi παντi έρπετψ τψ 
�ρποντι έπi της γης, δ εχει έν 
έαυτψ ψυχην ζωης καi πάντα 
χόρτον χλωρόν εlς βρώσιν. καi 
έγένετο οϋτως. καi ί'δεν θεός 
τά πάντα δσα έποίησεν, καi 
ίδου καλά λίαν. καi έγένετο 
έσπέρα καi έγένετο πρωί, ημέ
ρα �κτη. 

νών καi δλης της γης καi δλων 
δσα �ρπουν έπάνω εlς την έπι
φάνειαν της γης». 

Kai πράγματι ό άπειροτέ
λειος Θεός έδημιούργησε τόν 
ανθρωπον, τόν όποίον έπροίκι
σε με ίδικά του χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, ώστε νά εΤναι με 
αύτά εlκών τοϋ Θεού. Έδη
μιούργησεν άπ' άρχης άνδρα 
καi γυναίκα. 

Kai εύλόγησεν αύτους ό 
Θεός λέγων «αύξάνεσθε καi 
πληθύνεσθε, γεμίσατε δλην την 
γην καi γενητε κύριοι αύτης 
σάς δίδω την δύναμιν νά εΤσθε 
κύριοι καi έξουσιασταi τών 
ίχθύων της θαλάσσης καi τών 
πτηνών fοϋ ούρανοϋ, δλων 
τών κτηνών καi δλης της γης 
καi δλων δσα, ώς έρπετά, σύ
ρονται έπάνω εlς την έπιφά
νειαν της γης». 

Kai έν συνεχεί<;:ι εiπεν ό 
Θεός «iδου εχω δώσει ύπό την 
κυριότητά σας καi εlς έξυπηρέ
τησίν σας δλα τά εί'δη τοϋ χόρ
του, τά όποία έχουν έν έαυτοίς 
σπέρματα καi εiνηι άπλωμένα 
είς όλόκληρον την γην, καi κά
θε δένδρον, τό όποίον φέρει 
καρπόν πρός τροφήν σας καi 
σπέρμα πρός πολλαπλασιασμόν 
καi διαιώνισίν του. 'Όλα αύτά, 
χόρτα της γης καi καρποi τών 
δένδρων, θά είναι είς διατρο� 
φήν σας. 

Σάς δίδω έπίσης κυριότητα 
έπi δλων τών θηρίων της γης, 
έπi δλων τών πτηνών τοϋ ού
ρανοϋ καi έπi δλων τών έρπε-
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Kai συνετελέσθησαν ό ούρα
νός καi ή γη καi πός ό κόσμος 
αύτών. καi συνετέλεσεν ό θεός 
έν τό ήμέpQ τό εκτ� τά έργα 
αύτοϋ δ έποίησεν· καi κατέπαυ
σεν τό ήμέpQ τό έβδόμQ άπό 
πάντων τών έργων αύτοϋ · ών 
έποίησεν. καi ηύλόγησεν ό 
θεός την ήμέραν την έβδόμην 
καi ήγίασεν αύτήν, δτι έν αύτό 
κατέπαυσεν άπό πάντων τών 
έργων αύτοϋ ών ήρξατο ό θεός 
ποιησαι. 

τών, πού σύρονται είς την γην· 
είς δλας αύτάς τάς ζώσας 
ύπάρξεις δίδω έπίσης ώς τρο
φην τό χλωρόν χόρτον της 
γης». Kai έγινεν δπως ό Θεός 
διέταξε. 

Kai έπεθεώρησεν ό παντο
γνώστης Θεός δλα δσα έδη
μιούργησε, καi εiδεν δτι τά 
πάντα ησαν έξαιρετικώς καλά, 
τό καθένα μέ τόν σκοπόν καi 
την χρησιμότητά του. Kai έγι
vεν έσπέρα, έγινε πρωί καi συ
νεπληρώθη ή εκτη ήμέρα της 
δημιουργίας. 

Οϋτω δέ έτελείωσεν ή δη
μιουργία τοϋ σύμπαντος, τού 
ούρανού κai της γης, κai δλος 
αύτών ό στολισμός, ή όρμονία 
καi ή λαμπρότης. 

Κατά την εκτην ήμέpαν έτε
λείωσεν ό Θεός τά έργα αύτοϋ, 
δσα έκαμε, καi άνεπαύθη κατά 
την έβδόμην ήμέραν άπό δλα 
τό έργα αύτού, τό όποία έδη
μιούργησεν έκ τού μηδενός καi 
έμορφοποίησεν. 

Εύλόγησε δέ ό Θεός την 
ήμέραν την έβδόμην, ήγίασεν 
αύτην κai ώς όγίαν την ωρισε, 
διότι κατ· aύτην κατέπαυσε την 
δημιουργίαν του καi άνεπαύθη 
μετά την δημιουργίαν τών έρ
γων, τά όποία άπό της πρώτης 
ήμέρας ήρχισε νό δημιουργό. 

************** 
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ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΚΙ Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΔΕΝ ΕΣΤΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ 

'Έτος μηδέν.. Στην 'Ιουδαία 
μέ έντολή τοϋ Βασιλιά 
σφάζουνε σέ μιά νύχτα 
μυριάδες νεογέννητα. 
Σέ λίγες μέρες ϋστερα 
στή Ρώμη ό Αύτοκράτορας 
'Ύπατοι καί Συγκλητικοί 
μαθάντες τά γενόμενα 
έγύρισαν στ· άνάκλιντρα 
άπό τό άλλο πλάι. 

'Έτος.. έφέτος τόν Σεπτέμβριο 
οί φαλαγγίτες Χριστιανοί 
βαλμένοι άπό τό 'Ισραήλ 
καί τούς Τρανούς τής Δύσης 
έσφάξανε στή Βηρυτό 
σέ μιά νυχτιά χιλιάδες ... 
κι· αύθημερόν 
στόν ΟΗΕ. ταράχτηκαν, 
βγάλανε μέγα ψήφισμα 
μό ενα VETO είπώθηκε 
κι δλη ή άνθρωπάτητα 
τό πήρε ετσι άψήφιστα. 

Στή Βάσιγκτων ό Πρόεδρος 
καί τό Κογκρέσσο ώς έμαθον 
τά γεγονότα πού Ιjξεραν 
έστειλαν τούς «γορίλλες» τους 
γιά νά τούς πάρουν τσίκλες. 

Ό Πάπας πληροφορηθείς 
συμβάντα καί ίστορικόν 
θλίψιν πολλήν καί ταραχήν 
ήσθάνθη ώστε, έσάλεuσεν 
στήν κεφαλήν του ή Τιάρα, 
δμως δέν είχε τόν καιρόν ... 
ν· άσχοληθεί περισσότερον 
καθ' δσον τό Πολωνικόν 
καί μόνον τό Πολωνικόν 
πλήρως τόν άπησχόλει. 

Ό Ίοδράνης μοναχά 
σάν έφθασαν στήν κοίτη του 
τά αϊματα άπ' τή Βηρυτό 
έστηκεν καί έφρικίασεν ... 
δμως κι· αύτός συνέχισεν 
τόν ροϋν του άπλώς λίγο πιό ρόζ 
χωρίς ώς έδει νά στραφεί 
πρός τά όπίσω. 

Άπό τήv «Τριφυλιακή Έστfα►► 
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Βασίλειος Καραμαλίκης 
Μέ είλικρινή θλίψιν καi συγκίνη

σιν έπληροφορήθησαν οί Άδελφοi 
της Ζακύνθου _καi των 6λλων Στοών 
της 'Ελλάδος, δπου ητο γνωστός, την 
μετάστασιν τοϋ Βασιλείου Καραμαλί
κη την 27-3-1983. 

'Εργασθείς κατά τόν πεντηκον
ταετή Τεκτονικόν βίον του έπi τοϋ 
Γνώμονας, τό όποιον σημαίνει έπi της 
εύθύτητος καi της άκριβείας, κατόρ
θωσε νά λαξεύση 6δολον ψυχήν καi 
συνείδησιν τεκτονικήν καi νά ένσω
ματωθη στόν τεκτονισμόν μέ πραγ
ματικήν άφοσίωσιν. 

Ή προσπάθειά του, διά των συμ
βόλων, όλίγον κατ' όλίγον, ν· άνεύρη την άτραπόν της άληθείας, 
τόν κατέστησεν άριστον μαθητήν, έταιρον, τέλειον διδάσκαλον, 
ύπέροχον τριακοστόν δεύτερον καi σοφώτατον τοϋ Ύπερτ. Περι
στ. 'Όρος Λίβανος ύπ' άριθμ. 2. 

Οί άδελφοί του, άναγνωρίζοντες τά τεκτονικά προσόντα του 
καi λοιπά προτερήματά του, τόν έκήδευσαν έν Ζακύνθ� μέ δλας 
τάς Θρησκευτικός τελετάς καi μέ τάς τιμάς έκείνας τάς όποίας 
πρέπει ό Τεκτονισμός νά άποδίδη στόν πραγματικόν 6νθρωπον. 

Ό Ύψιστος ας άναπαύει την ψυχήν του. 

Σπυρ. 'Ιθακήσιος 

Νικόλαος Σαρλης 
Την 26ην Μαρτίου έ.έ. έγκατέλειψε τόν γήϊνον κόσμον ό άν

θρωπος πού έπi σειρά έτών, ώς μέλος Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμά
των καi Μορφωτικών Συλλόγων, είργάσθη μέ πολύ ζήλο γιά νά 
μπορέση νά έξασφαλίση ύλικήν καi ήθικήν βοήθειαν είς τούς έ
χοντας άνάγκη συνανθρώπους του. 

Ό Νίκος Σαρλης είχε γεννηθεΤ τό 1897 είς Κόρινθο. Είς την 
Έθνικήν Τράπεζα δπου είργάσθη έπi τριάκοντα πέντε έτη ώς τα
μειακός ύπάλληλος διεκρίθη διά τό ηθος καi την έργατικότητά του. 

Εύγενής καi φιλικός πρός πόντος, άφήνει μνήμην άγαθήν καi 
ύπόδειγμα ζωής διά τούς 6λλους. 

Αίωνία του ή μνήμη! 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΟΥΣΗΣ 

�ο Δάσκαλος, ό �Άνθρωπος, ό Μύστης 
Ό όείμνηστος Διδάσκαλος 

Παναγιώτης Μπελούσης, μέ τά 
γεμάτα ζωή καί δράση όγδόντα 
χρόνια της έπίγειας παρουσίας 
του, άφησε άνεξίτηλο τό πέρα
σμά του στίς έκατοντάδες τών 
μαθητών του καi στα κείμενα 
με τiς όπαράμιλλες ήθικές, κοι
νωνικες καi πνευματικές του δι
δασκαλίες. Είχε όναγάγει σε 
κανόνα ζωης τη διδασκαλία, 
δηλ. την πνευματικη προσφορά, 
τού όνεξάντλητου πλούτου τών 
πνευματικών του δυνάμεων 
πρός τό σύνολο, πρός τούς 
«όλλους». Oi «όλλοι» ήσαν για τόν Μπελούση πηγη ζωης καi έμ
πνευσης. Πάθος του ή «μόρφωση», ή πνευματικη καi ψυχικη διά
πλαση τών μαθητών του, καi κάθε «όλλου». Γιατί δλοι ήσαν παι
διά του, μαθητές του, άδελφοί του. 

Φύση πληθωρικη καi γεμάτη άπό ζωή, λάτρης της αίσθητικης 
καi καλλιτεχνικής όμορφιός, έβλεπε παντού στη φύση, στα όντα, 
τη γοητεία της δημιουργίας, καi χαιρόταν αύτη την όμορφια μ' δ
λες του τiς αίσθήσεις. Άλλα καi μύστης πραγματικός, με την άρ
χαιοελληνικη έννοια τού δρου, βαθυς μελετητης της Πλατωνικής 
φιλοσοφίας καi έγκρατης δσον κανείς της μυστικής τέχνης ν· άπο
κρυπτογραφη τiς σοφές άλληγορίες τών συμβόλων, κατόρθωνε ό 
άείμνηστος διδάσκαλός μας νά «φιλοσοφη» με την ίδέα τού θανά
του. Ή φιλοσοφία ήταν γι· αυτόν «παιδεία θανάτου». Δεν όφηνε 
άμφιβολία για τόν άγωνιώδη έσωτερικό προβληματισμό του: 
«Άπό πού έρχόμεθα, τi εϊμεθα, που πηγαίναμε;». 'Έναν προβλημα
τισμό που έδειχνε όλοκάθαρα την όσβεστη λατρεία του για τη 
ζωή, την άπέραντη άγάπη του για τη φύση, τό ϋψιστο δημιούργη
μα τού Θεού, καi τή βαθειά του πεποίθηση, την έδραιωμένη πίστη · 
του για ενα πέρασμα σέ μια όλλη μορφη ζωης, σέ μια όλλη φάση 
της άτέλειωτης πορείας της ψυχης πρός την αίωνιότητα. 

Β.Π.Ρ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφεία τοϋ «Ίλιαοϋ», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (πλατ. 
Κλαυθμώνος), είναι όνοικτό καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου 9.30 - 12.30π.μ. 
Τηλ. Γραφείων 3246.837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν είς 
τήν διεύθυνσιν: (( Κωστήν Μελισσαρό
πουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 
122». Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο
λός μός δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα στους κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστρόφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε» η «όγνωuτος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νό 
τούς είδοποιήσουν η νό μός δώσουν 
τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

!:ύ. Πετυχόκη, Λήμνου 58 
Άδρ. Σάντα, Δαρδιώτου 1, Κηφισσιό 
Γ. Σταματόπουλος, · .Δ.γ. 'Ανάργυροι 
Εύ. Τσεκούρας, Κέκρωπος 46, Καλλι-

θέα 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Σ Άνεμογιόννης, Πολυλό 22, Κέρκυ
ρα 

Βασ. Ίωαννίδης, Ρούσβελτ 61, Δράμα 
Χαρ. Καλομοιρόκης, Μιχ. 'Αγγέλου 39, 

'Ιωάννινα 
Ίω. Κατσώνης, Δραγούμη - Διάκου 

Δράμα 
Δ. Κώης. Εύβοίας 170, Πάτραι 

Δ. Νόστος, ΙV1ακρυγιόννη 12, Βόλος 
Δ. Παντούδης, Κcπακουζηνοϋ 1, Δρά

μα 
Άν. Παπανδρέου. Καρδάμυλα, Χiος 
Κοσμ. Τσιμπερίδης, Μεσολογγίου 3, 

Δράμα 
Κ. Χατζησταϋρος, Κύρκινος 23, Καβά

λα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Νικ. Σαρλής, 'Αθήναι 
Νικ. Φωτειτόπουλος, 'Αθήναι 
Άπ. Διαλισμός, Ν. Σμύρνη 
Νικ. Παπούλιας. 'Αθήναι 
Γερ. Βρεπός, 'Αθήναι 
Παν. Μπελούσης, 'Αθήναι 
Δημ. Τσήρος, 'Αθήναι 

Δημ. Τσόκωνας, 'Αθήναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Παν. Χρονόπουλος: «Τό μέλλον τής 
έπιστήμης καί τό Δίκαιον». 'Αθήναι 
1970. «Τό μέλλον τοϋ Διαστημικού 
Δικαίου». 'Αθήναι 1971. «Κύπρος, 
τό νησί πού γέννησε τή θεό τής 
όμορφιός». Αθήναι 1972. 

Δημ. Νεστορίδης: Φώτα κι· όμίχλες 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1983. 

Θρασ. Παπαδάκης: Φαιδρό καί Καλο
θύμητα. 'Αθήναι 1982. 

Λιλίκα Νάκου: Ή ζωιi του Σεμελβάϊς. 
'Αθήνα 1982. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήrιειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δημοσθ. 
Κόκκινος ('Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ.Ι 

Κρητική 'Εστία. Διευθ. Έμ. Παrιαγρη
γορόκης (Νοεμ. Δεκ .. Ίαν. Φεβρ.) 
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«Ε

ΚΔΟΣ

Ε

ΙΣ ΙΛΙΣΟΣ

» l τής Θεοσοφικής Έταιρίας έν Έλλά
δι 

Δραγατσανίου 6 - Άθήναι 
'

Ε

κδότης Διευθυντής: 1 
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος i 

Πλατ. Έθνικής Τραπέζης 3. Φιλο- · 
θέη 

\ Τιμή τεύχους Δρχ. 80 
Μάιος-Ίούν. 1983 

Σταθμοί. Διευθ. Γ.Μ. Πολιτάρχης 
(Ίαν.) 

Πνευμ. Κύπρος. Έκδ. Κύπρος Χρυσάν
θης (Γεν.) 

Κρίκος. Διευθ. Λευτ. Γιαλλοϋρος (Ίαν.
Φεβρ.) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δημ. Βαλασκαν
τζής (Γεν.-Μάρτ.) 

Ίαραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολαίδης 
(Ίαν . Φεβρ.-Μάρτ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 
(Ίαν.-Μάρτ.) 

Τριφυλιακή Έστία. Διευθ. Διον. Πιπα
ράς (Γεν.-Μάρτ.) 

Σμύρνα. Διευθ. Ίσοβ. Σικιαρίδη Μαλο
βρούβο ( Ιον.-Μάρτ.) 

Γιόγκα. Δ/τής Σουάμι Σεβαρότι Σαρα
σουότι (Φεβρ., Μόρτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ
γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσάς (Φεβρ., 
Μόρτ., Άπρ.) 

Π ροσανατολισμοi. Διευθ. Γιόν. Τζαννε
τόκος (Μόρτ.-Άπριλ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Μάρτ., 

Άπρ.) 
Χρονικά. Ύπευθ. Ίωα. Λόβιγγερ 

(Μάρτ. Άπρ.) 
Άνοιχτοi Όρίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός (Άr.μ.) 
Ό Φυσιολάτρης. Έκδ. Γ. Μωριάτης 

(Μάιος-Ίούν.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ 

«

ΙΛΙΣΟΥ

» Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δρόμο: Φιλ. Τζόλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλής 
Ή ρόκλειον: Λ. Κουντής 
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαράς, Βιβλιοπωλείον 

Ίπποδρομίου 10, τηλ. 265.042 
Ίωόννινα: Μιχ. Πρσπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 
Κομοτινή: Ίω. Σσμουρκασίδης 
Λαμίο: Κ. Φολίδας 
Λόρισσα: Άρ. Σσφίτης 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδόκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσόκις 
Ρόδος: Στοϋρος Βαφείδη� 
Σέρρσι: Άνέστης Σάββας 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνiτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Άμμόχωστος: Άνδρ. Ταόκκος 
Λεμεσός: "Άνδρος Σωτηρίου. Άντ. 
Στυλιανοϋ 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλής 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ίαταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συvδρομήv σας 1983 

δρχ. 400 η έθελοvτικώς δρχ. 500 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 



Βιβλία Krishnamuήi 

� rn n JδιrJ rου Δ,δοσ,ολου Ι(κδ 1 �66\ 

Ε:�λο, ,, n·10 ·ον ΚJ,σvuμουρr ΙΚ 'ν1Fλιοσuροnουλουl 

Ο Κ ρισνnμουμ1 ι γιn , ον Δ,σλογισμο ( Κ ΜΕλισσοροnουλουΙ 

Ε κrιυ,δ, ,ω, κ'lι nημοα,α ζωηc:_ 
Fλfυθιρι, ή οrχη και τα τελοc:_ 

Στοχοσuο, nσ,ω στη (wη ΙΑ σr,ροΙ 
Στοχοc,μο, nονω στη (ωη ΙΒ σειροl 
Στοχοσμοι novω οrη ζωr> ιr nειρο\ 
Ομ,λ,rς nτη.ι tυpwnη 

Σrη σιγη 1ού Νού 

Η ο,·ογκο,01ητn τήc:_ όλλογr•, 
Το nι τογμο τl)ύ αετού 

Το ripwτo βf'μοτο τι'ις μοθηοης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

1970 

1970 

1971 

1975 

Έγγpάψετε νέους συνδρομητας 

Συνδρομή 1983 δρχ. 400 έξωτερικού S 12 
άεροπορικώς S 20 

<< Έ η ι λ ο y ο f>> ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετfας 1956-1957-1958 

Β · Τ ριετfας 1959-1960-1961 

Γ Τετραιτfας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ · Πενταετίας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

80 

200 

80 

200 

450 

400 

400 

400 

300 

250 

250 

250 

400 

ΑΙ συνδρομαl fl όντfτιμον βιβλίων νό όποστtλλωνται μt ταχυδρομικr)ν fl 
τραπεζικr)ν tπιταyr)ν -δχι μt tντολr'ιν- tπ· όνόματι Κωστη Μελισσαροπούλου 
lj ΙΛΙΣΟΥ, Δραyατσανfου 6, 'Αθήνας 122. 
---------------- ---------

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Βασικές nληροφοριες nερι Τεκτονισμού 
και τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο 
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ 200

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

rΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ιΕnΤΑΛΟΦΟΣ• ΑΒ Ε Ε. Τηλ 9217513 9214820 



ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑΖ 

Άπό τήν Άναγέννnσn 

ώς τούς σnμερινούc 

Μέ 46 κλισέ Φιλοσόφι.,ν 

Τιμilται δρχ. 150 
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