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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

�Η μάνα 
~ 

του Χριστού 

Πώς οί δρόμοι έβωδόνε μέ βάγια στρωμένοι, 
ήλιοπάτητοι δρόμοι καί γύρο μπαξέδες! 
· Η χαρά της γιορτης δλο πιότερο άξαίνει
καί μακριάθε βογγάει καi μακριάθε άνεβαίνει.

Τή χαρά σου, λαοθάλασσα, κύμα τό κύμα, 

των άλλώνε τά μίση καιρό τήνε θρέφαν 
κι αν ή μάβρη σου κάκητα δίψαε τό κρίμα, 
νά πού βρηκε τό θύμα της, όκακο θύμα! 

'ΆΙ πώς είχα σά μάνα κι έγώ λαχταρήσει 
(εϊταν όνειρο κι εμεινεν, όχνα καi πάει) 
σάν καi τ' όλλα σου άδέρφια νά σ· είχα γεννήσει 
κι άπό δόξες άλάργα κι άλάργ· άπό μίση ι 

'Ένα κόκκινο σπίτι σ· άβλή μέ πηγάδι ... 

καi μιά δράνα γιομάτη τσαμπιά κεχριμπάρι ... 
νοικοκύρης καλός νά γυρνάς κάθε βράδι, 

τό χρυσό, σιγαλό καί γλυκό σάν τό λάδι. 
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Κι αμ' άνοίγεις τήν πόρτα με πριόνια στό χέρι, 
με τά ρούχα γεμάτα ψιλό ροκανίδι, 
(όσπρα γένια, όσπρα χέρια) ή συμβία περιστέρι 
ν· άνασαίνει βαθιά τ' δλο κέδρον άγέρι. 

Κι άφοϋ λίγο σταθείς καi τό σπίτι γεμίσει 
τόν καλό σου τόν ησκιο, Πατέρα κι 'Αφέντη, 
ή άκριβή σου νά βγάνει νερό νά σοϋ χύσει, 
ό άνυπόμονος δείπνος με γέλια ν· άρχίσει. 

Κι ό κατόχρονος θάνατος θά φτανε μέλι 
καi πολλή φύτρα θά φηνες τέκνα κι άγγόνια 
καθενοϋ καi κοπάδι, χωράφι κι άμπέλι, 
τ' άργαστήρι έκεινοϋ, πού τήν τέχνη σου θέλει. 

Κατεβάζω στά μάτια τή μάβρην όμπόλια, 
γιά νά πάψει κι ό νοϋς με τά μάτια νά βλέπει ... 
Ξεφαντώνουν τ· άηδόνια στά γύρο περβόλια, 
λεϊμονιάς σε κυκλώνει λεφτή μοσκοβόλια. 

Φέβγεις πόνου στήν όνοιξη, γιέ μου καλέ μου, 
'Άνοιξή μου γλυκιά, γυρισμό πού δεν έχεις. 
Ή όμορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιέ μου, 
δε μιλάς, δεν κοιτάς, πώς μαδιέμαι, γλυκέ μου ι 

Καθώς κλαίει, σάν τής παίρνουν τό τέκνο, ή δαμάλα, 
ξεφωνίζω καi νόημα δεν έχουν τά λόγια. 
Στύλωσέ μου τά δυό σου τά μάτια μεγάλα. 
Τρέχουν αiμα τ άστήθια, πού βύζαξες γάλα. 

Πώς άδύναμη στάθηκε τόσο ή καρδιά σου 
στά λαμπρά Γεροσόλυμα Καίσαρας νά μπεις! 
"'Αν τά πλήθη άλαλάζανε ξώφρενα (άλιά σου ι) 
δεν ήξαίραν άκόμα οϋτε ποιό τ· όνομά σου ι 

Κεϊ στό πλάγι δαγκάναν οί όχτροί σου τά χείλη ... 
Δολερά ξεσηκώσανε τ' όγνωμα πλήθη 
κι bσο ό γήλιος νά πέσει και νά ρθει τό δείλι, 
τό σταβρό σου καρφώσαν οί όχτροί σου κι οί φίλοι. 

Μά γιατί νά σταθεϊς νά σε πιάσουνι Κι άκόμα 
σά ρωτήσανε: «Ποιός ό Χριστός;» τί πες «Νά με»Ι 
'Άχ' δεν ξαίρει, τi λέει τό πικρό μου τό στόμα' 
Τριάντα χρόνια παιδί μου δε σ· έμαθ' άκόμαΙ 

1983 

Άπό «Τό φώς πού καίει» 
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ΙΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

�Εσ�τερικη Κεvτρικη Μουσικη 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

«Καλόν, πpiv παθείν, διδαχθήναι πηλίκον 

έστiv ήσuχfα» 

Έπιστολtς Άπολλώνιοu 

Φωνή τού Βάθους. 'Υπάρχει μιό Κεντρική άπόρρητη Συμπαντική 
Μουσική πού δεν ξέρω με πόσες ποιότητες καi ποσότητες στην 
άλλαγή τών έσωτερικών φτερών μας θό δυνηθοϋμε κάποτε νό 
την άγναντέψουμε κα! μερικούς κόκκους τής 'Αρμονίας τής Συμ
παντικής δεν ξέρω με πόσες άλλαγες στό Λαβύρινθο τής άκοής 
μας θό εύτυχήσουμε ν· άποθηκέψουμε. 

'Άλλη φωνή τού βάθους. 'Υπάρχει ενας κεντρικός άπόρρητος θό
ρυβος πού μέσα στό 'Εσωτερικά Σύμπαντα συνηθίζει ζωηρός ν· 
άνθίζει. 'Επικοινωνώ, φώναζε ή ρίζα μ' δλο τό φώς τής ανοιξης τό 
ένθουσιασμένο. Τό δέντρο ηταν ενα τέλειο μιας έσωτερικής έπι
κοινωνίας συστηματικό παράδειγμα. 

Μιά φωνή. Κάθε μέρα πεθαίναμε τούς αίσθητήριοuς θανάτους 
μας με τούς άνατέλλοντες καi δύοντες ηλιους νό φορούν τούς πο
λυτελεϊς, τούς φαντασμαγορικούς τους βύσσους. 

Ή φωνή (Εϊχαμε λοιπόν άφήσει τό 'Εσωτερικό Καταφύγιο τόσο 
πολύ άφύλακτο;) 

Μακρινή φωνή 'Άλειψα τό σώμα μου μ· ενα γαλόνι βενζίνης άφού 
τό γέμισα με βαμβάκι, πήρα ενα σπίρτο κι αναψα τό σώμα μου 
διαμαρτυρία ζωντανή γιό την πυρηνική μας παραφροσύνη. 

Ή φωνή. Μήπως μέσα μας κατοικούσε κάποτε μιό μακρινή συγγέ
νεια Θεού, έστω ενα της ϊχνος, ϊχνος Θεού πού τό έχουμε ϋστερα 
άπό πολλά έτη φωτός σκοτώσει; Δέv εϊμασταv λοιπόν ποτέ μας 6-

φθοvοι παρά μόνο πλήρεις άπό Ταvτάλειοv ϋδωρ; 

Κορυφαία φωνή. Μήπως μός είχε προστεθεί κάποτε μιό μεγάλη 
χάρη καi την έξαντλήσαμε με μιό παράλογη Βαβελική δυσαρμονία; 
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Μπορουμε σήμερα νό φωνάξουμε ξενητεμένοι άπό κάθε ούράνια 
Μουσική, ντύστε μας έμάς τούς παντοτινούς ξενητεμένους μέ την 
ούράνια πατρίδα ντύστε μας, ώ ντύστε μας, ντύστε μας; 

Ή φωνή τού βάθους. Υlοθετείστε κι ένστερνισθείτε μιά καθαρό
τατη Δίαιτα της ψυχης έντονη καi άμείωτη, γιά νά μή σκοτίζετε τά 
φαινομεν:κά καi τά νοητικά Ύστατα Παράθυρα, γιά vά μην κατα
λήξετε νά γίνετε μιά ένοχλημένη 'Αμηχανία καi μιά σκέτη καi 
άκραιφνής 'Απορία. Πουθενά δεν ύπάρχει άπώλεια, άλλά μέσα 
στην Είδωλική φανταστική άπώλεια παραχωρείται τών πραγμάτων 
καi τών είδώλων όρατή καi άόρατη μιά Σεπτή Διάρκεια. 'Ασυναί
σθητα, ϊσως, αν συνηθίζουμε νά σκύβουμε μόνο μέσα μας, ίΌως 
ν' άναγνωρίζαμε, πιθανόν ν' άνακαλύπταμε κάποιο Σπινθήρα άπό 
του Θεου τή βαθιά Συμπάθεια πού δρισε στό βίο της άράχνης νά 
μένει άναρτημένη στό Κενό στηριγμένη μέ τούς πυκνούς Ιστούς 
της φρουριακης τροφης της σ' ένός κανονικου πενταγώνου τό 
σχημα. 

ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ 

-�Ώρες

Οί ώρες κάθονται συλλογισμένες, σιωπηλές. 
Περιμένουν στό μετέωρο τού χρόνου 
τiς παγερές άχτίδες τού φεγγαριού. 
Περιμένουν την άστραπή, 
γέλιο τού σύννεφου τού όφωτου. 
Γέλιο νά σκεπάσει την άγχώδη φωνή 
πού πλανιέται στ' άτέρμονα σύνορα τού νου. 
Οί ώρες κάθονται συλλογισμένες, σιωπηλές. 
Περιμένουν στην τροχιά τών στιγμών 
άπό τή στείρα μήτρα τού άπρόσμενου, 
μήπως καi γεννηθούν άστέρια 
ατούς άβυσσαλέους ούρανούς. 

'Από τή Συλλογή «Έσωτερικοi Διάλογοι» 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Σt τοάτη τ� θόλασσα 

Θάλασσα, μυστηριακή, εύδαιμονίας καί λύπης' 
Ή ελξη τοϋ γαλάζιου, τό ρηχό καi τό βαθύ νερό σου, πέλαγος, 
κινείται καi τραγουδάει μέ τό κύματα, 
ήσυχάζει μέσα στiς σπηλιές καi στό κανάλια, 
έχοντας σέ κάθε τόπο κι ενα όνομα 
δπως οί δγιοι, δπως τ' όστρα καi τό δέντρα. 
Μέ τήν αγάπη καi τό μίσος μας, 
θάλασσα τών καραβιών καi τών όνείρων, 
θάλασσα τών άνέμων. Δέρνεται μέσα μας όλύπητα, 
ζητώντας νό πιεί_ς άπό τό αiμα μας τό ταξίδι, 
νό χορέψεις στό στήθος μας τήν τρικυμία, 
πού μας συνόδεψε ως τήν Κολχίδα, 
κι έξω άπ' τό κάστρα της Τροίας ύπαγόρεψε τό θάνατο. 
Θάλασσα, μυστηριακή, 
πού παίρνεις καi δίνεις άποφάσεις λυτρωμού καi τιμωρίας, 
γονατίσαμε πάνω στό βράχια σου, πετώντας χαλίκια 
κι όστρα στην όψη σου νό μας δείς, νό μας άκούσεις, 
ξυπνώντας πρωί στην άμμουδιά, κάτω άπ' τόν ϊσκιο τοϋ άμπελώνα 
μέ τό φεγγάρι προσκέφαλο, μετρώντας ενα-ενα τό δέντρα, 
τό πουλιά καi τούς λόφους, τήν ώρα πού στρώνουν 
τό δίχτυα τους στην παραλία oi ψαράδες, καi σύ, 
άργόσχολη σκύβεις καi βλέπεις μέσα στό πανέρια 
δλα τό χρώματα της 'Ίριδας, νό σπαρταρανε ζωντανά. 
Αύτό τό μυστήριο, θάλασσα, τών αίνιγμάτων σου, 
μέ τ' όδέλφια σου, τόν Πουνέντε, τό ΜαΤστρο, τόν Γαρμπή 
που κίνησες νό πας πρωΤ-πρωΤ καi βρέχει ό ούρανός, 
έτσι άνοπάντεχα μέσα στό θέρος όνειρα και χρόνο, 
σκιερό φαντάσματα, όδεια κορμιά, φωτιά καi σίδερο, 
τώρα πού τό πέλαγο σηκώνεται πάλι όρθόπλωρο, θυμωμένο 
καi μας φωνάζει δλους μέ μιό κραυγή κι ενα πρόσωπο όγριο. 

Σέ τούτη έδώ τή θάλασσα της άγρύπνιας θό σταθοCιμε 
μέ τόν ορκο στό χείλη καi τό σπαθί γυμνό στό χέρια. 
Σέ τούτ'l έδώ τή θάλασσα, πού οί μέρες μας γίνονται θρύλος. 
Τό Αίγαιο ξύπνησε σκληρό καi πολεμάει ν· άναθρέψει τή ζωή μας! 
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ 

�Η μουσικη στην �Εκκλησία 
Ή μουσική στην έκκλησία, 

μαζί μέ τό άνωτέρας πνοής κη
ρύγματα, είναι ενα μέσον γιό 
νό αίσθανθούμε έντονότερα 
καί βαθύτερα καi νό έρθουμε 
πλησιέστερα στό μεγάλα γεγο
νότα της θρησκείας, στό μεγά
λα μηνύματα, στό ύπερκόσμια 
θαύματα, πού μάς παρουσίασαν 
τή θεία ούσία καi παρουσία καi 
φώτισαν την άνθρωπότητα μέ 
τό άνέσπερο φώς. Ή Γέννηση 
τοϋ Κυρίου, ή Ζωή Του, τό Πά
θη Του, ή Άνάστασή Του, δλα 
ύμνήθηκαν άνάλογα άνό τούς 
αίώνες άπό μεγάλους δημιουρ
γούς της Τέχνης. Ή έκφραση 
της ψυχής τών μεγάλων αύτών 
δημιουργών είχε σόν άποτέλε
σμα, πότε μέ τό λόγο ι'j τόν 
χρωστήρα, ι'j τή σμίλη (ας θυ
μηθούμε την ΠΊετό τοϋ Μιχαήλ 

'Αγγέλου στόν 'Άγιο Πέτρο της 

Ρώμης) ι'j τόν ηχο, σόν άποτέ
λεσμα, νό όποκτήσει ή άνθρω
πότητα μεγάλα μνημεία, λογο
τεχνικά, ζωγραφικά, γλυπτικά, 
μουσικά. 'Εκκλησιαστική μουσι
κή έγραψαν μεγάλες μορφές 
της τέχνης. Ό 'Ιωάννης Σεβα-:
στιανός Μπάχ, ό Φρίντριχ Χαίν
τελ πού είναι καi ό πατέρας τού 
όρατορίου, ό προγενέστερος 
αύτών Ντίντριχ Μποϋξτεχούν
τε, οί Κορέλλι, Βιβάλντι καi 
πολλοί όλλοι, έμφορούμενοι 

όλοκληρωτικό άπό βαθιό θρη
σκευτικότητα καi πίστη. Ή έκ
κλησιαστική αύτή μουσική, μέ 
την έκ βαθέων προέλευσή της, 
δονεί καi τόν πλέον άμύητο καi 
μάς μεταφέρει σέ μιαν άνάτα
ση, σέ μιό μεταρσίωση. Eivaι 
μεγάλη ή δύναμη καi ή έπιρροή 
της Μουσικής. Kai ol άρχαίοι 
μας πρόγονοι, απο τούς 
όποίους · έπi αίώνες άντλούμε 
την αϊγλη, έβλεπαν τή μουσική 
σόν ενα μαγικό μέσον θερα
πείας καi ψυχικής κάθαρσης, 
σόν κάτι πού έξευμενίζει της 
ζωής την ύπόσταση. Πίστευαν 
δτι ή Μουσική είχε θείον την 
καταγωγήν. Kai πράγματι, ή 
Μουσική είναι ή άγέραστη καi 
αίώνια πνοή, πού μάς βοηθάει 
νό νοιώσουμε την ούσία της 
ψυχής, της κάθε έποχης. 

Ή έκκλησιαστική μουσική 
όλοκληρώνεται καi όλοκληρώ
νει την έπίδρασή της διό τοϋ 
«όργκελ» τού έκκλησιαστικού 
όργάνου, πού μέ την πολυφω
νική δύναμή του, τό πλήθος 
τών όργάνων καi φωνών πού 
άντιπροσωπεύει, την έξαίσια 
έναρμόνιση, την έκφραστική 
του δύναμη, τό συναρπαστικό 
άκουσμα, διαφεντεύει καi κυ
ριαρχεί μέσα στόν έκκλησιαστι
κό χώρο καi ύποβάλλει τό έκ
κλησίασμα σ· ενα δέος, σέ μιό 
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κατάνυξη. Είναι τό μόνο όργα
νο, πού μπορεί νά άποδώσει 
πλήρως τη θεία μουσική. 

Ή Ιστορία τού «όργκελ» χά
νεται στά βάθη τών αlώνων. 
Πάντως ή άρχικη Ιδέα συσχετί
ζεται μέ την σύριγγα τού Πάνα, 
τού Θεού τού δάσους. 

Στην 'Ελλάδα ήταν ηδη γνωστό 
τόν 1 ο πρό Χριστού αlώνα, βε
βαίως μέ τήν πρωταρχική του 
μορφή. 'Εφευρέτης τού όργά
νου ύπηρξε 6 'Έλληνας Κτεσί
βιος άπό την Άλεξάνδρεια. Ό ϊ
διος είχε όνομάσει τό όργανο 
ϋδραυλον, διότι ύπηρχε μέσα 
σ· αύτό ή κίνηση τού νερού. Τό 
νερό καί 6 άέρας δημιουργού
σαν τόν ηχο. Σέ διαγωνισμό 
αύλού, πού είχε λάβει χώρα τό 
90 πρό Χριστού, στήν πνευμα
τικη έστία της 'Ελλάδας, τούς 
Δελφούς, 6 "Αντίπατρος άπό 
την Κρήτη κέρδισε έπαθλο, 6-
γαλμα έκ χαλκού, καί τό όνομά 
του άνεγράφη τιμητικά στόν 
ναό τού Άπόλλωνα, ή δέ άδελ
φη του ΘαΤς ύπηρξε ή διασημό
τερη, μεταξύ τών μουσικών γυ
ναικών της εποχής εκείνης. 

Άnό την άρχαία «ϋδραυ
λον», δεν όργησε τό όργανο νά 
γίνει άnολύτως πνευστό, καί μέ 
την πάροδο τών χρόνων όλλα
ζε συνεχώς σέ κατασκευή, ποι
κιλία καί δύναμη ηχου καί σέ 
χειρισμό. 

Στούς Έλληνορωμαϊκούς 
χρόνους γνώρισε τό 'Όργκελ 
μεγάλη δημοτικότητα. Δ,εδόθη 
καί είσήχθη στη Ρώμη καί όνο-

γνωρίστηκε σάν όργανο πολυ
τελείας άπ' τίς άνώτερες τάξεις. 

Στό αύτοκρατορ,κό Βυζάντιο 
βρήκε τό 'Όργκελ μεγάλη άπή
χηση. Τό Βυζάντιο ύπηρξε τό 
κέντρο της κατασκευής τού όρ
γάνου. Στην Αύλή ύπηρχαν έπί
χρυσα καί έπάργυρα 'Όργκελ. 
"Ηταν τό άπαραίτητο όργανο, 
σέ τελετές, σέ έπίσημες η 
λαϊκές γιορτές, σέ γάμους κ.λ.π. 
Τό 'Όργκελ στάθηκε μεγάλο 
προνόμιο γιά τη φιλόμουση Αύ
λή τού Βυζαντίου, καί ol Εύρω
παίοι τό έβλεπαν σάν ενα θαύ
μα της Άνατολης καi έπιθυμού
σαν νά τό άποκτήσουν. καί 
πράγματι, άπό τό Βυζάντιο εί
σάγεται τό πρώτο 'Όργκελ στήν 
Εύρώπη καi καθιερώνεται βαθ
μηδόν σ' δλους τούς ναούς της 
Δύσεως. Καί σήμερα σέ δλες 
τίς περήφανες nαλαιογοτθικές 
έκκλησίες, μέ τά άπέριπα καμ
παναριά τους πού λογχίζουν τό 
όπειρο, συναντάς παλαιά φημι
σμένα 'Όργκελ, δπως στήν βα
σιλική της Άννουντσιάτα, στή 
Φλωρεντία, στόν 'Άγιο Μάρκο 
της Βενετίας, στό Ταλέντο της 
'Ισπανίας επιχρυσωμένο 'Όργ
κελ άπό καλλιτέχνες της Μα
δρίτης, στήν Νότρ Ντάμ στό 
Παρίσι, στόν 'Άγιο Θωμά Λε,
ψίας κ.λ.π. Καί είναι τόσο επι
βλητικό τό σύθαμπο μέσα σ· 
αύτές τίς εκκλησίες, πού 6 έπ,
σκέπτης νοιώθε, μιά παράξενη 
συγκίνηση, δταν βρεθεί, άπό 
την εξωτερική σφύζουσα ζωή, 
στή σιωπή της 'Ιστορίας. 
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Ή πείρα τών αίώνων, γύρω 
άπό την κατασκευή τών 'Όργ
κελ, έχει συγκεντωθεί στό κα
ταπληκτικό σε έμφάνιση καi μέ
γεθος 'Όργκελ της έκκλησίας 
τού Βάϊνχάϊμ της Βυτεμβέργης, 
τού όποίου ol προσόψεις είναι 
διακοσμημένες με λεπτότατη 
τεχνική έπεξεργασία, σε στύλ 
Μπαρόκ. Στη Λυβέκκη, πού 
θεωρείται σόν ή πιό έξευγενι
σμένη καi πνευματική πόλη της 
Γερμανίας, έκεί στη μυστική 
μαγεία τού Βορρά, ύπάρχει τό 
ϊδιο παλαιό 'Όργκελ, στό όποίο 
6 μεγάλος δουλευτής της έκ
κλησιαστικής μουσικής Ντίτριχ 
Μουξτεχούντε συνέθεσε με Ιε
ρό θρησκευτικό ζηλο τούς ύπέ
ροχους όραματισμούς του. 

Τό έκκλησιαστικό όργανο εί
ναι τό θαυμασιότερο καi τε
λειότερο όργανο, πού κατα
σκεύασαν οί όνθρωποι έπi της 
γης. Ή περιγρnφή του είναι δυ
στυχώς πολύ δύσκολη. Είναι τό 
μέγιστο άπό τό πνευστό όργα
να, η μάλλον είναι σύνολο όπό 
άπειράριθμα πνευστό όργανα, 
με πλούσιες καi ποικίλες φω
νές, πού στά χέρια τού όξιου 
όργανίστα άποδίδει μουσική 
άσύλληπτου μεγαλείου. Είναι τό 
μόνο όργανο, πού μπορεί νό 
ένσαρκώσει τούς άτίμητους 
μουσικούς θησαυρούς πού μας 
όφησαν στό πέρασμα τών αίώ
νων οί μεγάλοι μύστες της 
Μουσικής, τών όποίων τή σκέ-

ψη κατείχε τό μυστήριο της 
θεότητας καi τούς τροφοδοτού
σε την έμπνευση. Μόνον μέσω 
τού 'Όργκελ θό μπορέσουμε νό 
γνωρίσουμε τiς Μεγάλες Λει
τουργίες, τiς έκκλησιαστικες 
Καντάτες, τiς Τοκκάτες, τiς 
Φούγκες, την Πασσακάλια, τό 
χορωδιακό πρελούδιο, τό έκ
κλησιαστικό κονσέρτα καi σο
νάτες τού Μπάχ, καi άπό τό 
φωνητικό του έργο, τό κατά 
Ίωάννηv καi Ματθαίον Πάθη, 
τό όρατόρια Χριστουγέννων καi 
Πάσχα, καi τόσα όλλα άπό τό 
πλούσιο έργο του. Ή τέχνη τού 
'Όργκελ έφθασε μέσψ τού 
Μπάχ, πού ηταν καi διάσημος 
όργανίστας, τό ύψηλότερο ση
μείο. 

Ή άναφορά μου στό 'Όργ
κελ μού γεννά μιό άπορία. Δεν 
ξέρω αν στην · Ελλάδα ύπάρχει 
κανένα έκκλησιαστικό όργανο. 
Έόν δεν ύπάρχει, θό ηταν με
γάλη εύτυχία νό άποκτήσουμε, 
έστω καi ενα. Βέβαια ή έκκλη
σία μας δεν έπιτρέπει την ένόρ
γανη μουσική, άλλό ενα 'Όργ
κελ θό μπορούσε νό τοποθετη
θεί σε μιό μεγάλη αϊθουσα συ
ναυλίας, η στiς αϊθουσες ένός 
'Ωδείου. 'Έτσι με τή ζωντανή 
άπόδοση αύτού τού ίδιαίτερου 
εϊδους της μουσικής, θό Ικανο
ποιηθούν δλοι οί μουσικόφιλοι 
καi γενικά, δλοι, δσοι έπιδιώ
κουν νό ζήσουν μιό άνώτερη 
μουσική συγκίνηση. 
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ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ 

'"Εγκώμιο φιλίας 

Στους σύγχρονους καιρούς, πού τό όγχος καί ή μοναξιά κατα
δυναστεύουν τό ότομο καi κοντεύουν νά γίνουν όριακή κατάστα
σή του, ίΌως δέν θά ·ταν άμελητέο νά μιλάει κανείς γιά τή φιλία. 
Γνωστή, πολυσυζητημένη κι ώστόσο άρκετά ύποβαθμισμένη όν
θρώπινη σχέση. Έκφραστική κι' όποδεικτική σ· αύτό είναι καί ή 
φράση τού Γκαμπριέλ Μαρσέλ «Ό σύγχρονος όνθρωπος κι· ό 
σύγχρονος κόσμος άπειλείται μέ στειρότητα κι· όπελπισία, γιατί εί
ναι όρφανός άπό φιλικούς δεσμούς. Ή παραδοχή της φιλίας είναι 
ξορκισμός κατά της άγωνίας καi μέσο αύτογνωσίας ... ». 

Μέσο αύτογνωσίας πού ό Γάλλος στοχαστής την όποκαλεί 
«δεύτερο στοχασμό άλλά καi δυνατότητα της ψυχής νά είσχωρεί 
στό είναι ... » Κι' έξηγώντας πώς μέ τή φιλία όποκτούμε την αύτο
γωσία μας, προσθέτει δτι «ό όνθρωπος δημιουργεί τόν έαυτό του 
ώς όν μέ πληρότητα έφ' δσον οίκειώνεται μέ τ· όλλα όνθρώπιvα 
όντα ... ». Καί φυσικά μεγαλύτερη οίκείωση μέ όλλο άνθρώπινο όν 
δέν είναι άπό τή φιλία. Σωστό κι· εύκολονόητο καi δέν έχει όδικο 
όφού, καθώς είναι γνωστό, κανένας μόνος του δέν μπορεί νά 
γνωρίσει καθολικά, απόλυτα τόν έαυτό του. Νά κρίνει καi νά άξιο
λογήσει σωστά κι· ανεπηρέαστα τiς ίκανότητές του. Τiς πράξεις καί 
τά λάθη του. «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» έχει πεί ό μέγας 'Ηράκλει
τος. 'Όμως, αύτό πού δέν μπορεί νά τό πετύχει μόνος του, μπορεί 
νά τό πετύχει βλέποντας τόν όλλο. Γιατί, δπως λέγει ό 'Αριστοτέ
λης καi ό Νίτσε, ή γνώση τού όλλου προηγείται άπό τή γνώση τού 
έαυτού μας. «Θεωρείν δέ μδλλον τούς πέλλας η τούς έαυτούς μας 
καi τάς εκείνων πράξεις η τάς οίκείας ... », λέγει ό Σταγειρίτης. 
«Πρώτα γνωρίζουμε τό Έσύ κι' ϋστερα τό Έγώ», είπε, πολλούς 
αίώνες αργότερα κι· ό γερμανός φιλόσοφος. 

* * *

'Αλλά τi είναι φιλία; Κατ' άρχήν πρέπει νά σημειώθεί δτι ή φι-
λία, πού έχει αναγνωρισθεί, τόσο άπό την άρχαιοελληνική σκέψη 
δσο κι· άπό την έλληνοχριστιανική πίστη, ώς μέγιστο άγαθό γιά 
τόν όνθρωπο καi τίς κοινωνίες του, ύπάρχει άπό πολύ παλιά. 
'Υπάρχει άπό τότε πού ό όνθρωπος όρχισε νά ζεί σέ συγκροτημέ
νες κοινωνίες. 'Από την άρχή δηλ. της πόλης καί τού Δήμου. Ό 
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'Εμπεδοκλής, ενας άπό τούς σπουδαιότερους προσωκρατικούς φι
λόσοφους, βλέπει τή φιλία , μαζi με τό Νείκος, σάν τiς δύο πρω
ταρχικες δυνάμεις στην άνθρώπινη κοινωνία, πού ή μία, ή φιλία 
δηλ. ένώνει καi ή όλλη, τό Νείκος δηλ. χωρίζει τούς όνθρώπους. 
«Δύο δε άρχικαi δυνάμεις», λέγει, «φιλίαν τε καi Νείκος, ών ή μεν 
ένωτική τό δε διαιρετικόν». Σάν προσωποποιημένη κοσμοπλαστι
κή, πάλι, δύναμη, τή βρίσκουμε στiς μυθικες άκόμα κοσμογονίες 
τοϋ 'Ησίοδου, με τή μορφή καi τ' όνομα «φιλότης» άντίπαλο τοϋ 
Νείκος, της έχθρας δηλ. Φιλία καi έχθρα πού ό Δίας τiς συμβίβασε 
κ' έφερε στόν κόσμο όμόνοια κι' άγάπη. 

Ή φιλία, λένε τά λεξικά καi τ' όλλα κείμενα, εΤναι δεσμός άνά
μεσα σε δύο η καi περισσότερους άνθρώπους, άποκλειστικό συ
ναίσθημα συμπάθειας καi έμπιστοσύνης. Γιά ενα σύγχρονο άμερι
κανό, φιλία εΤναι «ό έρχομός της άγάπης στον τό κάθε τι έχει χα
θεί ... Πόλεμος Σταυροϋ καi ξίφους, δπου τό ενα θέλει νά πληγώ
σει κι' ό όλλος νά γιατρέψει ... Άποφασιστικότητα νά πιστεύεις τό 
καλλίτερο δταν τό χειρότερο μεγαλώνει ... Ρώτημα τi μπορώ νά 
δώσω κι' όχι τi μπορώ νά πάρω ... Άγώνας της ψυχής γιά άδελφό
τητα ένάντια στη μοναξιά καi την έρημιά της κοσμικής άπεραντο
σύνης ... ». 

Γιά τόν Πλάτωνα, δμως, ή φιλία εΤναι ίσχυρή παρόρμηση, 
ίσχυρή τάση πρός τό άγαθό. Γιά τόν Άριστοτέλη εΤναι «άρετή μετ' 
άρετης». Άρετή δηλ. η κάτι πού έχει προϋπόθεση την άρετή καi 
διακρίνεται σε τρία εϊδη. Στην «κατ' άρετήν», πού στηρίζεται στην 
άρετή κι' άποβλέπει στό άγαθό, στην «δι' ήδονήν», πού στόχος 
της εΤναι ή εύχαρίστηση καi την «κατά τό χρήσιμον», πού άποβλέ
πει στό συμφέρον. 

Άπ' αύτές, μόνο ή πρώτη φιλία, γιά τόν Άριστοτέλη, ή κατ' 
άρετήν δηλ. είναι ή σωστή, ή γνήσια φιλία. ΟΙ δύο όλλες είναι «φι
λία κατά τό συμβεβηκώς». «Ή μεν οδν πρώτη φιλία», λέγει, «καi 
δι' ην αί όλλαι λέγονται, ή κατ' άρετήν έστi καi δι' ήδονήν της άρε
της. Ai όλλαι έγγίγνωνται φιλία, καi παισiν καi θηρίοις καi φαύ
λοις». 

Γιά τόν νεοπλατωνικό φιλόσοφο Ίεροκλή, ή φιλία εΤναι κορύ
φωμα τών άρετών, ό τελευταίος καρπός της άρετης. «Πέρας μεν 
τών άρετών», λέγει, «ή φιλία ... άρχή δε ή εύσέβεια ... ή δε της φι
λίας εξις ό τελειότατος τών άρετών καρπός ... ». 

Είναι άρετή, λοιπόν, ή φιλία, ίσχυρή τάση, ίσχυρή παρόρμηση 
πρός τό άγαθό. 

* * *
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Κύρια χαρακτηριστικό αύτης της φιλίας εΙναι ή εlλικρίνεια. Τό 
ψέμα, ή άναλήθεια, ή άπόκρυψη, εΙναι νάρκες στό θεμέλιά της, 
βάση καi προκοπή της εΙναι μόνο ή άλήθεια. Κι' δταν άκόμα δεν 
είναι έπαινος καi έγκώμιο, άλλ' έλεγχος κι' έπίκριση. Μόνο ή εlλι
κρίνεια κι' ό ·ελεύθερος διάλογος, τό «συζην καi κοινωνείν λόγων 
καi διανοίας», λέγει ό 'Αριστοτέλης συντηρούν καi δυναμώνουν τη 
φιλία κι' όχι τό ψέμμα. 'Όπως οϋτε καi ή όμοθυμία, γιατί αύτην τη 
βρίσκεις καi οέ μιό άφιλη σχέση, δπως ή σχέση της δποιας ύποτα
γης. 

Ό φίλος πού παινεύει καi τά καλό καi τά κακά δεν είναι φίλος 
άλλα άπατεώνας λέγει με τη σειρά του κι' ό Χρυσόστομος. «Τό 
μέν γαρ όπλώς πάντα έπαινείν καi τά καλώς έχοντα και μη καλώς, 
ούκ εστιν φιλοϋντος, άλλ' άπατεώνος καi εϊρωνος» λέγει. «Τόν μεν 
συν έχθρόν ούδε έπαινοϋντα με δέχομαι τόν δέ φίλον και έγκα
λουντα με προσιέμαι». Τόν έχθρό δηλ. άκόμα κι' δταν μέ παινεύει 
δεν τόν δέχομαι, τόν φίλο τόν άφήνω νάρθει κοντά μου άκόμα κι' 
δταν μέ κατηγορεί. 

Ή είλικρίνεια, λοιπόν, είναι άναγκαίο στοιχεΤο της γνήσιας φι
λίας πού με την σειρά της είναι καi αύτή, ή φιλία δηλ., άποδεικτικό 
στοιχείο της άλήθειας. Ό λόγος «ή άλήθεια δεν ύπάρχει δίχως 
τούς φίλους», έπαληθεύεται κι' άποκτάει ήθικό περιεχόμενο, έπι
βεβαιώνοντας τ· δτι ή φιλία είναι άρετη πού έγγίζει την ήθική, ή 
όποία, καθώς είναι γνωστό, είναι άδήρητη για τόν άνθρωπο, σαν 
έκφραση της έλευθερίας του καi βασικη προϋπόθεση εύδαίμονης 
κοινωνίας, καθώς εiπε ό Σωκράτης. «Μόνο ή ήθική», εiπε, «ή έπι
στήμη τοϋ άγαθου προάγει τό βίο των άτόμων καi είναι φορέας 
της άληθινης εύδαιμονίας». 

"Εν όλλο χαρακτηριστικό της γνήσιας φιλίας, του τελειότατου 
καρπού της άρετης, δπως εiπε ό Ίεροκλης, είναι ή άνιδιοτέλεια. Τό 
δποιο συμφέρον - πού όχι μόνο φιλίες γκρεμίζει, άλλα καi ίδέες 
ρεζιλεύει, γιατί νοθεύει τά αίσθήματα, πού είναι ή βάση της φι
λίας- δέν συμπορεύεται μέ την άρετή. Φιλία πού στηρίζεται σέ 
συμφέροντα μόλις' αύτά ίκανοποιηθοϋν, διαλύεται. «'Εκείνων γάρ 
(των συμφερόντων δηλ.) ησαν φίλοι, ώv άπολειπόντων εϋλογον 
τό μη φιλείν ... », λέγει ό 'Αριστοτέλης. Τό συμφέρον, ή ματαιοδο
ξία, ό δεσποτισμός, ή φιλοδοξία καi τά παρόμοια είναι διαλυτικά 
της φιλίας. 

Τήv γνήσια φιλία, πού δεν είναι πάθος άλλα ίκανότητα ψυχής, 
πρέπει vά την έπιζητοϋμε καi vά την έπιδιώκουμε, γι' αύτη καθ' 
έαυτη κι· όχι γιό συμφέρο κι· ότιδήποτε όλλο. IPSUM PROPTER IP
SUM, καθώς εiπε, πριν άπό πολλούς αίώνες, ό Κικέρων. Κοντολο-
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γίς, ή φιλία δεν πρέπει νά άποβλέπει παρά μόνο στό άγαθό, πού 
γιά τόν Πλάτωνα είναι «ύπέρτατη άρχή άρμονίας καi συμμετρίας 
καi διέπει κάθε ϋπαρξη καi κάθε πραγματικότητα» καi γιά τό Σω
κράτη φορέας της άληθινης εύδαιμονίας. 

Ό φίλος, άγαπώντας τό άγαθό, άγαπάει καi τό φίλο κι' άγα
πώντας τό φίλο άγαπάει, σέ τελευταία άνάλυση, τό άγαθό. Έτσι, ή 
φιλία, είναι μιά σχέση παλινδρομική, θά'λεγε κανείς, άνάμεσα στό 
φίλο καi στό άγαθό. 

"Εν' άλλο, τέλος, χαpα)<Τηpιστικό της φιλίας, πού είναι «άρετή 
μετ' άρετης», καθώς λέει 6 'Αριστοτέλης, είναι ή άγάπη γιά τό ά
τομο,· γιά τόν έαυτό του καi γιά τό φίλο. 

Ό άνθρωπος, δπως είναι γνωστό, διακρίνεται σέ λογικό καi 
σέ άλογο τμήμα. Στην ψυχή δηλ. καi στό σώμα. Στό ύλικό κέλυ
φος καi στό θειο σπινθήρα πού εχει μέσα του, δπως είπε ό Γκαι
τε, πού τ' άγαπάει καi τά δυό. Ή άγάπη αύτή δμως καi στά δύο 
τμήματά του, έπεκτείνεται καi σ· δτι άποτελει προέκτασή του, 
προέκταση δηλ. τού έαυτού του. Μιά τέτοια προέκταση είναι ό φί
λος, άφού κατά τόν Σταγειρίτη είναι «άλλος αύτός». «Ώς δέ πρός 
έαυτόν έχειν ό σπουδαιος καi πρός φίλον έχειν, ετερος γάρ αύτός 6 
φίλος». 'Αγάπη, λοιπόν, στό φίλο, πού, δπως λέγει ό 'Απόστολος 
Παύλος, περιέχει δλες τiς άρετές ... «τό γάρ ού φονεύσεις ού κλέ
ψεις ... κτλ καi εϊ τις έτέρα έντολή έν τψ λόγψ τούτψ άνακεφα
λαιούται, έν 'τψ άγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν ... ». 

* * *

Κύρια, λοιπόν, χαρακτηριστικά της φιλίας είναι ή είλικρίνεια, ή 
άνιδιοτέλεια καi ή άγάπη, δπως την άναφέραμε. Κύριος δέ στόχος 
της ή εύτυχία τού φίλου. Μόνο ή φιλία αύτή στεριώνει καi προκό
βει καi γίνεται άρετή καi άγαθό, πού δυναμώνει τiς κοινωνίες καi 
τiς συγκρατει στό δρόμο τού καλού καi φυσικά της εύτυχίας τους. 

Γι' αύτό καi μόνο μεταξύ άνθρώπων άγαθών, ένάρετων, μπο
ρει νά δημιουργηθει καi νά άναπτυχθει. -Γιατί 6 άγαθός, ό ένάρε-, 
τος άνθρωπος, νοιάζεται περισσότερο άπό κάθε τι άλλο γιά τό κα
λό καi φυσικά γιά τή φιλία, πού είναι δυνατή παρόρμηση πρός αύ
τό. Ό φαύλος, 6 πονηρός, 6 στρυφνός καi γενικά 6 όχι άγαθός, 
δέν μπορει νά έχει φίλους. «Μηδέν φιλητόν έχειν ... » λέγει 6 'Αρι
στοτέλης. Κι' αύτό γιατί βρίσκεται «έν διαρκή φυγή» πρός τόν 
έαυτό του. Σ' άδιάκοπη δηλ. γκρίνια μέ τόν έαυτό του. «Τρώγεται 
μέ τά ρούχα του», πού λέμε καi φυσικά καi μέ τούς άλλους. 

'Έτσι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έκλογή τού φίλου. 
Προσεχτική έρευνα κ' έξέταση της συμπεριφοράς του καi πρός 
τούς άλλους κι' δπως καi νόναι καμιά βιασύνη. «Βραδέως μέν φί-
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λος γίνου .. » λέψ.ι ό 'Ισοκράτης. Τό ϊδιο δίδασκε κι ο Πυθαγόρας 
στους μαθητές του. «Μή ραδίως δεξιόν έμβάλλειν». Νό μην κάνεις 
δηλ. εϋκολα φίλους. «Τών δ' όλλον ποιού φίλον οστις όριστος». 
Άπό τούς όλλους άνθρώπους κάμε φίλο έκείνον πού είναι όρι
στος. Γιατί ό άριστος, ώς ένάρετος, δέν άποβλέπει σέ συμφέροντα 
καi ιδιοτέλειες, άλλό στό άγαθό καi στή φιλία πού μπορεί νό τό 
δημιουργήσει. Κι' οσο γιό τόν όριστο, ό Δημόκριτος έλεγε κείνος 
πού μπορεί ν· άνέχεται άκόμα καi την άδικία. «έπιτηδειότατος προς 
φιλίαν», έλεγε, «ό πλείστα άδικείσθαι δυνάμενος καi φέρειν ... ». 

Κάτι παρόμοιο μ' όλλα λόγια κήρυπε κι ό Ίερός Φώτιος. «Μή 
βιάζεσαι νό κάνεις φίλους, έλεγε. Κι' οταν κάνεις νό κάνεις έκεί
νους πού είχαν είλικρινή φιλία μέ τούς όλλους, πού οϋτε τούς εί
δαν μέ ζήλεια οταν εύτυχούσαν οϋτ' έδειξαν γι· αύτούς άδιαφορία 
οταν δυστυχούσαν». Κι' άληθινά στον πραγματικό φίλο οϋτε ζή
λεια χωράει γιά την έπιτυχία καi την εύτυχία του μά οϋτε κι· άδια
φορία γιά τή δυστυχία του. 

'Ωστόσο, ή έπιλογή τού φίλου δεν πρέπει νά φτάνει στην 
ύπερβολή καi νά γίνεται εμπόδιο στη δημιουργία φίλων καi φυσι
κό στη στειρότητα καi στην άπελπισία πού λέει ό Γκαμπριέλ Μαρ
σέλ. «μήτ' όφιλον είναι μήτ' α� πολύφιλον καθ' ύπερβολήν» έλεγε 
ό σταγειρίτης φιλόσοφος. Μήτε δηλ. πολλούς φίλους μό μήτε καi 
δίχως φίλους. 

* * *

Άπ' ολα αύτά, όλοφάνερο είναι, πώς ή φιλία δέν είναι κάτι τό 
στατικό άλλό κάτι τό πολύ δυναμικό. Είναι ενέργεια, δράση. Γι' 
αύτό δέν μπορεί μά καi δέν πρέπει νά κοιμαται, νό μένει άδρανής, 
άλλό νό δρα καi νό εκδηλώνεται άδιάκοπα κι· άφειδώλευτα. Άλ
λιώς είναι άδύνατη ή επικοινωνία καi ή συνενόηση μεταξύ τών φί
λων, τό «συζείν δηλ. καi κοινωνείν λόγων καί διανοίας» τού Άρι
στοτέλη, η ή συμπορεία, οrτως λέγει ό Γιάσπερς καi φυσικό ή φι
λία διαλύεται. Γιατί ή άδράνεια, η έλλειψη συχνης έποψης καί συ
ναναστροφης τών φίλων, περιορίζει καi τίς δυνατότητες πνευματι
κης καi ψυχικης επικοινωνίας, μέ άrτοτέλεσμα την εκτόνωση, τό 
μαρασμό της εϋνοιας, καί της εκτίμησης πού οπως εϊπαμε είναι 
rτρωταρχή της, κι' άπόκοντα της άγάrτης, πού είναι ό πιό βασικός 
παράγοντας είρήνης κι' εύτυχίας της άνθρώπινης κοινωνίας. 

Κοντολογίς, ή φιλία, χρειάζεται φροντίδα, καλλιέργεια, άδιάκο
πη τόνωση, δrτως τό λουλούδια. Καί rτρό παντός άνοχrΊ καί ύπομο
νή στό φίλο. «·Όσο μπορείς καi μπορετό ή άνάγκη τό προστάζει ... », 
λέει ό Πυθαγόρας στά «χρυσά έπη» του. Ό Έπίκουρος μάλιστα 
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ύποστηρίζει δτι 6 φίλος πρέπει να φτάνει καi στη θυσία, για χάρι 
τοϋ φίλου. «Καi ύπέρ φίλου ποτέ τεθνήξεσθαι ... » λέγει. 

Αύτη τή φιλία τα μεγαλύτερο κορυφώματα τοϋ πνεύματος, ol 
γίγαντες τοϋ στcχασμοϋ καi της σοφίας, την ύμνολόγησαν καi την 
όναγνώρισαν ώς όγαθό, καθώς εϊπαμε, ώς όρετή καi ήθική. 'Αγα
θό «όναγκαιότατον», την είπε 6 'Αριστοτέλης. Τόσο για τό άτομο 
δσο καi γιό την κοινωνία. Για τό άτομο, γιατi δίχως αύτή, λέγει, 
δέν χαίρεται τή ζωή του κ•' ας έχει δλα τ' όλλα όγαθά. «Ά_ναγκαιό
τατον έν τ� βί�. 'Άνευ γόρ φίλων ούδέν έλοιτ' όν ζην, έχων τα 
λοιπό άγαθά». Τό ίδιο κι' 6 φιλόσοφος τοϋ ύλισμοϋ, δπως τόν θέ
λουν μερικοί μελετητές του, 6 'Επίκουρος. Άπ' δλα τ· όγαθα μέ τό 
όποία ή σοφία άσφαλίζει την εύτυχισμένη ζωή, τό μεγαλύτερο εί
ναι ή άπόχτηση της φιλίας, δίδασκε στη Σχολή του, στόν περίφημο 
«Κηπο», δπως την έλεγε. «"Ων ή σοφία παρασκευάζεται είς τι'ιν τοϋ 
δλου βίου μακαριότητα, πολύ μέγιστον έστiν ή της φιλίας κτήσις». 
Τό ϊδιο μ· άλλα λόγιο είπε άργότερα καi 6 Κικέρων. «ΝΙΗΙL ESSE 
MAIUS AMICITIA, NIHIL UBERIUS, NIHIL INCUNDIUS». Άπ' δλα 
δηλ. τό άγαθα πού ή επιστήμη ή (SAPIENTIA) βρήκε για να κάνει 
τή ζωη εύτυχισμένη, τίποτα δέν είναι μεγαλύτερο, τίποτα γονιμό
τερο, τίποτα πιό εύχάριστο, άπό τη φιλία! 

Άλλα καi ή · Ελληνοχριστιανική πίcτη έχει τή φιλία σαν μεγάλη 
προστασία, σαν φάρμακο της ζωης, σωστό θησαυρό: «φίλος πι-
στός σκέπη κραταιά, ό δέ εύρών αύτην εόρε θησαυρόν ... φίλου 
πιστοϋ ούκ έστιν άντάλλαγμα. Φίλος πιστός, φάρμακο ζωης ... », λέ-
γει ή Σοφία Σειράχ. 

'Αγαθό, λοιπόν όναγκαιότατο, γιό τό άτομο άλλα καi γιό την 
κοινωνία γενικότερα. «Μέγιστον τών άγαθών ταϊς πόλεσι ... », λέγει 
πάλι ό μεγάλος αύτός φιλόσοφος. Γιατί μ' αύτήν γεννιέται κι· όνο
πτύσσεται ή άγάπη άνάμεσα στους άνθρώπους καi κατ' έπέκταση 
στiς κοινωνίες, μ· εύκολονόητη την επίπτωσή της στην είρήνη καi 
τήν έλευθερία της άνθρωπότητας. Γιατί γίνεται δυνατός συνδετι
κός κρίκος άνάμεσα σ' ότομα καi σέ λαούς. Τόσο πού καi οί νομο
θέτες νό την προτιμοϋν περισσότερο κι· άπό τή δικαιοσύνη. «'Έοι
κε δέ καi τός πόλεις συνέχειν ή φιλία καi οί νομοθέτοι μαλλον περί 
ούτήν σπουδάζειν η τήν δικαιοσύνην ... » λέγει καi πάλι ό 'Αριστο
τέλης. κ· εiν' εύκολονόητο άφοϋ πολεμάει καi τιθασεύει τόν έγω
κεντρισμό καi τόν άτομισμό κι' δπως καi νά'ναι πετυχαίνει τό πλα
τωνικό «νύν δέ καταπέφευγεν ήμϊν ή τοϋ αγαθού δύναμις είς την 
τού καλοϋ φύσιν», άποδιώχνοντας άντιπάθειες, ζήλειες, έχθρες κι' 
bλα τό τέτοια πού γεννιούνται κ· έπηρεάζουν τiς σχέσεις τών άν
θρώπωv, στον μεταξύ τους δέν ύπάρχει φιλία. Πιό έκφραστικός, 
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γιό τiς εύεργετικες έπιπτώσεις της φιλίας στην κοινωνία, είναι ό 
'Επίκουρος πού λέγει «φιλία περιχορεύει την οlκουμένην κηρύτ
τουσα δη πάσιν ήμϊν έγείρεσθαι έπi τού μακαρισμού». Ή φιλία 
δηλ. σέρνει χορό γύρω στην οlκουμένη καi σόν κήρυκας μάς προ
σκαλεϊ δλους νό συνενωθούμε νό χαρούμε τη μακάρια ζωή μας ... 

Ή φιλία τέλος γίνεται καi μέτρο κρίσεως κι' άξιολογήσεως τού 
ήθικού άνθρώπου. Γιατί, δπως εϊπαμε, μόνο ό άγαθός, ό ένάρετος 
όνθρωπος μπορεϊ νό εχει φίλους κι' όχι ό κακός κι' ό πονηρός. 
«'Αδύνατον έστίν» λέγει ό Σωκράτης, «πονηρόν όντα καλούς κι' 
άγαθούς φίλους κτήσασθαι ... Οϋτε τούς πονηρούς όρώ φίλους άλ
λήλοις δυναμένους είναι ... », οϋτε δηλ. μεταξύ τους ο\ πονηροί δεν 
μπορεϊ νό είναι φίλοι. Τό ϊδιο λέει κι' ό Πλάτων. 'Άλλο σημάδι, πιό 
φανερό κακίας ή άρετης δεν υπάρχει άπό τού νό είσαι ή νό μην 
είσαι έρημος άπό τέτοιους όνθρώπους, άπό πιστούς δηλ. φίλους, 
γράφει σ' ενα γράμμα του στό φίλο του Διονύσιο, τό νεώτερο. 

* * *

'Όμως, έκεϊ δπου ή άξία της φιλίας φτάνει στό άποκορύφωμά 
της είναι στ' δτι γίνεται στήριγμα γερό, συμπαραστάτης πολύτιμος 
στόν όνθρωπο, γιό νά ξεπερνάει τό τραγικό αϊσθημα πού τόσο τόν 
καταθλίβει ατούς σημερινούς τόσο δύσκολους καιρούς. Τό αϊσθη
μα δηλ. τού όγχους, της άγωνίας καi ίδιαίτερα της μοναξιάς, πού 
κάνει τη ζωη σκληpη καί πικρη άλλά καί δύσκολη, αν όχι άδύνατη, 
την άποδοτική δράση τού μοναχικού άτόμου, καθώς λέγει ό 'Αρι
στοτέλης. «Μονώτη μεν οδv χαλεπός ό βίος. Ού γάρ ράδιον καθ' 
εαυτόν ένεργεϊν συνεχώς, μεθ' ετέρων δε καi πρός όλλους 
ράον .. » 

Είναι πασίγνωστο καί γενικά παραδεκτό δτι ό σημερινός όν
θρωπος νιώθει μόνος καi άνώνυμος. Χωρίς άποδεκτή θέση στήν 
κοινωνική δομή. Οί μεγάλες κοινωνικες δυνάμεις λιγόστεψαν τούς 
στόχους της προσωπικότητάς του, πού πρίν της έδιναν ίστορικό 
βάθος. Σήμερα ό όνθρωπος κι· ό πιό ίσχυρός νιώθει κάπως άνα
σφαλής. Άπό κάτι φοβάται κι' ό γύρω του κόσμος τού φαίνεται 
ξένος κι' δπως καi νά'ναι όχι άκίνδυνος. Αύτη λοιπόν, την τραγική 
όριακή κατάστασή του, μόνο με τό φίλο μπορεϊ νά την άντιμετωπί
σει καί νά την ξεπεράσει. Γιατί με τή φιλία μεγαλώνει καί πλαταί
νει τό αϊσθημα της άνθρώπινης συμπαραστάσεως καί ή ζωή άπο
κτάει μεγαλύτερο περιεχόμενο καi ύψηλότερη άποστολή. 

'Ακόμα μέ 1η φιλία, σχέση αύθεντική άλλά καί παράγοντα δυ
ναμικό, μπόρεϊ νά περιορισθεϊ, όν όχι ν' άφανισθεϊ, κι' ό έγωκεν
τρισμός, ό άτομισμός, πού κι' αύτά δλο καί πληθαίνουν πάνω ατόν 
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κόσμο της γης καί γίνονται ολο καί χειρότεροι σύμβουλοι άλλά κι· 
έχθροi τοϋ άνθρώπου καί ξέχωρα τοϋ 'Έλληνα. 

* * *

Αύτή τή φιλία έννοει ό Γκαμπριέλ Μαρσέλ, πού ή έλλειψή της 
ειναι άπειλή στειρότητας κι· απελπισίας γιά τό σημερινό όνθρωπο 
καί τό σύγχρονο κόσμο καί ή παραδοχή καi ή άνάπτυξή της «ξορκι
σμός της άγωνίας και μέσο αύτογνωσίας» πού είναι τόσο άναγκαία 
γιά τήν τελειοποίησή μας- «·Όταν θά γνωρίσουμε. καλά τόν έαυτό 
μας, θά ·χουμε κάνει τό πρώτο καi πιό δύσκολο βήμα, πρός τήν 
,ελειοποίησή μας» εχει πει ό Σίλλερ - άλλά καi γιά τήν αύτοσυνει
δησία μας πού ·ναι όλλος σημαντικός παράγοντας της εύτυχίας τοϋ 
άνθρώπου. Αύτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτοϋμε οτι τό ότομο 
στην καθημερινή του ζωή εχει συνείδηση οτι αίσθάνεται καi ένερ
γει. Κάτι δηλ. πού είναι μιά έπιβεβαίωσή του οτι ύπάρχει, οτι ζει. 
«Νοώ όρο ύπάρχω» εχει πει ό Καρτέσιος. Μ' αύτή τή συναίσθη
ση, μ· αύτή την έπιβεβαίωσή του, τό ότομο νιώθει ξέχωρη εύχαρί
στr:�ση κι· εύτυχία. Γιατί ή ζωή είναι μέγιστο άγαθό γιά τόν όνθρω
πο. είναι δώρημα Θεοϋ. καi τό νά'χει ό a'vθρωπος συνείδηση οτι 
κατέχει ενα τέτοιο άγαθό γίνεται χαρούμενος. εύτυχισμένος. «Φύσει 
γαρ άγαθόν ή ζωή λέγει ό 'Επίκουρος. Τό δ' άγαθόν ύπάρχον έν 
έαυτι;:,. αίσθάνεσθαι ήδύ ... ». Σύγκαιρα, ομως, ά.rοκτάει καi δύναμη 
καi θάρρος γιά νά προστατεύει αύτό τό μέγιστο άγαθό, τή ζωή 
του δηλ., άπό κάθε έπιβουλή καi κίνδυνο καi φυσικά καi τοϋ φίλου 
του. άφοϋ ό φίλος είναι «όλλος αύτός». 'Ακόμα, ομως, καi νά 
φροντίζει ίσόμετρα τόσο την ύλική καi την πνευματική του ύπό
σταση, άναγκαιο κι· αύτό στους σημερινούς δύσκολους κι· έπίβου
λους καιρούς, πού ό ύλισμός ολο καi γίνεται κατευθυντήρια πυξίδα 
τοϋ άτόμου. 
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ΜΑΙΡΗ ΒΛΑΧΟΥ 

�Η �Αστρολογία 
άπό φιλοσοφικής άπόψεως 

«Της γης παίς είμι καi του όστε
ρόεντος ούρανου». 

Έκ της άνωτέρω έπιγρα
φης - εύρεθείσης έπi όρφικης 
έπιτυμβίου πλακός, ή όποία με
θερμηνευομένη ύποδηλοί δτι ό 
όνΟρωπος είναι δημιούργημα 
της γης, τιj έπενεργείι:;ι τών ού
ρανίων σωμάτων, τών άστέρων 
-συνάγεται τό συμπέρασμα δτι
ή έσωτέρα καi ή άπωτέρα διδα
σκαλία τών «Μυστηριακών»
θρησκειών έστηρίζετο έπi τών
κάτωθι, μέχρι σήμερον άκόμη
άποδεκτών, άστρολογικών πο
ρισμάτων:
1 ον 'Ότι τό Σύμπαν όποτελεϊ

εν σύνολον έξ όλοκλήρου 
ζών. 

2ov 'Ότι τό 'Ηλιακόν μας σύ
στημα είναι μιά οίκογένεια 
της όποίας τά μέλη εύρί
σκονται είς στενην πρός 
όλληλα έπαφην καi δρουν 
τό εν έπi του όλλου. 

3ον 'Ότι κάθε πλανήτης είναι 
εν εi[ος ίσχυρου ήλεκτρο
μαγνήτου πού έπηρεάζει 
καi έπηρεάζεται ύπό τών 
όλλων. 

'Επομένως: «Ο ΚΟΣΜΟΣ εί
ναι ζώον ένιαίον - δπως λέγει 

καi ό "Ιάμβλιχος- του όποίου 
πάντα τά μέρη, δσον δήποτε 
καi αν άλλήλων όφίστανται, 
κατ' άνάγκην συνδέονται πρός 
όλληλα». 

Έκ της ήλεκτρομαγνητικης 
δονήσεως του αίθέρος, ή όποία 
παράγεται όπό την κίνησιν έκά
στου όστέρος, έπισυμβαίνει 
έπίδρασις καi έπi τών όλλων 
όστέρων, δπως καi έπi της γης. 
'Έκαστος όστήρ, σημειωτέον, 
έχει ίδίαν κίνησιν καi παράγει ί
διον ηχον. Kai όκριβώς έδώ έγ
κειται ή θεωρία τών πυθαγο
ρείων περί της «άρμονίας τών 
ούρανίων σφαιρών» που στηρί
ζεται είς την παρατήρησιν δτι: 
«πάν σώμα κινούμενον ταχέως 
παράγει ηχον». 

Τό φαινόμενον τουτο πρέπει 
νά παρατηρηται καi κατά την κί
νησιν τών όστέρων γενικώς. οι

παραγόμενοι αύτοi ηχοι έχουν 
ϋψος έξαρτώμενον έκ της όπα
στάσεως τών ούρανίων σωμά
των έκ της γης, al δέ όποστά
σεις αύταi τών όστρων, είναι 
ανάλογοι πρός τά διαστήματα 
της μουσικής κλίμακας. Έξ ο� 
καi έθεώρουν, ol πυθαγόρειοι, 
δτι όλόκληρος ό ούρανός είναι 
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άριθμός καi άρμονία. Την δε 
άνθρωπίνην ψυχην έθεώρουν 
μέρος της συμπαντικής άρμο
νίας καi τοϋ άριθμοϋ· άφοϋ 
πάντα έκ φύσεως είναι όμοιώ
ματά των. 

Κατά συνέπειαν, η άνθρωπί
νη ψυχή, συνυφασμένη καi άρ
ρήκτως συνδεδεμένη με την 
άέναον καi άτελεύτητον κίνησιν 
τών ούρανίων σωμάτων καi με 
την συνεχrϊ έναλλαγην τών 
μουσικών τόνων καi rϊχων της 
συμπαντικης ένορχηστpώσεως, 
έπηρεάζεται άναμφιβόλως άπ' 
αύτην την μεταλλαγήν, άγομένη 
καi φερομένη, άναλόγως πλέον 
τοϋ ύποβάθρου της δηλαδη 
της πνευματικής της έξελίξεως 
καi άφυπνίσεως. 

'Επομένως, ή μελέτη τών 
ρυθμικών κινήσεων τών άστέ
ρων, ή 'Αστρολογία, θεωρεί 
τούς άστέρας άφ' ένός μεν ώς 
σημεία ένδει νύοντα τά ΚΟ
ΣΜ ΙΚΑ έπισυμβαίνοντα (κοσμι
κη 'Αστρολογία), άφ' έτέρου δε 
ώς όσκοϋντα καi ίδιαιτέραν έπί
δρασιν έπi της άνθρωπίνης έν 
γένει συμπεριφοράς. 

Σχετικώς με την άναφερομέ
νην Κοσμικήν Άστρολογίαν, ή 
Η.Ρ.Β., ή ίδρύτρια της Θ.Ε., είς τό 
περισπούδαστον έργον της ύπό 
τόν τίτλον Ή «Μυστική Διδα
σκαλία», άναφέρει δτι είς τούς 
σοφούς ίερείς τών Άτλαντίνων, 
ύπηρχεν ενας περίφημος 
όστρολόγος ό Narada ό όποίος 
είχε συντάξει καi καταγράψει 

με καταπληκτικην άκρίβειαν -
βάσει πάντοτε άστρολογικών 
καi άστρονομικών ύπολογι
σμών- όλόκληρον την ύπό τοϋ 
Θείου Σχεδίου, προδιαγεγραμμέ
νην ούράνιον τροχιάν, η κατά 
Πλάτωνα Φοράν, η Manvantara 
κατά την άντίστοιχον σανσκρι
τικην όρολογίαν, τόσον τοϋ 
ήμετέρου ήλιακοϋ Λόγου δσον 
καi τοϋ παγκοσμίου. 

Ό είδήμων αύτός άνήρ, πα
ρακολουθών πλέον με μαθημα
τικούς ύπολογισμούς τάς πολυ
ποικίλους διελεύσεις, συζυγίας 
καi συνδυασμούς τών άενάως 
κινουμένων καi άλληλοεπηρεα
ζομένων άστέρων, ήδυνήθη έκ 
τών πορισμάτων του καi έκ 
τών παλμών καi ήχητικών έναλ
λαγών των νά όραματισθη καi 
νοερώς πλέον νά παρακολου
θήση την άπό καταβολής ΚΟ
ΣΜΟΥ Ιστορικην πορείαν της 
έξελίξεως τοϋ Σύμπαντος καi 
την μέλλουσαν νά έπακολουθή
ση τελευτήν του, μέχρις της 
έπομένης ΠΕΡΙ-ΦΟΡΑΣ. 

Τοιουτοτρόπως, ό μέγας αύ
τός μύστης, κατώρθωσε ν' 
άποσπάσα έκ της άλανθάστου 
ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΙΒΛΟΥ, τό ζηλο
τύπως φυλασσόμενον έν αύτιj, 
τό κεκριμμένον μέγα πράγματι 
της Φοράς Μυστήριον. 

Συνεπώς, λέγει ή Η.Ρ.Β, ή 
Ιστορία αύτοϋ τοϋ κόσμου, άπ' 
όρχης της δημιουργίας μέχρι 
καi τοϋ τέλους του, είναι «έγγε
γραμμένη είς τούς άστέρας» 
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τ.έ. εΤναι καταγεγραμμένη εfς 
τόν ζωδιακόν καi την Παγκό
σμιον Συμβολικήν, τάς κλείδας 
της όποίας κρατούν καi διαφυ
λάπουν ol μεμυημένοι. 

Τό έργο λοιπόν της 'Αστρο
λογίας συνίσταται εfς τοϋτο: 

[ίς τό νά ύπολογίση καί νά 
προσδιορίση όκριβώς τήν κρα
δαστικην σ4χνότητα, την μου
σικότητα τοϋ ούρανίου θόλου 
κατά την ώραν, τόν τόπον, τόν 
μήνα καi τό έτος γεννήσεως 
ένός όνθρώπου καi έκ των πο
ρισμάτων νά συντάξη καi νά 
έρμηνεύση ,ό «ώροσκόπιόν» 
του, με τόν καθιερωμένον πα
ραδοσιακόν τρόπον. 

Άπό τήν έναρμόνιον κατά
στασιν των ούρανίων σωμάτων 
καi την μεταξύ των όλληλοεπί
δρασιν (τόσον των πλανητών 
δσον καί των όπλανών) κατά 
τήν στιγμήν μιας γεννήσεως, 
προκύπτει ενα πλήθος συνε
πειών, όφού όπό αύτήν όκρι
βώς τήν στιγμήν προκαθορίζε
ται, κατά μέγα μέρος, ή ψυχική 
καί σωματική διάπλασις τού όν
θρώπου, ή φυσιογνωμία του 
καθώς καί ό χαρακτήρ του, δη
λαδή τά ψυχικά καi διανοητικά 
του προτερήματα η έλαπώμα
τα, ή ύγεία η al άσθένειαί του, 
ή έπιτυχία η ή άποτυχία, ή κλί
σις του κλπ. 

Είναι, συνεπώς, έκείνη ή 
ήλεκτρομαγνητική δομή τού 
στερεώματος, μέ την όποίαν 
συντονισθείσα ή ψυχή τίθεται 
(προσωρινώς) έντός πλαισίου, 

καθόσον αύτη πλέον προσδιο
ρίζει τό μέλλον του καi χαράσ
σει όνεξίτηλα τάς γενικός γραμ
μάς, έντός των όποίων θά δια
δραματίση τού λοιπού δλην την 
έπίγειον ζωήν του. 

'Όπως όκριβώς προκύπτει 
· καi έκ των όρφικών στίχων:

«έμοιρίδιοι πάσης μοίρης ση
μάντορες όντες θνητών όν
θρώπων θείην διέποντες όταρ
πόν» κατά τους όποίους «ol
όστέρες όρίζουν τό πεπρωμέ
νον, σημαίνοντες τήν μοίραν
καί ρυθμίζοντες τήν ζωήν των
όνθρώπων».

Όρωμένη ύπ' αύτό τό πρί
σμα τού ντετερμινισμού η τού
φαταλισμού ή 'Αστρολογία
άναμφιβόλως προκαλεί άντι
δράσεις είς τόν μή έμβαθύνον
τα είς αύτήν όναγνώστην, καi ϊ
σως άπορων νά όνερωτηθ6:

«Είναι ό ανθρωπος μιά άπλη
μαριονέπα, τού όποίου τά νή
ματα της ύπάρξεώς του τά κι
νούν όόρατοι δυνάμεις, όνεξάρ
τητοι άπό τήν θέλησίν του; Kai
ή έλευθερία της βουλήσεώς
του πού είναι;»

Ή 'Αστρολογία, κλάδος των 
άποκρύφων καλουμένων σήμε
ρον έπιστημών, συμπληρούται 
καί έρμηνεύεται μέ την θεω
ρίαν της έξελίξεως, της μετεν
σαρκώσεως καi τού νόμου της 
όνταποδόσεως η τού όντιπε
πονθότος, η της αίτίας καi τού 
άποτελέσματος (ΚΑΡΜΑ), 
άσπαζομένας καi άποδεκτάς ύφ' 
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· δλων τών άρχαίων «Μυστη
ρίων».

· Η άνθρωπίνη δε ψυχή, εΤναι
κατά τους μεμυημένους εlς αύ
τάς «δαίμων πεπτωκώς», έγ
κλεισθείς εlς την φυλακην της 
ϋλης καί ώς έκ τούτου πλάνης 
καi μέτοικος έπί γης, με περιω
ρισμένην θέλησιν καi έλευθε
ρfαν βουλήσεως. 'Όμως, δσον 
καί όν μοιραίως περιπλανάται 
μακρόν τοϋ κόσμου τών αlω
νίων άξιών, δεν παύει έν τού
τοις νά φέρη, έν σπέρματι, την 
έσωτερικην συνοχην καί νά έχη 
την όρμέμφυτον τάσιν rrρός αύ
τόν. 
Πράγμα τό όποίον έπιτυγχάνει 
βαθμηδόν διά της έξελίξεώς 
του, διά μέσου άλλεπαλλήλων 
μετενσαρκώσεών του. Εlς κάθε 
μετενσάρκωσιν δίδονται, καρμι
κώς, εlς τόν «πεπτωκότα (αύ
τόν) δαίμονα» τόσοι έμπειρίαι 
καί εύκαιρίαι ν· άνανήψη έκ τοϋ 
πνευματικοϋ του ληθάργου, δ
σαι άκριβώς -έξ ίδίας πάντοτε 
ύπαιτιότητος- at προηγούμενα, 
ένσαρκώσεις του, τοϋ έπιτρέ
πουν νά έχη. Έξ οδ καi, ή ρήσις 
τοϋ Πλάτωνος: «Αίτία έλομέ
νου, Θεός άναίτιος». 

Ό άνθρωπος, πλασθείς 
«κατ είκόνα καί όμοίωσιν» τοϋ 
Γεννήτορός του, έχει θείον την 
καταγωγην καί δταν άνεύρη τόν 
πραγματικόν 'Εαυτόν, τόν άμιγη 
η ούράνιον ΑΔΑΜ καί ένωθη 
μαζί του, τότε καμμία άστρικη 
έπιρροη δεν δύναται πλέον νά 
τόν έξουσιάση η έπηρεάση. 

Κατά την ώραίαν δε πλατω
νικην εlκόνα, ό άνθρωπος εΤναι 
φυτόν, τό όποίον έχει την ρfζαν 
του όχι εlς την γην, άλλά εlς 
τόν ούρανόν, άπό του όποfου 
κατέρχεται ό χυμός της άλη
θοϋς ζωής. 

Άπό έκεί φωτίζεται ό νοϋς 
τοϋ άνθρώπου διά της άλη
θείας καί άπό έκεί κατευθύνον
ται αt πράξεις του πρός τό 
'Αγαθόν. Κάθε δμως άπόκλισις 
άπό της πνευματικής ζωής, που 
έπίκεντρον καi πηγη ζωής εΤναι 
ό Θεός, μοιραίως παρεμποδίζει 
καί την άρμονίαν της ύπάρξεώς 
του καi προκαλεί την θλιβερόν 
πλέον πτώσιν του. 
Kai συνοψίζομεν: 

Κατά την Άστρολογίαν ή 
άπωτέρα ΑΛΗΘΕΙΑ εΤναι ή ϋ
παρξις 'Ενός καί μόνου Θεοϋ, 
τοϋ ύπερτάτου Ήλιακοϋ Θεοϋ. 

1 . Ή λατρεία άλλωστε τοϋ 
ήμετέρου ήλίου θεωρουμένου 
ώς άμυδρδς άπεικονίσεως τοϋ 
ύπερτάτου 'Όντος η τοϋ ύπερ
τάτου Ήλιακοϋ Θεοϋ, άπετέλει 
πίστιν καi λατρείαν τόσον εlς 
τους πρωτογόνους λαους της 
άρχαιότητος δσον καi εlς τους 
προηγμένους. 

Τοιουτοτρόπως εlς την άρ
χαίαν Αϊγυπτον, ό ηλιος έλα
τρεύετο ταυτισθεiς πρός τόν 
θεόν Ρδ η 'Άμων καi ώς Άτον 
ύπό τοϋ ίδεολόγου άνθρωπι
στοϋ Φαραώ Άκενατόν (Υtοϋ 
τοϋ 'Ηλίου). 

'Επίσης έλατρεύετο καi ύπό 
τών Περσών, Βαβυλωνίων, 



1983 Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 245 

'Ασσυρίων, 'Ιαπώνων, Ρω
μαίων, 'Ίνκας καi λοιπών λαών 
τού παλαιού καi τού νεωτέρου 
κόσμου. 

Εlς την άρχαίαν 'Ελλάδα ό 
'Ήλιος έτιμδτο καi έλατρεύετο 
άλλοτε μεν ταυτιζόμενος πρός 
τόν Δία η τόν 'Απόλλωνα, άλ
λοτε δε τιμώμενος καi λατρευό
μενος ώς ϊδιος θεός, έκ παραλ
λήλου πρός έκείνους. 

Είς μερικούς πάλιν λαούς ή 
ήλιολατρεία διατηρείται μέχρι 
καi σήμερον. Εlς τούς άγγλοσά
ξονας καi γερμανικούς λαούς, 
πρός τιμην τού ήλίου, την Κυ
ριακην -άκόμη καi τώρα- την 
όνομάζουν Sanday η Sonntag. 
Ό 'Ήλιος ό κατανέμων, ό κα

ταυγάζων καi ζωογονών πάν 
εμψυχον έπi γης με τάς φωτει
νός, θερμογόνους καi ζωοδότι
δας άκτίνας του, ώς ητο φυσι
κόν εΥλκυσε τόν θαυμασμόν, τό 
σέβας καi την εύγνωμοσύνην 
τών άνθρώπων άπό τό λυκαυ
γές της ύπάρξεώς των. 

Ό όρατός ύπό τών όφθαλ
μών μας ηλιος δεν είναι παρά ή 
ύποτυπώδης άντανάκλασις τού 
Σώματός του· ol λοιποί πλανη
ται τά όργανα έκδηλώσεως καi 
ένεργείας Αύτού, σώματα καi 
αύτοi τών έπτά μεγάλων 'Αρ
χαγγέλων, άνεγνωρισμένων ύφ' 
δλων τών θρησκειών ώς τών 
έκτελεστών τών έπιθυμιών τού 
'Υψίστου. Ό ζωδιακός κύκλος 
είναι τό δριον με τό όποίον ό 
Θεός περιβάλλει την έπικρά-

τειάν Του, καi δπου έκεί 
έδρεύει ό «Φύλαξ τού Κατω
φλίου». Δι' έφαρμογης περαιτέ
ρω τού κυβερνώντος τό Σύμ
παν νόμου της όναλογίας ό 
όποίος όρίζει: «δ,τι είναι όνω 
είναι καί κάτω, καi δ,τι είναι κά
τω είναι καi όνω» ή 'Αστρολο
γία άνευρίσκει όμοιότητας συ
στάσεως καi λειτουργίας τού 
Σύμπαντος καi τού άνθρώπου. 
Τόν όνθρωπον, μάλιστα άποκα
λεί καi <ψικρόκοσμον» έν άνα
λογία πρός τόν «μακρόκοσμον», 
πού είναι τό πλανητικόν μας 
σύστημα· τόσον δε αύτό δσον 
καi ό όνθρωπος, περιβάλλονται 
ύπό αϋρας καi κατέχουν έπτά 
κέντρα ένεργείας καi έπαφης 
μετά τού δλου Σύμπαντος. 

Τοιουτοτρόπως. υπο της 
'Αστρολογίας τό άνθρώπινον 
ον μας παρουσιάζεται ώς εν 
πλανητικόν σύστημα έν σμικρο
γραφί9, ώργανωμένον καi έξε
λισσόμενον συνεχώς έν διηνε
κεί πάντοτε έπαφ6 πρός τό 
πρότυπον τού δλου συστήμα
τος. 

Έξ οδ καi ύφίσταται ή άδιά
κοπος έκείνη έναλλαγι1 καi σχέ
σις δυνάμεως μεταξύ άνθρώ
που, πλανητικού συστήματος 
καi Σύμπαντος, μέχρι τού ση
μείου ώστε παρατηρούντες είς 
μίαν δοθείσαv στιγμην τό στε
ρέωμα καi την έν γένει άστρι
κην διαμόρφωσίν του, νά δυνά
μεθα νά διατυπώσωμεν γνώ
μην έπi της ψυχικής ύφης καi 
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συστάσεως -έν γένει- τού κα
τά την στιγμήν έκείνην γεννω
μένου άνθρώπου. 

Ή προσεκτική λοιπόν παρα
τήρησις τού στερεώματος, προ
κειμένου νά δώσωμεν είκόνα 
προγνωστικήν έπi τού μέλλον
τος ένός άτόμου ώναμάζετο 
άπό της άρχαιότητος «ώροσκό
πησις» (άπό τό ώρα καi σκο
πεύω, πού σημαίνουν παρατη
ρώ προσεκτικά κάτι)· τό δέ 
άποτέλεσμα έκ της ώροσκοπή
σεως, «ώροσκόπιον». 

Τό ώροσκόπιον αύτό, μας 
λέγουν oi είδήμονες, άποτελεί 
δια τόν έρευνητήν της άληθείας 
όνθρωπον, τό μοναδικόν τεκ
μήριον έπi τού όποίου δύναται 
νά στηρίξη την βάσιν κάθε αύ
τογνωσίας καi αύτοβελτιώσεώς 
του, καθόσον, άπό την έξέτασιν 
καi την μελέτην τού ίδίου του 
ώροσκοπίου, ό όνθρωπος μαν
θάνει νά έρευνα καi νά άνακα
λύπτη τόν ίδιον, αύτόν τόν ό
γνωστον έαυτόν του. Μανθάνει 
ν· άναγνωρίζη «iδίοις όμμασι» 
πλέον τόσον τά προτερήματα, 
δσον καi τάς άδυναμίας καi τά 
άσθενη σημεία του· όπόταν, 
αύτοελεγχόμενος καi αύτοβελ
τιούμενος συνεχώς, πορεύεται 
πρός τά όνω, πρός τό φώς της 
γνώσεως της άληθείας, της μό
νης ίκανης νά τόν έλευθερώση. 
Κατά συνέπειαν, είς έκείνον 
πού πράγματι όλοψύχως καi εί
λικρινώς έπιθυμεί νά έργασθη 
δια την πνευματικήν άνάβλεψιν 
καi άνύψωσιν, μία τοιαύτη όπα-

κάλυψις δύναται νά τού πα
ράσχη μεγάλην διευκόλυνσιν, 
καθόσον τό έπακολούθημα θά 
είναι ή άντίληψις καi ή κατα
νόησις τού πεπρωμένου η τού 
νύν « Κάρμα» του, ώς εύνοήτου 
καi λογικού τιμήματος τό 
όποϊον όφείλει όγογγύστως ν· 
άκολουθήση μέ πλήρη έπίγνω
σιν της κάτωθι ρήσεως τού Μάρ
κου Αύρηλίου: «·Ό,τι αν σαι 
συμβαίνο τούτό σαι έξ αίώνος 
προκατεσκευάζετο». 

'Όταν δμως ό όνθρωπος 
φθάση είς αύτό τό ύψηλόν έπί
τευγμα ν· άποκρυπτογραφη καi 
νά έρμηνεύη τά σημεία τού 
στερεώματος καi νά δύναται νά 
γνωρίζη τά πραγματικά αϊτια 
της πτώσεως καi της δοκιμα
σίας του έπi γης, μανθάνει καi 
τόν τρόπον πώς ν· όποδε
σ μεύεται όπό την όστρικήν 
έπιρροήν. 1. 'Ισχύοντος όλλω
στε τού όποκρύφου άξιώματος 
δτι: «δταν είναι ώριμος ό μαθη
τής τότε παρουσιάζεται καi ό 
Διδάσκαλος». Γίνεται ενας λυ
τρωμένος, ενας φωτισμένος 
καi τότε αύτομάτως παύει νά 
κύπτη τόν αύχένα ώς δούλος 
ένώπιον της όδυσωπήτου 
όστρικης ελξεως καi όπώσεως, 
πού διέπουν συνεχώς την λοι
πήν όνθρωπότητα. Αύτός γίνε
ται πλέον κύριος καi συνεργά
της τών όστέρων, συγχρόνως 
δέ βαδίζει έπi της συντομωτέ
ρας ΑΤΡΑΠΟΥ, πρός την έλευ
θερίαν καi την λύτρωσιν έκ 
τών δεσμών της ϋλης. Kai 



1983 Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 247 

τοιουτοτρόπως παύει πλέον νά 
εΤναι «Της γης παίς καi τού 
όστερόεντος ούρανού» όλλ' ει
κών καi όμοίωσις τού Γεννήτο
ρός του, μέ όπειρον σοφίαν καi 
γνώσιν, δπως Αύτός. 

'Όταν κατ· αύτόν τόν τρόπον 

ότενίζωμεν την Άστρολογίαν 

όκουσίως έπαναφέρομεν εfς 
την μνήμην μας τούς έμπνευ
σμένους λόγους τού Ψαλμω
δού: «ΟΙ ούρανοi διηγούνται 
δόξαν Θεού, ποίησιν δέ χειρών 
αύτού όναγγέλλει τό στερέω
μα». (Ψαλμοί Δαυίδ ΙΗΊ. 

Krishnamurti 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 

Δρχ 100 

Βενετοϋ - Ίλαριωνος 

Φώς ατή v :.ι::\ τραπό 

Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόv Διαλογισμό 

Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροnούλου 
Ό Κομήτης (θέατρον ίδεώv) 

Δρχ 100 
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ΑΝ. BESANT 

CO Νόμος τού καθήκοντος 

Τό χαρακτηριστικό τού προ
χωρημένου πνευματικού άν
θρώπου, τού κατάλληλου νό εί
ναι όδηγός, δάσκαλος καi βοη
θός τών όλλων, είναι ή τελειn
ποίηση τών iδιοτήτων, πού ό 
σπουδαστής άγωνίζετ<Jι νό 
έκδηλώσει μέσα του. 'Εκτελεί 
τέλεια, αύτό πού έκείνος έκτε
λεί άτελώς. 'Ενσαρκώνει τό 
ίδανικό, πού ό σπουδαστής 
άγωνίζεται νό άναπαραγάγει. 
Ποιές είναι λοιπόν αύτές οί 
ίδιότητες πού σημαδεύουν την · 
πνευματική ζωή; 

Παντού γύρω μας βλέπουμε 
όνδρες καi γυναίκες σέ άναζή
τηση φωτός, άγωνιζόμενους γιό 
άνάπτυξη μέσα στην άμφιβολία 
καi τή σύγχυση. 

Σέ δλους καi στόν καθένα 
χωριστό άπ· δσους συναντάμε, 
όρίζουμε ενα καθηκον. Δέν 
ύπάρχει κανένας πού μπαίνει 
στόν κύκλο της ζωης μας, πού 
νό μην έχουμε κάποιο καθηκον 
άπέναντί του. Ό κόσμος δέν 
κυβερνάται στην τύχη. Δέν έρ
χονται τυχαία συμβάντα στη 
ζωή τών άνθρώπων. Τό καθή
κοντα είναι ύποχρεώσεις πού έ
χουμε. σ· αύτούς πού είναι γύ
ρω μας. Ποιό είναι τό καθηκον 
πού χρωστάμε στόν καθένα; 
Είναι ή συγκεκριμένη πληρωμή 

έκείνων τών χρεών, γιό τό 
όποία τόσες φορές έχουμε μι
λήσει: τό καθηκον τού σεβα
σμού καi της ύπακοης έκείνων 
πού είναι άνώτεροί μας, πάνω 
άπό μάς. Τό καθηκον της εύγέ
νειας, της καλωσύνης καi της 

έξυπηρέτησης αύτών πού είναι 
στό ϊδιο έπίπεδο με μάς. Kai τό 
καθηκον της προστασίας, της 
τρυφερότητας, της βοήθειας καi 

της συμπάθειας σε έκείνους 
πού βρίσκονται κάτω άπό μάς. 
Αύτό είναι καθήκοντα γιό δ
λους καi κανείς δεν πρέπει νό 
παραλείπει νό προσπαθεί νό 
έκπληρώσει τουλάχιστον αύτά. 
Γιατί χωρίς την έκπλήρωσή 
τους δεν ύπάρχει πνευματική 
ζωή. 

Άλλά, ακομη κι δταν έχουμε 
έξοφλήσει δλα τό χρέη, πού ό 
νόμος μάς έχει χρεώσει, δταν 
έχουμε έκπληρώσει δλες τiς 
ύποχρεώσεις, πού μάς έχουν 
έπιβληθεί άπό τή γέννησή μας, 
άπό τούς οίκογενειακούς δε
σμούς, άπό τό κοινωνικό μας 
περιβάλλον καi άπό τό έθνικό 
κάρμα, άκόμα καi τότε ύπάρχει 
όλλο ενα ύψηλότερο καθηκο� 
πού μπορούμε νό θέσουμε 
μπροστά μας, σόν φώς γιό νό 
φωτίζει τό δρόμο μας. 
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· Οταν ενας ανθρωπος έρχε
ται μέσα στόν κύκλο τiΊς ζωης 
μας, ας κυττόξοuμΕ ώστε στον 
φύγει όπό μάς νό εiνω καλύτε
ρος. 'Όταν ενας ανθρωπος γε
μάτος αγνοια έρχεται κοντό μας 
κι έμεις έχουμε γνώση, στον 
φύγει, ας Είναι πιό πληροφορη
μένος. 'Όταν μάς πλησιάσει ε
νας λυπημένος ανθρωπος, ας 
μοιραστούμε τή λύπη μαζί του 
γιό νά φύγει λιγότερο λυπημέ
νος. 'Όταν έλθει κάποιος όδύ
νατος κι έμεις εϊμαστε ίσχuροί, 
ός φύγει δυναμωμένος μέ τή 

δύναμή μας καi όχι ταπεινωμέ
νος άπό τήν ύπερηφάνειά μας. 
Παντού, ας εϊμοστε τρυφεροί 
καί ύπομονετικοί, εύγενικοί καi 
έξυπηρετικοi μέ τούς αλλοuς. 
Στήν καθημεριν11 μας ζωr1 νά 
μήν εϊμαστε τραχεις καί νά μήν 
προκαλούμε σύγχυση καi προ
βλήματα στους αλλοuς. 'Υπάρ
χει όρκετr) λύπη μέσα στόν κό
σμο. Ό πνευματικός ανθρωπος, 
ας είναι πηγή χαράς καi είρή
νι�ς. "Ας είναι ενα φώς στόν κό
σμο, γιό νό μπορούν σλοι νά 
βαδίζουν όσφαλέστερα, στον 
μπαίνουν στόν κύκλο της έπιρ
ροης του. 'Άς κρίνουμε τήν 
πνεuματικότητά μας όπό τό 
όποτελέσματό της στόν κόσμο 
καi ας φροντίσουμε, ώστε ό 
κόσμος νά μπορέσει νά γίνει 
όγνότερος, καλύτερος καi εύτu
χέστερος. 

Γιατί βρισκόμαστε έδώ, αν 
οχι γιά νά βοηθούμε ό ενας τόν 
αλλον, νά όγαπάμΕ ό ενας τόν 

όλλον, νά εμψυχώνουμε ό ενας 
τόν αλλον; Ό πνευματικός αν
θρωπος πρέπει νά είναι ενας 
Σωτήρας της όνθρωπότητας, η 
ενας πού νά εμποδίζει τήν εξέ
λιξη τών συνανθρώπων του 
γεμίζοντάς τους όπογοήτευση; 

Προσέξτε, πώς ή επιρροή 
σας επηρεάζει τούς αλλους. 
Προσέξτε Π<λ.Jς oi λόγοι σας 
επηρεάζουν τή ζωή τους. Ή 
γλώσσα σας πρέπει νά είναι 
εύγενική, γεμάτη άγόπη. Καμ
μιό προσβολή, κουτσομπολιό η 
σκληρότητα η καχυποψία δέν 
πρέπει νά μολύνει τά χείλη αύ
τού πού όγωνίζεται νά γίνει 
φορέας της πνευματικής ζωης. 
Ή δυσκολία βρίσκεται μέσα 
μας καi όχι έξω όπό μάς. 

'Εδώ, μέσα στή ζωή μας καi 
μέ τι1 διαγωγή μας πρέπει νά 
γίνει ή πνευματική έξέλιξη. 
Βοηθάτε τούς όδελφούς σας 
καi μήν είστε σκληροί μαζί 
τους. Σηκώστε τους στον πέ
σουν καi μήν ξεχνάτε, αν στέ
κεστε σήμερα, μπορει καi σεις 
νά πέσετε αϋριο καi νά χρειά
ζεσθε τή βοήθεια κάποιου όλ
λοu γιά νά σηκωθειτε. 

Oi Γραφές λέγουν στι ή Καρ
διά της Θείας Ζωης είναι 'Άπει
ρη Συμπάθεια. Σuμπόσχων, λοι
πόν, πρός τούς αλλοuς πρέπει 
νά είναι ό πνευματικός όνθρω
πος. 'Άς δώσουμε κι έμεις 
στους συνανθρώπους μας, στό 
φτωχό μας μέτρο, μέ τά μικρά 
κύπελλα της όγόπης μας, μιά 
σταγόνα άπό τόν ώκεανό της 
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συμπάθειας, μέσα στόν όποίον 
είναι βαπτισμένο όλόκληρο τό 
σύμπαν. Ποτέ δεν θά κάνετε 
λάθος βοηθώντας τόν άδελφό 
σας καi βάζοντας τiς δ1κές σας 
άνάγκες ϋστερα άπό τίς δικές 
του. 

Αύτό καi μόνον είναι άληθι
νή πνευματικότητα. Πνευματι
κότητα σημαίνει άναγνώριση 
τοϋ ένός Έαυτοϋ σε δλους. Ή 
ζωή τοϋ πνευματικού άνθρώ
που είναι κάτι περισσότερο άπό 
άλτρουϊστική. Πρέπει νά ζεί 
ταυτισμένος με δ,τι ζεί καi κι
νείται. Δεν ύπάρχει «άλλο» σ· 
αύτό τόν κόσμο. 'Όλοι εϊμαστε 

ενα. Καθένας είναι μιά ξεχωρι
στή μορφή, άλλά ενα πνεύμα 
κινείται καi ζεί μέσα σε δλους. 

'Αποφασίστε σωστά, καi μην 
έχετε κανένα φόβο στην καρ
διά σας. Μπορεί νά κάνετε λά
θη, μπορεί νά πέσετε ξανά καi 
ξανά, άλλά σύντομα θά βρεθεί
τε στό δρόμο γιά την αίώνια εί
ρήνη. 

"Ας ιΊφοσ1ωθοϋμε στην 
'Υπέρτατη 'Αγάπη. "Ας άναγνω
ρίσουμε την ένότητά μας με δ
λους τούς άλλους. 'Έχοντας 
άποφασίσει σωστά, παρά τiς 
άδυναμίες καi τά σφάλματά 
μας, ύπάρχει ή ύπόσχεση της ϊ 
διας της 'Αλήθειας: δτι σύντομα 
θά μάθουμε τό Καθήκον μας 
καί θά βαδίσουμε πρός την Εί
ρήνη. 

ΜΕΤ. Παν. Παπασλ1ώτη 
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ΑΪΤΑ ΠΑΝΚ 

ΤΑΑΡΑ 

Ή Τάαρα, ητανε ή θρησκεία 
τών όρχαίων Έσθονών. Ό 
ναός της ητανε ή ϊδια ζωντανή 
φύση. Λάτρευαν τήν Τάαρα στά 
ίερά όλση τών ξέφωτων, πού 
περιτριγυρίζονταν όπό βελανι
διές καi άλλα δέντρα. Σ' αύτό 
έμοιαζ';)ν μέ τούς Δρυίδες μέ 
τούς όποίους πιθανόν νά συν
δέονταν. 

Στό 1ερό όλσος βρισκόταν 
μιά στρογγυλή πέτρα πού συμ
βόλιζε τό αύγό τού σύμπαντος: 
Πάνω σ· αύτή έκαιγε ή ίερή 
φλόγα <γιουριτούλι>. Οί Τάργ
κετ της Τάαρα -oi Σοφοί της 
Τάρα- ητανε διορατικοί καi έμ
πειροι στή χρήι;:�η τών θερα
πευτικών φυτών. 'Έβλεπαν δλη 
τή φύση γεμάτη άπό προστα
τευτικά πνεύματα. Κάθε άν
θρωπος, κάθε δέντρο, κάθε 
πουλί η ζώο είχε τό πνεύμc 
πού τό προστάτευε. 

Τάαρα σημαίνει ή άνατολή 
τού πνεύματος καi μέσα άπό τά 
Χάρκας της πνευματικής άνά
πτυξη� τήν όνοδο τού άνθρώ
που πρός τήν μακαριότητα. Ό 
ϊδιος συμβολισμός διακρίνεται 
καi στό μύθο τού 'Άνθους της 
Φτέρης, <Σοναγιαλόϊς> πού 
βρίσκεται τήν ήμέρα τού Γίααν, 
στiς 24 'Ιουνίου, τή νύχτα τού 

Μεσοκαλόκαιρου. ΕΤναι δμοιος 
μέ τό συμβολισμό τού Λωτού. 
Αύτός πού βρίσκει τή Σοναγιαλ
όϊς, βρίσκει τήν εύτυχία καi τή 
μεγαλύτερη γνώση καi καταλα
βαίνει τή Φύση -τά πουλιά καi 

τά ζώα, τόν ψίθυρο τού άνέμου 
άνάμεσα στά δέντρα. 

Ή θρησκεία της Τάαρα περι
λάμβανε έπίσης τήν ίδέα της 
μετενσάρκωσης. Μετά τήν έπί
γεια ζωή τό πνεύμα ζεί γιά λίγο 
στή Μανάλα η Τουνέλα καi έκεί 
πεθαίνει γιά νά ξαναγεννηθεί 
στή γη. 

Ύπηρχε άκόμη ενας άριθμός 
θεών πού προσωποποιούσαν 
τούς νόμους της φύσης. Ή Μη
τέρα Γη, ητανε iερή, δπως καi ό 
ούρανός μέ τόν 'Επουράνιο Πα
τέρα. Ό Βανεμιούϊν. ητανε ό 
θεός της μουσικής. 'Όταν έπαι
ζε τή λύρα του ή Φύση άφυπνι
ζόταν καi ό,Jχιζε νά τραγουδάει 
καi ή καρδιά τών άνθρώπων 
εύφραίνονταν. 

Ό Κάλεβιπογκ, ητανε ό μυ
θικός βασιλιάς τών Έσθονών. 

Καθόταν σ· ενα λευκό όλογο, 

φυλάγοντας τήν πύλη της κόλα

σης για λογαριασμό τού Βεναί

σα Ιζετάρκα, τού Σοφού, για να 

μή μπορεί νά βγεί ό διάβολος 

καi να κυριέψει τή γη. Άλλα 
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πάνω άπ' δλους αύτους τους 
θεους καi f\ρωες, ήτανε ή Τάα
ρα, ό Μεγάλος Θεός τοϋ Μεγά
λου Γνωστού 'Άγνωστου, που 
έννοεiται μόνο πνευματικά. 

Ό δρόμος της Τάαρα έναρ
μονίζεται με δλες της θρη
σκείες καi τiς φιλοσοφίες, γιατί 
εΤναι μέρος της φύσης καi δεν 
άποκόβεται άπό τίποτα. 'Όλα τό 
ζωντανά -τό δέντρα, τό άνθη, 
ή χλόη, τό πουλιά καi τό ζώα-

τό μικρότερα πλάσματα μέχρι

τό μεγαλύτερα άστρα μέσα

στόν άπέραντο κόσμο εΤναι Ιε

ρά, γιατi ή Τάαρα πρέπει νό λέ

γεται δτι συμβολίζει τη θεία 
'Αγάπη που άποκαλύπτεται στη 
Φύση καi ατό Σύμπαν. 

Ή "Αϊτα Πάνκ εiναι Έσθονή, μέλος τής 
0.Ε. Ζεί στήν Αύστραλία. 

Μετάφραση ΣΧ 

Τό περιοδικό έλευθέρος σκέψεως 

11/ΛΙΣΟΣ" 

Δραγατσανίου 6, Τηλ, 324.6837, ώpαι 9,30-12,30 

nλr"Ιν Σαββάτου 

Οι τόμοι 1956 - 1970 tχουν έξαντληθεί, 
Έχουν όμως έκδοθι'Ί έπιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξ/'Ίc;: 
Τόμος έπιλογής ,περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961. 
Τόμος έπιλογιiς περιεχομένων τόμων τετραετίας 1 962 - 1965

'Εκαστος τόμος έnιλογης, δεμένος δρχ. 400 
Τόμος έnιλογής πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ, 500 

)) )) )) )> )> χαρτόδετος δρχ, 400 
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, έκαστος δρχ. 250 
οι τόμοι 1977 - 1982, χαρτόδετοι, fκαστος δρχ. 300 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δραχμtς 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμtς 400 

Έθελοντικώς Δραχμtς 500 
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21.1.61. Εiναι πολύ εύκολώτερο νά διατυπώνη κανείς έρωτήσεις, 
παρά νά δίνη άπαντήσεις. Μέ τή διατήρηση οlκιακών ζώων 6 όν
θρωπος βοηθεί την έξέλιξη τών νεωτέρων άδελφών του -τών 
ζώων- μέ την άγάπη του σ' αύτά καί την καλωσύνη πού τούς 
δείχνει. "Ορθώς βεβαίως παρατηρείτε δτι γεννώνται πολλά προ
βλήματα, δύσλυτα, δπως εΤναι ή διατήρηση πολλών νεογνών. Δύ
σκολο νά δώση κανείς την όρθή λύση. Κανείς δέν εΤναι τέλειος, 
άλλά δση λιγώτερη σκληρότητα δείχνει, τόσο καλύτερο εΤναι. Καί 
δσα λιγώτερα πτώματα ζώων τρώγει, τόσο καλύτερο εΤναι <Ιατρι
κώς καί άποκρυφιστικώς>. 'Όλη ή ζωή εΤναι ή πάλη γιά τό καλύτε
ρο. Τό τέλειο θά ε,\θη άργότερα, μέ τόν καιρό του. "Ας μή άπο
κρούωμΈ τό καλύτερο, έπειδή δέν μποροCιμε, πρός τό παρόν, νά 
φθάσωμε τό τέλειο. 

5.2.61. Δέν θό πρέπει νό εχωμε πολλές άπαιτήσεις άπό τούς όλ
λους, καί τότε δέν θό δοκιμάζωμε άπογοητεύσεις. "Από τόν έαυτό 
μας θά πρέπει νά εχωμε πολλές άπαιτήσεις. 

4.6.61. Πώς θό καλλιεργήσουμε άποτελεσματικό την παγκόσμια 
άδελφότητα, δταν δέν την πραγματοποιοCιμε στόν κύκλο μας; · Η 
έφαρμογή εΤναι τό σπουδαιότερο. Σ' εναν κόσμο τόσον διαποτι
σμένον άπό τή μισαλλοδοξία, καί ή άπλή διδασκαλία εΤναι καί αύτή 
κάτι, πού δέν πρέπει νό παραλείπεται. 

4.6.61. Ή άποχrΊ άπό τό οίνόπνευμα καi την πτωματοφαγία δέν 
εΤναι παρά μιά προϋπόθεση πού πρέπει νό την άκολουθήσουν 
πολλά όλλα, γιό νό φθάση ό όνθρωπος σ' ενα ύψηλότερο πνευμα
τικό έπίπεδο. Διαφωνώ στη σκέψη δτι 6 θεός εΤναι τό όπειρο καλό 
καί τό όπειρο κακό. Θό έλεγα μδλλον δτι 6 Θεός εΤναι πέραν του 
καλοCι καί του κακοCι. 

14.8.63. 'Ενδέχεται τό σύμπαν νό εΤναι ψευδαίσθηση. Άλλ' έπί 
του παρόντος έμεϊς μέσα σ· αύτη την ψευδαίσθηση ζοCιμε καί άν
τλοCιμε την ϋπαρξή μας. 'Όσα συμβαίνουν στό όνειρο εΤναι στό ό
νειρο πραγματικά. Μόλις άφυπνισθοCιμε, τότε διαλύονται. 

25.1.65. Δέν εΤναι Θεόσοφος δποιος έπιθυμεϊ νό έξαγοράση η νά 
καταδυναστεύση η καi νό έπηρεάση συνειδήσεις. Ή συνείδηση 
εΤναι ίερή καί πρέπει νό εΤναι πλήρως έλευθέρα νά διαμορφώνη τό 
περιεχόμενό της κατά την κρίση της, χωρίς ούδένα έπηρεασμό. 
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20.9.65. Ό χρόνος μεταξύ δύο ένσαρκώσεων λένε οτι διαφέρει 
κατά περίπτωσιν. Γιό τούς άνεξέλικτους είναι βραχύτερος καi γιό 
τούς έξελιγμένους μακρύτερος, διότι περισσοτέρα είναι γι' αύτούς 
ή πειρα πού συγκεντρώθηκε, ή όποία πρέπει νό άφομοιωθη. Συνε
πώς πρέπει νό τόν ύπολογίσουμε άπό 5 μέχρι 500 έτών. Ή συ
νάντηση προσφιλών ύπάρξεων νομίζω οτι είναι πάντοτε έφικτή, 
όφειλομένη στή φαντασία έκάστου. Κάτι παρόμοιον μέ τό όνειρον, 
κατά τό όποιον τό πάντα είναι έφικτό καi ζωντανά. Νομίζω οτι ή 
μεταξύ δύο ένσαρκώσεων ζωή είναι παρομοία της έν όνείρ� 
ζωης. 

20.6.66. Στήν «Είσαγωγή στή Θεοσοφία» έκτίθενται ol Θεοσοφι
κές άπόψεις. Σημασία έχουν οσες έχουν άντίκτυπο στην πρακτική 
ζωή. Συνεπώς, εϊτε του Ήλιακου Λόγου, εϊτε του Κοσμικου Λό
γου, άκτίνες η σταγόνες εϊμεθα, ενα καi τό αύτό καi άδιάφορον. ΟΙ 
ψυχές τών νεκρών νό έρχωνται στους πνευματιστικούς κύκλους, 
μή τό πιστεύετε καί διαβάστε τi γράφει ή Μπλαβάτσκυ στό «Κλει
δί της Θεοσοφίας». Δεν κατεβαίνουν τό φωτεινό πνεύματα στη γη. 
Ό καθαρός όνθρωπος μπορει ν' άνέβη στόν φωτεινό κόσμο τών 
πνευμάτων, εϊτε γιό πάντα, άπολυτρούμενος, εί'τε προσωρινώς νό 
έχη έλλάμψεις. 

9.6.68. Φρονώ οτι ό φανατισμός είναι πάντοτε κακός. 'Όταν ύπάρ
χη κατανόηση, δεν χρειάζεται φανατισμός. Ό φανατισμός ύπαγο
ρεύει τή μισαλλοδοξία, τή μονομέρεια, τήν άποκλειστικότητα. 'Ενώ 
ή κατανόηση έτrιβάλλει την έπιείκια, τή συνεργασία, την άδελφική 
διάθεση. Ό φανατισμός όδηγει στόν έγωϊσμό, ένώ ή κατανόηση. 
στή συνεργασία καi τήν έξυπηρέτηση της όλότητας. 

28. 7 .68. Δεν συμφωνώ οτι τό σπουδαιότερα φιλοσοφικό πνεύμα
τα ύπηρξαν έπιζήμια στήν άνθρωπότητα η οτι πλειστοι έκ τών φι
λοσόφων δεν ύπηρξαν πρωτοπόροι στόν καιρό τους, ϊσως καi σέ 
ολους τούς καιρούς. Οϋτε «έξουσίασαν» ol φιλόσοφοι τiς τύχες 
της άνθρωπότητος. Οί πλειστοι έζησαν παράμερα. Συνεπώς δεν 
είναι οί φιλόσοφοι ύπεύθυνοι γιό τά κακά τά όποια πράγματι έγι
ναν άπό τούς έξουσιάζοντας, παρερμηνευτές, ίεροεξεταστές, κλπ. 

27.12.68. Τό έρώτημά σας είναι συνηθέστατο καi γίνεται άπό 
πολλούς. Άφου ή ψυχή είναι σπινθήρας της ένιαίας φλόγας, διατί 
ύποβάλλεται στήν διαδικασία της δι' άλλεπαλλήλων ένσαρκώσεων 
έξελίξεως; Διατi τό «πνευμα-ψυχή» φυλακίζεται είς τήν ϋλην, ώστε 
διά της έξελίξεως νό άπελευθερωθη; Είναι ό καθολικός Νόμος, 
πού συμβολίζεται μέ τήν «πτώση τών πρωτοπλάστων». Ή άπορία 
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διαλύεται έόν έννοήσωμε την καθολικότητα του Νόμου της περιο
δικότητας, του Νόμου της έπαναφορός, του Νόμου της έναλλαγης 
Άνεκδηλώτου καi 'Εκδηλώσεως, έκπνοης καi είσπνοης <'Όρο καi 
σελ. 138 Είσαγωγή στη Θεοσοφία>. Αύτή είναι ή λειτουργία του 
Σύμπαντος. Τό «διατί» όνήκει στόν όνθρωπομορφικό κόσμο της 
'Εκδηλώσεως. 

(Συνεχίζεται στό προσεχές τευχος) 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Ει'μεθα �Υπεύθυνοι 

Τούς ψυχοπνευματικούς κρα
δασμούς των έσωτερικών μας 
άνησυχιών μέ τό Θεολογικό 
Λεξιλόγιο τούς όνομάζομε 
«Ύπερβατικότητες» ιϊ φωνή 

του Θεου πού μός καλει κοντά 

του. 
Σύμφωνα μf τiς ψυχοβιολο

γικές μας καταβολές, ρίζες καi 
κλήσεις, έμεις πλάθουμε τα 
έρωτήματα καi τiς όπαντήσεις 
των πού έκφράζουν τα έπιθυ
μητά μας είς την πνευματική 
μας ποιότητα. 

Ή έπιστημονική έρμηνεία 
των τοιούτων μός λυτρώνει 
άπό τiς αύταπάτες μας καi μέ 

τό φως της ψυχολογίας μός 

βοηθό να βγουμε όπό τό έσω

τερικό μας σκοτάδι ... 
Τό φως δμως της ΠΑΡΑΨΥ

ΧΟΛΟΓΙΑΣ, πού σκοπει να 
βοηθι1ση τόν ανθρωπο πώς να 
έξηγη καi όρθώς να τιμονεύη 

τόν · Εαυτό του, θα πρέπει νά 
βρίσκεται μέσα στα θεια 
κηρύγματά μας, ώς άποδοτική 
βοήθεια στόν ανθρωπο. 

Μάλιστα σήμερα, δπου πολ
λά έχθροψυχικα κηρύγματα 
προσφέρουν τiς άμφιβολίες του 
σκεπτικισμου καi πολλαπλασιά
ζουν την δυστυχία του άνθρώ
που. 

Kai προβληματίζεται πώς νά 
συνεχίση την πορεία της ζωής 
του. Για τουτο πρέπει να του 
δίδουμε κάθε βοήθεια καi άγά
πη ώς τροφή της ψυχής του. 

Ώς χριστιανοί πρέπει να πι

στεύωμε δτι για την δυστυχία 

των γύρω μας εϊμεθα ύπεύθυ

νοι, αν δεν τούς δίδομε την 
δέουσα όγάπη, πού είναι τό κύ
ριον νόημα του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ. 
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C
H έορτη τού Λευκού Λωτού 

(Της Θεοσοφικης 
C
Εταιρίας έν 

C
Ελλάδι)

Μετά της συνήθους σεμνό
τητας έορτάσθη καi έφέτος έν 
'Αθήναις είς τά γραφεία της 
Θεοσ. 'Εταιρίας την 12 Μαίου 
(άντi στiς 8 λόγ� τού Πάσχα), 
ή έορτη τού Λευκού Λωτού. Τά 
μέλη προσεκόμισαν, ώς συνή
θως, όλίγα ανθη είς μνήμην της 
Ε.Π. Μπλαβάσκυ. Πρώτος έλα
βε τόν λόγον ό Πρόεδρος της 
0. Έτ. έν 'Ελλάδι άδ. Κωστής
Μελισσαρόπουλος, ό όποίος
άνέγνωσε την όμιλία την όποία
έκαμε κατά την έορτη τού Λευ
κού Λωτού πρiν άπό 30 χρόνια;
στiς 8 Μαίου 1953 καi ή όποία
είχε δημοσιευθεί στό Β' τεύχος
τού ΙΛΙΣΟΥ σελ. 123 τού
1956. Την άναδημοσιεύουμε έν
συν!Ξχείι;ι.

'Ακολούθως έμίλησε ή άδ. 
Έλισάβετ Λουδάρου, είπούσα 
μεταξύ αλλων, δτι ό Franz Har
tmann, στενός συνεργάτης της 
Ε.Π. Μπλαβάσκυ γράφει μετά 
τόν θάνατό της είς ενα άγγλικό 
περιοδικό, δτι ή Μπλαβάσκυ 
δέν ύπηρξε οϋτε μιά άγία, δπως 
την παριστάνει μιά μερίδα 
έρευνητών, άλλ' οϋτε καi ενα 
δαιμόνιο, δπως θέλουν νά την 
έμφανίσουν οί άντίπαλοί της. 
"Ηταν μιά πολύ όνθρώπινη ϋ
παρξη μέ ώραiΈς χαρακτηριστι
κές ίδιότητες. Ή διδασκαλία 
της, καθαρώς έσωτερική, ηταν 

την περίοδο έκείνη ενας όπηγο
ρευμένος καρπός διά τούς ψευ
τομυημένους καi βιαστικούς. Τά 
δσα έγραψε της τά έδίδαξε ιϊ 
μετέδωσε ενα άνώτερο πνεύ
μα. Έάν αύτό τό πνεύμα ηταν 
τό άνώτερο έγώ της ιϊ κάποιος 
μύστης τού Θιβέτ δέν μπορού
με νά τό ίσχυρισθούμε μέ βε
βαιότητα. Ή Ιδία ή Μπλαβάσκυ 
λέγει δτι ενας μεγάλος όριθμός 
άπό τά γραπτά της της ύπηγο-

. ρεύθη σέ έγρήγορση, δηλαδη 
ένώ βρισκόταν σέ μιά κατάστα
ση μεταξύ όνείρου καi πραγμα
τικότητος. Μάς αφησε κληρο
νομιά ενα τεράστιο θησαυρό 
γνώσεων, ή μελέτη τού όποίου 
θά μάς βοηθήση είς την όναζή
τηση της όληθείας. 

Κατόπιν έλαβε τόν λόγο ό 
άδ. Κυρ. 'Αντωνίου είπών, με
ταξύ αλλων, δτι ή έπέτειος τού 
θανάτου της Ε.Π. Μπλαβάσκυ 
δεν είναι μόνο μιό έορτη μνη
μοσύνου, άλλά συγχρόνως καi 
μιά εύκαιρία διά μία κοινη συ
νάντηση τών όπανταχού τού 
κόσμου Θεοσόφων, χωρίς διά
κριση φυλής, πίστεως, φύλου, 
τάξεως ιϊ χρώματος. Σκοπός αύ
της της προσεγγίσεως, πού γί
νεται σέ παγκόσμια κλίμακα, εί
ναι νά διατρανώσουμε, διά μιά 

· όκόμη φορά, την πίστη καi την
άγάπη μας είς τό πνευματικό
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Ιδεώδες της Θεοσοφίας. 'Ένας 
έκ τών σκοπών που έτέθησαν 
μέ την ϊδρυση της Θεοσ. 'Εται
ρίας εΤναι «ή έρευνα τών άνερ
μηνεύτων νόμων της φύσεως 
καi τών λανθανουσών δυνά
μεων τοϋ άνθρώπου». Δέν έπι
διώκω νό σάς ένθαρύνω εlς έ
ρευνα καi μελέτη τών άποκρύ
φων έπιστημών, άλλό νό σάς 
καταστήσω προσεκτικούς, διότι, 
καθώς νομίζω, ή έπιπόλαια 
άπασχόλησις τοϋ άνθρώπου μέ 
αύτές έγκυ μονει κινδύνους διό 
τό σώμα καi την ψυχή. "Ας έ
χουμε όδηγό την θεό 'Άρτεμιν 
καi άφετηρία τόν έξαγνισμό, διό 
νό δυνηθοϋμε μιό ήμέρα νό εί
σέλθουμε είς τό βασίλειο τοϋ 
φωτός. 

Έν συνεχείς_1 έλαβε τόν λό
γον ό άδ. Χρισ. Καμαρωτάκης, 
άναγνώσας μιά μικρή όμιλία 
τοϋ άδ. Γεωργίου Σιβρη, άπου
σιάζοντος στό έξωτερικόν. Ό 
ομιλητής έν άρχd άνέφερε όλί
γα περί τών συμβόλων καi ύπε
στήριξε δτι κρύβουν ύψηλές 
ύπερβατικές άλήθειες, πού συν
δέονται μέ τή Θεότητα καi την 
πνευματική φύση τοϋ άνθρώ
που. Διά τοϋτο όφείλουμε νά 
διαλογιζόμεθα έπi αύτών, έάν 
θέλουμε νά διεισδύσουμε είς 
τό βαθύτερο νόημά τους καi 
συλλάβουμε τό έσωτερικό τους 
περιεχόμενο. 'Ένας άρχαιος δι
δάσκαλος είπε: «Διό τών συμ
βόλων, πρός τό φώς». Ή Ε.Π. 
Μπλαβάσκυ, της όποίας την 
μνήμην τιμοϋμε σήμερα, δέν 

συνέδεσε τυχαίως τό Λευκό 
Λωτό μέ την έπέτειο τοϋ θανά
του της. Θέλησε νά παρομοιά
σει την πορεία τοϋ φυτοϋ αύ
τοϋ μέ την πορεία της ψυχής, 
πού ξεκινά άπό τή λάσπη πρός 
τό φώς καi μας δείχνει τήν 
έσωτερική έξέλιξη τοϋ άνθρώ
που. Ό λωτός είναι τό Ιερό φυ
τό τοϋ Μπράχμα, σύμβολο της 
δημιουργικής δυνάμεως της 
φύσεως. 'Επίσης είναι σύμβολο 
τοϋ Θεοϋ Νεφέρτεμ, υ1οϋ τοϋ 
μεγάλου θεοϋ Ρα τών Αfγυ
πτίων. Ό μυούμενος εfς τό Μυ
στήρια παρουσιάζεται λέγων. 
«'Ανίσταμαι ώς Νεφέρτεμ, πού 
είναι ό Λωτός». Στό Φώς της 
'Ασίας άναφέρεται δτι ενας σο
φός, πού έπεσκέφθη τόν 
Βούδδα βρέφος, είπε «'Ένας 
ούράνιος Λωτός άνθίζει, ενας 
Λωτός πού σάν τόν ηλιο φωτί
ζει μέ γνώση καi θερμαίνει μέ 
άγάπη τούς άνθρώπους». 

'Ακολούθως ή άδ. Καλυψώ 
Παναγιώτου είπε δτι στiς δύ
σκολες μέρες πού διέρχεται ό 
κόσμος άπό τό φόβο ένός όλο
κληρωτικοϋ πολέμου, τό πνεϋ
μα της άδελφότητος ας ένώση 
τούς άνθρώπους καi τά έθνη 
είς μίαν οίκογένειαν. "Ας έπωμι
σθοϋμε τό βαρύ αύτό καθήκον 
καi ός γίνουμε τό παράδειγμα 
πρός μίμησιν. 
Κατόπιν έλαβε τόν λόγον ό 'Αν
τιπρόεδρος Πολ. 'Άντζακας, ό 
όποιος άνέγνωσε ενα άπόσπα
σμα τοϋ Κρισναμοϋρτι σχετικά 
μέ τό Διαλογισμό. 
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Τέλος ή ώραfα αύτή έορτή 
έκλεισε με εvα άπόσπασμα άπό 

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

τή Μπαγκαβάδ Γκιτά, που άνέ
γνωσε ή άδ. Άντα Μπρούμη. 

Χρ. Καμ. 

Τό αvθος τού Λευκού Λωτού 

Τό όνθος τού Λωτού είναι ε
να ώραιότατο έξωτικό. άνθος, 
με πολλαπλούν συμβολισμόν, 
που χρησιμοποιήθηκε εύρύτα
τα, τόσον άπό τους Ίνδους σε 
θρησκευτικες παραστάσεις καί 
τελετές, δσον καί άπό τους άρ
χαίους Αίγυπτίους. 

Ό Λωτός είναι ενα φυτόν 
ύδροχαρές. Φύεται άφθόνως 
στίς όχθες τού Γάγγη, άπό τού 
όποίου λέγεται δτι μετεφέρθη 
κατά τήν άρχαιότητα άπό τους 
Αίγυπτίους ίερεις στiς όχθες 
τού Νείλου. Ίεροi οί ποταμοί, 
ίερόν καί τό φυτόν. Είς τους 
άρχαίους Αίγυπτίους τό άνθος 
τού Λωτού άποτελούσε σύμβο
λον τού άνατέλλοντος ήλίου, 
σύμβολον της γονιμότητας καί 
της εύκαρπίας, σύμβολον της 
αίωνίας νεότητος, άκόμη δε καi 
σύμβολον της Μετενσαρκώ
σεως. Ε ίς τάς έορτάς της 'Ί σι
δος καi τού Όσίριδος έχρησι
μοrτοιειτο εύρύτατα, καθώς καi 
σε έργα Αίγυπτιακης τέχνης, σε 
διακοσμήσεις Ναών, κιονοκρά
νων, τοιχογραφιών, άντικειμέ-

νων τέχνης καi ίδίως κοσμημά
των έκ χρυσού. Είς τάς ίνδίας 
κοσμει τάς παγόδας καi τά 
άγάλματα τών θεών. Οί ίνδικοi 
θεοi παρίσταται κατά την γέν
νησίν τους ξαπλωμένοι έπάνω 
σε άνθος λωτού. Είναι, λοιπόν, 
τό άνθος τού Λωτού συνυφα
σμένον με την ζωήν τών θεών. 

'Εάν άναζητήσωμεν φιλοσο
φικώτερους συμβολισμούς, θά 
άνατρέξωμεν είς τάς ίεράς Βέ
δας, τό πανάρχαιον ίερόν βι

βλίον τών 'Ινδιών καί τών 
Βραχμάνων, δπου άναγράφεται: 

«'Όπως τό άνθος τού Λω
τού, τού όποίου οί ρίζες είναι 
βυθισμένες στη λάσπη, άνοίγει 
τά πέταλά του στόν ηλιο, έτσι 
καi ή θεία ψυχή, φυλακισμένη 
στiς ύλικες μορφές, ύψώvεται 
πρός τό φώς της ύπέρτατης Σο
φίας». 

"Ας χρησιμοrτοιήσωμε τό 
συμβολισμό τού Λωτού γιά νά 
προσγειωθούμε. Kai είναι πάν
τα καλό νά πατάη κανείς στε
ρεά πάνω στη γη. 

Μέσα στη Θεοσοφική Έτάι-
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ρία άκοCιμε τά ώραιότερα πράγ
ματα για τον κόσμο του καθα
ρου αίθέρος, έκεϊ δπου ό ηλιος 
λάμπει καθαρός καi άμόλυντος, 
καi δπου τά 6νθη του Λευκοϋ 
Λωτου άνοίγουv πασίχαρα τά 
πέταλά τους στiς χρυσαχτίδες 
του. 

"Ας μή λησμονουμε δμως καi 
ας μή περιφρονουμε τή λάσπη, 
μέσα στην όποία βυθίζονται ol 
ρίζες μας. Τό ανθος του Λωτοϋ 
μπορεϊ νά 6νθισε η νά μην 6ν-
θισε άκόμη, άλλα οί ρίζες είναι 
πάντα βυθισμένες στη λάσπη. 
Δέν πρέπει νά περιφρονοϋμε 
τή λάσπη, δέν πρέπει νά nερι
φρονοϋμε τούς σπόρους πού 
δέν πέταξαν άκόμη βλαστούς, 
πού δέν 6νθισαν άκόμη λου
λούδι. 

Στη Θεοσοφική 'Εταιρία δέν 
υπάρχουν αγιοι. Μακάρι νά 
ύπηρχαν. Άλλα φοβοϋμαι δτι 
δεν ύnάρχουν δπως δέν ύπάρ
χουν πουθενά. 'Υπάρχουν δμως 
6νθρωποι μέ καλή θέληση. Kai 
αύτό δέν είναι άσήμαντο. Δέν 
άπέβαλαv άκόμη τά πάθη τους, 
δσοι έρχονται στη Θεοσοφική 
· Εταιρία, άλλα μερικοί τά πε
ριώρισαv. Δέv έκυριάρχησαν
άκόμη έπάνω στον κατώτερον
έαυτό τους τά μέλη της Θεοσο
φικης 'Εταιρίας, άλλα μερικά
τον έχαλιvαγώγησαν κάπως,
κατά τό μέτρον τοϋ δυνατοϋ.

Τ ά cιλματα στην έξέλιξη δέν 
είναι εϋκολα, ϊuως οϋτε καi δυ
νατά. "Ας μην εϊμαστε άνυrτόμο
νοι. Kai πρό παντός ας μην εϊ-

μαστε άνυπόμονοι για τούς όλ
λους. "Ας γίνουμε αύστηρότεροι 
για τούς έαυτούς μας, άλλ' 
έrτιεικέστεροι για τούς 6λλους. 

ΟΙ όνθρωποι δέν γίνονται 
όγγελοι άπό τι1 μια στιγμή στην 
όλλη. Χρειάζεται μακρά καi συ
νεχής προσπάθεια. Τό όνθος 
τοϋ Λωτοϋ δέν άνθίζει άrτό τή 
μια στιγμή στην όλλη. Χρειάζε
ται νά τρέξουν πολλά νερά 
στον Ίερό Γάγγη, ως που νά 
άνθίση ό Λωτός. Άλλα θ' άνθί
ση, κι· αύτό είναι βέβαιον. Kai 
είναι rταρηγορη1 ικόν. Kai είναι 
μία δυνατή έληίδα. 

"Ας μή μας άπεληίζουν οί 
άτέλειες, ας μ11 μας άπογοη
τεύουν οί γι1ινες προσκολλή
σεις. Οί ρίζες τοϋ Λωτου είναι 
βυθισμένες ατή λάσπη. "Ας τό 
δουμε σαν ψύχραιμοι rταρατη
ρηταi καi ός τό διαπιστώσουμε. 
Είναι μία πραγματικότης, άrτό 
την όποίαν δέ.ν μrτοροϋμε νά 
άrτοχωρισθοϋμε. Άλλα είναι 
έπίσης πραγματικότης ή δυνα
τότης νά άνθίση μέσα μας ό 
Λωτός. Μία μέρα θά άνθίση. 
Kai ιi ήμέρα αύτή είναι στό χέ
ρι μας νά είναι κοντινή. 

Δέν πρόκειται νά γίνουμε 
άμέσως τέλειοι. "Ας άρχίσουμε 
δμως ηρεμc νά γινώμαστε 
διαρκώς καλύτεροι άrτό δ,τι εϊ
μαστε. Είναι καi αύτό κάτι, καi 
πρό παντός μια καλή άρχή. Δέν 
πρόκειται ν άποβάλουμε μέ 
μιας κάθε έλάττωμα τοϋ παρελ
θόντος. "Ας άρχίσουμε δμως μέ 
τό νά βλέπουμε τά έλαττώμοτό 
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μας, καi τότε θό θελήσουμε νό 
τό διορθώσουμε. Δεν πρόκειται 
π.χ. νό μην όργισθοϋμε ποτε 
πιά, γιατi τό ξέρουμε δτι κάθε

όργη εΤναι άδικαιολόγητη. Άλλ' 
ας προσπαθήσουμε νό όργιζό
μαστε δσο τό δυνατόν σπανιώ
τερα. Καi ας μη κρατάμε κακία. 
Πρό παντός αύτό. Νό μη κρα
τάμε κακία. Νό μην εϊμαστε 
μνησίκακοι, νό μη ζηλοτυπούμε 
τούς άλλους, νό μη ζηλοτυποϋ
με την εύτυχία τών άλλων. Νό 
εϊμαστε πρόθυμοι νό μοιρα
στούμε μαζί τους τiς χαρές μας 
καi τiς λύπες τους, την κατα
νόησή μας καi την άγνοιά. τους, 
τη δραστηριότητά μας καi τη 
ραθυμία τους, την πίστη μας 
καi τiς άμφιβολίες τους, την 

άγάπη μας καi την άδιαφορία 
τους. Καi τότε τό άνθος τοϋ 
Λωτοϋ -θό άνθίση. 

Δεν πειράζει δν ol ρίζες μας 
είναι βυθισμένες στη λάσπη. 
'Έως τό χθες εϊμαστε όλόκλη
ροι βυθισμένοι μέσα σ' αύτήν. 
Καi τώρα τό στέλεχος ύψώθη
κε πάνω άπό την λάσπη ... 

"Ας μην περιφρονούμε τη 
λάσπη. "Ας καλλιεργήσουμε δ
μως τούς χυμούς που θό κά
μουν ν· άνθίση μέσα στην ψυ
χή μας τό άνθος τοϋ Λωτοϋ, τό 
άνθος τοϋ Λευκοϋ λωτοϋ, που 
θ' άνοίξη τό πέταλά του στόν 
ηλιο, ετσι δπως ·ή θεία ψυχη 
ύψώνεται πρός τό φώς της 
ύπέρτατης Σοφίας. 

; 
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Τα «Πνευματικά» ,Αμπελάκια 

Μέ την εύκαιρία της έπιστο
λης του κ. 1. Καvδήλη (« Καθη
μερινή», 5.4.83) στην όποία μέ 
άγάπη καi ένδιαφέροv τονίζει 
τήν άνάγκη νά διασωθουv τό 
'Αμπελάκια, θό ηθελα νό συνη
γορήσω κι έγώ προσθέτοντας 
μερικό στοιχείΌ γιό τό πνευμα
τικό πλαίσιο, στό όποϊοv άvε
πτύχθησαv, στό χρόνια έκείνα, 
oi πολιτιστικές καi κοινωνικές 
συνθήκες μέ την ϊδρυση της 
«Κοινής Συντροφιάς», της Δη
μοκρατικής αύτης συντεχνίας 
μέ βάση την πρωτότυπη συνε
ταιριστική ίδέα. 

'Όλοι oi πνευματικό καλλιερ
γημένοι 'Έλληνες, πού έγραψαν 
ένδιαφέροvτα καi άξιοπρόσεκτα 
όρθα γιό την κωμόπολη, τό τε
λευταία χρόνια η καi πρόσφατα, 
όρκουνται συνήθως vό τονί
ζουν - καi πολύ δικαίως- τό 
σημαντικό έπιτεύγματα του Συ
vεταιρισμου, την άρχιτεκτονική 
καi τό καλλιτεχνήματα τώv 'Αρ
χοντικών καi πρό παντός έκεί-

vwv του Σφάρτς, καθώς και τις 
φυσικές καλλονές της περιοχής. 
'Υπάρχουν δμως καi μερικό όλ
λο στοιχεία έπi πvευματικου 
έπιπέδου, γνωστό ατούς πολ
λούς, πού πολλές φορές δμως 
παραλείπονται καi τό όποία ός 
μου έπιτραπη νό τό ύπεvθυμί
σω. Στοιχεία πού άποδεικνύουv 
όκόμη μιό φορά τήν ξεχωριστή 
θέση πού είχε ή βιοτεχνική καi 
πνευματική αύτή κυψέλη έv μέ
σω της τουρκοκρατούμενης 
Θεσσαλίας. 

Ή περίφημη Σχολή «Έλληνο
μουσείοv», πού έγαλούχησε 
πολλούς νέους μέ τό έθvικό καi 
χριστιανικό ίδεώδη, εΤχεν ηδη 
iδρυθεϊ τό 17 49, δηλ. 31 χρό
νια πρiv άπό τήν έναρξη του 
Συvεταιρισμου. Στην έποχή της 
άκμης έδίδαξαv λόγιοι καi σο
φοί διδάσκαλοι του Γένους, ol 
όποίοι άργότερα συνέβαλαν 
σοβαρό στην έπιτυχία του άγώ
vα. 'Αναφέρω τόv 'Άνθιμο Γα
ζη, τόν όποϊοv βοήθησαν οίκο-
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νομικά ol Άμπελακιώτες γιά 
την έκδοση τού Λεξικού της 
Έλληνικης γλώσσης, τόν Εύγέ
νιο Βούλγαρη, τόν Ιστορικόν Κ. 
Κούμαν, τόν Γρηγ. Κωνσταν
τάν, τόν iατροφιλόσοφον Σπύ
ρον Άσάνην, τόν Ίωνάν Σπερ
μιώτην κ.α. Ό Ρήγας Φεραίος 
ύπηρξε μαθητής τού Έλληνο
μουσείου, τό όποίον άργότερα, 
τό 1870, διαδέχθηκε ή περίφη
μη Μανιάρειος Σχολή, ή όποία 
μέ σχετική υποβάθμιση ύπάρχει 
καi σήμερα. 

Ή κωμόπολη ήταν εδρα έπι
σκοπης μέ προκαθήμενον τόν 
έπίσκοπον Διονύσιον. ΟΙ τοιχο
γραφίες τοϋ Βυζαντινού ναού 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είναι έξαι
ρετικές. Στους ξένους περιηγη
τές που είχαν έπισκεφθη τ' 
'Αμπελάκια έκαμνε μεγάλη έν
τύπωση τό γεγονός δτι περίπου 
200 Άμπελο ιώτες, νέοι πρό 
παντός, μιλούσαν ξένες γλώσ
σες, iδίως Γερμανικά καi διεκρί
νοντο γιά την πνευματική των 
καλλιέργεια. 

Μ ιό άλλη όπόδειξη της ύψη
λης στάθμης τοϋ πολιτιστικού 

καi κοινωνικού έπιπέδου εΤναι 
τό γεγονός δτι ένώ στiς περισ
σότερες περιοχές της τουρκο
κρατουμένης 'Ελλάδος ol γιατροi 
στην μεγάλη πλειονότητα ησαν 
έμπειρικοi καi όχι σπάνια άγύρ
τες, στην κωμόπολη έξήσκη
σαν, στά 34 χρόνια της άκμης 
(1780-1814) 11 έπιστήμονες 
γιατροί, όναλογία δηλ. έξαιρετι
κά μεγάλη γιά τούς 5.000-
6.000 κατοίκους. Θά έπρεπε 
iδιαίτερα νά τονισθη δτι δλοι 
είχαν σπουδάσει στη Βιέννη, 
την Πάδοβα, την 'Ιένα, είχαν δέ 
οί περισσότεροι καi δίπλωμα 
φιλοσοφίας ι'j φυσικής ι'j μαθη
τικών ι'j Θεολογίας. Είναι γνω
στά τά όνόματα καi ol βιογρα
φίες τών Λεονάρδου, Κάβρα, 
Άσάνη, Εύθυμιάδη, Δροσινού, 
Σακελλαρίου, Περίνη κτλ. Ό 
Δρόσος Μανσόλας όργότερα, 
τό 1836, διετέλεσε ύπουργός 
'Εσωτερικών. 'Έτσι πολλοi είναι 
οί λόγοι που έπιβάλλουν νά 
βοηθήση σοβαρά ή πολιτεία γιά 
νά διασωθη δ,τι όπέμεινε όπό 
την άλλοτε εύτυχισμένη κωμό
πολη. 

Καθημερινη 17 /4/83 

; 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

'Ό Κομήτης 

(Θέατρο 'Ιδεών) 

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1949-1950 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕ/O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1949-1950 
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«'Αληθινά ώραίο έργο. 'Εμπνέει θάρρος, ύπερηφάνεια, 
έλπίδα καί γαλήνη. Γραμμένο περίφημα, άπλα, σοφά, από πε
πειραμένο συγραφέα, σε ώραία γλώσσα, χωρίς ύπερβολές 
καί άκαλαισθησίες. Καθ' αύτό θεατρικήν κατασκευήν δεν έ
χει. ΕΤναι ζήτημα αν στέκεται στή σκηνή. Καί δμως έχω την 
ίδέα πώς αν τό έβλεπαν άνθρωποι, προϊδεασμένοι, κατηχη
μένοι, άποφασισμένοι νά ίδοϋν, «θέατρο ίδεών καί χαρακτή
ρων» καί εΤναι πράγματι τέτοιο «Ό Κομήτης», θά εΤχαν μεγά
λη άπόλαυσι καί ώφέλεια. Καί συγκίνησι όραγε; Γιατί όχι; 
Έγώ τούλάχιστον, διαβάζοντας τό έργο, σε πολλά σημεία αί
σθάνθηκα τά μάτια μου ύγρά. Δεν μέ συγκινοϋσαν βέβαια 
«δραματικές σκηνές», δπως σε όλλα έργα, άκόμη καί κατώ
τερα. Μέ συγκίνησε ή Τέχνη. Καί αύτή δίνει πάντοτε τή γνη
σιότερη συγκίνησι. Φθάνει νά ύπάρχει. Καί άσφαλώς στόν 
«Κομήτη» ύπάρχει. Ό συγγραφεύς εΤναι καί φιλόσοφος καί 
ποιητής, άλλα προπάντων τεχνίτης». 



264 ΙΛΙΣΟΣ , 1983 

'Ό Κομήτης 

Θέατρο ίδεών καi χαρακτήρων 

Σημείωμα: Ζούμε σέ μιά δύσκοΑη έποχή, μέ βαθειά χαραγμένα τά 

ί'χνη τού ποΑέμου, ένώ ό φόβος τού θανάτου περιπΑανάται άκόμη 

τριγύρω μας. 'Άς μή διστάζουμε ν' άντιμετωπίζουμε Αογικά τό 

πρόβΑημα τού φόβου τού θανάτου. 

Πρόσωπα τού fργου 

Ό άφηγητής 

Φίλιππος, έτών 30-35. 

Τζούλια, έτών 2 5-30. 

'Αγησίλαος, είσοδηματίας, έτών 55-60. 

Εύτέρπη, γυναίκα του, έτών 50-55. 

Λίζα, κόρη τους, έτών 20-25. 

Ό καθηγητής, έτών 45-50. 

Τάκης, έτών 40-45. 

Κρίτων, έτών 20-25. 

Λέανδρος, έτών 2 5-30. 

Σόνια, έτών 2 5-30. 

Μπάρμπα Λάζαρος, ξενοδόχος, έτών 50-55. 

Ό γέρο Φιλόσοφος, έτών 60-65. 

Κυρ-Παντελής, έτών 40-45. 

Γυναικες τού λαού. Γερμανοί της Γκεστάπο. 

ΠΡΑΞΗ Α' 

('Αγησίλαος, Καθηγητής, Κρίτων) 

Αϋγουστος 1939. Πρωινό, στό χωλ μιας άπλης καλοκαιρινής 

πανσιόν, πάνω σ' ενα έλληνικό βουνό χωρίς τακτική συγκοινωνία. 

Ο Άφηγητ_ής. (Πρiν άνοίξει ή αύλαία): Ζούμε σέ μια δύσκολη έπο

χή, μέ βαθειό χαραγμένα τό ϊχνη τού πολέμου, ένώ ό φόβος 

τού θανάτου περιπλανάται άκόμη τριγύρω μας. "Ας μή διστά

ζουμε ν' άντιμπωπίζουμε λογικό τό πρόβλημα τού φόβου 

τού θανάτου. Τό καλοκαίρι τού 1939, τό τελευταιο πρiν άπό 

τόν πόλεμο, φάνηκε στόν ούρανό ενας κομήτης ... 

., 
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Σκηνη 1 

('Αγησίλαος, Καθηγητής, Τάκης, Κρίτων, Μπάρμπα-Λάζαρος) 

'Αγησίλαος: Ti τά θέλετε, φίλοι μου, ή αληθινή ζωή εΊναι νά διαμέ
νει κανείς στήν έξοχή. 

Καθηγητής: Δέν ύπάρχει άμφιβολία, άγαπητέ. Ή έπίδραση αύτης 
της ήρεμίας, αύτης της γαλήνης, πάνω στό άνθρώπινο πνεύ
μα καi γενικά στόν όργανισμό είναι άνεκτίμητη. 

Κρίτων: Αύτά εΊναι καλά νά τά λέτε σείς, κύριε 'Αγησίλαε, πού έ
χετε δλα τά μέσα νά ζείτε δπως θέλετε καi στήν έξοχή καi 
στήν πόλη. Κι' έσείς, κύριε Καθηγητά, πού εΊστε άποτραβηγ
μένος άπό τή ζωή. 'Ένας δμως πού έχει όλλα όνειρα, πού 
θέλει νά δράσει, νά ζήσει έντονα καi νά έπιτύχει κάτι μεγά
λο στή ζωή του, στον μένει στήν έρημιά εΊναι τό ϊδιο σά νό
ναι καταδικασμένος σ· έξορία. 

Καθηγητής: Ti λές, νέε μου; Νά δράσει, νά ζήσει έντονα, νά έπιτύ
χει κάτι μεγάλο στή ζωή του ... , μά έξαρτάται άπό τό τi θεω
ρεί κανείς δράση κι' έπιτυχία. 

Τάκης: 'Επιτυχία εΊναι νά μπορείς νόχεις - χωρiς βέβαια νά δου
λεύεις - ενα μικρό σίγουρο είσόδημα καi μιά καλόβολη καi 
διασκεδαστική φιλεναδίτσα. 'Όλα τ' όλλα εΊναι άνοησίες της 
πρώτης νεότητος. (Ό Κρίτων τόν κοιτάζει κουνώντας άπο
δοκιμαστικά τό κεφάλι). 

Καθηγητής: Δέν συμφωνώ καθόλου. Δέν έπιθυμώ νά περιορίσω 
τή δράση. Οϋτε δέχομαι ενα τόσο εύτελές ίδανικό. Άλλα ή 
δράση έχει πολλούς τομείς. Καθένας τήν έπιτυχία τήν άντι
λαμβάνεται κατά τόν δικό του τρόπο. 

Κρίτων: 'Επιτυχία εΊναι ν' άναδειχτείς γρήγορα καi νά γίνεις ένδο
ξος. 

Τάκης: ΚουραφέξαλαΙ 
'Αγησίλαος: 'Επιτυχία εΊναι νά ζείς καλά, μέσα στά πλαίσια πάντο

τε της ήθικης καi των νόμων. 
Τάκης: 'Εσύ τi λές μπάρμπα Λάζαρε; Ti εΊναι έπιτυχία; 
Μπάρμπα Λάζαρος: 'Επιτυχία εΊναι νά κερδίζεις παράδες. 'Όταν 

κερδίζεις πολλά, έχεις έπιτυχία πρώτης. 'Όταν δέν κερδίζεις, 
ξοφλάς καi σέ παίρνει ό διάβολος. Μά νά μέ συμπαθάτε αν 
δέν τά λέω καλά. 

'Αγησίλαος: Τά λές θαυμάσια. Κι' έχεις έπιτυχία πρώτης, γιατi έσύ 
είσαι ό μόνος έδώ πάνω πού κερδίζεις, ένώ έμείς πληρώ
νουμε. 
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Μπάρμπα Λάζαρος: 'ΆΙ όχι. 'Όσα κι· αν κερδίσω, δέ θά γίνουμε 
ποτέ ϊσα κι δμοια. 'Άλλη είναι ή θέση ή δική μου. 

Άγησίλαος: 'Άστα αύτά φίλε μου. Σήμερα δέν ύπάρχει όλλη διά
κριση άπό τό χρημα. Παράδες, αύτοί είναι τό πάν. 

Καθηγητής: Δέ συμφωνώ καθόλου. Άλλοίμονο αν ηταν έτσι. Τότε 
τί γίνεται ή μόρφωση; Ή κοινωνική θέση; Ή έκτίμηση τοϋ 
κόσμου; 

Τάκης: Κουραφέξαλα' 
Κρίτων: "Αχ ι 
Καθηγητής: Μή βιάζεστε νά βγάλετε συμπεράσματα άπογοητευτι

κά γιά την κοινωνική δικαιοσύνη. 'Υπάρχει πάντοτε ή ίεραρ
χίο τών άξιων. 

Τάκης: Φοβάμαι δτι κοί ούτή ή ίεραρχίο σιγά-σιγά κατάντησε σι
μωνιακή. 

Καθηγητής: 'Όμως, οί όλλοι δέ γύρισαν άκόμη, κοί είναι κρίμα πού· 
δέν πήγαμε κι· έμεις στόν περίπατο. 

Τάκης: Δέ βαριέσαι; 'Ό,τι είναι έδώ, είναι κι' έκει. Γλυτώνεις τόν 
κόπο νά περπατάς. 

Κρίτων: Έδώ είναι τό κελί της φυλακής, κι άπ' έξω ή ούλή. Δέ 
βλέπω τή διαφορά. 

Καθηγητής: "ΑΙ νέε μου, έτσι δέ θά πάς μπροστά στη ζωή. Πρέπει 
νά βλέπεις τά πράματα άπό την καλή τους όψη. Τί παράπονο 
έχεις άπό τή φύση; Είναι έκτακτο έδώ πάνω. 'Υψόμετρο χί
λια διακόσια μέτρα, έλατο, ύγεία, δροσιά, θέα. Τί σοϋ λείπει; 
'Όλοι δσοι μένουμε έδώ καλοί, τίμιοι, άγοπημένοι, σά μιά οί
κογένειο. 

Άγησίλαος: (Κλείνοντας πονηρά τό μάτι). 'Έ ι όχι κι δλοι τόσο τί
μιοι ... 

Καθηγητής: Ή έξοίρεση έπιβεβοιει πάντοτε τόν κανόνα. 

Τάκης: Πάλι μέ τό κορίτσι τά βάλατε; Τί σάς φταίει τό κακόμοιρο; 
"Αν ητον πιό όμορφη θότον «στάρ». "Αν ητον πιό όσχημη 
θότον «τίμιο». Είναι νοστιμούλο, παράδες δέν είχε, κ· έγινε 
άρτίστο. Ποϋ βλέπετε τό κακό; 

Καθηγητής: 'Υπάρχουν πολλών είδών άρτίστες. 
Τάκης: Δέ βαριέστε' 'Εσεις, καθηγητής της φιλοσοφίας, νά κάνετε 

τέτοιες διακρίσεις' 
Άγησίλαος: Άφηστε τίς άστειότητες. Ή εύθύνη βαρύνει τόν 

μπάρμπα-Λάζαρο. Δέν ήξερε πώς έδώ πέρα μένουμε έμεις 
κοί νά μην τή δεχτει; 

Τάκης: Ι\ι1ά γιατί; Τό κορίτσι δέν κάνει κανένα κακό. Νομίζω πώς 
είναι πολύ κορρέκτ. Ψέμματα; Κι' έπειτα, γιατί στην 'Αθήνα 

,ι 
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δέν ένδιαφέρεοτε ποιός κάθεται ατό πάνω πάτωμα, ποιός 
ατό κιΊτω καi ποιός ατό διπλανό διαμέρισμα; 

'Αγησίλαος: Δέν είναι τό ϊδιο στήν 'Αθήνα. Έκεϊ ζεϊ καθένας χωρι 
ατά. Άλλό έδώ στήν έρημιό πού ηρθαμε, όλλος γιά εναν, 
όλλος γιό δύο. όλλος γιό τρεις μήνες, άναγκαστικά ζοϋμε 6-
λοι μαζί. Πρέπει, λοιπόν, νό μήν έχουμέ δυσαρμονίες. 

Κρίτων: καi μιiπως δέν έχουμε τόσες δυσαρμονίες στiς βλέψεις, 
στους σκοπούς, στiς κατευθύνσεις μας; 

Τάκης: Βρέ γκρινιόρη, άφοϋ δέ σ' άρέοει, γιατί μένεις; 
Κρίτων: "Αν ητανε νόκανε κανείς 6,τι ηθελε ... Έγώ θόθελα νό πε

τάω μέ τ· άεροπλάνο, κι bμως σέρνομαι στή γη. 
Τάκης: Σιγά μr1ν πέοεrς άπ' τ' άεροπλάνο. 
Κρίτων: (συνεχίζει). Μουπε ό γιατρός πώς είναι άνάγκη νό μείνω 

έδώ πάνω δύο μήνες γιά νά δυναμώσω. 
Τάκης: 'Όλοι γιό δυνάμωμα ηρθαμε έδώ. Άλλ' όραγε άξίζει τόν 

κόπο; 
'Αγησίλαος: 'Αξίζει καi παροξίζει ... Άκοϋς έκεϊ' ι 
Καθηγητής: Μό δέν πρόκειται καi νό πεθάνει κανείς. 'Άλλωστε αύ

τό δέ θόταν καi τόσο τρομερό. Άλλ' ή ύγεία είναι πολύτιμο 
άγαθό. Τό πολυτιμότερο άπ' bλα. 

Κρίτων: Ti είναι ri ζωή καi ή ύγεία, μπροστά στή δόξα! Νά γίνει 
κανείς διάσημος ... 

Τάκης: 'Όταν έχεις λεπτό καi φιλενάδα πού νό μή σέ γκρινιάζει .. 
Άλλο δέν είναι καi τόσο εϋκολο. 

'Αγησίλαος: 'Αφήστε τα αύτά. Έγώ τόν θάνατο τόν βρίσι<ω πολύ 
τρομερό. 

Καθηγητής: Μά, φίλτσrέ μου, ή φιλοσοφία .. 
Τάκης: (Τόν διακόπτει). 'ΆΙ Νά καi oi όλλοι. 

Σκηνη Β' 

(Oi iδιοι. 'Έρχονται: Τζούλια, Λίζα, Ευτέρπη, Φίλιππος, Λέανδρος). 

'Αγησίλαος: Καλώς τους, καλώς τους' Πώς πήγε, λοιπόν, ό περί
πατος: 

Λίζα: Σπουδαία, μπαμπά. Δέν ηταν βέβαια τό ϊδιο σό νόμαστε στήν 
'Ελβετία. άλλο τcι �λατα ηταν μαγευτικά. 

Εύτέρπη: Ζέστη, ζέστη κι ανηφορος ... 
Καθηγητής: κι· έσεϊς, δεσποινίς Τζούλια, πώς περάσατε; 
Τζούλια: Έγώ δέν έχω πάει στήν 'Ελβετία, γιό νό κάμω τή σύγκρι-

ση. Άλλά είναι τόσο όμορφα έδώ, πού δέ θόθελα νόμοι άλ
λοϋ .. 
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Καθηγητής: 'Έ, μά είναι, βλέπεις, καί ή καλή συντροφιά ... 
Τζούλια: Ναί, είστε δλοι τόσο καλοί, που δε νιώθω πώς είμαι όλό

τελα μόνη. Στην άρχή που ήρθα έδώ πάνω είχα περισσότε
ρο άπ' άλλου τό αϊσθημα της μοναξιάς. 'Αλλά τώρα συνήθι
σα τόσο καλάι 

Κρίτων: Ή δεσποινίς Τζούλια τά βλέπει πάντα δλα καλά. 
Τζούλια: Ναί, είναι δλα τόσο καλάι ... Μά είναι δλα περίφημα! 
Φίλιππος: Ναί, είναι δλα περίφημα. 
Τάκης: (Σιγά). Κουραφέξαλαι 
Λίζα: 'Ά, όχι δά καί τόσο περίφημα. Έσυ τί λές, Λέανδρε; 
Λέανδρος: Τά γέρικα έλατα όρθώνονται σάν παλιοί θρύλοι στό 

δάσος, ένώ τά τρυφερά φυντανάκια προβάλλουν δειλά τίς 
κορφές τους, άναζητώντας καινούργιες συγκινήσεις. 

Λίζα: Τί όμορφα που τά λέτε ι 
Τάκης: (Σιγά). Κουραφέξαλαι 
Εύτέρπη: Έγώ πηγαίνω στό δωμάτιό μου. Λίζα, θά έρθεις μαζί 

μου; 
Λίζα: 'Όχι μαμά, δεν είμαι κουρασμένη. 
Εύτέρπη: Έσύ, 'Αγησίλαε; 
'Αγησίλαος: Μά τώρα θά παίξουμε τό σκάκι μας. (Πρός τόν καθη

γητή). Θέλετε; 
Καθηγητής: Πολυ εύχαρίστως. 

(Φεύγει ή Εύτέρπη) 

Σκηνή Γ' 

(Τζούλια, Λίζα, Φίλιππος, Τάκης, Κρίτων, Λέανδρος. 
Ό 'Αγησίλαος καί ό Καθηγητης παίζουν σκάκι) 

Λίζα: Κι' έσεϊς έδώ πώς περάσατε; 
Τάκης: (Είρωνικά). Δεν έχουμε παράπονο. Λίγο χορό, λίγο χαρτί, 

λίγη κωζερί, λίγο φλέρτ. 
Λίζα: Μπά, εί'χατε καί φλέρτ; Μήπως ηταν έδώ καί ή ωραία καλλι

τέχνις; 
Τζούλια: Μην είσαι σκληρή, καϋμένη Λίζα. Γιατί εϊσαστε δλοι 

σκληροί στό κακόμοιρο τό κορίτσι; Δε σκέπτεστε πόσο δύ
σκολα κερδίζει τό ψωμί του στά κέντρα που δουλεύει; 

Λίζα: (Είρωνικά). Ναί, πολυ δύσκολα. 
Τάκης: (Σοβαρά). Ναί, πολυ δύσκολα. 
Τζούλια: Τί λέγατε, λοιπόν, έσεϊς έδώ; 
Τάκης: Συζητού�αμε γιά τό θάνατο. 
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Λίζα: 'ΏΙ τό θέμα δέν είναι καθόλου διασκεδαστικό. 
Λέανδρος: Ό θάνατος είναι φρικτός. Είναι φρικτός, γιατί είναι 

6σχημος. Καί είναι σχεδόν πάντοτε 6σχημος. "Ω Ι αν ηταν νό 
πέθαινε κανένας μυρίζοντας λουλούδια η άγκαλιασμένος μέ 
την άγαπημένη του ... Έγώ δέ θό δεχόμουν νό πέθαινα, πα
ρά rτεφανωμένος μέ 6νθη, ένώ οί άχτίδες ένός φωτεινού η
λιου νό πέφτουν στό κεφάλι μου καί γύρω-γύρω πανώρια 
κορίτσια νό τραγουδούν. 

Λίζα: Μό έσύ, Λέανδρε, είσαι ποιητής καί γι· αύτό τό βλέπεις δλα 
τόσον ώραία. 

Τάκης: Καλέ, πού βρέθηκε ποιητής; Στίχους φτιάχνει της κακιάς ώ
ρας. 

Φίλιππος: Πολύ έξωτερικό βλέπετε την ώραιότητα. Σάς παρασύρει 
τό φόρεμα, ό διάκοσμος. Δέ νομίζετε πώς άλλού πρέπει νό 
ζητάμε την ώραιότητα; Στον σκοπό η στό κίνητρο της κάθε 
πράξεως κι όχι μονάχα ατή φόρμα πού παίρνει; 

Λέανδρος: "ΑΙ φίλε μου, όχι. Ή τέχνη γιό την τέχνη. Δέ μ· ένδια
φέρει ό σκοπός η τό κίνητρο. 

Φίλιππος: Κι ομως αύτό εχουν τήν πραγματική σημασία. Δέ λέω 
πώς ή φόρμα της πράξεως πρέπει νάνοι ασχημη, άλλό πόσο 
πιό πολλή σπουδαιότητα εχει ή σκέψη πού τή γεννάει, ό 
σκοπός στον όποίον κατευθύνεται Ι 

Κρίτων: 'Ώ Ι ναί. Νό πεθάνει κανείς πρόθυμα γιό εναν μεγάλο σκο
πό. 

Τζούλια: Καλύτερα νά ζεί γιό εναν μεγάλο σκοπό. 
Φίλιππος: Κι άντί νό λέμε «μεγάλο>), καλύτερα νό λέμε «άνθρώπι

νο». 
Λέανδρος: Δέ μ· ένδιαφέρουν οί άνθρώπινοι σκοποί. Ή τέχνη, ή 

θεϊκιά τέχνη Ι 
Φίλιππος: (Είρωνικά). "ΑΙ μέ συγχωρείτε. Έγώ μιλώ άνάμεσα σέ 

άνθρώπους. Μέ θεούς δέν εχω ως τώρα συναναστραφεί και 
δέν ξέρω. 

Κρίτων: Πώς μπορεί κανείς νό ζεί, αν δέν πραγματοποιήσει τό ίδα
νικό του; 

Φίλιππος: 'Έχεις ενα πολύ άκαθόριστο ίδανικό, Κρίτων, και γι· αύ
τό δέν είσαι ποτέ εύχαριστημένος. Καθόρισέ το, κι ολα θό 
πάνε καλύτερα. 

Κρίτων: Τό ίδανικό πρέπει πάντοτε νό είναι μεγάλο, όλοκληρωμέ
νο ... 

Φίλιππος: Γιατί νό είναι μεγάλο; 'Αρκεί νό είναι άνθρώπινο. Μην 
κυνηγάς τ' 6πιαστα. Είναι καί μάταιο. 'Αρκέσου στό καλό. 
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Κρίτων: Μ' ένθουσιάζουν τά μεγάλα ... 
Φίλιππος: Κι' ετσι σού ξεφεύγουν καi τά μικρά. 'Επίτρεψέ μου μιά 

συμβουλr1- Είμαι μεγαλύτερός σου. 'Έχεις μrά άξrοζήλευτη 
όρμri. Δώuε της μιά διέξοδο. 'Άρχισε άπ' αύτό πού τό όνο
μάζεις «μικρά». Τά «μεγάλα» θόρθουν άργότερα μονάχα 
τους, ον είναι ποτέ γιά νόρθουν. Άλλό μή χάνεσαι στό όνο
μεταξύ μέ τό τίποτα. 

Κρίτων: Είναι τρομερό νό πεθάνει κανείς πριν έπrτύχει κάτι στή 
ζwri. 

Τάκης: Μμ .. , έξαρτάται άπό τό τi κυνηγάεr. Κυνήγα εϋκολα θηρά
ματα καi δέ θόχεις άποτυχίες. 

Κρίτων: Τέτοrες έπιτυχίες στiς χαρίζω. Νό πεθάνει κανείς στή μέ
θη μιάς μεγάλης νίκης. 

Φίλιππος: Έσεϊς, τi λέτε, δεσποινίς Τζούλrα; 
Τζούλια: Δέ συμπαθώ τiς φανταχτερές νίκες. προτιμώ τις είρηνικές 

συμβιώσεις. 'Ένας καθηγητής μου στό γυμνάσιο συνήθιζε νό 
μάς λέει πώς ή μεγαλύτερη επιτυχία στή ζωή είναι νόχει κα
νείς διαρκώς ζεστά πόδια, έλαφρό στομάχι καi ησυχη συνεί
δηση. Τά δύο rτριiηο δέν είναι και τόσο πολύ δύσκολα. Άλ
λά τό τρίτο ... 

Φίλιππος: Ζεστά πόδια, έλαφρό στομάχr καi ησυχη συνείδηση ... 
Καλό είναι. 

Λέανδρος: Κι' έσεϊς, δεσποινίς Λίζα, τi γνώμη εχετε γrά τόν θάνα
το; 

Λίζα: 'ΆΙ έγώ δέν θέλω νά πεθάνω ποτέ, ποτέ και γιό κανένα λό-
γο. 

Τάκης: «'Όν φιλούσι θεοί, θνήσκει νέος». 
Λίζα: Δέν θέλω οϋτε νό πεθάνω, οϋτε νό γεράσω. 
Τάκης: Μπραβο, μπράβο. Αύτό εiν' ώραϊο. Μείνε ησυχη, παιδί 

μου. Οϋτε θό γεράσεις, οϋτε θά πεθάνεις. «Ti ώραία, τι κα
λά, bλα εivar άνθηράΙ». 

Τζούλια: Kai γιατί νά μήν είναι άνθηρά; Ti δηλαδή; 'Επειδή κάποτε 
θά πεθάνουμε, πρέπει νά μήν εϊμαστε χαρούμενοι bσο ζού
με; Ή ζωή είναι τόσον ώραία! 

Κρίτων: 'Όχι γιά bλους. 
Φίλιππος: 'Όχι γιά bλους; ... Βέβαια. 'Όχι bμως bτ1 ή ζωή δέν είναι 

ώραία αύτή ή ϊδ1α. Άλλό γιατί ή άνταπόκριση τών άνθρώ
rτων ατή ζωή είναι εσφαλμένη. 'Έτσι νομίζω. 

Τζούλια: Συμφωνώ άπόλυτα μαζί σας, κύριε Φίλιππε. Δέν εχω κα
νένα άπό κείνα τό προσόντα πού κάνουν τούς όνθρώπους 
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νά τούς ζηλεύουν oi αλλοι. Κι δμως νιώθω τον έαυτό μου 
τόσο εύτυχ1σμένον, iδίως έδώ στο βουνόΙ 

Τάκης: 'Άμ αν δέν έχεις κι· έσύ τά προσόντα ... 
Τζούλια: Φυσικά, δέν είμαι οϋτε πλούσιο, οϋτε έχω έξασφαλισμέ

νη τη ζωή. 
Τάκης: 'Έχεις δμως νιάτα, όμορφ1ό, εξυπνάδα, κι άπο κείνο κεί το 

αλλο, το τρίτο ... , πώς το είπες; 
Τζούλια: Την ησυχη συνείδηση; 
Τάκης: Ναί, όπ' αύτό. 

Σκηνή Δ' 

(Oi ϊδ101. 'Έρχεται ή Σόνια) 

Ιόνια: Καλημέρα σος. 
Διάφοροι: Καλημέρα. 
Τζούλια: Καλημέρα, Σόνια, πώς είσαι; Πώς πηγε ό περίπατος; Γιατi 

δέν ηρθες μαζί μας; 
Ιόνια: Προτιμώ μόνη μου. 
Φίλιππος: Καθι1στε, δεσποινίς, οριστε. 
Λίζα: (Φουρκισμένη). Δέ μου λές, Λέανδρε, το διάβασες το βιβλίο 

πού σοϋδωσα. 
Λέανδρος: Δεσποινίς Λίζα, έγώ τά βιβλία τά κατατρώγω ... 
Τάκης: Αύτο δέν είναι πολίι αίσθητικό. 
Λέανδρος: (συνεχίζοντας). Άλλ' άφου μου το δώσατε σείς νό το 

διαβάσω, κάνω τ' άδύνατα δυνατά νά το κρατήσω δσο μπο
ρώ περισσότερο, γιά νόχω κάτι δικό σας στά χέρια μου. 

Λίζα: Koi πώς σου φάνηκε; 
Λέανδρος: Θαυμάσιοι Αύτά τά ρομάντζα, πώς μέ τραβάνε .. Δια-

βάζω άπο �να την ήμέρα. 
Τάκης: Διάβαζε δσο θέλεις, αρκεί νά μη γράφεις. 
Κρίτων: Κι' εμένα μ· άρέσει νά διαβάζω. Εσύ Φίλιππε; 
Φίλιππος: Προτιμώ νά διαβάζω το βιβλίο της φύσεως, προ πόντων 

εδώ στό βουνό. 
Τζούλια: Kai είναι τόσο ενδιαφέρον τό βιβλίο της φύσεωςΙ 
Κρίτων: Μέ τη διαφορά πώς εμείς εδώ τώρcι περνάμε τ' όνιορά 

κεφάλαιο. 
Τάκης: Είσαι άνόμεσα σέ τρία νέα κοi χαριτωμένα κορίτσια, κι 

όνομόζεις ούτο τό κεφάλαιο άνιαρό; 
Λίζα: (Φουρκισμένη). Πόμε, Λέαvδρε, στή βεράντα; 
Λέανδρος: Πολύ εύχαρίστως. (Φεύγουν). 
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Ικηvη Ε' 

(Τζούλια, Σόνια. Ό "Αγησίλαος καi ό Καθηγητής παίζουν πάντα 
σκάκι. Ό Φίλιππος, ό Τάκης καi ό Κρίτων τούς παρακολουθούν. Ή 
Σόνια ρίχνει τό πρόσωπο στα χέρια. · Η Τζούλια την πλησιάζει. Χα
μηλόφωνος διάλογος, ένώ οί όλλοι έχουν άπομακρυνθεί διακριτι
κά, παρακολουθώντας τό σκάκι). 

Τζούλια: Ti έχεις Σόνια; 
Ιόνια: Για μένα έφυγε ή δεσποινίς Λίζα. Μό γιατί; Γιατί; Ti τούς 

κάνω καi μ' έχθρεύονται έτσι; Δέν έχω κάμει έδώ πάνω τό 
παραμικρό, πού νό μπορεί κανείς νό μέ κατηγορήσει. Ζώ 
σόν άγία. Γιατί μ' άποφεύγουν; "Ω ι δέ βαστώ πιά. Θό φύ
γω ... , πρέπει νό φύγω. 

Τζούλια: Ή σύχαt.JΕ, Σόνια. Μ ήν παραφέρεσαι καi λυπάσαι. 'Εδώ δ
λοι σ· άγαπούμε. 'Εμείς, έδώ στην έρημιά, ζούμε δλοι σό μια 
οίκογένεια. · Η Λίζα είναι ενα άνόητο κοριτσάκι. ,,,, 

Ιόνια: Δέν είναι μόνον ή Λίζα. Ή μάνα της, οϋτε καi μέ τά φασα
μέν δέ μέ κοιτάζει έμένα. Κι ό πατέρας της, αύτός, δταν δέν 
είναι οί όλλοι μπροστά, μέ κοιτάζει καi μέ παρακοιτάζει. Άλ
λα φταίω έγώ πού πηρα την άπόφαση έδώ πάνω νό φερθώ 
δπως πρέπει μέ δλους. 

Τζούλια: Ή σύχασε, Σόνια. 
Σόvια: Μού εiπε ό γιατρός: θό πάς νά μείνεις δυό-τρείς μηνες σέ 

βουνό. Νά περάσεις ησυχα, ξεκούραστα, φρόνιμα. Μαύρη 
ήσυχίαl σό νόχω πανούκλα μέ κοιτάζουν. 

Τζούλια: Άπ' δλους έχεις παράπονο, Σόνια; 
Σόvια: 'Όχι, δέ λέω. 'Εσύ κι ό Φίλιππος κι ό Τάκης εϊσαστε καλοί. 

Άλλά οί όλλοι δυό σαχλάκηδες πού περιτριγυρίζουν τή Λίζα, 
κι ό ψηλομύτης ό Καθηγητής, καi ή γρηό-καρακάξα πού δέ 
μέ καταδέχεται, γιατί δέ μέ χωνεύει, έπειδή μέ γλυκοκοιτά
ζει στα κρυφό ό γέρος της, κι ή χαριτωμένη καi πλούσια δε
σποινίς Λίζα, δλοι μέ χτυπούν στα νεύρα. 

Τζούλια: Σού κάνω μήπως κι· έγώ κακό, Σόνια; 
Ιόνια: Συγχώρεσέ με, Τζυύλια, έσύ είσαι ενας όγγελος. Μακάρι νό 

σοϋμοιαζα στό μικρό σου τό δαχτυλάκι. Σέ ζηλεύω, χωρίς 
νό τό θέλω, γιατί είσαι τόσο διαφορερική άπό μένα' Συγχώ
ρεσέ με, έσύ είσαι τόσο καλή! 

Τζούλια: Εϊμαστε δλοι καλοί, Σόνια. Ή ζωή μάς κάνει νό φαινόμα
στε κακοί. Άλλα κατά βάθος κανείς δέν είναι κακός. 'Έλα, 
Σόνια, όφησε τiς λυπημένες σκέψεις. 'Εδώ ηρθες, δπως εί-
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πες, γιά νά ξεκουραστείς. Πάμε εναν μικρό περίπατο έξω. 
Κύριε Τάκη, μας συνοδεύετε γιά εναν μικρό περίπατο; 

Τάκης: Εύχαρίστως, δεσποινίς Τζούλια. (φεύγουν). 

Σκηνή ΣΓ 

(Φίλιππος, Κρίτων, 'Αγησίλαος, Καθηγητriς) 

Καθηγητής: Ροά καi μάτ. (Τελειώνει τό σκάκι). 
'Αγησίλαος: Πάλι κέρδισες. 
Καθηγητής: Ti νά γίνει; 
'Αγησίλαος: Εύτυχώς έφέτος έχει δροσιές. 
Καθηγητής: Ειναι άνώμαλος ό καιρός, έξ αiτίας τών κηλίδων του 

Ήλίου, καθώς λένε. Oi ηλιακές κηλίδες φέρνουν πολλές 
άνωμαλίες πάνω στή Γη. Μάλιστα, μερικοί ίσχυρίζοvται δη σ· 
αύτές οφείλονται καi oi πόλεμοι. 

'Αγησίλαος: 'Ίσως σ· αύτές οφείλεται καi ό κομήτης. 
Κρίτων: Ό κομήτης δέν μπορεί νά έχει καμιά σχέση μέ τiς κηλίδες 

του Ήλίου, οϋτε φυσικά καi oi πόλεμοι. 
Φίλιππος: Ποιος μπορεί νά ξέρει ... 
Καθηγητής: (Συγχρόνως). Φυσικά. Ό κομήτης ειναι τελείως όσχε

τος. 
'Αγησίλαος: Κι δμως δέ φαίνεται καθόλου όσχετος. Θυμάστε τόν 

κομήτη τοϋ ΧάλΕϋ, στά 1909; Άπό τότε όρχισαν δλες oi 
άνωμαλίες. Oi πόλεμοι, oi έπαναστάσεις, ή έκλυση τών 
ήθών, τά διάφορα κοινωνικά προβλήματα, οί οίκονομικές 
κρίσεις, oi έξοπλισμοί, καi ξανά ό φόβος του πολέμου. 

Φίλιππος: "ΕΙ τότε, δλ' αύτά τά δεινά, πού όρχισαν μέ τόν κομήτη 
τοϋ Χάλεϋ, πιθανόν νά τελειώσουν μέ τοϋτον έδώ τόν κο
μήτη καi νά ξαναγυρίσει ό «χρuσους αίών» του 1 909. 

Καθηγητής: Λοιπόν, oi κομήτες μου φαίνονται σάν ενα μυστήριο 
στή λειτουργία του σύμπαντος. Δέν μπορώ νά έννοήσω σέ 
τi χρησιμεύουν. Ποιός ειναι ό ρόλος τους. 

Φίλιππος: Oi ταξιδιώτες τοϋ ούρανοϋ ... έΙ 
Καθηγητής: Ναί, κι αύτός έδώ, πού μας έπισκέπτεται τώρα, ειναι 

περίφημος. 'Έκτακτο θέαμαΙ Τόν κοιτάζεις καi σου γεμίζει 
τήν ψυχή μέ δέος καί θαυμασμό γιά τr1 δημιουργία του σύμ
παντος. 

Φίλιππος: Νάτη, λοιπόν, ri χρησιμότητά του. 
'Αγησίλαος: Χωρίς άστεία. Τόν βλέπεις καi τρομάζεις. 
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Φίλιππος: Περισσότερο άπ' δσο τρομάζεις μέ τή σκέψη μιάς άερο
πορικης έπιθέσεως μέ ύπερίτη, δπως έγινε στήν 'Αβησσυ
νία, μέ έκρηκτικές μπόμπες, έμπρηστικές, άσφυξιογόνα καi τ' 
όλλα λαμπρά δείγματα τού πολιτισμού μας; 

Καθηγητής: 'Ασφαλώς περισσότερο, γιατί είναι τό όγνωστο. Τ' άε
ροπλάνα τά ξέρεις, τά ύπολογίζεις καi παίρνεις τά μέτρα σου. 
'Έχουμε τ· άντιαεροπορικά καταφύγια, τ' άντιαεροπορικά πυ
ροβόλα καί τά τοιαύτα. Άλλ' άπό τή μανία τών φυσικών φαι
νομένων πώς μπορούμε νά προφυλαχθούμε; 

Φίλιππος: "Ας προσέχουμε, λοιπόν, νά μήν προκαλούμε τήν έκρηξη 
της όργης τους. 

Άγησfλαος: "Ας έλπίσουμε πώς ό θεός θά είναι πιό είρηνόφιλος 
άπό τούς άνθρώπους. Νομίζω δμως πώς δέν έχουμε νά φο
βόμαστε καθόλου άπό τόν κομήτη. 

Καθηγητής: 'Ασφαλώς δέν έχουμε νά φοβόμαστε. Ό κομήτης 
. προσεγγίζει όλοένα πρός τή Γη καi φαίνεται πώς ή Γη θά 

περάσει άνάμεσα άπό τήν ούρά του. Άλλα δέν πρόκειται νά 
πάθουμε τό παραμικρό. Τό πολύ-πολύ νά θαυμάσουμε καμιά 
βροχή διαττόντων άστέρων. Νομίζω πώς σήμερα η αϋριο θά 
βρισκόμαστε στό πιό κοντινό σημείο. 

'Αγησίλαος: Μήπως έχουμε δώ πάνω συγκοινωνία νά παρακολου
θούμε τί γίνεται στόν κόσμο; Κάθε δυό μέρες έρχεται τό τα
χυδρομείο. 

Κρίτων: 'Όπου καί νόν01 θόχουμε ταχυδρομείο. Κοντεύει ή ώρα 
πού γυρίζει ό μπάρμπα-Πανάγος, κι έτσι θά πέσουμε πάλι δ
λοι μέ τά μούτρα στiς έφημερίδες. 

Καθηγητής: 'Εκτός άπό τόν Φίλιππο, πού καθώς φαίνεται δέν πο
λυσκοτίζεται γι· αύτές. 

Φίλιππος: ETv· άλήθεια πώς δέν μ· ένδιαφέρουν oi έφημερίδες. Μά 
πρέπει νά χάνει κανείς τ-ούλάχιστο μια ώρα τήν ήμέρα αν 
θέλει νά τίς παρακολουθεί. Καί ή ήμέρα έχει μόνον 24 ώ
ρες. 

'Αγησίλαος: Έγώ χωρίς έφημερίδα δέν μπορώ νά νιώσω μέ όνεση 
τή ζωή. 

Φίλιππος: Μό νομίζω πώς καί. χωρίς τσιγάρο δέν μπορείτε νά τή 
νιώσετε, καί χωρίς κρασάκι τό ϊδιο, καί χωρίς ζεστό καi πε-
ριποιημένο φαγάκι τό ϊδιο. 

'Αγησίλαος: Ναί, όμολογώ πώς χωρίς αύτές τίς στοιχειώδεις άνέ
σεις καi τiς φαινομενικό μικρές εύχαριστήσεις της, δέν είναι 
νοητή γιά μένα ή ζωή. 

; 
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Φίλιππος: Τί λέτε σεϊς, κύριε Καθηγητά της φιλοσοφίας; 
Καθηγητής: Μμ, Μμ, τί νά πώ; Καλή είναι ή φιλοσοφία, άλλα ή 

πρακτική ζωή θέλει όλλα. 
Φίλιππος: Τότε. έγώ είμαι περισσότερο φιλόσοφος, γιατί έγώ δεν 

θεωρώ άπαραίτητη καμιά άπ' αύτές πού όνομάσατε «μικρές 
εύχαριστήσεις». 

'Αγησίλαος: Κι ομως αύτές άποτελούν τή ζωή. 
Φίλιππος: Έγώ τα στοιχεϊα της ζωής τά βρίσκω άλλού, έκεϊ πού 

δεν είναι δυνατόν άπό κανέναν νά λείψουν. Στό γαλάζιο τ' 
ούρανού, στην ποικιλία τών σχημάτων πού παίρνουν τά σύν
νεφα, στην άπεραντοσύνη της θάλασσας, στό φώς τού 
φεγγαριού, στή σπινθηροβολία τών όστρων καί ... τού κομή
τη, πού έγώ δεν τόν φοβάμαι. 

Καθηγητής: Τ όν έφαγες τόν Λέανδρο ι 
Φίλιππος: Μέ συγχωρεϊς, έγώ δεν έκανα «τέχνη». Είπα άπλώς 

έκεϊνο πού νιώθω. 
'Αγησίλαος: Δέ λέω, καλά εiν' ολ' αύτά, άλλα τί τά έμποδίζει τό 

τσιγαράκι ,μου, τό κρασάκι μου, τό ζεστό καί περιποιημένο 
φαγάκι μου καί ή έφημεριδούλα μου; 'Έ ι μπάρμπα-Λάζαρε, 
μπάρμπα-Λάζαρε Ι 

Φίλιππος: 'Ότι γι' αύτά πού είπα έγώ δεν χρειάζεται νά φωνάζετε 
τόν μπάρμπα-Λάζαρο. 

Σκηνή z·

(Φίλιππος, Κρίτων, 'Αγησίλαος, Καθηγητής, Μπάρμπα-Λάζαρος) 

Μπάρμπα-Λάζαρος: Ti είναι; 
'Αγησίλαος: Βρε άδερφέ, τί έγινε ό μπάρμπα-Πανάγος σήμερα; 

Πώς δέ φάνηκε; 
Μπάρμπα-Λάζαρος: Οϋτε παραγγελία νά τόν εϊχατε. Αύτή τή στιγ

μή έφτασε. 
'Αγησίλαος: 'Άϊντε, λοιπόν, μπάρμπα-Λάζαρε, φέρε τiς έφημερίδες 

μας καi χαθήκαμε. 
Μπάρμπα-Λάζαρος: Έσεϊς; Άμ' έγώ, πού περιμένω ντομάτες γιά 

τή σάλτσα; Εύτυχώς ολα ηρθανε. Πάω νά τά παραλάβω. 
(φεύγει). 

Φίλιππος: 'Ώστε κοντά στiς έφημερίδες, κινδύνεψε σήμερα καi τό 
φαγάκι μέ τή σάλτσα; 

'Αγησίλαος: 'Άφησε τ' άστεϊα, νεαρέ. 'Όταν φτάσεις στήν riλικία 
μου, τά ξαναλέμε. 
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Καθη •ητής: «'Οψόμεθα ές Φιλίππους», έ! ('Έρχεται 6 μπάρμπα
Λάζαρος μέ τίς έφημερίδες). 

Μπάρμπα-Λάζαρος: Ό Πανάγος λέει πώς oi έφημερίδες γράφουν 
γιά μιά μεγάλη συφορά. Γιά δέστε τi συμβαίνει. 

Κρίτων: Τί είναι; Πόλεμος; 
Μπάρμπα-Λάζαρος: Ξέρω κι· έγιJJ; 
'Αγησίλαος: (Διαβάζει στην έφημερίδα). «Τό τέλος τού κόσμου. Ή 

σύγκρουσις μέ τόν κομήτη θά είναι καταστρεπτική. Ή ούρά 
του άηοτελείται άπό δηλητηριώδη άέρια. 'Ανακοινώσεις τού 
'Αστεροσκοπείου. 'Όλοι ai λεπτομέρειαι». Ti έκαμε λέει; 

Κρίτων: Τό τέλος τού κόσμου; Τί; 
Μπάρμπα-Λάζαρος: Τό τέλος τοϋ κόσμου; 
Φίλιππος: 'Εντυπωσιακή έφημεριδογραφία. 
Καθηγητής: Ι\ι1ά κοί 6 «Χρόνος» τά ϊδια γράφει. (Διαβάζει). «Ή Γή 

δ1έρχεται τος τελευταίας της ώρας. Ή δίοδός της άπό την 
ούρον τοϋ κομήτου θά σημάνη τό τέλος της. 'Ελάχιστοι ai έλ
πίδες διασώσεως». 

Κρίτων: (Διαβάζει έηίσης άπό όλλη έφημερίδα). «S.O.S. Ή άνθρω
πότης άποθνήσκει. Τό φοβερόν τέλος τής Γής. Δεύτε τελευ
ταίον άσπασμόν. S.O.S.». 

(έξακολουθούν ολοι νά διαβάζουν) 

Μπάρμπα-Λάζαρος: Ι\ι1ά τί συμβαίνει; 
Καθηγητής: Τά πράματα είναι πολύ σοβαρά. Σήμερα τά μεσάνυχτα 

ή Γή θά περάσει άνάμεσα άπό την ούρά τού κομήτη, κ1 όν ή 
ούρά τοϋ κομήτη άποτελείται άπό δηλητηριώδη άέρια, δπως 
φαίνεται δτι συμβαίνε1, πολύ πιθανόν ή σημερινή ήμέρα νά 
είναι ή τελευταία τής ζωής μας. 

Μπάρμπα-Λάζαρο�: 'Έλα Χριστέ καi Παναγιά! 
Καθηγητής: Δυστυχώς. Oi άνακο1νώσεις τού 'Αστεροσκοπείου εί

να1 πολύ άνησυχαστικές. φαίνεται δτι ή ούρά τού κομήτη εί
να: δηλητηριώδης. 

Κρίτων: (Ι\ι1έ την έφημερίδα στό χέρι). Καί ή Γή θά περάσει άνά
μεσα άπό την ούρά σήμερα, μεταξίι ένδεκάτης νυκτερινής 
καί μεσονυκτίου. 

Μπάρμπα-Λάζαρος: Πώ, πώ, κακό πού πάθαμεΙ 
'Αγησίλαος: Γιά τό θεό, νά μην τ' άκούσουν oi γυναίκες. 

,,, 
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Σκηvη Η' 

277 

(Οί ϊδιοι. 'Έρχονται ή Λίζα μέ τόν Λέανδρο. Φεύγει ό μπάρμπα
Λάζαρος). 

Λίζα: Ti νά μήν άκούσουν ol γυναίκες; Είναι τίποτα σόκιν; Καλέ, τi 
πάθατε σεϊς δλοι; Ti γράφουν ol έφημερίδες; (παίρνει καi 
διαβάζει) Τί;; Τελευταίον όσπασμόν; Θά πεθάνουμε λοιπόν; 
Σήμερα κιόλας; '"ΩΙ ι 

'Αγησίλαος: Σώπα, κόρη μου, μικρή μου Λίζα. 
Φίλιππος: Μή φοβάστε, δεσποινίς. ΟΙ έφημερίδες είναι ύπερβολι

κές. Μήν τiς πιστεύετε ποτέ. 
Κρίτων: Τiς έφημερίδες νά μήν πιστεύει; Δέν μπορεί νά τά γρά

φουν έτσι, στά καλά καθούμενα, γιά νά τρομάζει ό κόσμος. 
Έδώ είναι έπίσημες όνακοινώσεις. "Ως έδώ ;1ταν ή ζωή μας, 
μηδαμινή, όνάξια. Kai τώρα θά σβύσει όδοξα, χωρίς καμιάν 
έλπίδα ... 

Καθηγητής: Κι' έδώ πάνω εϊμαστε όπομονωμένοι, χωρίς τηλέφω
νο, χωρίς ενα ραδιόφωνο. Δέν μπορούμε νά μάθουμε τi 
όκριβώς συμβαίνει. Οί έφημερίδες είναι χθεσινοβραδυνές. 
Δέν ξέρουμε τi γράφουν οί σημερινές ... 

Φίλιππος: Μήν άνησυχείτε. θά είναι γραμμένες οπως πάντοτε, σάν 
κάθε μέρα. Μέ τiς πολιτικές της άπόψεις καi τά πείσματά της 
ή κάθε μιά, μέ τά κοινωνικά της, μέ τiς ρεκλάμες της. Δέ θά 
λείπει καi τό δελτίο τού 'Αστεροσκοπείου γιά τόν πιθανό 
καιρό της αϋριον, κατά τήν όποίαν, έν τούτοις, ή γηραιά 
άμαρτωλή Γη θά είναι άπηλλαγμένη άπό τό άνυπόφορο γέ
νος τών άνθρώπων, τών παρασίτων της. 

Καθηγητής: Δέν είναι ή κατάλληλη ώρα γι άστεία. Τό πράμα είναι 
πολύ σοβαρό. Πολύ πιθανόν ή σημερινή ήμέρα νά είναι ή 
τελευταία της ζωης μας. (Ό 'Αγησίλαος ρίχνει τό πρόσωπο 
στά χέρια. Ή Λίζα ξεσπάει σέ κλάματα καi πέφτει στήν άγ
καλιά τού πατέρα της). 

Λίζα: Μπαμπά μου, πάμε στή μαμά. 
'Αγησίλαος: Ναί, παιδί μου. 

(Φεύγουν. Ό Λέανδρος πέφτει χαμένος σέ μιά καρέκλα. Ό Κρί
των πηγαινοέρχεται νευρικός. Ό Καθ�γητής στέκει άκίνητος καi 
σκεφτικός. Ό Φίλιππος κάθεται άτάραχος. Σιωπούν δλοι γιά λίγο). 

Φίλιππος: Μέ συγχωρείτε. Δέ θέλω νά σάς φέρω άντιρρήσεις. 
Άλλά δέ συμμερίζομαι τήν άπελπισία σας. 'Έτσι πολλοί φο-
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βήθηκαν καi μέ τόν κομήτη του Χάλεϋ στό 1909. Άλλ' δ,τι 
κι αν είναι νό γίνει, 6 όνθρωπος πρέπει νό μένει Ψύχραιμος. 
Γιατί νό φοβόμαστε τόσο πολύ τό θάνατο; Μήπως δέν τό 
ξέρουμε πώς μιό μέρα θό έρθει γιό δλους μας; Άλλοίμονο 
όν φοβόμαστε σ· δλη μας τή ζωή ι 

('Έρχονται ή Σόνια, ή Τζούλια καi 6 Τάκης) 

Σκηνή Θ' 

(Φίλιππος, Καθηγητής, Κρίτων, Λέανδρος, Σόνια, Τζούλια, Τάκης) 

Ιόνια: Τί μας εiπε ό μπάρμπα-Λάζαρος; Θό πεθάνουμε δλοι άπό
ψε; 

Τάκης: Θό χάσει ή Βενετιά βελόνια. 
Φίλιππος: (Πηγαίνει πρός τή Τζούλια καi της πιάνει τό δυό χέρια). 

Μή φοβασαι, Τζούλια. • 

Τζούλια: Δέ φοβαμαι, κύριε Φίλιππε, άλλό τί τρέχει; 
Φίλιππος: Νά, οί έφημερίδες γράφουν πώς ή γη θό περάσει άνά

μεσσ άπό τήν ούρό του κομήτη καί πώς, αν ή ούρό άποτε
λειται άπό δηλητηριώδη άέρια, ύπάρχει κίνδυνος γιό δλον 
τόν πληθυσμό της Γης. 

Ιόνια: Αύτό είναι δλο; Μή φοβάστε καi δέ θό πάθουμε τίποτα. Ή 
Γη έχει πολύ περισσότερες βρωμιές άπό τήν ούρό του κομή
τη. Άκαυστε μένα πού σας τό λέω. Άλλοίμονο άπό τόν κο
μήτη. Αυτός θό μολυνθει άπό μας. 

(Ή Τζούλια στέκεται συλλογισμένη) 

Φίλιππος: (Σιγά). ίi σκέπτεσαι, Τζούλια; 
Τζούλια: Νά ... , σκέπτομαι πώς όλλοτε τό είχα καϋμό πού ημουνα 

όλομόναχη στόν κόσμο. καi τώρα ... , σ· αύτήν έδώ τήν περί
σταση ... 

Φίλιππος: (Σιγά πάντα). Δέν έξακολουθεις νόσοι όλομόναχη, Τζού
λια. 

Τζούλια: (Τόν κοιτάζει στό μάτια, καi ξαφνικό μιό χορό λάμπει στό 
πρόσωπό της. Πλησιάζει τόν Φίλιππο καi του δίνει τό χέρι). 
Ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε. (Θερμή χειραψία). 

(Α ύ λ α ί α) 
' 

•
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Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Πυθαγόρα Δροuσιώτη: «ΤΟΠΑΖΙΑ ΚΑΙ ΒΗΡΥΛΛιΑ,, Ποιήματα 

κι άπό τό μυστικό βιβλίο 
ό φθόγγος τώρα έχει χαθεΤ 

Τή συλλογή προλογίζει ό ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης, μέ μιάν εi
δική άναφορά στό συμβολισμό πού δέν έχει «τόν όκρατο καί άτί
θασο συναισθηματισμό καί την άμετροέπεια τού ρωμαντισμού», 
γιά νά καταλήξει στη διαπίστωση οτι «ή ποίηση τού Δρουσιώτη εί
ναι ενα άπό τά πιό καλά δείγματα της νεοελληνικης συμβολικης 
σχολης στην Κύπρο». Καί είναι ό στίχος τού Π.Δ. μιά λεκτική μέθη 
άπό ύποτονικούς ηyους σέ γαλήνια άντίκρυση ποθοπλάνταχτης άγ
καλιάς, την ώρα πού ζυγιάζεται τό πουλί μέ γητέματα όρθινά. 
Πράγματι, ή πικρή γνώση της ματαιότητας ποτέ δέν γίνεται σπου
δή έρημιάς καί θανάτου άλλά ένας άσίγαστος καϋμός γιά τό πανη
γύρι της άφροστέφανης θάλασσας καθώς, μέ μιάν παράξενη μου
σικότητα, ύψώνει τό κύμα ομορφιά καί σταυρό τού καθημερινού 
μαρτυρίου μας: 

Κι' ώ πόσο έγίνηκε βαρύς τού Γολγοθά ό Σταυρός 
στό δρόμο πού άνεβαίνουμε, στό δρόμο τόν Μοιραιο. 
Τριγύρω ή χλεύη κι' ό πικρός τού πλήθους διασυρμός, 
χωρίς νά βλέπω πουθενά τόν κυρηναιο ... 

'Έχει, λοιπόν, χαθεΤ ή άγάπη, αυτός ό γλυκύτατος φθόγγος πού 
μεταβάλλει τή ζωή σέ έπος άθανασίας; 'Όχι. Γιατί μαζί μέ τόν δε
ξιοτέχνη συμβολιστή ποιητή μπορούμε άκόμη νά άκούμε τή φωνή 
τού Σαβοναρόλα. Ό στίχος του κρατά ζεστά την έλπίδα γιά τό κα
λύτερο, γιατί ή καρδιά του έγινε σκλάβα τού άηδονιού ι ... 
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Άvτιγόvης Γαλαvάκη-Βουρλέκη: «ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΥΠΑΡΧΩ»

Ποιήματα 

Βάραθρο ή ψυχή. Κι' άγέρωχο πετούμενο όλλοτε. Κι' άνάμε
σα τό πνέμα, νά καταγράφει τούς παλμούς κι· έκείνες τίς ό
πιαστες είκόνες άπ·· τά ϋψη κι· άπό τό βάραθρο, γιά νά 

ύπάρχουν πάντα έκείνα τ' άνεξιχνίαστα στην κιβωτό τού σώ

ματός μας. 
Μέ μυστική οραση ίχνηλατεί ή Α.Γ.-Β. τήν όμορφιά, πού μπαίνει 
πάντα στό πανηγύρι τού σύμπαντος τροπαιοφόρα. Γιατί ή όρχησή 
της στό λίκνο της ζωης, ντύνεται μέ τή λαμπρότητα της μαγείας 
καί πυρπολεί τίς λέξεις στό ήφαίστειο τών rϊχων. 
Ή Α.Γ.-Β. εχει μιά θεϊκή δωρεά: νά θησαυρίζει rϊχους γιά τήν κά
θε πεθαμένη λευκότητα. Γιά τήν άσχήμια τού έπιγραφικού συνθή
ματος, τόν στραγγαλισμό τών ίδεών στό μονόδρομο τού κομματι
σμού. Γι' αύτό δίκαια όραματίζεται νά σπάσουν τά γκέμια γιά νά 
ριχτεί τό όλογο στό θρίαμβοΙ Τώρα, πάντως, άρκείται στην έλευ
θερία πού άνασταίνεται μέ τόν θρηνο τών παιδιών-πολεμιστών 
(Πολωνία-Παλαιστίνη) η στίς σιωπηλές προσευχές-συνομιλία πά
ναγνη της ψυχης μέ τόν Δημιουργό τού κόσμου: 

Κύριε, φύλαξέ μας άπ' τίς τυφλές 
άκρότητες πού σκοτώνουν τήν άγάπη. 

Μά περισσότερο στην όμορφιά-τροφή της ψυχης. Γιά νά γίνει 
τροφός τού πνεύματος μιός αίώνιας πανανθρώπινης όνοιξης. 

Δημήτρη Χ. Χαλατσό: «ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ» Λυρική Σύνθεση 

Ούρανέ άπέραντε 
άκατοίκητε 
στίς ριτίδες της άπαλάμης σου 
γράφτηκεν 6 τελειωμός σου 

Δέκα ϋμνοι πραγματικό πλουμίδι τών λέξεων γιά νά μήν μαραθεί 6 
λόγοςΙ Γι' αύτό, όλλωστε, ή ξυπνημένη, σέ πρωϊνή μέθη, θάλασ
σα, ξανθίζει τή φωνή της, γιά νά μετουσιώσει της άγάπης τόν 
άγέννητο λόγο σέ όνειρο καί στοχασμό. Κι' άκολουθεί ή λουσμένη 
στό φώς άγάπη έφταπάρθενο χορό λυγισμένο στό ρίγος τσιγγάνι
κου τσαλιμιού άπό τή φλογερή πνοή τού γητευτη της μοίρας. 'Έτσι 

ή πηγαία έμπνευση ίχνηλατεί τίς κινούμενες άγκαλιές τών άνέμων 
πού έωθινός ϊμερος φλογίζει άστέρια στό στηθος της ζωης. 'Ακό
μη κι στον μουδιc'�ζει τό φέγγος στό άτρύγητο μέλι τών χειλιών η 

στά μαντέματα της έπανάληψης πού προμηνούν τό θάνατο. Γιατί, 
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άκριβώς τότε, τά φιλιά ραγίζουν τiς καμπάνες γιά νά ξεμακρύνουν 
τό χάος άn' τή νύχτα κcii την άγωνία άnό τά κρίνα. 
Ειναι κρουστή ή φωνή του Δ.Χ., φώς γεμάτη καi μύρο. Πάλλει μέ 
τούς χτύπους μιός καρδιάς πού αίματοδοτει μέ άνταύγειες έλnίδας 
στά μάτια καi τόν ούρανό. Καί, τελικά, άνυψώνει μιά θάλασσα άnό 
κυκλάμινα γιά νά δέσει μέ τό άνοιξιάτικο άνθόγελό τους θησαυρό 
τόν ογιο καρπό της ζωης: τή σιωπή. 
Ή μυστική γλώσσα του συμβόλου πού νοηματίζει τόν κόσμο ... 

Στέφανου Τηλικίδη: «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ... »· Ποιήματα

Kai την πίκρα εμασα, του 'Αχμέτ Ίμάμογλου, του Χότζα στην 'Αμ
μόχωστο, 
Πού προσεύχεται στόν Άλάχ, νά τόν άξιώσει νά ξαναδει τό πολύ
βουο μελίσι, 
Στiς κερηθρες τών στοιχειωμένων Γραίκικων σχολειών. 

Ντυμένος τ11ν αρματωσιά του ηλιου ό είρηνοφόρος στίχος γίνεται 
ενα άχνιστό, σταρίσιο ψωμi για δλα τα όρφανα της γης, άλλα καi 
σκιάχτρο για τό θεοδαίμονα τών άνθρωποθυσιών. Kai παρόλο 
πού τρέφεται μέ την όργή της κολασμένης πυρός τών αίώνων, 
στήνει χελιδονοφωλιές στα χαγιάτια της όνοιξης για να μπορέσει 
τό νυφιάτικο τραγούδι να άηδονοκυλήσει συμφωνία της κούνιας. 
Γιατί: 

'Όπου σκοτώνει τό παιδί 
σκοτώνει την έλnίδα 

Για να καρπίσει κατάρα ό ματωμένος θρηνος, ό χορτασμένος τρό
μο στiς άξημέρωτες νύχτες της αύταρχίας, δnου oi πολλοί έξακο
λουθοCιν να ειναι άπόκληροι της μοίρας. Πώς λοιπόν, να μην κλέ
βει ό 'Άρης τα χαμόγελα τών παιδιών την ημερη ώρα της αύγης 
καi να μην πλανιέται ό ποιητής άνάμεσα ατούς στερνούς ρόγχους 
τών άδυνάτων δλων τών αίώνων; 'Εκείνων τών άnροσκύνητων 
πού πιστεύουν, πώς μόνο τό φώς της 'Ολυμπίας μερεύει καi ή 
έσχατη έλπίδα τους στηρίζεται στην άνθρώπινη άξία: 

Κύριε, 
Άπ' δταν μετάλαβα τό σώμα 
Του «έσταυρωμένου» λαοCι μου, 
Σέ κεινο τό λειψό κομμάτι μπομπότα, της κατοχης, 
εύτύς όλλαξα πίστη καi προσκύνησα 
Τόν όνθρωnο. 

Ποίηση έντεταγμένη στό διεθνές είρηνιστικό κίνημα Μονοδρομια-
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κη ισως. Χωρίς καμιά πρόσβαση γιά τόν έργάτη της Πολωνίας. 
Άλλά ποίηση άληθινή. Δέν βαλτώνει στούς άδικοχαμούς. Στοχεύει 
ψηλά μέ ρυθμούς πανανθρώπινους. Γιά νά γίνει ό Στ. Τηλ. ό είρη
νοδρόμος τοϋ έλληνικοϋ στίχου. 

Στέλιου Μπινιάρη: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ►► Ποιήματα 1982

... καί τ· άγνάντεμα πάντα 
στά θαμπά πρόσωπά μας 
νά φαντάζει έσπέρα 
πού έβιάστη ναρθεί. 

Τραγούδι γλυκολάλητο είναι ό στίχος τοϋ Στ. Μπιν. κι δταν μετα
βάλλεται σέ σιγανό έλεγειακό σκοπό γιά τόν νεκρό άδελφό ιϊ τήν 
πόλη τοϋ ίδρώτα πού κούρσεψε ή βοή της άσφάλτου: τόν Πει
ραιά. Kai είναι φυσικό, μιά καi ό ρυθμός πηγαίνει συνταιριαστά μέ 
τά χτυπήματα της αδολης καρδιάς του καi της ήλιαχτίδας τό περ- ,, 
πάτημα στόν άνθρώπινο πόνο τώρα ποι) ή άγάπη άγκάθιασε στό 
χέρσο άγρό της ψυχής μας. 
Πολλές φορές ό θρησκευτικός στίχος - άντισημιτική κραυγή: κι ή 
κατάρα πάνω τους δσο ζούνε θά ζεί, θά πεί γιά τούς σταυρωτές 
της άλήθειας 'Εβραίους, λές καi τό «στιγμιαίο» έπινοήθηκε μονάχα 
γιά τούς προδότες τών πατρίδων καi δέν ύπάρχει λύτρωση γιά ενα 
λαό πού έστειλε στόν Σταυρό τό θεό γιατί δέν πραγματοποίησε τά 
όνειρα τής φυλετικής του παλιγγενεσίας - χορταριάζει τήν ψυχή 
καί δέν άφήνει τό φώς νά μπεί στήν καρδιά τοϋ άνθρώπου. Μέ 
άποτέλεσμα νά νεκρώνεται τό πετρολούλουδο στήν προσμονή της 
έξόδου «άπό. τή γη Χαναάν σ· αλλη γη>> . 
Κι δμως οί περισσότερες στιγμές, είναι άλήθεια εύτυχισμένες. Kai 
πιό συνεπείς μέ τόν κρυφό παλμό της καρδιάς του πού έναρμονί
ζεται τρυφερά μέ τήν παγκόσμια άγάπη, μέ εναν λόγο πού δέν εί
ναι οϋτε καινός άλλ' οϋτε καi κενός ... 

Πετρούλ_pς Α. Παγιωτίδη: «ΣΤΟΝ ΑΝΕΜό ΤΗΣ ΖΩΗΣ)) Ποιή

ματα 

Θά έλθω 
νά σοϋ φέρω ενα μήνυμα 
Αίσιοδοξίας 
νά σοϋ άνοίξω 
μιά χαραματιά στήν 'Ελπίδα 
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Στίχοι στό ρυθμό του έφήμερου. Σκέψεις άπλοϊκές γι· αύτό καi πι
κρές. 'Αληθινές. Kai γράφει όσταμάτητα ή Π.Π. γιά «νά πάρει νόη
μα ό όδειος κόσμος». Πάντως ενα προσωπικό της πρόβλημα - πυ
ρήνας τών π�ρισσότερων ποιημάτων- μειώνει τή συνολική της 
προσφορά. Γιατί, άναγκαστικά, ό στίχος μεταβάλλεται σέ πεζολο
γούσα έκκληση 

Γεωργίου Πλατάρη: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1708-1907» Άθήvα 1982 

Σέ μιάν καλαίσθητη έκδοση, χάρμα γιά τό μάτι καi τό νου, ό 
Γ.Πλ. προσπαθεί νά άναστηλώσει τόν «Κώδικα Χώρας Μετσόβου» 
καi νά ψηλαφίσει τά γεγονότα μέ την ένάργεια της διεισδυτικής δ
ρασης καi την άμεσότητα της φωτεινής όντίληψης. Kai έπισημαί
νεται παντου ή άλήθεια: Αύτοδιοίκηση καi 'Ελληνικότητα στάθη
καν οί βασικοί παράγοντες έδραίωσης κοινωνικής συνείδησης στό 
Μέτσοβο, δπως: « ... δσοι έχουν δύο κήπους τόν εναν νά τόν δώ
σουν έκεινου όπου δέν έχει» η ή θέση ρήτρας γιά τά χάνια: « ... νά 
δίνουν βερεσέ στους ορφανούς». 'Ακόμη ή συναντίληψη τών Κοι
νών «Φανερώνομεν δτι ... κοινη Γνώμη». Αύτή ή Κοινή Γvώμη έ
πλασε μέ πράξεις όλληλεγγύης καi ύπευθυνότητας μιάν πολιτιστική 
ψυχή γεμάτη λαϊκή δραστηριότητα καi άνθρωπιά. Γιά νά ξεπηδή
σει, άργότερα, βρυσομάνα, ή έθνική εύποιία. 

Παρά, δμως, τiς όξυδερκείς παρατηρήσεις του Γ.Πλ., τό ύλικό 
του Κώδικα δέν γίνεται ι'ι γνώση του «εγνωσμένου» δηλ. 'Ιστορία. 
Μπορεί, πάντως, ό μελετητής νά άξιοποιήσει τά άναφερόμενα σέ 
κοινωνικές, οίκονομικές καi πολιτικές μεταβολές γεγονότα, γιατί 
όντως συνιστουν πράγματα «όφθέντα καi βιωθέντα» πού έχουν 
έντονα την ποικιλία της έθνικης μας ζωής. 
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ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 

CH Νεοελληvικη Λαϊκη Τέχνη 

Κυκλοφόρησε σέ δεύτερη έκδοση ή μελέτη τού Δημήτρη Στα
μέλου «Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη (Πηγές, προσανατολισμοί καi 
κατακτήσεις άπό τόν 1 60 αίώνα ως τήν έποχή μας)», συμπληρω

μένη μέ νέα βιβλιογραφικά στοιχεία. 
Ή «Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη» είναι μια ίστορική, αίσθητικη 

καi βιβλιογραφική έργασία στην όποία παρουσιάζονται άντιπροσω
πευτικές έκδηλώσεις της λαϊκής μας τέχνης άπό τόν 1 60 αίωνα ώς 
τήν έποχή μας. 'Αναφέρεται είδικότερα στην άσημουργία, τη χρυ
σοχοΤα, τήν ξυλογλυπτική, τή λιθογλυπτική, τή ζωγραφική, την 
κεντητιι:ή, τήν ύφαντική, την κεραμική καi την άγγειοπλαστική. Οί 
βασικές αύτές έκδηλώσεις της λαϊκής μας τέχνης, παρουσιάζονται 
μέ διερευνητική έποπτεία καί ίστορική καi βιβλιογραφική τεκμηρίω

ση. 

ΓΕΩΡΓ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 

Θρησκεία- �Ηθικη 

Μέ τό νέο του βιβλίο ό κ. Γ. Καψωμένος πραγματοποιεί μια 
όριακή συμβολή στη θεολογία της άπελευθέρωσης καi της φιλο
σοφικής ένόρασης είς ο,τι άφορα την ούσία της Θρησκείας καi της 
Ήθικης, της πίστης καi της πράξης, της διαφορας άνάμεσά τους 
καi τού ρόλου των στην καταξίωση της άνθρώπινης ϋπαρξης ώς 
πρώτης άξίας μέσα στόν κόσμο καi την ίστορία, καi της συνέρ
γειας τού άνθρώπου στην έσχατολογικη τελείωση τού Σύμπαντος. 

Μέσα στό εύρύτατο τούτο φάσμα θεώρησης έξετάζονται τα 
εiδικα θέματα της άμαρτωλότητας ύπό νέα κατανόηση ώς στοι
χείου κοσμογονικού, της ήθικης αύτονομίας τού άνθρώπου ώς κο
σμολογικής λειτουργίας αύτοκαταξιωτικης καi αύτοκαταγνωστικης, 
της διαφορας άνάμεσα θρησκευτικής δικαίωσης καi ήθικης, τού 
ρόλου των θρησκευτικών μυστηρίων καi όλλα μεγάλα προβλήμα
τα τού πνεύματος. 

Τό εργο, πολύτιμη συμβολη στην άνόρθωση τού σημερινού 
κατακερματισμένου άνθρώπου, εχει καi άπό τήν όποψη ϋφους μία 
συντομία έπιγραμματική. 

,,, 



1983 285 

Δημήτριος Τ σήρος 

Ό Δημ. Τσηρος γεννήθηκε στην Κορινθία. Στόν πόλεμο τού 
1912 ηταν ηδη στρατιωτικός γιατρός, ώτορινολαρυγγολόγος στό 
πολεμικό Ναυτικό. Ύπηρέτησεν έπiσης ώς Διευθυντής της ώτορι
νολαρυγγολογικης Κλινικής στό Δημοτικόν Νοσοκομείον «Έλπiς». 
Στην κατοχή συναντώμεθα συχνό σέ μιό όμάδα φίλων, πού προ
σπαθούσαμε νό διατηρήσωμε την άνθρωπιά μας, άποβλέποντας 
στην άπελευθέρωση τού 'Έθνους καί στην έλπiδα της πνευματικής 
προόδου της άνθρωπότητος. 

Ό Δημ. Τσηρος ηταν ενας πνευματικός έρευνητής. Δέν ηταν 
φανατικός. Δέν ηταν μισαλλόδοξος. Δέν εiχεν έχθρούς. Είχε μόνον 
φίλους. Ή ψυχή του γεμάτη άγαθότητα, γεμάτη τρυφερότητα γιό 
τόν όνθρωπο, γεμάτη αίσιοδοξiα γιό την άνθρώπινη καί την θεία 
Δικαιοσύνη. γεμάτη πίστη γιό τό αϋριο καί την πρόοδο. 

Πλήρης ήμερων παράδειγμα για τούς νεώτερους, όδηγός γιό 
δλους, μεταβαίνει στην αίώνιο ζωή. 

"Ας είναι φωτεινή ή πορεία του στους πνευματικούς κόσμους, 
δπως ηταν φωτεινή στην έπiγειο ζωή. "Ας rόν θυμώμαστε πάντα 
μέ σεβασμό καi άγάηη. 

Κ.Ν.Μ. 
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Νίκος Φωτειvόπουλος 

Μολονότι άπό καιρό άσθενής, φαινόταν γεμότος ζωτικότητα. 
'Αγαπητός σέ ολους, προσηνής, εύπροσήγορος. 'Έφυγε άπό κοντά 
μας κοi δέν θά τό πιστεύουμε. Γιατρός-δερματολόγος. Πρόθυμος 
νά έργασθη, πρόθυμος νά βοηθήση. Μελετηρός, όρθολογιστής, 
πνεύμα έλεύθερο καi κριτικό. 'Έφυγε καi άφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό. 

Κ.Ν.Μ. 

Δημήτρης Βασ. Τ σάκωvας 

Στiς 1 Ο Μαϊου. πέθανε καi κηδεύτηκε στις 13 τού ϊδιου μήνα 
σ: 11v Άθήνα ό παρ· Άρείψ Πάγψ δrκηγόρος, Δημήτρης Βασ. Τσά
κωνας. 

Ό άξέχαστος Δημι1τρης, ύπηρξε ενας έντιμος έπιστήμων καi 
cινθρωπ,στής έπαγγελματίας, πού θεωρούσε πάντοτε τήν έκτέλε
ση τοϋ καθι1κοντός του συνοδηγό καi σκοπό τι1ς ζωης του. 

0 Ητον ενος ένάρετος άγωνrστής στή ζωή, χωρίς καμrά ίδιοτέ
λι:10 κοi έτρεφε άπέραντ, στοργή κοi άψοσίωση στήν οίκογένειά 
του. 

Ή φ1λοσοφ1κι1 του δrάθεση τόν έφερνε στό στοχασμό καi με
τάδrδε τό ένδόψυχο συναισθ11ματά του στούς γύρω του. 

Τά δύο τελευταια χρόνια πάλαrψε μέ τό θάνατο καi ενα χρόνο 
πρiν ειχε ύποστει έπώδυνη έγχείρrση άνοιχτης καρδιός στό Λονδί
νο. Δέν όντεξε ομως γrά πολύ καi στό τέλος ύπέκυψε στήν άν
θρώπινη μοίρα. 

'Ας εινοι έλαφρό τό χώμα της Άττικης γης πού σέ σκέπασε, 
όγαπητέ μας Δημήτρη. ·οσο γrά τή μν11μη σου, αύτή θά μένει παν
τοτινά ζωντανή σέ μας πού σέ γνωρίσαμε. 

Λ.Π.Μ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεiα τού «'Ιλισού», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (πλοτ. 
ΚλαυθμCΊνος), είναι άνοικτά καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου 9.30 - 12.30π.μ. 
Τηλ. Γραφείων 3246.837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πορακαλούμεv, όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήv έπιταγήν είς 
τήν διεύθυνσιν: «Κωστήν Μελισσαρό
πουλον, Δραγατσανίου 6, Άθήνας, 
122». Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο
λάς μός δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

. Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας. έπεστράφησαν 
όπό τύ Ταχυδρομεiον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» ή «6γνωστος». Παρα
καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουν η νά μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
tύ. Πετυχάκη Λήμνου 58 
Άδρ. Σ<Ίντcι. Δαρδιώτου 1 Κηφισσιά 
Γ Στcιμcιτόπουλυς · Αγ. Άνάργυροι 
Εύ. Τα κουρας Κέκρωπος 46. Καλλι-

θέα 

ΕΠΑΡΧΙΩ 
Σ Άνεμογιάννης. Πολυλά 2 2 Κέρκυ

ρcι 
Βοο. Ίωανν ιδης. Ρούσβελτ 61, Δρόμο 
Χαρ. Καλομοιράκης, Μιχ. Αγγέλου 39, 

Ιωάννινn 
Ιω. Κοτσωνης Δραγούμη Διάκου 

Δράμα 
Κωης Ευβοίας 170 Πάτραι 

Δ. Νόστος, 1V1ακρυγ1άνvη 1 2. Βόλος 

Δ. Παντούδης, Κατακουζηνού 1, Δρό
μο 

Άν. Παπανδρέου. Καρδάμυλα, Χiος 
Κοσμ. Τ σιμπερiδης, Μεσολογγίου 3, 

Δρόμο 
Κ. Χατζησταύρος, Κύρκινος 23, Καβά

λο 

[ΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

ΚαΟ. Ιω. Κ. Αίλιονός, Άθήναι 
ΠιΊνος Σκούταρης. Άθήναι 
Ίω. Κομπrϊς, Κύθηρα 

t!ΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τri σειρά λήψεως) 

Δημ Σταμέλος Νεοελληνικri Λuικιi Τέ
χνη 1 982 

Γι<Ίννης ΉΜ κτρος Μπούμης: Υμνος 
ατό δάσος Μεταφυσικό 11cιριΊ11ονο. 
Θεσ κη 1982 

Ιω Βορβαρiγος· Scrιιtanrlil)ιιs Οrηπίίl 
Potrι1t 2 Όμιλίες 

Κοίιη ΠcιπcιόιΊκη Καραμriτσο: Εσωτε
ρικοί ΔιιΊλογοι (ποιriμοτα). Άθήνα 
1983 

Γ ε ωρ Καψωμένος Θρησκεία Ή θική. 
Δοκίμιο. Αθήνcι 1983 

Σrιρr,ντος Πrιυλέος Γ όνομά μας ητον 
ένοχιi Θεο κη 1983 

Πrτρουλα Άλ Παναγιωτiδη: Πρσσόο
κιες και Στοχασμοί (ποιήματα). 
Αθηνcι 1983 

ΜiI111ς Ιιικωβίδι1ς: Εποχές. Νέα Γραφή 
Ιποιriιιατιιl. Λεμεσός 1983. 

Xr Ε. ΚοτσιγιιΊννης: Η μνriμη τού νε
ρού (ποιιiμωαl. A0riva 1983. 

Κουλης ΚιΊσης ΠιίJς θιΊ φτιΊσεις ατά 

πνευματικό φώς 

Λ ιβρcιγγα Ριrοι Ο Αλχημιστης. 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣΗ 

τής Θεοσοφικής Έτσιρίσς έν 'Ελλάδι 

Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. Τθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη 

Τιμr1 τεύχους Δρχ. 80 

ϊούλιος-Αϋγουστος 1983 

ΠΕΡΙΟΔΙΚ� 

·Ηπειρωτική ·Εστίc,. Διευθ. Δημοσθ. 

Κόκκινος (ϊαν.-Φεβρ.) 

Σταθμοί. Διευθ. Γ. Μ. Πολιτάρχης 

(Φεβρ.-Μάρτ.) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος 

(ϊcιν.-Μάρτ.) 

.Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομίνης 

(Φεβρ .. Μάρτ .. ·Απρ.) 

Κρόκος. Διευθ. Λευτ. Γισλλούρος 

(Μάρτ.-·Απρ.) 

Κρητική 'Εστία. Διευθ. ·Εμ. Πcιπαγρη

γορόκης (Μάρτ.-Άπρ.) 

Βωμός Τέχνης. Διευθ. Θαλής Ρητορί

δης (Μάρτ.-·Απρ., Μάϊος-ϊούν.) 

Νέο Σύνορα. Διευθ. Δημ. Βcιλασκαν

τζής (Άπρ.-ϊούν.) 

ισραηλινό Νέα ·Εκδ. Δ. Νικολσiδης 

(·Απρ .. Μόϊοςι

Χρονικό. Ύπεύθ. ϊωσ. Λόβιγγερ 

(Μάϊος, ϊούν.) 

Τριφυλλιοκή Έστίο. Διευθ. Διον. Πιτ

τορός (·Απρ.-Μόης) 

Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάν. Τζανvε

τάκος (Μάης) 

Σύγχρονη Σκέψη Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. ·Αρχησ. Γ. Χαλcιτσός (Μόϊος) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Μόϊος, 

ϊούν ) 

·Ανοιχτοί ·ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός (Μόϊος. ϊούν.) 

Βορειοcλλc,δικά. Διευθ. Φώτης Τριάρ

χης (Λπρ.-Μάϊος) 

Νέc, Ακρόπολη. Διευθ. Γ. Πλάνας 

( ΜιΊϊος-Αϋγ ) 

Κλειδόλιθος. Ύπεύθ. Γ. Μπιμπίλης 

ι·Απρ.-ϊούν.) 

·ο Φυσιολάτρης. (ϊούλ.-Αϋγ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβiνος 

Δρόμο: Φιλ Τζόλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλής 

·Ηρόκλειον: Λ. Κουντης 

Θεσ/νiκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

ιπποδρομίου 10. τηλ. 265.042 

ϊωόννινα: Μιχ. Πραπiδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Κ. ·Αγιούς 

Κομοτινή: ϊω. Σαμουρκασiδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: ·Αρ. Σοφίτης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδόκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Π:'ηραι: ·Ae. Κοντοσάκιc 

Ρέθυμνος: ·Αντ. Βιστόκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 

·Αμμόχωστος: ·Avbp. Τσόκκος

Λεμεσός: ·°Αvδρος Σωτηρίου, Άντ.

Στυλιανού

Λευκωσία: ·Αχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ
λιανόκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

ϊστcιμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συvδρομήv σας 1983 

δρχ. 400 fi έθελοvτικώς δρχ. 500 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 



Βιβλία Krishnamurti 

f rn n.Jδιο τnύ Διbnσ•ολου Ι(κδ 1 �661 
Ε�λογu, 0·10 ·ον K.J,oνuμoupr, ικ Mrλ,oouponouλuul 
Ο Kpιovnμoup1, γ,n 1ον Διολογιομο (Κ Mrλ,oooponouλou) 
Εκrιu,δι u'J• και nηuοσ,ο ζωηζ 
F λr υt:!ι p,o ή σnχη κσ, τn τε \uζ 

Στο�οσuο, nονω στη (ωη (Α orιpol 
ΣrοχοCΙμο, n::ivω στη (ωη ΙΒ οειpο) 
Σrοχοομο, novω στη (ωn ιr nειpol 
Ομ,λ,rς nτη� t:upωnη 

Στη οιγη 10U Νου 
Η ο,·σγκο,σrητο τής όλλογή, 

Το nι τογun ΤΙJύ οrτού 
Το npwτn βημοτσ τής μοθηοης 

1953 
1954 
1956 
1958 
1960 
1967 

- 1970 
1970 
1971 
1975 

100 
:> ()(') 
10U 
2ου 

450 
400 
400 
.;οο 
300 
250 
250 
250 
400 

--------------------------------

Έγγράψετε νtους συνδρομητας 

Συνδρομη 1983 δρχ. 400 έξωτερικοϋ $ 12 

άεροπορικώς $ 20 

ccΈ η ι λ ο y α f» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετfας 1956-1957-1958 

β" Τριετfας 1959-1960-1961 

Γ' Τ ετραετfας 1982-1985 

tκόστη δεμένη πρός δρχ. 400 
Δ' Πενταετfας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ συνδρομοl II όντlτιμοv βιβλlων vό όποστtλλωvται μt ταχuδρομιιcήv f1 

τραπεζιιcήν tπιτοyήν -δχι μt tντολήν- tπ· όνόμοτι Κωστή Μελισσοροπούλου 
lj ΙΛΙΣΟΥ, Δροyοτσονlοu 6, 'Αθήνας 122. 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βσσικtς πληροφοριες περί Τεκτονισμού 
κσι τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο. 
οι ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΙΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣι Α.Β Ε Ε. Τηλ 9217513 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Κώστας Βάρναλης: Ή μ9να τού Χριστου 225 
Σαράντος Παυλέας: 'Εσωτερική Κεντρική Μουσική 22 7 
Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: Ώρες 228 
Λούλα Κωνσταντινίδου: Σέ τούτη τή θάλασσα 229 
'Ηλέκτρα Μικρούτσικου: Ή μουσική στήν 'Εκκλησία 230 
Κώστας Παπαπάνος: 'Εγκώμιο φιλίας 233 

-\.-. Μαίρη Βλάχου: 'Η 'Αστρολογία άπό φιλοσοφικής άπόψεως 241 
An. Besant: Ό Νόμος του καθήκοντος 248 
'Άϊτα Πάνκ: Τάαρα 251 

-:--\- 'Από τό 'Αρχείο Άλλ/φίας τού ΙΛΙΣΟΥ 253 
Ζάνου Γουγουτά: Εϊμεθα ύπεύθυνοι 255 
Ή έορτή τού Λευκού Λωτού της 0.Ε. έν Ε. 256 
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