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Τό κλειδί της Θεοσοφίας 350 
Ή φωνή της σιγής - Τά πρώτα βήματα ατόν 

Άποκρυφισμό 150 
Σ' έκείνους πού πενθούν 
Ή Άτραπός τού Άποκρυφισμού 
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Εlς άναζήτησιν της Σοφίας 
Τό Φώς της Άσίας 
Ή Μετενσάρκωσις 
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Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 
Κάρμα - Γιόγκα 
Θεοί σέ έξορία 
Φώς στην Άτραπό 
Βλέπε στην y· σελίδα τού έξωφύλλου 

Άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 
ΟΙ Νόμοι της Ζωής 
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 
Τά φυσικά δικαιώματα τού άνθρώπου 

80 
350 
100 
100 
200 
200 
150 
150 
350 
150 

80 
100 

400 
200 
400 
150 

Άποκρυφισμός καί Μυστικισμός 
Μελετήματα 
Εlσαγωγή στη Θεοσοφία 

όδ. 130, δεμ. 200 
όδ. 300, δεμ. 400 
όδ. 300, δεμ. 400 

Μ ΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β' 
Έκλογαί άπό τόν Κρισμανούρτι 
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό 
Ό Ίησούς 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών) 

δεμ. 400 
δεμ. 250 

200 
200 
100 
150 
100 

«Άγνώστ� Θε�» 30 
Πέντε Τεκτονικοί Όμιλίαι εlς Α' 100 
Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία τών 'Ελλήνων 300 

ΟΙ τίτλοι τών Έλλην. Τεκτ. Στ. της Κυπρου μέ 
εlσαγωγή περί Έλευθεροτεκτονισμού 200 

Τόμοι χαρτόδετοι 1965,71,73,74,76 Ι!καστος 200 
)) )) 1972,75,77,78,79 )) 300 
» )) 1980,81,82,83 )) 400 

«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 
«ΙΛΙΣΟΣ» 'Επιλογή 

1956-58, 1959-61, 1962-65 έκάστη δεμένη 400 

"Αποστε(λατε 

1966-1970 χαρτόδετος 400, δεμένη 500 

τό άντ(τιμον διά νά τά λάβετε ταχυδρομικώς. 

ΑΙ άποστολαί έπί άντικαταβολ6 έπιβαρύνονται μέ δραχμάς 100 
ΤΙΜΗ ΤΕΥ)<ΟΥϊ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 80 
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Αί Έπιλογαί τοιJ ΙΛΙΣΟΥ 

Μαζί μέ τό τειJχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου τοιJ ΙΛΙΣΟΥ θά λά

βουν οί συvδρομηταί του εvα 16σέλιδο τειJχος ((Εύρετήριοv πε

ριεχομένων τώv τεσσάρων 'Επιλογών τοιJ /ΛΙΣΟΥ Δεκαπενταετίας 

1956- ί 9 70)). 

Μιά άπλή ματιά ατό εύρετήριο καταδεικνύει τήv ύψηλή ποιό

τητα τοιJ περιεχομένου τώv 'Επιλογών τοιJ /ΛΙΣΟΥ, αί όποιοι άπο

τελοιJv πολύτιμοv άπόκτημα διά κάθε πνευματικόν δvθρωποv. 

Ή έξάvτλησις τώv τόμων τής Α' 15 ετίας τοιJ ΙΛΙΣΟΥ καί ή 

κατόπιν τούτου εκδοσις τώv 'Επιλογών εδωσε τήv εύκαιρίαv άπο

κτήσεως τής έπιτόμου ταύτης συλλογής, τής όποίας ή άξία μέχρι 

τώρα δέv εχει δεόντως έκτιμηθή. 

Συvιστώμεν είς δσους άγαποιJv τό εργοv τοιJ ΙΛΙΣΟΥ vά άγο

ράσουv τούς τόμους τών 'Επιλογών, εϊτε εχουv εί'τε δέv εχουv 

τούς τόμους τοιJ //\/ΣΟΥ, διότι μέ τίς 'Επιλογές θά εχουν εϋχρη

στη καί συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Δώρον έορτώv 

Κατά τό διάστημα τών έορτώv ή Β' 'Επιλογή ΙΛΙΣΟΥ (άπό τήv 

όποίαν διαθέταμε περισσότερα άvτίτυπα) θά πωλει-ται στό ημισυ 

τιJς τιμής της, δηλ. πρός δρχ 200 άvτί πρός δρχ. 400. 'Ένα θαυ
μάσιο δώρο γιά τόv καθέ.ια. 
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Τ ό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

11/ΛΙΣΟΣ" 

Δραγατσανίου 6, Τηλ. 324.6837, ώραι 9-1 

πλην Σαββάτου 

Έκδίδεται άπό τό tτος 1956 

Διευθυντής Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

1983 

'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαi περιεχομένων τόμων, ώς έξης: 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 

Δ' Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500 

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 εκαστος δρχ. 200 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 εκαστος δρχ. 300 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1 980, 1981, 1982, 1983 εκαστος δρχ. 400 

Οί διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στήν ποιότητα τού 

περιεχομένου η στό πολυσέλιδον, άλλά στην έπάρκεια η μή τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμtς 400 

Έθελοvτικώς: Δραχμtς 500 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1984 Δραχμtς 500 

Έθελοvτικώς κατό βούλησιν 

Τόμος ετους 

)) )) 

)) )) 

1981 

1982 

1983 

σελίδες 

)) 

)) 

336 

400 

456 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Χριστούγεννα 

Λευκόλαιμο γυρίζει περιστέρι 

ή Μάνα καί στή φάτνη άντικρύζει 

γαλήνιο βλέμμα πνεύμα νό αύγίζει 

γιό τή ντροπή καί τήν όργή μαχαίρι. 

Μέ φώς άπό τό μάτια Του άστέρι 

σέ ταπεινούς ξωμάχους λαμπυρίζει. 

'Ανάμεσά τους όγγελος όρίζει 

τήν Είρήνη θείο της όγάηης ταίρι. 

· Η Δύναμη σέ λίγο θό μετρήσει

σκλάβων κορμιά. Μό ενα τώρα μόνο

δλης της γης φορτώνεται τόν πόνο

γιό νό τήν κάνει τοϋ Θεοϋ πατρίδα. 

Κι αίώνια τών πιστών ύψώνεται έλτιίδα 

γιατί στό δάκρυ τήν ψυχή τους θό βαφτίσει! .. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Ώδη στiι Χριστούγεννα 

363 

'Αδερφοί μου, εμπρός λοιπόν ός συγκεντρώσουμε τή σκέψη 

μας στό μικρό παιδάκι τό Χριστό, νό φυλάξουμε τή δικαιοσύνη του 

τήν ύπαρκτή δικαιοσύνη τοϋ Ίησοϋ, γιό νό μή μείνει ό νοϋς μας 

γυμνός καί δέν εχει τήν ίσχύ νό διανύει καί νό σχεδιάζει τών ού

ρανών τό διαστήματα μέ της έσωτερικης καί της έξωτερικης άκμης 

του τό φτερά, γιό νό μεθοδεύει καί νό στερεώνει τή γλυκιά τών 

όνθρώπων άδερφότητα· έμπρός λοιπόν νό συλλογιστούμε τόν Ίη

σοϋ τώρα πού βγηκε πάλι στήν επιφάνεια ενας 'Ηρώδης πολύ 

σκληρός μεταμφιεσμένος αντίθετος στή χαροποιόν άπόφαση καί 

πράξη της Είρήνης 'Εμπρός ν' άγκαλιάσουμε τή φυσική θέση ένός 
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δέντρου που εχει μέσα του τόν καρπό τής είρήνης του· έμπρός 
λοιπόν νά φυλάξουμε το νεογέννητο παιδάκι καi τη μητέρα του καi 
τόν καλό μας ξυλουργό τόν 'Ιωσήφ πού φεύγουν στην Αϊγυπτο γιά 
νά σώζουν τά παιδιά καi τά δέντρα, γιά νά μπαίνουμε κι έμείς μέ
σα στό κουκούτσι τών παντοτινών πραγμάτων· κρατούσε ή Μαρία 
τό θείο βρέφος κι ό 'Ιωσήφ ενα φοίνικα κι όδηγούσε τό ζώο τής 
καρτερίας τη νύχτα δλες οί πόρτες κλειστές κανείς δέν όνοιγε- ol 
μάνες έκρυβαν τά παιδιά τους γιατί κάθε τόσο ξαναγεννιόταν κι ε
νας πιό πολύ ώμός άπό τόν προηγούμενο 'Ηρώδης ol πόρτες σώ
παιναν· δσες χτύπησαν ηταν κουφές κανένα καταφύγιο πουθενά· 
Παντού ύπήρχαν Ήρώδεις Πώς νά μη σωπαίνουν, πώς νά μην εί
ναι, πώς νά μην ηταν δλες ol πόρτες χωρίς άκοή; 
Πώς νά τροφοδοτήσουμε μέ λίγη ζεστασιά τό μικρό μας 'Ιησού τη 
Μαρία καi την 'Ιωσήφ· παντού φειδώ γιά τη φιλοξενία, παντού 
κρύο καi τσιγκουνιά· καi κρυώνουν τά παιδιά καi τά σκοτώνει ενας 
'Ηρώδης γιά νά μην είναι ποτέ τους άσφαλη καi στής μάνας τους 
μέσα την άγκαλιά. Πέτρα καi ή σιωπή· Τά προσφυγόπουλα πολλά 
καi πλήθος χωροφύλακες είχαν στείλει οί ποικίλοι μας Ήρώδεις 
γιά νά τά κάψουν μέ κάθε εϊδους βόμβες δπως κάπου στη Χιροσί
μα καi στό Ναγκασάκι· πώς νά σώζουμε τά παιδιά καi τά τρυφερά 
μuς κορίτσια καi τiς χαριτωμένες γυναίκες άπό τούς Ήρώδεις μας 
τούς κολλημένους στη σφαγη τών παιδιών μας; 
Γι' αύτό καi ή θεία μας οίκογένεια βρήκε καταφύγιο στην έρημο 
μόνον ή μεγάλη έρημος δέχτηκε τό μικρό μας νεογέννητο Χριστό 
καi τό χνώτο τού ύπομονετικού ζώου τό ζέσταινε κοντά στής μη
τέρας την άγκαλιά τη νύχτα- κλειστές ol καρδιές, μανταλωμένες μέ 
τής άπιστίας τά κλειδιά· φτωχές ol καρδιές άπό φώς, γιά νά θέ
τουν τής άλήθειας τό φέγγος κάτω άπό τό μόδιο καi νά λένε καλύ
τερον είναι τό σκοτάδι· 'Ιησού καλέ μας 'Ιησού, πλησίασέ μας, 
πλησίαζέ μας ώ πλησίαζέ μας σέ μιά παγκόσμια Συμπαντικη Κοι
νοκτημοσύνη, πλησίαζέ μας, πλησίαζέ μας, καλέ μας 'Ιησού, γιά νά 
Σέ πλησιάσουμε, γιό νό σέ πλησιάζουμε κι έμείς. 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΑ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

Χαμόγελο 
'Άνθρωποι ας πετάξουμε 

τά οnλα πού ό πολιτισμός 

μδς έβαλε στό χέρι. 

Μόνο την γρήγορη έξόντωση στοχεύουν, 

καi ας κροτήσουμε 

σάν φυλακτό τό οnλο πού 

μδς χάρισε ή φύση, 

ενα χαμόγελο ζεστό καί αληθινό 

πού σάν τόν ηλιο θά φωτίσει τό σκοτάδι, 

θά ζεστάνει τίς καρδιές, 

σuν τό βάλσαμο θά γλυκάνει τόν πόνο, 

θά διώξει τόν φόβο, θά μερώσει την άnελnισία, 

σάν αλυσίδα θά μδς κροτδ άδελφομένους. 

'Ένα χαμόγελο τό χνάρι τοϋ Θεοϋ στά πρόσωπά μας 

ή αϋρα πού φουσκώνει τά πανιά τής έλnίδας 

τοϋ κόσμου. 

ΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ 

Λησμονήσαμε 
Δέν τόν χωροϋν τά σίδερα τοϋ Παραδείσου 

καί πληγωμένος έφυγε μέ κόκκινες φτεροϋγες 

σέ κάστρο καμωμένο άnό λευκά καί γαλανά λουλούδια. 

'Όχι, ό φοίνικας δεν θά πεθάνει nρωτοϋ ό ηλιος βγει, 

γιατί ποιος θό μείνει νό μοιράζει την άγάnη 

πάνω άηό τό ψηλό βουνό οταν οί στάχτες του 

θό σκεπάσουν τι1ν πλάση μέ μιό ζέστη αίώνια. 

Νά, κι οί μάγοι χορεύουνε γύρω άπ' τη φωτιά 

κι άργοnεθαίνει, μό βγαίνει ό ηλιος άnό την καταχνιά. 

365 
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ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ 

�Όταν 

Κάποτε θά περάσουν κι αυτα τά σκιρτήματα. 
Τ όν ϋπνο δε θά ταράζουν όνειρα. 
Κι ή φλόγα τού κορμιού θά σβήσει. 
Της έπιθυμίας τά χέρια τά τρεμάμενα 
αύστηρά θ' άκινητήσουν. 
Οι Πόθοι θά ξεφύγουν άπ' τiς κόρες τών ματιών, 
0· αύτοκτονήσει ή 'Έκσταση στά νερά τού Χρόνου. 
Κι oi όνειρικες oi χώρες θά τελειώσουν 
στην άρχη της άδιάφορης 'Ερήμου. 
Κάποτε, έσύ θά ζείς γιά νά θυμάσαι .. 

Αίχμαλωσία 

Βρίσκομαι στη φυλακη της Ρουτίνας, 

Δεσμοφύλακάς μου ό Προγραμματισμός. 

Με περιποιούνται. 'Όμως έχουν ξεχάσει 

ένα παράθυρο άνοιχτό πού βλέπει τόν ούρανό. 

Πιάνω τόν έαυτό μου, νά με συχνορωτδ 

γιά τ' άστέρια, τη· γή, τούς μακρινούς όρίζοντες. 

'Απόκριση δε δίνω. Δεν ώφελεί 

άφού σε ίσόβεια είμαι κεί μέσα. 

�Η μπαλλάντα ένός φυλακισμένου 

Είμαι ένας κατάδικος πού έρωτεύτηκε τη φυλακή του. 

1983 

Τό σκληρό πέτρινο δάπεδο μαλάκωσε κάτω άπ' τά βήματά μου. 

Οί γυμνοί γκρίζοι τοίχοι τρυφεράδα γεμίσαν άπό ένα μολύβι. 

Τό στενό έχθρικό παραθύρι, χαμογέλασε λίγο άπό ένα τραγούδι. 

Κι ή σιδέρινη πόρτα διάφανη έγινε, νά διαβεί ή έλπίδα. 
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ΝΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ('Αρεοπαγίτης) 

Περi έλευθερίας της βουλήσεως 

'Ομιλία του είς Τεκτοvικήv Στοάv (1953) 

'Επιλαμβάνομαι έvός θέμα
τος λίαν δυσχερούς, τό όποίοv 
απο άρχαιοτάτωv χρόνων 
άπησχόλησε τήv άvθρωπότητα, 
άπασχολεί ταύτηv καi θά έξα
κολουθήσι;� vά την άπασχολ6 
μέχρι της στιγμής καθ' ηv θά 
έπικρατήσι;� μία θεωρία έπi τοϋ 
ζητήματος τούτου, ή όποία θά 
τύχι;� της γενικής άvαγvωρί
σεως. Πρόκειται περi τοϋ ζητή
ματος της έλευθερίας της βου
λήσεως. Ή λύσις τοϋ προβλή
ματος τούτου δέv έχει μόνον 
θεωρητικήv άξίαv, άλλά καi

σπουδαίαv πρακτικήv τοιαύτηv, 
διότι η ειvαι έλεύθερος 6 άν
θρωπος, καi τότε ειvαι άvαλό
γως τιμωρητέος διά τάς διαφό
ρους παραβάσεις αύτοϋ τώv 
νομικών καi ήθικώv κανόνων, η 
δέv ειvαι έλεύθερος, όπότε ού
δεμίαv εύθύvηv φέρει διά τάς 
πράξεις αύτοϋ καi πρέπει η ώς 
Ψυχοπαθής έχων άvάγκηv θε
ραπείας vά άπαλλάσσεται η vά 
λαμβάvωvται όλλα μέτρα πρός 
έξασφάλισιv της έv τ6 κοιvωvίc;� 
τάξεως. 

Δύο κυρίως θεωρίαι άvτιμα
χόμεvαι άvεπτύχθησαv: 
· Η μία είναι ή της άπολύτου

έλευθερίας, κατά τήv όποίαv ή 
βούλησις έv τ6 άvωτέρc;� αύτης 
μορφ6, ι'jτοι ώς έλλογος βούλη
σις καi ούχi ιί.Jς όπλη όρμή είναι 
άπολύτως έλευθέρα καi άvε
ξάρτητος, όχι μόνον άπό τά 
έξωτερικά αίτια άλλά καi άπό 
έσωτερικάς παρορμήσεις, έvερ
γεί δέ είς ίδίους νόμους ύποκει
μέvη. Ειvαι τούτέστι αίτία έαυ
της. Δέχεται δηλαδή δτι παν
τοία αίτια δίδουσιv άφορμάς, 
άλλ' ή βούλησις δέv ύποκύπτει 
είς αύτά, καi ούσα ύπερτέρα 
πάντων δύναται vά έvεργ6 καθ' 
οίουδήποτε έξ αύτώv. · Η έτέρα, 
ή λεγομένη θεωρία της όvάγ
κης η άλλως της αίτιοκρατίας, 
διδάσκει, δτι δπως καi έv τ6 
φύσει οϋτω καi έv τ6 βουλήσει 
Ισχύει 6 νόμος της αίτιότητος. 
Ό άνθρωπος, λέγουν, είναι ερ
μαιοv τώv έξωτερικώv αίτίωv 
καi τώv έσωτερικώv παρορμή
σεων, αί πράξεις του τούτέστι 
είναι άvαγκαίοv καi άvαλλοίω
τοv προϊόν τώv έλατηρίωv, ατι
vα ού μόνον παρακινούν την 
βούλησιν, άλλά καi έξαvαγκά
ζουv ταύτηv, καi ή άπόφασις γί
νεται έκάστοτε άποτέλεσμα τοϋ 
ίσχυροτέρου τούτων. 
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Παραλλήλως πρός την θεω
ρίαν ταύτην της άνάγκης άνε
πτύχθη καί έτέρα θεωρία, ή λε
γομένη μοιροκρατία η τό δόγμα 
της εlμαρμένης. Κατά ταύτην 
ούδεν άπό τόν άνθρωπον έξαρ
τάται, άλλ' ό Θεός, ή εlμαρμένη 
έχουν καθορίσει την πορείαν 
αύτοϋ, άπό την όποίαν ούδ. έπ' 
έλάχιστον δύναται νά έκφύγΙJ. 
Μεγάλη ή άπόστασις μεταξύ 
τών δύο τούτων θεωριών, της 
άπολύτου δηλαδή έλευθερίας 
καi της άπολύτου άνάγκης. 

'Άλλοι είπον δτι ό άνθρωπος 
έχει την Ικανότητα, πρίν έτι δη
μιουργηθδ έν αύτψ ή ψυχική 
κατάστασις ή έπιφέρουσα τό 
άποτέλεσμα, νά παρασκευάσΙJ 
ψυχικήν κατάστασιν διάφορον, 
έξ ης άλλη ήδύνατο νά προέλθr.� 
άπόφασις. Ή θεωρία αϋτη είναι 
άνάμιγμα μεταξύ της θεωρίας 
της έλευθερίας καί της θεωρίας 
της άνάγκης καί άναλόγως της 
άποκλίσεως, άναλόγως της 
προτιμήσεως πρός την μίαν ή 
την άλλην καλείται μετριωτέρα 
έλευθερία ή μετριωτέρα άνάγ
κη. 

Πρός λύσιν τοϋ άπασχο
λοϋντος ήμάς προβλήματος θά 
ήδυνάμεθα εύθύς έξ άρχης νά 
έρωτήσωμεν: 

Ποία σχέσις ύπάρχει μεταξύ 
τοϋ άνθρώπου καi της φύσεως 
ιϊ καλύτερον μεταξύ τοϋ έγώ 
καί τοϋ μή έγώ. Ή παρουσία 
τοϋ άνθρώπου έρχεται ώς μία 
άπλή συνέχεια είς την ποικιλίαν 

τοϋ φυσικού γίγνεσθαι. Ή 
ϋπαρξίς του είναι οϋτως είπείν 
εν έπi πλέον άθυρμα είς τό 
άπέραντον χοροστάσιον τοϋ 
σύμπαντος. 

· Η λύσις ή όποία θά δοθδ
είς τό αϊτημα τοϋτο θά είναι 
συγχρόνως καi μία έμμεσος 
άπάντησις είς τό ζήτημά μας. Ή 
όντολογική έμβάθυνσις τοϋ 
προβλήματος θά μάς δώσr:� ε
ναν τρόπον άπείρως γονιμώτε
ρον πρός κατάληψιν τοϋ ζητή
ματος, τό όποίον μάς άπασχο
λεί, της έλευθερίας δηλαδή της 
βουλήσεως έντός τών ψυχολο
γικών της πλαισίων. 

Ό άνθρωπος δεν έρχεται 
άπλώς νά συνεχίσr:� την φύσιν, 
άλλα νά ύπερπηδήσr:� ταύτην. 
· Η έμφάνισίς του δεν είναι
άπλώς μία ποσοτική διαπλάτυν
σις είς τόν χώρον της άτέγκτου
φυσικής πραγματικότητος. Μία
διάκρισις τεραστίας σημασίας
συντελείται, διάκρισις καθαρώς
ποιοτική. Ή γέφυρα ή όποία
ένώνει τούς δύο τούτους κό
σμους είναι, ώς λέγει ό Πλά
των, μετάβασις είς άλλο γένος,
άπό τό εν μέρος ό κόσμος της
ϋλης καί της τυφλής άναγκαιό
τητος, άπό τό άλλο τοϋ πνεύμα
τος καί της έλευθερίας.

Ή έμφάνισις τοϋ άνθρώπου 
είς τόν κόσμον σημαίνει συγ
χρόνως καi την εϊσοδόν του είς 
την Ιστορικήν ζωήν. Πέραν άπό 
τόν άνθρωπον δ,τι υπαρχει 
έξαντλείται μέσα είς την σφαί-
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ραν τού φυσιολογικού καi τού 
βιολογικού είναι, καi μόνον ό 
άνθρωπος μέ ο,τι γονιμώτερον 
διαθέτει, μέ τήν δημιουργικήν 
του δύναμιν άποκτδ όντότητα 
Ιστορικήν. 

Ή τομή ή όποία συντελείται 
είναι άφαντάστως σημαντική. 
Διά πρώτην φοράν ή φύσις, 
πλουσία πρiν εlς ποικιλίαν άλλά 
πτωχή μέσο εiς τήν άσυνειδό
τητά της, έπιστρέφει εiς έαυτήν 
καi βλέπει μέσα είς τόν άνθρω
πον ώς έν κατόπτρψ τό είναι 
της. 

Ή ζωή είναι ώροίο μόνον 
κοi μόνον διότι ύπάρχει ό άν
θρωπος, πού μέ τήν εύοισθη
σία του έρχεται νά τήν κατα
κτήσr;� οiσθητικώς. 

Ό κόσμος έχει νόημα μόνον 
καi μόνον διότι ύπάρχει εiς 
νούς, μία λογική άρχή πού μέ 
τήν έννοιάν της, μέ τήν σκέψιν 
της, έρχεται νά τόν συλλάβr;�. Ή 
πρδξις διαφοροποιείται ιiθικά 
μόνον κοi μόνον διότι ύπάρχει 
εν ον πού μέ τόν ήθικόν του 
νόμον καi τόν άγώνο διά τήν 
κατάκτησιν της άρετης σπάζει 
τήν άδιοφορίον τού ψυχοφυ
σιολογικού έγωκεντρισμού καi 
είσέρχετοι εiς ενο κόσμον γόνι
μον κοi κορπερόν. 

'Αλλά τi άλλο είναι ol τρείς 
μορφαi της πάλης τού άνθρώ
που, ή έννοια, τό κάλλος κοi ή 
πρδξις παρά μορφοi έλευθε
ρίος; Ti άλλο είναι ή έλευθερία, 
παρά ή τάξις κοi ή όpμονία πού 
μόνον τό άνθρώπινον πνεύμα 

δύναται νά έπιβάλr;� εiς τό άδιο
φοροποiητον είναι; 'Αρμονία 
καi τάξις ίJπάρχει έκεί οπου δέν 
φθάνει ή δύναμις τού άνθρώ
που. 'Αρμονίαν κοi τάξιν καλεί
ται νά έπιβάλr;� εiς τriv έλοχί
στην αύτήν περιοχήν τοϋ κό
σμου, έντός τών δυνατοτήτων 
του κοi ό άνθρωπος, τό έλάχι
στον τούτο μόριον, ή σπίθα αύ
τή, ή όποία έξεπέμφθη όπό τον 
ύπέρτατον Νούν προς έπιτέλε
σιν τού έργου τούτου. 

"Άν ή έπιστήμη κοi ή τέχνη 
διά νά διαμορφώσουν τό άντι
κείμενόν τους έργάζετοι έκάστη 
μέ τάς ίδικάς της άρχάς, ri πρώ-
1 η μέ τήν έννοιαν, ri άλλη μέ 
τήν άξίαν, ομως καi al δύο ώς 
ένεργήματα τού άνθρωπίνου 
πνεύματος είναι καθαροί μορ
φαi έλευθερίας, διότι έρχονται 
νά όδηγήσουν τόν άνθρωπον 
πέραν άπό έκεί οπου τόν άφι
σεν ή φύσις. Kai έλευθερίο εi
νοr κάτι πού δέν ύπάρχεr νά τό 
φέρrJ εiς φώς, Γένεσις είς ού
σίαν, οπως θά έλεγεν ό Πλά
των, αν μέ τόν δρον άναγκοιό
της δέν έννοούμεν παρά νά μέ
νr;� τις πιστός εiς έκείνο πού ό 
άτεγκτος φυσικός νόμος προκο
θώρισΕ διά τήν μοίραν του. 

Μέ τήν διάνοιαν τού όνθρώ
που μία έπονάστασrς συντελεί
ται μέσο είς τόν άπειροδύνομον 
άλλα χωρίς συνείδησιν κόσμον 
της ϋλης, χωρίς νά καταργείται 
τό φράγμα της αiτιοκρατουμέ
νης πραγματικότητος. Ή έπονά
στασις τού πνεύματος. Μέ τήν 
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προοπτικην αυτην ή άπρόσω
πος μέχρι τώρα φύσις δέχεται 
νό φωτισθrj άπό τό φώς της 
ίδέας καi νό άρδευθrj άπό τό 
πλούσια νάματα της άνθρωπί
νης γνώσεως. 

Δεν ε1vαι άληθες δτι τό σύμ
παν διεμορφώθη εlς κόσμον 
την πρώτην έκείνην ήμέραν 
πού ενας σοφός δημιουργός τό 
κατέχυσε με τό σπέρματα της 
σοφίας του. Ή μεταμόρφωσίς 
του συντελείται καθ' έκάστην 
έκεί δπου ό μικρός άνθρωπος 
εγκαταλείπει την άβεβαιότητα 
τών φαινομένων καi της πλάνης 
καi έρχεται με μόχθον, πολλά
κις δε καi με θυσίαν αϊματος νό 
δώσΙJ καi αύτός τό δικό του 
φώς. Ό άγών ε1vαι ή περιουσία 
τού άνθρώπου έπi της γης, διό
τι ό άγών είναι Ικανός νό τόν 
μεταφέpΙJ είς τόν κόσμον τού 
χρέους. Kai χρέος σημαίνει νό 
παύσΙJς νό είσαι δ,τι είσαι καi 
νό γίνι:ις δ,τι πρέπει νό γίνΙJς, 
αύτό πού τόσο έπιγραμματικό 
έξέφρασε ό Γκαίτε «πέθανε καi 
γίνου». Με τό χρέος έμφανίζε
ται κάτι πού δεν είναι νοητόν 
είς την σφαίραν τού τυφλού γί
γνεσθαι. 

'Από τό εν μέρος ό κόσμος 
της άναγκαιότητος, άπό τό άλλο 
της έλευθερίας. 'Ελευθερία δε 
δεν είναι παρά άπαλλαγη τού 
άνθρώπου άπό τό δεσμό της 
άνάγκη� της Ολης με τό πάθη 
τους καi ύποταγη αύτού είς τόν 
κόσμον τού πνεύματος, πού ώς 
καθαρός νούς, άφού βάλΙJ τάξιν 

καi Έiς τό ίδικόν του χάος καi 
άφού τό πλάσΙJ με τό μέτρον 
του καi τού δώσΙJ μορφήν, έρ
χεται κατόπιν ή βούλησις νό 
κάνΙJ πράξιν τόν λόγον του καi 
άξίαν την μορφήν του. 

'Από τούς μεγάλους φιλοσό
φους κανείς περισσότερον δεν 
ένοιωσε τόσον βαθέως την πά
λην τού άνθρώπου πρός κατά
κτησιν της έλευθερίας του άπό 
τόν Πλάτωνα. Είς τόν Φαίδρον, 
τό άποκορύφωμα τούτο της 
πλατωνικής δημιουργίας, διό 
πρώτην φοράν είς τόν φιλοσο
φικόν στοίβον έμφανίζεται ό 
όνθρωπος-άγωνιστής. Ή ψυχη 
είς τόν κόσμον τούτον άγωνίζε
ται τραχύν άγώνα, διό νό δυνη
θrj νό μαλάξΙJ με τό πνευματι
κόν φώς την τυραννίαν της 
σαρκός καi νό φθάσΙJ είς τόν 
έπουράνιον τόπον καi νό θεαθrj 
έκεί όλοκάθαρα τός ίδέας. 'Εμ
φανίζει τόν όνθρωπον ώς άρ
ματηλάτην καi τό αρμα συρόμε
νον άπό δύο ϊππους, τόν ενα 
εύγενικόν, ώραίον καi ύποτε
ταγμένον είς τόν ήνίοχον καi 
τόν άλλον δύστροπον καi μη 
ύπακούοντα είς χαλινόν καi μα
στίγιον, βασανίζοντα δε καi τόν 
σύντροφόν του καi τόν άρματη
λάτην με την προσπάθειαν δ
πως τούς έπαναφέρει είς τό 
γήϊνα καi είς την γοητείαν της 
ήδονης. Είς τό μέρος τούτο κα
τοπτρίζεται κατά θαυμάσιον 
τρόπον ό τραχύς άγών της ψυ
χrϊς, διό νό καθυποτάξΙJ τός άτι
θάσους δυνάμεις της είς την 
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φωτειvήν ήγεσίαν τού πνεύμα
τος, διά νά κερδίσι:� την έλευ
θερίαν της. Ή έλευθερία δμως 
πού έμφανίζεται ένταύθα, δεν 
εΤναι ένα άναρχικόν ξέσπασμα 
τών ποικίλων καi άντιμαχομέ
νων τάσεων της ψυχής, άλλ' 
άρμονική Ιεράρχησις με κυρίαρ
χον τόν λόγον καi ύποτακτικούς 
καi συνακολούθους την βούλη
σιν καi την έπιθυμίαν. 

Είς τούς λόγους τούτους άν
τιφεγγίζει ή σωκρατική θεωρία 
δη άρετή είναι ή γνώσις κάπως 
ένισχυμένη με τόν άγωνιστικόν 
παλμόν τού φιλοσόφου. 

Άλλ' ή άρετή ώς κατάκτησις 
της έλευθερίας διά της άγωνι
στικης προσπαθείας τού άν
θρώπου δεν εΤναι μόνον γνώ
σις άλλό καi προαίρεσις. Την 
έλλειψιν δ' αύτήν άναπληρώνει 
κατά την άρχαιότητα ό 'Αριστο
τέλης «Ού δε περί άρετης Ικα
νόν τό είδέναι άλλ' έχειν καi 
χρησθαι πειρατέον». Κατεδεί
χθη δηλαδή δτι δεν είναι άρκε
τή ή γνώσις τού άγαθού διά νά 
είναι κανείς ένάρετος άλλό πρέ
πει νά έπακ()λουθήσι:� δλη έκεί
νη ή διαδικασία της πάλης με 
τάς άπειθαρχήτους δυνάμεις 
της ψυχής είς εν πεδίον δρά
σεως πού άρκετά έφωτίσθη 
άπό τόν λόγον, άλλό θέλει καi 
της βουλήσεως την συνδρομήν 
διά την όλοκλήρωσίν της. 

Kai είς την Πολιτείαν έχομεν 
τήν ίδίαν δπως καi είς τόν Φαί
δρον μετατόπισιν. Ή 'Ελευθε
ρία παρουσιάζεται ένταύθα ώς 

έκλογή πού έγινε μίαν φοράν 
πρiν ελθΙJ ή ψυχή είς τό σώμα. 
Ίδιαιτέραν δε σημασίαν έχει τό 
δτι παρουσιάζεται ή άρετή χω
ρiν δεσπότην «άδέσποτον γάρ 
ή άρετή». Εύρισκόμεθα είς τόν 
μυθικόν λειμώνα δπου έκάστη 
ψυχή μετά την κλήρωσιν περi 
της σειράς της έκλογης θά 
έπρεπε νά έκλέξΙJ την μοίραν 
πού θά της ήρεσε περισσότε
ρον νά την συνοδεύσΙJ είς τόν 
όνω κόσμον. 'Από τόν Δαίμονα. 
είδος άγγέλου προχριστιανικού, 
άκούομεν τά έξης σπουδαία: 
«Ψυχαi έφήμεροι άρχή αλλης 
περιόδου θνητού γένους θανα
τηφόρου. ούχ ύμείς δαίμων λή
ξεται, άλλ' ύμείς δαίμονα αlρή
σεσθαι. Πρώτος δ' ό λαχών αl
ρήσθω βίου, <+ι συνέσται έξ 
άνάγκης άρετή δέ άδέσποτΟ½ 
ην τιμών καi άτιμάζων πλέον 
καi έλαπον αύτης εκαστος εξει. 
αίτία έλομένου θεός άναίτιος». 
Αύτά είπε καi έρριψε τούς κλή
ρους καi ό καθείς έλαβε τόν 
κληρον πού τού έλαχε έμπρός 
του. Ύστερα έτέθησαν τά πα
ραδείγματα τών βίων πολύ πε
ρισσότερα άπό τούς παρόντος 
διά νά γίνΙJ ή έκλογή καi προ
σθέτει ό Δαίμων: «καi δι' αύτόν 
πού θά έλθΙJ τελευταίος αν δια
λέξΙJ μέ σκέψιν καi ζήσι:� μέ 
φρόνησιν, ύπάρχει βίος ποθη
τός. όχι κακός. οϋτε έκείνος 
πού κάνει την άρχήν της έκλο
γης νά άμελιj οϋτε ό τελευταίος 
νά χάνι:� τό θάρρος του». 

'Από δλην αύτήν την διαδι-
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κασίαν συνάγονται τά έξης 
συμπεράσματα: Πρώτον: Θείον 
δώρον είναι ή διάνοια τού άν
θρώπου με τήν όποίαν ο6τος 
δύναται νά διακρίνr;� τό καλόν 
άπό τό κακόν. Είναι αϋτη τό δ
πλον με τό όποίον ώπλίσθη ό 
όνθρωπος έρχόμενος είς τόν 
κόσμον διά νά παλαίσΙJ κατά 
τών σκοτεινών δυνάμεων τού 
κακού. Ή άρετή δμως δεν χα
ρίζεται, αύτή κατακτάται μόνον 
καi μάλιστα με άγώνα, με μό
χθον καi έν τούτψ έγκειται ή 
άξία τού άνθρώπου καi άπο
κτούν αί πράξεις του ήθικόν πε
ριεχόμενον. Δεν έχει δμως ή 
άρετή έξουσιαστήν: έφόσον 
την τιμάς, παραμένει μαζύ σου, 
έάν την περιφρονήσr;�ς καi αύτή 
σέ έγκαταλείπει -άδέσποτον ή 
άρετή-. Kai ή εύθύνη άνήκει 
είς τόν όνθρωπον. Ό Θεός εί
ναι άνεύθυνος. Έάν ή παρου
σία της έσήμαινε καταναγκα
σμόν, τότε έλεύθερος καi άκα
ταξίωτος θά έμενεν ό όνθρω
πος, διότι δ,τι θά έπραπε δεν 
θά ητο έργον ίδικόν του, άλλα 
μιάς ξένης δυνάμεως. Διά τούτο 
άπ' άρχης της φιλοσοφικής 
σκέψεως ή άρετή συνεδέθη με 
τήν έλευθερίαν. 'Ελευθερία 
χωρίς άρετήν θά εσημαινεν 
άναρχίαν, άλλα καi άρετή χωρiς 
έλευθερίαν θά έχανε τό νόημά 
της καi θά έξέφευγεν άπό την 
ώρολογίαν του ήθικού άγωνί
σματος καi θά έσήμαινε μίαν 
εννοιαν ούδετέραν άπό ήθικης 
άπόψεως. 

Δεύτερον: Τίποτε είς τόν όν
θρωπον δεν έγγυάται περισσό
τερον έλευθερίαν έκλογης άπό 
την άληθινήν παιδείαν -μέγι
στον μάθημα-, δπως την άπο
καλεί ό Πλάτων. 

Τρίτον: Kai έάν άκόμη μία άτυ
χία φέpΙJ τόν όνθρωπον τελευ
ταίον είς τόν στίβον της διαλο
γής, έχει την δυνατότητα ο6τος 
νά έκλέξΙJ ενα βίον καλόν. Δη
λαδή δπου αί άντικειμενικαi 
συνθηκαι είναι ύπερβολικά δυ
σμενείς καi έξασκούν μίαν κα
ταθλιπτικήν πίεσιν είς τόν όν
θρωπον ύπάρχει πάντα περιθώ
ριον διά μίαν έλευθέραν άνά
πτυξιν της προσωπικότητάς του. 
Kai πράγματι κατά τούτο ύπάρ
χει είμαρμένη δτι εκαστος γεν
νάται η μετέπειτα εύρίσκεται 
είς ώρισμένον περιβάλλον μέ 
περιωρισμένα η όπειρα τά μέσα 
διά νά άναπτύξΙJ ο6τος τήν δρα
στηριότητά του. 'Όμως καi έάν 
τις γεννάται έντός άνακτόρων 
μέ πλήθος άνθρώπων άναμε
νόντων με άγωνίαν τήν έλευσίν 
του είς τόν κόσμον καi έτοίμων 
όχι μόνον νά προσφέρουν είς 
τό άρτιγέννητον τάς ύπηρεσίας 
των άλλα καi νά προσκυνήσουν 
αύτό καi όλλος έντός μιάς κα
λύβης χωρίς τήν συμπαράστα
σιν τινός, δμως ούδέν ήμπόδι
σεν δπως έκείνος ό πρώτος γί
VΙJ έσχατος καi ό έσχατος 06-
τος γίνΙJ πρώτος. Άπό τοιαύτα 
παραδείγματα είναι πλήρης ή 
ίστορία καi ή καθημερινή ζωή. 
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Μέ τόν Καρτέσιον είς τήν 
νεωτέραν έnoxr1v άνανεουται 6 
αύστηρός Σωκρατικός όρθολο
γισμός. Κατ· αύτόν στον 6 νους 
δυνηθ� νά συλλάβr;� τι σαφώς, 
ή βούλησίς του παρορματα1 εύ
θύς είς τήν έκτέλεσίν του. 
'Ελευθερία, κατά τόν Καρτέ
σιον, είναι ή έπιδοκιμασία έκεί
νου πού 6 νους έμφανίζε1 ώς 
όγαθόν. Είναι ή ύrrοταγι1 του 
άνθρώrrου είς τά κελεύσματα 
του λόγου άrrοκλε1στικώς. 
'Ελεύθερος δεν είναι 6 ανθρω
rrος, στον δύναται νά ϊστcιται 
όδιόφορος έναντι δύο άντιθέ
των πραγμάτων. Αύτή ή άδια
φορία είναι όnωσδήrrοτε ή κα
τωτέρα βαθμίς έλευθερίας. 
Νόησις λοιπόν καί βούλησις κα
τά τόν Καρτέσιον δέν είναι δύο 
δυνάμεις διαφορετικοί. Ό όρ
θcις θεωρητικός προσανατολι
σμός 6δηγει κατ· άνόγκην καί 
είς τήν όρθήν βουλητικήν 
πραγμότωσιν. Ό λόγος λοιπόν, 
σπως θά τονίσrJ άργότερον καί 
6 WOLFF, είναι ή πηγή τιlς 
έλευθερίας καί της ήθ1κης γενι
κώς του άνθρώrrου ζωης. 

Μέ τόν Κόντ ό φιλοσοφικός 
στοχασμός φθάνει είς μίαν 
νέον κατάκτησ1ν έντός πόντων 
τών πλαισίων του 6ρθολογ1-
σμου. 

Μέχρι τουδε διεκρίναμεν 
δύο έντελώς όντ1θέτους άπό
ψεις. Κατά τήν μίαν, μέ τήν 
6ποίαν κυρίως ήσχολήθημεν, ή 
έννοια της αύστηρας νομοτε
λείας τέμνεται άrrό τό ήθικόν 

γεγονός της έλευθερίας του άν
θρώπου. Κατά τήν αλλην, άπε
ναντίας, ή έλευθερία της βου
λήσεως προσφέρεται θυσία είς 
τόν καθολικόν νόμον τrlς αίτιο
κρατίας. Ή συνείδησις της 
έλευθερίας πού έτrικαλουνται ο! 
ότrαδοi της έλευθεροκρατίας εί
ναι διά τούς άναγκαιοκρότας 
όπάτη καί ψευδαίσθησις. 'Ό,τι 
ηρόπει τις λέγουν ο�τοι τό 
rrρόπε1 κατ' άνόγκην, τό σ,τ1 δέ 
έκ τών ύστέρων παρουσιάζει 
καί αλλους τρόrrοιις βουλητ1κης 
ένεργείας δέν μεταβάλλει τήν 
κατάστασιν. 

Kai ή μεταμέλεια, τήν 6ποίαν 
έπικαλουνται οί της έλευθερίας 
της βουλήσεως ύποστηρ1κταί, 
δέν θc:ωρειται άπό τούς άντ1θέ
τους ώς άποδε1κτ1κό της έλευ
θερίας του άνθρώπου στοι
χειον, διότι, ώς λέγουν, ή μετα
μέλεια ώς έλατήρια έχει τόν 
φόβον καi τήν τιμωρίαν καί όχι 
τήν τύψιν. 

'Επίσης δέ ή άμφιβολία πού 
προηγειται της άτrοφόσεως 
μαρτυρει κατά τούς ντετερμινι
στάς ύπέρ της θεωρίας της 
άνόγκης καί του άνταγωνισμου 
τών αίτίων καί στ1 τρόπον τινα 
ή βούλησις είναι ό ζυγός καί τά 
αϊτια, τά τάλαντα άπό τά όποια 
τό ίσχυρότερον δημιουργει τήν 
άποφασισ,ικήν ροπήν. 'Αν
τιπρόσωποι της θεωρίας της 
άνόγκης είναι είς μέν τήν άρ
χα1ότητα ό 'Επίκουρος, ό Δημό
κριτος καi αλλοι, είς δέ τήν 
νεωτέραν έποχήν ό WAGNER, 6 
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HOLMPACH καi άλλοι πολλοί. 
Με τόν Κάντ τελείται τό τολ

μηρόν βημα τού συμβιβασμού 
τών δύο άντιμαχομένων άπό
ψεων. Άπό τούς όρθολογιστάς 
δανείζεται τό γεγονός της νοη
τότητος καi της καθολικότητος, 
δηλαδή τού έκ τών προτέρων 
ύπάρχοντος στοιχείου τού ήθι
κού νόμου, άπό τούς άναγκαιο
κράτας πάλιν τήν γενικήν έφαρ
μογήν τού νόμου της αfτιότη
τος. 

Τό ήθικό άγώνισμα δεν εiναι 
άναγκαία συνέπεια έξωτερικών 
αίτίων καi έσωτερικών παρορ
μήσεων· δεν δύναται δηλαδή 
νά άναλυθδ είς γεγονότα πεί
ρας καi ώς πρός τούτο βεβαίως 
διαφωνεί με τούς άναγκαιοκρά
τας, άλλα κατευθύνεται καi τε
λικώς έπισφραγίζεται άπό τά 
πέραν της έμπειρίας έκ τών 
προτέρων ύπάρχοντα καθολικά 
καi άναλλοίωτα στοιχεία τού 
άνθρώπου. 

Ό άνθρωπος, λέγει, άποτε
λεί μίαν μοναδικήν έξαίρεσιν 
μέσα είς τόν κόσμον τών φυσι
κών φαινομένων. 'Έχει lΞνα έμ
πειρικόν καi lΞνα νοητόν χαρα
κτηρα. Με τόν έμπειρικόν εiναι 
περιπεπλεγμένος μέσα είς τήν 
άλληλουχίαν τών φυσικών φαι
νομένων καi ύποτάσσεται εfς 
τόν άμείλικτον νόμον της αfτιό
τητος. Είς νοητόν δμως ύψώνε
ται ύπεράνω τού κόσμου τού
του τών φαινομένων καi τών 
περιορισμών αύτού. Τούτο δε 
τό κατορθώνει χάρις εfς μίαν 

δύναμιν τήν όποίαν κατέχει, τήν 
δύναμιν τού λόγου, ή όποία εί
ναι έντελώς διάφορος άπό δλας 
τάς έμπειρικάς καθοριζομένας 
δυνάμεις. Αύτήν τήν δύναμιν, 
πού ένεργεί σύμφωνα με Ιδέας 
πού ύπάρχουν έκ τών προτέ
ρων, τήν συνειδητοποιεί εlς τάς 
πράξεις του, δταν ένεργη σύμ
φωνα με τά παραγγέλματα κα
νόνων πού πηγάζουν άπό τήν 
δημιουργικήν δύναμιν τού λό
γου. Αύτό τό στοιχείον τό έκ 

... , • , Ί των προτερων υπαρχον ειναι 
αύτός ό ήθικός νόμος. 

Λοιπόν ό ήθικός νόμος αfτία 
της βουλήσεως. Οϋτω δεν κα
ταργείται ό νόμος της αfτιότη
τος, με τήν διαφοράν δτι γίνε
ται μετατόπισις είς lΞνα τομέα 
καθαρώς νοητόν καi έλευθέρα 
εiναι ή βούλησις οχι μόνον δ
ταν κατορθώνΙJ ν' άποκτήσΙJ 
τήν άνεξαρτησίαν της άπό τόν 
κόσμον τών φυσικών αlτιατών 
άλλα έφόσον καi καθόσον δια
καθορίζεται άπό τόν ήθικόν νό
μον. Έάν τώρα ό ήθικός νόμος 
είς τόν όποίον ύποτάσσεται ή 
βούλησις ητο μία ξένη δύναμις, 
τότε ή βούλησις θά άπέκτα μεν 
τήν άνεξαρτησίαν της άπό τόν 
κόσμον τών φαινομένων, άλλ' 
ό άνθρωπος θά έγένετο δούλος 
μιας άλλης δυνάμεως. Ti σημα
σία έχει αν ή δύναμις αϋτη εύ
ρίσκεται εfς τόν νοητόν κό
σμον; Άλλ' ή δύναμις αϋτη δεν 
εiναι ξένη, εiναι δύναμις τού 
λόγου, εΤναι δύναμις αύτού τού 
άνθρώπου, ό όποίος οϋτω έμ-
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φανίζεται ώς νομοθετών. 'Ό
ποιος ύπακούει είς μίαν ξένην 
δύναμιν είναι δοϋλος της ξένης 
αύτης δυνάμεως, δποιος δμως 
ύπακούει είς τά κελεύσματα τά 
όποία ό ϊδιος θέτει έκείνος εί
ναι καi έλεύθερος. Αύτήν τήν 
έλευθερίαν όνομάζει ό Κάντ αί
τιότητα άπό έλευθερίαν. 

Άλλα καί αύτή ή ύψηλή ήθι
κή τοϋ Κάντ έδέχθη τά βέλη 
της κριτικής καi ίδιαιτέρως κα
τηγορήθη, δτι με τήν όνευ δ
ρων ύποταγήν τοϋ άνθρώπου 
είς τόν ήθικόν νόμον καταργεί
ται ή έννοια της άγωνιζομένης 
προσωπικότητος. 

Φρονώ δμως δτι ή πολεμική 
αϋτη θά είχε δικαίωσιν αν ό 
Κάντ έπεδίωκε νά έφαρμόσι;� 
τήν ήθικήν του είς όντα πού 
δεν θά είχαν νά άντιμετωπί
σουν τόν παράγοντα της ϋλης, 
με τά συνακόλουθα, όρμος καi 
πάθη, καi έπομένως θά ήκο
λούθουν τό κατηγορικόν της 
πρόσταγμα, διό.τι δεν θά ήδύ
vαντο νά πράξΌυν όλλως. 

Άλλα δια τούς όρθολογιστάς 
καi μάλιστα είς τήν συνέπειαν 
πού φθάνει ό όρθολογισμός με 
τόν Κάντ, ό όνθρωπος έχει 
ίδέας έξ άρχης νά άντιμετωπίσι;� 
τόν παράγοντα της ϋλης καi δεν 
θά ήδύνατο v' άναμετρηθ(J μα
ζύ της παρά άγωνιστικά καi συ
νεπώς καi είς τήν πλέον αυστη
ρή όρθολογική ήθική, ό αύτό
νομος καί τραγικός όνθρωπος 
δεν παύει νά σημειώνι;� τήν πο-

ρουσίαν του καi με τήν εϋρυν
σιν τοϋ χάσματος, ύλικοϋ καi 
πνευματικού, ούδαμοϋ εύρύνε
ται συγχρόνως καί τό άγωνιστι
κόν πνεύμα δια τήν γεφύρωσίν 
τοι;. 

Έάν θελήσωμεν νά μείνω
μεν πιστοί εlς τό δυαρχικόν 
δόγμα, είς τό δόγμα δηλ. πού 
πρεσβεύει δτι ύπάρχουν δηλα
δή δύο στοιχεία διάφορα στόν 
κόσμο, ή ϋλη καί τό πνεύμα, 
δεν ύπάρχει όλλη όδός άπ' αύ
τήν πού έχάραξεv n Πλάτων είς 
τήν άρχαιότητα καί έσυστημα
τοποίησεν με μεγαλυτέραν συ
νέπειαν ό Κάντ. Κατ' άνάγκην 
δε τότε θά δώσωμεν τά πρω
τεία είς τό πνεύμα καi θά όνο
μάσωμεν έλευθερίαν άκριβώς 
αύτήν τήν νίκην τού πνεύματος, 
πού έρχεται μέσα είς τήν καθα
ρότητά του νά διαμορφώσι;� με 
τά μέτρα του τήν όναρχίαν καi 
τήν άμορφίαν τοϋ ύλικοϋ κό
σμου. 
Τονίζω, ό λόγος μέσα είς τήν 
καθαρότητά του, διότι μόνον 
αύτός έχει τό προνόμιον νά μέ
νι;� πάντα ό ϊδιος, αίώνιος καί 
άναλλοίωτος, οϋτως ώστε μόνον 
αύτός, με τήν γενικότητα καi 
τήν καθολικότητα πού διαθέτει, 
θά ήδύνατο νά χρησιμεύσι;� ώς 
στήριγμα καi διά τήν ήθικήν 
τοϋ όνθρώπου ζωήν. "Αν ήθέ
λαμε νά λάβωμεν τό συναίσθη
μα ώς βάσιν τοϋ ήθικού βίου 
καί όχι άπλώς συνακόλουθον, 
ήθέλαμεν έκπέσι;� πάλιν είς τήν 
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όναρχίαν καi είς τόν ύποκειμε
νισμόν, δέν θά ύπηρχεν εν κοι
νόν μέτρον δια νά σταθμίσω
μεν την ηθικην καi την έλευθε
ρίαν τού όνθρώπου, διότι τό 
συναίσθημα είναι όπό μόνον 
του ρευστόν καi διαφέρει όπό 
της μιάς στιγμής είς την άλλην 
καi είς τό αύτό πρόσωπον όκό
μη. 

"Αν πάλιν ήθέλαμεν πρός 
στιγμην πιστεύσι;� είς ενα μηχα
νικόν ύλιστικόν έθισμόν πρέπει 
κατ' άνάγκην νά όρνηθώμεν καi 
όπό την πράξιν τού όνθρώπου 
πάν όξιολογικόν περιεχόμενον, 
καi νά την τοποθετήσωμεν έν
τός τών στενών πλαισίων μιάς 
σειράς ύλιστικών αίτιατών. 

Έγώ όρνούμαι μίαν τοιαύτην 
άποψιν, ή όποία θά έτοποθέτει 
τόν άνθρωπον είς την σφαίραν 
τού φυσιολογικού καi βιολογι
κού είναι. Ό άνθρωπος είναι δν 
πνευματικόν. 'Έχει συνείδησιν 
της έλευθερίας του, όλλά καi 
διαρκώς όγωνίζεται δια την 
όλοκλήρωσίν της. Συμβαίνει 
πλειστάκις ϋστερα όπό μίαν 
βιαίαν έσωτερικην σύγκρουσιν 
νά προκρίνι;� ό άνθρωπος ενα 
έντιμον θάνατόν του άπό μίαν 
άτιμον ζωην καi νά θυσιάσι;� είς 
ενα όνώτερον ίδανικόν την έγ
κόσμιον θητείαν του. 

Είς τό σημείον τούτο ή 
άναγκαιοκρατία με την παντο
κρατίαν τών ένστίκτων άδυνα
τεί νά δώσι;� μίαν άπάντησιν. Ti 
είναι έκείνο πού ώθεί τόν ον
θρωπον είς μίαν τοιαύτην χει-

ρονομίαν; Τό ζωϊκόν βασίλειον 
άγνοεί τό πνεύμα της θυσίας 
καi ούδέποτε άποτινάσσει την 
προστασίαν πυύ τού προσφέ
ρουν τά ένστικτα της αύτοσυν
τηρήσεως καi της διαιωνίσεως 
τού εϊδους. Δεν έχει συναίσθη
σιν της εύθύνης του, τού είναι 
άγνωστη ή συντριβη της μετα
νοίας καi ό ήθικός σπαραγμός, 
άλλ' οϋτε καi αίσθάνεται άλλην 
ίκανοποίησιν, έκτός έκείνης πού 
τού προσφέρουν τά ένστικτα 
καi μόνον ό άνθρωπος μέ την 
ύπέροχον διάνοιάν του, ή όποία 
τείνει νά όποκαλύψι;� δλα τά μυ
στικά της θείας προνοίας, όπο
τελεί έξαίρεσιν. 

Ό Τεκτονισμός δίδει πλήρη 
έλευθερίαν είς τούς όπαδούς 
του. Δεν έπιθυμεΤ ούδ' έπ' έλά
χιστον νά δεσμεύσι;� την σκέψιν 
τού όνθρώπου. Πρέπει δμως 
νά γνωρίζωμεν δτι καi οδτος 
όκολουθεί την θεωρίαν της αύ
τονομίας της βουλήσεως, ώς 
τούτο καταδεικνύεται έκ τών 
όρισμών πού δίδει περi της 
έλευθερίας καi περi της όρετης. 
Kai την μέν έλευθερίαν παρου
σιάζει ώς δύναμιν τού όνθρώ
που τού πp.:�:::ιν ι'j τού μη 
πράπειν σι

Γ
::;::�νως πρός την 

ίδίαν θέλησιν, την δέ άρετην 
ώς δύναμιν τού όνθρώπου τού 
πράπειν τό καλόν όπολύτως. 
'Έχων δ' ύπ' όψιν του όφ' ένός 
μεν την όντίδρασιν ή όποία 
Πμ:)έr:χεται όπό τά πάθη της 
ψυχης καi τάς τάσεις της σαρ
κός καi όφ' έτέρου την έπιρ-
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ροην την όποίαν όσκει ή γνώ
σις, καλει ήμός δπως σuνερχώ
μεθα ένταύθα διό νό χαλιναγω
γήσωμεν τό πάθη μας καi οϋτω 
άπερίσπαστοι νό χαλιναγωγή
σωμεν, όναζητήσωμεν καi 
άνεύρωμεν την άλήθειαν, έχον
τες προς καθοδήγησίν μας τός 
άρχος τός όποίας πρεσβεύει 
ουτος καi νό έπιτελέσωμεν έρ

γα όρετης καi προόδου, σuντε
λούντες καi ήμεις είς την τε-

λειοποίησιν ήμϊίJν τι:ίJν ίδίων καi 
της άνθρωπότητος έν γένει, διό 
νό έλθr:� έποχή κατά την όποίαν 
είς τον κόσμον νό μή ύπάρχr:� 
6νθρωπος χωρίς αξίαν καi νό 
έπικρατήσr:� μεταξύ δλων των 
άνθρώπων, άνεξαρτήτως φu
λης, θρησκεύματος γένους η 
καταγωγής ενα αϊσθημα άδελ
φωσύνης καi είρήνη καi άγάπη 
νό βασιλεύσr:� είς όλόκληρον 
την Οίκοuμένην. 
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ΒΑΣ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

·ο Μίθρας καi τα μυστήρια τού Μίθρα

Ό Μίθρας είναι ενας πανάρ
χαιος θεός, πού λατρεύονταν 
όπό την έποχη πού ol πρόγονοι 
των Περσών ηταν κοινοί με 
τούς προγόνους των 'Ινδών. 

Είς τiς Βέδες καi την Ζέντ 
Άβέστα οί ϋμνοι μνημόνευαν 
τό όνομά του καί, παρά τiς δια
φορές μεταξύ των δύο θεολογι
κών συστημάτων πού έξέφρα
ζαv τά ίερά αύτά βιβλία, ό 
Μίθρας των 'Ινδών καi ό 
Μίθρας των Περσών έχουν 
διατηρήσει τόσα πολλά δμοια 
σημεία, πού δεν μένει καμμιά 
αμφιβολία γιά την κοινή τους 
προέλευση. 

Kai ol δύο θρησκείες τόν 
θεωρούσαν σάν Θεό τού φω
τός καi έχθρό τού ψεύδους. 

Είς την Ζέντ Άβέστα είναι ό 
φορέας τού ούρανίου φωτός, 
καi ούράνιος σύζυγος της γονί
μου γης, πού μεσάζει συμβιβα
στικά μεταξύ των δύο αντιθέ
των στοιχείων τού καλού καi 
τού κακού, τά όποία άποτελούν 
την δυαρχία τού Ζωροαστρι
σμού. 

'Εμφανίζεται πpiv όπό την 
όνατολη τού Ήλίου στiς βρα
χώδεις κορυφές των βουνών 
καi κατά την ήμέρα διασχίζει τό 
στερέωμα μέσα στό αρμu του, 
πού τό σέρνουν τέσσαρα ό-

σπρα όλογα. 'Όταν έρθη ή νύ

κτα έξακολουθεί νά φωτίζη την 

γη με εvα άμυδρό φως. 
Είς τό Δ' μέρος της Ζέντ 

Άβέστα υπαρχει ϋμνος πού 
όναφέρεται στόν Μίθρα καi 
έκεί, μεταξύ όλλων, λέε1 καi τά 
έξης: «Ό άκοίμητος Μίθρας έ
χει 1 000 αύτιά καi 1 000 μάτια, 
άκούει δλα, βλέπει δλα, γνωρί
ζει δλα καi κανείς δεν μπορεί 
vά τόν έξαπατήση» (πρβλ. με 
'Άργον). 

Τόν έπικαλούσαν στους δρ
κους καi στην έκπλήρωση συμ
φωνιών καi ηταν ό τιμωρός 
των έπιόρκων. Γιά τόν λόγο αύ
τό καi έξ αίτίας τού μαχητικού 
χαρακτηρα του, σάν έχθρός 
των δυνάμεων τού σκότους, γί
νεται θεός των στρατιωτών. 

Ό Μίθρας είναι ό άφέvτης 
της γης, πού την κάνει γόνιμη 
καi είναι ή άγαθοεργη θεότητα 
πού φέρει την γαλήνη της συ
νειδήσεως, μαζi με την εύτυχία 
καi την άρμονία μεταξύ έκείνων 
πού τόν λατρεύουν. 

Πολεμάει όδιάκοπα τά πνεύ
ματα τού κακού καi όπό την κα
τοικία του στους ούρανούς 
άνακαλύπτει τούς έχθρούς του 
καi τούς καταστρέφει, ένώ συγ
χρόνως είναι πιστός καi δυνα
τός σύμμαχος των πιστών στiς 
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πολεμικές τους έπιχειρήσεις, 
κάνοντας τό δπλα τών έχθρών 
νό άστοχούν, έξασφαλίζοντας 
έτσι τή νίκη σέ έκείνους πού 
πιστεύουν στό καλό, πού τόν 
τιμούν καi πού τού προσφέ
ρουν σπονδές (άπό τήν Ζέντ 
Άβέστα). 

Τό 'Υπέρτατο "Ον, μέσω τού 
Μίθρα, καταστρέφει τούς δαί
μονες καi άκόμη καi ό Άχριμάν, 
τό πνεύμα τού κακού, τρέμει 
μπροστά στόν Μ ίθρα. 

Ό 'Αριμάν rϊ Άχριμόν στήν 
Ζωροαστρική θρησκεία ηταν τό 
στοιχείο τού κακού, πού ήταν 
άντίθετο στό στοιχείο τού κα

λού τού Ώρομάσδη. Ό 'Αριμάν 
κατοικεί στό σκοτάδι καi είναι 
έπi κεφαλής της στρατιός τών 
ντέβα (τών δαιμόνων πού είναι 
άντίπαλοι τών Άμισασπέντ = 
άθάνατοι, αγιοι). Οί Άμισασπέντ 
είναι εξη άφηρημένα πνεύματα, 
τών όποίων άρχηγός είναι ό 
Άχούρα Μάσδα rϊ Ώρομάσδης. 
Τό πνεύματα αύτό προστα
τεύουν τό οiκιακά ζώα, τό πύρ, 
τά μέταλλα, τήν γη, τά νερό καi 
τά φυτά. Είς αύτά τά πνεύματα 
ηταν άφιερωμένοι όρισμένοι 
μηνες, όρισμένες ημέρες της 
έβδομάδος καi όρισμένα όνθη. 

Ό Μίθρας υίοθετήθηκε στό 
θεολογικό σύστημα τού Ζω
ροαστρισμού, δπου πηρε μιά 
θέσι στή θεία ίεραρχία καί έγι
νε παντοδύναμος καi πανένδο
ξος. 

Παράλληλη μέ την λατρεία 
τού Μίθρα ηταν καi ή λατρεία 

της Άναχίτα ---c όσπιλος. Ή Έλ
ληνι κή της όνομασία ητον 
Άναiτις. Στήν άρχαία Περσική 
θρησκεία iΊταν θεά τού έρωτος 
καi της γονιμότητας. 

Ήταν δισυπόστατος, έχοντας 
αλλοτε μέν τή μορφή άσπίλου 
παρθένου καi όλλοτε μεγάλης 
έταίρας. 'Αποτελούσε μία απο 
τiς μορφές της μεγάλης θεότη
τας, ή όποία άπαντόται σέ δλες 
τiς Άνατολικές θρησκείες της 
άρχαιότητος. 

Ό 'Αρταξέρξης είχε στήσει 
άγάλματα της θεfic; Άναχίτα 
στiς διάφορες πρωτεύουσες, ο

πως στήν Βαβυλώνα, στήν Δα
μασκό, στiς Σάρδεις, στά Σού
σα, στό Έκβάτανα, στήν Περ
σέπολ1. 

Κατά τήν άκμή της Περσικής 
αύτοκρατορίας ή θρησκεία τού 
αύτοκράτορα καi όλόκληρης της 
άριστοκρατίας, πού τόν βοη
θούσε στήν διοίκησι της άχα
νούς αύτοκρατορίας, δέν περιο
ρίζονταν μόνο στiς λίγες Περσι
κές έπαρχίες, άλλα είχε έπεκτα
θεί καi στήν ύπόλοιπη χώρα. 

Στήν Βαβυλώνα, πού ηταv 
καi ή χειμερινή κατοικία τών 
βασιλέων, ηταν ή εδρα ένός 
πολυάριθμου Ιερατείου, τών 
Μάγων, οί όποίοι προϊσταντο 
τών όλλων Ιερέων. 

Ό αύτοκράτωρ είχε δώσει 
στόν κληρο γενικά μεγάλα προ
νόμια, παρ' δλα αύτά δμως ό 
κλήρος βρισκόταν κάτω όπό 
τήν έπίδραση τού πανίσχυρου 
Ιερατείου τώv «Μάγων» 
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Ή πλούσια θεολογία τών 
Χαλδαίων ύπερείχε άπό την 
πρωτόγονη Μασδαϊκή θρη
σκεία, άλλά αύτό δέν έμπόδισε 
τiς δύο αύτές θρησκείες νό 
συγχωνευθούν, καi έτσι ή 
Άναχίτα έξισώθηκε μέ την ISH
T AR πού ηταν προστάτις τού 
πλανήτη 'Αφροδίτη καi ό 
Μίθρας έγινε ό ηλιος. 

Σέ έπιγραφές τού Άρταξέρξη 
έπικαλείται μόνο ό Μίθρας μέ 
την Άναχίτα καi ηταν ό προ
στάτης τών Βασιλέων, πού 
τούς έφερνε τή νίκη. ΟΙ εύγε
νείς άκολουθούσαν τό παρά

δειγμα τών βασιλέων καi τό 
διάφορα θεοφόρα όνόματα εί
ναι μιό ένδειξις τού γενικού σε
βασμού πρός τόν θεό αύτό: 
Μιθρόδοτος, Μιθρόφιλος, Μι
θροκλης, Μιθριδάτης κλπ. 

Ή Μιθραϊκή θρησκεία ηταν 
θρησκεία στρατιωτών καi αύτό 
πιθανόν είναι ενας λόγος πού ό 
βαθμός αύτός είχε δοθη σέ μιά 
κατηγορία μεμυημένων. 

Οί θρησκείες πού άναφάνη
καν στους 'Ελληνιστικούς χρό
νους, της Κυβέλης, τού 'Άπιος, 
της 'Ίσιδας δπως καi τού 
Μίθρα, πού ηταν πολύ παλαιό
τερη, έπεκράτησε νό όνομάζον
ται μυστηριακές καi στiς μυστη
ριακές αύτές θρησκείες άνα
βιούν πανάρχαιες παραστάσεις 
πού συνδέονται μέ τό φαινόμε
να της έναλλαγης τού χειμώνα 
καi τού θέρους, της όνατολης 
καi της δύσεως τού ήλίου καi 

πού υποσχονται η προσδοκούν 
έξασφάλιση σωτηρίας καi όθα
νασίας. 

Τό Μιθραϊκό μυστήρια έχουν 
έντονη τήν έπίδραση της πρω
τόγονης μασδαϊκης θρησκείας, 
πού τήν διέπει ή όρχή της 
δυαρχίας καi άντιπαραβάλλει 
δύο όρχές, την άρχή τού άγα
θού, πού όντιπροσωπεύεται 
άπό τόν Ώρομάσδη καi τήν άρ
χrΊ τού πονηρού, πού έκπροσω
πεί ό Άχριμάν. 

Μεταξύ αύτών τών δύο θεο
τήτων γίνεται ενας όδιάκοπος 
όγών, τού όποίου σύμβολα εί
ναι τό φώς καi τό σκότος. Ή 
περσική έσχατολογία μάς λέει 
5τι ό άγώνας αύτός θό τελειώ
ση μέ τήν συντέλεια τών αfώ
νων καi μέ την τελική νίκη τού 
φωτός πάνω στό σκότος, δηλ. 
τού όγαθού πάνω στό πονηρό. 
Πρiν όπό τή νίκη θό προηγηθη 
κρίση καi όνάσταση νεκρών. 

ΟΙ σχέσεις μεταξύ 'Ανατολής 
καi Δύσεως δημιούργησαν τούς 
έξωτερικούς λόγους γιό τήν 
αίφνίδια καi γρήγορη διάδοση 
τών μυστηρίων τού Μίθρα στη 
Δύση. 

Τό Μιθραϊκό μνημεία άφθα
νουν άπό τiς όκτές τού Εύξεί
νου Πόντου μέχρι καi τό όρεινό 
της Σκωτίας καi τό όκρα της 
έρήμου της Σαχάρας. Στό βό
ρεια της Φραγκφούρτης βρέ
θηκαν 3 Μιθραϊκοi ναοί, καθώς 
έπίσης καi κοντό στην Βασιλεία 
('Ελβετία), στη Βόννη καi στην 
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Κολωνία, δπου βρέθηκαν σειρά 
όπό Μιθραϊκό μνημεια, πού μάς 
πείθουν πόσον είχε έξαπλωθει 
ή έπίδραση τού Μιθραϊσμού. 
ΟΙ έσωτερικοi λόγοι γιό την 
διάδοση τού Μιθραϊσμού δεν 
είναι ή διδασκαλία περί θεών, 
γιατί αύτή δεν διαφέρει όπό 
την διδασκαλία τών όλλων 
θρησκειών. Ή μεγάλη δύναμη 
τού Μιθραϊσμού μάλλον συνί
σταται στην δυαρχία πού όδη
γει στην αύστηρή ηθική, στην 
τελική προσδοκία καi την μεγά
λη τάση πρός τόν μονοθεϊσμό, 
τό όποια δλα αύτό προσδίνουν 
στά μυστήρια τού Μίθρα ενα 
Ιδιότυπο θέλγητρο. Έπεξετάθη
καν βαθμηδόν στην Εύρώπη 
καi διατηρήθηκαν έκει μέχρι 
τόν 4ov αίώνα μ.Χ. Ό KING 
γράφει δτι καi μετά τόν 4ov 
αίώνα ό Μιθραϊσμός διατηρή
θηκε σάν μόνιμη παράδοση 
στiς διάφορες μυστικές έταιρίες 
τού Μεσαίωνα. 

Οί πηγές γύρω άπό τό 
Μιθραϊκά μυστήρια δυστυχώς 
είναι πολύ λίγες. Πληροφορίες 
μάς δίνουν ό Πορφύριος, ό 'Ιε
ρώνυμος, ό Τερτιλλιανός καi 
μερικοί όλλοι, καi δπως είναι 
φυσικό έχουμε μιά πολύ άμυ
δρή ίδέα γι· αύτά. 

Βαρβαρικές λέξεις, άκατάλη
πτες γιά τούς αμύητους, ήταν 
διασκορπισμένες στά διάφορα 
Ιερά κείμενα καi έτόνωναν τόν 

σεβασμό τών πιστών. 
Oi Μάγοι (τά μέλη τού iερα

τείου τών Περσών) είχαν ενα 

μεγάλο σεβασμό πρός τiς πα
ραδόσεις της λατρείας των καi 
ό σεβασμός αύτός διατηρήθηκε 
αμετάβλητος καi όπό τούς Λατί
νους διαδόχους των. 

Πρiν δμως προχωρήσωμε 
στην περιγραφή τών μυστη
ρίων τού Μίθρα ας ρίξωμε εvα 
πολύ γρήγορο βλέμμα στους 
μύθους τών γύρω, άπό τούς 
όποίους περιστρέφονται τά 
μυστήρια του. 

Κατά τήν θωλογία τών Μά
γων τό φώς ποι) καταυγάζει 
όπό τόν ούράνιο θόλο είναι ό ϊ
διος ό Μίθρας. Στην μυθολογία 
ό ούράνιος θόλος συμβολίζεται 
άπό ενα βράχο καi όπό μέσα 
άπό τά σπλάχνα του όναπηδά ό 
Μίθρcς, γι' αύτό καi όνομάστη
κε«Θεός έκ πέτρας». 

Ό Μίθρας γεννιέται κοντά 
στiς όχθες ένός ποταμού ιϊ κά
τω άπό την σκιά ένός δένδρου, 
παριστάνεται δέ φορώντας 
φρυγικό σκούφο καi κρατώντας 
στά χέρια του εvα μαχαίρι καi 
μία δάδα. 

Oi ποιμένες ήσαν οί μόνοι 
θεατοί στην γέννηση τού 
Μίθρα, ό όποιος όμέσως αρχί
ζει εναν άγώνα έναντίον τοϋ 
· Ηλίου, τόν όποιον καi νικά, τόν
κάνει σύμμαχό του, καi ό 'Ήλιος
τόν στεφανώνει σά νικητή.

Ή πάλη πρός τόν ταύρο 
άκολουθει την πάλη πρός τόν 
'Ήλιο. 

Ό Ταύρος είναι τό πρώτο 
κατασκεύασμα τού Ώρομάσδη 
καi ή σημαντική θέση τσυ στη 
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μυθολογία έξηγείται άπό την 

μεγάλη χρησιμότητα τού ταύ
ρου στους άνθρώπους. 

Ό ταύρος συλλαμβάνεται 
άπό τόν Μίθρα μέ την βοήθεια 
τού ήλίου καi μεταφέρεται σέ 
ενα σπήλαιο άπό τό όποίον 
δραπετεύει. Ό 'Ήλιος μέ τόν 
κόρακα άναγγέλει στόν Μίθρα 
την δραπέτευση τού ταύρου. Ό 
Μίθρας συλλαμβάνει πάλι τόν 
ταύρο καi μέ τή βοήθεια τού 
ήλίου τόν θανατώνει. 

Άπό τό σώμα τώρα τού ταύ
ρου γεννιούνται τά φυτά (δπως 
είς τήν τέχνη ή ούρα τού ταύ
ρου καταλήγει μέ στάχυ), παρά 
τiς προσπάθειες τών ζώων τού 
πονηρού (τού σκορπιού καi τού 
όφεως). Ή σελήνη συλλέγει τό 
σπέρμα τού ταύρου γιά νά γεν
νηθούν άπ" αύτό τά διάφορα 
ζώα της γης. Ή ψυχή τού ταύ
ρου άνεβαίνει στόν ούρανό, δ
που καi παραμένει σάν θεότητα 
καi προστατεύει τiς άγέλες. 

'Όμως ό Άχριμάν, φέροντας 
βαρέως τή δημιουργία, άποφα
σίζει νά καταστρέψει τό άν
θρώπινο γένος, τού όποίου φύ
λακας καi προστάτης είχε όρι
σθη ό Μίθρας. 

Ό Άχριμάν έξαπολύει έναν
τίον τών άνθρώπων πολλές 
πληγές, μέ πρώτη την ξηρασία. 
Ό Μίθρας δμως προμηθεύει 
νερό στό άνθρώπινο γένος, 
τρυπώντας μέ βέλος την πέτρα 
(ό ούράνιος τοξότης). 

Σάν δεύτερη πληγή ό Άχρι
μάν φέρνει τόν κατακλυσμό, ό 

Μίθρας δμως, μέ τή βοήθεια 
τού ηλιου, έξουδετερώνει αύτή 
την πληγή, συμβουλεύοντας 
τούς άνθρώπους νά ναυπηγή
σουν πλοίο, μέ τό όποίο σώ
ζονται. 

Ό Μίθρας τέλος σώζει τούς 
άνθρώπους καi άπό την τρίτη 
πληγή της φωτιάς, την όποία ό 
θεός τού πονηρού έχει ρίξει 
στό άνθρώπινο γένος καi έτσι 
οί άγώνες τού Μίθρα πάνω 
στην γη τελειώνουν. 

Σάν έπιστέγμασμα αύτών 
τών άγώνων γίνεται μαζύ μέ 
τόν ηλιο ενα κοινό δείπνο καi 
σάν άνάμνηση τούτου γίνεται 
μιό παραπλήσια τελετή ατά 
Μιθραϊκά μυστήρια. 

Στή Γιουγκοσλαυία άνεκαλύ
φθηκε ενα άνάγλυφο, στό 
όποίο φαίνεται καθαρό ή τελε
τή τού δείπνου. 

Μετά τό δείπνο άκολουθεί 
θριαμβευτική όνοδος στόν ού
ρανό μέ τό δρμα τού Ήλίου. 

'Όλα αύτό μάς δείχνουν τή 
μεγάλη θέση πού είχε ό ταυρο
κτόνος θεός στην Μιθραϊκή λα
τρεία. ό όποίος είναι ό δημιουρ
γός της ζωης, πού μετέχει στην 
θεία παντοδυναμία καi είναι ό 
συνεχιστής τού άγώνος πού πι
στεύεται δτι γίνεται στους ού
ρανούς μεταξύ τού καλού καi 
τού κακού. Ό Μίθρας είναι άρ
χηγός τών δυνάμεων τού κα
λού γι· αύτό καi όνομάζεται καi

αρχάγγελος. · Η πάλη αύτή με
ταξύ τού καλού καi τού κακού 
στους ούρανούς γίνεται καi 



1983 ΜΙΘΡΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΙΘΡΑ 383 

στην γη, στiς καρδιές τών όν- 6δηγοCισε στους όπλανείς 
θρώπων. 

Εiς τό Μυστήρια του Μίθρα 
tva Ιερό σπήλαιο, πού έσυμβό
λιζε τή δημιουργία, έχρησίμευε 
γιό τήν ύποδοχή τών ύποψη
φίων. Μέσα στό σπήλαιο ύπηρ
χε ενας θρόνος γιό τόν Πατέρα 
της Δημιουργίας καi κοντό στό 
σημείο της έαρινης iσημερίας. 
Τό βόρειο τμημα του κόσμου η
ταν στό δεξιό μέρος του θρό
νου καi τό νότιο τμημα στό άρι
στερό μέρος (Α. ΡΙ ΚΕ <<"Ηθική 
καi Δόγμα» σελ. 413). 

Ό Πορφύριος άναφέρει δτι 
ό Μίθρας προήδρευε στiς iση
μερίες, κρατώντας ξίφος καi κα
θισμένος σέ ταCιρο, πού είναι 
τό συμβολικό ζώο της δημιουρ
γίας. 

ΟΙ ίσημερίες ησαν ol πύλες 
μέσα όπό τiς 6ποίες περνοCισαν 
ol ψυχές μεταξύ του ήμισφαι
ρίου του Φωτός καi του ήμι
σφαιρίου του Σκότους. 

Τό σπήλαιο έσυμβόλιζε έπί
σης τiς έπτά πλανητικές σφαί
ρες, μέσα όπό τiς 6ποίες πρέπει 
νό περάσουν ol ψυχές κατεβαί
νοντας άπό τόν Ουρανό γιά νά 
ένσαρκωθοCιν στή Γη. 

Ό Κέλσος μας λέει δτι στά 

Μυστήρια του Μίθρα ή διάβα

ση αύτή μέσα άπό τούς πλανη

τες έγίνονταν μέ μιά κλίμακα 

άπό τή Γη στόν Ούρανό, χωρι

σμένη σέ έπτά τμήματα, καθ' ε

να άπό τά 6ποία είχε μιά πύλη. 

Στήν κορυφή μιά όγδοη πύλη 

άστέρες. 
Συμπληρώνει λέγοντας δτι ή 

πρώτη πύλη ηταν του Κρόνου 
άnό μόλυβδο, ή δεύτερη της 
'Αφροδίτης άπό λευκοσίδηρο, ή 
τρίτη του Δία άπό όρείχαλκο, ή 
τέταρτη του Έρμη άπό σίδερο, 

ri πέμπτη του 'Άρη όπό χαλκό, 
ή εκτη της Σελήνης όπό όργυρο 
καi ή εβδομη του 'Ήλιου όπό 
χρυσό. 

Ό Πορφύριος μας πληροφο
ρεί δτι δέv ύπάρχει καμμία όμ
φιβολία δτι ύπηρχε σχέσις με
ταξύ της Ιερης έπιστήμης τών 
μυστηρίων καi της άρχαίας 
άστρολογίας καi δτι τό μυστή
ρια έδίδασκαν στόν ύηοψήφιο, 
μέ τήν βοήθεια τών συμβόλων, 
δτι άόρατες καi πανίσχυρες δυ
νάμεις κινοCιν τό σύμπαν. 

Στά μυστήρια του Μίθρα 
θρηνοCισαν τόν θάνατο του 
θεοCι καi ή άνάστασή του έορ
τάζονταν μέ έκδηλώσεις μεγά
λης χαράς. Στiς 25 Δεκεμβρίου 
rϊ τήν όγδοη ήμέρα πρiν όπό τiς 
καλένδες του 'Ιανουαρίου έορ
τάζονταν ή γέννησή του. 'Όλοι 
ξέρομε δτι κατά τήν μεγαλύτε
ρη νύκτα του χρόνου δηλ. 22-
24 Δεκεμβρίου στό χειμερινό 
ήλιοστάσιο γεννήθηκαν δλοι οί 
σωτηρες της άνθρωπότητος, ή 
δέ ήμέρα αύτή ητον ή μεγάλη 
έορτή στήν θρησκεία τών Μά
γων. 

'Ανάλογα μέ τούς μύθους 
καi τή θεολογία του Μίθρα εί-
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ναι καi τό μυστήριά του. Δυ
στυχώς δμως, δπως είναι γνω
στό, ol γνώσεις πάνω σ' αύτό 
είναι πολύ άτελείς καi δεν έχει 
διασωθη τίποτε άπό τό τυπικό 
της μυήσεως η τών έορτών. 

Πολλά έχουν λεχθη κατά 
τούς άρχαίους καi τούς νεώτε
ρους χρόνους σε μιό προσπά
θεια έρεύνης αύτών τών μυ
στηρίων. ΟΙ διάφοροι έρευνη
ταi πιστεύουν δτι κάποια σχέση 
ύπάρχει μεταξύ τών μυστηρίων 
καi τού ζωδιακού κύκλου, άπό 
την έντονη έπίδραση της 
άστρολογίας πάνω στόν 
Μιθραϊσμό. 

Καθώς άνεβαίνωμε τούς 
αίώνες, πρός την προϊστορικη 
περίοδο, όδηγούμεθα στό συμ
πέρασμα δτι θό πρόκειται γιό 
κατάλοιπα τών πρωτογενών 
θρησκειών, Ιδιαίτερα δε τού 
τοτεμισμού, δπου γίνέται άνα
φορό στην ταύτιση τού μύστου 
μέ τό όνομα καi τη μορφη τού 
θεού. 

Τό όνόματα της άρκτου, τού 
πώλου, τού ταύρου καi άλλα 
παρόμοια συναντώνται σε διά
φορες θρησκευτικές τελετές 
καi μυθολογίες στην 'Ελλάδα 
(αί άρκτοι της Βραυρώνος), 
στην Έγγυς "Ανατολη καi άλ
λού. 

Στό πάνθεο τών Αfγυπτια
κών θεοτήτων συναντούμε 
πολλές θεότητες πού έχουν κε
φαλές άπό τό ζωϊκό βασίλειο. 
Ό Λεοντοκέφαλος Κρόνος, πού 
είναι ή ένσάρκωση τού Χρό-

νου, ύποκατέστησε τούς λέον
τες πού έλάτρευαν ol πρόδρο
μοι τών Μιθραϊστών, καθώς 
έπίσης καi τό προσωπεία, πού 
φορούσαν οί Ρωμαίοι κατά τiς 
διάφορες μυστηριακές τελετές, 
ηταν ύποκατάστατα τών δερμά
των τών ζώων πού φορούσαν 
οί βάρβαροι πρόγονοί των, πι
στεύοντας έτσι δτι έρχονταν σε 
έπικοινωνία με τό τερατόμορφα 
είδωλα πού έλάτρευαν. 

Άπό ενα κείμενο τού Άγ. 
Ίερωνύμου πληροφορούμεθα 
δτι ύπηρχαν έπτό βαθμοί μυή
σεως καi δτι ό ύποψήφιος έ
παιρνε διαδοχικό τό έξης όνό
ματα η «βαθμούς»: Κόραξ, κρύ
φιος, στρατιώτης, λέων, Πέρ
σης, ήλιόδρομος, πατήρ. 

ΟΙ περίεργες αύτές όνομα
σίες δεν ηταν τυχαίες, γιατί σε 
όρισμένες περιπτώσεις, ol συμ
μετέχοντες στiς τελετές μυή
σεως, φορούσαν χιτώνες καi 
προσωπίδες άντίστοιχες πρός 
τό όνόματα τών διαφόρων 
βαθμών. 

Στη Γιουγκοσλαυία άνεσκά
φη ενα άνάγλυφο, δπου φαί
νονται καθαρό τό πρόσωπα νό 
φορούν όλόκληρη κεφαλη 
ζώου, στρατιώτη καi Πέρση. 

ΟΙ έπτό βαθμοί μυήσεως, 
τούς όποίους έπρεπε νό περά
ση ό ύποψήφιος, γιό νό άπο
κτήση σοφία καi όγνότητα, ταυ
τίζονται με τiς έπτό πλανητικές 
σφαίρες, πού ή ψυχη πρέπει νό 
περάση γιό νό φθάση στην κα
τοικία τών εύλογημένων. 
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Τά όνόματα τών διαφόρων 
βαθμών έχουν σχέση μέ τόν 
μύθο η τiς Ιδιότητες του Μίθρα 
καi είναι δυνατόν νά έρμηνευ
θουν σχετικά εϋκολα. Γιά τόν 
βαθμό του κόρακος ξέρουμε 
άπό την μυθολογία οτι ηταν 
ύπηρέτης του ήλίου. 

Ό κρύφιος όνομάζεται έτσι 
γιατί, κατά τόν Τερτυλλιανό, εί
χε κάλυμμα στό κεφάλι καi η
ταν άθέατος στους παρισταμέ
νους. 'Η αποκάλυψις του προ
σώπου του έγίνετο σέ Ιδιαίτερη 
σοβαρή καi Ιεροπρεπή τελετή. 
Ό 3ος βαθμός του στρατιώτου 
έπηρε τό όνομα πιθανόν έπειδή 
6 Μίθρας ηταν πολεμικός θεός. 

'Όσοι είχαν τόν 4ο βαθμό 
του Λέοντος φορουσαν δέρμα 
λέοντος καi άργότερα προσω
πείο μέ κεφαλή λέοντος καί. 
κατά τόν Αύγουστϊνο. οσοι εί
χαν αύτόν τόν βαθμό, έμιμουν
το κατά τiς διάφορες τελετές 
τούς βρυχυθμούς τών λεόντων, 
καi δσοι είχαν τόν βαθμό του 
κόρακας είχαν στά χέρια των 
πτέρυγες, τiς όποϊες κουνουσαν 
καi έμιμουν,ο συγχρόνως τούς 
κρωγμούς τών κοράκων. 

ΟΙ 7 βαθμοί διεκρίνοντο σέ 
δύο κατηγορίες. Ή πρώτη πε
ριελάμβανε τούς τρεϊς πρώτους 
βαθμούς καi ή δεύτερη τούς 
ύπολοίπους τέσσερις, πού άπο
τελουσαν τούς πραγματικούς 
βαθμούς καi λέγον,αν <<μετέ

χοντες». Ό δέ 4ος βαθμός του 
«Λέοντος» φαίνεται δτι ηταν 
κάπως σημαντικός, γιατί άναφέ-

ρεται συχνότερα όπό οlονδήπο
τε όλλον βαθμό. 

Ό στρατιώτης ηταν μέλος 
του Ίερου Στρατου του άκατα
νίκητου θεου, 6 όποϊος, κατά 
την μυθολογία, κατηύθυνε τόν 
πόλεμο κατά τών δυνάμεων 
του κακου. 

Τό έθιμο της 'Ανατολής, νό 
φορουν τόν φρύγιο σκουφο, 
καθιερώθηκε καi στόν Μίθραν, 
ό όποϊος είχε ταυτισθη μέ τόν 
'Ήλιο. οί ύπηρέται του όποίου 
όνομάζονταν «ήλιοδρόμοι». 

Άπό κάποιο κείμενο του 
Πορφυρίου βγαίνει τό συμπέ
ρασμα δτι αύτοi πού είχαν τούς 
τρεϊς πρώτους βuθμούς δέν εί
χαν τό δικαίωμα συμμετοχής 
στό μυστήρια. 

Τέλος στην κορυφή της Ιε
ραρχίας ήσαν οί πατέρες, πού 
προισταντο στiς Ιερές τελετές. 

Ό έπί κεφαλής τtΑ>ν πατέρων 
είχε τό όνομα «Πατήρ Πατέ
ρων» καi στό Λατινικά «Pater 
Patrum», γιό νό δοθη έτσι έπί
σημος Ιερατικός τίτλος σέ τάγ
μα πού εΤχε γίνη Ρωμαϊκό. 

Ό τίτλος αύτός ηταν ίσόβιος 
καi διατηρουσε μέχρι θανάτου 
την διεύθυνση του λατρευτικου 
τάγματος. Τό όνομα «Πατήρ» 
εΤχε δοθη γιό νό δείξουν τό σε
βασμό καi την άγάπη πού είχαν 
τα μέλη στόν Πατέρα καi μετα
ξύ τους άπεκαλουντο άδελφοί, 
γιατί έπρεπε νό τούς διακρίνη 
άμοιβαία άγάπ� 

Στους μικρούς βαθμούς έγί
νοντο δεκτό καί παιδιά, άλλα 
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δεν είναι γνωστό έάν oi μικροί 
αύτοi νεόφυτοι παρέμεναν σέ 
κανένα βαθμό γιά όρισμένο 
χρονικό διάστημα. 

Oi «Πατέρες» ησαν έκείνοι 
πού έκριναν καi άπεφάσιζαν 
πότε ό ύποψήφιος ηταν ετοιμος 
νά μυηθη σέ άνώτερο βαθμό. 

Ή τελετή της μυήσεως είχε 
τή μορφή Ιερού μυστηρίου, λό
Υ½J τού περιεχομένου τού δρ
κου πού έδινε ό ύποψήφιος καi 
πού μπορεί νά συγκριθη μέ τόν 
δρκο πού έδιναν oi στρατολο
γούμενοι στό στρατό. Ό ύπο
ψήφιος άνελάμβανε τήν ύπο
χρέωση νά μην άποκαλύψει σέ 
κανέναν τίποτε άπ' δ,τι όκουε η 
έβλεπε. 'Όταν ό ύποψήφιος έ
παιρνε τό βαθμό τού «στρατιώ
του» έπαιρνε ενα στέμμα πάνω 
σέ ξίφος, τό όποίον ό ύποψή
φιος άπωθούσε μέ τό χέρι του 
λέγοντας δτι ό Μίθρας είναι τό 
μόνον στέμμα του. 

Ό «στρατιώτης» ποτέ δεν 
φορούσε στέμμα, έστω καi όν 
τού είχε άπονεμηθη σάν στρα
τιωτική τιμή, λέγοντας σ· αύτόν 
πού τού άπένειμε τό στέμμα δτι 
αύτό άνήκει στόν θεό του, δηλ. 
στόν άήπητο θεό. 

ΟΙ διάφοροι νεόφοιτοι περ
νούσαν άπό έπανειλημμένες 
καθάρσεις oi όποίες, άνάλογα 
μέ τόν βαθμό, έκυμαίνονταν 
μεταξύ ένός όπλού ραντίσματος 
μέχρι όλόκληρου βαπτίσματος, 
δπως γίνονταν στην λατρεία 
της 'Ί σιδος. 

Ή μύηση στό βαθμό τού 
Λέοντος είχε καi αύτή καθάρ
σεις, άλλα έπειδή ό Λέων ηταν 
τό σύμβολο τού Πυρός ποτέ 
δεν έγίνετο κάθαρση μέ νερό, 
τό όποίο είναι στοιχείο έχθρικό 
πρός τό Πύρ. Γιά νά προστα
τευθη λοιπόν ό ύπό μύηση άπό 
τiς έπιδράσεις τών δυνάμεων 
τού κακού, στiς παλάμες τού 
ύποψηφίου έχυναν μέλι γιατi 
έπίστευαν δτι τό μέλι παρήγετο 
κάτω άπό την έπίδραση της Σε
λήνης καi δτι ηταν ή τροφή τών 
εύλογημένων. 

Ό Τερτυλιανός λέει δτι στην 
Μασδαϊκή λειτουργία ό δοκιμα
στής άφιέρωνε «άρτον καi ϋ
δωρ» καi έκανε μίγμα μέ τόν 
χυμό τού ΗΑΜΟΑ, ένός φρού
του πού έβγαζε ενα μεθυστικό 
χυμό. Τό μίγμα αύτό καταλύον
ταν κατά τή διάρκεια της τελε
τής. Ή τελετή αύτή διατηρήθη
κε καi στiς Μιθραϊκές μυήσεις, 
δπου, κατά τόν Πορφύριο, άντi 
τού χυμού ΗΑΜΟΑ έριχναν οί
νο. 

'Ένα κύπελλο μέ νερό, στό 
όποίο προσέθεταν καi οίνο, 
έτοποθετεhο έμπρός άπό τόν 
νεόφυτο μαζύ μέ όρτο. Ή 
άφιέρωση αύτή συγκρίνεται 
άπό τούς άπολογιστάς μέ την 
εύχαριστία τού Μυστικού Δεί
πνου. 

Είναι πιθανόν δτι στην τελε
τή αύτή έλάμβαναν μέρος μό
νον έκείνοι πού είχαν μυηθη 
στόν βαθμό τού «Λέοντος» καi



1983 ΜΙΘΡΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΙΘΡΑ 387 

γι' αύτό τόν λόγο όνομάζονταν 
«μετέχοντες». 

Άπό τό περιεχόμενο τοϋ κυ
πέλλου αύτης της μυστηριακής 
τελετής άνέμεναν ύπερφυσικά 
αποτελέσματα, γιατί έπίστευαν 
δτι 6 οϊνος όχι μόνο έδινε σω
ματική ζωτικότητα, ύλικό πλοϋ
το, σοφία καi τή δύναμη νά κα
ταπολεμοϋν τό κακό, όλλά δτι 
καί διήγειρε σέ μυστικοπαθή ε
νωση μέ τό θεϊον καί προπαρα
σκεύαζε πρός την όθανασία καί 
μακαριότητα. 

"Αν πιστέψωμε αυτα πού 
λέει 6 Αύγουστϊνος (πού έζησε 
τόν Δ' μ.Χ. αίώνα) 6 νεόφυτος 
είχε καλυμμένα τά μάτια του μέ 
ενα πυκνό πέπλο καi τά χέρια 

του δεμένα στην πλάτη του, καί 
ηταν ύποχρεωμένος κατά την 
διάρκεια της μύησής του νά πη
δήση πάνω άπό χαντάκι γεμάτο 
νερό, καί συνεχίζει λέγοντας ο
τι αύτές ol δοκιμασίες είχαν 
σκοπό νά έντυπωσιάσουν τόν 
μυούμενο χωρίς νά είναι ol ϊ
διες καί τόσο τρομερές. 

Δυστυχώς δέν είναι δυνατόν 
νά λεχθοϋν περισσότερα πάνω 
στά μυστήρια τοϋ Μίθρα, γιατί 
δέν ύπάρχουν στοιχεϊα. 'Εκ
φράζομε δμως την εύχrΊ δπως 
ή άρχαιολογική σκαπάνη όνα
σκάψη ύλικό, πού θά βοηθήση 
νά σηκωθη 6 πυκνός πέπλος 
πού σήμερα καλύπτει τίς μυ
στηριακές αύτές τελετές. 
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· Αθάνατα CΟμηρικά 'ΊΞπη 
Έπιλογη άπό την 'Ιλιάδα 

1983 

0 555 Ώς δ' δτ' έν ούρανψ άστρα φαεινην άμφi σελήνην 

φαίνετ· άριπρεπέα, δτε τ· έπλετο νήνεμος αίθήρ· 

εκ τ· έφανεν πόσοι σκοπιαi καi πρώονες άκροι 

καi νάπαι· ούρανόθεν δ' άρ' ύπερράγη άσπετος αί-
θήρ, 

πάντα δέ εϊδεται άστρα, γένηθε δέ τε φρένα ποιμήν· 
τόσσα μεσηγύ νεών ήδέ Ξάνθοιο ροάων 
Τρώων καιόντων πυρό φαίνετο Ίλιόθι πρό. 

4 Ώς δ' άνεμοι δύο πόντον ορινετον ίχθυόεντα, 
Βορέης καi Ζέφυρος, τώ τε Θρόκηθεν άητον, 
έλθόντ' έξαπίνης άμυδις δέ τε κϋμα κελαινόν 
κορθύεται, πολλόν δέ παρέξ αλα φϋκος έχευεν· 

ώς έδαίζετο θυμός ένi στήθεσσιν 'Αχαιών. 

63 Άφρήτωρ άθέμιστος άνέστιός έστιν έκείνος 
δς πολέμου έραται έπιδημίου όκρυόεντος. 
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Μετάφραση 
(Ίάκ. Πολυλάς, Άλέξ. Πάλλης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής) 

Άλέξ. Πάλλης: 

Πώς τ· όστρα άπάνου όλόλαμπρα, μέ τό λευκό φεγγάρ1 

στή μέση τους, φωτοβολουν σάν τύχε� καλοσύνη, 

κ1· ολες οί ράχες φαίνουντω, κοi χαίρετα1 ό τσοπάνης 

τόσες των πλοίων μεταξύ καi των νερών του Ξάνθου 

φωτ1ές θαρρουσες π όναψαν μττροστά στό κάστρο ol ΤριJ.Jες. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Πώς στο λαμπρό φεγγάρι όλόγυρα, ψηλά στά ουρανιο, τ οστρο 

στράφτουν όλόφωτο, κι· άπόνεμος κρατιέται όλουθε ό αίθέρας, 

κοi γύρα οί βίγλες ολες φαίνουνται, τ' άκρόκορφα, οί λαγκόδε_ς. 

κ1 άπό τά ούράν1α κάτω άπέραντος άνοίγε1 ξάφνου ό αίθέρας, 

κι ώς δλα βγαίνουν τ· όστρα, εύφράθηκε βαθιά ό βοσκός στά 
φρένα 

τότες φωτιές οί Τρώες φεγγόβολες στο κάστρο όμπρός άνάβαν, 

άνομεσός στά πλο'iα τ· άργίτ1κα καi στά νερά του Ξάνθου. 

Άλέξ. Πάλλης: 

Πώς ψαροθρόφα θάλασσα διό άνέμο1 άντάμα δέρνουν, 

ό ζέφυρος μέ τό βορια, δμα αξοφνα πλακώσουν 

μέσα άπ' τή Θράκη, καi μέ μ1άς τό μελανό της κυμα 

θερ1έβε1 κι' όξω άπ' τό γιαλό πετάει σωρό τά φύκ1α· 

νά πώς παρόδερνε ή ψυχή στων Άχαιων τά στήθια. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Μαζί δυο άνέμο1 πώς ξεσήκωσαν φυσώντας άπ' τή Θράκn, 
πονέντες και f3ορ1άς, τό πέλαγο τό ψοροθρόφο, ξάφνοι• 

χψώντας πάνω του, καi γρήγορο μουρίζοντος τό κύμα 

πυργώθη, καi σωρός στο1βάχτηκαν στο όκρόγιολο τά φύκ10· 

παρόμοια κ1 ή καρδ1ά σπαράζουντον στων Άχαιών τά στήθη. 

Ίάκ. Πολυλας: 

Νόμον δέν εχε1 οϋτε φυλήν, άλλ' οϋτε έστiον εχει 

πού τον έμφύλ1ον πόλεμον, τον 6γρ1ον, όγοπάε�. 

Ν. Καζαντζάκης - Ίω. Κακρ1δης: 

'Άσογος, ασπιτος, παράνομος, πού χαίρεται αν ξεσπάσε1 

σέ φίλους καi δικούς όνάμεσα ξεφρεν1ασμένη άμάχη. 
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1 1 58 Δμηθήτω - Άίδης τοι άμείλιχος ήδ' άδάμαστος 

τοϋνεκα καί τε βροτοϊσι θεών έχθιστος άπάντων-

1 712 Kai τότε δή σπείσαντες έβαν κλισίηνδε εκαστος, 

ένθα δε κοιμήσαντο καi ϋπνου δώρον ελοντο. 

Κ 5 Ώς δ' οτ· αν άστράπτr:� πόσις 'Ήρης ήυκόμοιο, 

τεύχων η πολύν όμβρον άθέσφατον ήε χάλαζαν 

η νιφετόν, δτε περ τε χιών έπάλυνεν άρούρας, 

ήε ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοϊο, 

ώς πυκίν' έν στήθεσσιν άνεστενάχιζ' 'Αγαμέμνων 

νειόθεν έκ κραδίης, τρομέοντο δε οί φρένες έντός. 

Λ 'Ηώς δ' έκ λεχέων παρ· άγαυοϋ Τιθωνοϊο 

όρνυθ' . Ί'ν' άθανάτοισι φόως φέροι ήδε βροτοϊσι· 
Ζεύς δ' 'Έριδα προίαλλε θοός έπi νηας 'Αχαιών 

άργαλέην, πολέμοιο τέρας μετά χερσiν έχουσαν. 
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Άλέξ. Πάλλης: 

'Ένας, ό 'Άδης, μέρωση δέν ξέρει η rτερ1κάλ1α, 
γιά όφτό κι· άrτ' δλοuς τούς θεούς rτιό τόν μισοCιν στόν κόσμο. 

Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδης: 
Ό 'Άδης μονάχα μένει άμέρωτος κι άλύγιστος, γιά τουτο 
rτιότερο όrτ' δλοuς τούς άθάνατοuς του ·χουν οί άνθρωποι άμάχη. 

Ίάκ. Πολυλας: 
Kai άφου σnονδίσαν πήγαινε καθείς είς τήν σκηνήν του 
κι' έκεί του ϋπνοu έχάρηκαν τό δώρον nλαγ1ασμένο1. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Kai τότες στάζουν καi σκορrτουν τριγύρω στά καλύβια, 
κι· έκεί πλαγιάζοuν, μιά σταλιά τόν ϋπνο νά χαρουνε. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Πως ρι1χνε1 όστραrτομrτούμnοuνα ό βροντολάλος 6ντρας 
της 'Ήρας, φτιάνοντας βροχι1 καi δυνατό χαλάζι, 
η χιόν, δταν οί έξοχές τριγύρω άσπρολογανε, 
η κάπου στόμα όρπαχτικό φαρμακερου πολέμου· 
έτσι πυκνά του στέναζαν τά στήθια άn' της καρδιας του 
τό βάθος, καi τcΊ σπλάχνα έντός του θέριζε ή τρομάρα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Της 'Ήρας rτώς της ώριοπλέξοuδης τό ταίρι ξάφνου όστράφτει, 
τρανή νεροnοντι1 σuντάζοντας νά ρίξει γιά χαλάζι 
γιά καί χιονιά, σάν κοuκοuλώνοuνται μέ χιόνι τά χωράφια, 
γιά καί φρικτό μηνώντας rτόλεμο, πού τρώει καi δέ χορταίνει· 
δμοια στο στήθια του ό 'Αγαμέμνονας συχνά πυκνά έβογγουσε 
άn' της καρδιας τά βάθη, κι ετρ[μαν τό σωθικά του μέσα. 

Ίάκ. Πολuλας: 
Του γέρου άφήνει ΤιθωνοCι τό πλάγ' ή χρυσωμένη 

Ήώς νό φέρr:� των θεών τό φως καi των άνθρώπων·

κι έστελνε ό Ζεύς τήν 'Έριδα στων 'Αχαιών τό πλοία

ΚΙ ειχε στό χέρι τό φρικτό σημάδι του πολέμου.

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κι άσκώθη τότε άn' του τρισεύγενου του Τιθωvου τήν κλίνη 
ή Αύγή, τό φως καί στους άθάνατοuς καi στους θνητούς νό φέρΕ!' 
καί τήν 'Αμάχη ό Δίας στ· 'Αργίτικα γοργό καράβια στέλνει, 
τήν 6γρ10, νό κρατάει στο χέρια της φριχτό πολέμου σκιάχτρο. 
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Λ 1 55 Ώς δ' ΟΤΕ πϋρ άϊδηλον έν άξύλψ έμπέσΙJ ϋλΙJ, 
πάντr:� τ· είλυφόων άνεμος φέρει, οί δε ΤΕ θάμνοι 
πρόρριζοι πίπτουσιν έπειγόμενοι πυρός όρμ6· 
ως όρ' ύπ' Άτρείδη Άγαμέμνονι πίπτε κάρηνα 
Τρώων φευγόντων, πολλοί δ' έριαύχενες ϊπποι 
κείν' όχεα κροτάλιζον άνά πτολέμοιο γεφύρας, 
ήνιόχους ποθέοντες άμύμονας οί δ' έπi γαίr:� 
κείατο, γύπεσσιν πολύ φίλΤΕροι η άλόχοισιν. 

Λ 292 Ώς δ' ΟΤΕ πού τις θηρητηρ κύνας άργιόδοντας 
σεύr:� έπ' άγροτέρψ συί καπρίψ ήέ λέοντι, 
ως έπ' Άχαιοίσιν σεϋε Τρώας μεγαθύμους 
'Έκτωρ Πριαμ[δης βροτολοιγψ ίσος 'Άρηι. 
Αύτός δ' έν πρώτοισι μέγα φρονέων έβεβήκει, 
έν δ' έπεσ· ύσμίνr:� ύπεραέϊ ίσος άέλλΙJ, 
ιϊ τε καθαλλομένη ίοειδέα πόντον όρίνει. 
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Ίάκ. Πολυλός: 
Koi ώς δτον φλόγα φθαρτική ξεσπάσ' είς μέγα δpσος, 
γύρω τr1ν στρέφ' ό cινεμος καi πανταχου τr1ν φέρνει 
καi άπ' τr1ν όρμr1ν της σύρριζα πέφτουν τό δένδρα κάτω, 
τόσες έnέφτον κεφαλές είς τr1ν φυγr1ν τών Τρώων 

άπό του Άτρείδη την όρμriν, κι· ϊn11οι πολλοί κροτουσαν 
όδεια τ· όμάξια σέρνοντας ατούς δρόμους του πολέμου. 
Kai οί ποθητοί τους όδηγοί έκείτοντο στό χώμα 
τό όρνεα νά τούς χαρουν καί cx· οί όμόκλινές των. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κοκριδriς: 
Χαλάστρα πυρκογιcΊ πώς χύνεται σέ σύδεντρο ρουμάνι, 
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κι οί όνέμοι έδώ κι έκεi στρουφίζοντας τή ρίχνουν, καi τά θσμνcΊ 
σι'Jριζα πέφτουν, cΊπ' τr1 μάνητα της φλόγας χτυnη11ένα· 
δμοια καί τότε όπ' του 'Αγαμέμνονα τά χέρια κάτω έπέφτον 
κεφάλια Τρώων πού έφευγαν· κι εσερνον βροντώντας τ' αδειο 

άμάξιο 

πλriθος άλόγοτο μοκρόλαιμα στό διάβατο τriς μάχης 
τούς όψεγους όμαξολότρες τους ζητώντας: δμως τουτοι 
στη γri χορό τών όρνιων κοίτουνταν, καημός τών γυναικών τους. 

Ίακ. Πολυλάς 
Koi ώς κυνηγός λεuκόδοντα σκυλιά κινεi νό πιάσουν 
όγριόχοιρον η λέοντα, παρόμοιο τόν γεννοiον 
λαόν τών Τρώων έσπρωχνεv ένάντιο ατούς 'Αργείους 
ό μέγας 'Έκτωρ, κοi ώμοιαζε τόν όνδρειωμένον 'Άρην. 
Είς τούς προμάχους μ' έπαρσιν αύτός έπροχωρουσε 
καi μές την μάχην έπεσεν, ώς πέφτει ή όνεμοζάλη 
καi τό γαλάζιο κύματα σηκώνει της θαλάσσης. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Πώς όμολάει ό κυνηγός μές σέ λαγγάδι σκύλους 
πίσω όπό όσερνικό καπρi η σκιcιχτερό λιοντάρι, 
έτσι έστελνε κι' ό 'Έχτορnς τούς όλογάδες Τρώες 

νά κυνηγr1σουν τούς όχτρούς. Κι' ό ϊδιος μέ περφάνεια 
σάν 'Άρης θνητορημαχτής ροβόλαε μέ τούς πρώτους, 
κι· έπεσε μέσο στό σωρό σό δρόλαπας στηθότος 
πού μενεξέθωρο γιαλό χτυπάει κοi τρικυμίζει. 
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Λ 511 'Ω Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κύδος Άχαιών, 
άγρει, σών όχέων έπιβήσεο, παρ δε Μαχάων 
βαινέτω, ές νηας δε τάχιστ' έχε μώνυχας ϊππους 
ίητρός γαρ άνηρ πολλών άντάξιος άλλων 
ίους τ· έκτάμνειν έπi τ· ηπια φάρμακα πάσσειν. 

Λ 628 'Ή σφωιν πρώτον μεν ίπιπροίηλε τράπεζαν 
καλην κυανόπεζαν έϋξοον, αύτάρ έπ' αύτης 
χάλκειον κάνεον, έπi δε κρόμυον ποτψ όψον, 
ήδε μέλι χλωρόν, παρά δ' άλφίτου ίερού άκτήν, 
παρ δε δέπας περικαλλές, δ οϊκοθεν ηγ· ό γεραιός, 
χρυσείους ηλοισι πεπαρμένον· οϋατα δ' αύτού 
τέσσαρ· έσαν, δοιαi δε πελειάδες άμφiς εκαστον 
χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ' ύπό πυθμένες ησαν. 

Μ 237 Τύνη δ' οίωνοίσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 
πείθεσθαι, τών οϋ τι μπατρέπομ· ούδ' άλεγίζω, 
εϊτ' έπi δεξί' ϊωσι πρός ήώ τ· ήέλιόν τε, 
εϊτ' έπ' άριστερά τοi γε ποτί ζόφον ήερόεντα. 
'Ημείς δε μεγάλοιο Διός πειθώμεθα βουλ6, 
δς πάσι θνητοίσι καi άθανάτοισιν άνάσσει. 
Εiς οίωνός άριστος άμύνεσθαι περi πάτρης. 
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Άλεξ. Πάλλης: 
Νέστορα, τοϋ Νηλέα γιέ, των Άχαιών καμάρι, 
γλήγορα ! καi στ' άμάξι σου όνέβα - κι· ό Μαχάος 
δίπλα σου - καi στα τέσσερα κατά τά πλοία χτύπα. 
Γιατί όθρωτος μαθές γιατρός όξίζει πληθος όλλους 
σαίτες βγάζει, βότανα μαλαχτικά άπιθώνει. 

Ν. Καζαντζάκης-Ί. Κακριδης: 
Γιέ τοϋ Νηλέα, ρηγάρχη Νέστορα, των Άχαιών ή δόξα, 
όμπρός, άνέβα πά στό άμάξι σου καi τό Μαχάονα πάρε 
μαζί, καi τρέξε τά μονόνυχα τ· ότια στά πλοία μέ βιάση· 
τi εvας γιατρός άξίζει σίγουρα πολλούς όνθρώπους όλλους 
σαγίτες άνασπάει καi βότανα μαλαχτικά άπιθώνει. 

Άλεξ. Πάλλης: 
Αύτή τούς σπρώχνει πρώτα όμπρός καλόξυστο τραn�ζι 
πανώριο άτσαλοπόδαρο, καi σέ ταψί χαλκένιο 
τούς βάζει μια μελόπητα, καi βάζει 'να κρομμύδι 
προσφαι νά πίνουν, καi κοντά σταρόψωμο το.;ς βάζει, 
βάζει κι' όλόλαμπρο καφκi ποδχε άπ' την Πύλο ό γέρος 
φερμένα χαλκοκάρφωτο, μέ τέσσερα φτιασμένο 
όφτιά, πού περιστέρια διό ζερβόδεξα βοσκούσαν 
χρυσόμορφα στό κάθε άφτί, μέ τέχνη καρφωμένα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Αύτή μπροστά τους γαλαζόποδο, πανώριο, τορνεμέvο 
τραπέζι πρώτα τώρα άπίθωσε, κι άπάνω του όκουμποϋσε 
κανίστρι χάλκινο, καi μέσα του κρομμύδι για προσφάγι, 
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νά πίνουν, μέλι άκόμα όλόξανθο καi κρίθινο αγιο άλεύρι, 
στερνά τήν ώρια κούπα, ό γέροντας πού 'χε άπ' τήν Πύλο φέρει, 
την πλουμισμένη μέ χρυσόκαρφα, καi τέσσερα τή ζώναν 
άφτιά· σέ κάθε άφτi δεξόζερβα χρυσά βοσκολογοϋσαν 
δυό περιστέρια, κι άπό κάτω της διπλοί βρισκόταν πάτοι. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Kai στα πλατύπτερα πουλιά σύ θέλεις νά ύπακούσω· 
κι· έγώ δέν τά ψηφώ ποσϊίις, η στοϋ φωτός τcΊ μέρη 
δεξιά πετούν η άριστερά στοϋ σκότους τόν άέρα. 
Κι' έμείς ας ύπακούσωμε τοϋ Βροντητη Κρονίδη 
είς τήν ύπέρτατην βουλήν, πού μόνος βασιλεύει 
των άθανάτων καi θνητών· ενα σημάδι μόνον 
είναι καλόν, vά προμαχ�ς για τήν γλυκειά πατρίδα. 
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Μ 278 Των δ' ώς ΤΕ νιφάδΕς χιόνος πίπτωσι θαμΕιαi 

ηματι χΕιμΕρίψ, δΤΕ τ' ώρπο μητίπα ΖΕύς 

νιφέμΕν, άνθρώποισι πιφαυσκόμΕνος τά α κηλα· 

κοιμήσας δ' άνέμους χέΕι έμπΕδον, όφρα καλύψΙJ 

ύψηλών όρέων κορυφάς καi πρώονας όκρους 

καi πΕδία λωτούντα καi άνδρών πίονα έργα, 

καi τ· έφ' άλός πολιης κέχυται λιμέσιν ΤΕ καi άκταϊς, 

κύμα δέ μιν προΌπλάζον Εpύκπαι· όλλα ΤΕ πάντα 

ΕΪλυται καθύπΕρθ' δτ' ΕπιβρίσΙJ Διός όμβρος 

ώς των άμφοτέρωσΕ λίθοι πωτώντο θαμΕιαί, 

αί μέν όρ' Ες Τρώας, αί δ' Εκ Τρώων Ες 'Αχαιούς, 

βαλλομένων- τό δέ ΤΕΪχος ϋπΕρ πάν δούπος ορώpΕΙ. 
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Άλ. Πάλλης: 
Kai κάλ1cι θές έγώ πουλιά κι· άητούς, μ· όργ1ά cpτεροϋγες 
ν' ιiκούσω ... πού οέν τούς ψηφάω, στό νοϋ μου δέν τούς βάνω, 
θένε δεξά ας πηγαίνοuνε bθε cΊνcιτέλνει ό ηλιος, 
θένε ζερβό, κατcΊϊσcι κcιτc1 τή μαύρη δύση. 
Έμεις τή γνώμη τοϋ Διός v· cΊκοϋμε πρέπει, σ· bλοuς 
όρίζει cΊνθρώποuς καi θεούς. 'Ένα ποuλi είναι cΊπ' bλcι 
τό πιό καλό, νά πολεμος γ1ά τή γλυκιά πατρίδα. 

Ίάκ. Πολuλος: 
Kai ώς πέφτουν oi χιονοβολές πυκνές ώρα χειμώνας, 
bτcιν ό Ζεύς ό πcΊνοοcpος νά δείξrJ cΊποcpασίσr:� 
εiς τούς θνητούς τά βέλη του καi νά χιονίσr.1 άρχίζσ 
κοιμοϋντcιι, ώς θέλ', oi όνεμοι, κοi όκοπ· cιύτός τό χύνε, 
ώς νά σκεπάση τά ύψηλά βουνά, τές όκρες bλες 
καi τά χωράφια τών θνητών καi τ· όνθηρc� λειβάδια 
λιμάνι' c'ικόμ' c�κρογιαλιές, καi στης λεuκης θαλcισσης 
τό κϋμα εύρίσκει όντίστcισιν· κι· έrrόνω εiς bλn τ· όλλn 
τό χ1όνι rrέρ' άπλώνετcιι, bταν rrovτίσr:i ό Δίος 
όμοίως έπεφταν πυκνές oi πέτρες όπ' τά χέρια 
τών Τρώων εiς τούς Άχcιιούς, τών Άχα1ών ατούς Τρώας, 
κοi βρόντος έσηκώνετο στό τειχος πέρα rrέρα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κοκριδης: 
Κι έκεινοι, ώς bταν μεσοχείμωνο rruκvό πυκνό τό χιόν1 
rrέcpτει, τr1 .'μέρα rroύ ό βαθύγνωμος ό Δίας κινάει καi ρίχνε1, 
νά δείξει τiς δικές του θέλοντας σαγίτες στούς όνθρώποuς: 
κι όcpοϋ κοιμίσει bλοuς τούς όνεμοuς, c�λάγιαστcι χιονίζει, 
ώς νό σκεηόσε1 τών όρθόψηλων βουνών κορφές καί ράχες, 
χωράφια τών θνητών πολύκαρπο καi κάμπους μέ τριφύλλι. 
καi δίπλα στι1ν ψαριά τή θάλασσα γιαλούς, λψάν1cι πνίγε1· 
κοi μοναχά τό κύμα σπάζοντας τό διώχνει, μά bλα τ· όλλcι 
σκεrrάζοuντcιι, του Δίο σάν rτλάκωσε κcικοκαιρ1ά μεγάλη· 
bμοιο πυκνές κι oi πέτρες έπεφταν ζερβά δεξ1ά τρογύρα, 
ζερβά ατούς Τρώες, δεξιά όπ' τά χέρια τους cΊπάνω ατούς Άργί

τες, 
ώς έχτuπιοϋντον· κι όντιβρόντογε τό κοστροτείχι ώς rrάνω. 
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Μ 322 Ώ πέπον, εί μεν γάρ πόλεμον περi τόνδε φυγόντε 
αίεi δη μέλλοιμεν άγήρω τ' άθανάτω τε 
έσσεσθ', οϋτε κεν αύτός ένi πρώτοισι μαχοίμην 
οϋτε κε σε στέλλοιμι μάχην ές κυδιάνειραν· 
νϋν δ' έμπης γάρ κηρες έφεστάσιν θανάτοιο 
μυρίαι, ας ούκ έστι φυγείν βροτόν ούδ' ύπαλύξαι, 
ίΌμεν, ήέ τψ εδχος όρέξομεν, ήέ τις ήμίν. 

Ν 1 7 Αύτίκα δ' έξ όρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος 
κραιπνά ποσi προβιβάς τρέμε δ' οϋρεα μακρά καi ϋ

λη 
ποσσίν ύπ' άθανάτοιοι Ποσειδάωνος ίόντος. 

Ν 636 Πάντων μεν κόρος έστί, και υπνου καi φιλότητος 
μολπης τε γλυκερής καi άμύμονος όρχηθμοίο, 
των πέρ τις καi μάλλον έέλδεται έξ έρον είναι 
ιϊ πολέμου· Τρώες δε μάχης άκόρητοι έασιν. 
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Ίάκ. Πολυλάς: 
"Αν, άκριβέ μου, φεύγοντας άπ' τόν άyώνα τούτον 
άθάνατοι θά έμέναμε καί άγέραστοι κατόπιν 
τότε ούδ' έγώ θά έβγαινα νά προμαχώ καί σένα 
δέ.ν θά · στελνα στόν πόλεμον, δπου δοξάζονται άνδρες, 
άλλ' άφού είναι ol θάνατοι πολλοί καi νά τούς φύγη 
κανείς δέ.ν δύναται θνητός, άς πάμε κοi στην μάχην 
άλλοι μ· έμάς θά καυχηθούν η έμεϊς θά καυχηθούμε. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Καλέ μου, αν ηταν άπ' τόν πόλεμο ξεφεύγοντας έτούτον 
έμείς άγέραστοι κι άθάνατοι νά ζήσουμε άναιώνια, 
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μήτε κι έγώ μαθές άνάμεσα στους πρώτους θά χτυπιόμουν, 
μήτε νά μπείς καί σένα θά Όπρωχνα στη δοξαντρούσα μάχη. 
Μά τώρα έτσι κι άλλιώς μάς ζώνουνε τού χάρου ol Λάμιες δλους, 
άρίφνητες θνητός δέ. δύνεται νά τίς ξεφύγει. Πάμε 
νά ίδούμε κάποιο άν θά δοξάσουμε για αν μάς δοξάσει κάποιος. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Άπ' τ' άγριον δρος μέ γοργά πατήματα έκατέβη, 
καί κάτω άπό τ' άθάνατα πόδια τού Ποσειδώνος 
δλα τά όρη άπέραντα καί δλα τά δάση έτρέμαν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Καί ξάφνου άπ' τό βουνό τό άπόγιφεμο ροβόλησε κινώντας 

μέ. πόδι γρήγορο· τά τρίψηλα βουνά καi τά ρουμάνια 
σειστήκαν κάτω άπ' τά ποδάρια του τ' άθάνατα, ώς δρομούσε. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Κόρον είς δλα ευρισκομεν, στόν ϋπνον, στην αγαπην, 
είς τόν έξαίσιον χορόν καi είς τό τερπνό τραγούδι, 
καi σ· δλα έκείνα εύφραίνεται πλειότερα η στες μάχες 
καθείς άλλ' είναι άχόρταγοι στόν πόλεμον οί Τρώες. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

'Όλα στό τέλος τά μπουχτίζουμε, τόν ϋπνο, την άγκάλη,

καi τό χορό μαθέ.ς τόν όμορφο, καi τό γλυκό τραγούδι·

κι ομwς αύτά είναι πού ό καθένας μας νά τά χαρεί γυρεύει,

κι όχι τόν πόλεμο· άνεχόρταγοι γιά μάχες μόνο οί Τρώες!
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ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

C. F. DUPUIS

(Ερμηνεία τού μύθου τού ηλιου που 

λατρεύτηκε με τό δνομα τού Χριστού 

'Έκδοση-Μετάφραση 

Διοδ. Κλ. Καρυδάκη 

Ό γνωστός άπό τiς έκδόσεις μέρους του έργου του Σπ. Νά
νου Δ. Καρυδάκης μετέφρασε καi έκδοσε άπό τά γαλλικά, σέ 
ίδιαίτερο βιβλίο, άπό τό έργο του C. Dupuis, τό σχετικό κεφάλαιο 
μέ τόν παραπάνω τίτλο. 

Μ� θαυμάσια προσοχή καi έπιτηδιότητα άπέδοσε στά έλληνι
κά τό κεφάλαιο αύτό, στό όποιο ό συγγραφέας του, μέ άξιοθαύμα
στη δεξιοτεχνία, παραθέτει ολα τά ίστορικά στοιχεια πού ύπάρ
χουν, οπως καi τiς διάφορες άντιλήψεις, ol όποιες κατά έποχή έ
χουν έπικρατήσει, γιά τά αϊτια της δημιουργίας τών κόσμων, έπι
μένοντας ίδιαίτερα στην έρμηνεία τών συμβολικών παραστάσεων, 
καi τiς όποιες οί σοφοί κάθε έποχης έχουν συγκαλύψει τή δράση 
τών νόμων της φύσης καi προπαντός τή δράση του φωτός του 'Ή
λιου, πού ρυθμίζει κάθε όργανική καi νοητική λειτουργία μέσα σ· 
αύτή. 

Τiς φωτεινές αύτές άχτίδες, οί όποιες συντηρουν καi διαμορ
φώνουν τή ζωή, προερχόμενες άπ' τόν 'Ήλιο, σάν μιά άστείρευτη 
πηγή άπό την όποία καi όνθρωποι καi θεοί, κατά την έκφραση του 
μεταφραστή, άντλουν τή δύναμη της ζωης. Σύμφωνα μέ οσα όνο
φέρει ό συγγραφέας, τόσον ό Μίθρας οσον καi ό Χριστός γεννή
θηκαν την ϊδια μέρα καi αύτή ή μέρα, ηταν έκείνη της γέννησης 
του 'Ήλιου καi έλεγαν γιά τόν Μίθρα, οτι ηταν ό ϊδιος θεός μέ τόν 
'Ήλιο, οπως έλεγαν γιά τόν Χριστό οτι ηταν τό φώς πού φωτίζει 
κάθε όνθρωπο έρχόμενο στόν κόσμο. 

Παρίσταναν τόν Μίθρα νά έχει γεννηθει μέσα σέ μιά σπηλιά, 
τόν Βάκχο καi τόν Δία σέ ενα όντρο καi τόν Χριστό μέσα σέ μιά 
φάτνη, παραλληλισμό πού έκανε καi ό 'Άγιος Αύγουστινος. 

Μέσα στη σπηλιά προσκύνησαν τόν Χριστό ol Μάγοι, ol λά
τρεις του Μίθρα ii του 'Ήλιου, στόν όποιο έφερuν τρία δώρα 
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όφιερωμένο στr1 λατρεία του 'Ήλιου. Ή γνωστr1 σφο'iρο των Μά
γων κοi των Χαλδαίων είχε ζωγραφισμένο στους ούρονούς, ενο 
νεογέννητο παιδί πού όνομοζότον Χριστός κοi Ίησους, τό όποιο 
ητον τοποθετημένο πάνω στους βραχίονες της ούράνιος Παρθέ
νου η της Παρθένου των Ζωδίων, ούτή την όποίο 6 'Ερατοσθένης 
όνομόζει ·ισιδο η μητέρα του 'Όροι·. 

Σέ ποιό bμως σημειο του ούρανου όντιστοιχει αύτή ή παρθέ
νος των σφαιρών κοi τό παιδί της; Στην ώρα του μεσονυκτίου της 
25 Δεκεμβρίου, τή στιγμr1 όκριβCΊς πού θεωρουν bτι γεννήθηκε ό 
Θεός του έτους, ό νέος 'Ήλιος η Χριστός στην όνατολική παρυφή, 
στο σημειο cΊκριβώς bπou όνέτελε ό 'Ήλιος την πρώτη ήμέρα, 
στην παρθένο των άστερισμών. 

Οί Αiγύπτιοι έχουν μέχρι σήμερα καθιερώσει τον τοκπό μιας 
παρθένου κοi τή γέννηση του παιδιου της, τό όποιο έκθέτοuν σέ 
προσκύνημα του λαου μέσα σέ μιά φάτνη. Ό Βασιλιας Πτολεμα'iος 
οταν ζήτησε νό του έξηγήσοuν τούς λόγους αύτης της συνήθειας, 
του όπόντησαν bτι ηταν ενα μυστήριο, πού διδάχτηκε στους προ
γόνους τους άπό ενο άξιοσέβαστο προφήτη πού γι· αύτούς ηταν ε
νας Μυσταγωγός, γνώστης των μυστηρίων του αίωνίοu φωτός, 
πού σuντηρε'i τήν Παγκόσμια Θεία Φύση, σέ μιό αiώνια πόλη μέ 
τiς δυνάμεις του σκότους. 

Παρατίθενται, μέ προσοχή καi μελετημένα, διάφορες θρη
σκευτικές καi χριστιανικές τελετές, πού έχουν σχέση με τr1ν άρ
χαία σuμβολικr1 λατρεία, φυσικών καi πνευματικών �ορτών, bπou 
ό Θεός 'Ήλιος, σέ bλες τiς θρησκειες, δοκιμάζει bλες τiς δυστυχίες 
bπως καi ό Χριστός, νικάει τόν θάνατο bπως έκε'iνος καi αύτό 
συμβαίνει στiς ϊδιες έποχές Trlς έτήσιος περιστροφης της Γης καi 
οτι τό πάθη καi ή άν6σταση του Χριστου είναι μέρος των μυστη
ρίων της άρχοίος Ήλιακης θρησκείας η της λατρείας της παγκό
σμιας φύσης. 

Είναι τά μυστήρια του θανάτου κοi της άνόστασης του 'Όσιρι, 
του Βάκχου, του Μίθρο η του 'Ήλιου, πού λατρεύτηκε μέ πάρα 
πολλά όνόματο στους διάφορους λαούς. 

Στό σύνολό του τό βιβλίο ούτό των 1 00 σελίδων, μέ τό 
περιεχόμενό του κοi τά σχόλιο του έκδότη κοi μεταφραστη, είναι 
μιά σοβαρr1 προσφορ6 γιά κάθε έλεύθερο έρεuνητή, πού έπιθuμε'i 
ν· άνοκολύψει τr1ν πηγή του Φωτός κοi της 'Αλήθειας. 
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ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Μερικά γεγονότα δεν πρέπει νά γίνονται άποδεκτά χωρίς νά 
τά περάσουμε άπό αύστηρό έλεγχο. Συχνά πίσω άπό πολλες πρά
ξεις, πού φαίνονται ξεκάθαρες καί κρυστάλλινες, ύπάρχουν βαθύ
τερα αϊτια καί κρυμένοι σκοποί, φοβερά παρασκηνιακοί. 

'Ένα τέτοιο γεγονός, πού iδιαίτερα μός ένδιαφέρει καί άπό την 
αύστηρη έθνικη πλευρά, είναι ή άφοριστκη έγκύκλιος, τό άνάθεμα, 
κατά τών τεκτόνων, τών φαρμασόνων, της Λάρνακας, πού έξέδω
σε ό 'Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός με ήμερομηνία 2 Φεβρουαρίου 
181 5. Ή έγκύκλιος αύτη είναι καταχωρημένη στόν Α' Κώδικα της 
Άρχιεπισκοπης Κύπρου (ή Μεγάλο Κώδικα της Άρχιεπισκοπης, δ
πως τό άποκαλούν μερικοί άπό τό μέγεθός του) στίς σελίδες 183-
184. Τόν σχετικό κώδικα τόν έχω δεί καί προσωπικώς καί διάβα
σα την έγκύκλιο αύτή.

Πρώτη δημοσίευση της έγκυκλίου αύτης έγινε στην έφημερί
δα «Φωνη της Κύπρου» (25 Αύγούστου 1900) άπό τόν 'Αρχιμαν
δρίτη της Άρχιεπισκοπης Κύπρου Φιλόθεο, «κυρηνειακόν», με 
σχόλια. 'Άλλες δημοσιεύσεις της άναφέρονται άπό τόν Θεόδωρο 
Παπαδόπουλλο στη μελέτη του «Προεπαναστατικη παρουσία τού 
Τεκτονισμού έν τ� Έλληνικ� χώΡ(1». Ή έγκύκλιος αύτή, δπως 
την άντέγραψε ό Παπαδόπουλλος, ό όποίος έκαμε μερικές όρθο
γραφικες διορθώσεις καί τη χώρισε σε παραγράφους, είναι ή έξης: 

Κατά τό 7 8 7 5: Ιjτοι χιλιοστόν όκτακοσιοστόν δέκατον πέμ
πτον σωτήριοv:·ετος, άναφανέντων πολλών φαρμασόνων είς τήν 
πολιτείαν Σκάλας καί Λάρνακας, καί διαταραττόντων τό πάν καί 
σχιζόντων καί διαλυμαινομένων τόν άπλούν λαόν, έγένετο τό κά
τωθεν άφοριστικόν όμού καί άπειλητικόν είς παιδείαν έκείνων καί 
άσφάλειαν τών λοιπών: 

Εύλαβέστατοι ίερείς, εύγενέστατοι αρχοντες, έντιμότατοι 
πραγματευταί καί λοιποί πάντες εύλογημένοι χριστιανοί τής εύα
γούς πολιτείας Λάρνακας καί Σκάλας, τέκνα έν κυρίω άγαπητά καί 
περιπόθητα τής ήμών μετριότητας, πατρικώς εύχόμενοι εύλογού
μεν πάντας ύμάς. 

«Προσέχετε)) , είπεν ό Ίησούς ((άπό τών ψευδοπροφητών, οί'
τινες ερχονται πρός ύμάς έν ένδύμασι προβάτων, εσωθεν δέ είσί 
λύκοι δρπαγες, άπό τών καρπών αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς)). Καί 
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ό θείος άπόστολος: ((έγένοντο δέ καί ψευδοπροφijται έν τώ λαώ 
ώς καί έν ύμϊν εσονται ψευδοδιδάσκαλοι, δτινες παρεισάξου�ιν aί
ρέσεις άπωλείας, καί τόν άγοράσαντα αύτούς δεσπότην άρνούμε
νοι, έπάγοντες έαυτοϊς ταχινήν άπώλειαν, καί πολλοί έξακολουθή
σουσιν αύτών ταϊς άπωλείαις, δι' οϋς ή όδός τijς άληθείας βλα
σφημηθήσεταl)), 

Μανθάνομεν άνελπίστως μέ ούκ όλίγην δυσαρέστησιν τijς 
ψυχijς μας, δτι έφάνησαν κατ' αύτάς τάς ήμέρας κάποιοι λαοπλά
νοι, σκεύη κατηρτισμένα τού σατανά, έργάται τού διαβόλου, οί'τι
νες, περιφερόμενοι μέσα είς τήν πολιτείαν τijς Σκάλας καί Λάρνα
κος ποιούσι συνελεύσεις καί καταγίνονται δι' δλης τijς ήμέρας είς 
ματαιότητας καί μωρολογίας, έξακολουθούντες άναιδώς καί άνυπο
στόλως τήν διαβολικήν φαρμασονίαν των, είς τήν όποίαν διαβολι
κήν αύτών πλάνην καί ματαιότητα πάσχουσιν δλως δι' δλου καί. 
σπουδάζουσι νά τραβήξωσιν ίκανούς, ού μόνον τών ήμετέρων όρ
θοδόξων, άλλά καί έκ τών όθωμανών, καί μάλιστα τών έκλεκτών. 

'Ένα τοιούτον διαβολικόν σύστημα φαρμασόνων, δτι ει'ναι 
σπερμαλόγοι κακών, δτι ει'ναι κήρυκες πάσης κακίας, άναστατούν
τες καί συγχύζοντες τόν άπλούν λαόν, ούδείς άμφιβάλλει. Οί 
τοιούτοι, κήρυκες 6ντες, ώς εί'πομεν, τijς σατανικijς των φαρμασο
νίας καί κρυφιομύστου διδασκαλίας τού διαβόλου, δτι άντιβαίνουσι 
κοντά είς τά αλλα καί είς τήν όρθόδοξον καί πατροπαράδοτον πί
στιν ήμών, παντί τψ νούν εύσεβij εχοντι δijλον. Οί τοιούτοι καί είς 
τά θεσπίσματα τού βασιλέως έναντιούνται καί τέλος πάντων δι' δ
σα κακά εχουσι καί κηρύσσουσιν αξιοι θανάτου είσίν. 

Ήμεϊς είς ενα τοιούτον προπετές καί παράνομον εργον, καί 
όρθότερον είπεϊν είς μίαν τοιαύτην vεoφavij αίρεσιν, τοσούτον 
παρωξύνθημεν καί έταράχθημεν όπού άμέσως νά κινήσωμεν τήν 
έξουσίαν είς τρόπον όπού αίφνης νά πατήσα καί νά άρπάσr:ι τούς 
τοιούτους έκεϊ είς τάς συνελεϊ1σεις των καί συσκέψεις καί νά παι
δεύσr:ι σκληρώς διά νά μήν ijθελε πλατυνθij περισσότερον ή κακία 
καί διαδώσει τόν μολυσμόν της καί είς αύτούς μας τούς έκλεκτούς. 
Πλήν διά νά μήν ijθελαν συναρπαχθij κοντά είς τούς ύπευθύνους 
καί πολλοί άνεύθυνοι, έκρίναμεν εύλογώτερον νά προασφαλίσω
μεν τούς άνευθύνους αύτούς μέ τό παρόν μας προτρεπτικόν, τούς 
δέ ύπευθύνους νά παραδώσωμεν τψ σατανά ί'να καί αύτοί παιδευ
θώσι μή βλασφημεϊν. 

Διό καί λέγομεν έν έπιτραχηλίψ καί ώμοφορίψ : εί' τις εύαγγε
λίζηται ύμϊν (ί'να κατά τόν άπόστολον αρξωμαι) εί' τις εύαγγελίζηται 
ύμϊν παρ' δ ήμεις εύηγγελισάμεθα, καν αγγελος ή άπ' ούρανού, 
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άνάθεμα έστω)) . 'Όσοι είναι έκεΓνοι όπού μετέρχονται τό τοιούτον 
διαβολικόν καί παράνομον έργον τής φαρμασονίας, καί δσοι άκο
λουθούσι τή φρενοβλαβεία καί τή πλάνη αύτων, νά είναι άφωρι-

. . . . 

σμένοι καί κεκατηραμένοι παρά πατρός, υίού καί άγίου πνεύματος
είί7σαν μετά θάνατον άσυγχώρητοι, άδιάλυτοι, καί τυμπανιαΓοι· 
στένοντες καί τρέμοντες είησαν ώς ό Κάϊν έπί τής γής- σχισθείη ή 
γι7 καί καταπίοι αύτούς ώς τόν Δαθάν καί τόν '.Αβηρών· ή όργή 
τού θεού είη έπί τάς κεφαλάς αύτων, καί ή μερίς σύτων μετά τού 
προδότου 'Ιούδα· αγγελος κυρίου καταδιώξοι αύτούς έν φλογίνa 
ρομφαί9, καί προκοπήν ού μηδέποτε ί'δοιεν έφ' δρου ζωής αύτων· 
τά έργα αύτων καί οί πόνοι άνευλόγητοι έστωσαν, καί γεννηθείη
σαν κονιορτός, ώς άπό ι:'iλωνος θερινού· έλθοι έπί τά σώματα αύ
των ή λέπρα τού Γιεζή, καί τέλος τής ζωής αύτω έστω ή άγχόνη 
τού προδότου 'Ιούδα· ρύακες σκωλήκων έξερχέσθωσαν έκ τού 
βρωμερού στόματος αύτων, ανθ' ι!Jν ούκ έπαύσαντο λαλούντες 
κατά τής μητρός ήμων έκκλησίας, καί κατά τής όρθοδόξου καί 
άμωμήτου πίστεως ήμων. 

Kai δσοι μεν έπιμείνωσι τ� κακί9 αύτών τοιαύτην έχέτωσαν 
την άνταμοιβήν· δσοι δεν έξέλθωσιν έκ μέσου αύτών καi άφορι
σθώσι, καi άποπτύσαντες την μιαράν αϊρεσιν αύτών άπομακρυν
θώσιν της κεκατηραμένης φρενοβλαβείας των, οί τοιούτοι άπολα
βέτωσαν τόν μισθόν τού ζηλωτού Φινεές, ητοι εστωσαν εύλογη
μένοι καi συγκεχωρημένοι παρά πατρός, υίού, καi άγίου πνεύμα
τος, της μόνης άσυγχύτου καi άδιαιρέτου τριάδος, τού ένός τ� φύ
σει θεού κα; παρ· ήμών των δούλων του. 

Σέ δέ τόν έν άγίψ πνεύματι άγαπητόν άδελφόν καί συλλει
τουργόν ήμων, καί κανονικόν άρχιερέα τής Κιτίων έκκλησίας προ
τρέπομεν άδελφικως όπού είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, ητις είναι 
έναντία ού μόνον είς τήν άγιωτάτην καί άμώμητον πίστιν ήμων, 
άλλά καί είς τάς τού πολυχρονίου βασιλέως ήμων βουλάς τε καί 
διαταγάς, νά γένας πολυόμματος Άργος, καί νά έπαγρυπνιjς δλοις 
άνεωγόσι σου όφθαλμοις, καί δποιον ηθελες γνωρίσει μετά τήν 
είς τάς έκκλησίας άνάγνωσιν τού παρόντος μας άφορισμού, δτι έτι 
έπιμένει καί μετέρχεται τό τοιούτον δυσσεβέστατον έργον τής 
φαρμασονίας συλλαμβάνων μεθ' έαυτού καί έτέρους καί παρακι
νων είς τήν παρανομίαν ταύτην, άμέσως νά μάς δώσaς τήν εί'δη
σιν, καί τότε ήμεΓς τόν τοιούτον λαοπλάνον, άναλαβόντες τήν 
πνευματικήν πανοπλίαν τού πνεύματος, καί σύμμαχον τήν έξωτερι
κήν έξουσίαν, θέλομεν κατέβει κάτω, καί χωρίς νά μετρήσωμεν 
κανένα έναντίον έπόμενον, ζήλου θείου έμπλησθέντες, θέλομεν 
λιθάσει αύτόν, καί θέλομεν κατακαύσει τόν οίκον του, οίας τάξεως 
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οϊας ιjλικίας, καί οί'ου βαθμοιJ ιjθελεν ε/ναι ό τοιοιJτος Καθότι ε!ς 
τά περί θρησκείας καί περί πίστεως τοιούτους ζηλωτάς μας θέλει 

ό ΊησοιJς προτρέπων ι7μας καί λέγων: ((fltl φοβηθι7τε άπό τιuν 
άποκτεινόντων τό σωμα, τι7ν δέ ψυχι7ν μι7 δυναμένων άποκτεΤναι, 
φοβήθητε δέ μαλλον τόν μετά τό άποκτεΤναι έξουσίαν εχοντα έμ
βαλεΤν ε!ς τι7ν γέενναν· ναί, λέγω ύμΤν, τοιJτον φοβι7θητειι · οι5 rί 
χάρις καί τό 6πειρον ελεος, καί ιί εύχιί καί 17 εύλογία τιjς ι7μων 

Μετριότητας είί7 μετά πάντων ιίμων: 
1815 Φεβρουαρίου·-2:-

Ό Κύπρου άποφαίνεται:-( Κυπριανός). 

Αύτ11 εινω 11 έγκύκλrος μέ τό χαρακτηρrστrκό ϋφος της έ1rοχ1ϊς. 
Triv έγκύκλrον αύτ11 σχολίασαν όπό τούς νεώτερους ό Γεώργιος 
Παπαχαρολάμπους στriν έργασία του «Ό Τεκτονισμός έν Κύηρw 
όπό των μέσων του ΙΗ' αiώνος» (1967), ό Θεόδωρος Παηαδό
πουλλος στην έργασία του «Προπrαναστατικη παρουσία του Τε
κτονισμοu έν τψ Έλληνικψ χώΡ½,J )) (1966/67) καi ό «'Ιστορικός» 
στό όρθρο του «Ό Άρχιεπίσκοηος Κύπρου κατηγοροuσε τό 1815 
τούς Τέκτονες ώς πολεμίους του Σουλτάνου» ( 1978) Τελευταια, 
όγιορείτης καλόγερος τriv κυκλοφορει σέ φυλλάδιο μέ φαιδρά 
σχόλια, δπwς πληροφορ11θηκα. 

Γιά τό έπίμαχο θέμα του όφορισμοu δίνονται οί έξης έξηγή
σεις: 

α) Ό Γ. Παπαχαραλάμπους θεwρει ώς την κυριώτερη αiτία γε
νικά των καταδιώξεων των τεκτόνων τόv φόβο των όπολυταρχι
κών καθεστώτων έvαvτίοv των νεwτεριζόvτwv διαφωτιστών. Του
το φαίνεται είδικά στ11v έγκύκλιο του 'Αρχιεπισκόπου Κυπριανοu 
στiς όκόλουθες δηλωτικές γραμμές « ... ε1vαι έvαντίοv ού μόνον είς 
τ11v όγιωτάτηv κοi όμώμητον πίστιv ήμώv όλλά καi είς τάς του πο
λυχρονίου βασιλέως 11μών βουλάς τε καi διαταγάς ... ». Αύτό κι· δ
λας σημαίνει πώς oi Τουρκικές όρχές τrϊς Κύπρου ύπέδειξον στόv 
Κυπριανό νcι προβει στην πράξη αύτ11 η πώς ό Κυπριανός έτρεξε 
μέ τriv έγκκλιο αύτri vά εύχοριστήσει τούς Τούρκους. Σοβαρή πα
ρατr1ρηση του Παπαχαραλάμπους ε,vαι τό δτι «δεν γvωρίζομεν 
πραγμοτοποίησιv της όπειλrϊς» δηλ. τόν λιθοβολισμό καi την καύ
ση των σπιτιών. 

β) Ό Θεόδωρος Παnαδόπουλλος προβαίνει στούς έξης συλλο
γισμούς γιό vά έξηγήσει τriv πράξη αύτri του 'Αρχιεπισκόπου 
Kunριavou:1) ri έγκύκλιος αύτη πιθανόν νά προοριζόταν vά διοχω
ρ11σει τίς εύθύνες της έ:κκλησίας κοί νά άnοκλείσει κάθε ι'Jηοψία 



406 ΙΛΙΣΟΣ 1983 

συνενοχης της σέ έπαναστατική τεκτονική κίνηση στήν Κύπρο. 11) 
μπορεί δμως αύτή νό προερχόταν άπό πραγματική άντίδραση της 
έκκλησίας πού εiχε κι· δλας έκδηλωθεί άπό τό 1 798 σέ πατριαρχι
κό έπίπεδο. 111) μπορεί αύτή νό εiχε όπλώς ήθικοθρησκευτικό χα
ρακτηρα. 

γ) Ό «'Ιστορικός» έξηγεί τή στάση αύτή τού Κυπριανού μέ τό 
έξης: 

Προφανώς ό Κυπριανός εiχε ύπόψη του άνατρεπτική κίνηση, 
άπελευθερωτική κατά της τυραννίας, πού βοηθούσαν μερικοί 
έκλεκτοi όθωμανοi καi ή έγκύκλιός του τοποθετείται στήν ϊδια τά
ξη, στήν όποία άνήκει καi ό άφορισμός τού Πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε' ( 1821) κατά 'Αλεξάνδρου 'Υψηλάντη, τού Μιχαήλ Σούτσου κλπ. 

'Ότι συχνό ή 'Εκκλησία ύποχρεωνόταν άπό τούς Τούρκους νό 
προβαίνει σέ διάφορες έκδηλώσεις πού μέ τό σημερινό μάτι κρί
νονται ϋποπτες, ένώ στό χρόνια έκείνα ηταν ύποχρεωτικές γιό τή 
σωτηρία τού ποιμνίου. είναι γνωστό σέ δλους. 
Θό φέρω ενα παράδειγμα, πού έχει μιό σύνδεση μέ τήν. Κύπρο: 
Τόν άφορισμό τοϋ Οίκουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' τόν 
Μάρτη τού 1821 ύπέγραψε καi ό Νικομηδείας 'Αθανάσιος ό 
Κύπριος μέ άλλους αρχιερείς. Ό Γεώργιος Μαυροκορδάτος (λη
φθέν άπό τόν 'Ανδρέα Μιτσίδη, 1975) σέ έπιστολή του 24 Μαίου 
1852) πρός τήν έφημερίδα «Αίών» γράφει τό έξης: «Καλεί τότε (ό 
Πατριάρχης Γρηγόριος) τούς έπιστηθίους φίλους του Δονύσιον τόν 
'Εφέσου. Άθανάσιον τόν Νικομηδείας, Γρηγόριον τών Δέρκων. 
Δωρόθεον τον Άδριανουπόλεως είς αύτούς έξέθεσε τό τρέχοντα 
καi τόν μέγαν κίνδυνον τού γένους, είς αύτούς κοινοποιεί έμπι
στευτικώς τό σχέδιον. δπερ συνέλαβε περί άφοριστικού λέγων. 
«Τούτο v�νόμενον τυπικώς μόνον μή ύπαρχούσης ένδομύχου καi 
είλικρινους έν ήμίν έπi τούτω θελήσεως, είς μέν τήν έθνοσωτή
ριον ίδέαν, ην ήσπάσθημεν, ούδεμίαν φέρει βλάβην μή γενομένης 
δέ, ώς ήλπίζετο γενικώς καi όπανταχού ταύτοχρόνως της έπανα
στάσεως, τοϋ έπικειμένου αύτοίς κινδύνου πολλούς άόπλους καi 
άπαρασκευάστους λαούς σώσει ό άπλούς τούτος τύπος». 

Τούτο, δηλ. ό άπλός τύπος, νομίζουμε πώς ίσχύει καi στήν πε
ρίπτωση τού άναθέματος άπό τόν Άρχεπίσκοπο Κυπριανό, ό 
όποίος όπωσδήποτε αίσθανόταν τήν έπαναστατική κίνηση. Άλλό 
πιό πιθανόν (χωρίς ν· άποκλείεται καi δτι πρiν λίγο είπαμε) ή πρά
ξη αύτή τοϋ Κυπριανού νό εiχε ύποδειχθεί άπό τiς Τουρκικές 'Αρ
χές η εiχε σκοπό νό προστατεύση τήν έκκλησία άπό πιθανές ύπο
ψίες η μαγειρευόμενα κατά της έκκλησίας σχέδια τών Τούρκων. 
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Τό δτι δέν είναι άπό μόνο θρησκευτικά κίνητρα ή έκδοση του όνο
θέματος αύτου άλλά καi πολιτικά φαίνεται καi άπό τά έξης χωρία: 

« ... άλλά καi έκ τών όθωμανών», « ... καi είς τά θεσπίσματα 
του βασιλέως έναντιουνται», « ... όπου άμέσως νά κινήσωμεν την 
έξουσίαν ... » « ... είς τές του πολυχρονίου βασιλέως ήμών βουλάς τε 
καi διαταγάς ... » « ... καi σύμμαχον την έξωτερικην έξουσίαν ... ». 

'Εξάλλου σχεδόν πρiν άπό τό 1 814, πού θεωρείται ώς έτος 
ίδρύσεως της «Φιλικης 'Εταιρείας», πολλές μυστικές 'Εταιρείες εί
χαν συμπήξει οί 'Έλληνες μέ σκοπό την όπελευθέρωση άπό τόν 
Τουρκικό ζυγό (Κρητικός, 1971 ). 'Αντίκτυπος τών κινήσεων αύτών 
άσφαλώς θά έφτανε καi στriv Κύπρο, ίδίως στη Λάρνακα, δπου 
κατοrκουσαν οί πρόξενοι καi οί μεγαλέμπορο,. Τό δτr δέν πραγμα
τοποιήθηκαν ό λιθοβολισμός καi ή καύση οίκιών σημαίνει 11ώς λό
γrα ηταν ή έγκύκλιος, χωρίς πρόθεση ύλοποrήσεώς της. Άπό τότε 
ως σήμερα ή 'Εκκλησία της Κύπρου δέν χρησιμοποίησε τόν όφο
ρrσμό εϊτε σέ ότομα, εϊτε σέ έπίσημη δrακήρυξη. 'Εξάλλου έγγρα
φα της Άρχιεπrσκοπης Κύπρου στέλλονται στiς Τεκτονικές Στοές 
καi τουτο σημαίνει τούλάχrστον παραθεώρηση η παράβλεψη της 
παλιός έκείνης έγκυκλίου. 
'Ένα τέτοrο έγγραφο είναι αύτό πού δημοσrεύτηκε στό 'Αναμνη
στικό Λεύκωμα Πεντηκονταετηρίδος 1928-1978 της Σ. Στοας 
«Εύαγόρας» άρ. 77 μέ ήμερομηνία 7 Νοεμβρίου 1925. Τό έγγρα
φο αύτό είναι τό άκόλουθο: 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤ:. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 

'Έντιμε Κύριε, 

Κατόπιν τής δυσμενούς άπαντήσεως τού κ. 'Υπουργού τών 

Αποικιών πρός τήν Κυπριακι7ν Πρεσβείαν διά τό Έθνικόν ήμών 

ζήτημα έπιβάλλεται εντονος διαμαρτυρία διαπιστούσα τά αίσθήμα

τα τού λαού καί δτι δέν θά παύση οι5τος διεκδικών τά δίκαια αύ-

τού. 
Πρός τόν σκοπόν τούτον ή Α. Μακαριότης διεμαρτυρήθη έξ

\ όνόματος τού λαού πρός κ.κ. Πρωθυπουργόν καί 'Υπουργόν τών

'.Αποικιών. 
Ούχ ήττον ένδείκνυται οπως καί αλλοι σημαίνοντες παράγον-

τες τού τόπου πράξωσι τό αύτό τηλεγραφικώς διαμαρτυρόμενοι

πρός τήν Κεντρικι7ν Α γγλικήν Κυβέρνησιν. 
Αί διαμαρτυρίαι αι5ται θέλουσιν ώφελήση είς τό ζήτημα vενό

μεναι μάλιστα έγκαίρως πρίν fj άπαντήση ή Κεντρική Α γγλικι} Κ υ-
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βέρνησις διά τό δ.ιiον Κυπριακόν ζήτημα ένώπιον rής όποίας ηδη 

εύρίσκεται. 

Διό καί συνιστάται δπως τοιαιJται τη.ιiεγραφικαί διαμαρτυρίαι 

διαβιβασθώσι πρός τήν Α γγ.ιiικήν Κυβέρνησιν ανευ άναβο.ιiής. 

Έκ τής Αρχιεπισκοπής 

7 Νοεμβρίου 1925 

rr Τεκτονικήν Στοάν 

ΕύαγόραςJ) 

Βαρώσια. 

Τό έγγραφο αύτό δηλώνει έμμεσα πώς οί Τεκτ:. Στ:. δεν έ
χουν άποκοπει άπό τόν κορμό της έκκλησίας. Άλλα καi μέσα ατό 
κείμενο του άφορισμου ύπάρχει ταύτόχρονη όρση του η μή έφαρ
μογή του πρδγμα πού σημαίνει πώς ή έγκύκλιος βγηκε τουλάχισον 
για άπλό έκφοβισμό, αν όχι καi για συγκάλυψη. Λέγεται: « ... δσοι 
δε έξέλθωσ:ν έκ μέσου αύτών καi άφορισθώσι, καi άποπτύσαντες 
την μιαράν αϊρεσιν αύτών άπομακρυνθώσιν της κεκατηραμένης 
φρενοβλαβείας των, οί τοιουτοι άπολαβέτωσαν τόν μισθόν του 
ζηλωτου Φινεές, ητοι έστωσαν εύλογημένοι καi συγκεχωρημένοι 
παρά πατρός, υίου, καi άγίου πνεύματος, της μόνης άσυγχύτου καi 
άδιαιρέτου τριάδος, τψ έν τ1 φύσει Θεου καi παρ' ήμών τών δου
λων του ... ». 

Αύτή είναι ή λίγη ίστορία του άφορισμου η άναθέματος του 
'Αρχιεπισκόπου Κυπριανου καi οί σχετικες σκέψεις πάνω ατή ση
μασία του καi πάνω ατά πιθανά αϊτια πού τόν είχαν προκαλέσει. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σ:. ΣΤ: « Ε ύ α γ ό ρ α ς  (άρ. 77), 'Αναμνηστικό Λεύκωμα Πεντηκονταετη
ρίδας 1928-1978. 'Αμμόχωστος, 1978. 
Ί σ τ ο  ρ ι κ ό ς. Ό άρχιεπiσκοπος Κύπρου κατηγορούσε τό 1 81 5 τούς Τέ
κτονες ώς πολεμίους τού Σουλτάνου, «Πυθαγόρας» άρ. 10-11, 1978. 
Κρη τ ι κ ό ς  Πα ν., Περi τούς Τέκτονες, τόν τεκτονισμόν καi τήν είσφο
ράν των εiς τούς άγώνες τού 'Έθνους, 'Αθήναι, 1 971. 
Μι τ σ i δη ς · Α ., Ό Κύπριος τήν καταγωγή Μητροπολίτης Νικομηδείας 
'Αθανάσιος Καρύδης ό 'Εθνομάρτυς, Λευκωσία, 1975 (άνότυπο άnό τό 
περιοδικό «'Απόστολος Βαρνάβας»). 
Πα π α δ ό π ο υ λ λ ο ς  0., Προεπαναστατική παρουσία τού Τεκτονισμού 
έν τψ Έλληνικψ χώρψ, «Στασϊνος» τομ. Γ', 1966)1967. 
Πα π α  χ α  ρ α λ ά  μ n ο υ ς  Γ., Ό Τεκτονισμός έν Κύπρω άπό τών μέσων 
τού ΙΗ' αiώνος, «Κυnριακαi Σπουδαί», τόμ. ΛΑ', 1967. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

.Η Άστρολογία 
στό φως της επιστήμης 

Oi κινήσεις των άστέρων, ή 
περιοδικότητα της έμφάνισης 
μερικών άπ' αύτούς, ol διάπον
τες, πού τούς θερινούς καi φθι
νοπωρινούς μηνες αύλακώνουν 
τόν ούρανό μέ τiς έντονες φω
τεινές τροχιές τους, ολα αύτά 
ηταν έρεθίσματα γιά στοχασμό 
κι' όκολούθως γιά έρευνα. Στην 
όρχή συνδυάσανε oi όνθρωποι 
τή θέση καi τiς κινήσεις των 
ούρανίων σωμάτων μέ τή ζωή 
καi τό μέλλον τους. 'Έτσι ή 
πρώτη Έπιστήμη των όστρων 
πού γεννήθηκε ηταν ή ΑΣΤΡΟ
ΛΟΓΙΑ. Γιατί στον νεογέννητο 
ΗΟΜΟ SAPIENS τά ένδιαφέ
ροντά του ηταν ή ζωή του καi 
τό τi θά συμβει αϋριον. Παρα
τηρουσε συγχρόνως καi τήν 
κανονικότητα των γεγονότων 
του ούρανου, πού τόσο πολύ 
όγκάλιαζε τόν κόσμο, ώστε 
ταύτισε τή ζωή του μέ τ α
στρα. κι· έπειτα σιγά σιγά έμ
παινε καi ή σκέψη μ' άποτέλε-

. σμα νά συστηματοποιει τiς 
\ πρώτες του θεωρήσεις του 

Σύμπαντος. 

Τό θέμα περi Άστρολογίας 
είναι κολοσιαιο. Δέν θ' όσχολη
θουμε πολύ μ· αύτό, μόνο θ' 
όπαντήσουμε μέ λίγα λόγια στό 

έρώτημα: «' Η Άστρολογία μπο-

ρεΤ νά σταθεΤ σάν έγκυρη Έπι
στήμη;» 

Διάφοροι ψυχολόγοι καi θε
τικοί έπιστήμονες δέχονται τήν 
Άστρολογία οτι όποτελεΤ μία 
Έπιστr1μη, πού έχFι όνάγκη διε
ρεύνησης καi μελέτης. Θά ανα
φέρω μόνο μερικές έργασίες 
του οίώνα μας, πού όποδει
κνύουν οτι τ' όστρα έπιδρουν 
στή ζωή του άνθρώπου. 

Τό 1950 ό γάλλος άπόφοι
τος της Σορβόνης Μισέλ Γκω
κελέν, στατιστικολόγος, ξεκίνη
σε γιά ν' άποδείξει τό όβάσιμο 
του ίσχυρισμου δτι τ' όστρα 
έξασκουν έπίδραση πάνω στον 
όνθρωπο τή στιγμή πού γεννιέ
ται. Άφου ό Γκωκελέν έφάρμο
σε σύγχρονες μαθηματικές με
θόδους κι' έπειτα άπό πέντε 
χρόνια έρευνες κι' άφου έξέτα
σε 25.000 περιπτώσεις, κατά

ληξε στό συμπέρασμα δτι ή 
ήμερομηνία της γέννησης σέ 
σχέση μέ τή θέση των όστρων 
έκείνη τή στιγμή, έπηρεάζει τή 
σταδιοδρομία του άνθρώπου. 

Άπό τό όλλο μέρος ό μαθη
τής του Ιδρυτη της ψυχανάλυ
σης φρόϋντ, ό Κάρλ Γιούγκ, πί
στεψε βαθειά στην Άστρολο
γία καi τήν χρησιμοποίησε στiς 

άναλύσεις, στiς διαγνώσεις καi 
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στη θεραπεία τών ψυχασθενών 
του. Ό Γιούγκ ξεκίνησε άπό τό 
άξίωμα: «Κάθε άνθρωπος έχει 
τiς Ιδιότητες έκείνης της στιγ
μής πού γεννιέται». 'Επομένως 
ή θέση 'Ήλιου, Σελήνης, πλανη
τών κι· άπλανών τή στιγμή της 
γεννήσεως παίζουν σημαντικό 
ρόλο. Δημιουργούν μία κατά
σταση δυνάμεων, πού μάς είναι 
άκόμα άγνωστη. 

Ό Ιταλός καθηγητής Πικάρν
τι, έπειτα άπό χιλιάδες πειράμα
τα, κατέληξε στό συμπέρασμα 
δτι ol άστέρες έπιδροϋν κατά 
τρόπο καταπληκτικό στiς χημι
κές άντιδράσεις. Τό άποτέλε
σμα μιας χημικής άντίδρασης 
δέν είναι πάντοτε τό ϊδιο. 
'Εξαρτάται άπό την ήλιακή δρα
στηριότητα καi γενικά άπό την 
θέση τών άστρων. 'Επίσης δια
πίστωσε την έπίδραση τών ά
στρων στά έμβια όντα καi στό 

αίμα τοϋ άνθρώπου. Ό άμερι
κανικός δορυφόρος «Ούχού
ρους» άνακάλυψε δτι σέ όρι
σμένους χώρους τοϋ ούρανοϋ 
έκπέμπονται άκτίνες Χ μεγάλης 
έντασης κι' άλλες άκτινοβολίες, 
πού έπιδροϋν στόν όνθρωπο. 

Βρισκόμαστε συνέχεια μέσα 
σ' ενα χώρο άπό δυνάμεις γνω
στές κι' άγνωστες. Αύτή ή άπέ
ραντη καλύπτρα άπό άμέτρητα 
άστρα, πού μάς περιβάλλει, έν
δέχεται νά στέλνει άδιάκοπα 
ίσχυρές δυνάμεις, μέ άποτέλε
σμα ό άνθρωπος νά είναι αίχ
μάλωτός της. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ καi 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ έχουν σημαντικό 
έργο, νά μελετήσουν καi νά 
έρευνήσουν τiς άναμφισβήτη
τες έπιδράσεις τών όστρων 
στόν άνθρωπο, καi νά φωτί
σουν έτσι τά σκοτάδια τών 
προλήψεων καi τοϋ ψεύδους. 



1983 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

�σ Κομήτης 
(Θέατρο 'Ιδεών) 

(συνέχεια άπό το προηγούμενο τεύχος) 

ΠΡΑΞΗ Γ' 

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΗ 

411 

'Απρίλης 1941. Στην 'Αθήνα. Σ' ενα άντιαεροπορικό καταφύγιο. 

'Αφηγητής: (Πριν άνοίξει ή αύλαία): Ό κομήτης δέν κατάστρεψε τη 
Γη. Δέν την πείραξε καθόλου. Άλλά τόν ΣεπτέμβριC1 τού 1939 
όρχισε ό μεγάλος πόλεμος καi στις 28 'Οκτωβρίου 1940 έ
φτασε καi στην 'Ελλάδα. 01 'Ιταλοί φασίστες θέλησαν νά 
μός κατακτήσουν. 'Αλλά τούς τσακίσαμε καi τούς ντροπιάσα
με στην 'Αλβανία. Τότε, στις 6 'Απριλίου 1941, μός έπετέ
θηκαν καi οί ναζί. Τά γερμανικά αεροπλάνα όρχισαν αλλε
πάλληλες άεροπορικές επιδρομές ... 

ΣΚΗΝΗ Α' 

(Τάκης, Σόνια, Λίζα, Γέρο-φιλόσοφος. 'Ακούγονται σειρηνες συνα
γερμού. 'Αρχίζει νά κατεβαίνει κόσμος στό καταφύγιο). 

Μιό γυναίκα τού λαού: (κάνοντας τόν σταυρό της). Ό Θεός νά μός 
φuλάειΙ 

Μιά αλλη γυναίκα: Είναι ό πέμπτος συναγερμός σήμερα. 
Ή Πρώτη: 'Όχι, ό τέταρτος είναι. 
Ή Δεύτερη: Ti λές, καλέ; Ό πέμπτος. 

(Κάθονται στην όκρη. Κατεβαίνει ό Γέρο-φιλόσοφος και στέκει 
αμίλητος. Βγάζει άπό την τσέπη του ενα βιβλίο καi διαβάζει. Κατε
βαίνει ή Σόνια μέ τόν Τάκη). 

Τάκης: Έδώ θά περάσουμε ώραια. Γκαρσόν, δύο μπύρες κ· έκλε-

κτό μεζέ. 
Σόνια: Λύκο Τοσκάνης στη σούβλα. 

Τάκης: Λύκο; Θόνοι κάπως σκληρός. 

Ιόνια: Τότε, γερμανικά λουκάνικα. 

Τάκης: Καλέ, αυτά θόναι άκόμη σκληρότερα. 
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( Κατεβαίνει ή Λίζα) 

Τάκης: Ti βλέπω; Ή δεσποινίς Λίζα! Πώς είστε, άγαπητη δεσποινίς 
Λίζα; 

Λίζα: "Ωι ό κύριος Τάκης! τi σύμπτωση νά συναντηθούμε έδώ! 
(Τόν χαιρετάει με χειραψία καi ξαφνιάζεται βλέποντας δίπλα 
του τη Σόνια). 

Ιόνια: (Δειλά). Καλημέρα, δεσποινίς Λίζα. 
Λίζα: (Ψυχρά). Καλημέρα σας. (Γυρίζει πρός τόν Τάκη). Πολλούς 

συναγερμούς έχουμε σήμερα. 
Τάκης: Φαίνεται πώς τελειώσανε τά ψέματα. 'Όσο εϊχαμε νά κά

νουμε μόνο με τούς μακαρονάδες, τά πηγαίναμε περίφημα. 
Τώρα πού μπηκαν πιά στη μέση καi οί γερμαναράδες, ό 
Θεός νά βάλει τό χέρι του. 

Λίζα: Μά γιατί; 'Όπως νικήσαμε τούς 'Ιταλούς, θά νικήσουμε καi 
τούς Γερμανούς. 

Τάκης: 'Έ ι μπορεί καi νά μην είναι τό ϊδιο. 
Ιόνια: 'Εμείς τi μπορούμε νά ξέρουμε; Αύτοi πού πολεμούν, αύτοi 

ξέρουν. 
Τάκης: 'Απεναντίας. Αύτοi δεν ξέρουν τίποτα. 'Εμείς εϊμαστε τό 

έπιτελείο. 
Λίζα: Πάντα με κέφι έσείς. 
Τάκης: Είναι τό μόνο πού δε στοιχίζει 'Άλλωστε χωρίς κέφι δεν 

περνάει εϋκολα ή ώρα τού συναγερμού. Kai ποιός ξέρει πό
σο θό κρατήσει ι 

Λίζα: Κανείς δεν ξέρει τi κακό μπορεί νά τόν βρεί άπό στιγμη σέ 
στιγμή. 

Μιά γυναίκα τού λαού: Ό Θεός νά φυλάει ι 
Ιόνια: Καλέ, τi φοβάστε σείς πάλι; Δε συνηθίσατε άκόμη τούς συ

ναγερμούς; 
'Άλλη γυναίκα: Είναι πράματα αύτά, παιδάκι μου, πού μπορεί κα-

νείς νά τά συνηθίσει; 
Ιόνια: Kai γιατί όχι; 
Λίζα: (Πρός τόν Τάκη). Νά δούμε πώς θό τελειώσουν δλ' αύτάl 
Τάκης: Δε βαριέστε; 'Όλα θό περάσουν. 'Όπως πέρασε την όλλη 

φορά ό κομήτης. 
Λίζα: Φόβο πού τραβήξαμε καi τότε! 
Τάκης: Στα καλά καθούμενα. Πέσαμε θύματα τών δημοσιογράφων 

μέ τό νόμαστε άπομονωμένοι στό βουνό. Ένώ δλα διεψεύ
σθησαν την όλλη μέρα άπό τά πρωινά φύλλα. Kai φοβηθή
καμε τόσο πολύ, χωρίς λόγο. 
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Λίζα: Έκτος άπό τόν Φίλιππο καi τή Τζούλια, πού δλη αύτή ή ίστο-
ρία στάθηκε άφορμή γιά ν' άρραβωνιαστοϋν 

Ιόνια: Τί χαριτωμένο ζευγάρι ι 
Τάκης: Kai νά παντρευτοϋν μόλις κατέβηκαν άπό τό βουνό. 
Λίζα: Τότε φοβηθήκαμε όδικα. Ένώ τώρα μέ τόν πόλεμο, άντιμε-

τωπίζουμε πραγματικά τόν θάνατο κάθε στιγμή. 
Τάκης: Σιγά-σιγά κι αύτό τό συνηθίσαμε. 
Ιόνια: Σιγά σιγά δλα συνηθίζονται. 
Λίζα: Άκόμα καί ό θάνατος; 
Ιόνια: Κι αύτός. Γιατί όχι; Ό πόλεμος μός έμαθε τώρα τελευταία 

τόσα πολλά' 
Τάκης: «Πατήρ πάντων πόλεμος», δπως έλεγε ό 'Ηράκλειτος. 
Λίζα: 'Αλήθεια ... 'Όλα συνηθίζονται. Θυμάμαι τούς πρώτους συνα

γερμούς, δταν όρχι σε ό πόλεμος. Τί όπαίσιο πρf::μα Ι Αύτό τό 
φοβερό οϋρλιασμα τών σειρήνων! Παρέλυα άπό τόν φόβο 
μου. Ένόμιζα πώς δέ θάμενε τίποτα όρθιο. 'Όταν τό σκέ
πτομαι πάω νά τρελλαθώ. Καί τώρα, καθόμαστε έδώ ησυχα
ησυχα καί κουβεντιάζουμε. 

Ιόνια: Έγώ θυμάμαι τόν ένθουσιασμό πού είχαν τά παλληκάρια 
μας, νά πόνε νά πολεμήσουν τούς φασίστες, τούς γελοίους, 
τούς κοκορόφτερους. 

Τάκης: Ό στρατός έγραψε ύπέροχες σελίδες δόξης στ' 'Αλβανικά 
βουνά. Κι' έδωσε ενα μάθημα ατούς 'Ιταλούς, πού θά τό 
θυμούνται γιά πάντα. 

Ιόνια: Καί θά δώσει τό ϊδιο καi ατούς Γερμανούς. 
Τάκης: νά σού πώ ... , τούς Γερμανούς τούς φοβάμαι. 

('Ακούγονται μακρινές έκρήξεις άπό μπόμπες). 

Λίζα: (Φοβισμένη). 'Άκου ... ('Όλοι φοβισμένοι. Μιά γυναίκα κάνει 

τόν σταυρό της). 
Γέρο-φιλόσοφος: Δεν ειναι τίποτα. Ό Ζεύς ρίχνει τούς κεραυνούς 

του. 
Τάκης: Νά μού έπιτρέψετε νά σάς παρατηρήσω δτι δέν είναι ό 

Ζεύς πού ρίχνει ,iς μπόμπες, άλλά οί γερμανοί. 
Γέρο-Φιλόσοφος: Τό ϊδιο κάνει. Μή λησμονάτε τόν «Προμηθέα 

Δεσμώτη». Ό Ζεύς έστειλε τό Κράτος καi τή Βία γιά νά δέ
σουν τόν Προμηθέα στόν βράχο. 

Τάκης: Μά τί, λοιπόν, Θέλετε νά πείτε πώς φταίει ό Θεός, πού μός

βομβαρδίζουν οί Γερμανοί; 

Γέρο-Φιλόσοφος: Δεν ειπα τέτοιο πράμα. Ό Ζεύς δέν είναι Θεός.
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Ένόμιζαν κάποτε μερικοί πώς είναι. Φαίνεται πώς εϊχανε λά
θος. (Ξανακούγονται μακρινές έκρήξεις). 

Λfζα: "Ωχ ι θεέ μου ι 
Ιόνια: Μή φοβάσαι, δεσποινίς Λίζα. 'Όποιος δέ φοβάται, δεν τόν 

βρίσκει ή μπόμπα. 

ΙΚΗΝΗ Β' 

(Οί ϊδιοι. Κατεβαίνει ή Τζούλια μέ στολή νοσοκόμου) 

Τζούλια: 'Όλοι έδώ έν τάξει; 
Τάκης: Έν τάξει καί έν παρατάξει. (Βλέπει τή Τζούλια). "Ε ! 
Λίζα-Ιόνια: (Συγχρόνως). Τζούλια! 
Τζούλια: Τί έκπληξη ι Λίζα ι Σόνια ! Τί κάνετε, κύριε Τάκη; (Τους χαι

ρετάει). 
Τάκης: «Γηράσκω άεί πολλά διδασκόμενος», δπως έλεγε ό Σόλων. 
Τζούλια: Καί τί διδασκαλία τόν τελευταίο καιρό! Λίζα, πώς είναι ή 

μαμά σου, ό κύριος 'Αγησίλαος; 
Λfζα: Στενοχωρούνται πολυ μ' αύτή τήν κατάσταση. 'Ιδίως ό μπαμ

πάς, που τόσο άγαπούσε την ήσυχία του! 
Τάκης: Τί νό γίνει; Αύτό έχει ό πόλεμος. «'Ένεκα ό πόλεμος», δπως 

λέγαμε άλλοτε. 
Τζούλια: κ· έσύ, Σόνια, πώς τό περνάς; Καλά; 
Ιόνια: Κατά την περίσταση. 
Τζούλια: Μπράβο Σόνια. «"Ας τή βάρκα στό κύμα, δπως θέλει νό 

τρέχει», δπως λέει κι ό ποιητής. 
Τάκης: Νοσοκόμος, κυρία Τζούλια; 
Τζούλια: Προσφέρω τίς άσθενείς μου ύπηρεσίες. (Ό Γέρο φιλό

σοφος κλείνει τό βιβλίο καί κοιτάζει προσεκτικό τή Τζούλια). 
Λίζα: Πολύτιμες, όχι άσθενείς. Σού άξίζει κάθε έπαινος. 
Τζούλια: 'Έλα δά, μέ κάνεις νό ντρέπομαι καί νό κοκκινίζω. Κάνει 

καθένας δ,τι μπορεί. 
Λfζα: Μακάρι κι· έγώ νό μπορούσα� 
Τζούλια: 'Έλα κι· έσύ, Λίζα. 'Έχει γιό δλους δουλειά. 
Λίζα: Μό δεν ξέρω. 
Τζούλια: Θό μάθεις. Δεν είναι δύσκολο. "Αν δεν συνηθίσουμε τώ

ρα μέ τόν πόλεμο νό ύπηρετούμε, πότε θό τό κάμουμε; 
Γέρο-Φιλόσοφος: Μπράβο, κοπέλα μου, φύσα τή φλόγα που σιγο

καίει στίς καρδιές, δσες δεν τίς ξέρανε όλότελα ό έγωϊσμός. 
'Υπηρέτησε την άνθρωπότητα, γιατί σήμερα έχει περισσότε
ρη άνάγκη άπό κάθε όλλη φορά. 

Τάκης: 'Έ ι μπάρμπα ι Δέ μας λές, πώς μπορεί νό ύπηρετήσει κανείς 
την άνθρωπότητα; 
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Γέρο-φιλόσοφος: Μέ τό νά ύπεροσπίζεται τrΊν 'Ελευθερία καi νά 
διαδίδει τiς αρχές τοϋ 'Ανθρωπισμού. 

Τάκης: Ti έννοεϊς λέγοντας «'Ελευθερία»; 
Γέρο-Φιλόσοφος: Τό δικαίωμα πού εχει κcιθε ανθρωπος έπάνω 

στή Γη νά ένεργεϊ σύμφωνα με τή θέλησή του κάθε τi πού 
δέν είναι άντίθετο με τόν φυσικό νόμο, μέ τή φυσική ήθική 
καi μέ την ελευθερία τών αλλων. 

Τάκης: Άπό ποϋ γεννιέται αύτό τό δικαίωμα; 
Γέρο-Φιλόσοφος: Ή 'Ελευθερία εiνω πρωτογενές κι εμφυτο δι

καίωμα τοϋ άνθρι,;Jπου. Δέν εχει ορια, παρά τόν σεβασμό 
της έλευθερίας τών ciλλων, rτού γεννάει τήν άρμονική συμ
βίωση. 

Τάκης: Μπορεϊ κανείς σήμερα νό μιλrιει γιά έλευθερία; Δέ βλέπετε 
τi γίνεται σ· όλόκληρο τόν κόσμο; 'Όλοι οί ανθρωποι είναι 
δυστυχώς σκλάβοι. 

Γέρο-Φιλόσοφος: Κανείς δέν μπορεϊ νά μός σκλαβώσει πραγματι
κό, στον εϊμαστε εσωτερικό έλεύθεροι. 

Τζούλια: Πώς μπορούμε ναμαστε έσωτερικά έλεύθεροι; 
Γέρο-Φιλόσοφος: Με τό v· όπαλλαγοϋμε όπό τή δουλεία τών πα

θών καi τών προλήψεων καi v· όποκτήσουμε άπόλυτη έλευ
θερία σκέψεως. 

Τάκης: Δέ φοβάστε τr1ν όπόλυτη έλευθερία σκέψεως; 
Γέρο Φιλόσοφος: 'Όχι. οταν συνοδεύεται όπό τr1ν όγάπη τοϋ πλη

σίον. 
Τάκης: Πόσο μακρυά εϊμαστε όπ' ολcι αύτό! 
Γέρο-Φιλόσοφος: 'Όχι μακριcι. Μόνο πού είναι λιγάκι δύσκολος ό 

δρόμος. 
('Ακούγονται κι αλλες έκρήξεις όπό μπόμπες). 

Μιό γυναίκα: "Ωχ Ι Παναγιά μου Ι 
Ιόνια: Κουράγιο, θειό. Δέν είναι τίποτα. 
Λίζα: (Στη Τζούλια). Kai ό κύριος Φίλιππος; 
Τζούλια: Ό ανδρας μου είναι στό μέτωπο. Πολεμάει τή φασιστική 

βία. Kai είναι ύπερήφανος γι αύτό. 
Ιόνια: Μπράβο, Τζούλια, συγχαρητήρια 1 

Τάκης: Δε σάς ηξερα τόσο φιλοπόλεμη' 
Τζούλια: Kai δέν είμαι. Οϋτε ό Φίλιππος. Συχαίνεται τόν πόλεμο. 

Άλλο πιό πολύ (κοιτάζει τόν Γέρο-φιλόσοφο) συχαίνεται τή 
σκλαβιά. Koi ό φασισμός είναι σκλαβιύ. 

Γέρο-Φιλόσοφος: Άnό τiς Π!Ο ποταπές, όπό τiς πιό ϋπουλες, όπό 
τiς πιό έπικίνδυνες. 
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Τζούλια: Καί ξέρετε; Είναι στόν ϊδιο λόχο μέ τόν Κρίτωνα. Τόν θυ
μάστε τόν Κρίτωνα; Σωστό παλληκάρι ι Άλλ' άρκετά εϊπαμε. 
Έδώ εχω καθήκοντα. Πρέπει νά έπισκεφθώ δλα τά διαμερί
σματα. Ώρεβουάρ, ώρεβουάρ. Λίζα, Σόνια, Κύριε Τάκη! 
(Στόν Γέρο-φιλόσοφο, μέ ύπόκλιση) Κύριε! 

ΙΚΗΝΗ Γ 

(Οί ϊδιοι, εκτός άπό τή Τζούλια) 

Τάκης: Σπουδαία κοπέλα. Καί ό Φίλιππος πολύ καλός. 
Ιόνια: Ήρθε ό πόλεμος νά τούς χωρίσει ... 
Τάκης: «Οϋς ό Θεός συνέζευξε, πόλεμος μή χωριζέτω». 
Λίζα: Αύτή ή γυναίκα σοϋ δίνει κουράγιο. Πώς τή θαυμάζω! 
Ιόνια: Μήπως θά μπορούσα κι' έγώ νά ύπηρετήσω σέ κάτι; 

(Σημαίνει λήξη τοϋ συναργερμοϋ) 

Μια Γυναίκα: Λήξις! ... 
Λίζα: Δόξα σοι ό θεός' 
Τάκης: 'Έ ι πάμε κι άλλοϋ τώρα. Τό κατάστημα κλείνει. 

(Φεύγουν δλοι. Προτελευταίος ό Τάκης. Φεύγοντας λέει σέ μιά γυ-
ναίκα, πού έξακολουεϊ νά κάθεται:) 

Τάκης: 'Έ ι κυρούλα, τελείωσε ό συναγερμός. 
Γυναίκα: Ναί, παιδάκι μου. Μά σέ λιγάκι θά ξανασημάνει. Ποϋ νά 

πάω; Καλά είμ' έδώ. 
(Αύλαία) 

ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Χειμώνας 1941-42. Στό προσκήνιο 

'Αφηγητής: 01 ναζί μπήκαν στην 'Αθήνα καi μέ τόν άγκυλωτό τους 
σταυρό βεβήλωσαν την 'Ακρόπολη. Κι έξαπέλυσαν την πείνα 
καi τόν άφανισμό. Τά τσακάλια της μαύρης άγοράς χαίρον
ται. Χειμώνας 1941-42. Οί άνθρωποι πεθαίνουν στούς δρό
μους άπό την πείνα ... 

ΙΚΗΝΗ ΜΟΝΗ 

('Έρχονται άπό δεξιά Τάκης, άπ' άριστερά Φίλιππος, Τζούλια, Κρί
των) 

Τάκης: Πόσο χαίρομαι πού σάς βλέπω καλά' 
Τζούλια: Ti κάνετε, κύριε Τάκη; 

(Χαιρετιούνται δλοι) 
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Τάκης: (Πρός τόv Φίλιrτπο καi τόν Κρίτωνα). Μάθαμε τiς δόξες σας 
πάνω στήν 'Αλβανία. 

Φίλιππος: Τiς δόξες μας ... ναί, ηταv μιό ήρωική έποχή. Άλλό δέ 
βλέπετε τώρα τό χάλια μας; Πού είναι σήμερα ή άλληλεγγύη 
πού έδειξε ό λαός μας κεϊ πάνω; 

Κρίτων: Κρύψανε δλα τό τρόφιμα καi τώρα ζητούν τιμές άστρονο
μικές. 

Τζούλια: 'Επέπεσαν τά κοράκια της μαύρης άγορδς. 
Τάκης: Μό μήπως έλλειψαν rτοτέ οί έμποροι της πείνας καi της δυ

στυχίας των αλλων; 

Κρίτων: Ναί, άλλό σήμερα είναι πολύ χειρότερα άπό κάθε αλλη 
φορά. 

Φίλιππος: 'Άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους άπό πείνα. Παιδιά 
σκαλίζουν τό σκουπίδια, μήπως βρούν κανένα φαγώσιμο. 
Κορίτσια πουλούν τό κορμί τους γιό λίγο ψωμί. Πού είναι ή 
σωστική άντίδραση σ· ολ' αύτά; 

Τζούλια: Χρειάζεται ενας νέος Ήρακλης, γιό νό καθαρίσει τούς 
σταύλοuς τού Αύγείοu. 

1'άκης: Πού είναι τώρα τό παχειό κοτόπουλα τού μπάρμπα-
Λάζαροu, έ; 

Κρίτων: Περασμένα μεγαλεία ... 
Τάκης: Kai διηγώντας τα ... νό πεινδς! 
Κρίτων: Αύτό είναι τό χάλια μας. 
Τάκης: Ή κυρία Τζούλια δέν είναι πιό νοσοκόμος; 

Τζούλια: 'Ασχολούμαι μέ τό συσσίτια. 

Φίλιππος: 'Οργανώνει παιδικές έστίες. 

Τάκης: Κυρία μου, είστε άκούραστη κι άξιοθαύμαστη. 

Τζούλια: 'Έ ι καλά. Πώς θό περάσει ή ώρα; 

Τάκης: 'Ασφαλώς αύτό δέν είναι άποτέλεσμα άνίας, άλλό μεγάλης 

καρδιδς. 
Κρίτων: Τή στιγμή πού έμείς τρέχουμε νό βρούμε κάτι νό γεμί

σουμε τό στομάχι μας, ή κυρία Τζούλια τρέχει γιό νό γεμίσει 

τό ξένα στομάχια. 
Τζούλια: Χιλιάδες ανδρες καi γυναίκες στον κόσμο κάνουν τό ϊδιο, 

καi δέ σκέφτηκαν ποτέ πώς κάνουν κάτι σπουδαίο. 

Τάκης: Συγχαρητήρια, Φίλιπrτε, γιό τή γυναίκα σου.

Φίλιππος: Μήν της λέτε πολλά, καi τό πάρει έπάνω της.

Τάκης: Είναι γνωστική καi δέv έχει φόβο. 

Κρίτων: 'Ό,τι καi νό της πείτε, τό άξίζει.

Φίλιππος: Κρίτων, θό μέ κάνεις νό ζηλέψω.
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Τζούλια: Δεν ύπάρχει φόβος. Δεν όκουσες τόν κύριο Τάκη, πού εΊ

πε πώς είμαι γνωστική; 
Φίλιππος: Καλά, δεν ξέρουμε τώρα πώς ό κύριος "τάκης διαρκώς 

άστειεύεται; 
Τάκης: 'Από τότε πού αρχισα νά τρώγω λαχανίδα, έπαψα νά λέω 

άστεια. 
Κρίτων: Καιρός ητανΙ 
Τάκης: Καί τό σοβαρότερο εΤναι πού - τρώγοντας λαχανίδα - έγι-

νε καλά καί τό στομάχι μου. 
Φίλιππος: Σπουδαιο αύτό! 
Τάκης: Νά μή σάς κρατώ περισσότερο. 
Τζούλια: Χαρήκαμε πολύ πού σάς εϊδαμε. Εύχαριστώ για τά καλά 

σας λόγια. Καί μήν πιστεύετε τόν Φίλιππο πώς τάχα φοβάται 
μήν τό πάρω έnάνω μου με τά κοπλιμέντα σας. Με ξέρει κα
λά καί τόν ξέρω καλύτερα. 

Τάκης: "Έ ι βέβαια. "Αν δεν ταιριάζατε, δε συμπεθεριάζατε. 
Κρίτων: Πάλι άστεια; Μάλλον σά μαυραγορίτης μοϋ φαίνεσαι, όχι 

πού θά τρως λαχανίδες. (Άποχαιρετιοϋνται). 
Τάκης: ('Ενώ φεύγει, κοντοστέκει καί λέει): Δε νομίζεις, Φίλιππε, 

πώς ή όργάνωση των συσσιτίων εΊναι ή σωστική άντίδραση 
κατά της μαύρης άγοράς; 

Φίλιππος: Ποιός ξέρει αν φτάνει ... 

(Αύλαία) 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΤΗ 

Χειμώνας 1943-44. Στό δωμάτιο τοϋ Γέρο-φιλόσοφου. 

Άφηγητής: (Πρίν άνοίξει ή αύλαία): Ή έλληνική ψυχή παραμένει 
άδούλωτη κι έργάζεται για τή λευτεριά της. 'Αντίσταση πέρα 
ως πέρα. 'Οργανωμένη κι άνοργάνωτη. Άλλα ο1 βάρβαροι 
κατακτηταί άγρυπνοϋν... Χειμώνας 1943-44. Στό δωμάτιο 
τοϋ Γέρο-φιλόσοφου ... 

ΣΚΗΝΗ Α' 

(Γέρο-φιλόσοφος, Φίλιππος, Κρίτων) 

Γέρο-φιλόσοφος: Αύτό έδώ εΊναι τό φτωχικό μου δωμάτιο. 'Εδώ 
πάνω θά μπορέσουμε νά μιλήσουμε όνετα. 

Φίλιππος: Αύτό, λοιπόν, εΤναι τό σπουδαστήριο τοϋ γέρο-Φάουστ; 
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Γέρο-φιλόσοφος: Χωρίς πονηρά πνεύματα καi χωρίς παράκαιρες 
έπιθυμίες. 

Κρίτων: Έδω θόχετε απόλυτη ήσυχία. 
Γέρο-φιλόσοφος: 'Ησυχία, φίλε μου, δεν υπαρχει παρά μονάχα 

στά νεκροταφεία. Kai στον καιρό μας ϊσως οϋτε σ' αύτά.
Άλλ' δ, τι καi νά πείς εδώ μέσα, δε σε άκούνε οί ναζί. Κι αύ
τό έχει τώρα κάποια ίδι αίτερη σημασία γιά μας.

Φίλιππος: 'Από τό παρουσιαστικό σου, Γέρο-φιλόσοφε, κανείς δε 
θά μπορούσε νά σε περπσει γιά συνωμότη. Κι δμως έχεις
τόση φλόγα στήν ψυχήΙ ... 

Γέρο-φιλόσοφος: 'Όλοι μας έχουμε τήν ϊδια φλόγα. 'Αλλιώς θόχα
με συνθηκολογήσε ι με τούς ναζί. Άλλα ό έλληνικός λαός 
παρέμεινε ελεύθερος. Ή ίστορία, χωρίς όλλο, θά τού τό 
αναγνωρίσει μιά μέρα. 

Κρίτων: Ό πόλεμος στήν 'Αλβανία καi ή άντίσταση στά βουνά εί
ναι ό Μαραθώνας καi ή Σαλαμίνα της νεώτερης 'Ελλάδος. 

Φίλιππος: Ό άπεσταλμένος τού Στρατηγείου τό ξέρει αύτό εδώ τό 
δωμάτιο; 

Γέρο-φιλόσοφος: Ναί, έχει ξανάρθει. Θά τόν περιμένουμε κουβεν
τ ιάζοντας. Δε θ' άργήσει. 

Κρίτων: Δίπλα ποιος κάθεται : 
Γέρο-φιλόσοφος: 'Ένας νέος -'Αχιλλέα τόν λένε- παλληκάρι σω

στό. Εiναι δικός μας κι ' έτοιμάζεται γιά επάνω. Π ιό πέρα, δί
πλα στή σκάλα, ενας ησυχος κι άκίνδυνος νοικοκύρης - ό 
κυρ-Παντελής. Μή φοβαστε τίποτα. Εiστε στό σπίτι μου. 

Κρίτων: Δε φοβόμαστε, άλλα μας rτεριτριγυρίζει όλοένα ό θάνα
τος. Δεν πρέπει νά τό ξεχναμε. 

Γέρο-φιλόσοφος: 'Όχι δά Ι Αύτό μπορεί vά τό πιστεύουν ο! άνθρω
πάκηδες καi ο! vαζίδες. Έμείς πρέπει vά ξέρουμε καλά πώς 
δεν ύπάρχει θάνατος για τiς ελεύθερες ψυχές. 

Φίλιππος: Δεν εivαι εϋκολο, Γέρο-φιλόσοφε, νόχει καθένας τήv 
άταραξία σου καi τή βαθειά σου πίστη. 

Γέρο-φιλόσοφος: Έσύ δμως, Φίλιππε, τiς έχεις εύτυχως καi τiς 
δύο. 

Κρίτων: Ναί, τiς έχει. Κοντά σας γίνεται κανείς ηρωας. 
Γέρο-φιλόσοφος: 'Όχι , παιδί μου, κανένας δεν πρέπει vά έπηρεά

ζεται άπό τόv διπλανό του. Καθένας πρέπει νόναι μονάχος 
του ενας τέλειος, εvας όλοκληρωμέvος όνθρωπος. Kai τότε 
δε φοβαται πιά ποτέ. Ti μπορεί νά φοβηθεί; Τό κορμί; Τό ξέ
ρουμε δλοι μας πώς αύτό είναι φθαρτό. Άλλα τό πνεύμα εί
ναι άθάvατο κι άκατάλυτο. 
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Κρίτων: "Ως τόσο, πρέπει νόμαστε πάντοτε προσεκτικοί. 
Γέρο-φιλόσοφος: Πρέπει πάντοτε κάθε άνθρωπος νάνοι πανέτοι

μος γιό τό κάθε τί. 
Φίλιππος: ΆλλοίμονοΙ Ti όλλο μπορεί νό μας περιμένει; Ή άνθρω

πότης ύποφέρει σ· δλο τόν κόσμο άπό τούς ναζί. 
Γέρο-φιλόσοφος: Ή άνθρωπότης πληρώνει τό σφάλματά της. 

Θεοποίησε τή βία καi τήν ύλική δύναμη. Παραδέχτηκε τόν 
δεσποτισμό. Χειροκρότησε τiς κωμικές παρελάσεις καi τiς 
θεατρικές πόζες του Ντουτσε καi του Φυρερ. Τώρα πληρώ
νει τόν λογαριασμό. Είναι πολυ φυσικό. 

Φίλιππος: Άλλα κοντό σ' αύτούς, πληρώνουμε κι έμείς, που δέ 
χειροκροτήσαμε ποτέ τή βία, τόν φασισμό καi τiς γελοίες 
τους παρελάσεις. 

Κρίτων: Ένώ αύτοi που άκόμη καi τώρα τiς χειροκροτούν, καλο
περνούν καi πλουτίζουν. 

Γέρο-φιλόσοφος: Θόρθει καιρός που θό πληρώσουν κι αύτοί. Ή 
δικαιοσύνη είναι νόμος της φύσεως καi κανείς δέν μπορεί 
νό παραβιάσει τους φυσικους νόμους. Ποιός ξέρει τi κρίματα 
πληρώνουμε δλοι μας ... 

Φίλιππος: Ή άνθρωπότης έχει βαρειό μοίρα. 
Γέρο-φιλόσοφος: Ναί, περνάμε μιό σκοτεινή έποχή. Ό δεσποτι

σμός άπειλεί νό στραγγαλίσει την 'Ελευθερία. Τό μίσος ζητεί 
νό σβήσει την 'Αγάπη καi τή συμπόνοια. Πρέπει ν' άντιδρά
σουμε στην κακία καi νό διατηρήσουμε όσβεστο τό πύρ που 
έφερε ό Προμηθέας στους άνθρώπους. Πρέπει νό διατηρή
σουμε άμόλυντες τiς άρχές τού 'Ανθρωπισμού. 

Κρίτων: Ti έννοείτε λέγοντας «άρχές τού 'Ανθρωπισμού»; Ποιές 
είναι αύτές ol άρχές; 

Γέρο-φιλόσοφος: Είναι ό σεβασμός τών φυσικών δικαιωμάτων 
τού άνθρώπου. Τού δικαιώματος της άτομικης έλευθερίας, 
της έλευθερίας της σκέψεως, της ελευθερίας τού λόγου, της 
έλευθερίας της συνειδήσεως. Ό σεβασμός της άνθρώπινης 
άξιοπρέπειας, ή άλληλεγγύη, ή δικαιοσύνη καi ή συγγνώμη. 
Ή είρηνική συμβίωση κοi ή συνεργασία σέ έργα πολιτισμού. 
Ή δημιουργία πνεύματος άδελφοσύνης άνάμεσα σέ δλους 
τους άνθρώπους, δποια κι όν είναι ή θρησκεία τους η ή φυ
λή τους, δποιες κι όν είναι ol πεποιθήσεις τους. 

Κρίτων: 'Όλα αύτό είναι πολυ σπουδαία, Γέρο-φιλόσοφε, άλλό ό 
κόσμος είναι άκόμη πάρα πολυ μακριά άπ' αύτά. Πώς θό 
μπορέσουν νό διαδοθούν: αύτές οί ίδέες στόν κόσμο; 
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Γέρο-φιλόσοφος: Με τή λογική, κοi κυρίως με τό παράδειγμα. 
Φίλιππος: Πρέπει, δηλαδή, νά καλυτερέψουμε έμε'iς οί ϊδ101, γ1ά νά 

μπορέσουμε νά έπηρεάοσυμε κοi τούς όλλους; 
Γέρο-φιλόσοφος: Δεν μπορε'i νά γίνει άλλ1ώς. Γιά νά χτίσουμε γε

ρό οίκοδόμημα, πρέπει νά έπεξεργαστουμε πρώτα rούς όγ
κολίθους τών θεμελίων. 

Κρίτων: Πώς θά μπορέσουμε νά καλυτερέψουμε πραγματικά έμε'iς 
οί ϊδ101; 

Γέρο-φιλόσοφος: Με άγνες σκέψεις, με άγνες έπιθυμίες, με άγνες 
πράξεις. 'Όποιος θέλει νά βαδίσει στόν δρόμο της Σοφίας καi 
νά ώφελήσει τούς συνανθρώπους του, πρέπει νά έχει έλεύ
θερη σκέψη κοi χρηστά ηθη. Γιατί ή Σοφία χωρiς τήν 'Αρετή 
εΊνοι 6χ1 μόνον άνώφελη, άλλα κ1 επικίνδυνη. Παράδειγμα ό 
ναζισμός. 'Αναπτύχθηκε με σοφία, όλλά του έλλειπε ή όρε
τή, κι έτσι κατάντησε τέρας. 

Φίλιππος: Ti χρειάζεται γ1ό ν' όκολουθήσε1 κανεiς τόν δρόμο της 
Σοφίας, ένωμένης με τήν 'Αρετή; 

Γέρο-φιλόσοφος: Νό γκρεμίσει τό πολλά εμπόδια πού φράζουν 
τόν δρόμο. 

Φίλιππος: Ποια εΊνοι αύτά τό εμπόδια; 
Γέρο-φιλόσοφος: Ή όλαζονεία, τό συμφέρον, τά πάθη. 
Φίλιππος: Πώς μπορε'i νό νικηθε'i ή όλαζονεία; 
Γέρο-φιλόσοφος: Με τήν όπόκτηση του «Γνώθι σαυτόν». 
Φίλιππος: Τό συμφέρον; 
Γέρο-φιλόσοφος: Με τήν όγάπη τοϋ πλησίον. 
Φίλιππος: Τά πάθη; 
Γέρο-φιλόσοφος: Γ1ά τήν περιστολή τών παθών χρειάζεται μεγάλη 

προσπάθεια. ΕΊναι δμως όπαραίτητη, γιατi τά πάθη θολώ
νουν -τη διαύγεια της σκέψεως καi όδηγουv σε όνόητες καi 
όλέθριες πράξεις. 

Κρίτων: Δεν εΊνοι καθόλου, μό καθόλου εϋκολος ό δρόμος της 

Σοφίας καi της Άρετης. 
Γέρο-φιλόσοφος: ΕΊναι δμως τόσον ώρα'iος, πού όξίζει v· όφιερώ

σει κανείς σ' ούτόv τή ζωή του, όναζητώντας τήν 'Αλήθεια, 
μελετώντας τή Σοφία, κι έξασκώντας τήv 'Αρετή. Όδηγε'iτοι 
συχνό στόν Σταυρό του μαρτυρίου η τουλάχιστον στό 
Χαϊδάρι, όλλ' ούτό δεν έχει καμιά σημασία. ΕΊνοι όποράδε
κτο νό κοτοπνιγουv τό φυσικό δ1κοιώμοτο του άνθρώπου 
όπό τήν ύλική βίο του δεσποτισμου. 

Φίλιππος: "Αν σ' όκουγε ό Χίμλερ νά μ1λας, κοi μπορουσε νά σε 
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καταλάβει, θά διέλυε σαν άχρηστο τό Χαϊδάρι καi δλα τά άλ
λα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αίχμαλώτων. 

Γέρο-φιλόσοφος: Ti μπορεί νά κάμει σ' εναν έλεύθερον άνθρωπο 
τό Χαϊδάρι; 'Όταν ό Προμηθέας σπάσει μια φορά τά δεσμά 
του, είναι πια άδύνατον νά ξαναδεθεί σ· αύτά. 

( 'Ακούγονται δυό πυροβολισμοί, ενα βογγητά, θόρυβος καi μια 
φωνή «Γειά σου, Κύρ-Παντελη»). 

Κρiτωv: Ti συμβαίνει; 
Γέρο-φιλόσοφος: Ψυχραιμία. Θά δούμε τi είναι. 

(Μπαίνει ό κύρ-Παντελης τρομοκρατημένος) 

ΣΚΗΝΗ Β' 

(ΟΙ ϊδιοι, Κύρ-Παντελης) 

Κύρ-Παvτελής: Για όνομα τού θεού ι 

Γέρο-φιλόσοφος: Ti τρέχει, Κύρ-Παντελη; 
Κύρ-Παvτελής: Ό 'Αχιλλέας' ό 'Αχιλλέας' Σκότωσε εναν γερμα

νό. Χαθήκαμε. Πώ! Πώ! Πώ! 
Γέρο-Φιλόσοφος: Για στάσου, Κύρ-Παντελη. Ti κάνεις έτσι; Σύνελ

θε. Μίλα καλά. 
Κύρ-Παvτελής: Δεν άκούσατε τούς πυροβολισμούς; Τόν σκότωσε' 

'Έξω είναι τό πτώμα τού γερμανού. 
Γέρο-φιλόσοφος: Kai ό 'Αχιλλέας πού είναι; Τι έγινε; Πες μας τi ξέ

ρεις. 
Κύρ-Παvτελής: Εϊμουνα στό δωμάτιό μου. 'Ακούω δυό πυροβολι

σμούς. Δεν κατάλαβα δτι έπεσαν μέσα στό σπίτι. 'Ανοίγω 
τήν πόρτα τού δωματίου καi βλέπω τόν 'Αχιλλέα με τό πιστό
λι στό χέρι κι εναν γερμαναρά ξαπλωμένον στόν διάδρομο. 
«Γειά σου, Κύρ-Παντελη» φωνάζει ό 'Αχιλλέας καi δίνει ενα 
σαλτάρισμα, άπ' τό παράθυρο τού φωταγωγού, στήν τα
ράτσα τού διπλανού σπιτιού. Πώς δεν σκοτώθηκε κι αύτός! 

Κρiτωv: Kai ϋστερα; 
Κύρ-Παvτελής: Δεν έχει ϋστερα. Αύτό είν' δλο. 
Κρiτωv: Πρέπει νά φύγουμε. 
Γέρο-φιλόσοφος: (Δείχνοντας τό παράθυρο). Κοίταξε Φίλιππε, κά

τω στό δρόμο. 
Φίλιππος: (Κοιτάζει άπό τό παράθυρο). 'Ένας γερμανός με αύτόμα

το στέκει έξω άπό τήν πόρτα, κι ενας άλλος τρέχει πρός τή 
γωνία. 

Κύρ-Παvτελής: Πώ! Πώ! χαθήκαμε ... 
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Γέρο-φιλόσοφος: Δέν τολμουν ν· άνέβουν μόνοι καi τρέχουν νά 
ζητήσουν έπικουρία. 

Φίλιππος: 'Έχει 6λλη έξοδο τό σπίτι; 
Γέρο-φιλόσοφος: 'Όχι, δέν έχει. 
Κρίτων: Νά πηδήσουμε, δπως 6 'Αχιλλέας. 
Γέρο-φιλόσοφος: Δέν γίνεται. Εiναι θαυμα πώς τά κατάφερε 6 

'Αχιλλέας. 
Κύρ-Παντελής: "Ωχ' Παναγίτσα μου Ι Ti θά κάνουμε τώρα; Ti εiναι 

αύτό πού μας βρηκε; 
Κρίτων: Πέσαμε, λοιπόν, στά δόντια του λύκου; 
Φίλιππος: Κουράγιο, Κρίτων' Ό Θεός εiναι μεγάλος. 
Κύρ-Παντελής: Θά μας πιάσουν καi θά μας βασανίσουν νά μαρτυ-

ρήσουμε ποιος σκότωσε τόν γερμανό. Κανένας μας δέ θά 
γλυτώσει. Δέ θά πιστέψουν γιά τόν 'Αχιλλέα. Αά μας τουφε
κίσουν. 

Κρίτων: Κάτι πρέπει νά κάνουμε. Δέν μπορουμε νά τό σκάσουμε 
άπό πουθενά; 

Γέρο-φιλόσοφος: 'Αδύνατον, άφου ό γερμανός μέ τ· αυτόματο 
στέκει έξω άπ' τήν πόρτα. 

Φίλιππος: (Ξανακοιτάζει άπό τό παράθυρο). Ναί, στέκει μέ τ· αύτό-
ματο έξω άπ' τήν πόρτα. Κι 6 6λλος ξαναγυρίζει. 

Κύρ-Παντελής: Κλεισε τό παράθυροι 'Έμπα μέσα! 
Γέρο-φιλόσοφος: Θά τηλεφώνησε στή Γκεστάπο. 
Κρίτων: Κι αν φτάσει 6 άπεσταλμένος του Στρατηγείου; 
Γέρο-φιλόσοφος: (Του δείχνει κρυφά τόν Κύρ-Παντελη). Σούτ! 
Φίλιππος: (Συγχρόνως). Θά δει τούς γερμανούς στήν πόρτα καi δέ 

θά μπει βέβαια. 
Κρίτων: "Αν δέν ηταν νά έρθουμε έδώ η αν δέν συνέβαινε αύτό 

μέ τόν 'Αχιλλέα ... 
Γέρο-φιλόσοφος: Μήν ξεγελιέσαι, Κρίτων. Δέν ύπάρχει τυχαιο γε

γονός. Ή μοίρα κυβερνάει καi κανένας δέν μπορει ν' άλλάξει 
τή μοίρα του. Οϋτε τή μοίρα των 6λλων. "Ας προσπαθήσου
με, λοιπόν, νά μή φοβόμαστε. 

Φίλιππος: Καϋμένη Τζούλια! 

Κύρ-Παντελής: Τούς βγάζουν τά νύχια, τούς ξερριζώνουν τά μαλ

λιά, τούς δέρνουν μέ συρματένιο βούρδουλα ... 

Γέρο-φιλόσοφος: Τούς τόκαναν δλ' αύτά, κι άκόμη τούς έρριχναν 
στά θηρία, τούς όλειφαν μέ πίσα καi τούς έκαιγαν σάν λαμ
πάδες. Γιατί ηταν 6πιστο1 καi κακοCιργοι. Δηλητηρίαζαν τά 
ύδραγωγεια καi τiς πηγές. Μιλώ δά, γιά τούς πρώτους Χρι-
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στιανούς. Κι αύτό βάσταξε 250 χρόνια. Άλλα στό τέλος ό 
Σταυρός νίκησε. 

Κρίτων: Kai τώρα έχουμε τόν άγκυλωτό σταυρό. 
Γέρο-φιλόσοφος: Ό πολιτισμός δεν μπορεί νό όπισθοδρομήσει 

γιό πάντα. Ό άγκυλωτός σταυρός γρήγορα θό σπάσει τις 
φτερουγες του καi ή άνθρωπότης θό ξαναβρεί τόν δρόμο 
της. Μην όμφιβάλλετε γi αύτό. 

Κρίτων: 'Εμείς ομως, θό ζήσουμε νό τό δουμε; 
Γέρο-φιλόσοφος: Ti σημασία έχει αν δεν προφτάσουμε έμείς νό 

τό δουμε; ΟΙ ανθρωποι είναι θνητοί, όλλό ή άνθρωπότητα 
είναι άθάνατη. 

Φίλιππος: (Κοιτάζει πάντα άπό τό παράθυρο). 'Ένα αύτοκίνητο με 
γερμανούς. Κατεβαίνουν ... έρχονται ... 

Κύρ-Παντελής: '"Ωχ! Θεέ μου ι Θό μας πιάσουν, δεν γλυτώνουμε, 
θό μας τουφεκίσουν ... 

Κρίτων: 'Έχε γειά, καϋμένε κόσμε ... 
Γέρο-φιλόσοφος: Φίλοι, μη σκέπτεστε τό κακό. Δεν πρόκειται νό 

πεθάνουμε. Δηλαδή, ... μιλώ γιό σήμερα. Γιατi κάποτε ... , κά
ποτε ολοι μας θό πεθάνουμε ... , αν αύτό λέγεται θάνατος. 

(Δυνατό κτυπήματα στην πόρτα του δωματίου. Μπαίνει ενας γερ-
μανός με αύτόματο. Άπό πίσω ενας διερμηνέας. 'Άλλοι γερμανοi 
στην πόρτα). 

ΣΚΗΝΗ Γ' 

(ΟΙ ϊδιοι, γερμανοi της Γκεστάπο) 

Γερμανός: ΠολιτσάΊΊ Ντi χέντε χόχ! (Die hande hoch!) 
Διερμηνέας: Τό χέρια ψηλά! 
Γερμανός: Βέρ χάτ ίν τότ γκεσλάγκεν; (Wer hat ihn tot geschla

gen;) 
Διερμηνέας: Ποιός τόν σκότωσε αύτόν; 

Γέρο-φιλόσοφος: (Προχωρώντας θαρρετό πρός τούς γερμανούς). 
Έγώ τόν σκότωσα. 

Διερμηνέας: (Ντίζερ χότ ίν τότ γκεσλάγκεν. (Dieser hat ihn tot 
geschlagen). 

Γερμανός: 'Άλε ίν ντi κομμαντατούρ! (Alle in die Kommandaturl) 
Διερμηνέας: 'Όλοι στην κομμαντατούρΙ 

(Αύλαία) 
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Καλοκαίρι 1945. Στήν ϊδια πανσιόν της Α' Πράξεως. 

Ό άφηγητής. (Πρiν άνοίξει ή αύλαία): 

ΤΡΑΓΟΥ ΔΙ ΛΕΥΤΕ ΡΙΑΣ 

Λευτεριά στην , Ελλάδα μας τώρα. 

Ti χαράς πανηγύρι μεγάλο' 

Βροντερή τή φωνή θά σηκώσω, 

Λευτεριάς γιά νά ψάλω τραγούδι, 

Της σκλαβιάς μαυροι χρόνοι περάσαν, 

φοβεροί, σκοτεινοί, μαραμένοι. 

των ναζί των βαρβάρων ή μπότα 

δέ χτυπά πιά στους έρημους δρόμους. 

'Ιταλοί, γερμανοi καi γραικύλοι 

δέ σκοτώνουν · Ελλήνων βλαστάρια. 

Προδοτών τερατόμορφες μάσκες 

δέν όργιάζουν στη,; νύχτας τά μπλόκα. 

Μιά καινούργια πού πέφτει Βαστίλλη, 

τό Χαϊδάρι γκρεμιέται καi σβήνει. 

Άπ' τή μαύρη τή νύχτα προβάλλει 

Λευτεριά πανανθρώπινη τώρα. 

Άντηχηστε βουνά καi λαγκάδια 

μέ κραυγές νικητήριες καi παιάνες. 

Λευτεριά, Λευτεριά πέρα ως πέρα' 

Προχωρώ μ· άνοιχτά τά πλεμόνια, 

κι άνασαίνω καθάριον άγέρα. 

ΣΚΗΝΗ Α' 

('Αγησίλαος, Λίζα, Τάκης) 

Λίζα: Πόνε εξη χρόνια. 

Αγησίλαος: 'ΙΞξη όλάκερα χρόνια ... 
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Τάκης: Θυμάστε πού μπηκε ό μπάρμπα-Λάζαρος καi μάς έφερε τiς 

έφημερίδες, μέ τiς είδήσεις γιά τόν κομήτη; 

'Αγησίλαος: Πού τόσο μός τρόμαξαν. 

Λίζα: 'Όχι ολους. Ό Φίλιππος καi ή Τζούλια δέ φοβήθηκαν. 'Απε

ναντίας, έξ αίτίας του κομήτη παντρεύτηκαν. 
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Τάκης: 'Όταν ξανάρθει ό κομήτης του Χάλεϋ -μή λησμονάτε πώς 
ξανάρχεται κάθε 76 χρόνια- θό παντρευτώ, χωρίς άλλο, κι 
έγώ. 

Άγησίαλος: Μή λες τίποτα. μέ τiς τελευταίες άνακαλύψεις πού γί
νονται - πενικιλίνη καi τό παρόμοια - που ξέρεις τi μπορεί 
νό γίνει καμιά φορά; 

Λίζα: Kai νό βρεθεί τό φάρμακο της αίωνίας νεότητοςΙ 
Τάκης: Τό όνειρο των άλχημιστών, έ; 'Εσείς οί γυναίκες κάτι ξέρε

τε γι αύτό. Δέν έννοώ έσένα, πού είσαι άκόμη μωρό, άλλ' 
είναι μερικές πενηντάρες πού δέν πάτησαν άκόμη τό τριάν
τα. 

Λίζα: Μωρό μπορεί νάμουν δταν φοβόμουν τόν κομήτη. Μή λη
. σμονότε πώς άπό τότε πέρασαν εξη χρόνια. 

Τάκης: Kai τi χρόνια; Πολεμικά ... Πού θό πρέπει νό λογαριάζονται 
διπλά. 

Λίζα: Ό πόλεμος μός έμαθε πολλά. Τόσα, πού οϋτε τό βάζαμε τό
τε στό νου μας. Πόσο δίκιο είχε ό Φίλιππος πού δέ φοβότα
νε τόν κομήτη, άλλα τόν πόλεμοι Kai ό πόλεμος ηρθε. Kai 
τόν άκολούθησαν τόσες καταστροφές. Ή καϋμένη ή μητέρα 
πέθανε, άφου πέρασε κι αύτοί, δπως δλοι μας, τό δράμα της 
πείνας καi της ούρός του συσσιτίου. Kai δέν έζησε νό δεί 
την άπελευθέρωση καi τή νίκη. 

Τάκη� Ό κόσμος όπέφερε πολλά. 
Άγησίλαος: 'Άς έχουμε όγεία έμείς πού έπιζήσαμε. Άλήθε1α, τi νό 

γίνονται οί παλιοί μας φίλοι; 
Τάκης: 'Έμαθα πώς τόν Φίλιππο τόν είχαν πιάσει οί γερμανοί. Δέν 

ξέρω τi άπέγινε; Ό Καθηγητής είναι καλά. Μόνο πού δέν 
μπορεί νό τά φέρει βόλτα μέ τόν μισθό του καi περιμένει 
διαρκως τiς διανομές της Οϋνρα. Δημόσιος όπάλληλος δέν 
είναι; Κάθε μέρα τ' Άϊ-Γιαννιου, τ' 'Άϊ-Γιαννιου τού νηστευ
τη. Γιά τόν κύριο λέανδρο, καλύτερα νό μή μιλάμε. 

Λίζα: Γιατί; 
Άγησίλαος: Ti τρέχει; 
Τάκης: Παράτησε τούς στίχους - λέω «τούς στίχους», γιατί μέ την 

ποίηση δέν είχε ποτέ νταραβέρια - καi συνεργάστηκε μέ 
τούς γερμανούς σέ προμήθειες καi σ· άλλες δουλειές. 'Έκα
με πολλούς παράδες. Αύτός δέν πείνασε, οϋτε μπηκε στην 
ούρα τού συσσιτίου, με τό τενεκάκι. 

Λίζα: Kai ό Κρίτων; 
Τάκης: Ό καϋμένος ό Κρίτων ... 'Έμαθα πώς σκοτώθηκε. 
Άγησίλαος: Ti μού λές; Κρίμα στό παλληκάρι ! 
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Τάκης: Τόν εΊχα συναντήσει κάποτε μαζί μέ τόν Φίλιππο. Καί oi 
δυό τους εΊχαν πολεμήσει στό 'Αλβανικό μέτωπο. Γλύτωσαν 
άπό τόν πόλεμο, άλλά πλήρωσαν έπειτα, μέ τήν κατοχή. 

'Αγησίλαος: Σκοτώθηκε καί ό Φίλιππος; 
Τάκης: Δέν ξέρω. Τί νά σας πώ; 'Έμαθα πώς τόν εΊχαν rrιάσει οί 

γερμανοί καί τόν εΊχαν κλείσει στό Χαϊδάρι. Συνήντησα τότε 
τή Τζούλια, πού έκανε σάν τρελλή. Άπό τότε, δέν ε1δα κανέ
ναν, οϋτε έτυχε νά μάθω. 

Λίζα: Ή Τζούλια ηταν μιά ύπέροχη γυναίκα. Άρκεϊ νά μήν έπαθε 
τίποτα ό Φίλιππος. 

Τάκης: 'Όταν μιά γυναίκα λέει γιά μιάν αλλη γυναίκα πώς εΊναι 
ύπέροχη, αύτό σημαίνει πώς πραγματικά εΊναι. 

Λίζα: Καί ή ώραία Σόνια; Γι' αύτήν θά ξέρετε, γιατί νομίζω πώς 
διατηρήσατε τή γνωριμία. Σας συνήντησα μαζί της μέσα στό 
καταφύγιο. 

Τάκης: Οϋ Ι Άπό τότε πάει καιρός. 
Λίζα: Καί τήν ξεχάσατε; 
'Αγησίλαος: Λίζα, νομίζω πώς παρεκτρέπεσαι. Δέν έχουν δλοι τή 

μνήμη σου. 
Τάκης: Πολύ σωστά λέει ό μπαμπάς σου. 
'Αγησίλαος: Εύτυχώς πού εΊστε κι έσεϊς έδώ, κύριε Τάκη, άλλιώς 

θαμαστε μόνοι. 
Τάκης: Δέν είναι τώρα εϋκολες οί έξοχές. Κι' εγω δέ θά καθήσω 

περισσότερο άπό ενα μήνα. Πεθύμησα τά έλατα, ϋστερα 
άπό πέντε χρόνια πού εΊχα νά τά δώ. 

Λίζα: κι· έμεϊς δέν μποροCιμε νά καθήσουμε πιό πολύ γιατί, ξέρε
τε; 'Εργάζομαι κι' έγώ τώρα σέ γραφεϊο, καi δέν έχω δυστυ
χώς, περισσότερη αδεια. 

'Αγησίλαος: Ναί, ή Λίζα μου εΊναι πιά ύποχρεωμένη νά έργάζεται. 
Αύτά έχει ό πόλεμος. 

Τάκης: Τά έγκάρδια συγχαρητήριά μου, δεσποινίς. Νά, τώρα εΊστε 
κι έσεϊς χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Καί μόνον έγώ παρα
μένω πάντοτε «όχθος άρούρης». 

'Αγησίλαος: ΆφοCι μπορεϊτε καί τά καταφέρνετε ... 
Τάκης: Ε1μαι όλιγαρκής, αύτό εΊναι τό μυστικό μου. 
Λίζα: 'ΆΙ έγώ είμαι πολύ εύχαριστημένη πού έργάζομαι. Ή Τζού

λια μοϋδωσε τό παράδειγμα. Δέν τήν έφτανε τό γραφεϊο 
της, πήγε έθελοντής νοσοκόμος, έπειτα έργάστηκε στά παι
δικά συσσίτιο. Καί πάντοτε άφιλοκερδώς. 

Τάκης: 'Υπέροχη γυναίκα, έ; 
Λίζα: Μάλιστα, ύπέροχη. 'Αντάξια του Φίλιππου. Γιατί κι αύτός ή

ταν σπουδαϊος ανδρας. 
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ΣΚΗΝΗ Β' 

(ΟΙ ϊδιοι, Μπάρμπα-Λάζαρος) 

Μπάρμπα-Λάζαρος: Ξέρετε ποιοι έρχονται; 
Τάκης: Γερμανόί; 
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Μπάρμπα-Λάζαρος: Ti γερμανοί; Πόνε πιά αύτοi. Τους έφαγε τό 
σκοτάδι. 'Έρχονται ό κύριος Φίλιππος με την κυρία Τζούλια. 

Άγησfλαος: Ti μοϋ Μς; 
Λίζα: "Ω ι τi χαρά! 
Άγησrλαος: Μόλις τους μελετούσαμε. 
Τάκης: Πολλά χρόνια θά ζήσουν. 

ΣΚΗΝΗ Γ 

('Αγησίλαος, Λίζα, Τάκης, Φίλιππος, Τζούλια) 

Τζούλια: Ti εύτυχισμένη συνάντηση ι 
Άγησίλαος-Τάκης: Καλώς τους, καλώς τους! 
Φfλιππος: Καλημέρα- σας. 
Λίζα: Τζούλιαl ('Αγκαλιάζονται). 
Τάκης: Συζητούσαμε γιά σάς. (Χαιρετάει τόν Φίλιππο). 
Άγησfλαος: (Σφίγγοντας τό χέρι τοϋ Φίλιππου). Χαίρομαι που σάς 

βλέπω καλά. 
Τάκης: (Συνεχίζει χαιρετίζοντας τη Τζούλια). Κυρία μου! Ή Λίζα εί

ναι θαυμάστριά σας. 
Τζούλια: 'Όχι, δά! Άλλα λησμόνησα. Έσείς διαρκώς κοροϊδεύετε. 

Δεν τό βαρεθήκατε πιά αύτό τό σπόρ; 
Φfλιππος: Γιατί νά τό βαρεθεί; Είναι τό καλύτερο γιατρικό γιά τά 

χρόνια που περνάμε. 
Τάκης: Τώρα έγώ την έπαθα σάν τόν ψεύτη με τόν λύκο. Λέω την 

άλήθεια καi δε με πιστεύουν. 
Τζούλια: Κι έτσι τιμωρείστε άπό την ϊδια σας την τακτική. (Τσαχπί-

νικα). Νά μάθετε όλλη φορά νά μην κοροϊδεύετε. 
Λίζα: Καθηστε. 
Άγησfλαος: 'Ώστε θά έχουμε καi τή συντροφιά σας; 
Φίλιππος: Γιά μιά βδομάδα μονάχα. 
Λίζα: Kai ηρθατε έδώ; ΜπράβοΙ 
Τζούλια: Νά θυμηθοϋμε τά παλιά. 
Λίζα: Τό μέρος της γνωριμίας σας. 
Τζούλια: Της εύτυχισμένης μας γνωριμίας. 
Φfλιππος: Kai εϊμαστε πολύ εύτυχείς που συναντήσαμε έδώ πέρα 

ΚΙ έσός. 
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'Αγησίλαος: Κι' έμεις τό ϊδιο. 'Ιδίως πού σάς βλέπουμε καλά. Γιατί 
εϊχαμε μάθει πώς σάς εϊχανε πιάσει οί γερμανοί. 'Αλήθεια
είναι; 

Φίλιππος: Ναί, άλήθεια. Κι έμεινα πέντε μήνες στό Χαϊδάρι. Ή
φρικτότερη περιπέτεια της ζωής μου. 

'Αγησίλαος: Μά πώς συνέβη αύτό; 
Φίλιππος: Νά, μός έπιασαν μαζί μέ τόν Κρίτωνα, κι άφού περάσα

με άπό μιά φοβερή άνάκριση, μός έκλεισαν στό Χαϊδάρι. 
Τάκης: Ό Κρίτων ηταν μαζί σου στό Χαϊδάρι; 
Φίλιππος: Ναί, εϊμαστε μαζί μέ τόν Κρίτωνα στό στρατόπεδο αίχ

μαλώτων Χαϊδαρίου. 
Λίζα: Kai βγήκατε μαζί; 
Φίλιππος: 'Όχι, ό Κρίτων τουφεκίστηκε. Πέθανε σάν ηρωας, οπως 

δλοι οσους τουφέκισαν οί γερμανοί. Είχαν -�λέπετε - κα
θιερώσει, μέ τή νέα τάξη πραγμάτων, τήν άρχή της όμαδικης 
εύθύνης. Είναι τρομερό νά σκέπτεται κανένας δτι ξαναγυρί
σαμε σέ μιά τέτοια βαρβαρότητα. Ή όμαδική εύθύνη ... Γιά 
κάθε πράξη σαμποτάζ, παίρναν πενήντα άθώους όμήρους 
άπό τό Χαϊδάρι καi τούς έκτελούσαν. 'Έτσι νόμιζαν πώς θά 
ύποδουλώσουν τήν έλεύθερη έλληνική ψυχή. 

Τάκης: 'Αλήθεια, ηταν άφάνταστη ή τρομοκρατία. 
Φίλιππος: Κι δμως ... πέρασα πέντε μήνες στό Χαϊδάρι. Καταναγκα

στικά έργα ... καi ν· άντιμετωπίζουμε καθημερινώς τόν θάνα
το ! 'Αλλά τό ήθικό ηταν άκμαιο. Οί ναζί δέν μπόρεσαν νά 
λυγίσουν τiς ψυχές, μέ τά κορμιά πού ξάπλωναν. Οί μF:λλο
θάνατοι τραγουδούσαν. Στιβαγμένοι πάνω στό καμιόνι, ξυ
πόλητοι καi μόνον μέ τά έσώρουχα -έτσι τούς πήγαιναν ο1 
ναζί στό θυσιαστήριο- τραγουδούσαν' Τραγουδούσαν, ένώ 
ή δόξα τούς χάϊδευε τό μέτωπο. "Ηταν κάτι τραγικά μεγάλο! 

Λίζα: Κι 6 καϋμένος 6 Κρίτων; 
Φίλιππος: Έκεινο τό πρωί είχε κακό προαίσθημα. Kai μός τώπε. 

Kai φαινόταν φοβισμένος. Τό προαίσθημά του βγήκε άληθι
νό. Τέταρτον τόν φώναξαν. Ό φόβος μέ μιας τού πέρασε. 
Βροντοφώναξε τό «παρών» μέ μιά τέτοια όρμή, σά νά 
μπάτσιζε τόν Διοικητή τών 'Ές-"Ες. Kai ϋστερα, δλοι μαζί oi 
μελοθάνατοι, πάνω στό καμιόνι πού τούς όδηγούσε στόν 
θάνατο - πενήντα συνηθισμένοι όνθρωποι, πού ο1 ναζί τούς 
μετέβαλαν σέ ηρωες- τραγουδούσαν τόν 'Εθνικό Ύμνο. Ύ
στερα .. , ϋστερα δέν ξέρω... Δέν τούς έκτελούσαν στό 
Χαϊδάρι. 
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Τάκης: Πόνε πιά αύτά, Φίλιππε. Πέρασαν. Ξέχασέ τα, γιατί σε πει
ράζουν. 

Φίλιππος: 'Όχι, Τάκη, δεν πέρασαν. Είναι ζωντανά. Δεν πρέπει νά 
λησμονήσει ό κόσμος τό κακό πού έκαμε ό Χίτλερ στην άν
θρωπότητα. 

Λίζα: 'Έτσι εΤναι. Χρειάζεται έκδίκηση γιά τ· άπαίσια κακουργήματά 
τους. 

Φίλιππος: 'Όχι έκδίκηση, άλλά δικαιοσύνη. 
Λίζα: Τό ίδιο δεν εΤναι; 
Φίλιππος: Ή έκδίκηση περιέχει προσωπικό στοιχείο, ένώ ή δικαιο

σύνη εΤναι άπρόσωπη. Γι αύτό καi πρέπει πάντα νά εΤναι 
άδέκαστη. 

'Αγησίλαος: Πραγματικά θηριώδεις άποδείχτηκαν οί ναζί. Άλλά θά 
δικαστούν καi θά καταδικαστούν άναμφιβόλως δλοι οί έγ
κληματίες πολέμου. 

Φίλιππος: "Αν δεν καταδικασϊούν άπό τούς άνθρώπους, δεν πρό
κειται νά μείνουν άτιμώρητοι. Θά τούς τιμωρήσει ή Θεία Δι
καιοσύνη. 

Τάκης: "Αν περιμένουμε άπό τή Θεία Δικαιοσύνη ... 
Φίλιππος: Μην άμφιβάλλεις καθόλου, φίλτατε. Κάτι ηξεραν οι αρ

χαίοι 'Έλληνες δταν έκαναν τη μυθολογία τους. Αί 'Ερινύες 
καi ή Νέμεσις θά κάμουν τό καθήκον τους. Άρκεί νά κάνου
με κι εμείς τό δικό μας. 

Τζούλια: Ναί, νά μήν άφήσουμε τούς νεώτερους νά λησμονήσουν 
τό κακό πού έκαμε ό φασισμός καi ό ναζισμός σ' όλόκληρη 
την άνθρωπότητα. 

Φίλιππος: Μόνον έτσι θά μπορέσουμε νά έμποδίσουμε εναν και
νούργιο, καταστρεπτικότερον άκόμη πόλεμο. 

Λίζα: Άλλοίμονό μας αν ξανάχουμε πόλεμο' 
Τάκης: Ό πόλεμος εΤναι σάν τόν κομήτη. Ξαναγυρίζει κατά άραιά η 

καi συχνά διαστήματα, καi τόν φοβούνται οί όνθρωποι πε
ρισσότερο πρiν τούς άγγίξει, παρά μετά. 

'Αγησίλαος: Δυστυχώς, έτσι εΤναι. 
Φίλιππος: Kai ή χολέρα ξαναγύριζε όλλοτε στην Εύρώπη, κατά 

άραιά η καi συχνά διαστήματα, άλλά οί όνθρωποι -με τή 
βοήθεια της έπιστήμης- τή νίκησαν, κι έτσι έπαψε πιά νά 
ξαναγυρίζει. 

Τάκης: '.Αλλά τόν πόλεμο με ποιανού τη βοήθειct θά τόν νικήσουν, 
γιά νά μην ξαναγυρίσει κι ούτός; 



1983 Ο ΚΟΜΗΤΗΣ 431 

Φίλιππος: Μέ τή βοήθεια της λογικής καi της καλοσύνης. Μέ τό 

σταμάτημα των έξοπλισμών καi του άνταγωνισμου. Μέ τή 

διεθνή συνεργασία καi κατανόηση. Μέ την πανανθρώπινη 

άλληλεγγύη καi 'Αγάπη. 

Τζούλια: Μόνον έτσι ό κόσμος θά γίνει πραγματικά όμορφος. 

Φίλιππος: Θά γίνει άληθινός παράδεισος! 

(Αύλαία) 

Krishnamurti 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 

Δρχ 100 

Βενετοϋ - Ίλαρfωνος 

Φώς στήv 'Ατραπό 

Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κρισναμούρτι γιά τόv Διαλογισμό 

Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κομήτης (θέατρον ίδεών)

Δρχ 100 



432 ΙΛΙΣΟΣ 1983 

Γιά άvαγγελία τής εκδόσεως vά στέλ vετε {να άvτίτυπο. Γιά βι

βλιοκρισία, χωρίς vά δεσμεύεται τό περιοδικό, vά στέλ vετε δύο 

άvτίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Λιλίκας Νάκου: <<Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΪΣ ►► 

- Ντρέπομαι νά παίρνω λεφτά απο τούς φτωχούς άνθρώπους!
'Έτσι ένεργούσε στην καθημερινή πρακτική ό Οϋγγρος γιατρός
Ίγνάτιος-Φίλιππος Σεμελβάϊς, πού πρiν άπό τό μικροσκόπιο καi τόν
Παστέρ πίστευε στην ϋπαρξη τού κόσμου των μικροβίων καi προ
σπάθησε, μάταια, νά άνοίξει στους έπιστήμονες τά μάτια «νά τούς
δείξει τiς μυστικές κρυψώνες τού θανάτου». καί, μάταια, νά έ:νστα
λάξει στiς άνυδρες ψυχές τους λίγη άνθρωπιά:
«·Όσο πιό φτωχιά καi έγκαταλειμμένη είναι μιά γυναίκα, τόσο πε
ρισσότερο πρέπει νά την προσέχουμε►>. Ή Λ. Νάκου μεταφέρει μέ

τήν έμπειρη γραφή της δλο τό συγκινησιακό στοιχείΌ μιας τραγι

κης ζωης ταγμένης άποκλειστικά στόν άνθρωπο. Γιατί ό Σεμελβάϊς
ύπηρξε μιαν οίκουμενική συνείδηση. Ό νούς του είχε τή σπίθα
της μεγαλοφυίας: « ... ό όρθολογισμός είναι χρήσιμος, άλλά δέν εί
ναι τό παν. Χρειάζεται διαίσθηση γιά νά γίνεις καλός γιατρός, κι ό
έρευνητής τίποτα δέν πρέπει νά άρνιέται».
· Η κατεστημένη έπιστήμη, άρνήθηκε τiς δοξασίες τού Σεμελβάϊς.
Οί άνθρωποι δέν συγχωρούν τή μεγαλοφυία. Kai την άγάπη. Γιατί
ό Ίγνάτιος-Φίλιππος Σεμελβάϊς έσκυψε πάνω άπό τό πόνο της γυ
ναίκας σέ μιάν έποχrΊ πού ή ζωή της δέν είχε καμιάν άξία.



1983 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Πόπης 'Αvτωvίου-Σφαλαγκάκου: 
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<<ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» Καί 

«ΣΤ ΑΦΦΑ» Ποιήματα 

'Ένα σύννεφο στό μέτωπό σου 
Στάλες βροχής στά μάτια σου. 
Γύρισες καί μέ κοίταξες μέ γκρι βλέμμα. 
· Η ρυτίδα σου μεγάλωσε
χαντάκι άνάμεσά μας.
Δός μου τό χέρι της καρδιας νά τό διαβώ Ι

Ή άμφιβολία κλονίζει τήν πίστη στις γωνιές πού τραγούδι σέρνε
ται ή άνάσα άπό εναν όνεμο ρυθμισμένο στή σχεδιασμένη παλμο
δόνηση της μοίρας. καi ξεφεύγει τήν έθισμένη έπανάληψή του ή 
ποιήτρια, γιατί γνωρίζει τή μυστική άτραπό νά πλησιάσει τόν όν
θρωπο μέ τό όνειρο. Νά ένσταλάξει όμορφιά στήν καρδιά καί, 
έτσι, να έλαφρύνει τόν ϊσκιο των ματιών άκόμη κι στον, ή δίχως 
μνήμη κλίνη, ύπομένει τό μεπ1βλημένο σέ πλαδαρό φορτίο σφρί
γος, μέ τήν ύποχρεωτική συνάφεια. 
· Η άλλοτρίωση βρίσκεται μέσα μας. Καί μέσα μας γκρεμίζονται τα
ούράνια, πληγωμένα άπό τούς ψηλωμένους κάκτους της παντέρη
μης ψυχής μας. Εiναι ή στιγμή της άμφισβήτησης πού όγει στό τί
ποτα. Τήν χωρίς διέξοδο μοναξιά. Χωρίς, εύτυχώς, διάρκεια. Φραγ
μός, για κάθε σήψη, ή αγάπη. Πού σέ σταυρώνει μέ του ανθρώ
που τις άδικίες, για να μήν μείνεις ανέστιος στήν Πολ�τεία του κό
σμου�
Ή «'Αναζήτηση» εiναι μια ποιητικ11 δημιουργία πού έλευθερώνει
τόν έγκλειστο, σέ προσχεδιασμένες μορφές, δημιουργικό πυρετό
του ανθρώπου.
Στή «Στάφφα» ή έμπνευση σπέρνει άστροπελέκια για να λουστει
στό φως τό πεπρωμένο χώμα, ή σφιγμένη καρδιά. Έδώ ό μουσι
κός φθόγγος πληθαίνει τούς rϊχους μυστικής πηγής για vά βαπτίσει

σέ θεία ζάλη τίς όδειες κουβέντες της καθημερινής συναλλαγής.

Λάμπει ό δονισμέvος στην όρμοvία στίχος πασίχαρη κραυγή δη

μιουργίας καί όσπιλη λευκότητα διοχετεύει στην εύθεία της ζωής

μέ τήν καμπύλη του όvείρου.
Λύνει τα μάγια της λαχτάρας, πού παγιδεύτηκε στό μάταιο, ή άλή
θεια, καθώς έξακοvτίζει τό βύθος του «εiναι» στή στιλπνή έπιφά
νεια των χρωμάτων. Για να μεστώσει ή προσδοκία έλπίδα στό χα
μόγελο:

... Νίφτηκα άθωότητα περίσσεια, 

όστραψο, δές με. 
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'Αχτίδα σου είμαι ηλιε μου ι 

Φλόγα δική σου. 
Πυρπόλησέ μεΙ 

Ποίηση λικνισμένη στή μέθη διονυσιακού παραμιλητού. 

1983 

Λόγος διάφανος καi άκμαίΌς πού, κάποτε, φθάνει στόν ένθουσια
σμό πού λυτρώνει. 'Έμπνευση, τέλος, πού έξαϋλώνει τόν πόνο καi 
έξανθρωπίζει τά όράματά μας ... 

Δημήτρη Νεστορίδη: «ΦΩΤΑ κι ΟΜΙΧΛΕΣ)). Ποιήματα

Άλλοi σ· αύτούς πού φύγανε, ξοπίσω τους άφήνοντας 
τού σταυρωμού τό ξύλο, 
άμάτωτο κι άνέπαφο χωρίς ταφή άναστημού. 

Σέ χαλεπούς καιρούς oi λογοκλόποι δέν στραγγαλίζουν μονάχα 
τούς ρυθμούς μά «παστώνουν» καi τiς έννοιες. 'Έτσι «κοπαδιάζον
ται» oi μέρες μας στiς κλεισμένες θύρες τού κόσμου, γιά νά θυθι
στούμε στήν όβυσσο τού σκότους. 
Μά ύπάρχει ό ντυμένος μέ όνοιξη, άπό τό λίκνο ώς τόν τάφο, 
ποιητής, γιά νά ξυπνήσει γαλάζιες χαραυγές «στό ρέμα τών αίώ
νων11. Αύτός θά δρασκελίσει ήλιαστάσια μυστικών άστερισμών 
της ψυχης μας τό δ·:::ψάντι νά ξεθάψει. Kai θά νοηματίσει της 
ζωης τό σκίρτημα μέ τό μέγα δάκρυ της άγάπης. 
Ό Δ. Νεσ., ξεφεύγει μέ μαστοριά τούς «κλειστούς όρισμούς» καi 
μέ λόγο εϋρωστο φλογίζει τήν άλήθεια νόμο δικαιοσύνης καi άρ
μονία στά τραγούδια της δημιουργίας. 

'Άγγελου Καρούσου: «ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ)) Ποιήματα

... Λουλούδι-τραγούδι 
φώς πού σπάει 
μές στά μπετόν. 

Ποίηση μεστωμένη. 'Αποφθεγματική. 'Αστραφτερή. Γεμάτη λεπτή 
γοητεία. 'Ένα γαλάζιο φεγγοβόλημα της ώριμης σκέψης. Βαθειά 
άνθρώπινη. «Δέν μπορώ έξω άπό τόν όνθρωπο νά είμαι ποιητής» 
έξομολογεϊται ό Άγγ. Καρ. Γι' αύτό καi oi άφορισμοί του έχουν 
τήν καθολικότητα τού πνεύματος πού ζωογονεΤ. Παράδειγμα: «Άπ' 
bλFς τiς σειρηνες ή λογική πιό μεγάλη» ιϊ «oi φανατικοί είναι τά 
μυθοζωάκια πού τούς ξάφνιασε ή πραγματικότητα» καi «ή ήθική 
μας ναvοποιεϊται». Kai γράφει ό ποιητής γιατί συνειδητά πιστεύει 
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δτι ή άδιοφορίο είναι σαπίλα. Γιrιτi γνωρίζει, οκομη, πώς διανοού
μενος χωρίς iδονικά «εiνοι κουλ Jυριάρης». Αύτός δηλαδή πού μα
ζί μέ τά πτυχίο, κατοχυρώνει τήν ήλιθιότητο.
Ό λόγος του Άγ. Κορ. δέν είναι ενο παιχνίδι συναρπαστικών λέ
ξεων. Είναι ούσίο. Γιατί ό ποιητικός του ρεαλισμός διοπερνα μέ τή
λάμψη της κάμας τό ονειρικό στοιχεΤο γιά νά γενοβολλήσει μιάν
άκέροιη λαϊκή συνείδηση. 

Κούλη Κάση: «ΔΕΚΑΨΑΛΜΟΣ-ΑΝΤΗΛΙΑΔΕΣ)). Ποιήματα. «·Υπέρ

τατο Φώτισμα)), καί «Πώς θά φτάσεις στό Πνευματικό φώς». Πεζά. 

Άχτινοβολημένος είμαι ένσυνεiδητο 
τρέφομαι άποκλειστικά μέ κοτολάμψεις . 
... είμαι ό ενος του Κυρίου ό υίός 
άπεστολμένος νά φωτίσω τά ούράνιο. 

Είναι ό «Δεκάψολμος» λόγος στιλπνός γιά τiς άvθρώπινες πα
γωνιές. Κι όν, τελικά, δέν γίνεται ίερέος του «βορια» ή άντηχιστή 
φωνri του ένώνει μέ φώς τή σιωπή. Γιά νά δέσει τά «άόρατο» μέ 
φεγγοβολοCισο συνείδηση. 

'Έτσι τό έφτάδιπλο φώτισμα γίνεται μέ τiς «Άντηλιάδες» ξημέ-
ρωμα σέ κάθε γρηγοροCισο καρδιά: 

ΈκεΤνος πού κατόρθωσε νά πάει νά στοθεΤ άσκiοστος 
μόνο μπορεΤ νά δεΤ άπ' bλες τiς μεριές τόν κύκλο 
πού ό Θεός τόν έφτιοσε ώρα της δημιουργίας .. 

Θά ητον ή έμπνευση λιακάδα κρυφοστολαγμένη κοi χωρίς σκι□ η 
πνευματική του άνοζήτηση, δν δέν έκρουε τό λογισμό ή έπαρση: 

Θρησκεία νά τήν κάνετε τήν ποίησή μου 
γιά νά φονεΤτε οί άγνοi bλης της γης. 

Γιά νά δικοιωθεΤ 11 ρriση του Βίο: «ή άλοζονεiα είναι τό έμπόδιο 
τr1ς σοφίας». 

Ό Ν. Γεωργούλος, πού προλογίζει τό πεζό «'Υπέρτατο Φώτι
σμα». τό θεωρεί «σπουδαιότατο φιλοσοφικό έργο». Koi ό συγγρα
φέας βεβαιώνει: «Τό βιβλίο τοCιτο πού κροτας στά χέρια σου, έχει 
λιακάδα στό γράμμοτο Ι ». 

Πράγματι, μερικές καλοδιοτυπωμένες σκέψεις του, έχουν: «Δέν 

κατορθώνεις τίποτα μέ τό περίπου» η «Οί κουταμάρες είναι χειρό

τερες άπό λιθοβολισμούς». 
Τελικό ή «κατάργηση» του μερικοCι κοi συνορεμένου λόγου δέν 
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όλοκληρώνεται μέ τόν άφορισμό του: «Οί θεωρίες τών διαφόρων 
συστημάτων εΤναι κενολογίες ... ». Γιατί δέν ξεφεύγει άπό τό ηδη 
γνωστό της άνθρώπινης σκέψης έστω καi «ύπέρτατα» φωτισμέ
νης. Έκτός άπό τήν εϋστοχα διατυπούμενη άλήθεια: «Καλύτερος 
εΤναι αύτός πού εΤναι πιό άπλός μπροστά στό μάτια τού Θεού». 
Χωρίς, φυσικά, τήν έξαίρεση πού ό ϊδιος θέτει: «Δάσκαλος γιό 
τούς σπουδαίους εΤναι ό Θεός μόνο, κι όχι ό όνθρωπος. Γιό τούς 
όλλους χρειάζεται όνθρωπος». 
Γιατί, έτσι, μαγνητίζεται άπό τό λόγο δπως τό σπουργίτι άπό τό φί
δι ι. 

Στό τελευταιο του πεζό «Πώς θό φτάσεις στό πνευματικό φώς» 
ό μεταφυσικός έρασιτεχνισμός μεταβάλλει σέ διδασκαλία τήν άνα
πόδειχτη άληθοφάνεια τολμηρών είκασιών. Πελαγοδρομημένοι 
στήν έπιθετική του «μανία» γιό τή «θύραθεν» γνώση η τήν έμ
πνευση: «θό πρέπει νό ξέρεις έσύ πού εΤσαι ό φερμένος γιό τήν 
πνευματική άρετι1, πώς δέν πρέπει νό συγχίζεις τήν περίπτωση μ' 
αύτούς πού γράφουν ποιήματα η φυλλάδες λογοτεχνικές», ξεφεύ
γουμε, κάποτε, άπό τόν «θορυβώδη» οΤστρο του της άπ' εύθείας 
κοινωνίας μέ τό θειο, γιό νό σταθούμε στή πρώτη μας διαπίστω
ση. 

Ό Κούλης Κάσης είναι ποιητής μέ πνευματική άρετή. Kai δέν 
νομίζουμε οτι ή «προσφορά» του ώς «μυστικού διδασκάλου» έχει 
προτεραιότητα σόν άποστολή. 

'Άλεξ Τσιάτσι: «ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ».

Ταξιδεύει, ταξιδεύει ή Άλβανία. 
Στο γαλάζια μάτια της καλόκαρδης κόρης 
... στiς φτερούγες τού άνοιχτομάτη άετού 
στiς μέρες, πού θό ρθούν πιό φωτεινές 
ταξιδεύει, ταξιδεύει ή Άλβανία 
καi ατό ταξίδι έτούτο καi τό τραγούδια μου 
ός ταξιδεύουν ... 

Μέ άπόδοση τών ποιητών της έλληνικης μειονότητας, πού ζούν 
στήν Άλβανία, Πάνου Τσούνια καi Βασίλη Κότσια, καi ενα κατατο
πιστικό είσαγωγικό σημείωμα τού Λάμπρου Μάλαμα κυκλοφόρησε 
ή ποιητική συλλογ11 «Ποιητική Πορεία» τού άλβανού καi έλληνο
μαθη ποιητrϊ "Άλεξ Τσιάτσι ... 

-Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ποιημάτων: τό άναφερόμενα στiς
εύαισθησίες τών άτόμων, τό κομματικό καi τό πατριωτικά. "Όλα, 
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δμως, συνθέτουν τό τραγούδι της Άλβανικης γης, μέ μαστοριά καί
απλότητα. Ό λόγος του είναι, πράγματι, μεστός καί στρωτός καί ο
στίχος του όνεπιτήδευτος σάν τό πρωϊνό χαμόγελο του έργότη η
του νικητή άντάρτη. 'Ακόμη, δταν ή Μουσα τό καλεί, παίρνει τήν 
άξιόδα του έπους καί τήν έnιγραμματικότητα του θαυμασμου πού 
άnορρέει άnό άγωνιστική ύπερηφανεια: 

'Ήτανε τέσσερις άετοί 
πού πλήξαν καί τίς άστραπές 
μέ τή δική τους λεβεντιά! 

Καί ο 'Αλέξης Τσιάτσης έχει τή δική του άστραnή, τον λαμπρό 
στίχο πού φωτίζει εiρηνικά τήν 'Αλβανία καί τόν κόσμο. 

Παναγιώτη Μπούρα: «Η ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)),

Ό «Συγκινησιακός μύθος» είναι τό πρώτο βιβλίο της ομώνυμης 
πεντάτομης μελέτης του Παν. Μπ., δnου ή έπιχειρηματολογία πει
ράται νά δικαιώσει τόν συμπερασματικό του άφορισμό: «Ή άχρη
στία της Τέχνης μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται πρώτα άn' δτι τό 
κακό συνεχίζεται άδιάnτωτα μέσα στον κόσμο καί μετά τήν αiσθη
τική κάθαρση ... » Θά ηταν, δμως, παράτολμη ή κριτική θεώρηση 
ενός έργου πού δέν είδε άκόμη τό φώς της δημοσιότητος στην 
ολοκληρωμένη του μορφή. 

'Εντούτοις ή χρήση της φαινομενολογικής μεθοδολογίας, πού 
διασφαλίζει τήν άλήθεια μέ τήν άπόδειξη, τον οδηγεί συστηματικά 
σέ εύρεία άνάλυση της αiσθητικης λειτουργίας, σέ κάθε μορφή 
Τέχνης. 

Καί παρά τήν άρνητική καταγραφή του ρόλου της μέ λόγο 
«άφοnλιστικό», ύnάρχει, άκόμη θέση γιά άμφισβήτηση, γιατι η 
σκέψη του δέν κομπάζει κηρυγματικά. Προβληματίζει καί τον nιό 
άντίμαχο άναγνώστη. 

Oi ίδέες του Παναγιώτη Μπούρα είναι σ' δλους προσιτές καί, 
τό κυριώπρο, καθοριστικές γιά ενα σοβαρό διάλογο. 'Εναπομένει 
ή ολοκλήρωση του έργου γιά νά μπορέσουμε νά έκφρασθουμε μέ 
εiλικρίνεια γιά τή σημαντικι1, δπως μέ τό πρώτο βιβλίο διαγράφε
ται, πνευματική προσφορά του. 
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Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Εύτυχώς κάποιοι ρομαντικοί 
έχουν φροντίσει νά γιορτάζον
ται κάθε τόσο μερικές «Παγκό
σμιες 'Ημέρες», πού δέν είναι 
μόνο αφορμή γιά έκφώνηση 
πανηγυρικών καi γιά άργίες 
σχολείων καi δημοσίων ύπηρε
σιών, άλλά προσφέρουν καi κά
τι περισσότερο: μός ύπενθυμί
ζουν που βρισκόμαστε προ
σφέρουν εναν καθρέφτη γιά νά 
δει έκει ή αλαζονική έποχή μας 
τό πρόσωπό της δπως άκριβώς 
είναι, άψιμυθίωτο· γιά νά θαυ
μάσουν τό άποτελέσματα του 
έργου τους οί «τεχνοκράτες» 
πού ούσιαστικά τήν κατευθύ
νουν, αύτάρεσκοι δσο ό Νάρ
κισσος καi άνάλγητοι δσο ό λί
θος. 

Στήν κατηγορία αύτή ανήκει 
ή μεθαυριανή Παγκόσμια 'Ημέ
ρα Διατροφής, πού τήν καθιέ
ρωσε ή Όργάνωση Διατροφής 
καi Γεωργίας του Όργανισμου 
'Ηνωμένων 'Εθνών, γιά νά μός 
ύπενθυμίζει τό πρόβλημα της 
διατροφής του κόσμου. 'Ή, μέ 
λόγια πιό σωστά, γιά νό μός 
ύπενθυμίζει κάθε χρόνο, τήν ϊ-

δια μέρα, τό τρομακτικό πρό
βλημα της πείνας καi του ύπο
σιτισμου, πού έξουθενώνουν 
έκατοντάδες έκατομμύρια άν
θρώπων, τούς τυραννουν καi 
τούς έξευτελίζουν, πρiν τούς 
στείλουν πρόωρα στό θάνατο. 

Γιατί είναι πραγματικά άνα
τριχιαστικοi οί άριθμοi πού 
άνακοίνωσαν μέ τήν εύκαιρία οί 
άρμόδιοι όργανισμοί: 
Πεντακόσια περίπου έκατομμύ

ρια όνθρωποι -πενήντα · Ελλά
δες- πεινάνε ιϊ ύποσιτίζονται· 
σαράντα έκατομμύρια όνθρω
ποι -οί μισοί παιδιά- πέθαναν 
άπό πείνα τόν περασμένο χρό
νο. · Η πείνα καi ή κακή διατρο
φή όδηγουν στόν θάνατο σα
ράντα περίπου χιλιάδες παιδιά 
τήν ήμέρα· είδικά στήν 'Αφρική, 
στά χίλια παιδιά πού γεννιουν
ται τά έκατόν έβδομήντα τρία 
πεθαίνουν άπό πείνα- σέ κάθε 
λεπτό του περασμένου χρόνου, 
του 1982, πέθαιναν άπό πείνα 
76 όνθρωποι, άπό τούς 
όποίους τά 38 παιδιά. 

Kai τό κακό, προκειμένου γιά 
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τά παιδιά, τό συμπληρώνουν οί 
όρρώστιες: 
Άπό τά παιδιά πού γεννιούνται 
στον τρίτο κόσμο τό εvα στά 
δέκα πεθαίνει στους δέκα πρώ
τους μήνες τr1ς ζωής του συ
νολικά δώδεκα περίπου έκn -
τομμύρια τό χρόνο· καί άπό αυ
τά πού θά έπιζήσουν, τό ενα 
στά εϊκοσι θά πεθάνει πρiν 
συμπληρώσει τά πέντε χρόνιο· 
καi θά πεθάνει άπό άρρώστιες 
πού άποτελούν σχεδόν ρουτίνα 
γιά τίς πλούσιες χώρες (ίλορά, 
διφθερίτιδα, κοκκύτη, έλονοσίο, 
φυματίωση, πνευμονία) άλλα 
είναι «άνίαπς» γιά τόν τρίτο 
κόσμο, έπειδή δεν ύπάρχουν τά 
στοιχειώδη μέσα γιά τήν άντι
μετώπισή τους. Kai δμως όν 
ύπήρχαν δώδεκα δολλάριο γιά 
τό κάθε παιδί τό χρόνο, θά 
μπορούσαν τά μέσο ούτά νά 
δημιουργηθούν καί τά παιδιά 
αύτά vά μήν πεθαίνουν άλλά 
δεν βρίσκονται τά δώδεκα δολ
λάρια κοi τά παιδιά θά έξακο
λουθήσουν νά πεθαίνουν. 

Αύτός είναι ό καθρέφτης 
πού τοποθετεί μπροστά στήν 
έποχή μας ή Παγκόσμιο 'Ημέρα 
Διατροφής. Αύτή ε�ναι μιά 
πλευρά τού πολιτισμου των 
ιΊμερών μας, πού μέ άρκετή 
έπιμονή κρατιέται στό ημίφως, 
τόσο πού πολλοί φθάνουν νά 
τήν θεωρούν άπίστευτη η 
ύπερβολικr1- Αύτr1 είναι ή πραγ
ματικότητα γιά έκοτοντάδες 
έκατομμύριο άποκλήρων, πού 
πεινάνε κοί πεθαίνουν στην 

όφάνειό τους, χωρίς νά 
nπcισχολούν πιcΊ οϋτε rή λογο 
τεχνίcι των «rrολιτΙΟμένων)) .. 

'"Εχει δμως «εύτυχώς)) ας 
πουμε «εύτυχως))... μιά όλλη 
άκόμη πλευρά τό δράμα ούτών 
lC:JV έκοτομμυρίων TllJV πεινα
σμένων κοi ύποσιτιζομένων, 
γ1cι τούς όποίους ή χορό τής 
ζωής έχει μεταβληθεί σέ. πηγή 
άγωνίος: ίJποσκάrrτει τή σταθε
ρότητα των έθνών κοi συνιστά 
συνεπώς μιά άπειλή γιά τήν εί
ρήνη. Koi ή όr.ειλή ούτή θά 
άναγκάσε1 δσους διοχ ιρίζοντοι 
τίς τύχες τr1ς όνθρωπότητος νά 
άντιμετωπίσουν τό πρόβλημά 
τους, στον θcι άνακολύψουν οτι 
δέν θά είναι δυνατό νά διατη
ρηθεί ιΊ είρriνη, οσο έξοκολου
θούν νά ύπάρχουν έκατοντάδες 
έκcπομμύριο πεινασμένοι. 

'Ίσως τότε οί ηγέτες μιάς 
cΊποχολινωμένης ίστορ1κήc πε
ριόδου, οπως είναι τό τελευταίο 
τέταρτο τού είκοστού οίώνα, 
άναγκασθούν νά άνοθεωρή
σουν τούς στόχους τους, νά πε
ριστείλουν τίς «φιλοδοξίες» 
τους, νά κατέβουν γιά λίγο άπό 
τά φεγγάρια καί άπό τίς έξέδρες 
τού Διαστήματος νά πατήσουν 
στή γη. Kai ίΌως άντιληφθούν 
τότε τi κίνδυνο μπορεί νά περι
κλείει γιά τή δόξα τους ή αγω
νία τού πεινασμένου· καί συνει
δητοποιήσουν δτι οί χώρες αύ
τέ.ς τής πείνας δεν είναι δυνατό 
νά ύπάρχουν μόνο ώς άγορέ.ς 
οπλωv- έχουν καί όλλους προο-
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ρισμούς καί όλλα δικαιώματσ

καί όλλους κινδύνους. 

Καί δεν είναι βέβαια οί πει

νασμένοι τοϋ τρίτου κόσμου τό

μόνο χαρακτηριστικό της έπο

χιϊς μας. 'Υπάρχουν καί όλλα,

ακομη σαφέστεροι μάρτυρε�

γιό τό άδιέξοδο στό όποίο την

όδηγεί ή άποχαλίνωσή της: ή 

έλευθερία πού γίνεται κάθε μέ

ρα καί λιγότερη, τό περιβάλλον

πού μετατρέπεται άπό πηγή

ζωής σε πηγή θανάτου, ή άτι

θάσει,ηη κρίση πού μαστίζει

την παγκόσμια οίκονομία, οί

άσύλληπτοι άνταγωνισμοi έξο

πλισμών, γιό νό άναφέρουμε τό

σημαντικότερα .. 
Μέχρι, πάντως, νό 

προσγειωθεί ή άνθρωπότητα 

καi νό άντιμετωπίpει την πραγ

ματικότητα, δσοι πιστεύουν 

πώς ή μεγαλύτερη άνθρωποθυ

σία της Ιστορίας, ό δεύτερος 

παγκόσμιος πόλεμος, έδωσε σε 

πολλά σημεία άντίθετα αύτών 

πού είχε διακηρύξει, θό 

ένισχύουν τό όπλοστάσιο τών 

έπιχειρημάτων τους: άντί της 
απελευθερώσεως άπό τήν πεί
να πού είχαν διακηρύξει οί ήγέ
τες του, έχουμε σήμερα έκα
τοντάδες έκατομμύρια πεινα
σμένους καi όντi της άπελευ
θερώσεως άπό τόν φόβο, έ
χουμε σήμερα τό περισσότερα 
όλοκληρωτικό καθεστώτα ... 

Καθημερινή 14/10/83 

�ο �Αρχιεπίσκοπος �Αμερικής 
�Ιάκωβος 

Τό περιοδικό ιικρίΊως», ατό τεύχος τού Ίουλίου-Αύγούστου δημοσιεύει μιό 
έvδισφέρουσα συνέντευξη μ"} τόv Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Β. καί Ν. Αμερικής κ. 'Ιά
κωβο. Α vαδημοσιεύουμε δύο έρω τοαπροκρίσεις άπό τή συνέντευξη. 

ΕΡ: Γνωρίζουμε δτι οί σκέψεις καί οί άντιδράσεις σας τοποθετούν
ται έκκλησιαστικά άλλά καί ίστορικά καί φιλοσοφικά σέ όλόκληρο 
τό φάσμα τών άνθρωπίνων προβλημάτων σέ άκτίνα πού ξεπερνά 
τά καθήκοντα πού θά μπορούσαν νά περιορίζονται μόνο στόν στε
νότερο κύκλο τής άποστολής σας. Τί θά θέλατε νά μας πείτε άπ'
αύτή τή θέση; 

ΑΠ: 'Εκκλησιαστικό καi φιλοσοφικό δεν μπορώ νό σκέπτομαι γιά 
τό «γενικότερα ζητήματα», παρά σάν παιδί μιάς σκλαβωμένης γε
νέτειρας καi μιάς περισσότερο άπό σκλαβωμένης 'Εκκλησίας. Με
γάλωσα με τό «πάλι με χρόνια με καιρούς», με την άδάμαστη έλ
πίδα καί την άτίθαση προσδοκία γιά τό «θαύμα». Μ' έθρεψε «ή 
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Μεγάλη 'Ιδέα» του Γένους, καi αiσθcινθηκα πcιντα άπέχθεια γι· αύ
τούς πού μίλησαν η συνιστουν τήν έγκατcιλειψή της καi την ευtJυ
γρόμμιση μέ τι)ν πεζή, σκονισμένη, πολιτικολογία της έποχης. Πι
στεύω στήν δικαιοσύνη, στήν έλευθερία καi στήν iσότητα, cιλλό 
σόν κnτι πού κερδίζεται, πού δέν δίνεται άπό κυβερνήτες η νομο
θέτες η άκόμα διεθνεϊς συνθήκες καi «συντcιγματα». Πόση άδιάν
τροπη ύποκρισία καi άντινομίn βαραίνει τήν ίστορία μας του 20ου 
αίώvα ι Συλλογίζομαι τό κακό, πού θά μας βρει στόν 21 ο, αν φθcι
σουμε σ· αύτόν, χωρίς βαθιές τομές καi άλλαγές στήν κοινωνική 
μας ζωή. 

Που στέκομαι ίδεολογικό; Μό που cιλλου; Στόν Χριστό, πού 
κιlρυξε πόλεμο στήν άναλήθεια, στήν αύταπάτη, στr)ν αύτολα
τρεία, στό ψέμα, στό μϊσος. Ό όνθρωπος, καi ό κόσμος του, θό 
γνωρίσει τότε μονάχα τήν έλευθερία, στον έλευθερωθεϊ άπό τήν 
συστηματική έξαπάτηση, πού έπιχειρεϊτοι πολλές φορές στό όνομά 
του άπ' αύτούς πού iσχυρίζοντοι (χωρίς νά τό πιστεύουν) οτι έν
διαφέροντcιι γιά τήν εiρηνικr1 έπιβίωση του άνθρώπου. 

ΕΡ: καί ενα άκόμη διπλό ερώτημα, Σεβασμιώτατε, καθαρά άvθρώ
πινο: ΈξακολουθεΤτε vά θcυμάζετε τόν Μεγάλο, οπως τόν λέγατε, 
'.Αθηναγόρα καί νό θαυμάζετε τό εργο πού είχε επιτελέσει; Καί τό 

δεύτερο μέρος: Πως αίσθάνεστε; Σάς {χει καταβάλει ή κόπωση, 
θό βρεΤτε τόν καιρό ποτέ νό γράψετε εστω σ· ενα τόμο τά κατα
σταλάγματα τιJς εμπειρίας σας, των σκέψεων καί των συμπερα
σμάτων σας, κάτι πού ό '.Αθηναγόρuς δέν εκαμε, άφοιJ τόσα πολ
λά καί σοφά είπε στήν 'Αμερικι7 καί ϋστερα ατό Φανάρι; 

ΑΠ: 'Εξακολουθώ νό θαυμcιζω τήν μονδική προσωπικότητα καi 
τήν διεκκλησιαστική δραστηριότητα του Άθηναγόρα, πού έθεσε 
τό Φανάρι σ· ενα παγκόσμιας όρατότητας Λυχνοστάτη. Μέ τήν πα
τριαρχική του ποιμαντορία στήν Πόλη έκανε τούς cινθρώπους νό 
βλέπουν όρcιματα ξαναζωντσνέμματος της ίστορίας μέ τήν όποία 
άντόμα διαβαίνουν τόν δρόμο τους οί άροιοi ομηροί μας πού ύπο
μονετικό έξσκολουθουν νό ζουν έκεϊ. 

Τό πώς cιiσθάνομαι; Κρnτημένος άπό τό χέρι του Θεου πρό 
παντός σέ στιγμές λιποψυχίας cινθρώπινης η ψυχικής κόπωσης 
πού προκc�λεϊ τήν λιποψυχία. Άκόμο μπορώ νό βc�δίζω καi νό σκέ
πτομαι καί νό προσεύχομαι καi νό ονειρεύομαι. Καi τό προσφιλέ
στερό μου όνειρο ε,νοι νό καταγρcιψω κcιποτε (όμποτε νό τό θε
λήσει ό Θεός) όχι άπομνημονεύματα η συμπεράσματα, άλλό κατα
σταλάγματα, οπως όμορφc� τό λέτε, μιας ίερατικης πείρας στήν 
'Αμερική 45 τόσων χρόνων. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

�Από την Προϊστορfα 

μέχρι την �Αναγέννηση 

Τόμος Β' 

�Από την Άvαγέννηση 

ως τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 250 

Β' Τόμος >> 200 

1983 
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Σύγχρονοι Νεοέλληνες Ποιηταi 

Άvαφέροvται μόνον τα βιβλία που fλαβε ό Διευθυvτης τού 

ΙΛΙΣΟΥ 

'Α θ α ν ά σ ι ος 'Αββέ λι ος 

Ό μετημφιεσμένος καιρός 

- Ή πένθιμη δόξα 

- Τό βιός τοϋ 'Απολύτου

'Α γ νή Άδ ά μ  

Πεντελικά 

Παραδείσια 

'Οραματισμοί 

'Ανελίξεις 

'Απαυγάσματα 

'Ενοράσεις 

Ντ ό ρ α  Άδ α μ ο π ού λο υ-

Φά λα ρη 

- Δικές μου στιγμές

Δη μr1τ ρ ι ος Άε τ ο υ δ ά κης
- Ίησοϋς (ποιητική παρουσ ία
ση)

'Ε φη Αiλι α ν ο ϋ  

Θάλασσα τοϋ ζόφου 

- Κατοπτρισμοί

- Ή Εύpιδίκη στό φως

'Ο ρ έ σ της 'Α λεξ ά κης

- Ή Περσεφόνηση τω ν γυρι

σμών

- Οί Κόνδορες καί τό Άντιπρα-

νές

Κ ού λης Άλέ π ης 

- 'Άνθη άπό κήπους ξένους 

- Άρχαια 'Ελληνικά 'Επιγράμ-

ματα

- Ποιήματα

Εύά γ γ ε λος Άσ πιώτ ης 

Νοσταλγικά 

Τραγούδια της σιωπης 

Άρποκράτης 

Π Άτ τ α λιώτης 

Έρωτογραφίες 
Νίξεις 

Δη μ. Βα λα σ κ αν-:-ζης 

Ποιήματα 

'Άκμων 

'Αμυχές 

Ί ωuν. Βα σ ι λείου 

- 'Ασιατικά ποιήματα

'Όλγ α Βα τίδ ο υ  
- 'Επιστολή στόν έξωγ ήϊνο
- Δευτέρα έ πιστολή στόν έξω-

γήϊνο

Γ. Βα φ ό π ο υ λος 

- Έ πι θανάτια καί σάτιρες

Τ ά σ ος Βέλλι ος 

Σπονδές 

Ά ν α σ τ ά σης Βι σ τ ω νίτης 

- Σονέτα

Βα σίλης Βι τ σ αξ η ς

- Σύγχρονη 'Ινδικ ή ποίηση 

- Παντοτεινά καί πρόσκαιρα

Ν τιν ο ς  

Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η ς

Αύλόν άντί σάλπιγγας 

- 'Όρθρος στή θύελλα 
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Γι ώ ρ γ ο ς  
Βλ α χ ο δημ ητ ρόκ ο ς  

'Αδελφοσύνη 
- Ό 'Έλληνας ό πρώ τος

Β. Η. Βο γ ι α τ ζ ό γ λ ου 
- Δανάη
- Στόν όστερισμό της Παρθέ-
νου

ΟΙ έξόριστοι 
Ό όναμενόμενος 
Ό φόνος τού πολεμιστή 
Οί έπιζώντες 

'Όλ γ α  Βό τ ση 
Πρώτη ρίζα 
Ό μεγάλος rixoς 
Κρύπτη καί σύνορο 
Γυμνά πέλματα 

Ά. Γα λ αν άκη-Βου ρ λ έκ η  

Πέρα όπ' τά σύνορα 
Πορεία πρόν ένδον 
ΕύθεΤες καί καμπύλες 
Κάτοπτρα 
Πρόσωπα καί γέφυρες 

- Οί κουρσάροι της ψυχής μας
- Τό μεγάλο ποτάμι
- Στή μοναξιά ύπάρχω
Δ. Γα λ άνης

Ό ό λλος όνεμος 
- 'Αγρύπνια τών νερών
- Σκύ ρος
Άλκ ι β. Γι ανν ό π ου λ ο ς
- Τό ποιήματα

Τάκης Γι ανν ό π ου λ ο ς
- 'Επάνοδος
Φ ώ τ ο ς  Γι ο φ ύ λ λης

-Ποίηση μισού αίώνα
- Ξένα λουλούδια

Δ ι α λ. Ζευ γ ώ λη-Γλ έ ζ ου 
- Ό κύκλος της άγάπης 
- Ό κύκλος τών πικρών ώρών
- Τά δύο φεγγάρια
Ρέν α Γρυ π α ί ου
- Ύμνοι
- Ίάμβης άναβρύσματα
Μα ρ ία Μι χ α ή λ -Δ έδε
- · Η σκιά τών ώρών
- Ή ποίηση τών έρυθροδέρ-
μων

Γε ω ρ γ ία Δ ε ληγ ι άννη -
Άν α σ τ α σ ι ά δ η 

Φλογισμένη πολιτεία 
- Κυκλώνας
- Διό πυρός καί σιδήρου

'Άνν α Δ ε ρ έκ α
- 69 ποιήματα άγάπης 
- Δυό φορές λεν τήν άλήθεια

Να δ ίν α  Δημητ ρ ί ου
- Ταξίδια γιά νοσταλγία
- Πρώ τοι ούρανοί

'Α λ έκ α  Δ ή μ ου
Τά δέκα ποιήματα 

- Ποιήματα ( 1976)
- Ποιήματα (1972-1978)

Ζέ τ τ α  Δ ο ύκ α
- Στό γέρμα

'Ιω άνν α Δ ρ ί β α
'Εσθήρ 
'Εξομολόγηση 
Δάσος, Φύση καί χωριό 
ΟΙ έγγύτερον θεών οίκούν

τες 
- Τό μυστικό σταυροδρόμι

Πυ θ α γ ό ρ α ς  Δ ρ ου σ ι ώ της
'Εκλογή 

- Τοπάζια καί Βηρύλλιο
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Δημ ο σ θ έ νης Ζαδ έ ς  
- . Η ώρα του άνθρώπου
- Ή παρασημοφορία

Ά γλ αία Ζά νν ο υ
- Πο ιήματα

Κώ σ τ ας Ζά ππ ας
- Πο ιήματα

Ν έ λλη Θε ο δ ώρ ο υ
- Διατελών έν πελάγε ι

'Άγ ις Θέ ρ ο ς
Τό κλε ιδί τών καιρών 

- Ό μέγας πό θος
- Λυρική πορε ία

Μ αρ ί α  Θε ω να
- Φω το στράτα
- Θαλασσινό ήλιο τρόπιο

Α ί μιλ ί α  'Ίβο υ
Χ ο ές 
'Ανθέ μια 
'Άκανθο ι 
Lex eχ Tenebris 

Μ. 'Ια κ ωβίδης 

- Νέ α Γραφή 
- 'Επο χές

Δημ ή τρης Κάβο υ ρ ας
- Οίωνο ί
- Αίθρία
- Ή Περσεφόνη του άνθρώπι-
νου μύθου

Δ ι ο ν ύ σης Καλη μ έ ρης 
Νο ερός διάλογος 
Τελευ ταία έπιστολή στόν πα
ραπαίοντα άνθρωπο 
Τιμητικό άφιέρω μα στό Δη
μιουργό του Σύμπαντος 
Μορφές σέ σχήματα λόγου 
Δέν έχουν τίτλους τά τρα-

γο ύδια μου 

Π αν τ ε λη ς  Καλ ο γρ ίδης 
- 'Αντιστίξε ις 

Σ τ ε φ αν ί α  Καλ ο υ
Τά λευ κά της χέρια 
Λυρικές είκόνες 
'Αντίφαση οίώνα 

'Α ντών ι ος Καν α κ ά ρης 
Τραγο ύδια της άγάπης 
Νανουρίσματα 

Γι ά ννης Καρ αβίδ ας 
·Ημερολόγιο έ ξόδου
Μέρες της ίστορίας μας
Ό άλλος iiλιος
Τά παιδιά τών 1979
Διασταυρώσε ις 
Πο ιήματα

'Α ν τρ έ ας Καρ αν τ ώνης 
- Βίος καί ά έ τω μα
- 'Επε ισόδια

Κώ σ τ ας Καρ α χ ά λιο ς
Πόλη Άβόρ 

- Ρωγμές στή νύχτα 
- Τό άλλο

'Άγγελ ο ς  Καρ ο υσ ο ς

Πο ιήματα-Κάδρα 
- Σημερινότητες
- Τό γεγονός

Γι ώ ργ ο ς  Κά ρ τ ε ρ
- Σάντερμαχ

Χ ρ ι σ τ ίν α  Καρυ δ ο γ ι ά ννη
- Προ σκύνημα
- Δαιδάλε ιο πορε ία

Κο ύλης Κά σης
Μιά πόρτα στό χά ος 
'Ανθολογία 
'Ό,τι μοδπε ό ηλιος 
Χρόνια δίχως ηλιο 
Μο ιρολόϊ του ηλιου 
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Συνάντησ η 

Δε κάψαλμος 

Άντηλιά δες 

Χ ρή σ τ ος Κατσ ι γ ι ά νν ης 

'Επιτρεπό μενα 

'Άφωτες καi άφωνες στιγμές 

Μπουκά λια στή θά λασσ α 

Ή μνήμη τού νε ρού 

Γι ώ ρ γ ος Κα φτ αντζ η ς  

01 έ λε γείες ( 1940-1970) 

Γ. Δ. Κα χ ρ ι μ ά ν ης 

Ποιήματα ('Εκλογή) 

Γε ώ ρ γ ι ος Καψ ω μ έν ος 

- Χανιώτικοι παλμοί

- 'Επιγρά μματα 

Θάν ος Κιτσ ι κ ό π ου λ ος 

Σ κέψε ις 

Ό μαθητευό μενος 

Τρίμορφο 

Χαρτοφύλακας 
Φωνές κοντό στό χώ μα 

Δ η μ οσ θ έν ης Κό κ κ ιν ος 

- Λυρικά

- Ό παλαιός τών ήμε ρών

Κω σ τή ς  Κο κ ό ρ ο β ιτς 

- Κάτι άλλο έρχεται

- Ούράνιο τό ξο στην ό μίχλη

'Άνν α Κοντ ο γ ι ώ ρ γ η  

Συγκομιδή πρώτη 

'Αστρική μεταμό ρφωσ η 

Συγκομιδή δευτέρα 

Στό κέντρο της σ ιωπής σ ου 

Γι ά νν ης Κοντ οπί δ ης 

- Συμβιβασ μοί καi μή

- Χρώματα ά γάπης ύπε ρκόσ μια

Νονό Κοντ ο ύ  

'Αντίλαλοι 

- Χρυσό βέλη

Δόνησ η 

Θύε λλες 

Μ εταρσ ιώσ ε ις 

Γε ω ρ γ ί α  Κοτζ ιά

Βυζ αντί ου 

- Ψυχικές νότες

- Μπουμπούκια κι· ά γκά θια

Δ ι ον ύσ ης Κου λ ε ντι αν ό ς  

Τά δε έφη Ναζω ραίος 

Δοξαριές 

Τό γε φύρι 

Πε μπτουσία 

Στό ζώδιο τών Διδύμων 

Γι ά νν ης Κουτσ ο χ έ ρ ας 

'Ελληνικές νύχτες 

Ό Δείπνος της Βηθανίας 

Μάρκος ό Εύγενικός 

Ό 'Ηνίοχος 

'Ιορδάνης ό ά ε ίροος 

- Ό όνθρωπος καi ή θά λασσ α

Π α ύ λ ος Κρ ιν αίος 

- Τό χρυσ ό δισ κοπότηρο

- 'Α λληλογραφία μέ τόν 'Άγιο

Φραγκίσ κο

Σ τ έ λ ι ος Κυ ρ ι α κ ί δ ης 

- 'Η χώ στό χά ος

- 'Α κατοίκητες αύλές

'Α ντ ών ης Κυ ρια κ ό π ου λ ος 

Κλεψύδρα 

- Αίω ρήσ ε ις

- 'Α κρώρε ιες

'Ε λ έν η  Κω νσ τ αντ ινί δ η  

- Σ ύμβολα καi στοχασ μοί

Λ ο ύ λ α  Κω νσ τ αντ ινί δ ου 

Μ άνας μορφές καi είκόνες 

Κύμα της σ κέψης μου 

Ποιήματα 

'Ερμηνε ύοντας τή σ ιωπή 
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Ζάχ ο ς  Κών σ τ α ς  
- Ποιήματα

Εϋφ η Λα γ ο π ού λ ο υ 
Άπ ο σ τ ο λ ί δ ο υ  
- Σπασμένα κρύσταλλα
- Φθινοπωρινό φύλλα

Β α σ .  Λαζα νάς
Γκαίτε Ρωμαϊκό 'Ελεγεία 

- Θρηνοι Μένωνος γιό Διοτίμα
- Τό άρχαίο 'Ελληνικό 'Επί-
γραμμα
- Ή τριλογία του πάθους
- Ό δέκατος Πυθιονίκης του
Πινδάρου

'Α π ό λ λ ω ν  Λε ο ν τ α ρ ί τ η ς  
- Στη γνώριμη όχθη

'Α λ εξάν δ ρ α  Λι α ρ ο π ού λ ο υ  
- 'Ολίγη Λιβός

Μα ρ ι έ τ τ ο  Λο μ π ι άν κ ο
'Άλικο γράμματα 

- Ρυθμικοί στοχασμοί
- Ήλιοτρόποια

Ξάν θ ο ς  Λυ σ ιώτ η ς
· Ωδές του Νότου
Θρόμβοι κοί σταλαχτίτες
'Αναδρομή
Παλίρροιες
'Ασφόδελοι

Τό βουλιαγμένο καράβι

Ή ρ α κ λ η ς  Μάλ λ ω σ η ς  

- Σ πασμένα βιολιά

Ίσ α β. Μα λ ο βρού β α

- 'Ολυμπιακό φώς

Γεώρ γιο ς Μα λ τ έζο ς

Σύμβολα 
Σ κιές της σιωπης 

Π. Μα ρ ι δ άκ η  
Ό θάνατος του φύλακα άγέ

λου 
Maelstrom 

Ε ι ρ ή ν η  Μάρ ρ α  
Μικρό όπόδειπνο 
'Αριθμητική 

Με λ ι σ σ άν θ η  
Φωνές έντόμου 
Προφητείες 
ΦλΕγομένη βάτος 
Ό γυρισμός του όσώτου 
'Ωσαννά 
'Εποχή ϋπνου καί άγρύπνιας 
Τό φράγμα της σιωπης 
Έ κλογή 
Τό ποιήματα (1930-1974) 
Τό νέα ποιήματα 

Σ. Γ. Με λισ σ ι ν ό ς  
Περσικό ρουμπαγιάτ 
Κύκνειον όσμα 
Καβαφικό 

Ρ ί τα Μη λ ιώρ η 
Τό πορτραίτο της κυρίας 
Καταφυγή 
Περιοχές 
Ρωγμές 
Σύνθετες ώρες 

Κώσ τα ς Μί σ ι ο ς  
Κύκλος Α'-Β' 
Διάσταση 
'Εωθινό 
Νηπενθη 
Μνημες 
Τρίπτυχο 
Πορεία Α'-Β' 
Νυχτομαχία 
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Λ έα ν δ ρ ο ς  Μίχ α ς  
- Παλιά μουσική

Πα ν. Μι χ ε λ ή ς
- Δήλος άδηλος

Πα ύλ ο ς  Μί χ ο ς
Στης άστραπης τή λάμψη 
Αίνοι 
Πηγαία 
Ψηφίδες 

Πνοές 

Μα τ θ αίο ς Μου ν τ έ ς  
- 'Ισόπεδος διάβασις
- Ή άντοχή τών ύλικών

Μι χ α ήλ Μπα κ ο ύ ρης
- Τά τραγούδια μου

Σ τ έλ ι ο ς  Μπι ν ι ά ρης
- Πικρές ώρες
- 'Αναζ ήτηση 

Κων/ν ο ς  Μπλ α χ ο ύ ρ α ς
Μας χωρίζ ουν τά σύννεφα 

- 'Ατελής κόσμος
- 'Ανθρώπινο ταξίδι

Ρί τ α  Μπούμη-Πα πά
Ό παράνομος λύχνος 

- · Η σκληρή όμαζ όνα
- Φώς Ιλαρόν
- Ύμνος στό δάσος

Γ ι ά ν ν η ς  -'Ήλ ε κ τ ρ ο  ς 
Μπο ύ μης 
- Ύμνος στό δάσος
- Μεταφυσικό παράπονο 

Ν. Χ άγ ε ρ-Μπου φ ίδης
Δέκα ποιήματα 

- Δεύτερη ζωή
- Τ ά παράλληλα

Μα ίρη Μπου σ μ που ρ έλη

Μηνύματα 
- Μή ζηλεύετε αύτό τ' άστέρι

Δελφικοί άντίλαλοι 
Σπίθες καi λάμψ εις 
Κυπριανή ραψωδία 

Δημ ή τ ρης Νε σ τ ο ρίδης 
- Βιώματα
- Φώτα καi όμίχλες

Ά. 0. Νι κ ο λ αίδης
- Ή πείρα καi ή πυρά 

Γι ά ν νης Νι κ ο λ ό που λ ο ς
Μοναξιά 

- "Ωρες άγάπης 
- Δοξαστικό

Κ ώ σ τ α ς  Οίκ ο ν ό μ ου
- 'Αναδυόμενη σιωπή 

Γι ώ ργ ο ς  Παγ κ α λ η ς
- Χρονικό τού μικρού λύχνου

Πε τ ρ ο ύ λ α  Παναγ ιω τ ίδ ου 
- Τό τραγούδι της ζωής μου
(τόμοι 4)

Στο διάβα της ζωής μου 
'Αναδρομές 
'Αναμνήσεις 
'Ηλιοβασιλέματα 
'Ελπίδες καi όνειρα 

Πάν ο ς  Πα ν αγ ιω τ ο ύ νης 
'Ελληνικός Λόγος 
Πρέβεζ α 
Τά τύμπανα της βροχής 
Τό αiμα καi τά χελιδόνια 
'Επιτομή 

Ρόης Πα παγγ έλ ου 
Ρωγμές 
Στροφές 
Κύπρος 

Πνοές 
Σφαγή 
Στιγμές 
Θρήνος 
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'Ατλαντίδα 
'Άτομα 
'Άτρακτοι 
'Αλμπατρός 
Φάσεις 
Ίστοi 
Μάσκες 
Τόξα 
Ήχοι 
'Έρημος 
'Όνειρα 
Ώρες 
Μεσόγειος 

Κοίτη Παπαδ ά κ η
Κ α ρ α μ ή τ σ α  

Διάποντες 
Πικροδάφνες 
'Εσωτερικοί διάλογοι 

Σπύ ρ ο ς  Παπαδ α ν τών η ς  
- Ό ηλιος καi τό τραγούδι
- Μέθεξη

Εϋη Παπαδ ή μ α
- 'Ανελέητος δρόμος
- Δεκατέσσερις φωνές για την
είρήνη

Τζέ ν η  Παπα ϊ ω ά ν ν ου
Νοσταλγικές νότες 

- 'Ανεμώνες στη θύελλα
- Μακρινοί άντίλαλοι

Κώσ τ α ς  Παπα ν ι κ ο λ ά ου
- Φως στην παλάμη μου
- Ήλιολόγιο

Δ α ν ά η  Παπα σ τ ρ ά τ ου
- Χωρίς περιφράσεις

Ε ύ α γ γ ε λία 
Παπα χ ρ ή σ τ ου-Πά ν ου 

Άνύκτερον φέγγος 
· Η φωνή των πτερύγων
Στή σκιά τού Άμπελώνος

Μ α ρ ίτσ α Πα ρ α σ κ ευδ 

- Ποιήματα
- Πορεία

Μυ ρ τώ Πα ρ ά σ χ η
'Άρμενα χωρίς άγέρι 

Ρω ξάν η Παυ λ έ α  
- 'Άνθη της λήθης
- Γλυπτή σκιά

Σα ρ ά ντο ς Παυ λ έ α ς
Γαλανή γέφυρα 
Γραμμή τ ης ήμέρας 
'Έλξη καi δίχτυ 
Μεσοδιάστημα 
'Άνθη στοχασμού 
'Αναγωγή στή μονάδα 
'Αμαρτία καi προσευχή 
Τότε καi τώρα 
Τό κήτος 
Λαβυρίνθιοι 
Ποιητικά θεωρήματα 
Κατοικημένα όστρακα 
Σεισάχθεια 
Αϋριο θά χρειαστεί νά φο

ρούμε φτερά 
- Ύμνος στόν ηρωα Κ. Δαβ άκη
- Άλεκτροφωνία και άρχαϊκό
μειδίαμα
- Ποιητικοί συνειδησιακοί διά
λογοι (τόμοι 2)

Μνήμη διακοσίων δικαίων 
- Γ όνομά μας ηταν ένοχή

Γ ι ο λ ά ν τ α  Πέ γ κ λ η  
'Άνθρωπος πάσχων 
Ή θαυμάσια περιπέτεια 
Πρός φαρισαίους 
'Αγκάθι τό άμάραντο 

0. Ν. Πετρ ακοπου λ ο ς
- 'Αναδρομές ...
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Σω σώ Πέτ ρ ου-Β λ άσ η  
'Ελπί δα π· άνθίζει 
'Ολόγιομη παρουσία 
'Αγαπημένε 

Κ ώ σ τας Πη γα δ ι ώ τ ης 
Δρόμοι χωρίς όσφαλτο 
Περιπλάνηση 
'Αγνώστου διαμονής 
Οί άποσκ ευές 
Σέ άνύποπτο χρόνο 

Γ. Μ. Πο λ ι τ άρ χ ης 
- 'Ανοιχτή πύλη

Δ ή μ η τ ρα Που λ ί τ σ η
Μ π εζα ντ έ 
- Καλαμιές

Μα νώ λ ης Πρ άτ σ ι κ ας
- Μικ ρά περι θώρια
- 'Οδοιπορικ ό

'Άν θ ος Π ω γ ω νί τ ης
- Γραμμές σέ κα θρέπτη
- 'Οπτικ ές γωνιές

Θ α λής Ρη τ ο ρ ί δ ης
Ό ποιητής και ό κ όρακας 
Ό φτωχός και ή μοιρα του 
Σφενδονιές (τόμοι 3) 
Τό διαστημόπλοιο 
Ό δίκαιος ληστής 

Μ άγ ια-Μα ρ ί α  Ρο ύ σ σ ου 
Της φωτιάς και της στάχτης 

- 'Η σφαγή
- Στόν άγνωστο φοιτητή

'Ελένη Σι άτ ρα-Λ αζα νά
- Ή μουσικ ή τών άετών

'Ηλ ί ας Σι μ ό π ου λ ος
Τό μεγάλο ποτάμι 
Τεκ μήρια 
Τά ρόδα της Ίεριχώς 
Τό τετράδιο της γης 

Μικ ρές μαρτυρί ες 
Προσπελάσεις 
Αίγαιοπελαγίτικ η άνθολογία 
'Εναγώνια 
Σημαφόροι 

Τ άκ ης Σι ω μ ό π ου λ ος 

- 'Ορατίου ποιητικ ή τέχνη
- Ξάνθος-Φλάβιος Άπελλινος 

Στ έρ γ ι ος Σκ ια δάς
- Βρέχει άδιάκ οπα στόν κ άμπο

Γ ι άννης Σκ ο ύ τας
- Σκ όρπια στάχυα 

Γο ύ λα Σμυ ρ νι ώ τ η
- Χελιδονίσματα
- Λυχνοστάτης

'Ελ ένη Σο φ ρά
- 'Έξαρση

Χ ρ ό νης Σο φ ράς
- Άχνες σκ ιές κ ι· άπόηχοι
- Σκ ί τσα και φ1 γοϋρες

Γ. Κ. Στα μ π ο λ η ς
- Ήδον1 κ ά  σονέτα 
- Κοινωνικ ή συμφωνία 

Νικ ος Στα σ ι νόπου λ ος
Προσδοκ ί ες 
Δ1αψεύσε1ς 
Χαμόγελα στις χίμαιρες 
Σπασμένα κ ρύσταλλα 

Νι κ ος Στα φυ λ ο π άτ ης 
- Θαλασσινή συμφωνία
- Ποιήματα ( 1940-1 980)

Στ άσα Στ ρ ο ύζα
Μα ρ γα ρ ί τ η  

Άσμα 'Ασμάτων 
- Γεύση ζωης

'Ελ ένη Τα γ κ α λ άκ η 
- Χώρες της Θ ούλης
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- Ή κοπέ λ λα το� αρσους 
- Άπική Σεραφί τα

Σ τ έ φανος Τη λ ικίδ ης 
«Έδώ Πολυτεχνε'iο» 

- Σ ταλακτίτες άπ ό δάκρυ
- Γ ρηγορε'iτε

Θανάσ ης Τσ ακι ρ ί δ ης

- 'Ανησυχίες

- Δισυμμετρία

Τάκης Τσ ι άκος

- Περίπατοι κι· έπιστροφές

Μ αρ ί α  Τσ ίκου λ α
Γ αϊτ αν τ ζη 

Φτερου γίσματα ατή βροχή 
Κραυγή σ την ερημο 
Πολι τε'iες της νύχτας 

Παρουσία 

'Α λλαγές 

Πάνος Τσ ί νας 
ΟΙ τρεις μέρες 

- 'Ηλιοβασίλεμα

- Ό κόσμος της πατρίδας μου 

Αίκα τ ε ρ ί νη Τσ όπ ε λ α

Ώρες σιγής 
Ή συμφωνία τών κρίνων 

Κρίνα κι άσ τέρια 

Κ. Φρ α γ κι σ κάτος 
Άσιάτες λογοτέχνες καi 

ποιητές 

- Πέλειες

Π έ τ ρ ος Φρ ά γ κος 

Πεζοτράγουδα 

- 'Αναζητώ τ ό  φώς

Πάνος Φύ λ λ ης 
- Γαλάζια θ λίψη
- Τό Τσιριγώτικα

Δημ ή τ ρ ης Χα λ α τ σάς 

Σίδερα 
Σίδερα 11 
'Υμνολόγιον 

Κ υ ρ. Χαρ α λ αμ π ίδ ης 

Πρώτη πηγή 

- · Η όγνοια τοϋ νερού
- Τό άγγε'iο μέ τ ό  σχήματα

'Άρ ης Χα τ ζηδ άκης

Ό Ιστ ός της άράχνης 

Κ λαυσίγε λος 

'Άγχος 

Κύκνεια 

Ντ 'i νος Χα τ ζηδ ημ ητ ρ ίου 
Ή λήθη 
Οάλεια 

Τό χ ωνευτήρι 

Τό συναξάρι 

Δι ονύσ ης Χι ώνης 
- Π λήρ ωμα τών καιρών
- 'Έκρηξη καi ήρέμηση

Κ ύπ ρ ος Χρ υ σ άνθ ης 
- Λυρικός λόγος
- Oi δίσεκτες χρονιές

- Συμφωνία στόν άέρα της 9ης
τοϋ Μπετόβεν

- Ή εύτ υχία της Γης

'Έ λ ε ν α Χ ρ υ σ ο π ο ύ λ ο υ 

- Ή ζωή μου

Κ. Ψαρ ρ άκης 
- Ποιήματα
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (πλατ. 
Κλαυθμώνος), εiναι όνοικτό καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου 9π.μ. - 1 μ.μ. 
Τηλ. Γραφείων 3246.837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πσρακαλοϋμεν, όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν είς 
τήν διεύθυνσιν: « Κωατην Μελισσαρό
πουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 
122». Άποστολαi μέ τραπεζικός έντο
λάς μός δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστρόφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε» η «άγνωστος». Παρα
καλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νό 
τούς εiδοποιήσουν η νά μός δώσουν 
τάς διευθ.ύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

'Ηλίας Βιργετης, Κερκύρας 113 
Γεωρ. Μπόμπας, Ν. Σμύρνη 
Άναστ. Παγουλότος, Ν.Φιλοθέη 
Στυλ. Ρουτζούνης, Π. Φάληρο 
Σπ. Σερεμίδης, Άγ. Σοφίας 24, Ν. Ψυ

χικό 

Άφρ. Χαρίτου, Λεωσθένους 18, Πει
ραιεύς 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γ. 'Αλεξόπουλος, Δράκοντας 27, Καβά
λα 

Βίκτ. Άναγνώστου, Γκλαβόνη 53, Βό

λος 
Ίω. Άρτέμης-Άρχοντόκης, Χανιά 

Άπ. Ζόμπαλος, Κουμουνδούρου 26, 
Βόλος 

Βασ. Ίωαννίδης, Ροϋσβελτ 61, Δρόμn 
Χρ. Καναπίτσης, 'Ιατρός. Λαμία 
Βασ. Κοντορϊζος,, 'Αντωνόπουλου 

109a, Βόλος 
Β. Σανιδάς, Νικοτσόρα 24, Βόλος 
Φώκος Σούλης, Τράπεζα Πίστεως, 

Χαλκίς 
Άμαλ . Παπαδημητρίου, Κωνσταντό 

134, Βόλος 
Δημ. Κώης, Ευβοίας 1 71, Γ λαϋκος, 

Πάτραι 
Χρ. Ίωαννίδης, Λεμεσός, Κύπρος 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Ί ω. Τ σαγκόρης, 'Αθήναι 
Νίκ Γραββόνης, Λαμία 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
1 Μέ τή σειρά λήψεως) 

Κώστας Πηγαδιώτης: Σέ όνύποπτο 
χρόνο (ποίηση). Ν. Σκέψη, 'Αθήνα. 

Γιάννης Ίωαννίδης: Γράμματα στήν 
'Ιωνία (ποίηση). 'Αθήνα 1983. 

· Η Κυπριακή έξέγερση τοϋ 1931. Λευ
κωσία 1983. 

'Άννα Δερέκα. Γιάννινα 1983. 
Γιώργος Β. Σιέπος: Συνειδησιακή πο

ρεία (ποίηση). Πειραιάς 1983. 
Καλ. Κολιοπούλου-Γρίβα: Σελίδες 

'Ιστορίας, Oi δρόμοι της Ν. Σμύρ
νης 1983. 

Dr. Mark Haven (μετ. Διοδ. Καρυδάκη, 
έπιμ. Άρ. Βουδούρη): Ό όγνωστας 
Διδάσκαλος Καλιόστρο. 'Αθήναι 
1983. 

Δημοσθ. Κόκκινος: Ή άναβίωση της 
άρχαίας τραγωδίας κατά τό νεώτε
ρο θέατρο. Θεσ/κη 1982. 

Βασ. Φωτεινάκης: Προκραϋστες (ποίη
ση). 'Αθήναι 1983. 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ)) 
της Θεοσοφικης Έταιρiας έν 'Ελλά

δι 
Δραγοταανίου 6 - 'Αθήναι 

'Εκδότης Διευθυντής: 
Κωστής Ν. Μελιαααρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλο
θέη 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 
Νοεμ.-Δεκ. 1983 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Πνευματική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Ίούν.-Ίούλ.) 

'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευ9. Δημοσθ. 

Κόκκινος (Ίούν.-Ίούλ. Αϋγ.) 

'Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομiνης 

(Ίούν.-Ίούλ.) 

Κρητική 'Εστία. Διευθ. Έμ. Παπαγρη

γοράκης (Ίούλ.-Αϋγ.) 

Νέα Σύνορα. Διευθ. Δημ. 8αλασκαν

τζης (Ίούλ.-Σεπτ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 

(Ίούλ.-Σεπτ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Αϋγ.

Σεπτ., Όκτ.) 

Γιόγκα. (Αϋγ., Σεπτ., Όκτ.) 

Προσανατολισ1ιοί. Διευθ. Γιάν. Τζαννε

τάκος '(Σεπτ., Όκτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσός (Σεπτ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίω. Λόβιγγερ (Σεπτ.

Όκτ.) 

'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα
ραγκός (Όκτ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Νοέμ.-Δεκ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ή ράκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 2 65.042 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Κέρκυρα: Κ. Άγιούς 
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φολίδας 
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης, Άρ. Σοφί
της 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρiου, Άντ. 

Στυλιανού 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης. Ρένα Στυ

λιανάκη 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ί σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συvδρομήv σας 1984 

δρχ. 500 η έθελοντικώς κατά βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1983 

'Αθάνατα 'Ομηρικά 'Έrιη 
Δημ. 'Αναγνωστόπουλος: Τό άρχαΤα 'Ελληνικό Μυστήρια 
Π. Δ. Άναγνώστου: Φως έκ των ένδον της ψυχής 

» 'Ιάκωβος ΜπαΤμε
» Dupuis 'Ερμηνεία μύθου 'Ηλίου

Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκάκου: 'Όταν, Αίχμαλωσία, Μπαλλάντα 
Dennis Balson: Ή θεωρία της τετάρτης διαστάσεως 
Ρωμ. Βαμβακόπουλος: 'Υπερβατική άλήθεια καi μυστικισμός 

» Περί 'Έρωτος, υίού της Ούρανίας Θεάς
Κώστας Βάρναλης: Ή μάνα τού Χριστού 
Απ. Besaπt: Ό νόμος τού καθήκοντος 
Παν. Βλαχόπουλος: Ή έπίδραση τού Πυθαγόρα στά ζώα 

» Ή 'Αστρολογία στό φως της 'Επιστήμης
Μαίρη Βλάχου: Ή 'Αστρολογία άπό φιλοσοφικής άπόψεως 
Ζάνος Γουγουτάς: Εϊμεθα ύπεύθυνοι 

455 

σελ. 
202,368 

23 
183 
316 
400 
366 
189 

9' 
169 
225 
248 
341 
409 
241 
255 

'Αλέκα Δήμου: Δέν εiναι ή άπουσία 
Δοστογιέφσκυ: Ό 'Ιεροεξεταστής 
Θανος Θανόπουλος: Κι ό 'Ιορδάνης δέν 
Κ. Π. Καβάφης: "Ας φρόντιζαν 

293 
93 

έστράφη πρός τά όπiσω 220 
3 

» Περιμένοντας τούς βαρβάρους
Γ. Καράγιωργας: Ό 'Ιβάν 
Νικ. Καρβούνης: Ή φt:νάκη της φιλανθρωπίας 
Κυρ. Κεσανλης: Περι�λάνηση Νοσταλγίας 
Κρισναμούρτι: Ό Διαλογισμός 
Νίκος Κροντηρας: Λησμονήσαμε 
Λούλα Κωνσταντινίδου: Δέηση 

)} 

)} 

Σέ τούτη τή θάλασσα 
Τό όργωμα 

'Έφη Λαγοπούλου-Άποστολiδου: Γουλ. Μαρκόνι 
C. Leadbeater: Μιά μcθηματική παρουσίαση
Μιλτ. Μαλακάσης: Ό Μπαταριάς
Κατερίνα Μανιταρά-Πετράκου: Τριλογία

» Χαμόγελο
Μελισάνθη: Τό Κοιμητιiρι της μικρής μας πόλης 

81 
343 
155 

86 
161 
365 

85 
229 
292 
193 
116 
145 
292 
365 
149 

Κωστής Μελισοαρόπουλος: Ή θεσμοθεσία τού Λυκούργου 17 
258 » Τό ανθος τού Λευκού Λωτού

» Τό Κράτος τού Διαβόλου
» Ό Κομήτης

'Ηλέκτρα Μικρούτσικου: Ή μουσική στήν 'Εκκλησία 

63,125,197 
263,319,411 

230 
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Άριστ. Οiχαλιώτης: Ή πρόσβαση πρός τό Θείο 41 

» Ό Προσκυνητής 352 

Νικ. Παλαιολογόπουλος: Περί ελευθερίας βουλήσεως 367 

Κωστrϊς Παλαμάς: Ό Γκρεμιστής 289 

Πετρ. Παναγιωτίδη: 'Έλα νά φύγουμε 87 

'Άϊτα Πάνκ: Τάαρα 251 

Κοίτη Παπαδάκη-Καραμήτσα: 'Ώρες 228 

Βασ. Παπακωνσταντίνου: Μίθρας καί Μυστήρια Μίθρα 376 

Κώστας Παπαπάνος: Έγι:ώμιο φιλίας 233 

Π. Παπασλιώτης: Ντεβαχάν 4 7 

Δέσπ. Πατρινου: 'Αρσενικό νούφαρο 111 

Σαρ. Παυλέας: "Ελεύθεροι πολιορκημένοι κατοχικής πείνας 4 

» Ό Πριονιστής 5 

» Δέ χρειάζεται νά φοβόμαστε τό θάνατο 83 

» Ό Σταυρός του Ίησου καί τό καθΓικον της χαράς 1 51

)) 

)) 

)) 

'Εσωτερική κεντρική μουσική 

Πολύ τό προσέχω 

Κήρυγμα δύναμης καί ύγείας 

227 

290 

291 

>> Ώδή ατά Χριστούγεννα 363 

Κάθλην Ροζιέ: Πώλ Γκωγκέν Τό δραμα μετά τήν επίπληξη 113 

Γιώργος Σιέπος: Τό δένδρο της Γνώσης - Γνώθι σαύτόν 148 

Κοίτη Ταμπαλη: Ό πείσμων 46 

» Τό χαμόγελο 110 

>> Ή εύεργεσία 294 

Νίκ. Τέντας: 'Αλκυονίδα 'Ώρα 88 

>> Χριστούγεννα

>> Τά Νέα Βιβλία

Ρενέ Τζανάκου: 'Εκάτη 

Γιώργος Φιλιππάτος: Τό μήνυμα του Γολγοθά 

Κύπρος Χρυσάνθης: 'Αμμόχωστος 

363 

73,138,209.2 79,347.432 

180 

>> Παρατηρήσεις στήν εγκύκλιο

154 

7 

κατά Μασόνων 402 

Ό κίνδυνος της πυρηνικής καταστροφής 

'Αντιπαράθεση Μεταφράσεων: Γένεσις 

Ή έορτή του Λευκου Λωτου της Θ.Ε. εν Ε 

Σύγχρονοι Νεοέλληνες Ποιηταί 

Άπό τό 'Αρχείο Άλλ/φίας ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποκόμματα 

38 

213 

256 

443 

253,300 

53,123,261,337.440 

Περιεχόμενα Έπιλογης Δ' πενταετίας (1966-1970) 253 

Στά 1 50 χρόνια άπό τό θάνατο του Γκαίτε 

Στά 1 50 χρόνια άπό τό θάνατο του Δημ. Γαλανου 

50 χρόνια άπό τή μετάσταση της Besant 

50 χρόνια άπό τή μετάσταση του Νάγαυ 

Εiς μνήμην 

89 

153 

295 

297 

221,285,356 



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

Βιβλία Krishnamurti 

Στό πόδια τοϋ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 100 1 
Έκλογαi άπό τόv Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 200 · 
Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 1001 
Έκπαίδευσι καi σημασία ζωής - 1953 200 
'Ελευθερία, ή άρχή καi τό τέλος 1954 450 
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Α' σειρά) 1956 400 
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Β' σειρά) 1958 400 
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Γ' σειρά) - 1960 400 
'Ομιλίες στην Εύρώπη 1967 300 
Στή σιγή τοϋ Νοϋ 1970 250 
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης 1970 250 
Τό πέταγμα τοϋ άετοϋ 1971 250 
Τό πρώτα βήματα της μάθησης 1975 400 

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

Έγγp6ψετε νiους συνδpομητας 

Συνδρομη 1983 δρχ. 400 έξωτερικοϋ S 12 

άεροπορικώς S 20 
Συνδρομη 1984 δρχ. 500 

((' Ε Π I λ Ο V ΟΙ» ΙΛΙΣΟΥ

Α' Τριετfας 1956-1957-1958 

Β' Τριετfας 1959-1980-1961 

Γ' Τετροετfας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετfας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ σuvδρομαl f\ όvτ!τιμον βιβλ!ων νό όποστtλλωντοι μt τοχuδρομtιιι'\ν f\ 

τραπεζιιιι'\v tπιταyι'\v -δχι μt tvτολι'\ν- tπ· όvόματι Κωστή Μελισσαροnούλοu 
1\ ΙΛΙΣΟΥ, Δραyατσαvlοu β, Άθ�vας 122. 

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βσσιιιές πληροφοριες περί Τεκτονισμού 

κσί τό «περιβόλιι τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο. 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 -

Η ΕΚΔΟΙΗ ΤΟΥ ΙΛΙΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ

[ΤΙΣ ΕΓΚΑΤλΠλΣΕΙΙ ΤΗΙ ιΕΠΤΑΛΟΦΟΙι Α.8 Ε Ε. Τηλ 9217513 · 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Νίκος Τέντας: Χριστούγεννα 363 

Σαράντος Παυλέας: 'Ωδή στά Χριστούγεννα 363 

Κατερίνα Μανιταρα-Πετράκου: Χαμόγελο 365 

Νίκος Κροντηρας: Λησμονήσαμε 365 

Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκάκου: 'Όταν, Αfχμαλωσία, Μπαλλάντα 

φυλακισμένου 366 

Νικ. Παλαιολογόπουλος: Περί έλευθερίας βουλήσεως 367 

Βασ. Παπακωνσταντίνου: Μίθρας καί Μυστήρια Μίθρα 376 

'Αθάνατα 'Ομηρικά 'Έπη 388 

Κύπρος Χρυσάνθης: Παρατηρήσεις στήν 'Εγκύκλιο κατά Μασό-

νων 402 

Παν. Βλαχόπουλος: Ή 'Αστρολογία στό φώς της 'Επιστήμης 409 

Κωστης Μελισσαρόπουλος: Ό Κομήτης 411 

Νικ. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 432 

Παν. Άναγνώστου: Dupuis 'Ερμηνεία μύθου 'Ηλίου 418 

'Αποκόμματα 440 

Σύγχρονοι Νεοέλληνες Ποιηταi 443 

Στα προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικά Έπη 

Ν. Καρβούνης: "Ατομον καί Σύνολον 
Ρωμ. Βαμβακόπουλος: 'Υπερβατική 'Αλήθεια καί Μυστικισμός 
Λεων. Λογοθέτης: Τό πρώτο άμάρτημα τού άνθρώπου 
Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη τεχνολογική έποχή 
Ό Ταγκόρ καί ή πνευματική άγωγή 
Αlμ. lβου: Γιλγαμές, 'Αγροί αΥματος 
Γιάννης Μπρούμης: Ή πομπή τών Μεγάλων Έλευσινίων 
Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφή Έλευθερίας 
Γιώργης Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια της Φύσης στόν άνθρωπομορφισμό 
0. Κιουστελίδης: Τί είναι καλό καί τί είναι κακό 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό άόρατος πνευματικός κόσμος
'Από τά Πρακτικά τού 'Υπάτου Συμβουλίου τού 33° της 'Ελλάδος. Mfa τεσσαρα
κονταπενταετία (1Β72-1917)
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