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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

!!Ο Γκρεμιστης 

Στόν Ίωνα Δραγούμη 

Άκοϋστε. Έγώ είμαι 6 γκρεμιστής, γιοτ εiμ έγώ κι 6 χτίστης. 
6 διαλεχτός της άρνησης κι 6 άκριβογιός της πίστης. 
Kai θέλει καi τό γκρέμισμα νοϋ καi καρδιά καi χέρι. 
Στοϋ μίσους τά μεσάνυχτα τρέμει ένός πόθου άστέρι. 
Κι δν είμαι της νυχτιάς βλαστός, τοϋ χαλασμού πατέρας, 
πάντα κοιτάζω πρός τό φώς τό άπόμακρο της μέρας. 
Έγώ 6 σεισμός 6 άλύπη,ος, έγώ κι 6 άνοιχτομάτης 
τοϋ μακρεμένου άγναντευτής, κι 6 κλέφτης κι 6 άπελάτης 
καi μέ τό καρυοφύλλι μου καi μέ τό άπελατίκι 
την πολιτεία την κάνω έρμιά, γη χέρσα τό χωράφι. 
Κάλλιο φυτρώστε, άγριαγκαθιές, καi κάλλιο ούρλιάστε, λύκοι, 
κάλλιο φουσκώστε, πόταμοι, καi κάλλιο άνοίχτε, τάφοι, 
καί, δυναμίτη, βρόντηξε καi σιγοστάλαξε, αiμα, 
παρά σέ πύργους άρχοντας καi σέ ναούς ,ό Ψέμα. 
Τών πρωτογέννητων καιρών ή πλάση μέ τ' άγρίμια 
ξανάρχεται. Καλώς νά 'ρθδ. Γκρεμίζω την άσκήμια. 
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Εiμ' ενα άνήμπορο παιδί που σκλαβωμένο τδχει 
τό δείλιασμα, κι δλο ρωτά καi μήτε ν α  ί ,  μήτε δ χ ι  
δέν τοϋ άποκρίνεται κανείς καi πάει κι δλο προσμένει 
τό λόγο που δέν έρχεται, καi μιά ντροπη τό δένει. 
Μά τό τσεκούρι μοναχά στό χέρι σάν κρατήσω, 
καi τό τσεκούρι μου ψυχη μ· ενα θυμό περίσσο. 
Τάχα ποιός μάγος, ποιό στοιχιό τοϋ δούλεψε τ· άτσάλι 
καi νιώθω φλόγα την καρδιά καi βράχο τό κεφάλι, 
καi θέλω νά τραβήξω έμπρός καi πλατωσιές ν· άνοίξω, 
καi μ' ενα Να i νά τιναχτώ, μ· ενα 'Όχ ι νά βροντήξω; 
Καβάλλα στό νοητάκι μου, δέν τρέμω σας, δποιοι είστε· 
γρικάω, βγαίνει άπό μέσα τηι� μιά προσταγή: Γκρεμίστε! 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Πολυ το προσεχω

1983 

Όλημερίζουν τώρα μέσα στην καρδιά της ρεματιάς τό τραγούδι 
τους τ· άηδόνια καi παύουν τά πεϋκα νά φωνάζουνε, γιά νά προ
σέχουν κι αύτά τό τραγούδι τους. Κι έγώ τό έρωτικό τραγούδι 
τους προσέχω. πολυ τό προσέχω. πολυ τό προσέχω, πολυ τό προ
σέχω, γιατί γεμίσαμε την έποχή μας με κακοποιούς, με καθημερι
νους κακοποιους γεμίζουμε την έποχή μας: Προσέχω τό τραγούδι 
τών άηδονιών, πολυ προσέχω τό τραγούδι τους, δταν γεμίζουν τq 
λαρύγγι τους, γιά νά προσεγγίζουν στόν ούρανό τό χώμα τους καi 
τό χώμα τό δικό μας. Πολυ προσέχω τό τραγούδι τους στόν κάθε
το μέσα τό μεσημέρι, δταν ol πράσινες ol φυλλωσιές την προστα
σία τών άηδονιών φουντώνουν. Πολυ προσέχω τό τραγούδι τους 
γεμάτο γη δροσερη φορτωμένο, γιά νά τό βάζω πάνω στην καρ

διά μου, φάρμακο γιατρικό, γιά νά ήμερεύει τους χτύπους της, σ· 
αύτό τό κόκκινο πουλί, σ· αύτό τό πληγωμένο πουλί, την πολύπα
θη καρδιά μου, αύτό τό λαβωμένο πουλί την καρδιά μου νά ήμε
ρεύει, νά ήμερεύει, νά ήμερεύει, νά ήμερεύει με τό τραγούδι τών 
άηδονιών, δταν είναι μ· δλους τους άντίλαλους καi μ· δλους τους ϊ
σκιους της ρεματιάς του φουντωμένο. 
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Κήρυγμα δύναμης και υγειας 

(Πουθενά δέ στεκόμασταν, πουθενά, δπως τό ποτάμι καi τά ποτά
μια τών Σύμπαντων). 
Χρειαζόμασταν τή δύναμη 
δπως καi της Δικαιοσύνης 

καi την ύγεία 
μας την κάθε 

• 

της προσευχής 
της αfθρία. 

Άλίμονον, ή χωμάτινη έλειιθερία μας ήταν μιά Ταντάλεια Δίψα . 

• 

'Αδερφοί μου, 6 θάνατος ήταν ενας πόθος γιά τελειότητα 
άσταμάτητο, μαζi κι ενας μετανοημένος οίκτος τού Θεού . 

• 

Μέ βελόνα άπό ενα σπάνιον έλεφαντόδοντα κεντούσε 
καi κεντάει τούς τάπητες τών ούρανών 6 Θεός. Τό μυριόχειρο 
χάος ποτέ δέ χόρταινε τών άσχημάτιστων καi τών σχηματισμένων 
όστρων, την ώραιότητα. 'Όταν άγαπούσαμε πραγματικά, 
καμιά πνοή κακού δεν άπασχολούσε μέ τή βλάβη της 
την καρδιά μας κι έτσι βρισκόμασταν άπό κάθε κακό τέλεια έξω . 

• 

Φορούσατε ενu πανωφόρι γεμάτο φθινόπωρον δπως ενα δάσος, 
λέγαμε πώς ή βροχή ή σιγανή δλα τ· όνθη μέσα της εΤχε 
καi παραδεχόμασταν πώς 6 μεγάλος Περικλής σκεφτόταν 
τή μεγάλη · Ελλάδα χτίζοντας τούς Θουρίους τό 444 στά έρείπια 
της Σύβαρης Κι άκόμη πιστεύαμε πώς καμμιά μουσική 
καi κανένα χρώμα δεν πρόκειται ν· άποδώσει τή ποιητικfiΙ 
μεγαλοπρέπεια της 'Άγιας μας Τριάδας, τού Σολωμού, τού Κάλβου 
καi τού Παπαδιαμάντη καi την τρισμέγιστη Δυάδα τού Στρατηγού 
Μακρυγιάννη καi τού Δαβάκη πού δεν άφησε πρώτος μέ τή Διλο
χία του 
γιά νά μην κάνει 6 Φασισμός ενα περίπατο στην 'Ελλάδα. 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Τό 
�,

οργωμα 
Χώμα κατακόκκινο, Δάκρυ καi πυρετός. 
Ί <εσία τών δένδρων στό κάλεσμα της βροχής. 
Σπονδή γιά τό όργωμα καi τή σπορά, 
τώρα που δένονται τά ρόδια tτοιμα 
πίσω άπ' την ξύλινη πόρτα, 
κι' είναι τά σύκα κι' ή σταφίδα στό τραπέζι. 
Μήν περιμένεις την πρώτη Κυριακη τοϋ Όχτώβρη 
νάρθεις ντυμένος τό γιορτινά σου 
στην έκκλησιά τιvν χωραφιών καi τοϋ άμπελώνα. 
Ρίξε τό σακάκι σου στόν ώμο, 
φόρεσε τό κασκέτο σου λοξά, κι έλι. vu μiο βρείς 
δροσοσταλίδα τοϋ χινόπωρου, κυκλάμινο της ποταμιάς, 
κρινάκι κίτρινο που τρέμει στόν άγέρα, 
έλα νά με βρείς, νά σοϋ μαρτυρήσω τόσα. 
Τό χώμα διψά γιά νερό. Τά δέντρα ξεράθηκαν στό λίβα. 
· Η πόρτα της ούλης μας έγειρε, τά παράθυρα κλειστά.
'Έλα νά μάθεις γιό τη φτώχεια μας, τό χωράφι,
τά δέντρα καi νά σοϋ πώ, δτι τό όργωμα
που μελετούσαμε μαζi δλο τό θέρος
πr>έπει νά γίνει τοϋτες τiς μέρες,
δεν παίρνει άναβολη τό χώμα. 'Έβρεξε χτές.
Την άκουσα τη βροχη στόν ϋπνο μου καi ξύπνησα.
Δεν εϊταν όνειρο. 'Άγγιξα, τiς στάλες στό χέρια μου
καi κείνες έτρεξαν στό μάγουλά μου δάκρυα.
'Έλα, λοιπόν, αύριο κιόλας τό χώμα προσμένει
τ· όργωμα, δπως ή ψυχη τών άνθρώπων την Είρήνη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΑ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

Τριλογία 
Τό θάνατο μη τόν φοβάσαι 
είναι σάν τά μεσάνυχτα. 
Τό έκκρεμες χτυπάει τη δωδεκάτη. 
Τό τίποτα κρατάει δσο μιά άνάσα 

1983 
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καi ή έπόμενη στιγμή 
σάν τό νιογέννητο παιδί 

ΤΡΙΛΟΓΙΑ 

μας δείχνει τό χαμόγελό της 
πού άργοχαράζει τή νέα μέρα. 

Τό θάνατο μή τόν φοβάσαι 
εiναι σάν τήν κλεψύδρα 
πού όδειασε, 
μιά άντιστροφή μονάχα 
καi ξαναρχίζει τό μέτρημα. 

Τόν θάνατο μή τόν φοβάσαι 
δέν εiναι τό τέλος τοϋ τέλους, 
τό λυκόφως της άνυπαρξίας, 
μά ενα σκοτεινό πέρασμα 
σ· ενα νέο διάδρομο 
μέχρι νά βρείς την τελική έξοδο 
πού σ· όδηγεί στό αίώνιο φώς. 

ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

� (! 

Δεν ειναι η

Δέν εiναι ή άπουσία της βροχής 
μήτε τό πάθος άπ' τόν 
κσουοθραύστη. Οί νύχτες 
φωτίζονται μέ μαϋρο, 
ό θάνατος καραδοκ� 
τά βήματά μου δπως 
ή συγγνώμη την άγάπη. 
'Ετούτη ή όνοιξη σχολνάει, 
δέ θά προλάβω. 
Σά δαγκωμένο όνειρο 
σέ χαλασμένη μνήμη, 
έφήμερο σύνδρομο πάλης 
καi δακρύων. 
· Η πόρτα όριζόντια χωρίς
κλειδαριά. Ό νεκροπομπός
όνεμος έσαεί.

., ,, 

απουσια 
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ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ 

�Η 

ΙΛΙΣΟΣ 

� ,. 

ευεργεσια 

1983 

Μεγάλη χάρις νό εύεργετης. Νό είσαι άγαθός και νό σκέπτεσαι 
τούς συνανθρώπους σου ι Νό είσαι εύπροσήγορος και βοηθητι
κός! Νό είσαι εύεργετικός στούς πάντες. Νό είσαι άγαπητός και 
εύχάριστος! 

Οί εύεργετούντες είναι θεάρεστοι και άποδοτικοί! Είναι μακάριοι! 
Είναι άξιόλογοι καi εύγενείς! Οί εύεργετούντες είναι τέλειοι. Είναι 
άληθινοi ΣωτηρεςΙ 

Οί εύεργετούντες είναι θεάρεστοι' Βρίσκουν 1κανοποίησι νό κά
νουν τό καλό! Νό χαροποιούν τους πι'ηιτες! Είναι χαρούμενοι καi 
άνοιχτοχέρηδεςΙ Ποτέ δέ συναντούν τη δυστυχία καi δεν την συν
τρέχουν' Ποτέ την άπελπισία καi δεν την παρηγορούν' 

Οί εύεργετούντες είναι άληθινό τέκνα τού Θεού! Είναι άξιοθαύμα
στοι. Μακάριοι δλοι oi άνθρωποι νό είναι εύεργετικοί! Τότε ή ζωη 
θό ηταν θεσπεσία. 'Όλοι άγαπημένοι καi εύτυχείς! 'Όλοι χαρούμε
νοι καi εύλογημένοι! 

Καi ή άνθρωπότης θό έβάδιζε μπροστά μέ πρόγραμμα άληθινης 
έξελίξεως καi προόδου ι 
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., ' 

απο 
' 

τη 

Στα 50 χρόνια 
, ~ 

μετασταση της 

.,Avvι Μπtζαvτ (1847 - 1933) 
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Besant 

Γεννήθηκε στο Λονδϊνο, Ιρλαν
δικής καταγωγής. Συγγραφεύς, ρή
τωρ, πολιτικός, άποκρυφίστρια, 
Πρόεδρος τής Θεοσοφικής 'Εται
ρίας ( 1907 - 1933). Θεοσεβής 
χριστιανή καi σύζυγος κληρικού, 
σέ ήλικία 24 χρονών άρνήθηκε 
την χωρίς κατανόηση πίστη καi 
προσεχώρησε στους όπαδούς τής 
έλευθέρας σκέψεως καi στον σο
σιαλισμό. Άπο το 1885 συνεργά
ζεται μέ τή Φαβιανή 'Εταιρία γιό 
την βελτίωση τών συνθηκών ζωής 
τών απόρων. Το. 1889 γνώρισε 
την Μπλαβάτσκυ καi άπο τότε 
όφοσιώθηκε στη Θεοσοφία. Το 

1907, μετά τον θάνατο τοϋ πρώτου Προέδρου 'Όλκοπ, έκλέγεται 
Πρόεδρος τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας καi έπανεκλέγεται συνεχώς 
μέχρι τού θανάτου της. Άναπτύσσει έξαιρετική δραστηριότητα. 
Συγχρόνως έργάζεται γιό την άναγέννηση καi την όνεξαρτησία τής 
'Ινδίας άναδειχθεϊσα Πρόεδρος τοϋ Ίνδικοϋ Έθνικοϋ Συνεδρίου. 
'Έγραψε «Αύτοβιογραφία», «Ό θάνατος καi τό μετ' αύτόν», «Ό 
όνθρωπος καi τό σώματά του», «Άρχαϊα Ιδανικό στη νεώτερη 
ζωή», «Ή όρχαία σοφία», «Μελέτη έπi τής συνειδήσεως», καi άλ
λα πολλά. 

Περικοπές της άπό τό βιβλίο «Μήτις» 

Ό θάνατος είναι ή μεγαλύτερη άπάτη έπάνω στη γή, Δέν ύπάρ
χει θάνατος, άλλό μόνον μεταβολαi στiς καταστάσεις τής ζωής. 

Νό δίνης αύθόρμητα την όγάπη είναι ή πιο άξιοσημείωτη άπο 
τiς θείες ίδιότητες. Άγάπη πού δίνει το πάν καi δεν ζητάει τίποτα. 
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Ό σημερινός άνθρωπος άρχίζει νό κατανοη δτι δεν μπορεί νό 
βρη τή μόνιμη εύτυχία, επιδιώκοντας τiς ήδονές, τiς τιμές, τόν 
πλούτο, άλλό με τό ν' άφοσιωθη στην εξυπηρέτηση τών άλλων, 
ζητώντας νό βοηθήση τους δυστυχισμένους, νό διδάξη τους άμα
θείς, νό άπελευθερώση τους τυραννισμένους, νό άνακουφίση 
τους πόνους εκείνων που ύποφέρουν. 

Οί πλάνες τού εγκεφάλου μπορούν νό επανορθωθούν γρήγορα, 
σχεδόν στιγμιαία, άλλό νό διαπλασθή χαρακτήρας άποτελούμενος 
άπό ήρωϊσμό, άπό άφοσίωση. άrτό πνεύμα θυσίας, είναι άποτέλε
σμα μακρός εργασίας, που άrrαιτεί πολλους βίους καi συνεχή πpΓ'
σπάθεια. 

'Έχετε άνάγκη άπό εκείνες τiς ίδέες με τiς όποίες διαφωνείτε, 
κdί όχι άπό εκείνες με ·τiς όποίες συμφωνείτε. 

Δεν είναι oi λόγοι μας που επηρεάζουν τους άνθρώπους, άλλό 
ή ζωή μας. 

Δεν έχετε άνάγκη νό άτενίσετε στόν ούρανό γιό νό βρητε τό 
θείον. Κοιτάξετε μέσα στη δική σας καρδιά, καi τό θείον είναι 
ζωντανό μέσα σας. 

Λίγο ενδιαφέρει τi πιστεύετε. 'Ενδιαφέρει πάρα πολυ εκείνο 
που είσθε. 'Εκείνο που είσθε θό καλυτερεύση εκείνο που λέγετε. 
'Ανοίξετε τόν έαυτό σας καi δοθήτε σε δλους τριγύρω σας. Θό 
ύπάρχη κάποιος τόν όποίον μπορείτε νό βοηθήσετε, ίσως κανένα 
παιδi που δεν στέκει άκόμη γερό στό πόδια του. Δεν εϊμεθα τέ
λεια πλάσματα, άλλ' ας σκορπίζωμε άγάπη τριγύρω μας. Ή άγάπη 
είναι πάντοτε καλή, άκόμη καi δταν ή εκδήλωσή της είναι κάποτε 
κάπως άνόητη. 

"Αν oi ίδέες μας είναι άληθινό χρυσάφι, δεν πρέπει νό έχωμε 
κανέναν φόβο νό τό δοκιμάσωμε στη φωτιά. Τό άνθρώπινο πνεύ
μα δεν πρέπει ν· άποφεύγη ποτέ την έρευνα. Ή άλήθεια δεν είναι 
κάποιο εύθραυστο άντικείμενο που νό θρυμματίζεται άπό τήν έ
ρευνα. 

Νό επεξεργάζεσθε κάθε νέα ίδέα, χωρiς την παραμικρή προκα
τάληψη. Μή θελήσετε νό επιβάλετε τό δικά σας συμπεράσματα 
στους άλλους. Μήν πιστεύετε κάτι, διότι κάποιος άλλος πιστεύει σ' 
αύτό. Κρίνετε με τή δική σας τή γνώση. 

Πρέπει νό κάνωμε τόν κόσμον ώραiο γιό δλους. Νό μή σάς εν
διαφέρη ό έαυτός σας. 'Όσο σκέπτεσθε τόν έαυτό σας, δεν χρησι
μεύετε. Χρησιμεύουν μόνον δσοι μπορούν νό δίδωνται πλήρως. 
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Πιστέψετε μέ δλη σας την καρδιά στόν θρίαμβο τοϋ καλοϋ, τοϋ 
ώραίου, τοϋ άληθινοϋ, καi θά έπικρατήσουν. 'Επιδιώξετε μέ θέρμη 
τά ίδανικά σας, καi θά γίνουν πραγματικότητες. 

Τοποθετήσετε τό ίδανικό σας δσο ψηλότερα μπορείτε. Άλλα 
μην έπιβάλλετε τό ίδανικό σας στόν άδελφό σας, τοϋ όποίου ή 
άνάπτυξη πιθανόν νά είναι τελείως διαφορετική άπό τή δική σας. 
Μάθετε νά άσκήτε την άνοχή, πού βοηθάει κάθε άνθρωπο, σέ 
όποιοδήποτε σημείο τής έξελίξεως καi αν βρίσκεται. 

Δίνε, δίνε, δίνε έξακολουθητικά, διότι ή προσφορά όποτελεί τήν 
άληθινή ούσία τής άγάπης. 

Νά ύπηρετής την όνθρωπότητα είναι τό πιό εύγενικό προνόμιο. 
Νά έργάζεσαι γιά τόν κόσμο είναι ή πιό πλούσια όνταμοιβή. 

Στα 50 χρονια 
άπό τη μετάσταση του Ν άγου 

Σπύρος Νάγος (1868-1913) 

Γεννήθηκε στό Κακοϋρι τής 
'Αρκαδίας. Τελείωσε τό δημοτικό 
σχολείο καi έβοσκε τά πρόβατα 
τοϋ πατέρα του. Μετά 3 χρόνια έ
φυγε στάς 'Αθήνας γιά νά σπου
δάση γράμματα καi μέ χίλιες στε
ρήσεις τό κατόρθωσε. 'Άρχισε 
όπό ενα μπακάλικο. Πέρασε άπό 
πολλά έπαγγέλματα. 'Εκλέχτηκε 
όντιπρόσωπος τής συντεχνίας τών 
ζαχαροπλαστών. Θαυμαστής τών 
όρχών τής Γαλλικής 'Επαναστά
σεως συνδέθηκε μέ τόν εύρισκό
μενον στό Λονδίνο σοσιαλιστή 
Πλάτωνα Δρακούλη. Ρήτορας τής 
πρώτης συγκεντρώσεως στiς στή

λες τοϋ 'Ολυμπίου Διός τής 'Εργατικής Πρωτομαγιάς καταδιώκεται 
άπό την άστυνομία καi φεύγει στη Ζάκυνθο. 'Εκεί γνωρίζεται μέ 
κύκλους τής 'Αγγλικής Τεκτονικής Στοάς «'Αστήρ» καi δταν γύρισε 



298 ΙΛΙΣΟΣ 1983 

στός 'Αθήνας διορίζεται ύπάλληλος τού ταχυδρομείου, άργότερα 
τραπεζικός ύπάλληλος καi τέλος Διευθυντής της Δημοτικής βιβλιο
θήκης Πειραιώς. Ή πνευματική του στροφή σημειώθηκε άπό τό 
1897. Δρά στόν Σύλλογο «Άθηνά-Ύγεία», με σκοπό τή διάδοση 
της όκρεοφαγίας. Άπό τό 1 900 καθιερώνει τiς κυριακάτικες έκ
δρομές, με όρειβασίες, ήλιόλουτρα, θαλασσόλουτρα. Τήν έποχή 
έκείνη μυείται στόν Τεκτονισμό καi άναγνωρίζεται σόν έμπνευ
σμένος Διδάσκαλος. Τό 191 5 έγγράφεται στή Θεοσοφική 'Εταιρία 
καi γίνεται Πρόεδρος της Στοάς ,(Απόλλων». 

Άλλό κυρίως ό Νάγος ηταv μελετητής της άρχαίας Έλληνικης 
Φιλοσοφίας καi έρμηνευτής τών συμβόλων της άλληγορίας τών 
'Ελληνικών Μυστηρίων. Ό 'Ορφεύς καi ό Πυθαγόρας ησαν γι· αύ
τόν οί πηγες της σοφίας. Δεν Υδρυσε φιλοσοφικό σύστημα, άλλ' έ
φερε στήν έπιφάνεια τiς δοξασίες τών άρχαίων 'Ελλήνων σοφών 
καi προσπαθούσε νό τiς καταστήση βίωμα, διδάσκοντας με λόγους 
καi με έργα, στόν Τεκτονισμό καi στiς έκδρομικες συγκεντρώσεις. 
Ή άρετή, ή καλωσύνη, ή δικαιοσύνη ηταν τό πνευματικό πιστεύω 
τού Σπύρου Νάγου. καθώς καi ι) παντοδυναμία των νόμων της 
φύσεως. ή άρμονία τού σύμπαντος, ή άθανασία καi άέναη έξέλιξη 
της άνθρώπινης ψυχης, μέσ� διαφόρων μορφών, ή συνεχής συγ
χώρεση τού άμαρτωλού. 'Έλεγε: «Καυτηρίαζε τήν άμαρτία, όλλό 
ποτε μή θίγεις τήν άξιοπρέπεια τού άμαρτήσαντος». 

Περικοπές του άπό τό βιβλίο «Μήτις)) 

Ή όδελφότης είναι φυσικός Νόμος. συνδέων πάντα όνθρωπον 
καi πάσαν έν τιj φύσει έκδηλωθείσαν ϋπαρξιν. Πάντα τό όντα έξε
δηλώθησαν ύπό της αύτης ούσίας καi έχουσιν, ώς έκ τούτου. κοι
νήv τήν καταγωγήν καi κοινόν τόν σκοπόν. Τόν Νόμον τούτον της 
άδελφότητος oi όμαθείς, oi άγνοούντες τός λειτουργίας της φύ
σεως. δεν δύνανται νό έvνοήσουν. καi ώς έκ τούτου προκαλούνται 
ή διάκρισις τών άvθρώπων είς φυλάς, .είς τάξεις, εiς έθνικότητας 
άντιμαχομένας πρός άλλήλας, ό κοινωνικός άνταγωνισμός, oi πόλε
μοι, καi δλα έκείνα τό δεινά, τό όποία άποτελούν τήν αiτίαν της 
κακοδαιμονίας της έπικρατούσης έν τιj άνθρωπότητι. 

Ό έχων έν τιj ψυχιj του τήν άγάπην φωτίζεται καi καθίσταται 
πνευματικός ηλιος. 'Όπου ύπάρχει άγάπη όπό έκεί έκπορεύεται καi 
τό φώς. 'Όπου διαφημίζεται ώς ύπάρχον φώς καi δεν έξωτερι
κεύεται ς:ι __ πό έκεί όγάπη πρός τήν άνθρωπότητα, πρός τήν πρόοδον
αύτης, έκει. δεν ύπάρχει πράγματι φώς, άλλ' έστία παραπλανώσα 
τόν άνθρώπινον νουν. 
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Αί μεγάλοι πνευματικοί έννοιαι πάντοτε υπαρχουσι κατά πολύ 
θαυμαστόν τρόπον διατετυπωμέναι είς τάς άλληγορικάς είκόνας 
της μεγάλης Έλληνικης παραδόσεως. 

Τά μεγαλουργήματα τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος δέν πρέπει νά 
μός άφήνουν άσυγκινήτους, διότι αύτά καi μόνα έξασφαλίζουν την 
πρόοδον τοϋ πνεύματος ήμών καi μός ώθοϋν είς την όδόν της γα
λήνης καi της εύδαιμονίας. 

Πάν κοινωνικόν ότομον, δσον περισσότερον είναι άνεπτυγμέ
νον, κατά τοσοϋτον ύποχρεοϋται νά συνεισφέρr:� είς την κοινωνι
κην πρόοδον, χωρίς διά τοϋτο νά έπιζητ6 δι' έαυτό προνομιακά δι
καιώματα. 

Τά μυστήρια πανταχοϋ έζήτησαν νά έπαναφέρουν τόν όνθρω
πον είς την φυσικην όδόν καi ν· άποκαταστήσοuν nύτόν κύριον 
τών φυσικών του δικαιωμάτων άπό τά όποία τόν άπεξένωσεν ή 
δημιουργηθείσα κακία. 

Ή φύσις δημιουργεί έξόχους διανοίας καi προορίζει αύτάς νά 
μεταγγίσουν ήλιακόν φώς είς τάς άνθρωπίνας ψυχός, διά νά άνα
θάλr:� είς αύτάς ή πίστις έπi την άρετήν. 
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Άπό τό Άρχείο της Άλληλογραφίας τού ΙΛΙΣΟΥ 
(Μερικές άπαvτήσεις σε φίλους μας) 

(συνέχεια όπό τό προηγούμενο τεϋχος) 

13.1 .69. Ό Κρισναμούρτι, έρωτηθεiς παλαιότερον γιά τόν σ�οπό 
της έξελίξεως της άνθρωπίνης ψυχιϊς, είχε άπαντήσει: «Άπό της 
άσυνειδήτου τελειότητας, διά της ένσuνειδήτου άτελείας, πρός την 
ένσυνείδητον τελειότητα». 
1 7 .3.69. Πάσα πράξις δημιουργεί Κάρμα, διαφορετικής βεβαίως 
βαρύτητας, άναλόγως της περιστάσεως καi τών συνθηκών. Στiς 
κατώτερες βαθμίδες έξελίξεως ή εύθύνη είναι μικρά, διότι δεν 
ύφίσταται έλευθερία δράσεως. 'Όσο προχωρεί ή έξέλιξη, ή έλευ
θερία αύξάνει καi έπομένως καi ή εύθύνη. 
27.8.69. Χαίρω πολύ αν κατενοήσατε τiς άλήθειες της άρχαίας 
Έλληνικης Μυθολογίας. Τούτο άποτελεί τόν ίδικόν σας θησαυρόν. 
Ή κατανόηση έκάστου άποτελεί τόν άτομικό του θησαυρό. Ή 
'Αλήθεια δεν άποκαλύπτεται. Προσφέρεται στην άνακάλυψή μας. 
'Εμείς πρέπει νά την άνακαλύψωμε. 
15.9.69. Μη ζητάτε βιβλία η Διδασκάλους γιά νά άποκτήσετε άπο
κρυφιστικές δυνάμεις. Είναι ούσιωδώς έσφαλμένη πορεία. Kai εί
ναι πολύ έπικίνδυνη. Θά τό διαβάσετε αύτό «Στά πόδια τού διδα
σκάλου». Στό σημείο αύτό έφιστώ Ιδιαίτερα την προσοχή σας. 
'Υπάρχουν καi στας 'Αθήνας πολλοi άπατεώνες η αύταπατόμενοι 
δήθεν Διδάσκαλοι. Προφυλαχθείτε άπ' αύτούς. Ή tνωση με τη 
Ζωη γίνεται μόνον μέ «καθαρη καρδιά». Ή καθαρη καρδιά όπο
κλείει την έπιθυμία της προσωπικής άναδείξεως. Προσέξετε μήπως 
αύτό ζητάτε. 
22.12.69. Φοβούμαι δτι δεν άντελήφθητε τόν Νόμον τού Κάρμα, 
άφού νομίζετε δτι «ό άνθρωπος μπορεί νά άποφύγη την έπιρροή 
του, δταν συνδεθη στενώτατα μέ κάποιον ζωντανόν Διδάσκαλον, 
ό όποίος θά τόν άπαλλάξη άrrό τά δεσμά τού Κάρμα. 'Όλη αύτη ή 
σκέψη είναι βασικά έσφαλμένη. Πρώτα-πρώτα, πο1ός είναι ό • 
«ζωντανός» Διδάσκαλος; Ή έννοια τού Κάρμα άποκλείει τά φιλικά 
«μέσα». Δίδετε μικροπολιτικό χρώμα ατούς Νόμους της Φύσι;:ως. 
Κανείς δεν μπορεί νά έπηρεάση τό Κάρμα ένός άλλου. Μόνον ol ϊ
διες ol πράξεις έπηρεόζουν τό Κάρμα. Τό παλτό πού θά φορέσετε, 
γιά νά προφυλαχθητε άπό τό κρύο, εiναι ol άγαθες πράξεις πού 
κάνετε καi όχι ή εϋνοια ένός φίλου σας, πραγματικού η φανταστι
κού, ζωντανού η πεθαμένου. 
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27.9.71. Μπορει τό Εύαγγέλιο νό λέγη «Ό μή ών μετ· έμοϋ, κατ 
έμου έστίν», άλλό έπίσης λέγει (Λουκ. θ. 50): «'Ός γόρ ούκ έστι 
καθ' ήμών, ύπέρ ήμών έστίν». Ή έρευνα είναι πάντοτε ότέρμων. 

2 5.1 Ο. 71. Ή πεποίθηση σέ μεταθανάτια ζωή του ψυχοπνευματι
κου όντος δέν είναι προϊόν έπιθυμίας, όλλό λογικόν συμπέρασμα 
τών φαινομένων της ζωής, όχι μερικών, άλλά πλείστων, πού κρί
νουν άμερόληπτα καί χωρίς προκατάληψη. Ή πεποίθηση αύτή 
ένισχύεται άπό τίς γνώμες μεγίστων όνδρών του παρελθόντος 
«'Ορφικοί, Πυθαγόρας, 'Εμπεδοκλής, Εύριπίδης, Σωκράτης, Πλά
των, Στωϊκοί, Πλούταρχος, Νεοπλατωνι�οί, Σαίξπηρ, Γκαιτε, Ούγ
κώ, Ρομπ. Ταγκόρ, Βιβεκανάντα, Μαίτερλιγκ, Δ. Γαλανός, 0. Καί
ρης, Πλ. Δρακούλης καί πλειστοι έκ τών νεωτέρων). 

5.11. 71. 'Άποψίς μου είναι δτι ή αίωνία κόλαση δέν συμπίπτει μέ 
τήν χριστιανικήν άγάπην καi άγαθότητα. «Νό συγχωρώμεν έβδο
μηκοντάκις έπτά». Καθένας είναι �λει'ιθερος νό άκολnυ�ι:i τr'μ, λο
γικήν του. 

10.11.71. Μέ τήν «Είσαγωγή στή Θεοσοφία» προσπαθώ νό έκθέ
σω κατά τρόπον όπλουν καί συνοπτικόν έκεινα πού διδάσκουν ol 
μεγάλοι θεόσοφοι συγγραφεις καi ρίχνω τό βάρος του ένδιαφέ
ροντός μου στό πρακτικό συμπεράσματα πού άπορρέουν όπό αύ
τές τiς διδασκαλίες. 

21.8.73. Ή 'Απολύτρωση είναι ενωση της Μονάδος πρός τό 'Ό
λον, έκεινο πού ονομάζουν «Νιρβάνα». 'Αδύνατον στήν παρουσα 
κατάσταση της πλάνης καί της έγωϊστικης χωρ1στικότητος νό έν-
1,,οήσωμε τή χορό της 'Ενότητος μέ τό πάντα. 

25.10.76. Συμμεριζόμεθα τή θλίψη σας γιό τά σκοτάδια στό όποια 
ζοCν τό μεγάλα πλήθη τών άνθρώπων της Γης. Kai άκόμη περισ
σότερο για τους διανοητικό «έξυτ:νους» άνθρώπούς, πού συντε
λουν στό νό μένουν τό πλήθη στό σκοτάδια, γιό νό έπιτυγχάνων
ται διάφορα συμφέροντα. Νομίζω δτι καθήκον καθενός, έστω κοί 
λίγο φωτισμένου, είναι νό μάχεται γιό τή διάδοση της έλευθερίας 
καί της άγάπης, δσο μποpει, καί νό μήν είναι όνυηόμονος γιό τό 
άποτέλεσμα. Νό ρίχνεται ό σπόρος ό καλός καi κάποτε θό βλα
στήση. Δέν μπορει νά έκβιασθή ή βλάστηση. Ή έξέλιξη είναι βρα
δεία καi όπέχει πολύ άπό τό έπιθυμητό σημειο. 
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3 

Αθάνατα �Ομηρικό 
3

Έπη 
Έπιλογη άπό την Ίλιάδα

Α 1 Μηνιν όειδε, θεά, Πηληιάδεω Άχιληος 
ούλομένην, η μυρί' Άχαιοίς όλγε·, έθηκιν, 
πολλάς δι' ίφθίμους ψυχός "Αιδι προίαψεν 
ήρώων, αύτούς δέ έλώρια τεϋχε κύνεσσιν 
οίωνοίσι τε δαίτα, Διός δ' έτελείετο βουλή. 

Α46 'Έκλαγξαν δ' όρ' όιστοί έπ' ώμων χωομένοιο, 
αύτοϋ κινηθέντος ό δ' ηιε νυκτί έοικώς. 

1983 

Α68 
1Η τοι δ γ ως ειπων κατ αρ έζετο, τοίσι δ' άνέστη 
Κάλχας Θεστορίδης, οίωνοπόλων οχ· άριστος, 
δς ΙJδη τά τ' έόντα τά τ' έσσόμενα πρό τ' έόντα. 

' 

Α 1 06 Μόντι κακών, ού πώ ποτέ μοι τό κρήγυον είπας 
αιει τοι τά κάκ έστί φίλα φρεσί μαντεύεσθαι, 
έσθλόν δ' οϋτε τί πω εiπας έπος οϋτ' έτέλεσσας. 
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Μετάφραση 
(Ίάκ. Πολυλάς, Άλέξ. Πάλλης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής) 

Άλέξ. Πάλλης: 
Μούσα, τραγούδα τό θυμό τού ξακουστού Άχιλέο, 
τόν έρμοι π· όλους πότισε τούς 'Αχαιούς φαρμάκια, 
κοi πληθος έστειλε ψυχές λεβέντικες στόν 'Άδη 
6πλορχηγώνε, κι· έθρεψε μέ τά κορμιά τούς σκύλους 
κι δλο τά όρνιο (τού Διός έτσι είχε ή γνώμη 6ρίσει). 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κοκριδης: 
Τη μάνητα, θεά, τραγούδα μας τού ξακουστού 'Αχιλλέα, 
άνοθεμά τη, πίκρες πού 'δωκε στούς 'Αχαιούς περίσσιες 
κοi πληθος άντρειωμένες έστειλε ψυχές στόν 'Άδη κάτω 
παλικαριών, στούς σκύλους ρίχνοντας νά φόνε τά κορμιά τους 
κοi στά όρνιο 6λούθε -έτσι τό θέλησε νά γίνει τότε 6 Δίος-. 

Ίάκ. Πολυλδς: 
Έβρόντησον έπάνω του τά βέλη ώς έκινήθη 
6 χολωμένος κοi ώμοιοζε την νύκτα, ώς προχωρούσε. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κοκριδης: 
Κι άντιβροντούσον oi σογίτες του στiς πλάτες, μανιασμένος 
καθώς τραβούσε- κοi κατέβαινε σάν τη νυχτιά τη μούρη. 

Ίοκ. Πολυλδς: 
Αυτά είπε κ· έκάθησε· κοi τότε 6 Θεστορίδης 
6 Κάλχας έσηκώθηκεν, όρνεοσκόπος πρώτος 
πού έγνώριζ' δλα μέλλοντα, παρόντα, περασμένα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Είπε καi κάθισε· τού Θέστορα σηκώθη 6 γιός, 6 Κάλχας, 
τότε μπροστά τους, πού άπ' τούς μάντηδες 6 πιό τρανός λογιόταν, 
καi δλα τά κάτεχε, μελλούμενο καi τωρινά κοi πρώτα. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Κακομηνήτη, πρόσχαρο ποτές δέ μούπες λόγοι 
Πάντα άγαπάει δυσάρεστα νά προφητέβει 6 νούς σου, 
κι· εvα καλό μήτ' έκανες, μήτ' είπες στη ζωή σου. 
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Α24 7 ΆτρεΤδης δ' έτέρωθεν έμήνυε. Τοίσι δε Νέστωρ 
ήδυεπής άνόρουσε, λιγυς Πυλίων άγορητής, 

1983 

τοϋ καί άπό γλώσσης μέλιτος γλυκίων ρέεν αύδή. 

Α528 �Η καί κυανέι:�σιν επ οφρύσι νεϋσε Κρονίων· 
άμβρόσιαι δ · όρα χαίται έπερρώσαντο όνακτος 
κρατός άπ' άθανάτοιο, μέγαν δ' έλέλιξεν 'Όλυμπον. 

Β24 Ού χρή παννύχιον εϋδειν βουληφόρον όνδρα, 
½J λαοi τ· έπιτετράφαται καί τόσσα μέμηλεν. 

Β56 Κλϋτε. φίλοι· θείός μοι ένύπνιον ηλθεν 'Όνειρος 
άμβροσίην δια νύκτα, μάλιστα δε Νέστορι δίω 
εiδός τε μέγεθός τε φυήν τ· όγχιστα έώκΕΙ. 
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Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μάντη κακέ, πού λόγο πρόσχαρο δέ μοϋ 'χεις πει ποτέ σου ι 

Πάντα ή καρδιά σου έσένα χαίρΕΤΟΙ κακό νό προφητεύει· 
έσύ καλό μηδέ ξεστόμισες μηδ' έκαμες ποτέ σου. 

Άλεξ. Πάλλης: 
κ,· έκεϊθε ο όλλος φρένιαζε. Τότες πετιέται ολόρθος 
ό χρυσολάλος Νέστορας μέ τή γλυκιά τή γλώσσα, 
πού κι· όπό μέλι τοϋχυνε φωνή πιό ζαχαρένια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδηι:;: 
Χώρια κι ο γιός του 'Ατρέα ξεφρένιαζε. Πετάχτη τότε όμπρός τους 
ο Νέστορας, ο γλυκομίλητος άγορητής της Πύλος, 
πού πιό γλυκό όπ' τό μέλι άνάβρυζαν τό λόγια του άπ' τό στόμα. 

Ίάκ. Πολυλας: 
ΕΊηε, τό μαυρα φρύδια του χαμήλωσε ο Κρονίδης, 
έκλινε άπό τ· άθάνατο κεφάλι του κυρίου 
ή θεία κόμη καί ο τρανός ο 'Όλυμπος έσείσθη. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Είπε, καί μέ τό φρύδια του έγνεψε τό μαυρα ο γιός του Κρόνου, 
κι oi θεϊες μέ ορμήν άναταράχτηκαν oi χιϊτες στό κεφάλι 
τό άθάνατο, κοί ριζοτράνταξε τόν 'Όλυμπο τό μέγα. 

Άλέξ. Πάλλης: 
'Όλη τή νύχτα ο προεστός δέν πρέπει νά κοιματα1, 
ποϋχει πολλά νό νιάζεται, λαούς νό δ1αφεντέβε1. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
'Όλη τή νύχτα ενας πρωτόγερος δέν πρέπει νό κοιμαται 
πού τόσο άσκέρι του μπιστεύτηκαν κι έγνοιες πολλές τόν ζώνουν. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Άκαυστε, άδρέφια. Ό 'Όνειρος μου φάνηκε ηρθε τάχα 
μές στην άθάνατη νυχτιά, στόν ϋηνο πού κοιμόμουν, 
κι· όπ' ολους πιό του Νέστορα, του βασιλια άπ' τήν Πύλο, 
λές θόμιαζε στό πρόσωπο, στ· άνάστημα, στό χρόνια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Άκαυστε, φίλοιΙ Μου 'ρθεν 'Όνειρος θεϊκός στόν ϋπνο άπάνw 
μέσα στή νύχτu τήν άθάνατη, του άρχοντικοϋ Νεστόρου 
ίδια άπαράλλαχτος, στό άνάριμμα, στήν έλικιά, στην όψη. 
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8203 Ού μεν πως πάντες βασιλεύσομεν ένθάδ' 'Αχαιοί. 
Ούκ άγαθόν πολυκοιρανίη· εϊς κοίρανος έστω. 
εiς βασιλεύς, ώ έδωκε Κρόνου πάις άγκυλομήτεω 
σκηπτρόν τ· ήδε θέμιστας, ϊνα σφίσι βασιλεύη. 

Γ 108 Αίεi δ' όπλοτέρων άνδρών φρένες ήερέθονται· 
Οiς δ' 6 γέρων μετέι;�σιν, δμα πρόσσω καi όπίσσω 
λεύσει, δπως όχ όριστα μετ· άμφοτέροισι γένηται. 

Γ308 Ζεύς μεν που τό γε οiδε καi άθάνατοι θεοi όλλοι, 
όπποτέρψ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον έστίν. 

Δ 1 Οί δε θεοi πάρ Ζηνi καθήμενοι ήγορόωντο 
χρυσέψ έν δαπέδψ, μετά δε σφισι πότνια 'Ήβη 
νέκταρ έψνοχόει· τοi δε χρυσέοις δεπάεσσιν 
δειδέχατ· άλλήλους, Τρώων πόλιν είσορόωντες. 
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Άλέξ. Πάλλης: 
Δέ θά 6ρίσουμε δλοι δά έδώ, μικροί μεγάλοι. 
κακό ·ναι ή πολυκεφαλιά· μιά κεφαλή μονάχα, 
ενας ας είναι 6 βασιλιάς, σ· άφτόν πού 6 γιός τού Κρόνου 
άρχης ραβδί τού χάρισε καi νόμους γιά νά κρίνει. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
'Όλοι οί 'Αχαιοί μαθές θό κάνουμε τούς άφεντάδες τώρα; 
Τό πολυβασιλίκι είναι άσκημο! 'Ένας ας είναι 6 άφέντης, 
ενας 6 ρήγας. σ· δποιον έδωκε τού πονηρού τού Κρόνου 
6 γιός ραβδί καi νόμους, πάνω τους σό βασιλιάς νό 6ρίζει. 

Άλέξ. Πάλλης: 
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Πάντα άλαφρόμιαλοι είναι ol νιοί, μό μ' δσους σμίξει 6 γέρος, 
6 γέρος βλέπει πίσω του, βλέπει κι' όμπρός του 6 γέρος, 
πώς πιό καλύτερα ή δαυλιά νό βγεί καi γιό τούς διό τους. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Πάντα εΤν· οί νιότεροι άλαφρόμυαλοι κι 6 νούς τους παίρνει άγέρα
μ · ον πάει μαζi καi κάποιος γέροντας, αύτός, καi μπρός καi πίσω 
θωρώντας, θέλει τό καλύτερο καi γιό τούς δυό πού όμώνουν. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Μόν' οί άθάνατοι θεοi κ έξόχως 6 Κρονίδης 
γνωρίζ' είς ποίον διώρισε τόν θάνατον ή μοίρα. 

·,ι\λέξ. Πάλλης:
Μό άφτό, θαρρώ, τού Κρόνου 6 γιός τό ξέρει, κι ol αίώνιοι
άλλοι θεοί, σέ πιάνε τους γραφτό 'ναι νό πεθάνει.

Ίάκ. Πολυλάς: 
Σύνοδον είχαν οί θεοi ατό πλάγι τού Κρονίδη, 
ατό δώμα τό χρυσόστρωτον καi τούς κερνούσε ή θεία 
'Ήβη τό νέκταρ καi φαιδροί μέ τό χρυσό ποτήρια 
άντιπροπίναν κ· έβλεπαν την πόλιν τού Πριάμου. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
'Ωστόσο πλάι ατό Δία σέ σύναξη μαζί οί θεοi έκαθόνταν 
μές ατό χρυσόστρωτο παλάτι του, κι ή 'Ήβη ή σεβάσμια γύρω 
σέ δλους κρασί κερνούσε άθάνατο· κι αύτοi την Τροία θωρώντας 
6 ενας τόν άλλο άντιχαιρέτιζε μέ τή χρυσή του κούπα. 
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Δ 163 Ευ γαρ εγω τότε οiδα κατά φρένα καi κατά θυμόν· 
έσσεται ημαρ, δτ' όν ποτ· όλώλη 'Ίλιος ίρή 
καi Πρίαμος καi λαός έυμμελίω Πριάμοιο. 

Δ320 Άλλ' οϋ πως αμα πάντα θεοί δόσαν άνθρώποισιν· 
εί τότε κοϋρος έα, νϋν αυτέ με γήρας όπάζει. 

Ε339 Πρυμνόν ϋπερ θέναρος ρέε δ' όμβροτον αiμα θεοίο, 
ίχώρ, οίός πέρ τε ρέοι μακάρεσσι θεοίσιν· 
ού γc'ιρ σίτον έδουσ', ού πίνοuσ· αϊθοπα οίνον, 
τοϋνεκ· άναίμονές είσι καi άθάνατοι καλέονται. 

Ε405 Σοi δ · έηi τουτον ανηκε θεά γλαυκώπις Άθήνη· 
νήπιος, ούδέ τό οΤδε κατά φρένα Τυδέος υίός, 
δττι μάλ' ού δηναιός ος άθανάτοισι μάχηται, 
ούδέ τί μιν παίδες ποτί γούνασι παππάζουσιν 
έλθόντ· έκ πολέμοιο καi αίνης δηιτοτητος. 
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Άλέξ. Πάλλης: 
Τί μού τό λέει άλάθεφτο έμένο άφτό ή ψυχή μου· 
θό φέξει ή μέρα μιό φορά πού θό χαθεί κι· ή Τροία 
κι ό βασιλιάς ό Πρίαμος κι· ό ξακουστός λαός του. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Τί έγώ στό νού μου κοi στό φρένο μου καλό τό ξέρω άλήθειο: 
θό ξημερώσει μέρα κάποτε πού θό χαθεί τό κάστρο 
τής Τροίας κι ό Πρίαμος ό πολέμαρχος κι δλος μοζi ό λαός του. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Μό ελο πού πόντο νάι oi θεοi δέ μας τό δίνουν δλο· 
νιός τότε αν εϊμουν, σεβασμό κερδίζω τώρα ώς γέρος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
'Όλο oi θεοί μοζi δέν τά 'δωκον ώστόσο στούς άνθρώπους: 
κι αν ημουν τότε νιός, γεράματα μ· έχουν πλακώσει τώρα. 

Ίάκ. Πολuλός: 
Ρέει τό αϊμα τής θεός καί όφθαρτον είν· έκείνο, 
τό έχουν μόν· οί μάκαρες θεοi καi ίχώρ τό λέγουν· 
οίνον δέν πίνουν oi θεοί, μήτε σιτάρι τρώγουν, · 
κ· είναι διό τούτο άναίματοι καi άθάνατοι καλούνται. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Κι' έτρεχε πιό τό αϊμο της τ· άθάνατο, ό νιχώρας 
τέτιος πού τρέχει άπ' τούς θεούς τούς μυριοβλογημένους, 
γιατί δέν πίνουν φλογωπό κρασί, δέν τρώνε στάρι, 
κι· είναι γιό κείνο άναίματοι κι· άθάνατους τούς λένε. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Τώρα ή κουκουβαγιόματη θεό Άθηνα κι· έσένα 
σοϋστειλε αύτόν ... θεότρελοςι πού δέ λογιάζει ό νούς του, 
σόν πολεμας μέ τούς θεούς πώς δέν πολυχρονίζεις, 
οϋτε όπ' τόν πόλεμο γυρνας κι· όπ' τή σφαγή ν· άκούσεις 
στό γόνατά σου τό γλυκό λογάκια τών παιδιών σου. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μό ούτόν τόν έσπρωξε ή Γλαυκόμοτη νό σέ χτυπήσει τώρα 
-ό άνέμυαλος, κι ούδέ στό φρένα του τό ·χει ό Διομήδης νιώσει
πώς δποιος τό "βαλε μέ άθάνατους ζωή πολλή δέν έχει,
κι ούδέ κρατεί παιδιά στό γόνατα, πατέρα νό τόν κράζουν,
σύντας γυρίζει άπό τόν πόλεμο κι άπ' τή σφαγή την όγρια.
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Ε426 Ώς φάτο, μείδησεv δέ πατηρ άνδρώv τε θεών τε, 
καi ρά καλεσσάμενος προσέφη χρυσήν Άφροδίτην· 
«Οϋ τοι, τέκνον εμον, δέδοται πολεμήϊα έργα, 
άλλα σύ v· ίμερόεντα μετέρχεο έργα γάμοιο. 

Ζ207 Πέμπε δέ μ· ές Τροίην, καi μοι μάλα πόλλ' έπέτελλεν, 
aiέv άριστεύειν καi ύπείροχον έμμεναι άλλων, 
μηδέ γένος πατέρων αίσχυνέμεν, οϊ μέγ' άριστοι 
εν τ· Έφύρr;� έγένοντο καi έν Λυκίr;� εύρείr;�. 

Ζ230 Τεύχεα δ' άλλήλοις έπαμείψομεν, όφρα καi οϊδε 
γνώσιν οτι ξείνοι πατρώιοι εύχόμεθ' εΤναι. 

Ζ466 ώς είπώv ού παιδός όρέξατο φαίδιμος 'Έκτωρ 
άψ δ' ό πάις πρός κόλπον έυζώνοιο τιθήνης 
έκλίvθη ίάχωv, πατρός φίλου όψιν άτυχθείς, 
ταρβήσας χαλκόν τε ίδέ λόφον ίππιοχαίτην, 
δεινόν άπ' άκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας. 



1983 ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Άλέξ. Πάλλης: 
Γέλασε τότες τών θεών κι· άνθρώπωνε ό πατέρας, 
καi τή ροδόσταχτη θεά φωνάζει καi τής κάνει: 
Δέν είναι, κόρη μου, ol δουλιές για σένα τού πολέμου. 
Έσύ τiς γλυκοπόθητες κοίτα δουλιές τού γάμου. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Είπε, κι ό κύρης άχνογέλασε τών θεών καi τών άνθρώπων, 
καi τή χρυσή 'Αφροδίτη έφώναξε κι αύτά τής λέει τά λόγια: 
'Όχι, oi δουλειές γιά σένα, κόρη μου, δέν είναι τού πολέμου! 
Έσύ μονάχα κοίτα τiς δουλειές τiς τρυφερές τού γάμου. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Νά πολεμήσω μ' έστειλε καi τόσα περικάλια 
μοϋκανε, πάντα στη σφαγή νά φαίνουμαι άπ' τούς πρώτους 
κι· άπ' δλους πιό καλύτερος, μην τύχει καi ντροπιάσω 
τό γένος τών πατέρων μου π· άτρόμητα κοντάρια 
καi μές στην Κόρθο στάθηκαν καi στης Λυκιδς τούς κάμπους. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Κι δταν στην Τροία μέ ξεπροβόδιζε, διπλοπαράγγελνέ μου 
νά θέλω νά ·μαι ό πρώτος πάντα μου, νά ξεπερνώ τούς άλλους, 
νά μην ντροπιάσω τούς προγόνους μου ποτέ μου, πού σταθήκαν 
oi πιό άντρειωμένοι μές στην 'Έφυρα καi στην πλατιά Λυκία. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Κι' έλα δς άλλάξουμε άρματα, έτσι νά δούν έδώ δλοι 
πώς είμαστε άδερφοποιτοi άπ' τούς παπούλιδές μας. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Kai τ· άρματά μας δς άλλάξουμε, καi τούτοι γιά νά μάθουν 
πώς φίλοι γονικοί λογιόμαστε κι· άπ' τά παλιά τά χρόνια 

Άλέξ. Πάλλης: 
'Έτσι τής είπε, κι· δπλωσε τά χέρια στό παιδί του, 
μά πίσω γέρνει τό παιδi στόν κόρφο τής βυζάχτρας 
μέ τiς φωνές, τi τόσκιαζε ή όψη τού γονιού του, 
σαν είδε π· άστραφτε ό χαλκός σπιθόβολα όχ τό κράνος, 
κι άπάνου σάλεβε άγριωπή ή άλογήσα φούντα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Αύτά είπε ό ξακουσμένος 'Έκτορας, κι άνοιεί στό γιό τά χέρια-
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Ζ4 71 Έκ δ' έγέλασσε πατήρ τε φίλος καi πότνια μήτηρ· 
αύτίκ' άπό κρατάς κόρυθ' εϊλετο φαίδιμος 'ΊΞκτωρ, 
καi την μεν κατέθηκεν έπi χθονi παμφανόωσαν· 
αύτάρ δ y· δν φίλον υίόν έπεi κύσε πηλέ τε χερσίν, 
εΤπεν έπευξάμενος Διi τ· άλλοισίν τε θεοϊσι. 

Ζ4 76 «Ζευ άλλοι τε θεοί, δότε δή καi τόνδε γενέσθαι 
παϊδ' έμόν, ώς καi έγώ περ, άριπρεπέα Τρώεσσιν, 
ώδε βίην τ· άγαθόν, καi Ίλίου iφι άνάσσειν· 
καi ποτέ τις εϊποι· «πατρός y· δδε πολλόν άμείνων» 
έκ πολέμου άνιόντα- φέροι δ' έναρα βροτόεντα 
κτείνας δήινον άνδρα, χαρείη δέ φρένα μήτηρ». 
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μά τό παιδί στης όμορφόζωστης τόν κόρφο άκρύφτη βάγιας 

μέ δυνατές φωνές, τί έτρόμαξε τόν κύρη του θωρώντας, 
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άπ' τό χαλκό πού τόν έσκέπαζε σκιαγμένο κι άπ' τη φούντα 

την άλογίσια, πού άγρια σάλευε κατάκορφα στό κράνος. 

Άλέξ. Πάλλης: 

Γέλασε τότε ή μάννα του μιά στάλα κι· ό πατέρας 

Καί βγάζει άπ' τό κεφάλι έφτύς ό 'Έχτορας τό κράνος 

και τ· άπιθώνει χάμου έκεί καθώς λαμποκοπουσε, 

κι· δταν τό γιό του φίλησε και χόρεψε στά χέρια, 

στό Δία κι· δλους τούς θεούς δεήθηκε έτσι κι· εiπε. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 

Μέ την καρδιά τους τότε γέλασαν ό κύρης του κι ή μάνα, 

κι εύτύς ό ξακουσμένος 'Έχτορας άπ' τό κεφάλι βγάζει 

τό κράνος, καi στη γη τό άπίθωσε λαμποκοπώντας δλο. 

Παίρνει μετά τό γιό, τόν φίλησε, τόν χόρεψε στά χέρια, 

κι ετσι μετά στό Δία προσεύκουνταν καί ατούς θεούς τούς άλ-

λους. 

Άλέξ. Πάλλης: 

Περικαλώ σε, Δία μου, θεοί, περικαλώ σας, 

ας δώσει ή χάρη σας κι· άφτός -ό γιός μου- μές ατούς Τρώες 

δπως κι· έγώ νά ξακουστεί, ετσι άντριωμένος πάντα 

κι· άξιος της Τροίας βασιλιάς. Κι ας πουν γιά άφτόν μιά μέρα 

« Άφτός άπ' τόν πατέρα του πολύ πιό παλικάρι» 

καθώς γυρνά άπ' τόν πόλεμο· καi ματωμένα ας φέρνει 

μαζί του λάφυρα, άπ' όχτρό πού σκότωσε παρμένα, 

πού νάν τόν δεί ή μαννουλα του και νά χαρεί ή καρδιά της. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 

Πατέρα Δία κι έσείς οί έπίλοιποι θεοί, καί τουτος δώστε, 

ό γιός μου, δπως έγώ περίλαμπρος μέσα ατούς Τρώες νά γένεt, 

άντρας τρανός, και πολυδύναμα την Τροία νά κυβερνήσει· 

κι ενας νά πεί: «πολύ καλύτερος άπ' τό γονιό του έτουτος», 

σά θά γυρίζει άπό τόν πόλεμο μέ κουρσα αίματωμένα 

όχτρου πού σκότωσε, κι ή μάνα του βαθιά ν· άναγαλλιάσει. 
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Ζ482 "Ως είπών άλόχοιο φίλης έν χερσiν έθηκε 
παίδ' έόν· ή δ' άρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπψ 
δακρυόεν γελάσασα- πόσις δ' έλέησε νοήσας, 

1983 

χειρi τέ μιν κατέρεξεν έπος τ· έφατ' έκ τ' όνόμαζε. 

Ζ486 «Δαιμονίη, μή μοι τι λίην άκαχίζεο θυμψ· 
ού γόρ τiς μ' ύπερ αΤσαν άνηρ 'Άιδι προϊάψει· 
μοίραν δ' οϋ τινά φημι πεφυγμένον έμμεναι άνδρών, 
ού κακόν, ούδε μεν έσθλόν, έπην τό πρώτα γένηται. 

Ζ490 Άλλ' είς οίκον ιουσα τό σ αύτης έργα κόμιζε, 
ίστόν τ· ήλακάτην τε, καi άμφιπόλοισι κέλευε 
έργον έποίχεσθαι· πόλεμος δ' άνδρεσσι μελήσει 
πάσι, μάλιστα δ' έμοί, τοi Ίλίψ έγγεγάασιν». 
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· Άλεξ. Πάλλης:
Είπε, καί βάζει τό παιδί στης γυναικός τά χέρια,
κι' έκείνη πίσω τόγυρε ατό μυρισμένον κόρφο
καί πικροχαμογέλασε μέ μάτια δακρυσμένα.
Kai σάν την είδε κι' έκλαιγε, την πόνεσε ή ψυχή του,
καί τρυφερά τη χάϊδεψε καί μέ καημό τής εiπε.

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής:
'Έτσι μιλεί, καί στης γυναίκας του τά χέρια τόν ύγιό τους
άπίθωσε, κι αύτη τόν δέχτηκε ατό μυρωδάτο κόρφο
δακρυογελώντας την έπόνεσε καθώς την είδε έκείνος,
καί μέ τό χέρι του τή χάϊδεψε κι αύτά τής λέει τά λόγια.

Άλέξ. Πάλλης:
Μή μοϋ βαριοπικραίνεσαι, γυναίκα, καi κανένας,
αν δέν τό γράφει ή μοίρα μου, ατόν 'Άδη δέ μέ στέλνει.
Είδε άπ' τό ριζικό κανείς δέ θά σωθεί ποτές του,
θές άντριωμένος θές δειλός, μιάς ποϋ βρεθεί ατόν κόσμο.

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής:
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'Άμοιρη έσύ, μή μοϋ πικραίνεσαι μές στήν καρδιά σου τόσο·
κανείς, αν δέν τό στρέγει ή μοίρα μου, ατόν 'Άδη δέ μέ στέλνει·
τό ξέρω, άπ' τό γραφτό κανένας μας, κιοτής γιά παλικάρι,
μιά καί ατόν κόσμο αύτό γεννήθηκε, δέ γλίτωσε ποτέ του.

Άλέξ. Πάλλης:
Μόν μέσα τώρα πήγαινε νά κάτσεις στίς δουλειές σου,
στr) ρόκα καί ατόν άργαλιό, κι· ας κάτσουν πές κι· ol σκλάβες
δσο γιά πόλεμο πού λές, ql άντρες θά φροντίσουν,
δλοι κι· άπ' δλους πρώτα έγώ, δσοι κι· αν ζοϋν στήν Τροία!

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής:
Μόν' τώρα έσύ ατό σπίτι πήγαινε καί τίς δουλειές σου κοίτα,
τόν άργαλειό, τήν άλακάτη σου, καί πρόσταζε τίς βάγιες
νά πιάνουνε δουλειά· τόν πόλεμο θά τόν κοιτάξουν ol άντρες
δλοι δσοι μές στην Τροία γεννήθηκαν, κι έγώ περίσσια άπ' δλους.
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Π. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

�Ιάκωβος Μπαίμε (ΒΟΗΜΕ) 
Τό σύμβολο 

της Χριστιανικής Θεοσοφίας 

Ό 'Ιάκωβος Μπαίμε ήταν μιά 
φωτεινή ψυχή, ή όποία γεννή
θηκε τό 1575 στήv :4λτσαϊδε
βέργη. Κατά τήv παιδική του 
ήλικία εβοσκε πρόβατα καί μα
θήτευσε ώς ύποδηματοποιός. 
Τούτο συνετέλεσε vά θεωρούν 
αύτόv άσημο, επειδή δέv είχε 
μεγάλη σχολική μόρφωση καί 
λόγψ τών εσωτερικών μυητι
κώv καταστάσεών του, πού άρ
γότερα εκδήλωσε στήv επιστή
μη τών Καββαλιστών, τών 
Γνωστικών καί Νεοπλατωνικών 
Έσωτεριστώv, ελεγαv γιά τόv 
Μπαίμε, τά « παρά τίνος καί 
πώς;JJ έδιδάχθη τίς μεταφυσι
κές άποκαλύψεις καί ίκανότη
τες πού τόv διέκριναν. 

Στό σχολείο του εμαθε μόνο 
γραφή καί άvάγνωση καί εβλε
πε διάφορες όπτασίες άπό πολύ 
μικρός. Κ άπατε, ενώ βρισκόταν 
μόνος του στό ύποδηματσ
ποιείο, μπήκε i:.'vaς πελάτης καί 
αγορασε παπούτσια, καί οταv 
βγήκε εξω vά φύγη, ενώ δέv 
εγvώριζε τό δνομά του, τού 
φώναξε « 'Ιάκωβε, ελα εδώJJ. 

Ό νεαρός Μπαίμε ύπάκουσε 

στήv πρόσκληση καί πήγε κον
τά του. Τότε ό ξένος καί άγνω
στος πελάτης προσήλωσε επά
νω του βλέμμα καλοκάγαθο καί 
διαπεραστικό καί τού είπε: (( 'Ιά
κωβε, είσαι μικρός, άλλά θά ελ
θη μέρα κατά τήv όποία, θά εί
σαι μεγάλος καί θαυμαστός. Σε
βάσου τό Θεό καί ερεύνα τά 
Μυστήριά του. Θά ύποστής 
στερήσεις καί φτώχεια καί θά 
καταδιωχθείς. :4λλά εχε θάρ
ρος καί ύπομονήJJ . Ό άγνωστος 
τόv χαιρέτησε καί άμέσως εγιvε 
άφαντος. 

Δέν πέρασε πολύς χρόνος 
καί ό νεαρός 'Ιάκωβος περιήλθε 
σέ εκσταση, ή όποία είχε διάρ
κεια έπτά ήμερώv. 'Όταν πέρα
σε ή εκσταση, εξ αίτίας της ό 
Μπαίμε εγvώριζε τά Μυστήρια 
τής δημιουργίας τού Σύμπαντος, 
εξ άποκαλύψεως. Σέ αλλες 
εσωτερικές του εξάρσεις τού 
άποκαλύφτηκε ή γνώση τώv 
νόμων τής ζωής, ή έvότητα ο

λων τώv δvτωv, τά όποία συνέ
γραψε σέ 30 βιβλία, καί τά 
όποία περιέχουν άσύλληπτο 
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έσωτερισμό περί τής φύσεως 
καί τού πνεύματος. 

'Ένα άπό τά βιβλία του, έπι
γραφόμενο ((ΗΩΣ)), περιήλθε 
στά χέρια κάποιου εύπατρίδη 
ό νομαζόμενου 'Ένδερ ν ,  ό

όποιος εμεινε κατάπληκτος άπό 
τό σοφό περιεχόμενό του καί 
τό έξέδωκε, σέ πολλά άντίγρα
φα. 'Ένα άπό τά άντίγραφα αύ
τά περιέπεσε ατά χέρια τού 
έπίσκοπου Ρίχτερ, άνθρώπου 
περιωρισμένης διάνοιας καί φα
νατικού. 

Ή ίδέα δτι ενας φτωχός, 6-
σημος καί άγράμματος τσαγκά
ρης, γνώριζε περισσότερα άπ' 
αύτόν, έξερέθισε τόν Ρίχτερ, ό

όποιος, άπό τότε, αρχισε νά τόν 
καταδιώκει καί εγινε ό άσπον
δότερος έχθρός τού Μπαίμε. 
Τόν κατήγγειλε ώς αίρετικό, γιά 
μόνο τό λόγο, δτι άποτελούσε 
δυσμενή λόγο σύγκρισης γι 
αύτόν, άπό ζήλεισ-φθόνο. 

Ό Μπαίμε, καίτοι άπαίδευ
τος, είχε έκδηλώσει φοβερές 
έσωτερικές δυνάμεις, γνώριζε 
τίς ρίζες τών λέξεων κάθε 
γλώσσας, τίς έσωτερικές ίδιό
τητες κάθε φυτού καί ζώου, μέ 
τήν άπλή παρατήρησή του. Στά 
βιβλία του έκφράζεται άλλη γο
ρικά καί τούτο διότι, δπως ό ί'-
διος ελεγε, ((ό πεπερασμένος 
vούς τού άvθρώπου δέv μπορεΤ 
vά συλλάβει τίς έvέργειες τού 
απειρου Θεού)) . 

Τά πάντα, λέγει, διέπει κεν
τρικός νόμος, έvιαιος καί αίώ-

νιος. 'Όταν κανένας μπορέσει 
νά καταλάβει τήν ατό έσωτερι
κό τώ v πραγμάτων λανθάνουσα 
άρχή, γνωρίζει τό μέγα Μυστή
ριο τής ϋπαρξης τούτων. 'Ονο
μάζει τό παγκόσμιο ((Είvα/)) ά
βυσσο (χάος), μέσα στήv όποία 
ύπάρχει αιω νια, άπύθμεvη, 
άδημιούργητη θέληση, ή όποία 
διαρκώς [χει τήν τάση vά έκδη
λωθει� Άλλά γιά vά γίνει αύτό, 
πρέπει κατ' άνάγκη vά διαφο
ροποιηθεΤ-μεταμορφωθει� Κατά 
συνέπεια, ή θέληση δημιουργεΤ 
καθρέφτη, στόν όποι-ο άντανα
κλά τίς λανθάνουσες στήν 'Ά
βυσσο (χάος) δημιουργικές κα
ταστάσεις fι νόμους :ωί δι' αύ
τών 1κδηλώνεται ό όρατός κό
σμος. 

Κατ' αύτό τόv τρόπο, ή θεό
τητα θεωρεΤ τά πάντα στόv 
καθρέφτη καί τό διφυές τής δη
μιουργίας, λανθάvει σ· αύτή, 
γιά vά γίνει δημιουργική καί 
έξηγεΤ ό Μπαίμε δτι ό καθρέ
φτης είναι ή αίώνια Σοφία. Ή 
ίδέα, ητοι ή Παρθένος Σοφία, 
είναι ή Άπειρη Μητέρα δπως ή 
θέληση είναι ό 'Άπειρος Πατέ
ρας καί ή έκδήλωση τής θέλη
σης είναι ή φύση. Στή φύση 
ύπάρχουv έπτά ίδιότητες. Οί 
δύο πρώτες είναι ή Συστολή 
καί Διαστολή, άπό τίς όποιες 
προκύπτει τρίτη, ή Αί'σθηση fι 
έκδήλωση. Τό σύμπαν δημιουρ
γήθηκε άπό τίς έπτά ίδιότητες 
τής φύσης, οί όποιες ύπάρχουv 
σέ κάθε ον, δλα δέ τά οντα 
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άποτελούν άνεξάρτητες έξελισ
σόμενες άτομικότητες. Κατ' 
άνάyκη δέ, ώς άνεξάρτητα, {
χουν ιδιο κέντρο καί έλευθερία 
προσανατολισμού, πρός τό δικό 
τους κέντρο fj τό κέντρο τής 
θεότητας. Τό κακό {χει τήν άρ
χή του άπό τό πρώτο όν, τό 
όποίο άκολούθησε τό δικό του 
κέντρο καί κήρυξε άνταyωνισμό 
κατά τής θεότητας. 

Τό άνθρώπινο όν, στήν άρχή 
ήταν άνδρόyυνο κα.ί κατόπι 
έπήλθε ό διαφορισμός μέ τήν 
ϋπνωση τού 'Αδάμ, δπως γρά
φει ή βίβλος. Ή Σοφία τότε 
ύπεχώρησε καί άποσύρθηκε 
στό βάθος τής άνθρώπινης 
ύπόστασης, yιά νά άyρυπνεί έπί 
τής τύχης τού άνθρώπου, μέχρι 
τής έκδήλωσης τού Θεού πνεύ
ματος. 

Συνέπεια δλων τών παραπά
νω είναι ή έπικρατούσα σύyχι
ση καί οί συμφορές fj δοκιμα
σίες καί lτσι προέκυψαν όντα 
άρνητικά, τών όποίων ή χαρά 
είναι ή άρνηση καί τό κακό 
στόν κόσμο. 

Αφ' στου όμως τό πνειJμυ 
τού Χριστού ένσαρκώθηκε, ή 
φύση πού τόv περίμενε, έπα
vέρχεται σιγά-σιγά στήv ίσορ
ροπία καί τή δόξα της, στήv 
έκπvευμάτωσή της, μέ άvάλογα 
άποτελέσματα καί γιά τά δντα 
της. Γιά vά συμβαδίσουμε ομως 
μέ τό fργο τιjς παλινόρθωσης 

πρέπει νά είμαστε έσωτερικά 
συνδεδεμένοι μέ τό πνεύμα 
τού Χριστού Ίησού καί νά καλ
λιεργούμε τίς Ιδιότητες τής αρ
ρενας καί θήλειας φύσης, έπα
νακτώ ντες μέ αύτόν τόν τρόπο 
τήν άπωλεσθείσα Ισορροπία 
μας πρός τίς έπιταyές τής φύ
σεως καί τά μέσα καί τρόπο τής 
έξέλιξής μας. 

Κατά τόν Μπαίμε, άκολουθεί 
ή πλάση τού πρώτου 'Αδάμ, τέ
λειου άνδροyύνου, ό όποίος 
ζούσε (( έν Θειp)), άλλά ύπέστη 
τό μεγάλο πειρασμό, lπεσε καί 
lδωκε γένεση στά δύο φύλα 
καί άπό τότε τά πλάσματα τού 
διαχωρισμένου 'Αδάμ είναι δί
φυλα καί θά περιμένουν τή νέα 
πραγμάτωση καί τήν ένοποίησή 
τους ύπό τού Χριστού Ίησού, 
πού γεννήθηκε άπό τήν αlώνια 
Παρθένα. 

Ό Μπαίμε κατηγορήθηκε ώς 
αίρετικός καί έκινδύνεψε νά 
καεί ζωντανός. Κατόρθωσε δ
μως νά διαφύγει τή δοκιμασία, 
διότι δέν {πρεπε νά {χει αύτή 
τήν τύχη, καί τόν ιδιο χρόνο 
τής δίκης του (1624) πέθανε 
σέ ήλικία 89 χρόνων, χωρlς νά 
δώσει τή χαρά στά αίμοβόρα 
τέρατα τής 'Ιερής 'Εξέτασης μέ 

τό κάψημό του στή φωτιά πού 
τού έτοίμαζαν, άλλά τόν δέχτη
κε στήν άγκαλιά ·της ή ((ΗΩΣ>> , 
πού ήταν ή αlτία τής καταδίκης 
του. 
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CO Κομήτης 

(Θέατρο Ίδεών) 

(συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος) 

ΠΡΑΞΗ Β' 

Δειλινό της ϊδιας μέρας 
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Ό 'Αφηγητής: (πρiν άνοίξει ή αύλαία): Ό φόβος τού θανάτου 
άπλώνεται. Άλλα ol δυνατές ψυχές δεν τόν φοβούνται ... 

Σκηνη Α' 

(Τζούλια, Φίλιππος) 

Τζούλια: Αύτή, λοιπόν, Φίλιππε, ηταν ή ζωή μου. 
Φίλιππος: Είσαι γενναίο κορίτσι, Τζούλια, θαρρετό καi θετικό. "Ε

χεις δλη την έκτίμησή μου καi την άγάπη μου. 
Τζούλια: 'Αγάπη διανοητική, Φίλιππε; 
Φίλιππος: 'Αγάπη καθολική, Τζούλια. Kai δεν είσαι κανένα άνόητο 

κοριτσάκι γιά νά ζητάς συναισθηματικους ένθουσιασμούς, 
που μιά στιγμή σηκώνονται ψηλά στόν ούρανό, σάν 'Αϊβασι
λιάτικα μπαλόνια, γιά νά σπάσουν σέ λίγο καi νά σωρια
στούν άθλια ράκη στη λάσπη. Ή πραγματική άγάπη δεν εί
ναι τρελλός ένθουσιασμός. Πρέπει νά βασίζεται στην έκτί
μηση. 

Τζούλια: Δεν ξέρω, Φίλιππε. Μέ είπες πρiν άπό λίγο θετικό κο
ρίτσι. Kai είχες δίκιο. "Ήμουν ώς σήμερα τό πρωί. 'Από σή
μερα δμως τόχω χαμένα. Ζώ μέσα σ' �να ώραίο όνειρο. Σ' 
tva εύτυχισμένο όνειρο, Φίλιππε. 

Φίλιππος: Τ' όνειρο αύτό τό συμμερίζομαι, Τζούλια. 'Αλλά βλέπεις 
κι· έσυ πώς προηγήθηκε ή έκτίμηση. Ή άμοιβαία έκτίμηση 
άπό μέρους καi τών δυό μας. Κι έτσι ή άγάπη μας έχει γερά 
θεμέλια. Δεν έχει κτισθεί στην άμμο. 

Τζούλια: Μπορούσα νά μή σ· έκτιμώ, νά μή σέ θαυμάζω, Φίλιππε; 
Δέ μοιάζεις μέ τους άλλους έσύ. Μήπως δέ νοιώθεις την 
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άξία σου; Εiσαι έΞνας άληθινός άνδρας. Ό μοναδικός στόν 
κόσμο γιά μένα, Φίλιππε. 

Φrλιππος: Τζούλια, με κάνεις άληθινά εύτυχισμένον. Γιατί κι' έσυ 
εiσαι άληθινη γυναίκα, κι όχι κούκλα. 'Όλοι μας σ' έχουμε 
έκτιμήσει, δλοι μας σε 0αυμάζουμε, καθώς είσαι ζωντανή, 
θετική, έξυπνη καί τόσο όμορφη καi χαριτωμένη. 

Τζούλια: Μόνον ή δικη σου γνώμη μ' ένδιαφέρει, Φίλιππε. 'Αλλά 
με κάνεις νά ντρέπομαι με τά τόσα που λές. 

Φrλιππος: Πώς μπορώ νά μην ύπερηφανεύομαι γιά της άγαπημέ
νης μου γυναικούλας τiς όλοφάνερες χάρες καi τά τόσα της 
προτερήματα; 'Αλλά, τi έχεις, Τζούλια; 

Τζούλια: Είπες «γυναικούλας σου» καi συλλογίστηκα πώς ίσως νά 
μην γίνω ποτέ. Σήμερα τά μεσάνυχτα, ποιός ξέρει ... 

Φrλιππος: Δεν λυπάμαι γιά τόν κομήτη, Τζούλια. Χωρiς αύτόν, ί
σως δε θ' άνοίγαμε ποτε τiς καρδιές μας. Ή σημερινη μέρα 
μοϋδωσε τόση χαρά, τόσην εύτυχία, που της χαρίζω δλες 
τiς ι':ίλλες μέρες της ζωής μου. 

Τζούλια: 'Έχεις δίκιο, Φίλιππε. Μιά μέρα σάν την σημερινη άξίζει 
όλάκερη ζωή. Είμαι δική σου, Φίλιππε, ή γυναικο�λα σου. 
Kai είμαι εύτυχισμένη γι αύτό. 

Φrλιππος: Εύχαριστώ, Τζούλια. Είμαστε πλασμένοι ό έΞνας γιά τόν 
άλλον. Kai είμαστε κι οί δυό μας άληθινά εύτυχισμένοι. 

Τζούλια: Πάμε νά δούμε τό ήλιοβασίλεμα. Μπορεί νάναι τό τελευ
ταίο της ζωής μας, άλλά ταύτόχρονα καi τό πρώτο πού άξίζει 
δ,τι κι αν πείς. Kai δε θά λυπηθώ, Φίλιππε, αν θάναι καi τό 
τελευταiο, γιατi-σάν τόν Φάουστ-μπορώ νά πώ στη στιγμη 
νά σταματήσει. Είμαι άπόλυτα εύτυχισμένη! (φι}ιιούνται καί 

φεύγουν άγκα}ιιασμένοι). 

Σκηνη Β' 

('Αγησίλαος, Εύτέρπη, Λίζα) 

Άγησrλαος: 'Άμοιρο παιδί, όμοιρο παιδί! 'Εμείς ζήσαμε καi γερά
σαμε. 'Αλλά σύ; 

Λrζα: Σώπα, μπαμπά, μη μ· άπελπίζεις. Μπορεί νά μην πάθουμε τί
ποτα. Ό κύριος Τάκης λέει πώς έτσι έγινε καi με τόν κομήτη 
τοϋ Χάλεϋ, έδώ καi τριάντα χρόνια. 

Άγησrλαος: Μακάρι, παιδί μου, μακάρι. Άλλ' ή ούρά είναι δηλητη
ριασμένη. 

Λrζα: Έγώ θά βγώ στη βεράντα. 'Ίσως νά εiναι καi οί αλλοι μαζε
μένοι έκεί. 
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Εύτέρπη: Πρόσεξε, Λίζα, μην κρυώσεις, γιατi κάνει κρύο. 
Λrζα: Μ' άφού δέ θά ζήσουμε άλλη μέρα; Δεν προφταίνω v' άρ

ρωστήσω, γιατi στό άναμεταξύ θάχω πεθάνει. (φεύγει). 

Σκηvη Γ' 

('Αγησίλαος, Εύτέρπη) 

Άγησfλαος: 'Άμοιρο παιδί! Τόχει πάρει άψήφιστα. Δε νιώθει τόν 
κίνδυνο. Περνάμε σήμερα την τελευταία μας μέρα. 'Έφτασαν 
τά μεσάνυχτα. Ή ούρά είναι δηλητηριασμένη. 

Εύτέρπη: Καλά, ντέ, μην κάνεις έτσι. Δεν άκούς τi σού λένε; Μπο
ρεί καi νά μη γίνει τίποτα. 

Άγησfλαος: 'Αστειεύεσαι, Εύτέρπη μου; Έδώ είναι έπίσημες άνα
κοινώσεις.' Η ούρά είναι δηλητηριασμένη. 

Εύτέρπη: 'Ό,τι θέλει ό Θεός. 
Άγησfλαος: Έδώ πάνω πού βρεθήκαμε, οϋτε τό Θεό δεν μπορού

με vαχουμε βοήθεια. Οϋτε παπάς δεν ύπάρχει νά μας ξεμο
λογήσει. 

Εύτέρπη: Θέλεις vά ξεμολογηθείς γιατi αlσθάνεσαι βαρειά τη 
συνείδησή σου. Σόνιες καi ξε-Σόνιες ούκ όλίγες. 

Άγησfλαος: 'Άφησέ τα αύτά, Ευτέρπη. Έδώ καράβια χάνονται, κ· 

έσείς βαρκούλες άρμενίζετε; 
Εύτέρπη: "Αν ή Σόνια είναι βαρκούλα, τότε φαντάζομαι τi θάναι τά 

καράβια! 
Άγησfλαος: 'Άφησε τη γκρίνια, Εύτέρπη. Στην ηλικία μου είμαι γιά 

τέτοια; 

Σκηvη Δ' 

('Αγησίλαος, Εύτέρπη, Τάκης, Κρίτων, Λέανδρος) 

Τάκης: Καλησπέρα σας! Μμ!, γιά έτοιμοθάνατοι δε στέκεστε κα
θόλου όσχημα. 

Εύτέρπη: Κύριε Τάκη, είναι ώρα γι άστεία; 
Τάκης: Κυρία μου, οί άρχαίοι Ρωμαίοι έδιναν πλούσια συμπόσια, 

καi στά έπιδόρπια φώναζαν έΞναν δούλο τους γιατρό καi τόν 
διέταζαν vά τούς άνοίξει τiς φλέβες. Αύτό δεν έμπόδιζε τό 
συμπόσιο vά συνεχίζεται μέ μεγάλο κέφ1. Kai σας βεβαιώνω 
πώς πολύ εύχαρίστως θά δεχόμουνα πρόσκληση γιά έΞvα τέ
τοιο συμπόσιο, άντi της κουζίνας τού μπάρμπα-Λάζαρου. 'Έ ! 
μπάρμπα-Λάζαρε, τi τρώμε σήμερα βράδυ; 
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Μπάρμπα-Λάζαρος: ('Έξω άπό τή σκηνή). Γιά τραπέζια εϊμαστε 
άπόψε; 'Ό,τι βρεθεί. 

Τάκης: 'Αστειεύεσαι, μπάρμπα-Λάζαρε; 'Έχει γοϋστο νά φοβάσαι 
κ· έσύ τόν θάνατοι Έσύ τόν έχεις γνωρίσει. Τί Λάζαρος εί
σαι; Σήμερα θά φάμε καλά, νά πάμε τουλάχιστο χορτάτοι. 
Είναι ή πιό θετικη εύχαρίστηση, γιά δσους δηλαδη έχουν γε
ρά στομάχια, γιατί τό δικό μου ... , άλλ' δς είναι, άπόψε θά 
φάμε καί θά πιοϋμε καλά. 

Λέανδρος: Ποιός συλλογίζεται τό φαί; Ή ζωή, τόσο γλυκειά, τό
σον ώραία ... ! Καί νά τελειώσουν δλα; 'Έτσι φρικτά, άποτρό
παια ... Τά πτώματα νά σαπίζουν στούς δρόμους ... 

Τάκης: «Έμοϋ θανόντος, Γαία πυρί μιχθήτω». 
Κρrτωv: Λένε πώς ό θάνατος θάρθει άκαριαίως. 
Άγησrλαος: Έξαρτδται· άπό τό δηλητήριο. Μιά φορά, ή ούρά είναι 

δηλητηριασμένη. 
Τάκης: Συνήθως τό ψάρι βρωμάει άπ' τό κεφάλι. ('Έρχεται ή Σό

vια). Θά μοϋ πητε πώς ό κομήτης δεν είναι ψάρι. Ποιός ξέρει 
δμως; Άφοϋ ή ούρά είναι δηλητηριασμένη, φαντάσου τi θό
ναι , ό κεφάλι! 

Εύτέρπη: 'Εμάς θά μας έπιτρέψετε. (Παίρνει τόv :4 γησίλαο άπό τό 

μπράτσο καί φεύγουν). 

Ικηνη Ε' 

(Τάκης, Κρίτων, Λέανδρος, Σόνια) 

Ιόνια: (Μεθυσμένη). Λοιπόν. ως έδώ ηταν ή ζωή μας! 
Τάκης: 'Ελάτε, δεσποινίς Σόνια, έλδτε! 
Κρrτων: Καθηστε, δεσποινίς Σόνια. 
Ιόνια: Γειά σου, άγόρι μου. Καθηστε κ· έσείς νά τό κάψουμε. Σή

μερα ζοϋμε, κι αϋριο πεθαίνουμε. Ή ζωη είναι γλυκιά, άλλά 
θέλει γλέντι ή ζωή. 

Τάκης: 'Έτσι σε θέλω, κορίτσι μου. Κάθησε Λέανδρε; κι άφησε τά 
ποιήματα καί την τέχνη νά ξανασάνουν. 

Ιόνια: Κύριε Λέανδρε, εΤσαι σπουδαίος! Τά λες περίφημα! Άλλα 
νομίζω πώς είσαι μόνον λόγια. Τά λόγια εΤναι γιά τά κο
ριτσόπουλο. 'Εμείς θέλουμε έργα. Χά!Χά!Χά! 

Λέανδρος: 'Ωραία μου, εΤμαι στις διαταγές σου. 
Τάκης: Μπάρμπα-Λάζαρε, �να μπουκάλι κονιάκ, άπό τό καλό, καί 

τέσσερα ποτηράκια. Κάθησε, Κρίτων, έδώ εΤναι δλα τά με
γάλα ίδανικά. 
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Ιόνια: 'Έλα, άγόρι μου, κι όσε τό φούμαρα. Κύριε Λέανδρε, κάθη
σε. Τόσον καιρό ζούμε με τσιριμόνιες. 'Αρκετά. Αϋριο θό 
πεθάνουμε. 'Ελάτε τώρα νό γλεντήσουμε. 

Λέανδρος: Με. πολλή εύχαρίστηση, ώραία μου Σόνια. 
Τάκης: (Γεμίζοντας τά ποτήρια τραγουδάει) «Γλέντι τρελλό εΤν· ή 

μόνη μας ζωή ... » 
Λέανδρος: 'Έλα, Κρίτων, ή τελευταία μέρα της ζωης μας. 
Κρίτων: Δεσποινίς Σόνια, έσείς μας δίνετε κουράγιο. 
Τάκης: Τό άσθενις φύλον. 
Ιόνια: Γιατί νό μήν έχω κουράγιο; 'Επειδή θό πεθάνω; Τί έχω νό 

χάσω; Τήν τιμή η τήν ύπόληψη; "Ας κλαίν δσες τόχουν! 'Εβί
βα! (Τσουγκρίζουν δλοι καί πίνουν). 

Λέανδρος: Είναι φοβερό νό πεθάνουμε ... 
Κρίτων: Νό τελειώσουν δλα έτσι ... 
Τάκης: Άφηστε πιό τίς κλάψες. 
Ιόνια: Γειό στό στόμα σου, κύριε Τάκη. Τό λες περίφημα. 'Ελάτε 

παιδιά, τό ποτήρια σας. (Κερνάει). Θό τό κάψουμε, πρίν μας 
κάψει ό κομήτης. 

Λέανδρος: Τί νό τό κάψουμε, που μας έκοψες! 
Ιόνια: (Μέ νάζι). Σώπα ... 
Τάκης: 'Έλα, μουρντάρη, πρόσεξε, γιατί θό τό πώ της Λίζας. 
Ιόνια: Τίς τίμιες κοπέλες νό μή τίς άνακατώνεις στην παρέα μας. 

(Είρωvικά). Θό τίς λερώσουμε καί δεν κάνει. 
Κρίτων: · Η Σόνια έχει δίκιο. 
Ιόνια: Βέβαια κ· έχω δίκιο ... , άγόρι μου έσύΙ 
Λέανδρος: Γιό στάσου, γιατί κ· έμείς ζηλεύουμε. 
Τάκης: Τούς τρέλλανες τους νεαρούς, Σόνια. 
Ιόνιο: 'Εγώ τούς τρέλλανα; Ξυπνήσανε τό αϊματά τους. Χαλάλι 

στόν κομήτη ι 
Κρίτων: Ή δεσποινίς Σόνια είναι δλο κέφι άπόψε. 
Ιόνιο: Δε θάμα, κι αϋριο, άγόρι μου. Κάτω ή ύποκρισία! Χαλάλι 

του τού κομήτηΙ Κάτω ol μάσκεςΙ 
Λέανδρος: 'Ένα φιλί, Σόνια. 
Ιόνια: Καί δύο, άγόρι μου. (Ό Λέανδρος τή φιλεί. Ό Κρίτων ξυvί-

ζει τά μούτρα του). 

Τάκης: Σήμερα έχει, αϋριο δεν έχει ... 
Κρίτων: κ· έγώ, δεσποινίς Σόνια; 
Ιόνια: (Τόv ι<οιτάζει) ... "Οχι ... 

Τάκης: Βρε βλάκα, δε ρωτούν, παίρνουν. Νά! έτσι. (Κάνει v' άγκα

λιάσει τή Σόvια). 

Ιόνια: Κάτω τό χέρια, σαχλέ. 'Ελάτε, έβίβα ! (Πίνουν ολοι. 'Έρχεται 
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άπό τήv πόρτα τής βεράντας ή Λίζα. Τούς βλέπει καί στέκε
ται μιά στιγμή σαστισμένη. Πεισμώνει, διασχίζει τό δωμάτιο 
καί φεύγει). 

Τάκης: Τόμπολα! 
Ιόνια: Της θίξαμε τά καλά ήθη. 
Κρfτωv: (πού δέv άvτελήφθη). Ti συνέβη; 
Τάκης: Τίποτα. Ti νά συμβεί; «Κc:ικαi συναναστροφαi φθείρουσιν 

ήθη χρηστά». Άφού μπλέξατε μ· έμένα, τόν γεροκολασμέ
νον, θά κολαστείτε κ· έσείς. Kai εΤναι άκριβώς ή παραμονή 
πού θά πεθάνουμε. 

Ιόνια: Θά πεθάνουν ol άσχημες καi ol χαμηλοβλεπούσες. ΜΟμορφη 
δεν είμαι. άλλά δε χωνεύω τήν ύποκρισία. 'Αρκετά τόσον 
καιρό! Τώρα, ζήτω τό κέφι! 

Λέανδρος: Είσαι σπουδαία, Σόνια 
Ιόνια: Μπά; 'Αλήθεια; Τόσον καιρό σαλιάριζες με τή μικρή καi φύ

λαγες πισινή. Τώρα, μού ξύπνησες; 
Τάκης: Εϊπαμε, τώρα τούς ξύπνησες τά αϊματα. Μπροστά στόν θά

νατο ό άνθρωπος στέκεται γυμνός άπό τiς πολύπλοκες έπι
διώξεις του, tva ζώο μέσα στή φύση. 

Λέανδρος: Δηλαδή, έγώ εΤμαι τό ζώο; 
Τάκης: Ζώον άρσενικόν. Kai ή Σόνια ζώον θηλυκόν. 
Ιόνια: κ· έσύ, ζώον ούδέτερον. 
Κρfτωv: Τότε έγώ θ' άναλάβω Πρόεδρος της Παγκοσμίου 'Εται

ρείας τών ζώων. 
Τάκης: Είς ύγείαν, λοιπόν, όλοκλήρου τού ζωικού βασιλείου. (Πί

νουν δλοι. 'Έρχονται ό Φίλιππος καί ή Τζούλια άπό τήv πόρ
τα τής βεράντας). 

Φfλιππος: Δεν εΤv· έδώ ό κύριος Καθηγητής; 
Τάκης: Θά εΤναι στό δωμάτιό του._ 
Φfλιππος: Με συγχωρείς, Τζούλια. Με συγχωρείτε, φίλοι μου. 

(Φεύγει). 

Ικηvη ΙΤ' 

(Τζούλια, Σόνια, Τάκης, Κρίτων, Λέανδρος) 

Ιόνια: 'Έλα, Τζούλια. 'Ελπίζω τού λόγου σου νά εΤσαι πιό καταδε
κτική. Πιες μαζί μας. Ζήτω ή ζωή! 

(Ό Λέανδρος καί ό Κρίτων σηκώνονται σαστισμένοι καί 
στενοχωρημένοι. Ή Τζούλια κοιτάζει μέ κατάπληξη τή Σόvια. 
Κατα},αβαίvει πώς είναι μεθυσμένη. Τήv πλησιάζει αύστηρά). 
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Τζούλια: Σόνια ... ντροπή. Καταδεκτική είμαι. Τό ξέρεις. Δέ θά πιώ 
δμως μαζί σας. Κι όπορώ πώς μού τό προτείνετε. Δέ νομίζω 
δτι εΤναι ή κατάλληλη στιγμή γιά γλέντια. 

Ιόνια: Γιατί δεν εΤναι; 'Αφού εϊμαστε δλοι ζώα, όρσενικά, θηλυκά 
καi ούδέτερα; 

Τζούλια: Κύριοι, δέ νομίζω πώς κάματε καλά νά μεθύσετε τή δε
σποινίδα Σόνια. (Ό Λέανδρος καί ό Κρίτων σκύβουν τάκε

φάλια. Ό Τάκης χαμογελάει). 

Ιόνια: 'Όχι, Τζούλια. Μή μαλώνεις τά παιδιά. Δέ μέ μέθυσαν αύ-
τοί. 'Εγώ τούς μέθυσα. 

Τάκης: «·Άφες αύτοίς, ού γαρ οϊδασι τί ποιούσι». 
Τζούλια: Λυπάμαι πολύ, Σόνια. 
Ιόνια: Τζούλια, ας τό Βαγγέλιο. Αϋριο θά πεθάνουμε. Χρειάζεται 

σήμερα νά γλεντήσουμε. 'Εγώ εΤμαι τό κεχρί. ΟΙ κύριοι μα
ζεύτηκαν γύρω μου σαν τά σπουργίτια, άφήνοντας κατά μέ
ρος τούς καλούς τρόπους καί την δεσποινίδανν Λίζανν (τονί

ζει είρωvικά τό v) 

Τάκης: Για σπουργίτια μάς πέρασες; 
Λέανδρος: 'Ελπίζω πώς δέ βγήκαμε καθόλου έξω όπό τούς καθώς 

πρέπει τρόπους. 
Κρrτων: Δεν έκάναμε κανένα κακό, κι άπορώ γιατί όναφέρετε τή 

δεσποινίδα Λίζα. 
Ιόνια: "Ως τά σήμερα δέ μέ καταδεχόσαστε. Σήμερα σάς γούστα

ρα. Θά πεϊ λοιπόν, πώς κάτι άξίζω κ' έγώ. 
Τάκης: 'Έχεις μεγάλη κομητική άξία. 
Τζούλια: (Μ' έπιβολή). 'Έλα, Σόνια, σήκω νά πάμε στό δωμάτιο 

σου. 'Εμπρός! Χαίρετε, κύριοι. 

(ΌδηγεΤ τή Σόvια στό δωμάτιό της, ή όποία άκολουθεΤ πει

θήνια τή Τζούλια). 

Ικηνη Ζ' 

(Τάκης, Κρίτων, Λέανδρος) 

Τάκης: Μέ τίς ύγείες σαςι 
Λέανδρος: Ψυχρολουσία πού την πήραμε ... 
Κρrτων: 'Έχει δίκιο ή δεσποινίς Τζούλια. 
Τάκης: Βέβαια εχει δίκιο. 'Αφού έμεϊς γίναμε ζώα, δπως τόπαμε 

κιόλας. Μάς τράβηξε τό θηλυκό. 
Λέανδρος: Δέ νομίζω, ως τόσο, πώς κάναμε τίποτα όσχημο. Γιατί 

νά μην πιούμε ενα ποτηράκι κονιάκ μέ μια τόσο χαριτωμένη 
άρτίστα; 
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Τάκης: Σύμφωνοι. 'Αλλά γιατί δεν τδπινες καi χτές; Μην τό άρνεί
στε. κύριοι. Στην άντιμετώπιση τού κινδύνου τού θανάτου ό 
άνθρωπος γίνεται κτηνος. 

Λέανδρος: Έγίναμε κτήνη έπειδη ηπιαμε tva ποτηράκι κονιάκ με 
τη Σόνια; 

Τάκης: 'Όχι. 'Αλλά ξεχάσαμε τους δηθεν καλους τρόπους, την αί
σθητική, την καθώς πρέπει δεσποινίδα καi τό ίδανικά. 

Κρiτωv: Τό ίδανικό μου έγώ δεν τό λησμονώ. 
Τάκης: Μόνο που τό ξέχασες την παραμονή τού θανάτου σου, με

ταξυ τού κονιάκ καi τού κεφιού της Σόνιας 
Λέανδρος: "Ωχ. άδερφέ! Διδάσκαλος της ήθικης καi της δεοντολο

γίας έγινες; 
Τάκης: Έγώ; Δεν πιστεύ.ω στην ήθικη καi στήν άνηθικότητα. Ζή

τημα προλήψεων είναι. Δε χωνεύω δμως τη μιό μέρα νό κά
νεις τόν μη μού δπτου καi νό μην καταδέχεσαι την ξεπεσμέ
νη άρτίστα, χάριν της πολυφέρνου κοσμικής δεσποινίδος, καi 
την όλλη μέρα τό θηλυκό νό σε τραβάει άπό τη μύτη. 

Κρiτωv: Δεν άφήνετε τόν καυγά; Λησμονήσατε πώς αϋριο δε θό 
ζούμε; Είδατε δμως τη δεσποινίδα Τζούλια, με τi έπιβολη 
πηρε τή Σόνια; Έγώ τη θαύμασα. 

Τάκης: Δεν είναι γιό τό δόντια σου, νεαρέ. 
Λέανδρος: Οϋτε γιό τό δικά σου. γεροκολασμένε. 
Τάκης: Μακάρι νό ξέρανε δλοι σάν κ· έμένα νό τραβάνε χέρι άπό 

κεί που δεν πρέπει. Ή Λίζα είναι γιό σάς. Kai ή καϋμένη ξύ
νισε άρκετό τό μούτρα της, που σάς εiδε νό περιτριγυρίζετε 
τη Σόνια, σόν τό κανάρια τό κεχρί. 

Κρiτωv: · Η Λίζα πότε μάς εiδε; 
Τάκης: Πώς νό την πάρεις μJρουδιό δταν πέρασε, άφού ησουν δ

λος άπορροφημένος άπό τη Σόνια; 
Κρiτωv: 'Ώστε μας εiδε καi ή Λίζα; 
Τάκης: Ναί, καi θά μάς βάλει κακό βαθμό στη διαγωγή. Μόνον 

που δεν θό προφτάσουμε τiς έξετάσεις, γιατί στό άναμεταξυ 
θό έπέμβει ό κομήτης. 

Λέανδρος: Δε βγαίνουμε καλύτ&ρα μιό βόλτα, νό πάρουμε λιγάκι 
άέρα; 

Τάκης: Χρειάζεται, γιό νό ξενερώσουμε κιόλας. 
Κρiτωv: Kai νό δούμε καi τόν κόμητη. (φεύγουν). 
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Σκηνη Η' 

(Φίλιππος, Καθηγητής) 

327 

Καθηγητής: (Συνεχίζοντας συζήτηση). Δεν ύπάρχει άμφιβολία δτι 
σύμφωνα μέ τή λογική δεν πρέπει κανείς νό φοβδται. Άλλό 
ό φόβος δεν ύπάγεται στόν έλεγχο της λογικής. Άπεναντίας, 
συσκοτίζει τή λογική καi την έμποδίζει νό λειτουργήσει κα
νονικό καi άβίαστα. 

Φίλιππος: "Ας δούμε δμως τi εΤναι ό φόβος στην ούσία του καi τi 
τόν γεννάει, δηλαδή τ, εΤναι πού κάνει τόν άνθρωπο ν' όντα
ποκρίνεται στό έξωτερικό γεγονότα φοβισμένος; Έγώ νομί
ζω πώς ό φόβος γεννιέται όπό τόν έγωισμό καi δεν εΤναι 
παρά καθαρή έκδήλωση έγωισμού. 

Καθηγητής: 'Εγωισμού; Πώς έγωισμού; 
Φίλιππος: Ό έγωισμός γεννάει την έπιθυμία της κατοχης, γιατί τό 

έ γ ώ νομίζει πώς έξασφαλίζεται μέ τό νό κατέχει πολλά. 'Έ
χεις κάτι, καi θέλεις νό τό έχεις. Kai δέ θέλεις νό τό χάσεις. 
Kai φοβδσαι μήπως τό χάσεις, γιατί είσαι προσκολλημένος 
σ· αύτό, κ' έξαρτδς την εύτυχία σου άπό τ' άποκτήματά σου. 
Διώξε την έπιθυμία της κατοχής, καi τότε μονομιδς ό φόβος 

έξαφανίζεται. 
Καθηγητής: Δεν τό καταλαβαίνω. 
Φίλιππος: Νά φέρω ενα παράδειγμα. Είσαι φίλος της άρχαίας έλ

ληνικης τέχνης καi πηγαίνεις στό άρχαιολογικό μουσεΤο καi 
θαυμάζεις τά άγάλματα. Δεν τό θεωρεΤς δικά σου καi γι αύ
τό δέ σού γεννήθηκε ποτέ ό φόβος μήπως χαθούν η χαλά
σουν. Kai τά χαίρεσαι. Κ' εύχαριστιέσαι νό τά χαίρεται κι ό 
6λλος ό κόσμος. Βάλε τώρα μέ τό νού σου πώς δλο αύτό τό 
μουσεΤο είναι δ ι κ ό  σ ο υ ,  περιουσία σου. 'Έ ! δεν πρόκειται 
πιό νά ξαναχαρεΤς. Θά φοβδσαι μήπως σού κλέψουν τά 
άγάλματά σου, μήπως στό λερώσουν, μήπως στό σπάσουν, 
μήπως άναγκαστεΤς νά τά πουλήσεις. Δεν θό θέλεις πιό νό 
τά έπισκέπτονται ξένοι. Θά είναι δ ι κ ά  σ ο υ ,  κι αύτό θό σού 
γεννήσει τόν φόβο μήπως τό χάσεις. Είναι ό έγωισμός σου 
πού τό θέλει νό είναι δικά σου, κι αύτός γεννάει τόν φόβο γι 
αύτά. Διώξε, λοιπόν, τό πάθος της κατοχής, καi τότε ό φόβος 
καταρρέει. 

Καθηγητής: Καλά γιά τό ύλικό πράγματα, έστω. 'Ίσως δεν έχει κα
νείς άντίρρηση. Άλλά ό φόβος τού θανάτου, ό φόβος πού 
νιώθει κανείς γιά τό παιδιά του, μην πάθουν κάτι, όφείλεται 
κι αύτός στόν έγωϊσμό; 
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Φfλιππος: 'Αναμφισβήτητα ναί. Φοβάται καθένας γιά τά παιδιά του, 
έπειδή εiναι δ ι κ ά  τ ο υ ,  ενα μέρος τού έ γ ώ  τ ο υ .  "Αν πάτε 
δμως στό Ζάππειο καi δείτε νά παίζουν τά ξ έ ν α  παιδιά, που 
δέν τά θεωρείτε δ ι κ ά σ α ς  i ή άγάπη σας γι αύτά, που δέ 
λερώνεται μέ κανένα αϊσθημα κτητικότητος, δέν σκοτεινιά
ζεται οϋτε καi μέ τό αϊσθημα τού φόβου μήπως πάθουν κάτι 
κακό. 

Καθηγητής: Αύτό εΤναι σωστό. 
Φfλιππος: Εϊπατε έπίσης «ό φόβος τού θανάτου», κι αύτό εΤναι κυ

ρίως τό θέμα μας. Ναί, ίσχυρίζομαι δτι ό φόβος τού θανάτου 
όφείλεται στόν έγωισμό. Βγάλτε αύτή την ίδέα τού ύπερ
τροφικού έγωϊσμού, τού έγωϊσμού που καλύπτει δλες μας 
τiς σκέψεις, τά αίσθήματα καi τiς πράξεις, καi τότε δέ μένει 
πιά τίποτα που νά φοβηθεί κανεiς μήπως τό χάσει πεθαίνον
τας. Βγάλτε τή σπασμωδική προσκόλληση στό έ γ ώ ,  καi τό
τε ή ζωή ·κυλάει έλεύθερη καi καθάρια άπό τόν φρικιαστικό 
φόβο τού θανάτου, που τή δεσμεύει καi της σκοτώνει τή 
χαρά. 

Καθηγητής: 'Ωραία τά λέτε. Kai ό Καθηγητής της φιλοσοφίας 
άκούει εύχαρίστως τό φιλοσοφικό σας μάθημα. 

Φfλιππος: Θέλετε νά μού τονώσετε τόν έγωισμό, ένώ εϊπαμε πώς 
ό έγωισμός εΤναι ή πηγή δλου τού κακού; Νά φέρω άλλο ε
να έπιχείρημα; Δέστε τους μάρτυρες δλων τών έποχών καi 
τών ίδεολογιών. Γιατi δέ λογαριάζουν τή ζωή τους καi εΤναι 
όλοπρόθυμοι νά την προσφέρουν γιά τiς άρχές τους; Διότι 
εχουν έξαφανίσει τό έ γ ώ τους μπροστά στην ίδέα που πι
στεύουν, κ· ετσι δέ φοβούνται καθόλου τόν θάνατο καi πε
θαίνουν άδίστακτα γιά τό όποιοδήποτε ίδανικό τους. 

Καθηγητής: Δεν εχετε άδικο. Ή ϋπαρξη ένός Ιδανικού δίνει άφάν
ταστο θάρρος κ· έξευγενίζει τή ζωή. 

Φfλιππος: Ti ωραιότερο ·ίδανικό άπό την έξαφάνιση τού έ γ ώ ,  που 
δεσμεύει την έλεύθερη ροή της ζωης; Φανταστείτε μιά κοι
νωνία άπό άνθρώπους, που δέ θά εχουν καμιά προσκόλλη
ση στό έ γ ώ .  Κοινωνία άγγέλων. 

Καθηγητής: 'Αληθινός παράδεισος. Νά θυσιάσουν δλοι τόν έγωι
σμό τους γιά τους άλλους. 

Φfλιππος: 'Όχι, προσέξετε, δέν πρόκειται γιά θ υ σ ί α ,  άλλά γιά 
κ α τ α ν ό η σ η .  Άλλ' ας πάρουμε κι άλλιώς τό ζήτημα. ('Έρ

χεται ή Τζούλια). 
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Σκηvη Θ' 

(Φίλιππος, Καθηγητής, Τζούλια) 

Φίλιππος: (Συνεχίζοντας). Γιατί νά φοβόμαστε τόν θάνατο; Τελειώ
νει, όραγε, ή ζωή μέ τό θάνατο; Πολλοί Ισχυρίζονται δτι δέν 
τελειώνει. 

Καθηγητής: (πρός τή Τζούλια). Φιλοσοφούμε, δεσποινίς Τζούλια. 
Τζούλια: 'Εξακολουθήστε, μ' ένδιαφέρει. 
Φίλιππος: "Αν μετά τόν θάνατο άκολουθεϊ άνυπαρξία, δεν μπορεί 

νάνοι όδυνηρή. 'Ένας ϋπνος χωρίς όνειρα καi χωρίς ξύπνημα. 
Κανένας πόνος, καμιά στενοχώρια. 'Ένα τίποτα, τό άπόλυτο 
μηδέν. "Αν πάλι έξακολουθεϊ νά ύπάρχει κάτι, δηλαδή νά 
ύπάρχει συνείδηση ύπάρξεως, τότε δέ θόχουμε παρά μιά 
άλλαγή καταστάσεως. Γιατί νά τή φοβόμαστε; Πνευματικότε
ρη θόναι ή καινούργια κατάσταση, λιγότερο ύλική. Συνεπώς 
λιγότερο δεσμευμένη, περισσότερο έλεύθερη. Γιατί, λοιπόν, 
νά τή φοβόμαστε; "Ας έρθει αύτή ή μεταβολή. Δέ θόναι δυ
σάρεστη. 'Υπάρχει δμως καi μιά όλλη όποψη. 'Ότι γρήγορα 
θά ξαναγυρίσουμε στόν ϊδιον αύτόν κόσμο, μ' tva όλλο σώ
μα. Πάλι άνθρωποι ζωντανοί. 'Έχετε ύπόψη σας τή θεωρία 
τής Μετενσαρκώσεως; 

Καθηγητής: Ναί, κάτι εχω άκούσει γι· αύτήν, άλλό δεν τήν έχω 
μελετήσει. 

Τζούλια: Πές μας, Φίλιππε, είναι ένδιαφέρον. 
Φίλιππος: Είναι άληθινά περίεργο τό πώς μιά τέτοια κοσμοθεωρία, 

γνωστή άπό τόσο παλιά, έξακολουθεί νά παραμένει σέ πολ
λούς άγνωστη. Έν τούτοις ol ΊνδουΊΌταi καi ol Βουδδισταi 
τήν παραδέχονται καi τήν πιστεύουν. Γι αύτό περιφρονούν 
τόν θάνατο καi είναι τόσο στωικοί στη ζωή τους. Στην άρ
χαία 'Ελλάδα ηταν έπίσης γνωστή, γιατi ol Όρφικοi καi ol 
Π υθαγόριοι την έδίδασκαν στiς σχολές τους. 

Καθηγητής: Μά είναι τόσο παράξενα δλ' αύτά! 
Φίλιππος: Παράξενος ό νόμος τής περιοδ1κότητος; Άλλα τόν βλέ

πουμε νά έχει παντού τήν έφαρμογή. Ή ήμέρα διαδέχεται 
τή νύχτα καi ή νύχτα την ήμέρα. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαί·
ρι, φθινόπωρο, καi πάλι χειμώνας. Τά δένδρα άνθοφορούν, 
καρποφορούν καi πέφτουν τά φύλλα τους, γιά νά έπαναλά
βουν τήν ϊδια ίστορία τόν άλλο χρόνο. Τό ϊδιο τά πουλιά, τά 
έντομα, τά ψάρια, τά ζώα. 'Ακολουθούν νόμους περιοδικότη
τας. Ό κομήτης τού Χάλεϋ ξαναγυρίζει κοντά στη Γη κάθε 
76 χρόνια. Οί κηλίδες τού 'Ηλίου, ol άσθένειες, τά βιολογικά 
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φαινόμενα, άκολουθούν τόν περιοδικό νόμο. Τόν ίδιο νόμο 
άκολουθεί καi ή ζωή. Τη διαδέχεται θάνατος, καi τόν θά
νατο έκ νέου ζωή. Τό φυτό βγάζει καινούργια λουλούδια. 
Αύτό είν' δλο. Τό ίδιο σε μικρογραφία έπαναλαμβάνεται κα
θημερινό με τόν ϋπνο καi την άφύπνιση. 

Τζούλια: Πολύ λογικό. 
Φrλιππος: Κατά τη θεωρία της Μετενσαρκώσεως, ό άνθρωπος 

άποτελείται άπό τό ύλικό σώμα, πού δλοι τό ξέρουμε πώς εί
ναι φθαρτό, καi άπό την ψυχη η τό πνευματικό όν, πού έμ
ψυχώνει τό ύλικό σώμα καi τού δίνει ζωή. Τό πνευματικό 
αύτό όν, ό άληθινός άνθρωπος, δεν πεθαίνει με τόν θάνατο, 
όπλώς χωρίζεται άπό τό ύλικό σώμα κ' έξακολουθεί τη ζωή 
του χωρiς έκδηλώσεις στόν ύλικό κόσμο. Τό πνευματικό αύ
τό όν, ή ψυχή, άκολουθεί μιό μακριά διαδρομη έξελίξεως, 
κατά την όποία άλλοτε ζεί στόν πνευματικό κόσμο χωρίς 
ύλικό σώμα, κι άλλοτε πάλι προσκολλάται σ· ενα ύλικό σώμα 
τη στιγμη της γεννήσεως, καi ζεί ως τόν θάνατο εναν έπί
γειο βίο. Ή έναλλαγη αύτη της ζωής τού πνευματικού άν
θρώπου, άλλοτε στόν ύλικό κόσμο μ' ενα άνθρώπινο σώμα, 
κι άλλοτε στόν πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, άποτε
λεί τη μετενσάρκωση. 

Τζούλια: Kai δεν ύπάρχει ή μνήμη; Γιατi δε θυμόμαστε τiς προη
γούμενες ένσαρκώσεις μας; 

Φrλιππος: Ή μνήμη είναι λειτουργία τού έγκεφάλου, δηλαδη τού 
ύλικού σώματος, πού είναι καινούργιο σε κάθε ένσάρκωση. 
Ό πνευματικός άνθρωπος, δσο είναι προσκολλημένος σ' ενα 
ύλικό σώμα, ύπόκειται στους περιορισμούς της λειτουργίας 
του καi συνεπώς δε θυμάται, παρά τό περιστατικό πού συμ
βαίνουν σ· αύτή του μόνον την ένσάρκωση. 'Όταν με τόν 
θάνατο άπαλλαγεί άπό τούς περιορισμούς τού ύλικού σώμα
τος, συνεχίζει τη ζωή του στόν πνευματικό κόσμο, πλουτι
σμένος .καi με την πείρα της τελευταίας του ένσαρκώσεως. 
'Έτσι προχωρεί ή έξέλιξη της ψυχής, πού μόνον αύτη μπορεί 
νό θυμηθεί δλες τiς ένσαρκώσεις πού πέρασε. Ή μνήμη, 
σόν λειτουργία τού έγκεφάλου, εΤναι ύπόθεση μιάς μόνον 
ένσαρκώσεως. Άλλό ή πείρα πού συγκεντρώνεται άπ' δλες 
τiς ένσαρκώσεις διαμορφώνει την ψυχοσύνθεση καi τόν χα
ρακτήρα τού άτόμου, πού εΤναι άποτέλεσμα μακράς σειράς 
ένσαρκώσεων. 'Έτσι έξηγείται ή μεγάλη διαφορά χαρακτή
ρος, πού παρατηρείται συχν"' άνάμεσα σ' ,άδέλφια με την ϊ-
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δια κληρονομικότητα, πού άνετράφησαν κάτω όπό τις ϊδιες 
περίπου συνθηκες. 

Καθηγητής: Άνατρέπονται δλοι oi νεώτεροι ψυχολόγοι, ό Φρόϋδ, 
ό Γιούγκ, ό 'Άντλερ ... 

Φίλιππος: Τίποτα δέν όνατρέπεται. Ή νεώτερη Ψυχολογία έξετάζει 
τόν όνθρωπο σέ μιά συγκεκριμένη ένσάρκωσή του καi oi 
παρατηρήσεις της σχετικά μ· αυτή είναι σωστές. Άγνοεϊ δ
μως την προϊστορία τοιΊ ότόμου, τiς προηγούμενες ένσαρ
κώσεις του, πού έχουν ηδη δημιουργημένον ενα χαρακτήρα 
μέ την εϊσοδο τού άτόμου στη ζωή. 'Ή, μάλλον, δέν όγνοεϊ 
αύτόν τόν παράγοντα, άλλά τόν όνομάζει όγνωστον Χ. 'Όταν 
ό πνευματικός όνθρωπος δέν είναι όρκετά προχωρημένος 
στην έξέλιξή του, τότε ό χαρακτήρας τού ότόμου δέν εΤναι 
ίσχυρά διαμορφωμένος, καi τότε ή έπίδραση τού περιβάλ
λοντος η τών πρώτων έντυπώσεων πάνω στόν όνθρωπο έ
χει κολοσσιαία σημασία. 'Όταν δμως πρόκειται γιά ενα έξε
λιγμένο πνευματικό 6v, τότε τό ότομο γεννιέται μ' εναν τόσο 
ίσχυρό χαρακτήρα, πού δέν μπορεϊ νά έπηρεασθεϊ όπό τό 
περιβάλλον. 

Καθηγητής: Είναι αλήθεια περίεργο νά σκεφθεϊ κανείς πόσο τερά
στιες εiναι οί διαφορές πού παρουσιάζουν oi όνθρωποι στην 
ψυχική και ήθική τους άνάπτυξη. Ποιά όβυσσος χωρίζει εναν 
άσυνείδητο κακούργο άπό εναν όνθρωπο ύψηλης ήθικης 
συνειδήσεως, ένώ άπό βιολογικης άπόψεως δέν παρουσιά
ζουν σχεδόν διαφορές. Νομίζω δμως δτι τό περιβάλλον παί
ζει άποφασιστικόν ρόλο στη διαμόρφωση τού άνθρώπου. 

Φίλιππος: Τό περιβάλλον μοιάζει μέ τό έδαφος στό όποϊο καλλιερ
γεϊται ενα φυτό. Μπορεϊ νά εiναι όγονο καi νά μην έπιτρέψει 
στό φυτό v· άναπτυχθεϊ η μπορεϊ νά εiναι εϋφορο καi νά τό 
βοηθήσει νά μεγαλώσει γρήγορα καi νά δώσει ώραίους καρ
πούς. 'Αλλά τό είδος τού φυτού έξαρτόται όπό τό είδος τού 
Όπόρου. Kai τό εiδος τού σπόρου, σχετικά μέ τόν άνθρωπο, 
προσδιορίζεται άπό τό βαθμό της έξελίξεως τού πνευματικού 
όντος πού ένσαρκώνεται στόν όνθρωπο πού γεννιέται. Γι' 
αύτό οί πνευματικές καi ήθικές διαφορές δέν πρέπει νά μός 
έκπλήσσουν. Ή μόρφωση θ' όποτελέσει τή λίπανση τού 
έδάφους, καi εiναι βέβαια άπαραίτητη, άλλά κάθε σπόρος θά 
βγάλει τό δικό του φυτό. 

Τζούλια: Ξέρετε τi σκέπτομαι; Άπό τόν σπόρο φυτρώνει τό φυτό 
καi τό φυτό οταν ξεραθεϊ όφίνει σπόρο. Κι όπό τόν νέο σπό
ρο ξαναβγαίνει καινούργιο φυτό, κι όπ' τό καινούργιο φυτό 
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νέος σπόρος. Έτσι, λοιπόν, γίνεται καi με τη μετενσάρκωση; 
Καθηγητής: (Εϋθυμα). Κι άπό τ' αύγό βγαίνει ή κότα, κι άπό την 

κότα πάλι τό αύγό, κι άπό τ' αύγό ή κότα. 

Φrλιππος: (Γελαστά). Ναί, κάτι τέτοιο. (Σοβαρά). Κι δπως ό θάνα
τος είναι βέβαιος γιά κείνον πού γεννιέται, έτσι καί ή γέννη
ση είναι έπίσης βέβαιη για· κείνον πού πΈθαίνει. Γιατί, λοι
πόν, νά φοβόμαστε δ,τι είναι άναπόφευκτο καi προσωρινό; 

Τζούλια: Έγώ δε φοβάμαι, Φίλιππε. Πιστεύω σε σένα. Ξέρετε, κύ
ριε Καθηγητά; 'Αρραβωνιαστήκαμε με τόν Φίλιππο. 

Καθηγητής: Ti μοϋ λέτε; Έν όψει τοϋ κομήτου; Αύτό είναι ύπέρο
χο! Τά θερμά μου συγχαρητήρια. 

Τζούλια: (Εϋθυμα). Δε μάς τρομάζει ό κομήτης. Ti μπορεί νά μάς 
κάνει; Τό πολύ-πολύ νά μάς μεταβάλει σε σπόρους. 'Εμείς, 
στό πείσμα του, θά ξαναφυτρώσουμε καi πάλι πλάϊ-πλάϊ μέ
σα σε μιά όμορφη γλάστρα. 

Καθηγητής: κ· έπειδη άνάμεσα άπό τά ώραϊα λουλούδια πρέπει νά 
φεύγουν τ· άγριόχορτα, θά μοϋ έπιτρέψετε ν' άποσυρθώ, 
γιά νά ίδώ καi τόν κομήτη, πού τώρα τόν φοβάμαι λιγότερο. 
'Έπειτα, έσείς, σάν άρραβωνιασμένοι, δλο καi κάτι θάχετε νά 
πείτε, πού δε θά θέλατε νά τό άκούσουν ol άλλοι. (Φεύγει). 

Σκηνη ι· 

(Φίλιππος, Τζούλια) 

Τζούλια: Τόν καϋμένο τόν κύριο Καθηγητή! 'Αληθινά χάρηκε που 
άκουσε πώς άρραβωνιαστήκαμε. 

Φrλιππος: Ναί, είναι καλός άνθρωπος. Άλλα δεν άποφασίζει νά 
σπάσει μερικά δεσμά καi νά ξεφύγει από τη συνηθισμένη 
ρουτίνα της σκέψε·ως. 

Τζούλια: 'Αλήθεια, Φίλιππε, δε σε φανταζόμουνα τόσο φιλόσοφο, 
πού θόβαζες κάτω τόν Καθηγητη της Φιλοσοφίας. Ti ώραία 
πού τόλεγεςΙ Με πόση άπλότητα καί λογική! Μ' έκαμες νά 
πιστέψω στη μετενσάρκωση καi στην αίωνιότητα της ζωής. 

Φrλιππος: Με τη λογικη η με την άγάπη; 
Τζούλια: Μά νομίζω καi με τά δυό. Δεν εϊπαμε πώς είμαι καθόλικά 

δική σου; 
Φrλιππος: Ναί, άλλά ξέρεις; Προηγουμένως καταδικάσαμε τό αί

σθημα της κτητικότητος. "Ας μη λέμε, λοιπόν, πώς είσαι δική 
μου. "Ας λέμε, καλύτερα, πώς εϊμαστε ένωμένοι. 

Τζούλια: Στη ζωη καi στόν θάνατο. 
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Φίλιππος: Ναί, Τζούλια, στή ζωή καi πέρα άπό τόv θάνατο. ΕΤvαι 
συγγενικές ol ψυχές μας. 

Τζούλια: Ναί, Φίλιππε, καi μπορεί νάχουμε ξανασυναντηθεί σε μιάν 
άλλη ένσάρκωση. Kai νάχουμε ξαvαγαπηθεί. Έτσι ή κλίση 
πού νιώσαμε τόσον αύθόρμητα ό tvaς γιό τόν άλλον εΤvαι 
πολύ φυσική, γιοτ' είναι ϊσως συνέχεια μιας παλιάς γνωρι
μίας. 

Φίλιππος: Πολύ πιθανόν, Τζούλια. "Ετσι έξηγούvται ol έμφυτες 
άμοιβαίες κλίσεις καi ol συμπάθειες, άκόμη καi ol κεραυνο
βόλοι έρωτες. 

Τζούλια: Ό δικός μας έρως δμως δεν ήταν κεραυνοβόλος. Προη
γήθηκε ή έκτίμηση, ή συμπάθεια, ή άμοιβαία κλίση. Κι αν 
δέν ήταν ό κομήτης, μπορεί νό μήv έξωτερικεύαμε ποτε τό 
αίσθήματά μας. 

Φίλιππος: Ναί, ό κομήτης μάς έκαμε v' άνοίξουμε τiς καρδιές μας. 
Νά, λοιπόν, πού συμφιλιωθήκαμε μαζί του. 

Τζούλια: Kai δέv τόv φοβόμαστε πιό έμείς καθόλου. Ούτε τόσο 
δάl 

Φίλιππος: Γιατί vό τόv φοβηθείς, άφού έχεις ζεστά πόδια, έλαφρό 
στομάχι καi ησυχη συνείδηση; 

Τζούλια: Οϋ! Τό θυμάσαι αύτό; 
Φίλιππος: Πώς νό μήν τό θυμάμαι, άφού είναι τόσο σοφό! Kai ϋ

στερα λές έμέvα φιλόσοφο, έvώ έσύ είσαι πού φιλοσοφείς. 
Τζούλια: Δέ φταίω έγώ. Σύ μέ κόλλησες. Άλλα ξέρεις; Πρώτον, 

πώς τώρα πού βράδιασε, τό πόδια μου άρχισαν νό κρυώ
νουν. Δεύτερον, πώς τό στομάχι μου είναι πάρα πολύ έλα
φρό, γιατί ό μπάρμπα-Λάζαρος όργεί νό μας φωνάξει γιό τό 
δείπνο. Kai τρίτον, πώς ή συνείδησή μου δέv είναι πιό πολύ 
ησυχη, γιατi σκέπτομαι, πώς γύρευε τi βρωμιές θόχω κάμει 
όλλοτε, σ· όλλες μου ένσαρκώσεις! 

Φίλιππος: Οϋ ι Θόvαι σέ πολύ μακρινές κ· έχει έπέλθει, χωρίς άλ
λο, παραγραφή. 

Τζούλια: Τό λές γιατi σέ συμφέρει. Ποιός ξέρει τi θάχεις κάμει άλ
λοτε καi τού λόγου σου ... 

Φίλιππος: Kai τi θό κάμω καi τώρα, πού μέ τρελλαίνεις, τσαχπίνα, 
μέ τήν όμορφιά σου καi μέ τήν έξυπνάδα σου ... 

Τζούλια: 'Αγάπη μου ι ('Αγκαλιάζονται).
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τόν προλάβουμε, νά τόν καταδικάσουμε σάν έγκλημα καί σά 
φοβερό στίγμα τού πολιτισμού καί της άνθρωπιδς μας. 

Κρrτωv: 'Έχεις δίκιο, Φίλιππε. 
Άγησ(λαος: Κι δμως ό πόλεμος θά μπορούσε νά λύσει πολλά προ

βλήματα. 
Φrλιππος: Οϋτε ενα! Με τη βία δεν έπέρχεται καμιά λύση, σε τί

ποτα. Άλλοίμονο στην άνθρωπότητα δταν γιά τελευταίό έπι
χείρημα προβάλλει τη χρήση τών δπλων! 

Κρrτωv: 'Όταν μάλιστα τά δπλα είναι τόσο τελειοποιημένα, δπως 
στις ήμέρες μας. 

Άγησ(λαος: Οί πόλεμοι δεν είναι δυνατόν ποτέ νά σταματήσουν 
έπάνω στη Γη. 

Φrλιππος: Καί δε θά σταματήσουν δυστυχώς ποτέ, δσο τό κίνητρο. 
της δράσεως τών περισσοτέρων άνθρώπων είναι ό έγωι
σμός καί ή άπληστία τού κέρδους. 

Καθηγητής: 'Οπωσδήποτε, δς έλπίσουμε δτι δε θά γίνει στiς ήμέ
ρες μας πόλεμος. 

Τάκης: Καi δτι ό κομήτης e· άνοίξει στά δυό την ούρά του νά πε
ράσει άνάμεσά του ή Γη, χωρίς νά πάθουμε τίποτα. 

Τζούλια: Καί βέβαια πού δέ θά πάθουμε τό παραμικρό. Καί αϋ
ριο ... , αϋριο δλα θά πόνε καλύτερα. 

(Αύλαία) 
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Διαβάζοντας ... 

-Εiναι άλήθεια, ρώτησε ό
ξένος . δημοσιογράφος, δτι ό 
γιός σας, πού εiναι δύο έτών 
τώρα, δέν εχει πιει ποτέ του 
γάλο; 

-Ναί, άπάντησε ή μητέρα
του παιδιού, μιά νέα 24 χρό
νων. Κάθε δυό μηνες πάω στό 
δημαρχεϊο καί μου δίνουν δύο 
κιλά γάλα σκόνη. Μόνο τέτοιο 
γάλα εχει γνωρίσει τό παιδί 
μου. 'Αλλά δύο κιλά γάλα σκό
νη πόσο φτάνουν; Δεκαπέντε, 
εϊκοσι μέρες; Τίς όλλες σαράν
τα, τσάι καί ψωμί, ψωμί καί 
τσάι ... 

-Καί τό μεσημέρι τί του δί
νετε; 

-Ρύζι η φασόλια, δτι τρώμε
κι έμεϊς. Δέν μπορώ νά του δώ
σω τίrrοτ' όλλο. 

Ό δημοσιογράφος ρωτάει 
μιά γιατρό ποιά εiναι ή άρρώ
στια πού προσβάλλει κυρίως τά 
παιδιά της χώρας. 

-Ή πείνα, άπαντα αύτή άπο
φασιστικά. Σύμφωνα μέ την 
έπίσημη στατιστική, ενα εϊκοσι 
τοις έκατό τών βρεφών στε-

ροίινται θρέψεως. Τό ίδιο καί ο! 
νέες μητέρες, πού ψάχνουν νά 
βρουν κάποια τροφή γιά νά 
μπορούν νά θηλάζουν τά μωρά 
τους περισσότερο καιρό, μέ τό 
δικό τους γάλα. Συχνά δμως 
άπό τό μητρικό στήθος τρέχει 
ενα όσπρο ύγρό, χωρίς καμιά 
θρεπτική ούσία. 

Ό δημοσιογράφος παίρνει 
την τοπική έφημερίδα «Έλ 
Μερκούριο» καί διαβάζει στην 
πρώτη σελίδα: «Αύξάνετα; άνη
συχητικά ό άριθμός τών νεα
ρών μανάδων πού αύτοκτο
νοίιν. Τίς τελευταίΈς έβδομάδες 
πολλές μητέρες αύτοκτόνησαν, 
μέ τό παιδί τους στά χέρια». 

Ή έφημερiδα «Έλ Μερκού
ριο» έκδίδεται στό Σαντιάγο της 
Χιλής. Ή χώρα συμπληρώνει 
δέκα χρόνια στρατιωτικης δι
κτατορίας ύπό τόν Π ινοσέτ. 

Στην Βραζιλία, δπου τό 
στρατιωτικοπολιτικό καθεστώς 
κοντεύει νά συμπληρώσει εϊκο
σι χρόνια, στην 'Αργεντινή, δ
που ο! δικτάτορες έναλλάσσον
ται όμαλώς, στην έξουσία, στις 
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όλλες λατινοαμερικανικές χώ
ρες, πλάι σέ ούραvοξύστες καi 
πολυτελη διαμερίσματα όπλώ
vοvται ol περίφημες «φαβέλας», 
ol «βίλλες μιζέρια», όλόκληρες 
τσιγκογειτοvιές πείνας καi 
έξαθλίωσης. Αύτό τό γκέτο της 
φτώχειας, στη Χιλη άποκαλούv
ται <ψπιvτόv βίλλες» ... 

Άπό τό τέσσερα έκατομμύ
ρια κατοίκων τού Σαντιάγο, πε
ρίπου τό δύο ζούv σέ «τσιγκο
βίλλες» που ύπηρχαv καi πρiv 
άπό τη δικτατορία, μό τό τελευ
ταία χρόνια πολλαπλασιάσθη
καν. 'Όπως πολλαπλασιάσθηκε 
καi ή άvεργία. Στην ξένη έφη
μερίδα που παραθέτει σχετικό 
στοιχεία, διαβάζω δτι σε λίγΌ 
χρόνια έκλεισαν στη Χιλη σχε
δόν πέντε χιλιάδες βιομηχανίες 
καi έβαλαν λουκέτο πολλές με
γάλες τράπεζες καi πιστωτικό 
Ιδρύματα. Σ' tva έργατικό δυ
ναμικό τρισήμισυ έκατομμυ
ρίωv, έχουν μείνει όvεργοι έv
vιακόσιες χιλιάδες, σύμφωνα μέ 
την έπίσημη στατιστική, η tva 
έκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες, 
σύμφωνα μέ τους συνδικαλι
στές. 'Άλλες τετρακόσΊες χιλιά
δες ύποαπασχολούμεvοι παίρ
νουν μεροκάματο 66 πέσος. 'Έ
να κιλό ψωμί στοιχίζει στό Σαν
τιάγο 55 πέσος καi τό είσιτήριο 
γιό τό τράμ 1 5 πέσος. 

'Έτσι πολλοί ένοικοι τώv 
« μπιvτόv βίλλες» δέv έχουν vό 
πληρώσουν τό νερό καi τό ήλε
κτρικό καi ol έταιρίες τους τό 
κόβουν. Τόv 'Απρίλιο έμειναν 

χωρίς νερό έκατόv εϊκοσι έvvιό 
χιλιάδες τέτοιες άθλιοπαράγκες, 
σέ κάθε μιό άπό τiς όποίες μέ
νουν κατά μέσον δρο τέσσερις 
οiκογέvειες. 

Σέ τέτοιες . γειτονιές έγιναν 
καi τό πρόσφατα μπλόκα άπό 
την άστυvομία τού Πιvοσέτ. 
Τριακόσιοι πενήντα άπό τους 
συλληφθέντες, καταδικάσθηκαν 
άπό τό στρατοδικεία σέ διάφο
ρες ποινές, μέ την κατηγορία δ
τι άπείλησαv τη σταθερότητα 
τού καθεστώτος. 

Άλλά, δέκα χρόνια μετά την 
αίματηρη άvατροπη τού Άλ
λιέvτε, τό πιό έπείγοv πρόβλη
μα στό Σαντιάγο εivαι τό γάλα 
που λείπει άπό τό παιδιά ... « Ei
vaι χιλιάδες τό βρέφη που γιό 
μοναδική τους τροφη έχουν μιό 
φέτα ψωμi βουτηγμένη στό 
τσάι. 'Ένα μπιμπερόv μέ γάλα 
θό μπορούσε vό κάνει θαύμα
τα, δήλωσε lΞvας έκπρόσωπος. 
Άπό τους πρώτους μηvες της 
ζωης τους, τους λείπουν ol 
πρωτείvες καi ol βιταμίνες. Ή 
έλλειψή τους προκαλεί άθερά
πευτες καταστάσεις. 'Όσα έπι
ζήσουv θό έχουν προβλήματα 
σωματικής καi πνευματικής 
ύγείας γιό δλη τους -rη ζωή» ... 

Αύξάvεται τον τελευταίο και
ρό ό άριθμός τώv νεαρών μα
νάδων που αύτοκτοvούv κρα
τώντας στό χέρια τό μωρά τους 
- έπιμέvει στην πρώτη σελίδα
της ή «Έλ Μερκούριο» τού
Σαντιάγο, παρά τη λογοκρισία.
<•!(αθημεριvή» 29.5.83



1983 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 339 

2

Εμπρός, 
γι' αγώνες αντιτεκτονικούς! 

Έγώ, «6 'Αντίλογος» δεν είμαι τέκτονας 
τό δηλώνω όχι έπειδή φοβάμαι μήπως με όδηγήσουν στην πυρά 
γιά νά έξαγνιστώ, άλλά γιά νά θεωρηθώ άδιάβλητος καi νά κράξω 
δτι έξανίσταμαι μέ τό σχέδιο νομοθετικής διάταξης πού έτοίμασε 
τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης καi σύμφ4.1να μέ τό όποίο άπαγορεύε
ται ατούς δικαστικούς νά εiναι μέλη όργανώσεων πού δρούν μυ
στικά· διάβαζε: νά μετέχουν σέ τεκτονικές στοές. Στό έξάμηνο πού 
προεδρεύουμε στην ΕΟΚ προσφέρουμε εvα άξιομνημόνευτο δείγ
μα γραφής μεσαιωνικής νοοτροπίας καi χομεϊνικής μισαλλοδοξίας. 
Δυό περίπου χρόνια μετά τiς μέ σκανδαλοθηρικό τρόπο δημοσιο
γραφικές έρευνες, στό πλαίσιο τών όποίων έξαπολύθηκε κυνηγητό 
κατά τών μασσόνων πού μπροστά του ώχριούσαν τ' όντίστοιχα 
τών μαγισσών σ' έποχές έξαρσης τής θρησκοληψίας, έρχεται μιά 
σοσιαλιστική κυβέρνηση καί · ύποκύπτει στiς πιέσεις τού πιό όντι
δραστικού έκκλησιαστικού κατεστημένου, καi υlοθετώντας τiς 
«τρομερές» ίστορίες πού κυκλοφορούν όνάμεσα στ' όμόρφωτα 
γυναικάρια τών ένοριών θεσπίζει τό «άσυμβίβαστο » δικαστή καi 
τέκτοναΙ 

Πέρα άπ' τή συνταγματικότητα η μή τής ύπό ψήφιση διάταξης, 
θόθελα νά έκφράσω την όπορία μου γιατί αύτή ή είδική μεταχείρι
ση τών δικαστικών; 

.. Αν οί μασσόνοι κάνουν αύτά τά φοβερά πράγματα συνωμο
τώντας έναντίον τής έννομης καi θεϊκής τάξης, πώς δεν θεωρείται 
άσυμβίβαστη ή ίδιότητα αύτή γιά ύπουργούς, βουλευτές, άνώτα
τους κρατικούς λειτουργούς κι' όλλες κατηγορίες πολιτών πού έν
δεχομένως έχουν μεγαλύτερη ίσχύ όπ' τούς δικαστικούς; Καi μή
πως στό μέλλον ή ίδιότητα τού τέκτονα θ' άποτελεί - κατά τροπο
ποίηση τού Συντάγματος - καi κώλυμα έκλογιμότητας; Πού όδηγεί
ται δηλαδή τό πράγμα; Στην άπόλυτη γελοιοποίηση τής Πολιτείας 
μας η στόν προγραμματισμένο άποπροσανατολισμό τής κοινής 
γνώμης, άφοϋ δεν πρέπει ν· άποκλείσουμε στό μέλλον καi τή δή
λωση άρμοδίων, δτι δν άντιμετωπίζει δυσκολίες ή κυβέρνηση σ' 
'όρισμένους τομείς, αύτό όφείλεται στό δτι ύπονομεύεται τό έργο 
της άπ' τή Μεγάλη Στοά; Πογκρόμ, λοιπόν, κατά τών μασσόνων! 
Ν' άναγράφεται έξω άπ' τά γραφεία καi τά καταστήματα τών αlμο
σταγών τεκτόνων ενα είδικό σήμα ώστε νά γνωρίζει με ποιούς έ
χει νά κάνει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα! 
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Κάτι μού θυμίζουν δλ' αύτά. Στην όρχη oi μασσόνοι, μετά κά

ποια όλλη μειονότητα καί πάει λέγοντας' 

Δέσμιος βέβαια ό ύπουργός της άνεκδιήγητης, δσο κι άνακρι

βούς δήλωσης τού ΠΑΣΟΚ πρίν δυό χρόνια δτι «δεν ύπάρχουν 

μασσόνοι στό Κίνημα!»· άλλ' ύπάρχει τρόπος άπαγκίστρωσης έδώ 

όηαγκιστρωθήκαμε όπό τόσες άλλες «θέσεις», στη μασσονία θό 

κολλήσουμε; 

«Προσανατολισμοί» Ίούλ.-Αϋγ. 1983 

Τ ό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

11/ΛΙΣΟΣ" 

Δραγατσανίου 6, Τηλ. 324.6837, ώρα, 9.30-12.30 
πλην Σαββάτου 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 
'Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαi περιεχομένων τόμων, ώς έξης: 
Α' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 
Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 
Γ Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

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

ιι » >> >> >> χαρτόδετος δρχ. 400
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 έΞκαστος δρχ. 200 
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 έΞκαστος δρχ. 300 
Οί χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1981, 1982 έΞκαστος δρχ. 400 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμές 400 

'Εθελοντικώς: Δραχμές 500 
Οί διαφορές τιμών τόμων δέν όφείλονται στην ποιότητα τού περιεχο

μένου η στό πολυσέλιδον, άλλά στην έπάρκεια η μη τών ύπαρχόντων τό

μων. 
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'Αφιέρωμα στην Ήμέρα τώv Ζώων (4 'Οκτωβρίου) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

�Η επίδραση του Πυθαγόρα 

στα ζωα 

Στήν τελευταία τριακονταε
τία δημοσίευσα όρθρο σχετικά 
μέ τόν Πυθαγόρα καί τή Διδα
σκαλία του, δπως «Ή ήθική 
τού Πυθαγόρα», «Ή παιδαγω
γική τού Πυθαγόρα», «Πυθαγό
ρεια Άριθμοσοφία» κ.λ.π. 
'Ωστόσο αύτά ειναι πετραδάκια 
μπροστά στό βουνό άπό βιβλία, 
μελέτες, όρθρο κ.λ.π., σέ παγ
κόσμια κλίμακα, rroύ γραφτήκα
νε καί γράφονται άκόμη γιά τόν 
γίγαντα τού πνεύματος, τόν με
γάλο Πυθαγόρα. Θά σταθούμε 
σήμερα σ' ενα απο τα αρχαΤα 
βιβλία nού μάς δίνει nληροφο
ρίες γενικά γιά τή ζωή καί τίς 
διδασκαλίες τού Πυθαγόρα

_. 
Ει

ναι τό nερίφημο βιβλίο τού 
Πορφύριου «Ή ζωή τού Πυθα
γόρα». Ό Πορφύριος γεννήθη
κε τό 233 μ.Χ. στήν Τύρο κι' η
ταν μαθητής τού Πλωτίνου. 
Μέσα σ' αύτό τό βιβλίο ό Πορ
φύριος μάς δίνει σημαντικές 
πληροφορίες γιά τήν τεράστια 
έπίδραση, rroύ είχε ό Π υθαγό
ρας πάνω στά ζώα. 

Στήν παράγραφο 23 ό Πορ
φύριος γράφει δτι στήν περιο
χή, rroύ ό Πυθαγόρας κατοικού
σε. ηταν ή Δαυνία όρκτος μέ 
καταστρεπτική δράση γιά τά 
ζC)α (πρόβατα κι' όλλα χρήσι
μα). Τότε ό Πυθαγόρας rrηγε 
στό δάσος κι· άφού τήν έπιασε 
τήν κράτησε στό σπίτι του πολ
λές ήμέρες. Τήν χάϊδευε. της έ
δινε ψωμί καί ξηρούς καρπούς. 
Στό τέλος τήν όφησε έλεύθερη, 
άφού τήν παρακάλεσε νά μήν 
άγγίξει ποτέ ζώο στήν περιοχή 

του. Τότε έφυγε 11 Δαυνία όρ

κτος. πηγε στό δάσος καί ποτέ 

δέν παρουσιάστηκε έκεΤ. 

Στήν παράγραφο 24 ό Πορ
φύριος γράφει οτι κάποτε στόν 
Τάραντα της κάτω 'Ιταλίας ό 
Πυθαγόρας είδε ενα βόδι, πού 

έτρωγε στό χωράφι κουκιά, 

ένώ ειχε τριγύρω του πολλά 

κοί διάφορα χόρτα. Τότε ό Π υ

θαγόρας ειπε στόν βουκόλο νά 

πη στό βόδι νά μήν τρώη τά 

κουκιά, άλλά τά χόρτα. Ό Βου

κόλος γέλασε καί είπε στόν Πυ-



342 ΙΛΙΣΟΣ 1983 

θαγόρα τό περίφημο «ούκ εfδέ
ναι βοϊστi λαλείν», δεν γνωρίζω 
νά μιλάω στά βόδια. Ό Πυθα
γόρας πλησίασε τό βόδι καi τού 
εiπε στ' αύτi μερικά λόγια. Τότε 
τό βόδι έφυγε καi ποτέ δεν έ
φαγε κουκιά. 

Στην παράγραφο 25 ό Πορ
φύριος γράφει δτι στην 'Ολυμ
πία, πού βρέθηκε κάποτε ό Πυ
θαγόρας, πετούσε πολύ ψηλά 
tvaς άετός. Τότε τού φώναξε ό 
Πυθαγόρας καi ό άετός κατέβη
κε κι' άφού τόν χάϊδεψε πέταξε 
πάλι. Ό Πορφύριος άναφέρει 
σ' αύτό τό βιβλίο κι' άλλα περι
στατικά, πού φαίνεται ή τερά
στια δύναμη, πού έξασκούσε ό 
Πυθαγόρας στά ζώα. Έκτός 
άπό την έπίδραση στά ζώα πού 
εΤχε ό Πυθαγόρας δiδασκε νά 
μή καταστρέφεται ή φύση άπό 
τούς άνθρώπους. Νά μή κατα
στρέφουν ζώα καi φυτά, πού 
δεν εiναι βλαβερά στόν άνθρω
πο. Ήταν ό πρόδρομος τού ση
μερινού άγώνα τού άνθρώπου 
γιά την προστασία τού περιβάλ
λοντος. 

Ή έπίδραση τοίι Πυθαγόρα 
στά ζώα δεν εiναι μύθος. Γιατί 
άνθρωποι με τεράστια ψυχο
πνευματική δύναμη μπορούσαν 
νά κάμουν τά ζώα ίκανά νά κα
ταλάβουνε πράγματα μεγάλης 

άξίας γιά τή ζωή τους. Προφη
τες της Παλαιός Διαθήκης εϊχα
νε έπίδραση σε διάφορα ζώα. 
'Επομένως κι' ό Πυθαγόρας δεν 
έκανε τίποτα ξεχωριστό άπ' 
έκείνα της Παλαιός Διαθήκης. 
Kai τό πιό άγριο ζώο, δταν δη 
τόν άνθρωπο νά φέρεται φιλικά 
σ· αύτό καi μάλιστα με την 
πρόθεση νά τό βοηθήση, τότε 
γίνεται φίλος του. Κι' άπ' αύτή 
τή φιλία άρχίζει ή έξάσκηση κά
ποιας έπιρροης. Βέβαια tνας 
άνθρωπος, πού έξετάζει αύτή 
την ύπόθεση μ' άπλότητα καi 
θέλει ν' άπλοποιη τά πράγματα, 
θά τά βρη όχι μόνο ψεύτικα, 
άλλά καi έπικίνδυνα γελοία. 
'Ωστόσο ή ζωή τού Πυθαγόρα, 
ή 'Επιστήμη του, ή Φιλοσοφία 
του, μός δίνουν την δυνατότητα 
νά παραδεχτούμε δτι δεν μπο
ρούμίΞ χωρίς την άναζήτηση της 
'Αλήθειας ν' άποκλείσουμε την 
έξαιρετική δύναμή του. 'Αλλά 
έκτός άπ' αύτά ή ΑΓΑΠΗ του 
στά ΖΩΑ εiναι κάτι τό σημαντι
κό, πού σήμερα ό άνθρωπος 
άγωνίζεται νά τά προστατέψη. 
Δυστυχώς υπαρχουνε έστίες 
βαρβαρισμού στόν κόσμο, δ
πως ο1 ταυρομαχίες στην 'Ισπα
νία καi στη Λατινική 'Αμερική. 
Αύτό άποτελεί στίγμα της έπο
χης μας κι· άντίθετο τού ύπέρο
χου Πυθαγορικού Πνεύματος. 
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Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 

�Ο �Ιβάν 
Σ' έσένα κυρά 'Αντιγόνη πού 

εΤσαι άγνωστη καi άνώνuμη, δι
καιωματικά ανηκει τούτο τό 
έφήμερο έγκώμιο, γιά την καρ
διά σου, πού σ· έξαγίασε προ
τού φύγεις, άπό τη δυστυχία 
πού σού έπιφύλαξε ό πρόσκαι
ρος κόσμος. Δέν έχεις άκούσει 
γιά τό βραβείο Ώνάση πού τό 
γέννησε ενας μεγάλος πόνος 
γιά νά στεφανώνει έκείνους, 
πού ξεχωρίζουν στό σπάνιο έρ
γο της άνθρωπιός. Έσύ, δμως, 
θυσίασες τόν έαυτό σου, ξεπέ
ρασες την άνθρωπιά, άφιερώ
θηκες καi προσφέρεσαι καθη
μερινά καi παραμερίζεις άποφα
σιστικά κάθε συνδρομή, γιά νά 
μην βζ�λεις σέ κίνδυνο τόν 
'Ιβάν. 

Μη προτρέξετε. Δέν πρόκει
ται γιά άδυναμία σέ άγαπημένο 
πρόσωπο, σέ έραστή, σέ φίλο. 
Ό 'Ιβάν εΤναι σκύλος. Μεγαλό
σωμος, κανελής, άγνωστης 
ράτσας, μΙΞ καμιά εύγενικη 
προέλευση. Την εύγένειά του 
τη δείχνει, δταν κουνά την Gύ
ρά του καi δέχεται μέ εύγνω
μοσύνη τά φιλέματα τών φιλαν
θρώπων πού, δποτε τό θυμη
θοί:ν, σταματούν τά αύτοκίνητά 
τους έξω άπό την πόρτα της 
κυρός του. Τά γνωρίζει δλα. 
Πώς γίνεται αύτό; Πώς έξηγεί-

ται ή χαρά του, δταν ενα άπό 
τά δυό τρία - γιατί δέν εΤναι 
περισσότεροι οί σπλαχνικοί
αύτοκίνητα σταματούν έξω άπό 
τό σπίτι ό 'Ιβάν, τά παίρνει άμέ
σως μυρωδιά, γαυγίζει χαρού
μενος καi ύποδέχεται μέ πή
δους καi σάλτα τόv άνθρωπο 
πού εΤχε νά δεΤ δυό καi τρείς 
μηνες; Εiναι ενα μυστήριο πού 
καλούνται νά τό λύσουν ol είδι
κοί. 

Κανείς δέν ξέρει πώς, αύτη ή 
γυναίκα κατάληξε νά ζεί όλομό
ναχη στό μοναδικό υπόγειο δω
μάτιο μιας πολυκατοικίας. Δέν 
υπάρχουν έπιπλα στην υπόγεια 
κρύπτη. Ούτε κρεβάτι, ούτε 
ντουλάπα, ούτε τραπέζι. Τό 
στρώμα εΤναι σέ μιά γωνιά. Τiς 
νύχτες τού χειμώνα πάνω άπό 
την κουβέρτα πού τίς έχουν χα
ρίσει, ρίχνει καi τό χοντρό πα
νωφόρι -δώρο κι αύτό- γιά νά 
μη ξεπαγιάζει. Στά πόδια της ό 
'Ιβάν ζεσταίνεται καi της κρατά 
ζεστά τά δικά της, έτσι, δπως 
κουλουριασμένος καi άκούνη
τος δλη τη νύχτα, κοιμάται μαζί 
της. Προτού πέσουν, τού μιλά 
δπως σέ άνθρωπο καί τού 
Ιστορεί στό φώς ένός κεριού 
έπειδη δεν έχει ήλεκτρικό, εΤναι 
κομμένο, τίς περιπέτειες της 
ήμέρας. Ό 'Ιβάν κάθεται στά 
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πίσω του πόδια καi τήν άκούει 
καi κουνά τ· αύτιά του περιμέ
νοντας πότε θά άλλάξει ό τόνος 
τής φωνής της καi θά τόν καλέ
σει νά τού δώσει τό κομμάτι 
ψωμi πού κρύβει στήν τσέπη 
της γι· αύτόν. Kai δεν ύπάρχει 
μέρα πού νά τόν παραμελήσει, 
νά μή τού φέρει τό φαί του, νά 
μή τού έχει καi κάποια κρυφή 
λιχουδιά, έΞνα κόκκαλο, κάποιο 
μεζέ. 

«Γιά νά μή ξεχάσει τό ζώο, 
τή γεύση του», δικαιολογείται 
σ· έκείνους πού τήν παρατη
ρούν. έπειδή τiς περισσότερες 
φορές, άδιαφορεί γιά τή δική 
της. 

Τού ίστορεί, λοιπόν, τούς 
δρόμους τής ήμέρα<;. τή ζητια
νιά πού άναγκάζεται νά κάνει 
άνάμεσα σέ παλιούς γνώρι
μους, τήν άξιοπρέπειά της πού 
έπιμένει νά διατηρεί καi νά τήν 
προστατεύει μέ μιά έξυπνη καλ

λιεργημένη μιλιά πού άποδεί
χνει παλιά μόρφωση. Τού λέει 
άκόμα γιά τούς άρθριτισμούς 
πού τήν πονούν. γιά τούς 
σφάχτες πού νιώθει στή μέση 
καi στά γόνατα, καi τόν πόνο 
ψηλά, στή ραχοκοκκαλιά, πού 
τήν ύποχρεώνει νά σταματάει 

. - στή μέση τό πλύσιμο τών πιά
των σέ κάποιο άπόμακρο τα
βερνείο σπάνια καi πού. άπό τiς 
έννιά τό βράδυ μέχρι τή μιά τό 
πρωί. Κι άκόμα, γιά τόν ύπο
χρεωτικό ποδαρόδρομο τής 
έπιστροφής πού είναι μαρτύριο 
έπειδή δέν περπατά, δπως δλες 

οί γυναίκες τής προχωρημένης 
ήλικίας της, άλλά σέρνεται. <<'Ό
μως, νόξερες, τi σούφερα», τού 
λέει χαϊδευτικά, καi άνοίγει 
μπροστά του τήν έφημερίδα μέ 
τό τυλιγμένο κρέας, πού τό διά
λεξε άνάμεσα στ· άποφάγια, εί
δικά γι· αύτόν. 

Δέν τά πηγαίνουν, δμως 
πάντα καλά μαζί. 'Έρχονται φο
ρές πού τόν μαλώνει άγρια, δ
ταν τής ξεφεύγει καi γυρνοβο
λάει στή γειτονιά καi τότε τρέ
μει μήπως καi κάποιο αυτοκίνη
το τόν πάρει άπό κάτω. 'Ανοίγει 
τότε συζήτηση μαζί του καi τόν 
ρωτάει μέ αύστηρότητα, τi θ' 
άπογίνει, αν τής τόν άρπάξει 
κάποια ρόδα κι άπομείνει μονά
χη στόν κόσμο. Γιατί δσο αύτός 
είναι δίπλα της, δέν φοβάται 
μήν άρρωστήσει ιϊ πεθάνει 
άβοήθητη μέσα στό ξένο δω
μάτιο καi τήν άνακαλύψουν άπό 
τή μυρωδιά καi ρεζιλευτούν κι 
ol δυό τους. Ό 'Ιβάν τήν 
άκούει μέ κατεβασμένα αύτιά 
καi τότε μόνο σηκώνει τά μάτια 
καi κουνά τήν ούρά του, δταν ό 
τόνος τής φωνής της ξαναγίνε
ται τρυφερός καi τόν καλεί νά 
βγουν μαζί βόλτα. 

Τελευταία, έμαθα, δτι μέσα 
στίς άλλες της συμφορές ή κυ
ρά 'Αντιγόνη έπαθε καi άρχή 
καταρράκτη. «Πρέπει νά κοι
ταχτείς, τής είπε ό γιατρός, δια
φορετικά κινδυνεύεις νά τυ
φλωθείς». 'Όταν γύρισε στό 

σπίτι μετά τΓ)ν έξέταση, είπε 
τόν πόνο της στόν 'Ιβάν. Δέν 
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τήν είχε άνησυχήσει ή τύφλω
ση άλλά r) άγωνία, τi θ' άπογί
νει τό σκυλί αν τήν κλείσουν 
σέ νοσοκομείο η αν τυφλωθεί 
καi δέν μπορεί νά πλένει πιάτα 
στό ταβερνείο. 

-«Τό σκυλί θά σκεφτείς η
τόν έαυτό σου;» τή ρωτουv δ
σοι έμαθαν τήν περίπτωσή της. 

'Εκείνη τούς άπαντα καθαρά 
καi ϊσια: «Τό σκυλί. Έπεrδή έγώ 
είμαι γι αύτό. Ό Ίβάν είναι 6 
μόνος μου σύνδεσμος μέ τόv 
κόσμο, αύτός μου δίνει κάποrο 
προορισμό, τή συντροφιά του, 
δrώχνεr τή μοναξιά, κρατάει μέ
σα μου μ1ά μικρή φλογίτσα άπό 
συναίσθημα». 

Πολλές φορές, έγιναν ένέρ
γε1ες vά βοηθηθεί ή κυρά 'Αν
τιγόνη άπό φιλανθρωπικά ίδρύ
ματα. Της ύποσχέθηκαv κάποιο 
οίκονομικ6 βοrΊθημα άπό τό 
ύπουργείο Κοινων;κώv 'Υπηρε
σιών. Προσφέρθηκαν vά της 
έξασφαλίσουν είΌοδο σέ γηρο
κομείο κυρίες, πού βρίσκονται 
στην άρχή. 'Όλες τiς προσφο
ρές τiς άπέφuγε έξυπνα έπι
vοώντας χίλια έμπόδιο άπό τό 
φόβο, οτ1 αν άνοίξει ίστορίες μέ 
φ1λοvθρωπ1κά 1δρύματα κοi 
ύπουργεία κοi ύπηρεσίες, σί
γουρα, ό Ίβάv θά είναι έκείvος 
πού θά πληρώσει τή δική της 
καλοπέραση. Τώρα, άρνείται 
πάλι μέ πανέξυπνες ύπεκφυγές, 
vά δεχτεί νά μπεi" σ· έΞvα νοσο
κομείο γ1ά vά γλυτώσει τήν 
όρασή της. Ή όπλοϊκή της έπι-

χειρηματολογία είναι άφοπλ1-
στική: 

�«Πώς μπορώ νό ζητήσω vά 
μπεί μαζί μου στό νοσοκομείο 
i1 στό γηροκομείο ό 'Ιβάν; Θά 
μέ πάρουν γ1ά τρελή κοi μέ τό 
δίκιο τους ... Ξέρω, δτι αύτά πού 
λέω είναι χαζά πράγματα καi έ
ξω άπό τό κλίμα της έποχrϊς 
μας. 'Όμω(, μέ τόv 'Ιβάν περά
σαμε πολλά. Ποτέ δέν μου πα
ραπονέθηκε, ποτέ δέν μέ πρό
δωσε κι έγώ ποτέ μου δέν τόν 
άποχωρίστηκο. Πάει, τώρα νά 
τόv προδώσω, έγώ, έΞνος άν
θρωπος γιά τή δική μου καλο
πέραση; Κι αν τόv δώσω κά
που, δπως μου πρότειναν, ό 

'Ιβάν δέν θά μπορέσει νά συ

νηθίσει μέ άλλους. Γέρασε μαζί 

μ· έμένα. Μή μου ζητάτε, λοι

πόν, νά τόv καταδικάσω σέ λυ
πημένο γερατιά». 

-Kai τά δικά σου κυρά 'Αν

τιγόνη; 

-«Μά έγώ, γιέ μου, είμαι
άνθρωπος έχω μυαλό καi σκέ
φτομαι. Τό ζώο δμως δέν κατα
λαβαίνει. Τό σκυλί έχει πίστη 
καi αίΌθημα. Γίνεται έγώ, γριά 
γυναίκα, vά προδώσω τήν πί
στη έvός ζώου; Kai γιατί; Γιά 
vάχω τρεχούμενο νερό καi ήλε
κτρ1κό καi έΞνα πιάτο φαί; Καλύ
τερα vά μου λείπουν». 

Ποια είναι ή κυρά 'Αντιγόνη; 
Που σπούδασε, όπό που 
προέρχεται, πώς έξηγείτα1 ή όρ
χοvτιά της, πώς καλλιέργησε τή 
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λεπτότητά της, κανείς δεν είναι 
σε θέση ν· άπαντήσει. 

'Όταν ή άδιάκριτη έρώτηση 
άκουστεί καi την πληγώνει, γυ
ρίζει άλλού τό κεφάλι, άπλώνει 
τό χέρι καi χαϊδεύει σιωπηλά τη 
ράχη τού Ίβόν πού στέκεται 
κολλητός καi άνήσυχος πλάι 
της. 

Χωρίς παράπονο, σόν νό την 
έχει άγγίξει άγγελος Κυρίου καi 
της χάρισε καλοσύνη, καρτερία, 
ήρεμία, άκολουθεί τόν δικό της 

δρόμο της θυσίας πού τόν άπο
δέχτηκε σ άναγνώριση της 
άφοσίωσης τού σκύλου πού 
χρόνια τώρα την παραστέκει 
στό μοναχικά της γεράματα. 
Μόνο σόν περάσει τό τελευ
ταίο δριο, τηλεφωνεί στην πιό 
πονετικη άπό τiς γνωστές της: 

-"Αν είναι ό δρόμος σου νό 

περάσεις ... Εϊμαστε μ' ενα αύγό, 

άπό δύο μέρες». 

«Καθημερινή» 15.4.83 

Ό μοναδικός, ό άπόλυτος, ό άνιδιοτελης φίλος πού μπορεί νό 
έχη ό άνθρωπος σ· αύτόν τόν κόσμο τού συμφέροντος, ό μόνος 
πού δεν θό τόν έγκαταλείψη ποτέ, ό μόνος πού δεν δείχνεται άχά
ριστος rϊ κατεργάρης, είναι ό σκύλος. 

Γερουσιαστης G. Graham Vest 

Ό οίκτος πρός τό ζώα συνδέεται τόσο στενό πρός την άγαθό
τητα τού χαρακτήρος, ώστε μπορεί νό πη κανείς με πεποίθηση δτι 
δεν είναι άγαθός άνθρωπος έκείνος πού φέρεται σκληρό πρός τό 
ζώα. 

Σοπενχάουερ 

· Η κρεοφαγία συνεπάγεται άδικαιολόγητη σκληρότητα πρός τό
ζώα, τών όποίων ή σόρξ όχι μόνον δεν είναι είς ήμός άπαραίτη
τος, άλλ' είναι καi έπιβλαβής. 

Άντών. Άδριανόπουλος 

Τέλος άφιερώματος στην ·Ημέρα τώv Ζώων 
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Γιά άναγγει1ία τής έκδόσεως νά στέλνετε lνα άντίτυπο. Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμεύεται τό περιοδικό, νά στέλνετε δύο 

άντίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Μελισσάνθη: «Τό Νέα ποιήματα)) 

Κι αίώνες τώρα πάγου καi φωτιάς 
v· άντιπαλεύω με τήν όγριαν ύλακή 
νό πλάσω λόγια ν' άπολογηθώ 
στή γλώσσα τήν άνθρώπινη. 

Κι δταν τό κατορθώνει όδύρεται όδοιπορώντας τόν άνθρώπινο 
χρόνο της καi χρησμικό όμολογεί δτι «τό βδέλυγμα της έρημώ
σεως» κατοικεί έντός μας «μομφή στην ϋβρη τού αlώνα». 

Πράγματι, με λόγο βιβλικό, μεγαλόπρεπο καi άπλό μαζί, βυθο
μετρά με τiς έφτό ψυχές της την άβυσσο της άνθρώπινης φρίκης 
καi κάνει έφοδο στiς άγορες τών συνθημάτων γιό νό μαζέψει, άπό 
της αύγης τό ράγισμα, σκόρπιο κεχριμπάρι. Φυσικό χωρiς τό πο
θητό άποτέλεσμα γιατi είναι άπανθρακωμένος ό δρυμός τού αlώ
να καi οί πόλεις μυθικό ποτάμια νό μακρυγορούν τήν κενή φλυα
ρία δσων ποντάρουν στό · μαύρο γιό νό βγούν κερδισμένοι στό 
κόκκινοι Νό γιατi ύπάρχει «τόσος κρυμμένος φόνος στό τυφλό 
μας βλέμμα» σ· αύτήν τήν παράξενη σύναξη άγίων καi ληστών, δ
που ή γενική έμπορία τών πάντων μετατρέπει σε τροφή τού 'Άδη 
τήν άνθρώπινη ύπερηφάνεια καi σε αίωνιότητα τή βεβαιότητα τού 
φόβου. Είναι τό σύγχρονα άρπαχτικό άλλοθήρια τόσο εϋστοχα 
στην έπιβολή της σιγής καi τού θανάτου ώστε μόνο ή χλόη τών 
όνείρων νό έναπομένει καταφύγιο τών ώδικών πτηνών. Ή γρήγο
ρη συνείδηση διολισθαίνει τήν τραγικότητα της στιγμής στην με
ταφυσική παρήγορη προσδοκία: «Kai ποιόν άπό τiς άμέτρητες δυ
νατες μορφές μου νό διαλέξω νό ξαναγεννηθώ;» 

Θό διαπορήσει ό σκεπτικιστής: με τόσο χαλασμό πώς νό τε
λειωθεί τό μυστικό Σχήμα; 



348 ΙΛΙΣΟΣ 

Kai έρχεται ό γνήσιος λυρισμός μήνυμα ζωής: 

'Ένα φάντασμα θολό άπό βροχή 
κρέμεται πάνω άπ' τό ποτάμι 
λυώνει σιγά καi ξαναγίνεται βροχή. 

1983 

Ό κύκλος της έλπίδας στiς πεινασμένες σκιές ξαναρχίζει με τό 
δοξαστικό τού άγώνα καi της άνθρώπινης καρτερίας: 

'Ελάτε λοιπόν, καθαρτήριες φλόγες 
νό καταλύσετε μαζi μέ τή σάρκα μου 
τά δεσμά μου. Θό βαστάξω τό μαρτύριο 
ώσότου, ή πυρό νό γίνει ή δρόσος μου 
κι ό τρόμος ή έκστασή μου. 

Είναι ή κορυφαία qτιγμή της έμπνευσης πού ό λόγος της Με
λισσάνθης, ό άνθρώπινος λόγος, μεταβάλλεται σέ όρτο ζωής! ... 

Τάκη Γιαννόπουλου: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ)) ποιήματα

... ή άνάσα τών άποδημητικών πουλιών 
στενάζει στή λιωμένη ζέστη 
τών έκτυφλωτικών έρωτικών ώρών. 

Ποίηση ξανθή. Φυλακίζει τούς σφιγμούς τού έρωτικού σώματος 
σέ ρωμαλέους στοχασμούς. Με πύρινο λόγο ταξιδεύει γαλάζιους 
οϊστρους η κρυφαγγίζει τήν κραυγή της ψυχής γιό νό συμφιλιώσει 
τόν άνθρωπο μέ τόν πόνο. 

Σε δυό, βασικά, πόλους άνακυλάει ό μελωδικός παλμός τή φω
τεινότητα τού στίχου: στόν 'Έρωτα καi τή Μοναξιά. Είναι ή ρέου
σα αίωνιότητα στήν όρχηση τού χρόνου πού δικαιολογεί τή σιω
πηλή έξομολόγηση γιό μιό νιότη «σφυρηλατημένη στiς πυραμίδες 
τού θανάτου)> - tΞνα ποίημα άφιερωμένο στόν άσυμβίβα_στο καi 
πάντα δημιουργικό Ρένα Άποστολiδη - άφού όλόκληρη, σχεδόν ή 
γενιά τους περπάτησε στό συρματοπλέγματα. 

Χωρίς καμιάν έπιδειξιακή θορυβολογία διεισδύει στiς ρόδινες 
πτυχές εϋκρατου φωτός γιό νό «άναπνεύσει» τή μουσική πού 
θαυματοποιεί τήν παρουσία τής ζωης, τό ϊδιο όμορφης στήν «έκ
πλαγη είδή» καi στήν έγκαρτέρησή της γιό «τελείωση» στό μηδέν. 
Kai τό ϊδιο πάντα πειστική ή άπολλώνεια έκφραση γιό τήν καθα
ρότητα της έμπνευσης καi τήν ένορχήστρωσή της σέ παγκόσμιους 
καi διαχρονικούς ρυθμούς: 

... άραιή μοναξιά 
σόν τόν μπάτη 



1983 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

πού στριφογυρίζει έρωτευμένος 
γύρω στό τρελό σου 
σώμα. 

349 

Μά τό άνθρώπινο πλησίασμα, κατορθώνεται μέ τόν 'Έρωτα. Ό 
ύπαρξιακός δυναμισμός, μέ την ύψηλή ποιότητα τού λόγου καi τή 
λεπτότητα τού ϋφους δημιουργούν μοναδική πνευματική συγκίνη
ση. Τό άκράτητο πάθος παίρνει τή θωπεία της μαγείας καi τό νεα
νικό σφριγος vεραϊδοχρησμού γιά vά κάνει τήv καθημερινότητα 
τρυφερή καi τήv προσδοκία μας άστραφτερό παιχνίδισμα: 

Τό ταξίδι έχει καρίνα τό σώμα σου 
καi σκίζει τά χείλη της θάλασσας, 
σωρεύοντας όλμυρά όνειρα 
στις φωλιές τώv έρημικώv βράχων. 

Μιά γόνιμη ποιητική φύση μέ όνειρική εύαισθησία εΤναι ό Τά
κης Γιαννόπουλος. Μέ χρώματα καi rϊχους συνθέτει καi προβάλλει 
είκόvες πού «έμπvευματώvουv», τiς αίσθήσεις μας. Μέ έλλαμψη 
άvακιvει μέσα μας άκριβοθώρητες ψυχικές καταστάσεις καi κυο
φορει ίδέες μέ τό ήλεκτρικό ριγος της πρώτης κιvούσας δύναμης: 

... τά δέντρα 
άναπνέουv τήv όμορφιά τών όριζόvτωv ... 
σάv τήv άνασεμιά της γυναίκας 
μές τή βροχή. 

Ή όμορφιά στην προφητικι1 της έξαρση� πυριφλεγεις σφιγμοi 
άκολουθούv, σέ μαιάνδρους έπιθυμιώv, τή θηλυκή λαχτάρα. Γιά 
vά άνθίσουν θέλγητρο θαλπωρής άκόμη καi στις φωλιές τώv έρη
μικώv βράχων. 

Ή 'Αλίκη Τόμπρου, φιλοτέχνησε μέ έπαινετή δεξιοτεχνία τά 35 
σχέδια πού κοσμούν τή συλλογή. 

Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: «ΕΣΩΤΕΡικοι ΔΙΑΛοrοι» 

Ποιήματα 

Κόκκινο εΊvαι άπόψε τό φεγγάρι 
ώς κοιτάζει έμέ vό καθρεφτίζομαι 
μεσ· στης βροχής τό πρόσωπο 
καθώς όδοιπορώ σέ μονοπάτια άπάτητα 
uεσ· τiς όμίχλες άφημέvα. 

Στίχος ριγηλός βαφτισμένος στη χλωμάδc 1 ιών άστεριι�v. Πνοή 
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άνεμοσταλμένη με τών στεναγμών τους μυστικους ψιθύρους. Σε 
έρημικό σταυροδρόμια, ίσκιοι στό νύχτιο φώς, oi έρωτες νεκρολο
γούν ένθύμησες άπαρηγόρητες. Γιατί άντάρτισσα άπραγη εΤναι ι'j 
φυλακισμένη στό σίδερα της άρετης σάρκα. Τότε oi λέξεις 
βογγούν ώς γράφουν τη συμφωνία τού σκοταδιού. Μό δταν τό 
πρωϊνό της Κυριακής άρχίζει νό σταλάζει δάκρυα ή μνήμη γίνεται 
ήλιοτρόπια έφηβικης έλπίδας: 

'Έμεινα ή σταγόνα 
στού Νείλου τό βαριά νερό 
νό λαμπυρίζει στην όχθη που σεργιανάς 

Τό όνειρο χρειάζεται καρπερη γη γιό νό βλαστήσει. Kai τό 
ποίημα ψυχη νό κουρσεύει τό φεγγάρι. Ή Κοίτη Παπ-Καραμ., δσο 
κι αν ζεί σε μονοπάτια άφημένα στiς όμίχλες βρίσκει φωτεινό κρύ
σταλλο γιό νό άντιφεγγίσει τό φεγγάρι. Ό λόγος της κρατά την 
εύπρέπεια τού στοχασμού άκόμη καi στό ήμερολόγιο της μονοτο
νίας! ... 

Ζάχου Σαμολαδά: cc"O Σικελιανός ι'ι Δελφικι) Ιδέα καi τό μέλλον

της)) Μελέτη. 

«'Όταν οί άρχαίοι άναφέρονταν στους Δελφούς, έννοούσαν τό 
συνδυασμό της λατρείας τού 'Απόλλωνα καi Διονύσου. Kai μέσα 
στην Έλληνικη μυθολογία αύτός ό συνδυασμός έκφράζει τό συν-' 
δυασμό της άνθρώπινης ϋπαρξης σε πνεύμα καi ϋλη». 

ΕΤναι, ή τοποθέτηση αύτή, ό κεντρικός ι':ίξονας μιάς κριτικής με
λέτης γιό τό Δελφικό πνεύμα. Με έξαντλητικη έπιχειρηματολογία 
άντλησμένη άπό τό κλασσικό ίδεώδες πειράται την «άνακαίνιση» 
ένός ίδανικού που άποβλέπει στην πνευματικη συμφωνία καi tνω
ση τών λαών. Ή έλληνολατρεία του, δμως, αίχμαλωτίζει, πολλες 
φορες την έλεύθερη σκέψη του, γιατί όδηγείται σε άμφισβητήσιμα 
συμπεράσματα. «'Ότι ό Χριστός ηταν κάτοχος της 'Ελληνικής φιλο
σοφίας αύτό άποτελεί κοινό μυστικό», η «νό άντικαταστήσουμε 
άπό την έλληνικη σημαία τό σταυρό με την 'Απολλώνια λύρα». Γι' 

:·ά δίκαια ό 'Ακαδημαϊκός Γ.0. Βαφόπουλος, στό προλογικό του 
σημείωμα, έπισημαίνει: «Ό κάθε άναγνώστης, άνάλογα με τiς δε
:�τικές του Ικανότητες, θά 'ναι σε θέσει ν' άντλήσει άπό τό βιβλίο 
τού κ. Σαμολαδά δ,τι προσαρμόζεται περισσότερο στην προσωπι
κή του βιοθεωρία καi στiς ίδεολογικές του τοποθετήσεις». 

Καμιά, δμως, δεν θό ύπάρξει άμφιβολία γιό την πληρότητα της 
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άναφοράς στό σχετικό έργο τού έμπνευσμένου ζεύγους Εϋας 
Πάλμερ καί 'Αγγέλου Σικελιανού. Ό Ζ. Σαμ. έξαντλεϊ άπό κάθε ό
ποψη την προσπάθεια γιά μιά Δελφική Άμφικτυονία της Διεθνούς 
διανόησης καi δίδει, μέ άντικειμενικότητα, δλες τίς λεπτομέρειες, 
άπό τiς άρχικές έπιτυχίες, μέχρι τόν τελικό της «μαρασμό». 

Καταγράφει τό Ιερό πάθος τού μεγάλου μας ποιητή - μύστη 
γιό τό «μυστικό κάλεσμα» μέ παράθεση κειμένων του: «Έμβλημα 
καί προσευχή τών Δωριέων ηταν: Δίνε μας τό άγαθό διά τού 
ώραίου» καi άναλύει τά έμπνευσμένα του όράματα γιά την «Παγ
κόσμια κιβωτό τού 'Ελληνισμού». Παράλληλα τεκμηριώνει την 
ύψηλή προσφορά της iερόθυλης συντρόφου-συζύγου του Εϋας 
πού προσέδωσε, μέ τή μουσική της εύαισθησία, έσωτερική άλή
θεια καί ένότητα στούς πανανθρώπινους στοχασμούς του: «Ό 
'Άγγελος ηταν ό όραματιστής καi έμπνευστής τών Δελφικών γιορ
τών καί ή Εϋα ή ψυχή τους». 

'Ακόμη έπισημαίνουμε τρείς βαθυστόχαστες <<μονογραφίες» 
του: Μιά πρόταση γιά διεθνοποίηση της γλώσσας μας, Τό Γνώθι 
σαυτόν καi ό κοινωνικός του σκοπός καi Λόγοι πού έπιβάλλουν 
την άλλαγή συνθηκών καλλιεργείας καί πνευματικής ζωης, κείμενα 
νεοελληνικού διαφωτισμού πού πασχίζουν νά άναστυλώσουν μιά 
συλλογική διάνοια καi νά άφυπνίσουν την κριτική θεώρηση γιά μιά 
μετατόπιση της έπιφάνειας στό βάθος καί την έκλεκτικότητα στην 
όρεξη τού είδέναι. 

Ή σκέψη τού Ζ.Σ. είναι, όντως, σωστή, γιατί έρείδεται στούς 
νόμους της λογικής. «Τό νά σκέπτεται κανείς σωστά είναι ή μεγα
λύτερη άρετή» είχε διδάξει ό 'Ηράκλειτος. 'Έργο, συνεπώς άρετης 
είναι ή παρουσιαζόμενη μελέτη τού ίδεολόγου έρευνητη «ένός 
όλόκληρου πνευματικού σύμπαντος» Ζάχου Σαμολαδά. Γι' αύτό 
άξίζει νά γίνει κτήμα δσωv έξακολουθούν νά σκέπτονται «έλληνι
κά» γιά την άνθρωπιά ιϊ καί δσων καρτερούν μιόν όμεση κοσμική 
συγκίνηση άπό την κοινωνία ένός όγνού πνεύματος. 
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�Ο Προσκ�υνητης 

'Ένας σωστός -τό λιγώτερο 
πού μπορεί κανένας νά πεί
Ί ερομόναχος, άπό τό «Θεοβά
διστο» όρος Σινά, μού έστειλε 
πρόσφατα ενα βιβλίο τυπωμένο 
άπό τά χειρόγραφα ένός άνώ
νυμου Ρώσσου περιπλανόμε
νσυ άσκητη, πού είχε ζήσει 
στόν περασμένο αίώνα. 

Σκέψεις βαθυστόχαστες πά
νω στό θέμα πού πραγματεύε
ται, τό περi προσευχής -προ
σπαθούσε νά έμβαθύνει στό 
«άδιαλείοτως προσεύχεσθαι 
τού 'Απόστολου Παύλου- καi 
πολύ εύρύχωρες σέ κάποια άλ
λα προσωπικά του βιώματα
φαινόμενα, άποδεικτικά της έπι
βίωσης . τού άνθρώπου μετά 
θάνατο. 

Ή «θεοφιλής» ψυχή του, 
πού ξεκινά άδιαλείπτως ενα έρ
γο αύτόγνωσης καi προσφοράς, 
βλέπει καi διατυπώνει τά πράγ
ματα χωρίς «ταμπού», φυσικά, 
άπλά κι άλάνθαστα: · Η προϋπό-

θεση, γράφει κάπου, τού «άδια
λείπτου» άνήκει άποκλειστικά 
στην προσευχή, έπειδή ή κάθε 
μιά άπό τiς Χριστιανικές άρετές 
έχει τόν ίδικό της χρόνον. 

· Η προσευχή είναι γεγονός,
άποτελεί ενα «μυστήριο», πού 
δέν χρειάζεται κανένα μεσάζον
τα, κανένα είδος μεσολαβητή, 
παρά μόνον της καθαρής καρ
διάς την ταπείνωση. Είναι, 
άναμφισβήτητα, ενα μέσον κοι
νωνίας μέ ένεργητικά άποτελέ
σματα, που μπορεί νά μην τά 
βλέπει κανείς, μά ύπάρχουν δ
μως κι άγγίζουν τόν προσευχό
μενο, σιγά-σιγά δέ τού ένθρο
νίζουν κατά κάποιο τρόπο κι' έ
κταση κάθε έπιδιωκόμενη παρ' 
αύτού «άρετή». 

Ό κατά κόσμο σοφός προ
σπαθεί νά έξηγήσει η άπορρί
ψει μέ τή λογική, ό άναχωρητής 
συλλαμβάνει μέ τή σιγή τού 
έαυτού του καi την προσμονή. 

'Αριστείδης Ν. ΟΙχαλιώτης 

Πωλείται σειρά 12 δεμένων τόμων ΙΛΙΣΟΥ < 1956-1967> εlς τι
μήν εύκαιρίας. ΠληροφοpίΟί είς ΙΛΙΣΟΝ. 
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·Επιλογη Δ� ΙΛΙΣΟΥ
Πενταετίας 1966-1970 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άντ. Άδριανόπουλος: Περικοπαί 

)) ι) Γνώσις - Πράξις 

)) )) · Η · Ελληνική Θεοσοφία 

)) )) Πρός τήν Γνώσιν 

)) )) · Ελληνική Βιοθεωρία 

Παν. Άναγνώστου: Σκιαγραφία Σπυρ. Νόγου 
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)) )) ΑΙ περί άκρεοφάγίας δοξασίαι των άρχαίων · Ελλήνων 

Γ. Άραντέϊλ: Πρό παντός άδελφοσύνη 

"Ολγα Βότση: Αiω ,ιος γυρισμός 

Radha Burnier: Ή άτραπός ι,μός τό Πραγματικόν 

Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου: Δ;πλωνυμία 

Rukmini Devi: Ή εύθύνη μας στόν κόσμο πού άλλάζει 

Τάκης Δόξας: Φως της 'Ολυμπίας 

Fannγ Feigenbaum: Ή θεά της 'Αλήθειας 

Helen Zahara: Ό αfώνιος άνθρωπος 

Boris Zirkoff: 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβότσκυ 

Αίμιλία Ίβου: Άπικό έπιτύμβια 

)) )) Προμηθεύς Δεσμώτης 

Robert lngersoll: Τό «πιστεύω)> ένός Άνθρωπιστοϋ 

Δημ. Ίωαννίδης: Κοσμογονικό προβλήματα: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

Ή κατάστασις πρό της Δημιουργίας 

Ή Δημιουργία 

Τά αίτια της Δημιουργίας 

Ό Κόσμος θό έχη τέλος 

Φύσις καί Ύμηπός 

'Αντώνιος Άδριανόπουλος 

'Ιερά της 'Αρχαιότητος: 

Τό Άσκληπιείον 

Ό Ραμνούς 

'Αρχαία 'Ισθμία 

Τό 'Ιερόν της 'Αφροδίτης 

Τό Σούνιον 

Ό Ναός της Άπτέρου Νίκης 

Τό Μαντείόν της Δωδώνης 

Τό Ήραiον 

Ή Βραυρών 
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)) )) Ή 'Αρόη 
)) )) Ή 'Ολυμπία 
)) )) Τό Άσκληπιεϊον της 'Επιδαύρου 
)) )) Νουμάς Πομπήλιος 
)) )) Οί Κένταυροι 
)) )) Ή 'Αλήθεια 
)) )) Ή Ψυχή 
)) )) Ή Πνευματοδοξία 

Ν. Καζαντζάκης: «Πιστεύω» 
Νίκος Καρβούνης: Πνευματική δουλεία 
Κων. Κιτρινιάρης: Ό άνθρωπος και ή μοίρα του 
John Coats: Εύκαιρία στή ζωή 
Νανά Κοντού: Στις μητέρες δλου τού κόσμου 
Ίω. Κουτσοχέρας: Άνθρωπος στή θάλασσα 
Κρισναμούρτι: Φθόνος και Μοναξιά 

)) Ό θάνατος 
)) 'Από τό «Τραγούδι της ζωης» 
.. 

)) Ή άναζήτηση της 'Αληθείας 
» Ή 'Ατραπός
)) Ό σκοπός της ζωης 

Μιχ. Λεβίδης: 'Ιστορικόν Άρχαιοφίλου 
Μελισσάνθη: Στή νύχτα πού έρχεται 
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Κωστής Μελισσαρόπουλος: Σημείωμα γιά τήν είσαγωγή στη θεοσοφία 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Δελφοί και 'Αμφικτιονίες 
Μπαγκαμπ_άντ Γκιτά 
ΟΙ πρώτοι σοφοί της 'Ελλάδος 
Πλάτων 
Τί γράφει ό Πλάτων γιά την παιδεία ατούς 

Νόμους 
Τί γράφει ό Πλάτων γιά την παιδεία στήν 

Πολιτεία 
Ή 'Ατλαντίς στη Σαντορίνη 
Ή !'δρυσις της Θεοσ. 'Εταιρίας καi ή Μπλα

βάτσκυ 
Τό δράμα τού Γολγοθά 

)> )) Πλουτάρχου τών έπτό σοφών Συμπόσιον 
Νίκος Μελισσαρόπουλος: Τό κυνηγητό της Ικανοποιήσεως 
Ζογ Mills: 'Αναγέννησις τού άνθρώπου 
Άννι Μπέζαντ: Προσευχή 

>) )) Τό μήνυμα τού Τζιορντόνο Μπρούνο 
Π. Μπελούσης: Πρός τήν γνώσιν διό της 'Αρετής 
Ν. Χάγερ Μπουφίδης: Είρήνη 
Σοφία Κλήμη-Παναγιωτοπούλου: Τό μήνυμα τού 'Ορφέα 
Σαράντος Παυλέας: 'Υπόθεσις και 'Ακολουθία 

)) )) Ή καθαρίστρια 
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Jemes Perkins: Ή παγκόσμιος έλευθερία άρχίζει μέ τήν άτομική 
Κίμων Πρινάρης: 'Όπου συναντώνται Θεοσοφία καί 'Επιστήμη 
Νιλ Σρί Ράμ: Διαλογισμός έπi της ζωης 

>> >> » Περί Θεοσοφίας
Ken. Ross: Γένεσις, τελευταίον κεφάλαιον 
Wal. Slater: 'Ελευθερία - Εύθύνη 
Ρομπ. Ταγκόρ: Άπό τή σοφία τού Βούδδα 
Θεοδόσιος Τάσιος: Ή μυστική φρατρία τού Μυστρό 
'Άρνολτ Τοϋνμπη: Ό άνθρωπος καi ό πόλεμος 
Πάρις Χατζηπέτρος: Εύτυχία καί 'Αλήθεια 
Walt Whitman: 'Οραματισμοί 

'Αρχαία 'Ελληνική Σοφία 
Σανσκριτικός Ύμνος: Χαιρετισμός της αύγης 
Δfκα έντολαί ύγείας 
Άπό τόν Έπίκτητον 
Περσική άλληγορίη 
39η έπέτειος Άρχαιοφίλου Όι!ίλου Έκδρυμών 
1 2 τρόποι νό είσαι ώφέλιμος ατή Στοά σου 
Ό Δεκάλογος τού Τζέφφερσον 
Σπινθηρες Συφίας 
Σοφία τών σίώνων 
'Απόψεις περί χορτοφαγίας 
Άγνότερη τροφή 
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Ή Θεολογικr1 Σχολή τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών περί τού Τεκτονισμού
Είς μνήμην: 

Παν. Γιωτόπουλος
Κίμων Πρινάρης 
Πάρις Χατζηπέτρος 
Δημ. Ίωαννίδης 

Τιμάται δεμένη Δρχ. 500 

Χαρτόδετη Δρχ. 400 
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Είς μνήμην 

Κώστας Μιχαλιτσιάνος 

"Αν ό στίχος τού ποιητή «τότε πεθαίνουν ol νεκροί, δταν τους 
λησμονούνε» δίνη τό κριτήριον της όθανασίας, τά όδέλφια μας ol 
άνθρωποι δημιουργούν, ζούν παντοτινά, στη μνήμη τών συναν
θρώπων τους καi μέσα στά ίδια τους τά έργα. "Έτσι ηταν καi ό 
άγαπημένος μας Κώστας Μιχαλιτσιάνος. 'Έφυγε, όλλά παραμένει 
ζωντανός στη σκέψη καi στην καρδιά έκείνων που τόν γνώρισαν 
καi συνεργάστηκαν μαζί του. 

Ήταν φανατικός ύποστηρικτης τού δικαίου καi έπίστευεν δτι ό 
άνθρωπος μόνον διά της Ιδίας αύτού έργασίας έπιτυγχάνει την 
πρόοδον. 

'Υπήρξε πολίτης nριστος, οίκογενειάρχης ύποδειγματικός, άνώ
τερος άνθρωπίνων άδυναμιών καi άδελφός έξαίρετος. 

Ό Κώστας Μιχαλιτσιάνος δεν ύπάρχει πλέον. 'Ένας δικός μας, 
ενός πολυ δικός μας άνθρωπος έπαψε νά είναι άνάμεσά μας. 'Ένα 
κομμάτι τού έαυτού μας νεκρώθηκε. 

'Έφυγε διακριτικά, δπως έζησε διακριτικά. Με μοναδικό μέλη
μα της ζωής του νά συμπαρίσταται στους συναθρώπους του καi 
νά μην ένοχλη. 

Μένει βαθειά χαραγμένο μέσα στην καρδιά μας, δχι μόνο τό 
τi προσέφερε, όλλά πώς τό προσέφερε καi τό τi συμβολίζει ή 
προσφορά του. 
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Πράος καi μειλίχιος, βαθύτατα άνθρωπιστής, βρέθηκε πάντοτε 
πρώτος όπουδήποτε αlσθάνθηκε δτι θά χρειάζονταν ol Ιατρικές 
του γνώσεις, ό καλός του λόγος καi ol εύγενικές του φροντίδες 
γιά νά άνακουφίσουν κάποιον άνθρώπινο πόνο καi νά ζωντανέ
ψουν κάποιο χαμόγελο έλπίδας. 

Γι' αύτό καi τό κενό πού άφησε ό πρόσφατος θάνατός του θά 
παραμείνη γιά δλους δσοι τόν γνώρισαν δυσαναπλήρωτο. 

Τώρα ή άγαθή του ψυχη περιβεβλημένη με τά λευκά άμφια 
της χαράς, όδεύει τόν δρόμο τού αlωνίου φωτός . 

.ΟΙ άδελφοί σου καταθέτουν τό δάκρυ της όδύνης τους έπάνω 
στόν νωπόν τάφον σου. 

Ί.Β. 

�Ιάσων Ν. Μιχαλόπουλος 

Έμάθαμε, σπουδάζοντας τη ζωή, πώς ή γέννησις συνυφαίνεται μέ

τόν θάνατο. 
Νά μη γεννηθείς μπορείς νά μη πεθάνεις δεν μπορείς.

Παρ· δλα ταύτα ό θάνατος, αν δεν μάς τρομάζη, μάς συγκλο

νίζει, δταν μάλιστα μάς άφήνουν άγαπημένα μας πρόσωπα.

Ό Ίάσων μάς έφυγε. Πιστεύω δτι με μεγάλη δύναμη άντιμε

τώπισε τόν θάνατο. 
�Ηταν βεβαίως, γέννqμα τέκτονα, άνάθρεμμα τού Νάγου καi

άvηψιός τού Άδριανόπουλου. 

Είχε βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη καi έκανε βίωμά του τά κη

ρύγματα τών διδασκάλων του. 

'Υπάρχουν 'Ήρωες πού έκδηλώνοντα. Σ' Αύτούς στήνομεν άν

δριάντας. 
'Υπάρχουν δμως καi άφανείς πού τούς περιμένουν μνημεία.

"Ας είναι τό σημείωμά μου αύτό ενα μικρό μνημείο γιά τόν

άδελφό μου. 

Alωvra του ΓΙ Μνήμη. 

Θ.Ν.Μ. 
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Νίκος Μηλιώρης 

Ό εύπατρίδης της Μικράς 'Ασίας άπεδήμησεν εtς Κύριον. 
'Οδεύει εlς φωτεινότερους κόσμους. 

Θρηνήσωμεν! Θρηνήσωμεν! Θρηνήσωμεν! 
· Η εύγενης αύτοϋ μορφη δεν εύρίσκεται πλέον μεταξυ ήμών.

Άλλα ή εύγενης αύτοv Ψυχη περιΤπταται είς τους γνωρίμους τό
πους. Kai ή ώραία αύτοϋ άνάμνησις δεν θά μδς έγκαταλείψη εlς 
τόν αίώνα. 

Φίλτατος μεταξυ φιλτάτων ό Νίκος Μηλιώρης ήγωνίσθη τόν 
άγώνα τόν καλόν καi άπέδωσεν άγλαους καρπούς. 
. Τό πνευματικόν του έργον εiναι πολύτιμον. Δεν γνωρίζομεν 

έάν καi όλλα βιβλία συνέγραψεν. 'Ημείς έχομεν ύπ' όψιν τά κάτω
θι: 

Μένος Φιλήντας 
Ή βαθιΊτnrη τομη της Έθγικης μας 'Ιστορίας. 
Μ,ιφασιατικες έπιφυλλίδες. 
· Η περί τρισυνθέτου τού άνθρώπου δοξασία τοϋ 'Αποστόλου

Μακράκη. 
Τό «Θεοσεβικόν» τοϋ Θεοφ. Καίρη. 
'Απόψεις έπi της έννοίας τοϋ χρόνου. 
'Ισόρροπος κατεύθυνσις τού Τεκτονισμού. 
Τό κάλλος στοιχείον τοϋ Μυστηρίου. 
Στοιχεία άπό την Ίστορίαν τού Τεκτονισμού στη Σμύρνη. 
Ή διαρκης δοκιμασία. 
Ό Τεκτονισμός καi ή έποχή μας. 

Την σεβαστην σύζυγόν του, γνωστην ποιήτριαν, την όποίαν 
γνωρίζουν καi ol άναv-:ώστες τού ΙΛΙΣΟΥ, θερμώς συλλυπούμεθα, 
διότι έχασε τόν σύντροφο της ζωης της, καθώς καi τά παιδιά του. 

Κ.Ν.Μ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σε:ιρά λήψεως) 

Τά Γραφε:ίο τού «'Ιλισού». Δρα

γατσανίου 6. όροφος 6ος. ( πλσr. 
Κλαυθμώνος). είναι άνοικτά καθημερι

νώς πλήν Σαββάτου 9.30 - 12.30π.μ. 
Τηλ. Γραφείων 3246.837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμε:ν. ιΊποστέλλετε μέ τα

χυδρομικήν rϊ τραπεζικήν έπιταγήν είς 

τήν διεύθυνσιν: «Κωστrϊν Μελισσορό

πουλον. Δραγατσανίου 6. 'Αθήνας, 

122». Άποστολσi μέ τραπεζικός έντο

λάς μάς δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τε:ύχη ιΊποσταλέντα στους κατωτέ

ρω συνδpομητάς μας. έπtστριΊφηοον 

cΊπό τό Ταχυδρομείον μέ τriv σημε:ίω

σιν: <ψετώκησε» η «άγνωστος». Παρα
καλούνται οσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιιiσουν η νά μάς δώσουν 
τάς διε:υθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ήλίας Βιργετης, Κερκύρας 113 
Σπ. Σερεμίδης. Άγ. Σοφίας 24. Ν. Ψυ

χικό 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Βίκ,. Άνcιγνώστου. ΓκλcιβιΊvη 5ί. Βό

λος 

Άπ. ΖιΊμπολος. Κουμουνδούρου 2 6. 

Βόλος 
Β. Σανιδάς. ΝικοτσιΊρσ 24. Βόλος 
Σπ. Δρογγίτης, Μουτσά 1 9. Ζάκυνθος 

Φώκος Σούλης. Τρc'ιπεζα Πίστεως. 

Χαλκίς 
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Στυλιανός Μονουσέλης, Άθr1ναι 
Νίκος Μηλιώρης, Άθήνοι 

Ίω. Άλιβίζος. Κωνσταντίνοι Μεσση

νίας 
Κώστας ΜπιΊρμπας, Ζάκυνθοc 

Ρόης Πcιπσγγέλου: Μεσόγειος (ποίη

σις). 'Αθήνα 1983. 

Γ.Μ. Πολιτάρχης: Δυνατοί καi άδύνο

ται (διηγήματα) 1983. 

Λάμπης Λούκας: Είρήνη κοί Είρηνι

στές. 
Νικriτας Δ. Κω\'Οτοντινίδης: Συνταγμα

τική 'Ιστορία τής 'Ελλάδος ( 1821-

1923). Θεσ/νίκη 1982. 
Κύπρος Χρυσάνθης: 'Επιλογή κριτικών 

(ποίηση). Λευκωσία. 1983. 
Κύπρος Χρυσάνθης: Ή εύτυχίcι τής 

Γης (ποιήματα). Λευκωσία. 1983. 

ΚιίJστος Ν. Τριανταφύλλου: Τό 'Αρ

χείον τών Βλοχοπαηοδόπουλων 

Γών Πατρών. Πάτραι 1983. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτικιi 'Εστία. Διευθ. Δημοσθ. 

Κόκκινος (Μάρτ.-Άπρ.-Μάϊος) 

Κρητικri 'Εστία. Διευθ. Έμ. πa·ηογρη 

γοράκης (ΜιΊϊος-Ίούν.) 

Βωμός Τέχνη�. Διευθ. Θαλής Ρητορί

δης (Ίούλ. Αϋγ.) 

Ίοραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολοίδης 

( Ιούν) 

Τριφυλιακή Έστiο. Διευθ. Διον. Πιπα

ράς (Ίούν.-Ίούλ.) 

Προσοvατολισμοi Διευθ. Γιάν. Τζοννε

τιΊκος (Ίούν .. Ίούλ.-Αϋγ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσάς (Ίούν .. 

Ίούλ .. Αϋγ.) 
Δαυλός. Διευθ Δημ. Λάμπρου (Ίούλ.) 

Ροταριανός Παλμός Χανίων 

Πνευματικri Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Χρυσάνθης ( Άπρ.-Μάης) 

Προβλήματο. Έκδ. η. Γ. Πυρουνάκης 

(Άπρ.-Ίούν.) 
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Ι Λ Ι Σ Ο Σ  

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 

Ήράκλειον: Λ. Κουντης 

1983 

της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι 

Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαράς, Βιβλιοπωλείον 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Σεπτ.-Όκτώβρ. 1983 

Σμύρνα. Έκδ. Κυρ. Μαλοβρούβας 

ϊΑπρ.-Ίούν.) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορείου 'Ελλά

δος. Ύπεύθ. Συντ. Ρούλα flαπαδη

μητρίου (Άπρ.-Ίούν.) 

Κρίκος. Έκδ.-Δ/τής Λευτ. Γιαλλούρος 

(Ίούλ.-Αϋγ.) 

·Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός (Ίούλ.-Σεπτ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Σεπτ.-Όκτ.) 

ΑΝΤΙ Π ΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβiνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Βασ. [;lαπαζήσης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης · 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 

Χανιq: ·�!Ψ· Νοδαράκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: '°Ανδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανού 

Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ

λιανάκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ί σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Συνεδριάσεις Στοών 

Στοά :Αθηνά: α καί γ' Δευτέρα τοϋ μηνός. 

Στοά 'Ήλιος: κςιθε Τρίτη. 

Στοά Άρτεμις: κάθε Πέμπτη. 
Στοά Έλευθ. Σκέψις: α' καi γ' Παρασκευη τοϋ μηνός 

Στοά 'Αλκυών: β' καi δ' Παρασκευη τοϋ μηνός 

'Ώρα 8 μ.μ. ι'ιιφιβώς 

Στοά Βόλου <<'Ελευθερία»: Γ. Κουκουβίνος, 24-094 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συνδρομfιν σας 1983 

δρχ. 400 fj έθελοντικώς δρχ. 500 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 



Ι 

Βιβλία Krishnamuήi 

ί ro ,, ,δ,ο τού Δι/\οσ,ολοu ι(κδ 1 ':!66\ 

Ε: ,λο\·υ, α·•υ ·ον Κ ;,,σνuι.,ουpr Κ ,._,, f λ, ιauponouλoul 

Ο Κ pισνοι.,ουμι, γιο �ον Δισλογισμο Ι Κ Mr λισσαpοnουλοu} 

Εκrιο,1:Ηιι'J •'l nr μι1J1Ο ζι.-•)(, 

Fλrυί:Jιpιιι Γ) οpχη κοι το τt\<Jί, 

Σιοχοσuυι nανω στη (ωη ΙΑ nr,pol 

Στοχοσμο, n:Jνw στη (ωη ΙΒ σειροl 

Σrοχοσι.,ο, πονw στη (ωr, ιr (lf,POI 

Ομ,λ,rς nτη, i:upωnη 

Σ•η σιγη του Νου 

Η α,ογκσιοτητο τήί, όλλογi'ι , 

Το nι τογι,ο rΓJύ οrτσυ 

Το rrpwfC1 βημοτο τi'ιί, ι,οθησης 

100 

,οο 

'953 L J( 

1954 450 

,·955 4ι)() 

'958 400 

1960 400 

1967 100 

1970 250 

1970 250 

1971 250 

1975 400 

�--------------------------------� 

Έγγράψετε νέους συνδρομητάς 

Συvδρομη 1983 δρχ. 400 έξωτερικοϋ $ 12 
άεροπορικώς $ 20 

ιϊ Ε πι λ ο y α f>> ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετfας 1956-1957-1958 
Β' Τριετfας 1959-1960-1961 

Γ Τετραετfας 1962-1965 
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 
Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ συνδρομαl fj άvτlτιμοv βιβλίων vά άποστtλλωνται μt ταχuδρομικήv lj 

τραπεζικήν tπιταyήν -δχι μέ tντολήv- tπ' όνόματι Κωστη Μελισσαροnούλοu 
lj ΙΛΙΣΟΥ, Δραyατσανlου 6, Άθ"νας 122. 

�-------------------- --------

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληpοφοριες nερ, Τεκτονισμού 

και τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού ατό βιβλιο 

οι ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣι ΑΒ Ε Ε Τηλ 9217513 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 
Κωστής Παλαμάς: Ό Γκρεμιστής 289 
Σαράντος Παυλέας: Πολύ τό προσέχω 290 

» >> Κήρυγμα δύναμης καi ύγείας 291 
Λούλα Κωνσrαντινίδου: Τό όργωμα 292 
Κατερίνα Μανιταρό-Πετράκου: Τριλογία 292 
'Αλέκα Δήμου: Δεν είναι ή άπουσία 293 
Κοίτη Ταμπαλη: Ή εύεργεσία 294 
50 χρόνια άπό τή μετάσταση της Besant 295 
50 χρόνια άπό τή μετάσταση του Νάγου 297 
Άπό τό 'Αρχείο Άλλ/φίας_ τού ΙΛΙΣΟΥ 300 
'Αθάνατα 'Ομηρικά 'Έπη 302 
Π. Δ. Άναγνώστου: 'Ιάκωβος Μπαίμε 316 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό Κομήτης 319 
'Αποκόμματα 337 
Παν. Βλαχόπουλος: Ή έπίδραση του Πυθαγόρα στα ζώα 341 
Γ. Καράγιωργας: Ό Ίβάν 343 
Νικ. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 34 7 
Άριστ. Οίχαλιώτης: Ό Προσκυνητής 352 
'Επιλογή Δ Πενταετίας 1966-1970 Περιεχόμενα 353 
Είς μνήμην: Κ. Μιχαλιτσιάνος, Ί. Μιχαλόπουλος, Ν. Μηλιώρης 356 

Στα προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικά "Επη 
Ν. Καρβούνης: 'Άτομον καί Σύνολον 
Ν. Παλαιολογόπουλος ('Αρεοπαγίτης): 'Ελευθερία Βουλήσεως 
Ρωμ. Βαμβακόπουλος: 'Υπερβατική 'Αλήθεια καί Μυστικισμός 
Βασ. Παπακωνσταντίνου: Ό Μίθρας καi τά Μυστήρια τού Μίθρα 
Λεων. Λογοθέτης: Τό πρώτο όμάρτημα τού άνθρώπου 
Κύπρος Χρυσάνθης: Παρατηρήσεις πάνω στην 'Εγκύκλιο κατά τών Μασόνων 

τού 'Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη τεχνολογική έποχή 
Σύγχρονοι Νεοέλληνες Ποιηταί 
Νικ. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 
Ό Ταγκ�ρ καί ή πνευματική όγωγή 
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