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Αίμιλία Ίβου 

�Αγροί 
f!' 

αιματος 
'Αγροί αϊματος ... 
Κι' δλο πληθαίνουν, δλο φτηναίνουν 

όλόγυρά μας. 
Γιά �να τίποτε, γιό μιό χούφτα άργύρια 

- τά τριάκοντα άργύρια πώς ξεφωνίζουν στριγγό

μές στό χρόνο -

Τά τριάκοντα άργύρια. 

Ποιός παζαρεύει αίμα άθώο; 
Ποιός κλείνει συμβόλαιο μέ τήv άvομία; 
Μέ καυτό μέταλλο στριγγλίζουν τ' άργύρια 

Τρομάζουν τόv ι')λιο, τρομάζουν τή μέρα 

σταμπάρουν τή μέρα. 

τό τριάκοντα άργύρια. 

Κι' ό άγρός τοϋ αιματος περιμένει ... 
τό δέντρο τοϋ άπαγχοvισμοϋ άπ' τό βάθη 
όvαδεύει. 
'Αλύγιστο, άδέκαστο, όργισμέvο 
τό δέντρο της νέμεσης άπ' τά βάθη 

έvεδρεύει. 
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Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου 

QUO VADIS? 

Καθημερινά 
Σέ βρίσκω μπρός μου, Κύριε, 
Καθημερινά. 
Σέ χάνω σέ διασταυρώσεις 
προβληματικών αlνιγμάτων. 
Πού πηγαίνεις Κύριε; 
Σέ καλούν πολλές φωνές σήμερα. 
Στήν Παλαιστίνη. 
Στήν Κύπρο. 
Έρχεσαι μπρός μου 
όραματική φαντασία 
κι έξαφανίζεσαι τό ίδιο. 
Ή λάμψη σου 
Καίει τά σωθικά μου, Κύριε. 
Τά χέρια μου ματώνουν 
άπό συμφορές της οικουμένης. 
Δέν εΤν' ώρα γιά νά χάνεσαι. 
Στάσου καί φέρε μας πίσω τήν Εlρήνη. 
Μ' άκούς Κύριε; 
Τήν Εlρήνη, τήν Εlρήνη. 
Αύτή σού ζητούν δλοι ol λαοί 
μέ σπαραχτικές φωνές. 
ΕΤναι κρίμα 
νά χαθεί ό κόσμος, Κύριε, 
ΕΤναι κρίμα νά σβήσει άπ' τή Γη 
τό ύπέλαμπρο Φώς Σου! 

1984 
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Λένα Άvαστασιάδου 

·Η βασιλεία τού Μεγάλου Φωτός

(άπόσπασμα άπό τήv όμιλία της πού {γιvε στήv θεοσοφική 

στοά (( 'ΑθηνάJJ στίς 19 Δεκεμβρίου 1983) 

Σέ τρείς ήμέρες όπό σήμερα, 
στίς 22 Δεκεμβρίου ώρα 
12.30, θά εΤvαι γιά τό βόρειο 
ήμισφαίριο τού πλανήτου μας 
εlς τό όποίοv εύρισκόμεθα, ή 
ήμέρα της χειμερινής τροπής 
τού 'Ηλίου, τό Χειμερινό 'Ηλιο
στάσιο. 'Όλοι γνωρίζουμε ποιά 
καί πόσο μεγάλη σημασία έχει 
γιά τή ζωή της γης μας τό Φώς 
τού 'Ηλίου: κάθε έκδήλωσις 
ζωης εΤναι άποτέλεσμα τού 
'Ηλιακού φωτός, τώv έvερ
γειώv του και τώv έπιδράσεώv 
του έπί της ϋλης. Τό φώς αύτό 
δίνει τή ζωή σέ δλα τά όντα 
της γης. Αύτό δημιουργεί τίς 
κατάλληλες συνθήκες γιά τή 
γέννηση καί άvάπτυξη κατά 
πρώτον τού φυτικού βασιλείου 
καί στή συνέχεια τού ζωϊκού 
βασιλείου. 'Όλοι γνωρίζομε πό
σο μεγάλη σημασία έχει ή φω
τοσύνθεσις γιά τήv συντήρηση 
της ζωης. 

Αύτό τό φώς καί γιά τή μορ
φή «άνθρωπος» πού κυρίως 
μός έvδιαφέρει, όποτελεί τόν 
συντελεστή της έμφανfσεως 
της έπί της Γης, καθώς καf της 

συνεχούς κατεργασίας και έξε
λίξεώς της. 

Έάv γιά μός τούς όvθρώ
πους ή Γη εΤvαι ή Μάνα μας, ό 
'Ήλιος εΤvαι ό Πατέρας μας καί 
άπειρη, πρέπει vά εΤvαι ή εύ
γvωμοσύvη μας γι' αύτούς σάv 
«δωρητάς» τού ύψίστοu όγα
θού πού εΤvαι ή Ζωή. 

Μετά όπό τήv περίοδο τού 
«μικρού φωτός», δηλαδή τό 
χρονικό διάστημα όπό τήv Φθι
νοπωρινή 'Ισημερία έως τή Χει
μερινή Τροπή τού Ήλiου, κατά 
τήν όποfα ή νύχτα εΤναι μεγα
λύτερη όπό τήv ήμέρα, φθάνει 
ή ώρα ή εύλογημέvη vά ροδ� 
σει πανέμορφη ή αύγή μιας και
νούργιας 'Ανατολής. Τό Φώς 

γεννιέται! άς τό δεχθούμε μέ 
χαρά. Τό Φώς γεννιέται καf 
φέρνει μαζί του γιά τό κάθε τι 
πλούσια τά δώρα του. Κάθε 
μορφή της Γης έχει vά λάβει 
όπό τά δώρα αύτά. 'Από τή βα
ρειά όνόργαvη ϋλη μέχρι τόν 
άνθρωπο, δλα καf φυτά καi ζώα 
θά ρουφήξουν μέ άπληστiα καi 
μέ ήδονή τfς ζωοδότρες άκτίνες 
του. Μέ τήv έπfδραση τού ύλι-
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κού φωτός ή κάθε μορφή θά 
βοηθηθεί νά έκπληρώσει τόν 
προορισμό της: τό άνθος θά 
άνοίξει τά πέταλά του καf θά 
σκορπίσει όλόγυρα τά μύρα της 
εύωδιάς του. Ό καρπός θά 
ώριμάσει καf θά γίνει μέ τή 
σειρά του �νας πιστός πρε
σβευτής τού Φωτός, φορεύς 
ζωής καf ένεργεfας. 'Όλα τά. 
πλάσματα τού ζωϊκού βασι
λείου θά νοιώσουν νά κυλούν 
μέσα τους μέ μεγαλύτερη lντα
ση ol χυμοί τής ζωής. 'Όλα, άπό 
τό μικρότερο ζουζουνάκι μέχρι 
τόν άνθρωπο. Μέ αύτό τό Φώς 
καf τό νήπιο τού άνθρώπου θά 
μεγαλώσει καf θά γίνει ό στιβα
ρός lφηβος, ό ώριμος άνθρω
πος. 

* 

* * 

Ό άνθρωπος, σάν μορφή 
τής Γης, πέρασε άπό σκληρή, 
μακρυά καί πολύμοχθη νύχτα. 
'Όμως μέ τήν ώθηση τού νό
μου της έξελίξεως, lφθασε κά
ποτε τό πλήρωμα τού χρόνου 
καί ξύπνησε μέσα στήν άτομική 
του ψυχή ό θείος σπινθήρας 
τού πνεύματος. Αύτόν τόν 
σπινθήρα πρέπει ό καθένας 
μας, συνειδητά πλέον, νά τόν 
βοηθήσει νά άνάψει σέ φλόγα 
θεϊκή και περίλαμπρη, πού θά 
φωτίσει καί θά έξευγενίσει τήν 
ψυχή του, θά άπομακρύνει άπ' 
αύτήν τά σκοτάδια της άτέ
λειας, της άγνοιας καί της κα
κίας καί θά τήν άπελευθερώσει 

άπό τόν έγωϊσμό, τό πολύμορ
φο αύτό τέρας πού τήν καταδυ
ναστεύει καί καθυστερεί τήν 
έξέλιξή της. Γιατί πρέπει νά ξέ
ρωμε δτι στή φύση δέν ύπάρ
χει μόνο τό φώς τό ύλικό, αύτό 
πού μπορεί νά έξετάζει καf νά 
άναλύει ή έπιστήμη μέ τά διά
φορα όργανα καί πειράματά 
της. 'Υπάρχει καί τό. Πνευματικό 
Φώς, πού γιά τόν σκεπτόμενο 
άνθρωπο, τόν διψασμένο γιά 
'Αλήθεια καί Πρόοδο, lχει 
σπουδαιότερη άκόμη σημασία. 
Αύτού τού έσωτερικού της φύ
σεως φωτός άς !δούμε πώς 
μπορούμε νά συλλάβωμε τήν 
lννοιά του, πώς νά τό άξιολο
γήσωμε καί πώς νά τό άξιο
ποιήσωμε γιά τή δική μας άν
θρώπινη άτομική ζωή. 

Τά πάντα μέσα στή φύση 
άποτελούνται άπό τήν Τδια Κο
σμική Ούσία καί εΤναι έκδηλώ
σεις αύτης της ίδιας. Ή μεγάλη 
ποικιλία τών μορφών, καθώς 
καf ή διαφοροποfησfς των, 
όφεfλεται στόν βαθμό έξελf
ξεως εrς τόν όποίον κάθε μία 
εύρfσκεται, δηλαδή ε1ναι άνά
λογος τού άριθμού καf τού 
ποιού τών δυνάμεων καf τών 
νόμων πού lχει κάθε μορφή 
έκδηλώσει, μέσα στή ροή της 
άτομικης της ζωής. Αύτό Ισχύει 
γιά κάθε μορφή μέσα στή Φύ
ση, άλλά πολύ περισσότερο γιά 
τfς ψυχικές άτομικότητες. 

Σύμφωνα μέ τfς άπόψεις τών 
'Αρχαίων 'Ελλήνων Φιλοσό-
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φων, αύτή ή Κοσμική ούσfα 
άποτελείται άπό δύο ξεχωρι
στές ούσίες: τήν Μονάδα t1 Αι

θέρα καί τήν Δυάδα t1 ϋληv 

πού άλληλοεπιδρώνται καf συ
νεργάζονται γιά τήν παραγωγή 
καf τήν έξέλιξη τών πάντων. 
Κατά τήν γνώμην τού ύπερό
χου πνεύματος τού Πυθαγόρα, 
εlς τήν Δυάδα διακρίνομε δύο 
πρωταρχικές καf κυρίαρχες 
έκδηλώσεις, τή Ζωή καf τήν Κί

νηση. Κατ' άρχάς στή δημιουρ
γία τής κάθε μορφής ή κίνησις 
έκδηλούται μέ �να όρισμένο 
παλμό, δηλαδή ύπό όρισμένο 
μήκος κύματος - ός τό όνομά
σωμε α μικρό - καf δσο ή μορ
φή έξελισσομένη τελειοποιείται 
ό παλμός αύτός άλλάζει καf 
σιγά-σιγά τό μήκος κύματος 
άποκτό ύψηλότερη συχνότητα 
- γίνεται Α κεφαλαίο -

Τό κάθε τf μέσα στή Φύση
καf πολύ περισσότερο ή άν
θρώπινη ψυχή, έχει τήν Ιδική 
του ζωή καf ή ζωή αύτή άκτινο
βολεί στό περιβάλλον ύπό μορ
φή παλμικών δονήσεων διαφο
ρετικού μήκους κύματος καf μέ 
τόν τρόπο αύτό έπιδρό καf έπι
δρόται· γίνεται δηλαδή, έτσι ή 
έφαρμογή τού νόμου τής 'Αλ
ληλεπιδράσεως. 

Ό 'Αντώνιος Άδριανόπου
λος στό βιβλίο του «Ό άνθρω
πος καί ή Ζωή» άναφέρει τή 
φράση: « ... τό νά τρέφεσαι μέ 
Φώς δπως ό Θεός δέν άποτελεί 
τό κορύφωμα της τελειότητας; 
δέν εΤναι ή ύψfστη εύδαιμονfα;» 

Η φράσις αύτή εύκολα θά μπο
ρούσε νά χαρακτηρισθη σάν 
ποιητική έκφρασις, δμως έάν 
Ιδούμε τά πράγματα μέ τό πρί
σμα πού τά άναπτύξαμε παρα
πάνω, θά καταλάβωμε δτι άν
τιπροσωπε ύει καθαρά μιά 
πραγματικότητα. Διότι δταν ό 
άνθρωπος κατωρθώσει νά συν

τονίσει τόν άτομικό παλμό τής 
ζωής του μέ τόν παλμό ζωής 
άνωτέρων όντων, δικαιωματικά 
τοποθετείται μέσα στό πλαίσιο 
ζωής τών όντων τούτων, όνο
πνέει τήν άτμόσφαιρα τού άνω
τέρου τούτου πεδίου, δέχεται 
καί άπολαμβάνει τούς κραδα
σμούς τής ζωής αύτης. Καθί
σταται κοινωνός τής εύδαιμο
νίας πού ή ζωή αύτή παρέχει, 
συλλειτουργός καf συνεργάτης 
τής Θείας Δημιουργού Άρχης 
μέ μιά έπιγραμματική φράση: 
«Συζεί Θεοίς» ! 

* 

* * 

Καθ' δσον ή άνθρωπfνη διά
νοια προσκτάται γνώσεις άλη
θείς, καθ' δσον άποβάλλει τfς 
ψευδείς Ιδέες, τfς προλήψεις, 
τfς δεισιδαιμονίες, τόσο περισ
σότερο καθίσταται δεκτική τού 
Πνευματικού Φωτός. Εlς τήν 
διάνοια αύτή, κάθε φορά πού 
μιά ψευδής Ιδέα άντικαθfσταται 
άπό μfα άληθη, μfα άκτfς Πνευ
ματικού Φωτός προστίθεται σ' 
αύτήν. Κάτι άνάλογο συμβαίνει 
καf ώς πρός τό ψυχικό κέντρο: 
ή κακία εΤναι σκότος, ή μισαλ-
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λοδοξlα, ό φθόνος, � ζηλοτuπlα 
εΤναι σκότος. 'Όταν, έξελισσο
μένης της ψυχικής άτομικότη
τος, προοδευτικά άντικαθlστα
ται κάθε ψυχική έκδήλωσις καl 
τά συναισθήματα διαμορφούν
ται εlς συμπαθητικά, τότε � κα
κlα γlνεται καλωσύνη, � άδικlα 
δικαιοσύνη, τό μίσος άγάπη, 
όπότε όλlγο κατ' όλlγο μlα φω

τεινή αύρα περιβάλλει τήν ψυ
χή· εΤναι αύτό πού στή Χριστια
νική Θρησκεlα ol άγιογράφοι 
παρουσιάζουν σάν φωτοστέφα
νο. 

WΑς ξαναγuρlσοuμε τώρα στό 
Πνευματικό Φώς. Τό νά ποθή
σει ό δνθρωπος αύτό τό Πνευ
ματικό Φώς, νά τό άγαπήσει μέ 
δύναμη πολλή, νά θελή_σε_ι νά 
περιβληθη άπό αύτό � ψυχή 
του καl νά φωτισθη, tχει μεγl
στη σημασlα γιά τήν πρόοδό 
του. Ό · Σπύρος Νάγος γράφει 
κάπου: « ... τό Φώς τότε φωτl
ζει τάς ψυχός τών άνθρώπων 
δταν αuται διακαώς τούτο επι-:

θuμούσι, ν' άγαπώσι δύνανται 
καl εlσlν δlκαιαι». 

* 

* * 

WΑν θελήσωμε νά παρατηρή
σωμε μέσα στή Φύση, θά Ιδού
με δτι, μέσα στόν κύκλο της 
Ζωης, δποu τά πάντα, όδηγημέ
να άπό τήν άπέραντη σοφlα της 
Θεlας Φύσεως, έκδηλώνονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε στό 
σύνολό τους νά άποτελούν άρ
μονlα, Ισχύει σάν κανόνας � 

έναλλαγή φωτός καl σκότους: 
τόν χειμώνα άκολοuθεί � δνοι
ξις, τή φυσική νύχτα διαδέχεται 
� �μέρα, τή νύχτα της άνθρώ
πινης μορφης άκολοuθεί τό ξη
μέρωμα της νοητικότητος στόν 
δνθρωπο. Τή νύχτα στή ζωή 
της άνθρωπότητος πού άν
τιπροσωπεύεται άπό τlς σκοτει
νές μεσαιωνικές έποχές, άκο
λοuθούν ol φωτεινές έποχές 
της πνευματικής άναγεννήσεως. 
Τή νύχτα στή ζωή της Γης όλό
κληρης άπομακρύνει � λάμψις 
τού άνατέλλοντος Πνεύματος 
καl � λαμπρότης της τελειο
ποιήσεώς του. Καl ένώ γιά δλες 
τlς ύλικές μορφές, � νύχτα 
έναλλάσεται μέ τήν �μέρα, δ
πως � Ζωή καl ό Θάνατος, δ
μως γιά τό Πνεύμα, δέν ύπάρ
χει παρά μόνον �μέρα, μόνον 
άvlσπερο Φώς, μlα συνεχής 
άνοδική πορεlα, tνα άτελεύτητο 
μεσουράνημα, � Άθαvασlα! 

* 

* * 

WΑς ξαναγuρlσωμε στό θέμα 
μας � �μέρα της χειμερινής 
τροπης τού Ήλlου, � �μέρα της 
γεννήσεως τού Φωτός, εΤναι 
μιά άπό τlς μεγαλύτερες έορτές 
της φύσεως καl γνωρlζομε δτι 
αύτές τlς φυσικές έορτές πρέ
πει καl έμεiς νά γιορτάζομε μέ 

χαρά καl μέ σεβασμό. Κάνον

τας μιά συγκριτική μελέτη τών 

Θρησκειών θά /δούμε δτι σχε

δόν σέ δλες τlς θρησκεΤες, � 
�μέρα τού χειμερινού Ήλιοστα-
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σfου θεωρείτο Ιερά ήμέρα γεν
νήσεως τών Θεών. Γύρω σ· 
αύτή τή χρονική περίοδο τού t

τους πού γεννιέται τό Φώς, φέ
ρονται ώς γεννηθέντες δλοι ol 
Θεοί ι'\ ol θεμελιωταί θρη
σκειών, δπως ό 'Ιησούς, ό 
Βούδδας, ό Μfθρα, ό Κρίσνα. 
Σημασία αύτης της γεννήσεως 
εΤναι δτι ό άνθρωπος ό θνητός 
εΤναι τυφλός καf άναβλέπει μό
νον δταν άξιωθεί νά λάβει τό 
φώς της Μυήσεως, δταν «άνα
γεννηθεί έν τψ Φωτf» όπότε ό 
Μύστης άρχίζει νά ζη τήν πνευ
ματική ζωή. 

Αύτή ή ήμέρα λοιπόν, ή Ιερή, 
δς γίνει καί γιά μάς άφετηρfα, 
δς κατευθύνωμε τή σκέψη μας 
καί τήν ψυχή μας γενικά, κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε νά μπορέ
σωμε νά δεχθούμε τή βοήθεια 
τών δυνάμεων τού Μεγάλου 
Φωτός καί αύτή τή βοήθεια νά 
τήν άξιοποιήσωμε καf νά τήν 
άφομοιώσωμε, ώστε νά κατωρ
θώσωμε νά κάνωμε tνα βήμα 
πρός τά έμπρός στό δρόμο της 
έξελίξεως, tνα βήμα πρός τόν 
φωτισμό καί τή λύτρωση. 

Άς βοηθήσωμε συνειδητά 
νά άναπτυχθη μέσα μας κάθε τf 
καλό καf δς εύχηθούμε τό φώς 
πού γεννιέται άπό μεθαύριο νά 
διώξει μακρυά άπό τίς ψυχές 
τών άνθρώπων τό μίσος, τήν 
κακία, τή μισαλλοδοξία καί νά 
φωτίσει τίς διάνοιες ώστε νά 
καταλάβουν δτι συμφέρον τού 
κάθε ένός εΤναι τό συμφέρον 

δλωv, νά μάς βοηθήσει νά ζή
σωμε τήν έννοια δτι δλοι ol άν
θρωποι εfμαστε άδέλφια, ώστε 
νά λείψουν ol άνταγωνισμοί καf 
ή όλληλομάχη καί νά παγιωθη 
ή Ε/ρήvη στίς κοινωνίες τών 
όνθρώπων καί ή 'Αρμονία μέσα 
στίς ψυχές μας. 

Εfμαστε δλοι μας παιδιά της 
Γης'- αύτή εΤναι ή Πατρίδα μας, 
ή Μάνα μας καί ό 'Ήλιος πού 
της δίνει ζωή καί τήν κάνει Ικα
νή νά μάς παρέχει τόσα πολλά 
όγαθά εΤναι γιά μάς ό Πατέρας. 
Άς γιορτάσωμε λοιπόν καf 
έμείς μαζί μέ δλη τή φύση τήν 
σπουδαία αύτή ήμέρα κατά τήν 
όποfα γεννιέται τό Φώς! 

* 

* * 

Σήμερα πού γιορτάζωμε τή 
γέννηση τού Φωτός θά ι'\θελα 
νά θυμηθούμε καί νά άπευθύ
νωμε μέ δλη τή θέρμη της ψυ
χής μας μιά εύχαριστία σέ δ
λους έκείνους τούς θείους Δι
δασκάλους, έπώνυμους καί 
άνώνυμους, πού μόχθησαν, πό
νεσαν, πρόσφεραν δλες τίς δυ
νάμεις τους, θυσιάστηκαν γιά 
νά μεταλαμπαδεύσουν στή Γη 
μας τό άνέσπερο Φώς τού Ού
ρανού: τό Φώς πού θά διώξει 
μακριά καί γιά πάντα τά σκοτά
δια άπό τήν ψυχή, πού θά κά
ψει κάθε τί κακό καί σκοτεινό 
ύπόλειμα άτέλειας μέσα της 
καί θά τήν έντάξει έκεί δπου 
νύχτα δέν ύπάρχει, δnου τό 
φώς κυριαρχεi καί μεσουρανεί 
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αlώνια! Δόξα σέ Σάς, Μεγάλοι 
Διδάσκαλοι της άνθρωπότητος. 
Ταπεινοί έμείς μέ θαυμασμό 
άτενfζομε τό πανένδοξο πνευ

ματικό Σας Μεγαλείο, μέ Ιερό 

δέος άντικρύζομε τήν άδολη 
'Αγάπη Σας πού Σας tφερε 
έδώ, σέ μιά κοιλάδα κλαυθμώ

νος, σέ έποχές πού ή άνθρω

πότης, σπαραγμένη άπό τό μί

σος, τυφλωμένη άπό τήν- κακία 

καf τόν έγωισμό, έπάλεσε μέσα 

σέ πηχτό πνευματικό σκοτάδι. 

Ήλθατε Σείς, ώ θείοι Κάβειροι, 
χρυσολύρη 'Ορφέα, πάνσοφε 
Πυθαγόρα, ώ Μfθρα, Κρίσνα, 
Βούδδα, Σωκράτη, Θειότατε 
Ίησοϋ. 

WΗλθατε Σείς, ώ θείοι Μυ
σταγωγοί καί 1δρυταf τών παν
σέπτων Μυστηρίων. Σείς πού 
μυστικά καί άφανείς έργαστή
κατε σκληρά γιά νά διαλύσετε 
τά σκοτάδια. Μέ σεβασμό Σας 
παρακαλούμε νά δεχθητε τήν 
άπέραντη εύγνωμοσύνη μας. 

Σείς δλοι σταθήκατε άκάμα
τοι έργάται τοϋ tργου της ύψη
λης άλχημείας, μοχθήσατε πολύ 
στήν προσπάθειά Σας νά μετα
μορφώσετε τόν μόλυβδο της 
άνθρώπινης ψυχης σέ άκήρατο, 
άγνό χρυσάφι! 

Μοχθήσατε παλεύοντας μέ 

τήν άνθρώπινη άτέλεια πού τό
σο βαθειές ρίζες tχει μέσα 
στήν ψυχή. Μοχθήσατε θέλον

τας νά ξεπεράσετε τήν κατά

σταση τοϋ πλανήτου μας, πού 

γιά τώρα εΤναι άκόμη σκοτεινό, 

έτερόφωτο σώμα. 

Μεγάλο τό tργο Σας. Τερά
στιος ό κόπος Σας. Tf μπορεί νά 
άποδώσει τό δικό μας «εύχαρι
στώ»; 

Σάν δίκαιο έπιστέγασμα τοϋ 
μόχθου Σας, σάν άντάξια άντα
μοιβή γιά τή θυσία Σας, βρίσκω 
μόνο τό νά Ιδητε, δταν θά tλθει 
ή ώρα, άπό έκεί έπάνω, άπό τά 
όλόφωτα παλάτια, δπου τώρα 
κατοικητε, νά Ιδητε τή Γη αύτή 
πού τόσο άγαπήσατε, τή Γη τήν 
ποτισμένη άπό τή δική Σας θυ
σία, τή ζεσταμένη άπό τήν 
πνοή της δικης Σας 'Αγάπης, 
πνευματικό σας δημιούργημα 
καί παιδί Σας, νά τήν Ιδητε νά 
άρχίζει νά φωτίζεται καf άπό f
νας φτωχός έτερόφωτος πλα
νήτης, νά γίνει fνας λαμπρός 
αύτόφωτος 'Ήλιος. Τότε ή δική 
της λάμψη θά κοσμfσει τό δικό 
Σας στέμμα, ώ Άγνοf Πνευμα
τικοί Βασιλείς, κυρίαρχοι τοϋ 
Πνευματικού Φωτός πού ζωο
γονεί τούς Κόσμους. 

***** u******** 



1984 

Νίκος Α. Τ έvτας 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΉ ΠΟΙΗΣΗ 

ΜΙΗΑΙ EMINESCU 

Κι 
.,, 

αν. 

Κι αν χτυπούν στο τζάμι κλώνοι 
και η λεύκα κάτω πάει, 

είναι γιατί με βαλαντώνει 
πόθος που ο' αποζητάει. 

Κι αν φωτίζει κάθε όστέρι 

της λίμνης, με χρυσό, τη δίνη, 

είναι που ο καημός θα φέρει 

με τη μορφή σου τη γαλήνη. 

Κι αν τα σύννεφα σκορrτίζε, 

με φως σελήνη μεθυσμένη, 

είναι γιατί με μαγνητίζει 
η σκέψη σου αγαπημένη. 

LUCIAN BLAGA 

. . 

Τό Ποίημα 
Δεν ζει τ' αστροπελέκι μόνο 

στη λάμψη του, μα μια στιγμή, 

όσο το σύννεφο προφταίνει 

δεντροκορφή αγαπημένη 

μαζί της φλόγα να ενωθεί. 

Έτσι είναι και ο στίχος. 
Μόνος, και το φως του ώρα 

διαρκεί όσο να πάει 

στο δεντρί φιλί η μπόρα 

κι από με σε σένα ήχος. 

73 
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VASILE NICOLESCU 

Τό Τελευταίο παράθυρο 
Σαν τον μαγνητίζει μουσική εξώκοσμη 

μέ μάτια τυφώνα και γάτας παθιασμένης 

περνά σε άλλη διάσταση - · συνέχεια περιπλανώμενος 

παραλλάζοντας το πουλί, τους γρύλλους και τον άνεμο 

των αστεριών την έσχατη καλλιγραφία, ως τη στιγμή 

1984 

που μόνος θα ριχτεί απ' το παράθυρο την ψυχή του να βρεί. 

, , 

Χιόνι πανω στο 

Χιόνι πάνω στο χιόνι να είμασταν 

δεν θα ήταν πλησμονή. 

Η λήθη γοργοσβήνει 

δύση κι ανατολή. 

Πάχνη σε πάχνη να είμασταν 

δεν θα ήταν πλησμονή. 

Κύμα θολό ο χρόνος 

μας σέρνει χωρίς πνοή. 

Μυστική πυρά να είμασταν 

αρκετό δεν θα ήταν πάλι. 

Η θάλασσα με βουητό μας νίκησε 

στη μαύρη της ανεμοζάλη. 

DANIELA CRASNARU 

χιόνι. 

Γιά τη Ποίηση 
Απ' όλους συ πιστή ακόμη μένεις. 

Ο μύλος σου καρτερικά το αίμα αραιώνει. 

Πληγή κρυφή, ανάβρα λέξης μαγεμένης 

να με πατά και να με λιώνει. 

Καθόμασταν μονάχες. Εγώ και συ. Καταλαβαίνει 

πως τα σκουλήκια τρων της γης το χρόνο; 

Μαζί στου τσεκουριού την κόψη. Μεταλαβαίνεις 

πανάγιο αίμα κι εγώ το πόνο. 

• • 
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ΝΙΚ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Έπιφυλλrδες τής «Πρω1ας)) 5/12/32 

Τ ό 
2

Ά τομον καί τό Σύνολον 

Ειναι τόσο βαθειά ριζωμένη στόν νούν τών άνθρώπων πού 
έπηραν μίαν ώρισμένην άνατροφήν ή πρόληψις τού άτομισμοϋ, ώ
στε νά δυσκολεύωνται νά τήν άποτινάξουν. Καί ειναι πραγματικώς 
μία άπό τίς πλέον έπίμονες προλήψεις έκείνη πού ειναι συνυφα
σμένη μέ τόν όνθρώπινον τόν έγωϊσμόν. «Πώς μπορώ νά τό συλ
λογιστώ νά γίνω άγέλη;» -ρωτούν πολλοί καλοπροαίρετοι καί λο
γικοί κατά τ· άλλα άνθρωποι, νέοι πρό πάντων. «Τί Ιδέα ειν' αύτή, 
νά σβήσω τόν άτομισμό μου, τό μόνο πράγμα πού μού δίνει τήν 
δυνατότητα νά έχω συνείδησιν καί τού έαυτού μου καί τοϋ κό
σμου, καί νά συγχωνευθώ μέ τό άπρόσωπον σύνολον; Κατά ποίον 
τρόπον ή όμαδική έκδήλωσις τών άνθρώπων θά μποροϋσε νά 
ίσοσταθμίση τό θαύμα της άτομικης άποκορυφώσεως, δπως τό 
βλέπουμε στούς μεγάλους, στούς έκλεκτούς, στίς μεγαλοφυίες; 
Καί πώς μπορούμε νά τίς έξηγήσουμε αύτές, τίς άποκορυφώσεις 
τού άτόμου, στον βάλουμε ώς βάσιν τήν πρωταρχικήν άξίαν της 
όμαδικότητος, τού «συνόλου», οπως τό λέτε;» 

'Ωραία. 'Έτσι τοποθετούμεν μίαν σωστήν βάσιν σκέψεως, γιά 
νά έξετάσωμεν τό θεμελιώδες αύτό ζήτημα. Άν δέν ξεκαθαρί
σουμε, δέν ειναι δυνατόν νά νοηθούν δλες � άλλες σκέψεις καf άντι
λήψεις πού πηγάζουν άπό τήν άρχικήν, τήν βασικήν άντίληψιν. Καί 
δέν ειναι ποτέ περιπόν νά έπανέρχεται κανείς σ' αύτήν τήν προ
σπάθειαν νά έννοήση οσον τό δυνατόν πληρέστερον τήν πραγμα
τικήν σχέσιν τού άτόμου πρός τό σύνολον, τήν σχετικήν άξίαν τού 
άτομισμού μέσα είς τήν συλλογικήν άξίαν της άνθρωπότητος. Άς 
άρχίσωμεν, λοιπόν, άπό τήν άρχήν, οπως λέγουν ol Γάλλοι καί ός 
άποφύγωμε οσο μπορούμε τήν μεταφυσικήν, όν καί κατ' άνάγκην, 
πρέπει νά ξεκινήσουμε άπό μερικός γενικός Ιδέας. 

* * *

Άπό τήν στιγμήν πού θά έννοήσωμεν, οτι τίποτε δέν ύπάρχει 
έξω άπό τό 'Όλον, στό όποίον μπορούμε νά δώσουμε όποιανδήπο
τε όνομασίαν μάς άρέσει -ol λέξεις εΤναι κατασκευάσματα συμβα
τικά- tπονται, κατά λογικήν άνάγκην, μερικά συμπεράσματα: 
πρώτα-πρώτα, οτι αύτό τό 'Όλον, τό Σύμπαν, εΤναι ένιαίον στήν 
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ούσίαν του. «"Εν τό Παν», έλεγαν ol άρχαίοι φιλόσοφοι της Έλεα
τικης σχολής. Άλλ' έάν αύτό τό Παν εΤναι ούσιωδώς ένιαϊον εlς 
μίαν νοητήν κατάστασιν σ τ α τ ι κ ή  ν -εlς τήν κατάστασιν δηλαδή 
του άπολύτου Εί ν α ι- δταν έκδηλώνεται δ υ ν α  μ ι κ ώ ς -δταν δη
λαδή τό Εί ν α ι  μετατρέπεται εlς tva άέναον Γ ί γ ν ε σ θ α  ι- τό "O
λον αύτό διαφορίζεται. Ό διαφορισμός εΤναι άναγκαίος, κατά τούς 
φυσικούς τούς νόμους, διά τήν μορφοποίησιν καί, κατά συνέπειαν, 
διά τήν έξέλιξιν τών μορφών, μέ τήν όποίαν, τό 'Όλον, τό Παν, έμ
φανίζεται ώς άέναος Ζωή. Ό διαφορισμός αύτός γεννά τό 
ό τ ο μ ο ν. Τό ότομον της ϋλης άπό χημικής άπόψεως. Τό κύπαρον 
στούς ζωντανούς τούς όργανισμούς. Καί τό άνθρώπινον τό άτο
μον είναι τό κύπαρον του συνολικοCι όργανισμοCι της 'Ανθρωπό
τητας. Δέν θά έπρεπε ποτέ νά έξετάζη κανείς τ· άνθρώπινα τά ζη
τήματα κατά τρόπον διαφορετικόν άπό έκείνον, μέ τόν όποίον έξε
τάζει ή έπιστήμη τά φυσικά φαινόμενα. Ό άνθρωπος, μέρος άνα
πόσπαστον της Φύσεως, δέν είναι δυνατόν νά ξεχωρισθη άπό αύ
τήν. Καί δπως, βιολογικώς, διέπεται άπό τούς νόμους της, έτσι καί 
ή πνευματική του έκδήλωσις είναι άνάγκη v· άνάγεται εlς τούς r
διους αίωνίους καί άμετάβλητους νόμους, άφοCι παραδεχόμεθα δτι 
τό Παν είναι ένιαίον καί δτι δέν ύπάρχουν δύο κόσμοι ξεχωριστοί 
μέ νόμους διαφορετικούς ιϊ καί άντιμαχομένους άκόμη, δπως έπί
στευαν οί άσκηταί τών σκοτεινών αlώνων της άνθρώπινης διανοή
σεως πού έχαρακτήριζαν ώς διαβολικός πολλάς φυσικός λειτουρ
γίας καί έτυραννοCισαν τό φυσικόν των σώμα γιά νά κερδίσουν 
τήν «μέλλουσαν» ζωήν. 

'Όπως λοιπόν, είς tvav ζωντανόν όργανισμόν δέν μποροCιμε v· 
άποδώσουμε είς τό κύπαρον σημασίαν μεγαλυτέραν άπό τόν δ
λον όργανισμόν, έτσι καί εlς τήν άνθρώπινην κοινωνίαν δέν εΤναι 
λογικόν νά έχη τό άτομον τήν δεσπόζουσαν σημασίαν. Δέν πρέπει 
νά μας παραξενεύη ό συσχετισμός αύτός. Τό μεγάλο λάθος πού 
κάνουμε τίς περισσότερες φορές εΤναι δτι έξετάζουμε τ· άνθρώπι
να κατά τρόπον μεταφυσικόν, ένώ μελετοCιμε τά φυσικά φαινόμε
να έντελώς διαφορετικά. «Μά -θά πη κανείς- τό άνθρώπινον ά
τομον είναι tva κέντρον συνειδήσεως, ένώ τό κύπαρον δέν εΤναι· 
άντιθέτως, συνείδησιν έχει τό σύνολον του ζωντανοCι όργανισμοCι 
πού συναπαρτίζεται άπό τά κύπαρα». Γιά νά ΙδοCιμε: πώς μποροCι
με νά βεβαιώσωμεν δτι tva μόριον ϋλης, tva κύπαρον, τή στιγμή 
πού εΤναι καί αύτό έμποτισμένον άπό τήν άέναον Ζωήν, δέν έχει 
καί tvav βαθμόν δικης τους, άτομικης όντότητος; Μήπως tva κύτ
ταρον ζωντανοCι ένιαίου όργανισμοCι νεκρώνεται άμέσως μόλις 
άποσπασθη βιαίως άπό αύτόν τόν όργανισμόν; Tf βλέπομεν, δμως, 
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είς τούς ζωντανούς όργανισμούς; Τά κύπαρα πού τούς άποτελούν 
έναλλάσσοvται κάθε στιγμήν. Λέγουν δτι �να άνθρώπινον σώμα 
μέσα εlς μίαν έπταετίαν άνανεώνει δλα άνεξαιρέτως τά κύπαρα 
πού τό άποτελούν· δτι δηλαδή τό σώμα μας, μετά μίαν έπταετίαν 
άπό αύτήν τήν στιγμήν, δέν θά έχη ούτε �να άπό τά σημερινά του 
τά κύπαρα. Αύτά φθείρονται, άναπαράγονται, άντικαθfστανται κά
θε χιλιοστόν τού δευτερολέπτου· καί άκριβώς αύτή ή άέναος 
έ,ια\λαγή εΤναι ή θεμελιώδης έκδήλωσις της ζωης εlς τόν άνθρώ
πινον όργανισμόν. Κατά τόν rδιον τρόπον γεννώνται, άναπαράγον
ται, φθείρονται, έναλλάσσονται, άντικαθfστανται άενάως τά άτομα 
πού συναποτελούν κάθε στιγμήν καf εlς τούς αlώνας τών alώvωv 
τήν 'Ανθρωπότητα. Πώς θά μπορούσαμε vά δώσουμε πρωταρχι
κήν σημασίαν στό άτομον, δταν παρατηρήσωμεν τήν άνθρώπινην 
έξέλιξιv άπό αύτήν τήν σωστήν σκοπιάν; Kaf, γιά νά ξαναγυρίσου
με στό παράδειγμα τού άνθρώπινου όργανισμού. 'Όταν τό κύπα
ρον, ή �να άθροισμα κυπάρων, ξεπεράση τήν σωστήν άναλογfαν 
της σημασίας του ώς πρός τό σύνολον, δταν, δηλαδή, ύπερανα
πτυχθούν άσύμμετρα πρός τόν νόμον της άναλογικης των της 
σπουδαιότητος μέσα εlς τό όργανικόν δλον, τότε δημιουργούνται 
τα κ α ρ κ ι  v ώ μ α τ  α, τά κακοήθη νεοπλάσματα, ol θανάσιμοι όγκοι 
πού δηλητηριάζουν τήν ζωήν τού συνόλου καf ol όποίοι, στούς 
ζωϊκούς τούς όργανισμούς, κρίνονται άξιοι μόνον γιά τό μαχαίρι 
τού χειρούργου, πρίν έπεκταθη ή έξάπλωσfς των. 'Όμοια καf στόν 
κοινωvικόν τόν ζωντανόν όργανισμόν ή ύπερτροφική άνάπτυξις 
της άτομοκρατίας εlς ώρισμένας τάξεις εΤvαι καρκίνωμα τρομερά 
έπικίνδυνοv γιά τήν ύγείαν καί γιά τήν φυσιολογικήν άνάπτυξιv τού 
συνόλου, πού πρέπει νά άποκόπτεται χωρίς δισταγμόν, νά καυτη
ριάζεται χωρίς άναβολήν. 

Καί τώρα άς άφήσουμε τούς παραλληλισμούς καf άς έξετάσω
μεν τόν άνθρωπον τόν rδιον. Ό άνθρωπος εΤvαι ζώον κατ' έξοχήν 
κοινωνικόν. Τού εΤvαι άδύνατον νά ζήση μόνος, ώς άτομον ξεχωρι
στόν μέσα στήν φύσιν. Θά μπορούσε νά έπαναλάβη κανείς έκείνο 
πού έλέχθη τόσον σωστά: ό άνθρωπος δέν δημιουργεί θεληματι
κά τήν κοινωνίαν· γεννάται μέσα σ' αύτήν χωρίς νά τό θέλη. Δέν 
τού εΤvαι δυνατόν vά γίνη άνθρωπος, δηλαδή ζώον σκεπτόμενον, 
όμιλούν, άγαπών, αlσθανόμενον καf βουλόμενον, παρά μόνον μέ
σα είς τήν κοινωνίαν. Άς φαντασθούμε μίαν έκ γενετής μεγαλο
φυίαν, �να παιδί προωρισμένον νά γίνει «μεγάλος άνθρωπος», δ
πως λέγεται, καί δτι αύτήν τήν μεγαλοφυΤαv, τήν δυνqμικήν, πού 
δέν έξεδηλώθη άκόμη, τήν πετάμε εlς μίαν έρημον, εlς τήν συv
τροφιάν άγρίων. Άν δέν έξολοθρευθη άμέσως -πράγμα πιθανώ-
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τατον- θά γίνη tva κτηνος, tνας πιθηκοειδής δνθρu:πος, χωρίς 
γλώσσαν καί χωρίς σκέψιν, διότι � σκέψις εΤναι άχώριστη άπό τόν 
λόγον, τήν γλώσσαν. Γιά νά έκδηλωθη ή άτομικότης αύτοϋ τοϋ έκ 
γενετής μεγαλοφυούς άνθρώπου, γιά νά ύπάρξη ώς δτομον, τοϋ 
χρειάζεται ή όμαδικότης. Ή άνθρώπινη ή άτομικότης του, εΤναι τό 
προϊόν της όμαδικότητος, τοϋ Συνόλου. Μόνον του τό δτομον, 
άπομονωμένον άπό τήν Κοινωνίαν, μοιάζει μέ τό κύπαρον πού 
άπεχωρίσθη βιαίως άπό τόν όργανισμόν εlς τόν όποίον άνηκε: ζη 
ύποτυπωδώς γιά λίγον καιρόν καί έξαφανfζεται χωρίς ν' άποδώση 

1 δ,τι εΤχε προορισμόν ν' άποδώση σ τ ή ν  ζ ω ή ν  τ ο ϋ  σ υ ν ό λ ο υ. 
Διότι τό δτομον έχει μεγάλην άξfαν μόνον ώς άπαραfτητον 

τμημα τοϋ συνόλου αύτοϋ. Τό σύνολον, βέβαια, δέν θά ύπηρχε 
χωρίς τά δτομα. Μέ τήν διαφοράν δτι τό άνθρώπινον δτομον εΤναι 
πρόσκαιρον, φθαρτόν, έναλλάσσεται γοργά, ένώ τό Σύνολον της 
'Ανθρωπότητας εΤναι μόνιμον, αlώνιον, διαρκώς έξελισσόμενον. 
Πώς έξελίσσεται, δμως; Μέ τήν άέναον έναλλαγήν τών άτόμων 
πού τό συναποτελοϋν. 'Όταν, έτσι Ιδοϋμε τά πράγματα, άντιλαμβα
νόμεθα, τήν άκριβη άξfαν τοϋ άτόμου μέσα στό σύνολον. Τό tva 
δέν εΤναι δυνατόν νά ύπάρξη χωρίς τό δλλο. Άλλά τό δτομον εΤναι 
προωρισμένον νά άναλίσκεται, νά δαπανάται, νά φθείρεται, νά πα
ραδίδεται όλοκληρωτικά καί άνεπιφύλακτα διά τήν έξέλιξιν, διά τήν 
ζωήν τοϋ δλου. WΕτσι άποκτά τήν ύψfστην άξfαν του. 

* * *

Μά πρέπει, λοιπόν, νά χάσωμεν τόν άτομ1σμόν μας; Πρέπει νά 
γίνωμεν «άγέλη»; Ποίος εΤπε τέτοιο πράγμα; Ό δνθρωπος εΤναι δν 
διφυές, δτομον καί μέρος ένός συνόλου, δηλαδή ζώον κοινωνικόν. 
Όχι μόνον δέν πρέπει νά χάση τήν συνεfδησιν της άτομικότητός 
του, νά γίνη tva «άγελαίον», μή αύθύπαρκτον διανοητικώς καί 
πνευματικώς δν, άλλά, άπεναντfας, έχει καθήκον νά άναπτύξη εlς 
τό άκέραιον τάς άτομικάς του τάς δυναμικότητας χ ά ρ ι ν  τ η ς  
έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς  τ ο ϋ  σ υ ν ό λ ο υ. Πρέπει, δμως, νά έχη διαρκη συνεί
δησιν αύτης της άναλογικης άξίας του μέσα εlς τό δλον. Άν τοϋ 
λείπη, τό Σύνολον πρέπει νά τόν έπαναφέρη εlς αύτήν. 

Ποίον δτομον, ποία μεγαλοφυiα μπορεί νά πη δτι δέν χρωστά 
τίποτε στό άνθρώπινο σύνολον; Έδούλεψεν, έμόχθησε, έτυραν
νήθηκε, αlματώθηκε, έλαχτάρισεν άπό άγωνfαν αlώνες καf αlώνες 
αύτή ή άνθρωπότης ώς σύνολον γιά νά δημιουργήση τάς συνθή
κας, μέσα στάς όποίας εΤναι δυνατή ή έκδήλωσις μιας άτομικης 
μεγαλοφυίας έμάζεψε, κόκκον πρός κόκκον, μέ τρομερούς καf 
ώραίους άγώνας πρός τήν φύσιν, τήν γνώσιν πού κατέχει ώς τώρα 
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καί χωρίς τήν όποίαν καμμία μεγαλοφυΤα δέν θά μπορουσε νά 
ύπάρξη. Τί θά ητο ό Νεύτων, όν δέν προϋπήρχαν έκείνοι πού έδη
μιούργησαν τά μαθηματικά, πού έστάθηκαν πρfν άπ' αύτόν έρευ
νητικά μπροστά στό μυστήριον του Παντός; Πώς θά ύπηρχεν �νας 
Σαίξπηρ όν δέν προϋπήρχαν δλοι ol πρωτήτεροί του όνθρωποι 
πού έσκέφθησαν καί πού έδημιούργησαν; 'Όταν μιλουμε, δπως 
αύτή τή στιγμή, γιά τήν έπιστήμην, γιά τήν έξέλιξιν, γιά τήν άν
θρωπότητα, γιά τόν Νεύτωνα, μήπως αύτά τά πράγματα τά έγνω
ρίσαμε μοναχοί μας; Μήπως τά έμάθαμεν έξ άποκαλύψεως; Ή 
έκπαίδευσις, ή μόρφωσις ή έγκυκλοπαιδική, δλος ό πλουτος των 
γνώσεων πού μπορουμε νά τόν άποκτήσουμε κατά τόν �vav τρό
πον η κατά τόν όλλον -καί πού τόν μονοπωλουν άκόμη καf σήμε
ρον ώρισμέναι προνομιουχοι τάξεις- δέν είναι δωρεαί του άνθρω
πίνου συνόλου πρός τό ότομον; 'Όπως κάθε άνθρώπινον σώμα εί
ναι, προσωρινή βέβαια, άποκρυστάλλωσις μιας προαιωνίας μορφι
κής έξελίξεως, παρόμοια καί κάθε έκδήλωσις πνευματικής άνθή
σεως άπό �να χωριστόν ότομον είναι τό προϊόν μιας μακροτάτης 
έξελίξεως κ ο ι  ν ω ν  ι κ rϊ ς. Γιά νά ύπάρξη τό έξαιρετικόν ότομον 
άπαιτείται άναπόφευκτα τό κοινωνικόν περιβάλλον, μέσα στό 
όποίον καί μόνον άποκτα σημασfαν. Kaf όν αύτό τό ότομον είναι 
άληθινά έξαιρετικόν, όν, δηλαδή, είναι �να κύπαρον του κοινωνι
κου όργανισμου άπό έκείνα πού συντελουν έντατικώτατα εlς τήν 
έπιτάχυνσιν του ρυθμου της συνολικής έξελfξεως, τότε δέν είναι 
δυνατόν, παρά νά έχη τήν σωστήν συνεfδησιν της άξfας του ώς 
μέρους ύπηρετικου του συνόλου αύτου. 'Ακόμη καλύτερα· του 
σωστά έξειλιγμένου άτόμου ή συνείδησις παύει νά εΤναι συνείδη
σις άτομική: όπλώνεται, όπλώνεται όλοένα �ως δτου γίνεται συ
νείδησις τοϋ δλου. Τό ότομον, εlς τήν έσχάτην καf άκροτάτην άνά
πτυξίν του άπατομικεύεται, όν μπορουμε νά πουμε έτσι γίνεται μέ
σα του μία συνειδητή συγχώνευσις μέ τό Σύνολον καf αύτό ση
μειώνει τό άποκορύφωμα του προορισμου του. 

Πως συμβαίνει αύτό, ποίαν πραγματικήν άξfαν μπορσυν νά έ
χουν -η νά μήν έχουν- ol «ι'Ίρωες» καf ol «ύπεράνθρωποι», τf θά 
μπορουσε νά παραγάγη τό Σύνολον ύπό συνθήκας διαφορετικός 
άπό τάς σημερινάς,καί μερικά όλλα, Τσως, πράγματα, θά εΤvαι 
άνάγκη vά τά έξετάσωμεν έπίσης μέ άπροκατάληπτον προσοχήν. 
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Άθάvατα Όμηρικα 'Έπη 

Έπιλογη άπό την 'Ιλιάδα 

1984 

Σ 483 Έν μέν γαίαν έτευξ' έν δ' ούρανόν, έν δέ θάλασσαν 
ήέλιόν τ· άκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, 
έν δέ τά τείρεα πάντα, τά τ' ούρανός έστεφάνωται, 
Πληιάδας e· Ύάδας τε, τό τε σθένος Ώρίωνος 
'Άρκτον e·, ιϊν καί άμαξαν έπίκλησιν καλέουσιν, 
ιϊ τ· αύτοϋ στρέφεται καί τ' 'Ωρίωνα δοκεύει 
οϊη δ' άμμορός έστι λοετρών Ώκεανοiο. 

Σ 490 Έν δέ δύω ποίησε πόλεις με.ρόπων άνθρώπων 
καλός. Έν τrj μέν · ρα γάμοι τ' έσαν είλαπίναι τε, 
νύμφας δ' έκ θαλάμων δαίων ϋπο λαμπομενάων 

ήγίνεον άνά άστυ, πολύς δ' ύμέναιος όρώρΕΙ' 
κούροι δ' όρχηστηρες έδίνεον, έν δ' · άρα τοiσιν 
αύλοί φόρμιγγές τε βοήν έχον· αl δέ γυναiκες 
ίστάμεναι θαύμαζαν έπί προθύροισιν έκάστη. 
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Μετάφραση 
( Ίάκ. Πολυλάς, Άλέξ. Πάλλης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής)

Άλέξ. Πάλλης: 
'Έφτιασε μέσα έκει τή Γης, μέσα Γιαλό κι' Ούράνια,
'Ήλιο έκει μέσα άκούραστο, γιομόφωτο Φεγγάρι,
κι' ολα τά ζούδια τ' ούpανου ποϋχει στεφάνι γύρω, 

Βροχάστερα καί Κυνηγό λαμnρόφεγγο καί Πούλια, 
κι· Άρκουδα πού πολλοί θνητοί κι' 'Αμάξι τήνε κράζουν, 
πού πάντα όφτου κλωθογυρνάει τόν Κυνηγό θωρώντας
καί μόνη άφτή μές στ' Ώκιανου δέ λούζεται τό κυμα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Βάζει τή γής, βάζει τή θάλασσα, βάζει τά ούράνια όπάνω, 
βάζει τόν ηλιο τόν όκούραστο, τ' όλόγιομο φεγγάρι, 
κι· ολα τ' άστέρια, ώς στεφανώνουνε τόν ούρανό τρογύρσ 
τό 'Αλετροπόδι, τά Βροχάστερα, τήν ώρια Πούλια βάζει 
καί τό χορό τόν Έφταπάρθενο, πού τόνε λέν κι 'Αμάξι, 
κι αύτου γυρνάει παραμονεύοντας τό 'Αλετροπόδι πάντα, 
καί μόνο αύτό λουτρό δέ χαίρεται στόν 'Ωκεανό ποτέ του. 

Άλέξ. Πάλλης: 

Κι' έφτιασε μέσα διό όμορφες όθρώπων πολιτειες. 

Στή μιά 'χαν ξαφαντώματα καί γάμους, καί τίς νύφες 

πηγαίνανε άπ' της μάννας τους μέ φώτα μέ λαμπάδες 

μέσα άπ' τούς δρόμους, κί έσκουζαν νά ζήσουν νά γεράσουν. 

Κι' όρχιουνταν χορεφτάδες διό, καί κόσμο λές χαλνουσαν 

κατεμεσύς τους τ' όργανα -ζουρνάδες καί λαγουτα-

κί έκαναν χάζι στέκοντας στά ξώθυρα ol γυναικες. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Κι όκόμα παίρνει βάζει όπάνω του δυό πολιτειες όνθρώπων, 

πανέμορφες: στή μιά ξεφάντωσες Ιστόρησε καί γάμους 

τίς νύφες παιρναν άπ' τά σπίτια τους μέ φώτα, μέ λαμπάδες, 

καί τίς περνουσαν μέ νυφιάτικα τραγούδια όπό τίς ρουγες. 

Καί στρουφογύριζαν χορεύοντας ol νιοί, κι όνάμεσά τους 

φιαμπόλια καί κιθάρες όκουγες νά παίζουν· κι ol γυναικες 

στήν πόρτα ή καθεμιά τους έστεκε καί θάμαζε τό ψίκι. 



82 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

Σ 561 Έν δ' έτίθει σταφυλιjσι μέγα βρίθουσαν άλψήν 
καλήν χρυσείην· μέλανες δ' άνά βότρυες ησαν, 
έστήκει δέ κάμαξι διαμπερές άργυpέrJσιν. 
Άμφί δέ, κυανέην κάπετον, περί δ' ερκος ελασσεν 
κασσιτέρου· μία δ' οϊη άταρπιτός ηεν έπ' αύτήν, 
τιj νίσσοντο φορηες, δτε τρυγόψεν άλψήν. 

Σ 567 Παρθενικοί δέ καί ήίθεοι άταλά φρονέοντες 
πλεκτοϊς έν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν. 
Τοϊσιν δ' έν μέσσοισι πάις φόρμιγγ1 λιγείrJ 
ίμερόεν κιθάριζε, λίνον δ' ύπό καλόν άειδεν 
λεπταλέι:J φωνιj· τοί δέ ρήσσοντες άμαρτιj 
μολπιj τ· ίυγμψ τε ποσί σκαίροντες εποντο. 

Τ 1 Ήώς μέν κροκόπεπλος άπ' Ώκεανοίο ροάων 
ώρνυθ', ΊV άθανάτοισι φόως φέροι ήδέ βροτοίσιν. 
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Άλέξ. Πάλλης: 
Κι' έβαζε άμπέλι έκεί σιμά σταφύλια φορτωμένο
ώρια μεγάλο όλόχρυσο, μά τά σταφύλια μάβρα
(τό κάθε κλημα μ· άργυρά παλούκια στυλωμένο).
Γύρω χαντάκι κάρφωσε σμαλτένιο, γύρω φράχτη
όπό καλάϊ, κι εiχε άνοιχτό μουντό ·να μονοπάτι, 
στ· άμπέλι άπ' δθες έμπαιναν σάν εiταν νά τρυγήσουν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
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Κι έβαζε μέγα άμπέλι άπάνω του σταφύλια φορτωμένο, 
χρυσό, πανέμορφο, κι έκρέμουνταν τσαμπιά άπό κάτω μαύρα, 
κι ώς πέρα έστύλωναν τά κλήματα διχάλες άσημένιες. 
Κι όνοιξε σμάλτινο ξερβόδεξα χαντάκι, καί τρογύρα 
άπό καλάι τό φράχτη έσήκωσε κι ενα ώς τ' όμπέλι μόνο 
τραβούσε μονοπάτι, πού ·παιρναν ol άργότες πού τρυγούσαν. 

Άλεξ. Πάλλης: 
Καί νιές καί νιοί καλόκαρδοι μαζί δλοι κουβαλούσαν 
τό γλυκοστάφυλο καρπό μές στά πλFΞχτά καλάθια. 
Κι' ενας τους νιός στό γυρισμό τούς βάραε τό λαγούτο 
γλυκά πού λές σέ λίγωνε, κι' άγάλι τ· άποτρύγια 
τραγούδαε, κι· δλη ιΊ συντροφιά ξοπίσω ροβολούσε, 
καί ξεφωνώντας χόρεβαν μ· άνάλαφρο ποδάρι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Καί κουβαλουσαν τό μελόγλυκο καρπό στούς ώμους πάνω 
κοπέλες κι όγουροι χαρούμενοι μές σέ πλεχτά κοφίνια· 
κι άνάμεσό τους τήν ψιλόφωνη κιθάρα κάποιο όγόρι 
γλυκά βαρώντας όμορφα έψελνε τού Λίνου τό τραγούδι 
μέ γάργαρη φωνή· κι ol έπίλοιποι στή γή τά πόδια έκρούγαν 
ξοπίσω του, πηδουσαν, φώναζαν καί τραγουδούσαν δλοι. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
'Άφηνε τού 'Ωκεανού τά βάθ' ιΊ ροδισμένη 
Ήώς νά φέρι:� τών θεών τό φώς καί τών άνθρώπων. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Ή Αύγή ιΊ κροκομαντούσα έπρόβαινε μέσ' άπ' τό μέγα ρέμα 
τού 'Ωκεανού, τό φώς σέ άθάνατους καί σέ θνητούς νά φέρει. 
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Τ 301 "Ως εφατο κλαίουσ·, έπί δέ στενάχοντο γυναίκες, 
Πάτροκλον πρόφασιν, σφών δ' αύτών κήδε' έκάστη. 

Υ 4 Ζεύς δέ Θέμιστα κέλευσε θεούς άγορήνδε καλέσσαι 
κρατάς άπ' Ούλύμποιο πολυπτύχου· ή δ' όρα πάντι:� 
φοιτήσασα κέλευσε Διός πρός δώμα νέεσθαι. 
Οϋτε τις συν ποταμών άπέην, νόσφ' Ώκεανοίο, 
οϋτ' άρα νυμφάων, αϊτ' όλσεα καλά νέμονται 
καί πηγάς ποταμών κάί πίσεα ποιήεντα. 
Έλθόντες δ' ές δώμα Διός νεφεληγερέταο 
ξεστός αίθούσr:�σιν ένίζανον, ας Διί πατρί 
'Ήφαιστος ποίησεν έδυίr:�σι πραπίδεσσιν. 

Υ 19 Τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
'Έγνως, έννοσύγαιε, έμήν έν στήθεσι βουλήν, 
ώv ενεκα ξυνάγειρα- μέλουσί μοι όλλύμενοί περ, 
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Άλέξ. Πάλλης: 
'Έτσι θρηνούσε, κι· έκλαιγαν κατόπι κι' ol γυναίκες, 
έκείνον τάχα μά καημούς ή καθεμιά δικούς της. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Αύτά θρηνώντας του 'λεε, κι έκλαιγαν μαζί της κι' ol γυναίκες, 
τάχα τόν Πάτροκλο, μά πίσω του τά πάθη τά δικά τους. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
Κι' εiπεν ό Ζεύς της Θέμιστος όπ' τήν κορφήν του 'Ολύμπου, 
νά συναθροίσr:� τούς θεούς, καί αύτή παντού γυρνώντας 
τούς έκαλοCισε στου Διός νά συναχθούν τό δώμα, 
κανείς άπό τούς ποταμούς δέν έλειψεν η μόνος 
ό 'Ωκεανός, δέν έλειψε καμμιά νύμφη όπ' δσες 
κρατούν τά δάση, τές πηγές καί τά χλωρό λειβάδια 
καί είς τό δώμα ως έφθαναν του νεφελοσυνάκτη, 
έκάθιζαν στές αϊθουσες τές καλοσκαλισμένες, 
πού ό νους του 'Ηφαίστου έποίησεν εlς τόν πατέρα Δία. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κι άπ' τήν κορφή του πολυφάραγγου του 'Ολύμπου ό Δίας προ-

στάζει 
τή Θέμη, τούς θεούς σέ συνάξη νά κράξει εύτύς κι έκείνη 
τρέχει παντού, στου Δία προστάζοντας νά δράμουν τό παλάτι. 
Κανένας ποταμός δέν έλειψε (μόν' ό 'Ωκεανός δέν ήρθε) 
καμιά νεράϊδα, όπ' δσες χαίρουνται τά δάση τά πανώρια, 
των ποταμών τά κεφαλόβρυσα καί τά χλωρά λειβάδια. 
στου Δία τό όρχοντικό σάν έφτασαν του νεφελοστοιβάχτη, 
στίς γυαλιστές στοές θρονιάζουνταν, καλά μαστορεμένες 
στό Δία πατέρα άπό τόν 'Ήφαιστο μέ τή σοφή του τέχνη. 

Άλέξ. Πάλλης: 
Τότε άπαντάει ό συγνεφιάς του Κρόνου γιός, ό Δίας 
Σείστη της γης, μου μάντεψες μέ τl βουλή καl γνώμη 
σάς έκραξα· ναί, συλλογή πού σφάζουνται τούς έχω. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κι ό Δίας γυρνώντας του άποκρίθηκεν ό νεφελοστοιβάχτης: 
Τό λογισμό μου τόν κατάλαβες ποιός είναι, Κοσμοσείστη, 
πού εΤπα νά 'ρθεiτε έδώ· τί γνοιόζουμαι πού χόνουνται έτσι έκεiνοι. 
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Φ 11 Ο Άλλ' έπι τοι καί έμοί θάνατος καί μοίρα κραταιή. 
'Έσσεται η ήώς η δείλη η μέσον ημαρ, 
όππότε τις καί έμείο 'Άρει έκ θυμόν εληται, 
η δ γε δουρί βολών η άπό νευρηφιν όιστψ. 

Χ 25 Τόν δ' ό γέρων Πρίαμος πρώτος ϊδεν όφθαλμοϊσιν 
παμφαίνονθ' ως τ· άστέρ' έπεσσύμενον πεδίοιο, 
δς ρά τ' όπώρης εΤσιν, άρίζηλοι δέ οί αύγαί 
φαίνονται πολλοίσι μετ' άστράσι νυκτός άμολγψ, 
ον τε κύν' Ώρίωνος έπίκλησιν καλέουσιν· 
λαμπρότατος μέν δ γ' έστί, κακόν δέ τε σήμα τέτυ-

κτε, 
καί τε φέρει πολλόν πυρετόν δειλοίσι βροτοϊσιν· 
ως τοϋ χαλκός έλαμπε περί στήθεσσι θέοντος. 

Χ 1 53 'Ένθα δ' έπ' αυταων πλυνοί ευρεες έγγύς έασιν 
καλοί λαίνεοι, δθι εϊματα σιγαλόεντα 
πλύνεσκον Τρώων όλοχοι καλοί τε θύγατρες 
τό πρίν έπ' είρήνης, πρίν έλθείν uiaς 'Αχαιών. 
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Ίακ. Πολυλός: 
· Η μοιρα ή παντοδύναμη καί ό θάνατος κοντά μου.
Αύγή θά είναι η δειλινό η θά ·ναι μεσημέρι,
όπού κ' έμένα τήν ζωήν κανένας θά μου πάρι:�
μέ τό κοντάρι όπό κοντά η όπό μακρυά μέ βέλος

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 

87 

Κι δμως καί μένα θά 'βρει ό θάνατος κι ή όσβολωμένη Μοίρσ 
θά φτάσει κάποια αύγή γιά σούρουπο γιά μεσημέρι, σύντας 
καί τή δικιά μου μές στόν πόλεμο ζωή θά πάρει κάποιος 
γιά μέ κοντάρι γιά όπ' τήν κόρδα του χτυπώντας μέ σαγίτα. 

Ίακ. Πολυλός: 
Πρώτος ό γέρος Πρίαμος τόν εiδε στήν πεδιάδα, 
όλόλαμπρος νά χύνεται σάν τ' άστρο πού προβάλλει 
τό φώς του καλοκαιρινά καί στά πολλά τ· όστέρια 
άνάμεσα φεγγοβολει στό νυκτικό σκοτάδι, 
πού σκύλλον τοϋ Ώρίωνος τόν όνομάζουν κ· ειναι 
λαμπρότατ' άστρο όλλά κακό στόν ούρανόν σημειον· 
καί τούς βαρυόμοιρους θνητούς μέ θέρμες κατακαίει. 
Τόσο κ' έκείνου, ώς έτρεχεν όστράφ-:·αν τ' άρματά του· 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Κι' δπως στόν κάμπο μέσα έχίμιζε, τό μάτι πρώτα όπ' δλους 
του γέρο Πρίαμου τόν όντίκρισε, νά λάμπει σάν τό όστέρι, 
πού άργά τό καλοκαίρι όσκώνεται, καί στήν καρδιά της νύχτας 
μέσα όπ' τά πλήθια τ' άστρα ή λάμψη του περίσσια ξεχωρίζει· 
τό λένε καί Σκυλί τοϋ 'Ωρίωνα, καί πάνω όπ' δλα τ' άλλα 
λαμποκοπάει ψηλά, μά είναι άσκημο σημάδι, ώς ξεπροβάλει 
τί φέρνει όλήθεια ατούς κακόμοιρους θνητούς περίσσιες θέρμες: 
δμοια ό χαλκός κι έκείνου, ώς έτρεχε, λαμπύριζε στά στήθη. 

Ίάκ. Πολυλός: 
Κι' ησαν έκει τά πλυσταριά, πλατύχωρα και ωραια, 
λίθινα, δπου έλεύκαιναν ol όμόκλινες τών Τρώων 
καί ol κόρες ol καλόμορφες τά ένδύματα τά ώραια, 
δταν, πρίν έλθουν ol 'Αχαιοί, καιρούς εlρήνης ειχαν. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Ήταν έκει καί γουρνες δίπλα τους γιά πλυσταριά, μεγάλες, 
πανώριες, πέτρινες, όπού 'φερναν τά λιόκαλα σκουτιά τους 
τών Τρώων τά ταίρια κι ol πεντάμορφες κοπέλες τους καί πλέναν, 
στά χρόνια της είρήνης, άλλοτε, πρίν ol 'Αχαιοί προβάλουν. 
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Χ 1 78 "Ω πάτερ άργικέραυνε, κελαινεφές, oiov εειπες 
άνδρα θνητόν έόντα, πάλαι πεπρωμένον αϊσι:1, 
όψ έθέλεις θανάτοιο δυσηχέος έξαναλϋσαι; 
'Έρδ', άτάρ οϋ τοι πάντες έπαινέομεν θεοί όλλοι. 

Χ 208 Άλλ' δτε δή τό τέταρτον έπί κρουνούς άφίκοντο, 
καί τότε δή χρύσεια πατήρ έτίταινε τάλαντα, 
έν δ' έτίθει δύο κηρε τανηλεγέος θανάτοιο, 
τήν μέν Άχιλληος, τήν δ' 'Έκτορος ίπποδάμοιο, 
ελκε δέ μέσσα λαβών· ρέπε δ' 'Έκτορος αϊσιμον η-

μαρ, 
ψχετο δ' είς Άίδαο, λίπεν δέ 6 Φοίβος 'Απόλλων. 

Χ 31 7 Οiος δ' άστήρ εΤσι μετ αστράσι νυκτός άμολγψ 
εσπερος, δς κάλλιστος έν ούρανψ ϊσταται άστήρ, 
ως αίχμrϊς άπέλαμπ· έυήκεος, ην όρ' 'Αχιλλεύς 
πάλλεν δεξιτεριj φρονέων κακόν 'Έκτορι δί�, 
είσορόων χρόα καλόν, δπrJ είξειε μάλιστα. 
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Ίάκ. Πολυλός: 
Πατέρα μαυροσύννεφε, κεραυνοφόρε τί εiπεςΙ 
όνδρα θνητόν, πού άπ' άρχης δέν έχει δώσ' ή μοiρα, 
άπ τά δεσμά τού όχαρου θανάτου θ' άπολύσr;�ς; 
κάμε το, άλλά μή καρτερδς νά σού τό στέρξωμ' ολοι . 

Ν. Καζαντζάκης -- Ί. Κακριδης: 
Τί λές, πατέρα άστροποκέραυνε, μαυροσυγνεφιασμένε; 
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'Έναν θνητό πού ή Μοίρα θάνατο τού 'χει όπό χρόνια γράψει 
πώς θές ξανά άπ' τόν πολυστέναχτο νά τόν γλιτώσεις Χάρο; 
Κάμε 6, τι θές, μά κι ολοι ol όθάνατοι δέν έχουμε ϊδια γνώμη. 

Ίάκ. Πολυλός: 
Άλλ' οταν τέταρτην φοράν εiς τές πηγές έφθάσαν 
τότ' έστησε τ· όλόχρυσο στατέρι του ό πατέρας 
καί δύο μοiρες έβαλε τού τεντωτού θανάτου, 
μοiραν έδώ τού "Εκτορος κ' έκεi τού Άχιλλέως, 
τό σήκωσε καί έγυρε τού 'Έκτορος ή μοiρα. 
ώς εiς τόν 'Άδην, κι' έφυγεν όπό σιμά τοu ό Φοiβος. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Μά σύντας φτάσαν πι ό καί τέταρτη φορά στίς βρυσομάνες, 
τή ζυγαριά του τήν όλόχρυση τέντωσε ό Δίας πατέρας, 
κι έβαζε κλήρους δυό δεξόζερβα τού όνήλεου τού θανάτου, 
στή μιά τού άλογατάρη τού 'Έχτορα, καί τού 'Αχιλλέα στήν όλλη· 
κι άπό τή μέση ώς τήν έσήκωσε, τό ριζικό τού Έχτόρου 
γέρνει στόν 'Άδη. Εύτύς τόν όφησε κι ό 'Απόλλωνας ό Φοίβος. 

Ίάκ. Πολυλός: 
Καί οπως μές τ· όστρα προχωρεi λαμπρός ό όποσπερίτης, 
πού είναι τ' ώραιότερο μές τ' ούρανού τ· όστέρια 
τόσον ή λόγχη έλαμπε, πού στό δεξί του έκείνος 
έτίναξε κακόγνωμα στόν 'Έκτορα τόν θεiον 
κυπώντας ξέσκεπον νά εύρδ τό τρυφερό του σώμα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 

Πώς ξεπροβαίνει στ· άστρα όνάμεσα μές στήν καρδιά της νύχτας

ό 'Αποσπερίτης, τ' όμορφότερο ψηλά ατά ούράνια όστέρι ·

παρόμοια ό κοφτερός στραφτάλιζε χαλκός, πού στό δεξιό του

κουνού σεν ό 'Αχιλλέας, τό θάνατο τού Έχτόρου μελετώντας,

καί τ' όμορφο κορμί του κοίταζε πού κάλλιο νά χτυπήσει.
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Χ 430 Τρωησιν δ' 'Εκάβη άδινοϋ έξηρχε γόοιο. 
Τέκνον, έγώ δειλή· τί νυ βείομαι, αίνά παθούσα, 
σεϋ όπο τεθνηώτος; 'Ό μοι νύκτας τε καί ήμαρ 
εύχωλή κατά άστυ πελέσκεο, ποσί τ' όνηαρ 
Τρωσί τε καί Τρωησι κατά πτόλιν, οϊ σε θεόν ως 
δηδέχατ· η γάρ καί σφι μάλα μέγα κύδος εησθα 
ζωός έών· νϋν αδ θάνατος καί μοίρα κιχάνει. 

Χ 466 Τήν δέ κατ· όφθαλμών έρεβεννή νύξ έκάλυψεν, 
ηριπε δ' έξοπίσω, άπό δέ ψυχήν έκάπυσσεν. 
Τηλε δ' άπό κρατός βάλε δέσματα σιγαλόεντα, 
όμπυκα κεκρύφαλόν τε iδέ πλεκτήν άναδέσμην 
κρήδεμνόν e·, δ ρά ol δώκε χρυσέη 'Αφροδίτη 
ηματι τ({), δτε μιν κορυθαίολος ήγάγεθ' 'Έκτωρ 
έκ δόμου Ήετίωνος, έπεί πόρε μυρία έδνα. 
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Άλέξ. Πάλλης: 

Τότε ή 'Εκάβη όρχίνησε τών γυναικών τό κλάμα:
'Ώχ γιέ μου, έγώ ή κακότυχη. τί πιά νά ζώ στόν κόσμο
τώρα πού έσύ μού πέθανες, της χώρας τό καμάρι,
της χώρας ή παρηγοριά. π· ολοι, γυναϊκες κι όντρες.
νύχτα καi μέρα σά θεό σέ λάτρεβαν στό κάστρο.
Τί έσύ εϊσουν μόνη δόξα μας. έσύ εrσουν μόνη όλπίδα,
σό ζούσες: τώρα αχ θάνατος, τώρα σέ πηρε χάρος.

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Κι ή 'Εκάβη στiς γυναϊκες όρχισε πικρό τό μοιρολόγι: 

Παιδί μου, τί νά ζώ ή τρισάμοιρη, τέτοιο κακό πού μέ 'βρε 
μέ τό χαμό σου τώρα; Κι ι'jσουνα γιά μένα το καμάρι 
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μέρα καί νύχτα μές στό κάστρο μας, καί σ· ολους μας ή σκέπη, 
σ· δλους τούς Τρώες καί στίς γυναϊκες τους, πού ίδια θεό σέ βλέ-

πον

τί ι'jσουν όλήθεια έσύ ή περφάνια τους ή πιό τρανή, δσο ζούσες. 

Νά πού δμως τώρα ό μαύρος θάνατος κι ή Μοίρα σέ κρατούνε! 

Ίάκ. Πολυλάς: 

Μαύρο σκοτάδι έσκέπασε τό φώς τών όφθαλμών της 
κι· έπεσε όπίσω όνάσκελα μέ τήν ψυχήν στό στόμα. 

Μακράν της τά γιαδέματα πετάχτηκαν τά ώραϊα, 

τό διάδημα, μέ τήν λαμπρήν μαντήλα καί τό δίκτυ 

καί τό μαγνάδι όπού ή χρυση της χάρισε 'Αφροδίτη, 

στον τού Άντίωνος τήν πηρε όπό τό σπίτι 

νύμφην ό 'Έκτωρ μέ πολλά πού ·χε της δώσει δώρα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Νύχτα όλοσκότεινη τά μάτια της μεμιάς άποσκεπάζει, 

καί πίσω πέφτοντας σωριάστηκε καi λίγωσε ή καρδιά της. 

Της φεύγει πέρα ή κεφαλόδεση σκορπώντας δώθε κεϊθε, 

ή σκέπη, τά πλεχτά άναδέματα καί τό στεφάνι γύρα 

κι ή μπόλια, δώρο πού της δόθηκεν όπ' τή χρυσή 'Αφροδίτη 

τή μέρα πού τήν πηρεν ό 'Έχτορας ό κρανοσείστης ταίρι, 

στόν Ήετίωνα μύρια δίνοντας γι' όντίμεμά της δώρα. 
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Χ 490 Ήμαρ δ' όρφανικόν παναφήλικα παίδα τίθησιν· 
πάντα δ' ύπεμνήμυκε δεδάκρυνται δέ παρειαί. 
Δευόμενος δέ τ· όνεισι πάις, ές πατρός έταίρους, 
άλλον μέν χλαίνης έρύων, αλλον δέ χιτώνας 
τών δ' έλεησάντων κοτύλην τις τυτθόν έπέσχεν 
χείλεα μέν τ' έδίην', ύπερψην δ' ούκ έδίηνεν. 

Ω 97 Άκτήν δ' έξαναβάσαι ές ούρανόν άιχθήτην, 
εδρον δ' εύρύοπα Κρονίδην, περί δ' άλλοι δπαντες 
ηαθ' όμηγερέες μάκαρες θεοί αίέν ίόντες. 

Ω 52 7 Δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται έν Διός οϋδει 
δώρων, oia δίδωσι, κακών, ετερος δέ έάων· 
ψ μέν κ· άμμείξας δώΙJ Ζεύς τερπικέραυνος, 
άλλοτε μέν τε κακι+� δ γε κύρεται, άλλοτε δ' έσθλψ. 
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Ίάκ. Πολυλας: 
Πάντερμο κάνει τό παιδί της όρφανιας ή 'μέρα· 
κορμί γέρνει καί πρόσωπο μέ μάτια δακρυσμένα. 
Τό φέρν· ή χρεία ν· όνεβ(l στούς φίλους του πατρός του, 
τραβ9 του ένός τό φόρεμα, του άλλου τόν χιτώνα· 
καί όν κάποιος τόν ψυχοπον(l, καυκί μικρό του δίδει, 
δροσιά στά χείλη καί ποτέ στήν όκρην τ· ούρανίσκου. 

Ν. Καζαντζάκης -- Ί. Κακριδης: 
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Τούς φίλους τό παιδί τούς έχασε τή μέρα πού όρφανεύει, 
μπρός σ· δλους σκύβει τό κεφάλι του, τό πλημμυράει τό κλάμα, 
καί πεινασμένο πάει, τούς σύντροφους γιά νά 'βρει του κυρου του, 
καί σέρνει τουτον όπ' τήν κάπα του, τόν όλλο όπ' τό χιτώνα. 
Κι όπό σπλαχνιά κανείς κι' όν του 'δωσε γιά μιά στιγμή τήν κουπα, 
δμως τά χείλια μόνο του 'βρεξε, τόν ούρανίσκο rou όχι ι 

Άλέξ. Πάλλης: 
Καί στήν ξηρά αμα όνέβηκαν, πετουν ώς τά ουρανια 
Έκεi ηβραν τό βροντόφωνο του Κρόνου γιό -καί κύκλω 
κάθουνταν μαζεφτοί ol θεοί, μακαρισμένοι αfώνιοι -

Ν. Καζαντζίικης - Ί. Κακριδης: 
Κι ώς στό γιαλό όνεβηκαν, τράβηξαν ψηλά κατά τά ούράνια, 
κι έκεi όνταμώσαν τό βροντόλαλο του Κρόνου ύγιό, καί γύρα 
τούς όναιώνιους, τρισμακάριστους θεούς συγκαθισμένους. 

Ίάκ. Πολυλας: 
'Ότι όπ' δσα δίδει ό Ζεύς πιθάρια δυό σιμά του 
έχει, τό �να τών κακών, τών όγαθών τό όλλο· 
Καί σ· δποιον δώσει όνάμικτα ό βροντητής Κρονίδης, 
έκεiνος πότ' έχει κακές, πότε όγαθές ήμέρες. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδης: 
Μπροστά στου Δία τήν πόρτα βρίσκουνται στημένα δύο πιθάρια, 
νά ·χει νά δίνει, τό ·να βάσανα, τό όλλο όγαθά γεμάτο. 
Κι όν δώσει ό Δίας ό κεραυνόχαρος μαζί όπ' τά δυό σέ κάποιον, 
πότε λαχαίνει τουτος βάσανα, πότε χαρές μεγάλες. 
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ΡΩΜΥΛΟΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ύπερβατική άλήθεια καί μυστικισμός 

(Μέρος 2ov) 

Μυστικοί συλλήψεις περί «Ύπερβατικής 'Αληθείας)) 

Ή 'Υπερβατική 'Αλήθεια εΤναι τό «Φώς» τό όποίον καθίσταται 
προσιτόν είς τόν όνθρωπον, έφ' δσον οίιτος θέλει άνοiξει τούς 
ψυχικούς καί πνευματικούς όφθαλμούς του. 

- Δυστυχώς δμως ό ρυθμός της συγχρόνου κοινωνίας, μέ
τήν έπιρροή τών ύλικών άνέσεων καί τόν εύδαιμονισμόν, παρασύ
ρει τούς άνθρώπους δλο καί περισσότερον πρός τήν Ισοπέδωσιν 
τών σκέψεων καί τών Ιδεών, πρός μίαν έρήμωσιν - θά έλεγαν -
έσωτερικήν καί μίαν άποπνευματοποίησιν, μέ άποτέλεσμα νά συ
σκοτίζεται καί νά χάνεται τό θάμβος τού έσωτερικού έκείνου φω
τός, τό όποίον μόνον ol εlς τάς περί τόν ρούν τού alωviou «γίγνε
σθαι» έπί της γης έντεταγμένας κοιλάδας· έργαζόμενοι, πιστοί ύπη
ρέται καί έρευνηταί της 'Αληθείας, κατορθώνουν νά διακρίνουν, 
έπιδιδόμενοι είς τά άθλήματα της, 'Επιστήμης, τού 'Αποκρυφισμού, 
της έσωτερικης Φιλοσοφίας, ι<{Ιί τού Μυστικισμού. 

Κατά τό πρώτον μέρος της πφούσης μελέτης, μέ ύπότιτλον 
«Σκέψεις περί Μυστικισμού» έλέχθη δτι διά τού μυστικισμού ό άν
θρωπος δύναται νά έλθη εlς έπαφήν πρός τό θείον καί νά γνωρί
ση, τρόπον τινά, τά μυστήρια της ούσίας καί τού πνεύματός του. 
Διευκρινίσθη έπίσης δτι ή· μυστικιστική Ιδέα εΤναι προϊόν νοητικής 
άντιλήψεως, ένώ ή μυστικιστική γνώσις άπορρέει άπό τήν πραγμα
τοποιηθείσαν άτομικήν έμπειρίαν. Διά τούτο καί ύπάρχουν διαφο
ραί είς τάς περιγραφάς τών βιωμάτων, πού δίδουν άπό τήν άρ
χαιότητα μέχρι τών ήμερών μας, ol μυστικοί καί ol μυστικίζοντες 
τών χωρών της 'Ανατολής καί της 'Εσπερίας, τόσον μάλλον καθ'

δσον μέχρις ένός σημείου ό Μυστικισμός έπηρεάσθη άνέκαθεν 
(καί συνεχίζει νά έπηρεάζεται) άπό τάς κατά τόπους θρησκευτικός 
άντιλήψεις κάθε έποχης καί χώρας, παρ' δλον δτι ώς φαινόμενον 
αύτό καθ' έαυτό δέν εύνοεί οlονδήποτε θρησκευτικόν συναίσθη
μα r'j δοξασίαν. 

Ούδεμία πάντως θεολογική συστηματοποίησις δύναται νά έξη
γήση τά βιώματα καί τάς έρμηνείας τών μυστικιστικών πραγματώ-
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σεων, τόσον τών μυστικών τών θεϊστικών θρησκειών (Χριστια
νών, Μωαμεθανών, καί 'Ιουδαίων) δσον καί έκείνων τού Βεδαντι
σμού, τού Ταοϊσμού, καί τού Βουδδισμού, θεωρουμένων κατά πε
ρίπτωσιν εϊτε ώς κάθαρσις καί έκλαμψις, εϊτε ώς έπαναφορά εlς 
τούς κόλπους τού Πατρός, εϊτε ώς μεταστροφή της άκτίνος πρός 
τό φώς της, εϊτε τέλος ώς διάλυσις εlς τό ύπερούσιο, τό άπόλυτο 
μηδέν, ώς συγχώνευσις μέ τό Ταό, ώς άπορρόφυσις εlς τό Βράχ
μαν, rϊ ώς εϊσοδος εlς τήν Νιρβάνα. 

Καί τούτο διότι τό βίωμα καί ή έρμηνεία έχουν όπωσδήποτε 
προσωπικόν χαρακτήρα, της έ.μπειρίας έκάστου εύρισκομένης συ
νήθως πέραν πάσης αlσθητης καί νοητικής έκφράσεως, καθ' δσον 
αϋτη συνίσταται είς τήν άρσιν της άντιθέσεως μεταξύ «ύποκειμέ
νου» καί «άντικειμένου», τήν έξαφάνισιν τρόπον τινά της άτομικης 
συνειδήσεως, καί τόν βυθισμόν της ψυχής εlς άπόλυτον εlρήνην 
καί άπέραντον εύτυχίαν. Κατά συνέπειαν (ώς ήδη έλέχθη κατά τήν 
όνάπτυξιν τού πρώτου μέρους) εϊτε τό φαινόμενον της μυστικιστι
κής πραγματώσεως θεωρηθεί ώς προσπάθεια νά κατέλθη τό 
θείον μέχρι τού άνθρώπου, εϊτε ώς προσπάθεια νά άνέλθη ό άν
θρωπος πρός τό θείον, πρόκειται κατά βάσιν περί ένός φαινομέ
νου μέ κύρια χαρακτηριστικά τό άτομικόν βίωμα καί τήν άπ' εύ
θείας έποπτείαν, ητις καί άγει πρός μίαν άμεσον άντίληψιν της όν
τως πραγματικότητος, εlς βαθμόν ώστε νά μήν ύπάρχη ούδέν 
πλέον πέπλον μεταξύ «νοούντος» καί «νοουμένου». άλλά καθαρά 
ένορατική περί ΑΛΗΘΕΙΑΣ διαίσθησις καί γνώσις, άπορρέουσα έκ 
της συνειδητοποιηθείσης άτομικης έμπειρίας. 

Αύτός είναι καί ό λόγος τού δτι παρατηρούνται διαφοραί εlς 
τάς συλλήψεις καί τάς έρμηνείας τάς όποίας προβάλλουν ol διά
φοροι μυστικοί, δταν �καστος, διά μέσου της προσωπικής διαι
σθήσεώς του, προσπαθεί νά περιγράψη έκφραστικώς τό «άπε
ρίγραπτον» καί τό «άνέκφραστον». 

Οϋτω π,χ. ol μυστικοί τών θεϊστικών θρησκειών έρμηνεύουν 
κατά τό πλείστον τήν έμπειρίαν των ώς «�νωσιν» μετά τού Θεού, 
διατηρουμένης της άποστάσεως μεταξύ της θεότητας καί τού άν
θρώπου. Πρόκειται περί ένός εrδους δυϊστικης άντιλήψεως κατά 
τήν όποίαν Θεός καί Κόσμος, Θεός καί άνθρωπος rστανται κεχωρι
σμένοι άλλήλων ώς Δημιουργός καί δημιούργημα, άντιλήψεως ή 
όποία απτεται τού θεϊστικού δογματισμού. 
'Υπάρχουν δμως καί έξαιρέσεις: 
- Ή άγία Θηρεσία της Άβίλης π.χ. δέν άναφέρει καν εlς τά κεί
μενά της τήν έννοιαν της ένώσεως ένώ ό μέ άναλυτικότερον
πνεύμα προικισμένος 'Έκαρτ όμιλεί περί πλήρους «ταυτίσεως» δ-
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τών περιγραφών, ή τών κατά tva ποσοστόν ύποκειμενικών έρ
μηνειών τών «Μυστικών» δύνανται νά έξαχθοϋν άναντίρρητα 
έπιχειρήματα καί βεβαιότητες, άλλ' οϋτε καί άναμφισβήτητα πε
ρί της «'Υπερβατικής 'Αληθείας» καί της άθανασίας νοήματα καί 
συλλήψεις. 

Δέν νομίζω έπίσης δτι, ό άντιμετωπίζων τήν Ιδέαν τοϋ θείου 
μέ πίστιν, έχει άνάγκην άπό έπιχειρήματα καί βεβαιώσεις, δπως 
πολύ εϋστοχα τό διατυπώνει ό William James δταν λέγει: «έάν έ
χης tva Θεό πού τόν πιστεύεις, τά έπιχειρήματα σέ βεβαιώνουν 
διά τήν πίστιν σου· έάν αντιθέτως εΤσαι άθεϊστής δέν καταφέρ
νουν νά σέ όδηγήσουν στόν όρθό δρόμο». 

Έξ' άλλου, τήν Ιδέαν τοϋ Θεού, ό πιστεύων άνθρωπος τήν άν
τικρύζει ώς τό αύτονόητο διά τό πνεϋμα του άσύλληπτον, καθ' δ
σον ή πίστις του πηγάζει άπό κάτι τό πνευματικώς καί ήθικώς άνα
πότρεπτον. 'Οπωσδήποτε δμως, ή «'Υπερβατική 'Αλήθεια» δέν 
παύει νά αύτοπροβάλλεται όχι μόνο ώς ούσιαστικόν καί φιλοσοφι
κόν πρόβλημα, άλλά καί ώς μέσον συντελεστικόν » δπως λέγει 
Γιάσπερς - διά νά φωτίση καί νά δυναμώση τό έσωτερικό «εΤναι» 
τοϋ άνθρώπου (τόν ύποστασιακό έαυτόν του) στήν ύποστασιακή 
άναγωγή του στόν Θεόν. 

'Αλλά καί ό βαθύτερος άντιπρόσωπος τοϋ Χριστιανικοϋ Μυ
στικισμοϋ, ό Meίster Ekhart, ό όποίος ζητοϋσε άπό τούς όπαδούς 
του νά γίνουν προσωπικά καί όδυνηρά ύπεύθυνοι διά τήν πίστιν 
των, διετύπωνε tva όπλοϋν μέν άλλά σημαντικόν όρισμόν· έλεγε 
δτι «δλα δσα μποροϋμε νά σκεφθοϋμε ή νά ποϋμε διά τόν Θεόν, 
δλ' αύτά δέν εΤναι ό Θεός». 

'Εάν, όμολογουμένως, εΤναι δύσκολον ι:Ις τόν «Μυστικόν» νά 
περιγράψη διά λέξεων τό εύρισκόμενον πέραν πάσης αlσθητης 
καί νοητικής έκφράσεως, πόσον μάλλον άνέφικτος παραμένει 
εiς τόν συνήθη άνθρωπον ή κατανόησις της 'Υπερβατικής 
Πραγματικότητος», τ.ε. της «'Υπερβατικής 'Αληθείας», τήν έν
νοιαν της όποίας μοιραίως tκαστος χρωματίζει άναλόγως μέ 
τόν τρόπον μέ τόν όποίον ή άτομική σκέψις διοχετεύεται διά 
μέσου της προσωπικής έκάστου κατανοήσεως. 

'Εάν π.χ. υlοθετοϋντες τήν άντίληψιν πολλών έκ τών «Μυ
στικών» τών θεϊστικών θρησκειών έλέγομεν δτι ό Θεός καf ό 
Κόσμος ίστανται κεχωρισμένοι άλλήλων, ώς Δημιουργός καί 
δημιούργημα, θά είχομεν όλισθήσει, νομίζω, πρό της έννοίας 
τοϋ ΔΥΪΣΜΟΥ, ό όποίος δπτεται τοϋ θεϊστικοϋ δογματισμοϋ. Ό 
Δυϊσμός εΤναι μάλλον φαινομενικός χρησιμεύει πάντως εlς τήν 
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έρμηνείαν της συστάσεως τού Κόσμου καί τήν κατανόησίν του,
άποτελεί δέ τρόπον τινά άναγκαίαν διαφοροποίησιν της ένιαίας
ΜΟΝΑΔΟΣ κατά τήν άναζήτησίν της. 

'Όταν δμως άνάγωμεν τό σύνολον τών πραγμάτων εlς μίαν 
ένότητα, είτε άπό άπόψεως νόμων, εfτε άπό πνευματικης άπό
ψεως, δπως κατ· έξοχήν ρέποντες ε/ς τάς περιγραφάς των, τό 
πράπουν ol «Μυστικοί», ol όποίοι όμιλούν περί «ένώσεως», όδη
γούμεθα άναγκαστικά πρός τόν ΜΟΝΙΣΜΟΝ, καf πρός τόν μετα
φυσικόν ΕΝΙΣΜΟΝ, δηλ. τήν άποψιv κατά τήν όποίαν τό ψυχικόν 
καί τό ύλικόν άποτελούν δύο όψεις της μιός καί της αύτης Άρχης. 

Έν Προκειμένψ μάλιστα, άπό μυστικιστικης άπόψεως, παρου
σιάζει iδιαίτερον ένδιαφέρον ή χαρακτηριστική φράσις, �τις 
άπαντόται εiς μυστικόν τινά ϋμνον Έρμού τού Τρισμεγίστου έ
χουσα ώς έξης: «άνοιγήτωσαν ol ούρανοί, καί ol άνεμοι σιγησά
τωσαν, πόσοι μου al δυνάμεις αlνεσάτωσαν τό Πάν καί τό "Εν». 

Μεταξύ δμως της Δυϊστικης καf της Μονιστικης άντιλήψεως 
παρουσιάζεται μία τρίτη λύσις, τήν όποίαν προσφέρουν ol «ένδο
στρεφείς μυστικοί» ol περιγράφοντες τήν έμπειρίαν καf τό βίωμά 
των, είτε ώς «διάλυσιν εlς τό "Εν-Πάν» ή τό «Άπειρον», ή δπως 
λέγει ό Koesler «έντός της παγκοσμίου Δεξαμενης», εfτε ώς έξα
φάνισιν τού εΤναι των μέσα ε/ς τό «ύπερούσιο Μηδέν» τού 
Eckhart, ή τό «άπόλυτο Μηδέν» τού Ώριγένους, εfτε τέλος τήν 
άπορρόφησίν» των ε/ς τό Βράχμαν, τ.έ. τό 'Απόλυτον τό δίχως 
μορφήν καί σχημα, τό α/ώνιον καf άμετάβλητον, τό κατέχον καί 
πληρούν τά πάντα. 

Πρόκειται πάντως περί έκφράσεων έκ τών όποfων δύναταί τις 
νά συναγάγη τό συμπέρασμα δτι δέν ύπάρχει σχέσις Δημιουρ
γού καί δημιουργήματος έννοιαν διακεχωρισμένων άλλήλων, 
καί δτι Θεός καί Κόσμος συμπίπτουν, ταυτίζονται εlς μίαν καί 
τήν αύτήν ένότητα, νοουμένην ώς ή «Ιδέα» τού Παντός καf τού 
συνόλου τών μερών. 

Εύρισκόμεθα οϋτω άντιμέτωποι μέ τόν ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΝ, ό 
όποίος συναντάται εlς τήν Βεδικήν καί Βραχμανικήν διδασκαλίαν, 
ώς έπίσης καί μέ τούς φιλοσόφους της άρχαιότητας, άλλά καf μέ 
τούς νεωτέρους, δπως τόν Σπινόζα, τόν Μπαίμε, τόν Έγελον, τόν 
Σοπενχάουερ, τόν σύγχρονον Τεγιάρ ντέ Σαρντέν καί άλλους. Έάν 
έλέγαμεν π.χ. δπως εΤπε ό μυστικίζων Σπινόζα, δτι κάθε τι πού 
ύπάρχει, ύπάρχει μέσα στόν Θεό, θά άποκλfναμε πρός τόν ζωτικό
δοξον βιταλιστικόν Πανθεϊσμόν - καί έάν έλέγαμεν δτι ό άνθρω
πος εΤvαι tva πλάσμα πού έξελίσσεται μέσα στόν Θεό (δπως μέ 
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τήν ποιητικήν φαντασία του εΤπε ό μυστικιστής φιλόσοφος Μπαί
με) θά άπεκλίναμε πρός τόν όντολογικόν Πανθεϊσμόν. Άμφότεροι 
δέχονται Θεόν άπρόσωπον μέν άλλ' ένδοκοσμικόν, της ύλικης λε
γομένης Φύσεως συλλαμβανομένης ώς άναπτύξεως της ούσίας 
τού Θεού. 

«Έδημιούργησα τόν Κόσμον άπό tva μέρος τού 'Εαυτού μου, 
καί παραμένω· 

ΕΤμαι ή άρχή, τό μέσον, καί τό τέλος δλων τών όντων» λέγει 
καί ό αίώνιος καί άμετάβλητος Παραβράχμαν της Πανθεϊστικής 
Βραχμανικης θρησκείας. Παράλληλον έκφρασιν μέ διαφορετικήν 
χροιάν έχομεν είς τήν διατύπωσιν της Άποκαλύψεως τού Εύαγγε
λιστού 'Ιωάννου μέ τό: «'Εγώ εlμί τό Α καί τό Ω, ό ών καί ό ην κ�ί 
ό έρχόμενος, ό Παντοκράτωρ». 

Ώς φιλοσοφικόν πνευματικόν σύστημα ό Πανθεϊσμός έχει 
διαφόρους άποχρώσεις, al όποίαι άποτελούν ποικιλίας τού 'Ενι
σμού, μία τών όποίων εΤναι καί ό ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ, κατά τόν όποίον 
τά πάντα περιέχονται καί ζούν διά τού Θεού, μετά τού Θεού, χω
ρίς δμως πάντα ταύτα νά εΤναι ό Θεός. Ό Πανενθεϊσμός δέχεται 
Θεόν ύπερκόσμιον (ώς Πνευματικήν Άρχήν) καί συγχρόνως ένδο
κόσμιον, δηλ. Θεόν περιλαμβάνοντα έν Έαυτψ τόν κόσμον, διά 
τού όποίου έκδηλώνει tv μέρος τού 'Εαυτού Του - ώς «Πνευματι
κήν Παρουσίαν» κατά τήν έκφρασιν, όν θέλετε, τού Walter Stace 
- χωρίς νά έξαντλείται μέσα στόν Κόσμο.
Μέ άλλους λόγους, ό Θεός εΤναι:
ή τά πάντα περιλαμβάνουσα ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ, ή όποία
ύπάρχει πέραν καί ύπεράνω τού Σύμπαντος.
Οϋτω λοιπόν ό Θεός, τ.έ. ή «ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» παραμένει
μάλλον άπρόσιτος καί άσύλληπτος, καί εΤχε δίκαιο ό Eckhart δταν
έλεγε δτι «δσα δυνάμεθα νά πούμε � νά σκεφθούμε διά τόν Θεόν, 
δλ' αύτά δέν εΤναι ό Θεός» ... ό όποίος, ώς λέγει καί ό Πλάτων εlς
τήν «Πολιτείαν» του, εΤναι «έπέκεινα» δλων τών διορισμών της
γνώσεως.

Είς δύο δμως έκ τών ώραιοτέρων διαλόγων του (τόν Φαiδωνα 
καί Φαίδρον) ό Πλάτων δίδει μίαν έκ τών βαθυτέρων φιλοσο
φικών είκασιών, δταν συλλαμβάνει τήν Ιδέαν της ψυχης, "'τις 
κρατεί τήν άνάμνησιν της μεταφυσικής της κοιτίδας καi κατα
λαμβάνεται ύπό τού tρωτος της έπιστροφης εlς τήν άληθινή 
της πατρίδα, τόν κόσμον τόν όποίο έχει έγκαταλεiψη καi εlς τόν 
όποίον έξ ύπαρχης άνήκει. Άπό τά έπιχειρήματα καi τούς διαλε
κτικούς συλλογισμούς τού Πλάτωνος έξάγεται άνάγλυφος καi 
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κατηγορηματική ή διαβεβαίωσίς του: «τούτο δέ έστιν όνάμνησις 
έκείνων, ο ποτέ εΤδε ήμών ή ψυχή συμπορευθείσα Θεώ καί 
ύπεριδούσα ο νύν εΤναι φαμέν καί όνακύψασα εlς τό ·ο� όν
τως». 

Διά τούτο καί ό νεοπλατωνικός μυστικός Πλωτίνος, μέ τήv 
έσωτερικότητα τού μυστικού του συναισθήματος, συνυφασμένου 
μέ τήν θεωρητική Ικανότητα καί τήν όξύνοιαν τού φιλοσόφου, 
έφλέγετο νά όποκαλύψη τόν Θεό, vά τόν γνωρίση, η μάλλον vά 
τόν πλησιάση καί νά τόν έγγίση διά τού βιώματος καί της ένορά
σεως. Ώς γνωστόν, ό Πλωτίνος έδίδασκε τόν καθαρόν ΕΝΙΣΜΟΝ, 
τόν συγγενεύοντα πρός τόν ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΝ, έξαίρων τήν παν
ταχού «παρουσίαν» έν τψ Κόσμψ της θείας δυνάμεως καf τού 
θείου Πνεύματος, δεχόμενος τόν Θεόν ώς τήν ένιαίαν 'Αρχήν, τήν 
όσύλληπτον ούσίαν, έκ της όποίας όπορρέει καί έκπέμπεται τό 
πάν. 

Παραστατικήν εlκόνα έν προκειμένψ προσφέρει ό μέγας Βί
κτωρ Ούγκώ είς τό ύπέροχον ποίημά του πού φέρει τόν τίτλον 
«Θεός», δταν διατυπώνει δτι «ό Θεός έπλασε καθ' όμοίωσίν Του, 
τήν Νύχτα τήν παγκόσμια καί τήν αlώνια Σιγή ... » προσθέτων δτι 
«ό Θεός εΤvαι ό όριθμός τού 'Απείρου, τό φοβερό Φως τού σκό
τους, καί ή αίώνιος μπρός στό παγκόσμιο μάτι Παρουσία ... ». 

Δέν εΤναι λοιπόν τόσον όπρόσιτος, τόσον μακράν ό Θεός (ή 
«Πνευματική» αύτή κατά τόν Walter Stace «Παρουσία»), ώστε νά 
μή δύναται ό άνθρωπος νά τόν διαισθανθη καί νά τόν βιώση. Ό 
Θεός εύρίσκεται έξω όπό τήν πόρτα της ψυχής μας, �τοιμος νά εl
σέλθει καί νά δειπνήση μέ τόν καθένα ξεχωριστά, δπως τόσον έκ
φραστικά τό διατυπώνει ό Εύαγγελιστής εlς τήν Άποκάλυψίv του 
δταν γράφη: «'Ιδού, έστηκα έπί τήν θύραν καί κρούω· έάν τις 
όκούση της φωνής μου καί όνοίξη τήν θύραν, εlσελεύσομαι πρός 
αύτόν καί δειπνήσω μετ' αύτού καί αύτός μετ· έμού.» 

Περαίνων έπί τού σημείου τούτου, νομίζω δτι όφείλω νά δια-

τυπώσω τάς όκολούθους παρατηρήσεις: 
'Ίσως ή έκφρασις «Πνευματική Παρουσία» τού W. Stace νά μή 
όποδίδη όκριβώς τήν έννοιαν τού Μεγάλου 'Αρχιτέκτονος τού 
Σύμπαντος ώς Δημιουργού «παντός δ,τι ύπηρξε, δ,τι ύπάρχει, 
καί δ,τι μέλλει νά ύπάρξη». 
Ίσως όκόμη ή έκφρασις τού Stace νά μή όνταποκρίνεται εlς 
τήν έννοιαν ή όποία δίδεται όπό τήν Καββαλά εlς τόν «'Αδάμ» 
(τόν πρώτο δημιουργηθέντα), όλλ' ούτε καί εlς έκεfνην τού 
«Καδμείου - 'Αδάμ», δηλ. τού πανκοσμίου 'Ανθρώπου, τού εύ-
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ρισκομένου εiς τήν κορυφήν τοϋ Κόσμου ώς ούρανfου, άλλά 

καί εiς τήν βάσιν του ώς γηΤνου ... 

'Εάν δμως ύπό τήν έκφρασιν «Πνευματική Παρουσία» νοεί

ται ή άντίληψις τοϋ θείου σπινθηρος εiς τάς σχέσεις Του μέ τόν 
Κόσμον καί τόν δνθρωπον, παραδεκτού γενομένου δ, τι ή έκ
φρασις διαγράφει τό σχέδιον τό όποίον πραγματοποιείται εiς 
πράξεις, δηλ. άποκαλύπτεται ε/ς μίαν άόριστον μέν άλλ' ούχί 
άτέρμονα άνάπτυξιν άτομικών ύπάρξεων καf συνειδήσεων, τότε 
τήν συλλογικότητα ταύτην, θεωρουμένην έν τώ συνόλψ της, 
δυνάμεθα νομίζω νά δεχθώμεν ώς άνταποκρινομένην εiς δ,τι ό 
Πλάτων καθώριζε ώς Δημιουργόν καί Αύτουργόν τοϋ Σύμπαν
τος. 

Πάντως, ή έννοια της «Ύπερβατικης 'Αληθείας», ύπό οlανδή
ποτε έκφρασιν καί δν παρουσιάζεται, περιέχει όπωσδήποτε, άφ' 

ένός μέν μίαν ίσχυράν έξαρσιν της Ιδέας τοϋ θείου, άφ' έτέρου δέ 
προβάλλει μίαν διευθύνουσαν 'Αρχήν πρός έργασfαν κάτω άπό 

τάς έμπνεύσεις της Ύπερτάτης Συνειδήσεως καf συμφώνως μέ τάς 

πρυτανευούσας άρχάς αΥτινες καθορίζουν τήν έξέλιξιν τοϋ Κόσμου 

καί τήν άνέλιξιν της έν γένει άνθρωπότητος. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Έγωϊσμός καί ,Αλτρουϊσμός 

Βασικός προσαvατο}ιισμός τού άvθρώπου, ά},},ά καί δείκτης 
τού βαθμού τής έξε},ίξεώς του, είναι ή τοποθέτησή του άvάμεσα 
ατά δύο μεγά},α ρεύματα, τού Έγωϊσμού καί τού 'Α}ιτρουϊσμού. 

Στήv άρχή τής έξε}ιικτικής του πορείας ό 'Ά vθρωπος είναι tvaς 
άκρατος έγωϊστής. « Τό θέ}ιω», «αύτό εlvαι δικό μοU)), τούτος είναι 
ό μοναδικός Νόμος πού ύπαγορεύει τή δράση του. 'Α},},ά ή θέ},η
σή του μοιραίως συγκρούεται μέ τή θέ}ιηση τώv ci},},ωv. Καί {τσι 
άρχίζει ό άγώvας τής ζωής καί ή μακρά διαδρομή τής έξε}ιίξεως 
τού ψυχοπvευματικού δvτος, τού όποίου έκδή}ιωση ατόν φυσικό 
κόσμο εlvαι ή άvθρώπιvη μορφr 

Μετά μακρούς αίώvες ψυχικής έξε}ιίξεως, ό προσαvατο}ιισμός 
τού άvθρώπου μεταβά},}ιεται. Τόv έγωϊσμό άvτικαθιστά tva μίγμα 
έγωϊστικώv καί ά},τρουϊστικώv τάσεων, οί όποΓες ά},},η},οσυγ
κρούοvται καί έvα},},άσσοvται συνεχώς, άvα}ιόγως τής μεταβα},},ο
μέvης ψυχικής διαθέσεως, τώv κατα}ιοίπωv τού τρόπου τής άvα
τροφής, τού βαθμού τής αύτοκυριαρχίας, τής έπιδράσεως τού πε
ριβά},},οvτος. 

Στό σημεΓο αύτό βρίσκεται ό σημερινός βαθμός έξε}ιίξεως τού 
μεγα}ιυτέρου μέρους τώv άvθρώπωv οί όποιοι άπαρτίζουv τίς Λε
γόμενες « πο}ιιτισμέvες» κοιvω vίες. 'Αναγνωρίζεται βεβαίως καί 
θαυμάζεται ή εύγέvεια καί ή άvωτερότης τού 'Α}ιτρουϊσμού, άκο
}ιουθούvται δμως συνήθως ατόν πρακτικό βίο οί έπιταγές καί ύπα
γορεύσεις τού Έγωϊσμού. Καί ή πά},η συνεχίζεται μέσα ατόν άν
θρωπο μεταξύ τώv έγωϊστικώv καί ά},τρουϊστικώv τάσεώv του. 

'Α vτίθετα άπό τά καθο}ιικά φαινόμενα τής έπικρατήσεως τής 
βίας, τής ύποκρισίας καί τού έγωϊσμού, πραγματικοί πρωτοπόροι 
τής άvθρωπότητας δέv εlvαι οί κακώς θεωρούμενοι «ήγέταο), ά},},ά 
ΈκεΓvοι, τώv όποίωv ό ά}ιτρουϊσμός {χει έξαφαvίσει τόv έγωϊσμό 
καί όδηγεΓ άπροσκόπτως τά βήματά τους καί τίς πράξεις τους. 

Έv τούτοις ύπάρχουv πο}ι},οί οί άπο}ιογηταί τού Έγωϊσμού καί 
εlvαι έvδιαφέροv vά έξετάσωμε τό θέμα μας καί άπό τήv ίδικήv 
τους σκοπιά. 

Καί πρώτα-πρώτα, τί είναι Έγωϊσμός; Ποιοί όρισμοί {χουν δο
θή άπό τή φι}ιοσοφία γιά τόv Έγωϊσμό; 
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Είναι ή ύπέρμετρη fj άποκ.λειστική σγσπη πρός εαυτόν. 
Είναι ή έπιδίωξη τού ίδίου συμφέροντος, μέ άδισφορίσ γιά τό 

συμφέρον τώv α.λ.λωv. 
Είναι ή έξυπηρέτηση τού έσυτού, πάνω άπό κάθε 6.λ.λη ύπο

χρέωση. 
Είναι ή καθυπόταξη τού συμφέροντος τής όμάδος στό συμφέ

ρον τού άτόμου. 
Είναι ή ροπή τού Έγώ γιά σύτοσυντήρηση κσί έπσύξηση fj σύ

τοδοξσσμό. 
Είναι, μέ μιά .λέξη, τό συμφέρον τού άτόμου. 
Οί τάσεις σύτές είναι fj δέν είναι έvσρμοvισμέvες μέ -τήν τρέ

χουσα κοινωνική ήθική; :4σφσ.λώς είναι. Έv τούτοις ό Έγωϊσμός 
είναι ή άρνηση τής ήθικής, διότι ο.λα τά συστήματα ήθικής στηρί
ζονται στή δράση ύπέρ τώv α.λ.λωv, έvώ ό Έγωϊσμός είναι ή άπο
κ.λειστική έξυπηρέτηση τού Έγώ. 

Οί άπο.λογητσί ομως τού Έγωϊσμού ίσχυρίζοvται οτι άκόμη κσί 
οί πράξεις πού φαίνονται ά.λτρουϊστικές κσί φι.λά.λ.λη.λες {χουν στό 
βάθος έγωϊστικό έ.λστήριο, διότι ή έξυπηρέτηση τώv 6.λ.λωv {χει 
σάv άπώτερο σκοπό τήv έξυπηρέτηση τού έσυτού, σύμφωνα μέ 
τό κσ.λώς έvvοούμεvοv συμφέρον. Ή άρετή κσί τό άγσθόv στήv 
ούσίσ τους είναι κάθε τι πού έξυπηρετεί τό Έγώ, δη.λαδή lvσς κσ
.λά με.λετημέvος ύπο.λογισμός τού συμφέροντος. 

Θεωρούν σάv όπσδούς τού Έγωϊσμού τούς Έπικουρείους, 
διότι {θεσσv σάv σκοπό τού βίου τήv έπίτευξη τής εύδσιμοvίσς. Ό

Σοπενχάουερ .λέγει οτι ό Έγωϊσμός είναι τό μοναδικό έ.λστήριο μέ 
τό όποίο έπιδιώκετσι ή εύζωίσ. Ό Νίτσε μέ τόv ύπεράνθρωποv -

οπως σύτός τόv έvvοεί - παρουσιάζει τόv ίδσvικό τύπο τού έγωϊ
σμού. Ό Σπένσερ ύποστηρίζει οτι ή χαρά τήν όποίσ προκσ.λεί μιά 
ά.λτρουϊστική πράξη, είναι στήv πραγματικότητα έγωϊστική χαρά, {
στω κσί αν δέv {χωμε έπίγvωση γι' σύτό. Κσί ό Μάξ Στίρvερ, ό 
όποίος χαρακτηρίζεται σάv ό μεγσ.λύτερος ύπέρμσχος τού Έγωϊ
σμού, .λέγει οτι ό Έγωϊσμός είναι ό ϋψιστος σκοπός κσί οτι βοηθεί 
κανείς α.λ.λους μόνον οτσv έπιδιώκει lva άπώτερο συμφέρον. 

Ό Κάvτ, άvτιθέτως, θεωρεί τόv Έγωϊσμό σάv ρίζα τής κακο
δαιμονίας τού άvθρώπου, συμφωνώv κατά τούτο μέ 1ήν άποψη 
τής Θεοσοφίας, ή όποίσ θεωρεί έξέ.λιξη τή συμμόρφωση πρός τίς 
ύπσγορεύσεις τού :4.λτρουϊσμού κσί όπισθοδρόμηση τήv προ
σκό.λ.ληση πρός τόv Έγωϊσμό. Κσί όvομάζει ό Θεοσοφία «Διδσ
σ1'ά.λους» fj «Μύστσς» έκείvους πού {χουν πραγματοποιήσει τόv 
:4.λτρουϊσμό κσί «άδε.λφούς τής σκιάς>> fj «μαύρους μάγους» έκεί
vους πού .λατρεύουν πάνω άπό κάθε τί τό Έγώ τους. 
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Ή 'Ά vvι Μπέζαvτ {ι\εγε: 
(( :4 vοίξετε τόv έαυτό σας καί δοθήτε σέ δι\ους τριγύρω σας. 

Θά ύπάρχη πάντα κάποιος πού θά μπορήτε vά τόv βοηθήσετε. 
Μήv παραι\είπετε vά τό κάνετε. Πρέπει vά κάvωμε τόv κόσμον 
ώραΓο γιά δι\ους. Νά μή σάς έvδιαφέρη ό tαυτός σας. 'Όσο σκέ
πτεσθε τόv έαυτό σας, δέv χρησιμεύετε. Χρησιμεύουν μόνον δσοι 
μπορούν vά δίδωvται πι\ήρωςJ>. 

Καί ό Λεvτμπήτερ: ((Τά δεινά στόv κόσμο προέρχονται άπό 
{ι\ι\ειψη άγάπης καί άδει\φότητος. 'Ά v ό αvθρωπος μάθη v' άγαπά 
καί vά παίρvη τήv άδει\φική στάση, δι\α τά δεινά θά σταματήσουν 
καί θά άvατείι\η ό χρυσούς αίώv. Ό καθένας μας {χει χρέος vά 
περάση τό μαρτύριο πού συμβοι\ί(ει ό σταυρός. Ό καθένας μας 
όφείι\ει vά μάθη πώς vά δίνη τόv έαυτό του όλοκληρωτικά γιά 
τούς αι\ι\ους)). 

Ό Ναζωραίος είχε διδάξει: ((Εί' τις θέι\ει όπίσω μου έι\θεΓv, 
άπαρvησάσθω έαυτόν)). Ει'vαι τό κήρυγμα τής όι\οκι\ηρωτικής έγ
καται\είψεως τού Έγωϊσμού. Έv τούτοις, ή τοποθέτηση τού δια
μορφωμένου Χριστιανισμού άπέvαvτι τού Έγωϊσμού δέv ει'vαι 
άπόι\υτα ξεκαθαρισμένη. Σάv κίνητρο τής χριστιανικής ήθικής δι
δάσκεται άπό ποι\ι\ούς ή σωτηρία τής ψυχής, ή έπιδίωξη τής ((βα
σιι\είας τώv ούραvών)), ή μετά θάνατον άvταμοιβή, δηι\αδή τό κα
ι\ώς έvvούμεvοv άπώτερο συμφέρον. 

Φρονούμε δτι ή r(βασιι\εία τώv ούραvώv)) δέv σημαίνει τήv 
μετά θάνατον εύδαιμοvία, άι\ι\ά τήv έσωτερική πι\ηρότητα τού 
ζώντος άvθρώπου. Καί έπικαλούμεθα τήv αλλη έκείvη ρήση τού 
Ναζωραίου: rr Ή βασιι\εία τού Θεού έvτός ύμώς έστί)). 

Ή έγωϊστική τάση τώv όvόματι μόνον r(Χριστιαvών)), πού δέv 
κατανοούν τό βάθος καί τό μέγεθος τής διδασκαι\ίας τού Ναζω
ραίου, διέστρεψε τήv tvvoιa τώv ι\όγωv Του καί έδημιούργησε 
τήv προσδοκία τού μει\λοvτικού παραδείσου καί τόv φόβο τής κο
ι\άσεως. 'Έτσι έγεvvήθηκε ό στείρος άσκητισμός καί ή δοσοι\ηψία 
τής θυσίας τού προσκαίρου παρόvτος,χάριv τού αίωvίου μέι\ι\οv
τος. Ό 'Ιησούς ούδέποτε ύπήρξε έγωϊστής. 'Όσοι δμως δέv τόv 
κατεvόησαv, έστηρίχθησαv στό καλώς έvvούμεvοv άπώτερο συμ
φέρον τώv άποι\ογητώv τού Έγωϊσμού καί αύτή τήv άποψη προ
βάι\λουv, άvτί vά δείχνουν τό μεγαι\εΓοv πού {χει ή έκτέι\εση τού 
άγαθού χάριν τής ώραιότητος πού έμπεριέχεται μέσα στήv άπι\ή 
καί χωρίς ύποι\ογισμό έκτέι\εση τού άγαθού. 

'Άι\ι\ο ε/vαι vά κάvης έκεΓvο πού πρέπει μόνον κ,:τί :1όvov άπό 
άγάπη σ' αύτό, καί αι\λο ε/vαι vά κάvης έκεΓvο πού πρέπει, άπό 
ύποι\ογισμό στό και\ώς έvvοούμεvοv άπώτερο συμφέρον. 
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Ή Μπαγκαμπάvτ Γκιτά, τό ίερό βιβλίο τώv Ίvδουϊστώv, τονί
ζει μέ έπιμοvή τή σημασία πού {χει ό άποχωρισμός τής πράξεως 
άπό τή σκέψη τώv συνεπειών της. «Κάνε έκείvο πού πρέπει, καί 
μήv έvδιαφέρεσαι γιά τίς συνέπειες. Δυστυχής εlvαι δποιος περι
μένει άvταμοιβή». 

Ό σύγχρονός μας φιλόσοφος Κρισναμούρτι 6χι μόνον καταδι
κάζει κάθε μορφή Έγωϊσμού, άλλά θεωρεί καί αύτή άκόμη τήv αί
σθηση τού έγώ, σάv άvυπέρβλητο έμπόδιο γιά τήv άρμοvική,ζωή 
καί τήv άπολύτρωση τού άvθρώπου. 

'Αξίζει vά παραθέσωμε μερικά άπ' δσα {λεγε παλαιότερα έπά
vω σ' αύτό τό θέμα: 

«Δέv θέλω τίποτε άλλο ατή ζωή μου, παρά vά tχω τήv ίκαvότητα 
vά χάνω τήv αίσθηση τού χωριστού έσυτού. Διότι τότε μπορώ vά 
λησμονώ τό έγώ καί vά ταυτίζομαι μέ τόv ύπόλοιπο κόσμο, μέ κά
θε βασίλειο, φυτικό, ζωϊκό καί άvθρώπιvο. Βρίσκομαι τότε πλησιέ
στερα πρός τήv άλήθεια, πλησιέστερα πρός τήv τελειότητα. 'Εκεί
νο πού άποτελεί έμπόδιο εlvαι ό χωριστός έαυτός, τό στένεμα τού 
έαυτού, ή διαίρεση πού δημιουργεί ή πρόταξη τού έαυτού». 

(Βασίλειον τής Εύδαιμοvίας) 

« 'Εκείνος πού θά ηθελε v' άvαζητήση τήv πηγή τής σοφίας, τό βα
σίλειο τής εύδαιμοvίας δπου κατοικεί ή άλήθεια, πρέπει πρώτα vά 
μάθη vά καταστρέφη τόv έαυτό. Νά μάθη vά έκτιμά καί vά αίσθά
vεται τό μεγαλείο τής άληθιvής φιλίας, πού {ρχεται δταv νιώσετε 
δτι εlσθε έvωμέvος μέ δλα τά πράγματα, δταv δέv {χετε χωριστή 
ύπόσταση άπό τούς άλλους». 

(Πηγή τής Σοφίας) 

rr'Ότav τό έγώ έξαφαvισθή, ό άνθρωπος φθάνει στήv τελειότητα 
καί γίνεται δμοιος μέ τόv Χριστό η μέ τόv Βούδδα, δηλ. γίνεται 
πραγματικά lvaς άνθρωπος. Ή λέξη «άνθρωπος» παίρνει τότε τήv 
πραγματική της σημασία. Ό άνθρωπος τότε εlvαι τό 6v πού δέv {
χει έγώ. Σ' αύτόv δλοι οί περιορισμοί καί δλες οί ίδιότητες {χουν 
έξαφαvισθή)>. 

(Ό άνθρωπος καί τό έγώ) 

rr Ό άληθιvός σκοπός τής άτομικής ύπάρξεως εlvαι ή πραγματο
ποίηση τής έvότητας τώv πάντων, αύτής τής πραγματικότητος 
στήv όποία δέv ύπάρχει ή αίσθηση άvτικειμέvου καί ύποκειμέvου, 
ή αίσθηση τού «έσύ» καί τού «έγώ», στήv όποία δέv ύπάρχουv 
άvτιδράσεις, άλλά μόνον ή αίσθηση τού καθαρού Elvaι». 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1930) 
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<< Ό έγωϊσμός δtν έπιτρtπει τήν πραγματοποίηση τής άλήθειας. Γι' 
αύτό τό λόγο πρtπει ν' άποσπάσετε τή ρίζα τού έγωϊσμού, δηλ. 
τήν αίσθηση τού έγώ. 'Όσο περισσότερο μtνομε προσκολημένοι 
στό μερικό, στό έγώ, στό «δικό μοωJ κσί στό «δικό σοU)), τόσο 
περισσότερον πόνο, λύπη καί χάος δημιουργούμεJJ. 

(Δελτίον 'Αστέρος, 1931) 

'Άς τελειώσωμε αύτή τή μικρή μελtτη μt τήν {κφραση μιας 
έλπίδος, μέ τή διακήρυξη μιας πίστεως, πού δέν θά πρέπει νά 
θεωρηθή σάν έπιδίωξη τού καλώς έννουμtνου άπωτtρου συμφέ
ροντος, άφού μάλιστα, ό γράφων καί οί άναγιγνώσκοντες, δtν θά 
ύπάρχωμε βtβαια τότε, μt τίς σημερινές άνθρώπινες μορφές μας: 

Πιστεύομε πώς θά {λθη μιά μtρα, πού ό άνθοωπος -ό σημε
ρινός άγριος, άνελtητος, έγωπαθής άνθρωπος- θά πάψη νά ε!ναι 
προσκολλημένος στό άτομικό του συμφtρον, είτε πρόκειται γιά 
ύλικtς έπιδιώξεις, είτε γιά αύτοδοξασμό, φιλοδοξία if αύτοδιαφήμι
ση. 

Μόνον τότε ό σημερινός δtσμιος τών παθών του άνθρωπος 
θά άπελευθερωθή άπό τόν νόμο τής ζούγκλας -τόν νόμο τής έπι
κρατήσεως τού ίσχυροτtρου- καί θά εύημερήση. Μόνον τότε θά 
γίνη πραγματικός 'Άν θ ρ ω π ο ς, πού θά ζή άρμονικά μt τούς συ
νανθρώπους του, χωρίς νά ρίχνη τή σκιά του καί χωρίς νά στέκη 
έμπόδιο στήν έλεύθερη ροή τής παγκόσμιας Ζωής. 

·- . -· 

�--

�,-,, 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ 

<(0 Ίορδάνης έστράφη πρός τά όπίσω» 

'Ένα λεπτό γιά τήv Είρήvη, 
σt μιά παγκόσμια προσευχή 
έvώvοvται οί καρδιtς σt μία 
κάθε θρησκείας, χρώματος, φυλής 
σάv προανάκρουσμα μιας κοινωνίας Θεϊκής 
σ' αύτή τή σιωπηλή στιγμή 
πού ό άvτίλαλός της αίώvια θ' άvτηχεί 
ατά σύμπαντα σάv ύπερκόσμια ίαχή. 

Μυριόπvοη δtηση σιωπηλή 
ϋστατη άπόγvωσης κραυγή 
σ' lva λεπτό σιγή ίερή 
πού κατεβάζει τό Θεό ατή Γή. 

Κι είναι ή Παγκόσμια δtηση αύτή 
πού άvοίγει τού Ούραvού τίς Πύλες 
6ρθώvει φράγμα κραταιό 
μπρός ατό θανατηφόρο τό γκρεμό 
κι ή άvθρωπότητα στρtφεται πίσω 
σάv Ίορδάvης ποταμός 
στήv Θεία τήv άρχtτυπη Πηγή της. 

Ποιά δύναμη άvθρώπιvη μπορεί v' άvτισταθεί 
δταv άvθρώποι κι άγγελοι μαζί 
ψtλvouv τό ((έπί γής είρήvη)) 
κι :4ρχάγγελοι πάνω ατή γή 
πάλι σάv άλλοτε, σt μιά άχρονη στιγμή 
βροvτοφωvούσε άνθρωποι «ΣΤΗΤΕ)). 
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Ή Πομπή των Μεγάλων Έλευσινίων 

Άπό τόv Πρόεδρο τού Όμίλου 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Θά άκολουθήσωμε τήν φη
μισμένη 'Ιερά 'Οδό, τήν όποfα, 
γιά πολλούς αlώνες, χρησιμο
ποιούσε ή 'Ιερά Πομπή των 
Μεγάλων 'Ελευσινίων, πού ξε
κινούσε τό πρωί άπό τό «Ά
στυ», γιά νά φτάσει τό σούρου
πο στήν 'Ελευσίνα. Κι' έμείς, ol 
φίλοι της άρχαίας έποχης, σέ 
άνάμvηση έκείνης της Πομπής, 
άκολουθούμε τά ίχνη της πο
ρείας της, όχι βέβαια πεζή, άλ
λά σταματώντας, δπως τότε, 
στά ίδια σημεία τού δρόμου 
πού στάθμευε κι· έκείνη. 

Ή Πομπή αύτή γινόταν πρός 
τά τέλη Σεπτεμβρίου, στίς 20 
Βοηδρομιώνος, πού ηταν κοντά 
στήν φθινοπωρινή 'Ισημερία. 

Ή Πομπή γινόταν μέ τήν εύ
καιρία της τελέσεως στήν 
'Ελευσίνα των Μεγάλων 'Ελευ
σινίων, πού ηταν μιά τελετή, 
στήν όποία �παιρvαν μέρος ol 
"Αρχοντες των 'Αθηνών καί της 

Έλευσίνος, ol Μύσται καί πλή

θος κόσμου. 
'Όπως εΤvαι γνωστό, έκτός 

άπό τά Μεγάλα 'Ελευσίνια, έτε
λούντο στάς 'Αθήνας καί τά Μι-

κρά 'Ελευσίνια, μιά λαμπρή 
έορτή πού συνέπιπτε μέ τήν 
Έσρινή 'Ισημερία κατά τόν μή
να Άνθεστηριώνα καί γινόταν 
στίς 'Άγραις, δπου ύπηρχε ναός 
της Δήμητρας. 'Υπάρχουν έν
δείξεις δτι ol 'Άγραις ηταν κον
τά στόν 'Ιλισό, μεταξύ Παναθη
ναϊκού Σταδίου καί τού ναού 
τού 'Ολυμπίου Διός. 

Τά μικρά 'Ελευσίνια άποτε
λούσαν τό πρώτο βήμα πού 
όδηγούσε στήν κύρια μύηση ή 
όποία, γινόταν στήν 'Ελευσίνα, 
όν βέβαια τό 'Ιερατείο tκριvε 
κατάλληλο τόν ύποψήφιο. 

'Αφού λοιπόν ol μέλλοντες 
νά μυηθούν �διναν τόν δρκο νά 
τηρήσουν άπόλυτο σιγή γιά δ,τι 
θά άκουγαν καf θά �βλεπαν, 
δεχόντουσαν μιά προπαρα
σκευαστική διδασκαλία, πού η
ταν άπαραfτητη, γιά νά κατα
νοήσουν άργότερα έκείνα τά 
όποία θά τούς άποκάλυπταν με
τά ένάμιση χρόνο στά Μεγάλα 
'Ελευσίνια. 

Τά Μεγάλα 'Ελευσίνια ηταν 
μιά σειρά έορτών πού διαρκού
σαν έννέα ήμέρες, άπό τfς 1 5 
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μέχρι καί τίς 23 Βοηδρομιώνος. 
Στίς 14 τού μηνός, ol 'Ιερείς 
τής Έλευσίνος έπαιρναν άπό τό 
'Ανάκτορο, τό Μέγαρο στήν 
'Ελευσίνα, τό ξόανο, τό ξύλινο 

άγαλμα τού Θεού Ίάκχου, τά 

Ιερά σκεύη καί άλλα άvτικείμε

να, τά έφερναν μέ πομπή στήν 
'Αθήνα καί τά άπέθεταν στό 
'Ελευσίνιο, tνα Ιερό πού βρι
σκόταν στό χώρο τής 'Αρχαίας 
'Αγοράς. Ό Ίακχος ήταν μυστι
κή θεότης τής Έλευσίνος, γιός 
τής Δήμητρας η τής Κόρης καί 
άποτελούσε τό κεντρικό θέμα 
τής Πομπής. 

Τήν έπομένη, 1 5 Βοηδρο
μιώνος, άρχιζε ό έορτασμός καί 
ξέρουμε πώς τήν ήμέρα αύτήν 
τήν έλεγαν «άγιρμό». Τό πρωί ό 
"Αρχων Βασιλεύς τών 'Αθηνών, 
συνοδευόμενος άπό τέσσερις 
'Επιμελητές τών Μυστηρίων, 
άπό τούς όποίους ol δύο ήσαν 
'Αθηναίοι καί ol άλλοι δύο άνη
καν στό Ίερό τής Έλευσίνος, ό 
Κήρυξ καί ό Εύμολπίδης, κα
λούσε έκείνους πού εΤχαν προ
κριθεί νά μυηθούν, μέσα στήν 
Ποικίλη Στοά. Αύτή ήταν tνα 
όλομάρμαρο καί μεγαλόπρεπο 
κτίριο στό χώρο τής 'Αγοράς, 
τό όποίο δυστυχώς δέν ύπάρχει 
πιά, γιατί καταστράφηκε συθέ
μελα κατά τήν κατασκευή τής 
γραμμής τού 'Ηλεκτρικού Σιδη
ροδρόμου 'Αθηνών - Πειραιώς. 

Στήν Ποικίλη Στοά γινόταν ή 
«Πρόρρησις» ή «Προαγόρευ
σις» άπό τόν Ίεροφάvτην καf 
τόν Δαδούχο διά τού Κήρυκος. 

Τά τρία αύτά όνόματα ήταν τί

τλοι πού κατείχαν δσοι ήταν 

στίς ψηλότερες βαθμίδες τής 

πνευματικής Ιεραρχίας τού θε

σμού τών 'Ελευσινίων Μυστη

ρίων. 
Ή «Πρόρρησις» η «προαγό

ρευσις», περιείχε συστάσεις 

πρός έκείνους πού έπρόκειτο 

νά μυηθούν, δπως π.χ. νά μήν 

μυηθούν έάν δέν ήσαν «καθα

ροί στά χέρια καί στήν καρδιά». 

Συγχρόνως γινόταν σ· αύτούς 

μιά ύπόμνηση, δτι στούς άσε

βείς, έκτός άπό τήν τιμωρία 

πού θά τούς έπέβαλλε ή Πολι

τεία, μέ τούς εtδικούς νόμους 

πού εΤχε θεσπίσει γιά τήν προ

στασία τού θεσμού τών μυστη

ρίων, θά τούς έπληπε καί ή 
όργή τών θεών. 

Βασικές προϋποθέσεις γιά 

τήν μύηση, ήταν νά μήν έχει 

σκοτώσει ό ύποψήφιος τή μη

τέρα του, δηλαδή νά μήν εΤναι 
<<μητραλοίας» καf νά μήν εΤναι 
δούλος. Καf διερωτάται κανείς: 
μήπως ή άπαγόρευση αύτή, 
έκτός άπό τόν τυπικό της χαρα
κτήρα εΤχε καf κάποια άλλη έν
νοια; μήπως ή <ψnτέρα» συμ
βόλιζε τή Μητέρα-Φύση πρός 
τήν όποία δέν πρέπει ν' άσεβεί 
ό άνθρωπος; Μήπως ή δουλεία 
άναφερόταν περισσότερο σ 
έκείνους πού ήταν δούλοι τών 
παθών τους, τού έγωϊσμού, τής 
κακίας, τής μισαλλοδοξίας πού 
θά γινόντουσαν ούσιαστικά έμ
πόδια στήν πρόοδον τού μυη
μένου; 

.. 
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Τίς έπόμενες μέρες, 1 6 μέ
χρι καί 1 9 Βοηδρομιώνος, έγί
νοντο στό "Αστυ διάφορες τε
λετές καί στίς 20 λάμβανε χώ
ραν ή μεγάλη καί Ιερή πομπή 
πρός τήν 'Ελευσίνα. 

Τήν �βδομη μέρα, 21 Βοη
δρομιώνος, ή πομπή μαζί μέ 
τούς μυηθέντες έπέστρεφε καί 
πάλι στάς 'Αθήνας. 

Καί τέλος στίς 22 καί 23 τού 
rδιου μήνα, ol μύστες έκαναν 
διάφορες έορτές στό "Αστυ. 
Αύτές εΤναι, σέ συντομία, ol 
έορτές τών Μεγάλων 'Ελευσι
νίων. Δυστυχώς, δέν έχει δια
σωθεί κανένα άρχαίο κείμενο 
μέ τήν περιγραφή τών έορτών 
αύτών, λόγω τού δρκου της 
έχεμυθείας πού έδέσμευε δ
λους δσους έλάμβαναν μέρα� 
παρά μόνον όποσπάσματα όρ
χαίων συγγραφέων, τού Παυ
σανία καί Ιδίως Πατέρων της 
'Εκκλησίας ol όποίοι τfς όναφέ
ρουν κυρίως γιά νά τfς κακολο
γήσουν. 

Τά όποσπάσματα αύτά πού 
τά συνεκέντρωσαν τούς τελευ
ταίους δύο αlώνες 'Έλληνες καί 
ξένοι έρευνητές καί λάτρεις της 
άρχαίας έκείνης έποχης, στάθη
καν σάν βοήθημα γιά τήν όπα
κατάσταση μιας σχετικής περι
γραφής της Πομπής καί τού πα
νηγυρισμού τών Μεγάλων 
'Ελευσινίων. 

Πρίν δμως όναφερθούμε 
στήν Ίερά Πομπή, θά πρέπει 

νά μιλήσουμε γιά τήν 'Ελευσίνα 
σάν μυστηριακό κέντρο. 

Ή 'Ελευσίνα ήταν στήν όρ
χαιότητα τό έπισημότερο καί Ιε
ρότατο τέμενος της λατρείας 
τών · Ελλήνων, στό όποίο έπί 
εϊκοσι αίώνες έρχόντουσαν νά 
μυηθούν 'Έλληνες. γιά νά τύ
χουν τών εύεργετημάτων πού 
παρείχε σ' αύτούς ή μύηση. 

Τά Μυστήρια της 'Ελευσίνας, 
δπως άλλωστε καί δλα τά Μυ
στηριακά Κέντρα της ένδοξης 
καί φωτεινής έκείνης έποχης, έ
κλεισαν τίς πύλες τους, δταν ή 
κακία, ή τύφλωση καί ό φανατι
σμός τών άνθρώπων δέν τούς 
έπέτρεπαν νά συνεχίσουν τήν 
πνευματική τους όποστολή. 

Πρίν δμως περιγράψουμε 
τήν Πομπή σάς προτείνω νά 
προσπαθήσουμε νά μπούμε 
στό πνεύμα έκείνης της έποχης, 
τότε πού ol άνθρωποι φανέρω
ναν όβίαστα, μαζί μέ τόν βαθύ 
τους σεβασμό στά θεία, τόν 
πηγαίο τους ένθουσιασμό. 

Στίς πάνδημες αύτές τελετές, 
δλοι έκδήλωναν έλεύθερα τή 
λατρεία τους στό εύγενές, τό 
ώραίο καί τή χαρά της ζωής. 

Άπό τότε δμως ή κατάσταση 
όλλαξε. Γιατί ή έποχή μας δέν 
εΤναι μόνο δτι όπέχει χρονικά 
όπό τfς Ιεροτελεστίες έκείνες, 
όλλά διαφέρει όπό αύτές κυ
ρίως συναισθηματικά. Αύτό 
όφείλεται στό δτι ό άνθρωπος, 
στούς αlώνες πού πέρασαν, 
όπομακρύνθηκε όπό τή φυσική 
ζωή καf έτσι ol όντιλήψεις του 
έχουν ύποστεί καί αύτές τό τί
μημα της όσεβείας του πρός τή 
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φύση. Γι' αυτο δυσκολευόμα
στε τώρα νά συλλάβουμε τό 
πραγματικό νόημα της Πομπης. 
Έάν δμως δέν μπορούμε νά 
πλησιάσουμε τό νόημα αύτό, ας 
περιβάλλουμε τουλάχιστον μέ 
σεβασμό τήν άρχαία λατρεία, 
άπομακρύνοντας άπό τή σκέψη 
μας κάθε ποταπό χαρακτηρι
σμό, πού, άνθρωποι άμαθε� 
καί κακόβουλοι, έχουν διαδόσει 
εlς βάρος της άρχαίας Έλληνι
κης έποχης, μέ σκοπό νά σπι
λώσουν τόν πνευματικό πολιτι
σμό πού άνθισε τά χρόνια έκεi
να, στόν εύλογημένο αύτόν τό
πο. 

'Ακολουθώντας λοιπόν τά ί
χνη της 'Ιερός Πομπης, ας κά
νουμε τήν πρώτη μας στάση 
στό χώρο της άρχαίας 'Αγοράς 
πού τότε, δηλ. άπό τό 800 π.Χ. 
μέχρι τό 400 μ.Χ. συνεκέντρω
νε τή ζωή τού Άστεως, της πό
λεως της Πc.λλάδος 'Αθηνάς. 
Διοίκηση, 'Εμπόριο, Δικαιοσύ
νη, Λατρεία, Φιλοσοφία, δλα 
αύτά εΤχαν τήν �δρα τους στήν 
'Αγορά. 'Ένα πλήθος άπό μεγα
λόπρεπα, μαρμάρινα κτίρια καί 
περίλαμπρούς ναούς στόλιζαν 
τόν χώρο αύτόν, πού ηταν ή 
καρδιά τών 'Αθηνών τό διοικη
τικό, οίκονομικό καί πνευματικό 
της κέντρο. 

Έδώ βρισκόταν καί τό 
'Ελευσίνιο, �νας δωρικός ναός 
άφιερωμένος στήν λατρεία της 
Δήμητρας καί Κόρης ή Περσε
φόνης. Σήμερα σώζονται μόνο 
ol βάσεις τού ναού, οί κρηπί-

δες. · Η θέση του ηταν λίγο πιό 

δεξιά άπό τήν πρόσοψη της 
Στοάς τού Άπάλου. Βρισκόταν 
στό όκρο τού φημισμένου δρό
μου, πού διέσχιζε διαγωνίως 
τήν 'Αγορά, τόν όποiον άκολου
θούσε κάθε τέσσερα χρόνια ή 
Πομπή τών Παναθηναίων. "Αρ
χιζε άπό τό Δίπυλο στόν Κερα
μεικό, περνούσε μπρός άπό τό 
'Ελευσίνιο καί μετά άνέβαινε 
άνηφορικά πρός τήν 'Ακρόπολη. 

Ή Δήμητρα καί ή Κόρη ηταν 
'Ελευσίνιες θεότητες στίς 
όποϊες ol 'Αθηναίοι εΤχαν άφιε
ρώσει πολλούς ναούς, Ιερά καί 
βωμούς κατά μήκος της 'Ιερός 
Όδού. 'Ίχνη μερικών μνημείων 
άπό αύτά θά συναντήσουμε 
στήν διαδρομή μας πρός τήν 
'Ελευσίνα. 

Ή θεά Δήμητρα, ή όποία 
συχνά άναφέρεται ώς Δή
μήτηρ, ηταν κόρη τού Κρόνου 
καί της Ρέας, πού βασίλευαν 
στόν Ούρανό πρί_ν πάρουν τήν 
έξουσία ό Ζεύς καί ή "Ηρα. 

1

Η
ταν ή θεότης πού έπροστάτευε 
τή Γεωργία καί Ιδιαίτερα τό 
στάρι καί τούς σπόρους, μέ 
τούς όποίους τρέφονται ol άν
θρωποι καί γι' αύτό έθεωρεiτο 
θεότης άγαθοεργός. 1

Ηταν έκεί
νη πού φρόντιζε σάν μάνα γιά 
τή διατροφή τών παιδιών της, 
τών άνθρώπων. Κατά τόν 'Ισο
κράτη, ή Δήμητρα έδίδαξε 
στούς άνθρώπους τή σπορά καί 
τή συγκομιδή τού σίτου «διά τό 
μή θηριωδώς ζεiν» δηλ. γιά νά 
μήν τρέφονται μέ σάρκες δπως 
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τά θηρία. 'Από αύτές τίς Ιδιότη
τες της θεός, μπορούμε vά έρ
μηνεύσουμε τήν έτυμολογία 
τού όνόματός τη� όν παραβά
λουμε τό Δή-μήτηρ μέ τό Γη
μήτηρ, καί νά καταλάβουμε, 
γιατί τούς διάφορους σπόρους 
τούς όνομάζουμε δημητριακά. 
Ή Δήμητρα κρύβει όσφαλώς 1!

vav βαθύτατο συμβολισμό γιά 
τόν όποίο, κατά δύναμιν, θά μι
λήσουμε στό Τελεστήριο, δταv 
έξετάσουμε τόν 'Ελευσίνιο μύ
θο της Δήμητρας καί της Κό
ρης. 

"Ας ξαναγυρίσουμε δμως τώ
ρα σέ δσα λέγαμε γιά τό 'Ελευ
σίνιο, τό όποίο μαζί μέ τόν 
Παρθενώνα καί τόν ναό τού 
'Ηφαίστου, τόν γνωστόν ώς 
Θησείον, όποτελούσε 1!va όπό 
τά έορταστικότερα «τών έν "Α
στυ 'Ιερών». Τό 'Ελευσίνιο εΙχε 
πολλαπλούς σκοπούς, όλλά 
έχρησιμοποιείτο κυρίως σάν 
άφετηρία της Ίερδς Πομπής 
πού ξεκινούσε στίς 20 Βοηδρο
μιώνος γιά τήν 'Ελευσίνα, όφού 
ol Ιερείς έπαιρναν πίσω τά Ιερά 
σκεύη καf όvτικεfμενα γιά νά τά 
μεταφέρουν καί πάλι στό Μέ
γαρο. 

'Ακολουθώντας τήν όδό τών 
Παναθηναίων, έφταναν στό 
Πομπείο, 1!va κτίριο μεγάλων 
διαστάσεων, περίπου 50 έπί 37 
μέτρα, πού ηταν κοντά στό Δί
πυλο, στόν Κεραμεικό. Στό 
Πομπείο γινόταν, ή προετοιμα
σία τόσο της Πομπής τών Με
γάλων 'Ελευσινίων δσο καί 

έκείνης τών Παναθηναίων. 
'Εκεί γινόταν καί ό σχηματισμός 
της φάλαγγας καί όπό έκεί ξεκι
νούσε ή Πομπή, γιά νά περάσει 
τά δρια τού 'Άστεως καί v' όκο
λουθήσει τήν 'Ιερά Όδό. 

Πολύ κοντά στό Πομπείον η
ταν ναός της Δήμητρας καί φαί
νεται πώς καί αύτός θά έπαιζε 
κάποιο σημαντικό ρόλο στήν 
πανηγυρική όναχώρηση έπ1σή
μων καί πανηγυριστών. 
. Τό Δίπυλο ηταν ή κυριώτερη 
όπό τίς δεκατέσσερις πύλες 
τών 8 χιλιομέτρων μήκους τει
χών πού περιέβαλαν τό 'Άστυ 
τόν 5ο μέχρι καί τά μέσα τού 
4ου αίώνος, κλείνοντας μέ αύτά 
μιά πόλη μέ έκταση 2150 
στρεμμάτων. Τήν όνομασία του 
τό Δίπυλο τήν όφειλε στό δτι 
έκεί ύπηρχε μιά δίδυμη πύλη. 
'Αριστερότερα όπό αύτήν καί 
σέ μικρή όπόσταση ηταν μιά 
τρίτη, πού λεγόταν 'Ιερή Π ύ
λη». Αύτή έμενε πάντοτε κλει
στή καί τήν όνοιγαν μόνο δύο 
φορές τό χρόνο, στίς 14 καί 
στίς 20 Βοηδρομιώνος, τήν μιά 
γιά νά μπεί στό "Αστι• ή Πομπή 
πού έρχόταν όπό τήν 'Ελευσί
να, καί τήν όλλη γιά νά περάσει 
δταν θά έπέστρεφε πάλι έκεί. 
Δίπλα στήν 'Ιερή Πύλη κυλού
σε ό 'Ηριδανός, 1!va ποταμάκι 
πού έπήγαζε όπό τόν Λυκαβητ
τό. 

Δίπυλο καf Πομπείο ηταν 
στήν περιοχή τού Κεραμεικού ή 
μάλλον πιό σωστά τού Δήμου 
τού Κεραμικού, δπου κατοι-
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καύσε ή Άκαμαντίδα φυλή, μία 
άπό τίς δέκα φυλές, στίς όποίες 
ό Θησεύς έχώρισε τούς κατοί
κους της Άπικής. Τό όνομά 
του ό Κεραμεικός, τό πήρε άπό 
τά κεραμουργεία πού ύπηρχαν 
σ' αύτό τό μέρος άπό τό 1200 
π.Χ. 'Αργότερα γύρω στό 800 
π. Χ. fνα τμήμα της περιοχής 
χρησιμοποιήθηκε σάν τό έπίση
μο νεκροταφείο τού "Αστεως. 
Καί μετά άπό 1 00 χρόνια, έθα
βαν στίς πλευρές τών δρόμων 
του τούς διακεκριμένους νε
κρούς, τούς «έπιφανείς», δπως 
τό ϊδιο έγινε στά μετέπείτα 
χρόνια στήν 'Ιερά 'Οδό, στό 
Δημόσιο Σήμα (στόν δρόμο 
πρός τήν 'Ακαδημία τού Πλά
τωνος) καί στή Λεωφόρο τών 
Τάφων (στό δρόμο πρός τόν 
Πειραιά). 

Θαυμάσια γλυπτά καί άνά
γλυφα, έξαίρετα άγάλματα καί 
ώραιότατες tπιτύμβιες πλάκες 
βρέθηκαν τυχαία τό 1863, δ
ταν διάνοιξαν σ' αύτή άκριβώς 
τή θέση τήν όδό Πειραιώς. 

Στό νεκροταφείο τού Κερα
μεικού, πού έκτείνεται έξω άπό 
τά τείχη της πόλεως, γιατί τήν 
άρχαία έκείνη έποχή δέν έπέ
τρεπαν τήν ταφή μέσα σέ πό
λεις, ύπάρχουν έπισημότατοι 
τάφοι, δπως τού Θρασυβούλου, 
τού Σόλωνος, τού Περικλή καί 
άλλων διασήμων άνδρών της 
άρχαιότητος. ΟΙ τάφοι αύτοί, 
έχαρακτηρίζοντο ώς «ένδοξότα
τοι» γιατί σ αύτούς ένταφιά
ζοντο καί «ol πεσόντες έν πο-

λέμψ». 'Εκεί έκφωνήθηκαν ol 
έπίσημοι έπιτάφιοι λόγοι, τά λε
γόμενα «έπιτάφια», δπως γιά 
τόν Περικλή, τόν όποίο άναφέ
ρει ό Θουκιδίδης καί άλλων ση
μαντικών ρητόρων, δπως τού 
Λυσίου, τού Δημοσθένη, τού 
'Υπερείδου καί άλλων. 

Άπό τήν 'Ιερά Πύλη περνού
σε ή Πομπή γιά νά πάει στήν 
'Ελευσίνα άκολουθώντας τήν 
'Ιερά 'Οδό. 

Φαίνεται πώς τά ϊχνη της 
δέν χάθηκαν έντελώς. Βέβαια 
μέ τήν πάροδο τόσων αlώνων 
ϊσως ή θέση της νά έχει μετα
τοπιστεί λίγο, άλλά σώζονται 
άκόμη μερικά σταθερά καί άμε
τάβλητα κύρια σημεία της. 

Βγαίνοντας ή Πομπή άπό τήν 
'Ιερά Πύλη, πορευόταν σέ σχη
ματισμό φάλαγγας πού εΤχε σάν 
κύρια χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τή λαμπρότητα καί τή 
μεγαλοπρέπεια, άλλά καί τήν 
τάξη καί τήν κατάνυξη. Αύτό 
όφειλόταν στόν βαθύτατο σε
βασμό τών πανηγυριστών στήν 
έορτή τών Μεγάλων 'Ελευσι
νίων. 'Επικρατούσε μιά διάθεση 
εύσέβειας, άνάλογη μέ τήν 
Πομπή τών Παναθηναίων πού 
γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια 
πρός τιμή της πολιούχου θεός 
'Αθηνάς. Καί πρέπει νά θυμη
θούμε δτι δταν έτελούντο τά 
Παναθήναια ή τά 'Ελευσίνια ή 
τά Διονύσια, ol φυλακισμένοι 
άπελύοντο προσωρινά άπό τό 
δεσμωτήριο, σταματούσαν ol 
θανατικές έκτελέσεις καί δέν 
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έπιτρεπόταν ή κατάσχεση της 
περιουσίας κανενός. Άλλά καί 
στούς δούλους έδιναν πλήρη 
έλευθερία τίς μέρες τών έορ
τών. Μόνον δταν τελείωναν οΓ 
πανηγυρισμοί, ol τοξότες πού 
ήταν συνήθως ξένοι μισθοφό
ροι, τριγύριζαν τήν πύλη καί 
διακήρυταν «θύραζε Κάρες», 
«θύραζε Κάρες», δηλ. στό σπίτι 
σας Κάρες, γιατί ol περισσότε
ροι δούλοι καταγόντουσαν άπό 
τήν Καρία, πού ήταν μιά περιο
χή της νοτιο-δυτικης Μικράς 
'Ασίας. 

Στήν 'Ιερά Πομπή τών Με
γάλων 'Ελευσινίων, έπικεφαλης 
ηταν ό 'Αθηναίος "Αρχων Βασι
λεύς καί μετά άπ' αύτόν ό εfδι
κός Ιερεύς, ό λεγόμενος «Ίακ
χαγωγός». Αύτός κρατούσε τό 
ξόανο τού θεού Ίάκχου ό 
όποίος ηταν τό τιμώμενο πρό
σωπο καί πού στήν έξέλιξη της 
Ιεροτελεστίας μετεμορφούτο 
στό Θεό Διόνυσο. Τό ξόανο η
ταν στολισμένο μέ άνθη καί 
στεφανωμένο μέ κλαδιά μυρ
τιάς. Τούς άκολουθούσαν, ό 'Ιε
ροφάντης, ό 'Ιερός Κήρυξ, ό 
Δαδούχος καί άλλοι άξιωματού
χοι τού 'Ιερατείου. Πιό πίσω 
έρχόντουσαν ol άνώτατοι "Αρ
χοντες τών 'Αθηνών καί της 
'Ελευσίνας, μετά ol Μύστες, 
στεφανωμένοι μέ μυρτιές, κρα

τώντας στά χέρια τους Ιερά 
σκεύη, σύμβολα καί άντικείμε
να, στή συνέχεια άκολουθού
σαν ol μέλλοντες νά μυηθούν, 
ol θεωροί, δηλ. ol άντιπρόσω-

ποι άλλων 'Ελληνικών πόλεων, 
ol έφηβοι, άλλοι έφιπποι καί άλ
λοι πεζή καί μετά ol ένοπλοι. 

Φαίνεται πώς τό θέαμα τών 
τοξοτών, τών άκοντιστών, τών 
λογχοφόρων, τών ψιλών καί 
τών όπλιτών ήταν έντυπωσια
κό. Φορούσαν τίς άστραφτερές 
χάλκινες πανοπλίες τους δηλ. 
τό κράνος, τήν άσπίδα, τό δό
ρυ, τήν σπάθη τά όποία μέ τό 
βάδισμα καμπανίζανε άρμονικά. 
Στή συνέχεια ήταν ή φάλαγξ 
τών Ιππέων όκολουθουμένη 
άπό �να πλήθος κόσμου κάθε 
ήλικίας καί φύλου, στολισμένο 
καί αύτό μέ μυρτιές, πού έψαλ
λε ϋμνους καί άνέκραζε χαρού
μενες έπιφωνήσεις. Μακρύτερα 
έρχόντουσαν δμαξες φορτωμέ
νες μέ τρόφιμα, μέ ρουχισμό 
καί μέ κάθε λογής είδη πού η
ταν άναγκαία στούς πανηγυρι
στές. Καί ή πομπή έκλεινε μέ 
Ιππήλατα δρματα. 

'Όσοι έχουν εύτυχήσει νά 
δούν καί νά προσέξουν τά άνά
γλυφα της ζωοφόρου τού Παρ
θενώνος, πού φυλάγονται, τά 
περισσότερα ξενητεμένα, στό 
Βρεταννικό Μουσείο στό Λον
δίνο καί λιγοστά στό Μουσείο 
της 'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών, 
θά βοηθηθούν άπό τήν άναπα
ράσταση σ' αύτά της Πομπής 
τών Παναθηναίων, νά πλάσ
σουν μέ τή φαντασία τους τήν 
μεγαλοπρέπεια της Πομπής πού 
περιγράψαμε. 

'Ακολουθώντας τήν 'Ιερά 
Όδό, θά σταματήσουμε γιά λί-
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γο κοντά ατό Βοταν,κό Κηπο, 
ατό έκκλησάκι τού 'Αγίου 
Σάββα. Στήν πρόσοψη του έχει 
πλούσια διακόσμηση άπό μαρ
μάρινα άρχιτεκτονικά μέλη πού 
άνηκαν, σέ Ιερά της Δήμητρας 
καί της Κόρης, τά όποία βρι
σκόντουσαν σ' αύτό άκριβώς 
τό μέρος. Ό Παυσανίας ατά 
«Άπικά» του μός πληροφορεί 
δτι ατό σημείο αύτό, έκτός άπό 
τά 'Ιερά ήταν καί �νας βωμός 
τού Ζεφύρου. 

'Αναφέρει καί �vav μύθο 
πού άκουσε στήν περιήγησή 
του: Σέ �να φτωχοκαλυβάκι έ
μενε ό Φύταλος καf �να βροχε
ρό βράδυ φιλοξένησε χωρίς νά 
ξέρει ποιά εΤναι τή θεά Δήμη
τρα! Καί ή θεά γιά ν' άνταπο
δόσει ατόν Φύταλο τή φιλοξε
νία αύτή, τού χάρισε τή ρίζα 
μιός συκιάς, τή πρώτη ρίζα πού 
φύτρωσε ατή γη. Ό Παυσανίας 
βεβαιώνει ΟΤ' εΤδε τήν συκιά 
αύτήν πλάϊ ατά Ιερά, κοντά σέ 
�να πηγάδι. 

Στή θέση αύτή σταματούσε 
ή 'Ιερά Πομπή καf ένώ ol Μύ
στες έψελναν ϋμνους άφιερω
μένους στήν Δήμητρα καί τήν 
Κόρη, ol πανηγυριστές έπεκα
λούντο τό Θεό μέ άναφωνήσεις 
«Ίώ "Ιακχε», «Ίώ 1ακχε». 

Προχωρώντας φτάνουμε ατό 
σημείο πού ή 'Ιερά Όδός δια
σταυρώνει τόν Κηφισό. Ό Κη
φισός, ό 'Ιλισός καί ό 'Ηριδανός 
ήταν τρία μικρά ποτάμια πού τά 
νερά τους κυλούσαν όλόκληρο 
τό χρόνο καf δρόσιζαν τούς 

θερμούς μήνες τού καλοκαιριού 
τήν Άπική γη. Στήν τοποθεσία 
λοιπόν αύτή, ύπηρχε μιά στενή 
μαρμάρινη γέφυρα, ή όποfα έ
χει συνδεθεί μέ τήν Ιστορία της 
Πομπής, γιατί έδώ γινόντουσαν 
ol γνωστοί «γεφυρισμοί», δταν 
ή άκολουθία γύριζε στίς 21 
Βοηδρομιώνος στάς 'Αθήνας. 
Στή γέφυρα αύτή, κα_θώς έπέ
στρεφαν ol πανηγυριστές ατό . 
'Άστυ, τούς περίμεναν ol 'Αθη
ναίοι έκείνοι πού γιά κάποιο 
άτομικό τους λόγο δέν εΤχαν 
πεζοπορήσει τήν προηγούμενη 
μέρα μέχρι τήν 'Ελευσίνα καί 
τούς έσκωπταν, λοιδωροϋσαν 
καί έσατύριζαν. Καί ο1 πανηγυ
ριστές μέ τή σειρά τους, άντα
ποδίδανε τά άστεία καί τά πει
ράγματα, χωρίς κακία ι'\ πρόθε
ση προσβολής. Αύτή ή χαρού
μενη διάθεση ήταν χαρακτηρι
στική στίς τελετές καί έορτές 
της έλληνικης άρχαιότητος. ΕΙ
δικά στήν περίπτωση της Πομ
πής αύτης, ήταν κάτι τό άπαραί
τητο γιά νά έλατωθεί ή βαθειά 
συγκίνηση πού εΤχε έπηρεάσει 
τούς προσκυνητές άπό τίς άπο
καλύψεις τών μυήσεων ατό Τε
λεστήριο της Έλευσίνος. 

Περνώντας τόν Κηφισό, 
ύπάρχει ατή δεξιά πλευρά τού 
δρόμου �να έκκλησάκι, ό 'Άγιος 
Γεώργιος, πού εΤναι κτισμένο 
μέ ύλικά πού προέρχονται κυ
ρίως άπό ταφικά μνημεία της 
'Ιερός Όδού. 

Περιγραφές γιά τήν Ίερά 
Όδό, παρουσιάζουν μία εlκόνα, 
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σύμφωνα μέ τήν όποία, άριστε
ρά καί δεξιά καί σέ δλο τό μή
κος της, άπό τό Δίπυλο μέχρι 
τήν Έλευσ'iνα ύπηρχαν βωμοί, 
Ιερά, άναθηματικές στήλες καί 
πλούσια διακοσμημένοι μαρμά
ρινοι τάφοι. 

Ό Παυσανίας στά «Άπικά» 
του άναφέρει μνημε'iα πού 
έσώθηκαν μέχρι τών ήμερων 
του δπως τοϋ Άνθεμόκριτου, 
τοϋ Μολοποϋ, τοϋ μάντη Σκί
ρου, τοϋ Κηφισοδόπου, τοϋ 
'Ηλιοδώρου, τοϋ Θεμιστοκλή, 
πού ηταν τρίτος άπόγονος τοϋ 
ναυμάχου της Σαλαμ'iνος, τοϋ 
ηρωα Λακία, τοϋ Νικοκλη άπό 
τόν Τάραντα, τοϋ Θεοδώρου, 
της Μνησιμάχης. Άλλά τά όνό
ματα ήρώων καί διασήμων άν
δρών πού άναφέρει εΤναι πολλά 
καί γι' αύτό περιοριζόμεθα μό
νον σ· αύτά. 

Τί έμεινε άπό δλον αύτόν τό 
θησαυρό τών καλλιτεχνημάτων; 
Τήν άπάντηση τή βρίσκουμε 
στό «'Ημερολόγιο Έργου» τοϋ 
Δημήτρη Γρ. Καμπούρογλου, 
μέσα στό όποιο έσημείωνε κά
θε λεπτομέρεια τών άνασκαφι
κών του εύρημάτων, δταν ήταν 
"Εφορος 'Αρχαιοτήτων Άπικης. 
Τό 1918 πού έρευνοϋσε τά r
χνη της 'Ιερός Όδοϋ, σάν έ
φτασε στόν άνήφορο πού περ
νάει κάτω άπό τό λόφο τοϋ 
Προφήτη 'Ηλία, άφησε τό δρό
μο καί άνέβηκε στό έκκλησάκι. 
Έκε'i άντάμωσε �ναν γέρο σέ 
μιά άθλια κατάσταση. Ήταν ρυ
παρός καί ρεκένδυτος. Ζοϋσε 

άποτραβηγμένος άπό τά έγκό
σμια καί άν ζοϋσε άκόμη, αύτό 
τό χρωστοϋσε σέ μερικούς γεί
τονες τοϋ λόφου πού τοϋ έ
φερναν καμιά φορά τ' άποφά
για τους. ΕΤχε βρει έκε'i έπάνω 
μιά μαρμάρινη πλάκα, ποιός ξέ
ρει ποιανοϋ άρχαίου μνημείου, 
πάνω στήν όποία εΤχε χαράξει 
μέ �να σιδερένιο έργαλε'iο �να 
σταυρό καί έπιχειροϋσε νά 
γράψει τά άτομικά του στοιχε'iα. 
«Αύτό εΤναι ή πλάκα τοϋ τάφου 

· μου» εΤπε στόν Καμπούρογλου.
«Θές νά κάνω μιά καί γιά σέ
να;» Ό γέρος παρά τήν φαινο
μενική του έξόντληση εΤχε όρε
ξη γιά κουβέντα. Διηγήθηκε
στόν έπισκέπτη του πολλά καί 
διάφορα άπ' δσα θυμόταν στον

μετά τά μέσα τοϋ περασμένου

αfώνα, πρωτοηρθε στόν Προ

φήτη Ήλία. Τοϋ εΤπε δμως καί

τό έξης σημαντικό, πού έχει

σχέση μέ τό θέμα μας. Κάτω,

στή ρίζα τοϋ λόφου, ύπηρχε

παλιά �να άσβεστοκάμινο, πού

λειτουργοϋσε χρησιμοποιών
τας, όντί γιά πέτρες κομμάτια
άπό μάρμαρο άρχαίων όγαλμά

των. Τοϋ τά έφερναν μέ πλη

ρωμή όγρότες όπό τή γύρω πε

ριοχή, τά όποια τά βρίσκανε

χωμένα μέσα στά χωράφια

τους, καθώς όργώνανε τή γη.

Καί έπειδή ό τεμαχισμός τοϋ

κορμοϋ τών όγαλμάτων ήταν

δύσκολη δουλειά, ό Ιδιοκτήτης

τοϋ όσβεστοκάμινου τροφοδο

τοϋσε τό καμίνι του μόνο μέ

κομμάτια, όπό χέρια, πόδια, καί
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κεφάλια πού έσπαζε άπό αύτά 
καί τούς κορμούς τούς πετοϋσε 
έκεί κοντά. Αύτό έκανε μεγάλη 
έντύπωση στόν Καμπούρογλου, 
καί δταν κατέβηκε άπό τόν 
Προφήτη 'Ηλία έβαλε τούς έρ
γάτες τοϋ συνεργείου του νά 
σκάψουν στό μέρος πού τοϋ 
ύπέδειξε ό γέρος. Πράγματι 
βρηκε έκεί έναν σωρό άπό 
κορμούς άκρωτηριασμένων 
μαρμάρινων άγαλμάτων. Καί 
σημειώνει στό 'Ημερολόγιο 
'Έργου: «Έσκυψα εύλαβικά τό 
κεφάλι μου γιά τόν χαμό, τίς οΤ
δε. ποίων άριστουργημάτων τέ
χνης»! 

Βέβαια τά χρόνια πέρασαν, ή 
μορφή τοϋ τοπίου άλλαξε, άλλά 
μέ τήν φαντασία μας μπορούμε 
νά ξα�απλάσσουμε έστω ώχρή 
καί παραλλαγμένη τήν εlκόνα 
μέ τόν γλυπτό διάκοσμο της 
Ίεράς Όδοϋ. 

Φτάνουμε στό Δαφνί, πού 
όφείλει τ· όνομά τους στίς πολ
λές καί ύψηλόκορμες δάφνες 
πού φύτρωναν έδώ άπό τά πο
λύ παλιά χρόνια. Τό Δαφνί έμει
νε χιλιάδες χρόνια, σάν τόπος 
λατρείας. Τώρα διατηρείται σάν 
ένα πολύχρονο καί πολύτιμο βυ
ζαντινό μνημείο. Στήν άρχαιό
τητα ύπηρχε έδώ ναός τοϋ 
Δαφνηφόρου 'Απόλλωνος, άπό 
τόν όποίον σώζονται μόνον τά 
θεμέλια. Ό φανατισμός καί ή 
μισαλλοδοξία τών πρώτων Χρι
στιανών, μαζί μέ τήν βαρβαρό
τητα της φυλης τών Έρούλων 

πού έφτασε έδώ γύρω στά 
267 μ.Χ., γκρέμισε καί μετέβα
λε σέ έρείπια τό ναό. Καί στόν 
χώρο αύτόν ύπηρχαν άγάλματα 
καί βωμοί της Δήμητρας καί της 
Κόρης. Καί έδώ σταματούσε ή 
Πcμrτή, καί θυσίες έγίνοντο 
στούς βωμούς καί ϋμνους δοξα
στικούς έψελναν στίς δύο Θεές, 
ένώ ol προσκηνητές άναφω
νο ϋ σαν: «Ίώ Ίακχε», «Ίώ 
Ίακχε». 

Σέ άπόσταση λιγότερο άπό 
1 000 μέτρα άπό τόν ναό, πρός 
τόν κόλπο τοϋ Σκαραμαγκά, 
έσώζοντο μέχρι τό 1965 rχνη 
της Ίεράς Όδοϋ πού εΤχε άνα
καλύψει τό 191 8 ό Καμπούρο
γλου, λαξευμένα στό βράχο. 
Δυστυχώς πρίν λίγα χρόνια κα
τά τήν άνακατασκευή τοϋ τμή
ματος αύτοϋ της Έθνικης 
Όδοϋ, έξαφανίστηκαν καί τά ί
χνη αύτά. 

Πάρα κάτω, στή θέση πού 
βλέπουμε σκαλισμένες στό φυ

σικό τοίχωμα τοϋ βράχου μι

κρές κόγχες, τά λεγόμενα σή

μερα «ντουλαπάκια» ύπηρχε 
στήν άρχαιότητα ναός της θεάς 
τοϋ Κάλλους, της 'Αφροδίτης. 

Φαίνεται άκόμη ένας τοίχος κτι
σμένος μέ πολυγωνικές πέτρες, 
πού χρονολογείται άπό τούς 
άρχαιολόγους δτι άνήκει στόν 
80 π.Χ. αlώνα. 'Από έπιτόπιες 
έρευνες διαπιστώθηκε δτι 
έκτός άπό τόν ναό ύπηρχε στόν 
περίβολο ένα οίκημα, πιθανόν 
μία στοά, τό όποίο θά ηταν κα-
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τάλληλο γιά καταφύγιο τών 
προσκυνητών σέ περίπτωση 
κακοκαιρίας. Στόν χώρο αύτόν 
ύπηρχαν όγάλματα της Δήμη
τρας καί της Κόρης καί βωμοί 
καί όναθηματικές στήλες. Ή 
Πομπή σταματουσε καί έδώ γιά 
λίγο. Πρίν ξεκινήσουν ol προ
σκυνητές έψαλλαν καί πάλι ϋ
μνους καί δοξασμούς στίς τιμώ
μενες θεότητες καί όντηχουσαν 
ξανά ol όναφωνήσεις: «Ίώ 
"/ακχε», «Ίώ "/ακχε». 

Προχωρώντας ό δρόμος 
άνηφόριζε σέ βραχώδες ϋψωμα 
στό δυτικό προβουvι του Αlγά
λεω καί μετά κατηφόριζε περ
νώντας όπό μιά λωρίδα γης της 
μεταξύ όκτης καί μιάς λίμνης 
πού σήμερα όνομάζεται λίμνη 
του Κουμουνδούρου. Στήν όρ
χαιότητα λεγόταν «Ρειτοί». Ρει
τοί εΤvαι πληθυντικός του Ρει
τός, γιατί στήν πραγματικότητα 
ήταν δύο λίμνες, κάθε μιά όφιε
ρωμένη σέ μία θεά, τή Δήμη
τρα καί τήν Κόρη. Τό νερό τών 
λιμνών, παρ' δτι ή έπιφάνεια 
του εΤναι ψηλότερη όπό τή θά
λασσα, εΤvαι όλμυρό. Ό Παυ
σανίας Ισχυρίζεται δτι αύτές 
έτροφοδοτουντο μέ θαλάσσιο 
νερό όπό τόν Εύριπο, κοντά 
στή Χαλκίδα, μέ ύπόγειο φυσι
κό όγωγό. 

'Υπάρχει μfα πληροφορία, δτι 
έκείνον τόν καιρό ο/ λίμνες 
έχρησιμοποιούντο γιά νά 
λούονται πρό της μυήσεως δ
σοι έπρόκειτο νά μυηθούν, κα

θαιρόμενοι συμβολικά μέ τό 

νερό όπό τά όνομήματά τους. 
Πλησιάζουμε στήν 'Ελευσί

να. 'Υπάρχει έκεί ένα όρχαίο 
πέτρινο γεφύρι σέ πολύ καλή 
κατάσταση πού δέν έχει δμως 
άμεση σχέση μέ τήν Πομπή 
πού περιγράφουμε, όλλά δέν 
πρέπει καί νά τό παραλείψουμε 
όπό τή διαδρομή μας. ΕΤvαι ένα 
γεφύρι μέ πέντε καμάρες - ένα 
πενταγέφυρο, πού τό έκτισε τό 
124 μ.Χ. ό όθηνολάτρης Ρω
μαίος Αύτοκράτωρ 'Αδριανός, 
πού στόλισε τήν πόλη τών 
'Αθηνών μέ πολλά μεγαλοπρε
πή κτίρια, βιβλιοθήκη, λουτρά, 
όγορά, τήν πύλη πού φέρνει τ· 
όνομά του καί τό σπουδαιότε
ρο, τό Άδριάνειο ύδραγωγείο, 
ένα ύπόγειο έργο μήκους 1 5 
χιλιομέτρων. Πάνω όπό τό γε
φύρι αύτό περνούσε στά χρό
νια τού 'Αδριανού καί μετά, τό 
σούρουπο ή Πομπή καί έμπαινε 
στήν 'Ελευσίνα. 

Αύτή εΤvαι μιά περιγραφή, 
πού δπως είπαμε δίνει μιά όπλή 
είκόνα της Ίερης Πομπής, της 
μεγαλειώδους καί έντυπωσια
κης πορείας της έορταστικης 
φάλαγγας. Έάν δμως λάβουμε 
υπ όψει τήν πνευματοδοξία 
τών όρχαίων · Ελλήνων, μπο
ρούμε νά κάνωμε έναν παραλ
ληλισμό καί νά δούμε τήν πο
ρεία αύτή σάν μιά όλληγορία 
μιάς άλλης διαδρομής, πού όκο

λουθεί στήν έξέλιξή της ή ψυ
χή, ή πορεία πού ξεκινάει όπό 
ένα «Κλεινόν Άστυ» (τόν γήϊνο 
κόσμο) καί όδεύει πρός έναν 
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τόπο δπου λυτρώνεται άπό τά

δεσμά της έπίγειας ζωης, άπο

κτό θείες ίδιότητες καί ή άθα

νασία στέφει τίς προσπάθειές

της. 
Στήν πορεία αύτή, τούς άν

θρώπους της έποχης έκε�ης 

βοηθούσε ή πίστις, δτι ή ψυχή

έχει άπεριόριστες δυνατότητες 

έξελίξεως, τίς όποίες, άν τίς

καλλιερνήσει, μπορεί νά κερδί

σει τήν άθανασία. 'Εκείνους 

πού άπεδέχοντο τήν άλήθεια 

αύτήν τούς βοηθούσε άκόμη ή 

βεβαιότης, δτι ή ψυχή χρειάζε

ται κατεργασία, ή όποία έπιτυγ

χάνεται μέ τίς άλλεπάλληλες 

Δεμένον δρχ. 250 

μετενσαρκώσεις καί τίς άναπό

φευκες δοκιμασίες γιά νά φθά

σει στόν έξαγνισμό. 

Καί «γέρας» τών προσπα

θειών κάθε ψυχής εΤναι ή άνο

δος σέ κόσμους φωτεινούς, ο

που βασιλεύει ή χαρά καί ή εύ

δαιμονία. 
'Όσοι άπό τούς πανηγυρι

στές μπορούσαν νά -κατανοή
σουν τίς άλήθειες αύτές, αύτοί 
ησαν ol πραγματικοί άκόλουθοι 
της Ίερός Πομπής, πού ξεκι
νούσε άπό τό κλεινόν Άστυ, 
τόν γήϊνο κόσμο καί έφθαναν 
στήν 'Ελευσίνα, στά θεία δώ
ματα τού πνευματικού Φωτός! 

ΕΚΛΟΓΑΙ 

Λ.110 mN 

KRfSHKAMUHTI 

χαρτόδετον δρχ. 200 
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ΦιJ.οσοφικές συζητήσεις 

�Η αποψη τής Μετενσαρκώσεως 

Πρίv δυό μήνες σέ ΦιΛοσοφικό 'Εργαστήριο {Λαβε χώραν συ
ζήτηση περί Μετενσαρκώσεως. 'ΆΛΛοι ύπεστήριξαv τήv πραγματι
κότητα τής Μετενσαρκώσεως καί άΛΛοι τήv άρvήθηκαv. 

Είναι βεβαίως άπόΛυτο δικαίωμα κάθε έΛευθέρως σκεπτομέ
vου άvθρώπου vά δεχθή if vά άπορρίψη τή Μετενσάρκωση, δπως 
καί κάθε άΛΛη άποψη. 

Δέv θά άvαπτύξωμε έπιχειρήματα ύπέρ ή έvαvτίοv τής πραγ
ματικότητας τής Μετενσαρκώσεως. Οί στήΛες τοϋ ΙΛΙΣΟΥ txoυv 
ποΛΛές φορές άσχοΛηθή μέ τή Μετενσάρκωση. 

Στό εύρετήριο περιεχομένων τώv 4 ΈπιΛογώv τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, 
καθώς καί στό Εύρετήριο περιεχομένων τώv 28 τόμων τοϋ ΙΛΙ
ΣΟΥ, μπορεΓ vά άvαζητήση κανείς σχετικά άρθρα. Είναι μιά δεκά
δα στίς ΈπιΛογές καί τρεις δεκάδες ατούς τόμους. Αύτή είναι άΛ
Λωστε ή χρησιμότης τώv Εύρετηρίωv περιεχομένων, γιά τή σύν
ταξη τώv όποίωv όμοΛογούμε δτι ποΛύ κουραστήκαμε. 

Έκε,-vο τό όποιον θά ήθέΛαμε vά άvαφέρωμε είναι ποιοι άπό 
τούς ΝεοέΛΛηvες συγγραφεΓς ή έρευvητές καί μεΛετητές - διότι 
γιά τούς άρχαίους είναι άρκετοί ό Πυθαγόρας, ό ΈμπεδοκΛής, ό

ΠΛάτωv καί ό ΠΛούταρχος- {χουν ταχθή ύπέρ τής άπόψεως τής 
Μετενσαρκώσεως. 'Όχι γιά vά παρασύρωμε μέ τό κύρος τους 
πρός τήv ίδέα τής Μετενσαρκώσεως, άΛΛά γιά vά ύποστηρίξωμε 
οτι ποΛΛοί είναι καί στή χώρα μας δσοι {χουν δεχθή τή Μετεν
σάρκωση καί έπομέvως δέv είναι μιά {ξαΛΛη καί καινοφανής άπο
ψη, οπως μερικοί ί'σως νομίζουν. 

Δέv θά άvαφέρωμε ζώντας έρευvητάς. Θά άρκεσθούμε μόνον 
σ' αύτούς πού έγκατέΛειψαv τόv γήϊvοv βίον. Καί ζητούμε συγ
γνώμην άπό τή μνήμη έκείvωv πού θά παραλείψωμε άκουσίως 
μας στήv πρόχειρη αύτή {κθεση. 

Γ. Πλήθωv Γεμιστός 
Δημ. ΓαΛαvός ό Άθηvαιος 
Θεόφιλος Καίρης 
Πλάτων Δρακούλης 
Παν. Καλογερόπουλος 
Σπυρ. Νάγος 

Ά vτ. Άδριαvόπουλος 
Δημ. ΠαπούΛιας 
Παν. Γιωτόπουλος 
Κίμων Πριvάρης 
Λεωv. Κυβετός 
Δημ. Νομικός 
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Νικ. Καρβούνης 
Βασ. Κριμπάς 
/ω. Χαρίτος 
/ω. Βασιλής 
Κων. Κτιστόπουλος 
Θεοδ. Πλούμος 
Σ Θεοχαρόπουλος 
Παν. :4ποστολόπουλος 
Διον. Καλογερόπουλος 
Βασ. Οίκονομόπουλος 
Τιμ. Βρατσάνος 
Κύρκος Δημάρατος 
Νεοφ. Κεφάλας 
Πάρις Χατζηπέτρος 
Παύλος Παπασωτηρίου 
Γερ. Πεφάνης 
Νικ. Ζουμπουλίδης 
Διον. Διαμαντόπουλος 
Δημ. Ίωαννίδης 
Δημ. Τσήρος 
Νέστ. Λάσκαρης 
Νικ. Κρητικός 
:4 νδρ. Κω νσταντόπουλ ος 
Παύλος Χρηστίδης 

ΙΛΙΣΟΣ 1984 

Μιχ. Λεβίδης 
Κων. Κιτρινιάρης 
:4 νδρ. Κνιθάκης 
:4ντ. Χαλάς 
Ν. Χάγερ-Μπουφίδης 
:4ριστ. Μικρούτσικος 

Κων. Στεφανίδης 
Δημ. Θεοδωρίδης 
Χρίστος Ριζόπουλος 
Ίουλ. Διομήδους 

Αίμ. Ζαρίφη 
Καλ. Λεβίδου 
Αίκ. Ψαλτώφ 
Χρυσ. Γεωργαντά 
Έλένη Γεωργαντά 
'Όλγα Κυβετού 
Ξάνθη Παυλίδου 
'Άννα Βανέλλη 
Καλ. Κουτσογιάννη 
Ίσμ. Νίσκου 
Έλ. Παλαιοδημοπούλου 
Μαρ. Σακελλαρίου-Κανδήλη 
'Ιουλία Δαβάρα 
Γιούλια Μαρκάκη 

'Ενδέχεται να είναι καί άλλοι τούς όποίους λησμονούμε η 
άγνοούμε σάν όπαδούς τής άπόψεως τής Μετενσαρκώσεως. 

Κ.Ν.Μ. 
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Άν καί ή Έγεστα. μιά άπό 

τίς πιό όνομαστές γιό τίς ζων

τανές της πολιτείες της Σικελίας 

δέν Ιδρύθηκε σάν έλληνική

άποικία, άπό τή μεγάλη καί 

διαρκή έπικοινωνία της μέ τίς 

άλλες έλληνικές άποικίες, δέν

άργησε νά έξελληνιστεί. Δέχτη

κε καί προσαρμόστηκε, εύκολα
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τόν έλληνικό πολιτισμό, τήν έλ

ληνική τέχνη καί νοοτροπία, τά 

έλληνικά �θιμα. 

Ό τρόπος ζωής τών κατοί

κων της ταίριαζε πιό πολύ μέ

τίς άντιλήψεις καί τίς συνήθειες 

της · Ελλάδας, παρά της Καρχη

δόνας. 
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Ό μοναδικός ναός της 'Έγε
στας, όφιερωμένος στήν 'Άρτε
μη όπομονωμένος έξω όπ' τή 
θέση πού ηταν ή παλιά πόλη, 
δεσπόζει περήφανα στίς όπέ
ραντες γύρω του έκτάσεις. 
Μ σιάζει νά εΤναι έγκαταλειμέ
νος στήν έντύπωσιακή του μο
ναξιά. 'Όσο τόν βλέπεις, όπό 
μακρυά, νά προβάλει κατάφω
τος καί λαμπερός όνάμεσα σέ 
τόσα βουνά. νοιώθης βαθύτατα 
τήν όπόκοσμη έρημιά, πού 
όπλώνπαι όλόγυρα. Καμιά κί
νηση, κανένας θορυβος, δέν 
έρχεται νά ταράξει τήν όπόλυτη 
ήσυχία, τήν έφιαλτική σιωπή. 
Έκτός όπ' τό ναό μέ τίς κολώ
νες, δέ διακρίνεται, δσο φτά
νουν τά μάτια, οϋτε ένα σπίτι, 
ένα κάστρο, ένα έστω κι' όσή
μαντο μικρό κτίσμα. Μονάχα 
βράχοι, θάμνοι, όγριολούλουδα. 
Δέν ύπάρχει τίποτα, νά δείχνει 
πώς κατοικοΟσαν κάποτε, έκεϊ 
άνθρωποι, πώς ύπηρχε άλλοτε 
κάποια ζωή. Πώς δέν ηταν πάν
τα έρημη κι' έντελώς όκατοίκη
τη ή περιοχή. 

Ή ότμόσφαιρα, τό περιβάλ
λον, ή εύγένεια καί ή άρμονία 
στή μορφή του ναου έκπέμ
πουν παράξενη κι· όσυνήθιστη 
γοητεία. Ό έπισκέπτης δέ χορ
ταίνει νά κοιτάζει τό ναό. Ταυ
τόχρονα. όπολαμβάνει τήν πε
ρίσσια πρωτόγνωρη μαγεία της 
όπόλυτης ήρεμίας, της βαθιάς 
σιωπής. ΕΤναι χαρά γιά τήν 
προσωρινή όπομάκρυνση όπ' 
τούς όνθρώπους, όπ' τίς φασα-

ρίες καί τούς θορύβους. Άπ' τίς 
τόσες ένοχλήσεις πού άναπό
φευκτα προκαλουν στίς πόλεις 
ή πρόοδος καί ol τεχνικές 
έφευρέσεις. 

ΕΤναι μιά Ιδανική κι· όνειρε
μένη προσέγγιση στήν παρθένα 
φύση. Πιστεύεις πώς σέ καλω
σορίζει, σέ καλοδέχεται, σου 
χαμογελάει. Πώς άκόμα κι· ό 
άέρας εΤναι άλλιώτικος, όλοκά
θαρος, μυρωδάτος. Τό φώς πιό 
γλυκό, πιό λαμπερό. Συγκεν
τρώνεις τήν προσοχή σου στή 
μαγική μορφή του ναου, στά 
βουνά, στούς κάμπους, στόν 
ούρανό, στά σύννεφα. Ίσως, 
εΤναι ψυχική άνάγκη, μιά εύχά
ριστη ξεκουραστική κατάσταση, 
κάτι όπ' τήν ήδονή της φυγής, 
νά βρίσκεται κανείς, κάποτε, σέ 
άπομόνωση, σέ αύτοσυγκέν
τρωση. Νά ξεχνάει τόν τόπο, τό 
χρόνο, τά πάντα. Ή ψυχή ξε
φεύγει άπό τήν προσγειωμένη 
καθημερινή πραγματικότητα, 
όπό τίς τόσες μονότονες κοινο
τοπίες. 'Αρχίζει τά πετάγματα, 
λευτερώνεται, φτάνει νά γευτεί 
τή λύτρωση. 

Καμμιά φορά, όκούγεται, στή 
βαθιά σιγαλιά, νά έρχεται μέ 
τόν όέρα άπό μακριά, χαμηλό
φωνη μουσική μελωδία. 'Ένας 
γλυκός ήχος κουδουνιών άπό 
πρόβατα ή γίδια, πού βόσκουν 
κάπου έκεϊ, πιό πέρα. 'Όσο κι' 
όν δέν τό πιστεύεις, περιμένεις 
ν' άκουστεϊ τό νοσταλγικό τρα
γούδι, άπό κάποια έρωτευμένη 
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φλογέρα. 'Ή νά προβάλει, 
ξαφνικά, άπό τήν όρχαιότητα, ό 
Πάν ι'\ κάποιος Σάτυρος καί νά 
χαριεντίζεται μέ όμορφηνύμφη. 

Βρέθηκα στήν 'Έγεστα μιά 
χαρούμενη ήλιόλουστη άνοιξιά
τικη ήμέρα μέ καταγάλανο ού
ρανό, μέ λαμπερό μεσογειακό 
φως, μέ όνάλαφρο ζωογόνο 
άεράκι. 'Ολόγυρα ενα είδυλλια
κό περιβάλλον, ενα όνειρεμένο 
ποίημα, όπό έκεΤνα πού παρα
σύρουν τό νοϋ καί τήν ψυχή σε 
άπέραντη μυστηριακή εύφορία, 
σέ συναρπαστική εύχαρίστηση. 

'Όσο προχωροϋσα, σιγοπερ
πατώντας, όνάμεσα σέ πυκνούς 
θάμνους καί κιτρινωπά όγριο
λούλουδα, στήν όνηφοριά πρός 
τήν κορφή τοϋ λόφου πού είναι ό 
ναός, πήγαινε διαρκώς ή σκέψη 
μου σ· εναν όλλον όρχαΤο έλλη
νικό ναό. 'Υψώνεται κι· αύτός 
όλομόναχος, όπομονωμένος, σ' 
ενα έρημικό κι· όπόκοσμο έλλη
νικό τοπίο, χαμένο στά ψηλά 
βουνά της 'Αρκαδίας. 'Ολόγυρά 
του άπότομα βράχια, πάνω του 
ψηλά ενας λαμπερός καί κατα
κάθαρος γαλανός ούρανός. Μο
ναδική παντοτεινή, πιστή κι 
όναντικατάστατη συντροφιά 
του, ή βαθιά σιγαλιά, ή θεία 
γαλήνη, τό πλούσιο φως της 
ήμέρας, τ· όλόμαυρο σκοτάδι 
της νύχτας. 

Είναι ό περίφημος ναός τοϋ 
Έπικούριου 'Απόλλωνα στή Φι
γάλεια, πού έχει γίνει άπ' τόν 
Ί κτίνο, τόν 'Αρχιτέκτονα τοϋ 
Παρθενώνα. 'Ένα όπό τά πιό 
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μεγαλειώδη κι· όριστουργηματι
κά κατάλοιπα της έλληνικης όρ
χαιότητας. Άπό αύτά πού δέ θά 
πάψουν, ποτέ, νά μός γεμίζουν 
συγκίνηση καί περηφάνεια γιά 
τήν 'Ελλάδα της έποχης έκεί
νης. Νά μός κάνουν νά νοιώ
θουμε έξαρση κι'όνάταση όπ' 
τό άφταστο μεγαλείο της καi 
τήν όνωτερότητα τοϋ πολιτι
σμοϋ της καί της τέχνης της. 

Ό όρχαΤος έλληνικός ναός 
της 'Έγεστας κι· ό ναός τοϋ 
Έπικουρίου 'Απόλλωνα στή Φι
γάλεια, καί ol δύο μέ τόν έπι
βλητικό δωρικό ρυθμό, ό ενας 
στή Σικελία. ό όλλος στήν Πε
λοπόννησο. είναι σάν νά έχουν 
ξεφύγει καί ξεκόψει όπό κάθε 
έπαφή μέ τόν κόσμο. Καθένας 
όπομονωμένος στήν ήρεμη 
κι'όπόμερη έρημιά του. Θυμί
ζουν κι· ol δυό. τά έρημικά έξω
κλήσια, πού χαμένα στά κορφο
βούνια καί στίς βουνοπλαγιές 
πάντα όδεια, καρτερόνε ύπομο
νετικό, μήπως περάσει κάποιος 
πιστός, γιά ν'όνάψει ενα κερί, 
γιά νά βάλει λίγο λάδι σ'ενα 
καντήλι. 

"Αν τύχει, καμιά φορά, νά 
φτάσει κοντά τους κάποιος ρο
μαντικός περπατητής, τοϋ βου
νοϋ, είναι βέβαιο πώς τίποτα 
καί κανένας θόρυβος, καμιά κί
νηση, δέ θά ταράξει τήν εύλα
βική προσευχή του. Πώς δέ θά 
ύπάρξει μαρτυρία, οϋτε ξένη 
παρουσία γιά τή μυστικιστική 

του έπικοινωνία μέ τό μεγάλο 
δημιουργό της πλάσης. Νομίζει, 
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πώς βρίσκεται προνομιακά σέ 
μυστικό κι'άπόκρυφο άδυτο, 
πώς κανένας δέν μπορεί νά τόν 
πλησιάσει, νά ταράξει τήν Ιερή 
του άπομόνωση. Ή ψυχή του 
έλεύθερη, άπερίσπαστη, πετάει 
πολύ ψηλά, στά ούράνια. Πάει 
νά φτάσει στ' όνειρο, πώς θά 
ένωθεί μέ τό θεό. 

Ίσως, ή ψυχική άνάταση άπ' 
τήν άσκητική άπομόνωση, ή χα
ρά άπ'τή μυσταγωγία της μονα
ξιάς, εΤναι αύτά πού παρασύ
ρουν στά μοναστήρια τούς μο
ναχούς σ· έξαρση, πού τούς έμ
πνέουν καί δυναμώνουν τό Ιερό 

πάθος τοϋ θείου. Ίσως, αύτά 
τούς παρακινούν καί τούς βοη
θάνε, νά πιστεύουν πώς βρί
σκονται πιό κοντά στό θεό. Δέ 
θά ξεχάσω ποτέ, αύτό πού μοϋ 
εΤπε, πρίν άπό χρόνια, �νας μο
ναχός στόν Άθω: 
«"Αν αύτοί πού βρίσκονται στόν 
κόσμο, ξέρανε τή μεγάλη χαρά 
πού νιώθουμε έμείς έδώ, θά 
μάς ζήλευαν, άντί νά μάς λυ
πούνται, γιά τήν τόση μοναξιά 
μας». ΟΙ μοναχοί λένε «πώς 
ζοϋ,ν στόν κόσμο» δσοι βρί
σκονται έξω άπό τά μοναστή
ρια. 
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ΣΟΛΩΝ 

ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ 

Τά νέφη 1κουβα1λοϋ,v μαΖί τό χιόνι, τό χαλάΖι,

άιn' άι�τραιπι·1 λοιμιπρόφωτη τό βρόνησ,μα γεννιέται 

,κι άη' τούc μεγά.λουc χάινεται μιά ηόλη καί στά χέρια 

'TUpάvvou δοϋλοc ό λαόc πέφ,τει άιπ' ά,μυαλιά του. 

Κι άφοϋ θεριέψη ό τύpavvoc δύισκολο 1πιά vά πέ,ση.

Γι' αύτό οί πολϊτεc άπό πρίv όΕίΖ,ει vά κριατδνε 

πάντ' cιγρuπνα τά μάτια τουc καί φρόνη,ση νά δείχνουν. 
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Μετ.: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

Άπό τήv «Πνευματική Κύπρο» 

Krishnamuήi 

Στά πόδια τού Διδασκάλου 
Δρχ 100 

Βενετού - Ίλαρfωνος 

Φώς στή ν Ατραπό 
Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου 

Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό 
Δρχ 100 

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κομήτης (θέατρον ίδεών)

Δρχ 100 
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ΚΑΙΤΗ ΤΑΜ ΠΑΛΗ 

Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 

Μεγάλο χάρισμα. Νό είσαι έλεήμων. Νό δίνης. Νό εύεργετής. 
Νό είσαι άλτρουιστής καi γενναιόδωρος. Μεγάλη δωρεά!. Άνυπέρ
βλητηι 

Είσαι ό καλός, ό αγαθός καi ό όξιος νό άγαπηθής καi νό εύτυ
χήσηςι Είσαι ό τέλειος, ό άξιαγάπητος, ό αξιομακάριστος! Είσαι ό 
όξιος της ζωής, ό εύλογημένος της, ό γαλήνιος όνθρωποςι 

Μεγάλη Ικανοποίησις. Ύψιστη χάρις. Νό εΤσαι γαλήνιος και ήρε

μος. Νό άντιπαρέρχεσαι της δυσκολίες μέ στωϊκότητα καi ύπομο

νή. 
Kai ή γαλήνη σου αύτή νό σοϋ δίνη φτεράι Φτερό γιό νό πετάς 

πάνω άπό τό πέλαγος αύτης της ζωής, της δύσκολης καi άφόρη
της. 

Ή Γαλήνη σου σέ ώριμάζει καi σέ ένισχύει. Σοϋ δίνει δύναμη 
καi θάρρος, αlσιοδοξία καi χαρά. Θέληση καi ύπομονή. 

Ή γαλήνη σου σέ έξωραίζει καi σέ ώραιοποιεϊι 
Είσαι πανέτοιμος γιό τόν άγώνα της ζωής, τό μεγάλο! Τόν άνελέη
τοι 
Είσαι προικισμένος καi θωρακισμένος. Ή γαλήνη σου είναι ή με
γάλη σου άψίδα πού προβάλλοντάς της θά νοιώσης τής έρινύες 
καi τούς λαιστρυγόνες της ζωής. Θά έπιβληθης καi θά θριαμβεύ
σηςι 

Θά είσαι ό μεγάλος νικητής της ζωής! 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο /ΗΣΟΥΣ 

Ποίος ύπηρξεν ό Ίησοϋς; 8 Α1 διάφοροι περi αύτού 
άπόψεις έκτιθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν 
Ρενάν. 8 Ό 'Ιησούς κατά τόν Συρέ. 8 Ή διδασκαλία τοϋ 

'Ιησού άπό τήν Καινη Διαθnκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 150 
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Γιό άναγγυ\ία τής εκδόσεως νό στέλνετε tva άντίτυπο. Γιό βι

βλιοκρισία, χωρίς νό δεσμεύεται τό περιοδικό, νά στέλνετε δύο 

άντίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Σαράvτου Παυλέα: «ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Α και 

8)) Ποιήματα. 

'Άνθρωπε της καλύβας, δόσμου λίγο νερό, 
εΤναι φρυγμένα τά χείλη μου, 
δόσ' μου λίγη είρήνη μέ τό γύρισμα της στροφής σου, 
δρόμε μακρυνέ 
σά σμίγεις τήν καταχνιά της γης καί τ' ούρανοϋ 
κΈΤvαι τά πράγματα μόλις ύπαρχτά. 
Άνάφτε τούς μεγάλους ένθουσιασμούς σά φωτιά στή μέση της 
γης, 
Άνάφτε μιά πανανθρώπινη φωτιά νά ζεστάνω τήν καρδιά μου. 

Μια φωτιά ενάντια σ· όλα τα ψέμματα είναι η μεγαλόπνευστη 
ποίηση του Σαράντου Παυλέα. Ένα έπος για τ_ον αγωνιστή, ήρωα 
και μάρτυρα, ανώνυμο άνθρωπο της εποχής μας. Ακριβώς, για να 
μη φοβόμαστε την αλήθεια, ο στίχος του σημαίνει την καμπάνα 
της συνείδησης με το σπαθί του κεραυνού. Ο λόγος του πολύκλω
νος κελαδισμός πουλιών λαβωμένων χωρίς ουρανό. Πρώτα για 
τον συνάνθρωπο, όπου της γης: «πρέπει να σηκώσουμε ένα 
νέο πρωί πάνω στον κόσμο)). Ύστερα, για τον Έλληνα: «Όλες οι 
πεδιάδες μας τελειώνουν και ησυχάζουν στο Αιγαίο Πέλαγος)). 
Και, τέλος, για την αιωνιότητα της ψυχής μας: «άθάνατο κι ανίκη
τον ο θάνατος με αναγορεύει)). Σπουδή έλευθερίας είναι τα έπη 
του Σαρ. Παυλέα. Με θροϊστική αρμονία η λέξη γονιμοποιεί τη μο
ναξιά για να έρθει το νικητήριο πρωί όπου όλοι -«εfμασταv ένα 
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ρόδι ο καθένας, μ' δλα τα ρουμπίνια των κόσμων»- θα βρούμε 

γραμμένο τον προορισμό μας στην καρδιά του Θεού. Πράγματι, η 

έμπνευσή του μετουσιώνεται σε χτύπο καρδιάς, που θεμελιώνει 

το θάρρος στη συνέχεια της μορφής, στη διάρκεια της αλλαγ_ής 

μας. Στο πάθος του Θεού για την Τελειότητα! Και ποιός είναι ο 

σκοπός της θεόδμητης μοίρας μας; 

Ο αγώνας. Η πάλη ενάντια σε κάθε εφησυχασμό. Η τόλμη για την 

έξαρση. Την αλήθεια. Την καθαρότητα. Την Ελευθερία. Γνωρίζει ο 

ποιητής πως κάθε αστέρι είναι ένα «μυστικό» δάκρυ του Θεού και 

πως κάθε λουλούδι μεγαλώνει με της αυγής τα δάκρυα. Για να 

αναδειχτεί η ομορφιά δύναμη του ουρανού και ισχύ Προμηθεϊκή 

του κάθε ανθρώπου γιατί «χρειάζεται να πεθαίνουμε καθώς πρέ

πει». 

Ο «εσωτεριστής» Σ.Π., αντιπαλεύει με λόγο φωτεινό τη γύρω 

μας κλειστή σιωπή. Για να βρούμε ως έλληνες το «ελληνικό και 

πανάξιο περπάτημα μας» κι ως άνθρωποι την περιφρόνηση για 

ετοιμασμένους παραδείσους. 

Κυρίως, να βρούμε την ψυχή μας, την ώρα που το χάος γεμί

ζεται με την τάξη και τη μουσική των άστρων. 

Ο Σαράντος Παυλέας είναι ο τραγουδιστής της ανθρώπινης 

μοίρας. Η ετοιμόφυλλη είναι, δωδωναία δρυ, που αποκρυπτογρα

φεί το χαιρετηστήριο του ήλιου: 

Σταθείτε όρθιοι, περνάει ο μέγας οιωνοσκόπος! 

για να σηματοδοτήσει, έτσι, και το πανανθρώπινο εύρος μιας 

ποίησης γυμνασμένης στην αυστηρότητα της προφητείας και την 

ένθεση έκστuση. Η εσωτερική λυρική δύναμη-φώτιση, είναι η 

πεμπτουσία της γραφής του. Και η ξεχωριστή μοναδική προσφορά 

του. 

1. Βασιλείου: ((ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ11

«Το μικρό αυτό βιβλίο περιορίζεται αποκλειστικά σε ό,τι είχε 

κάποια σχέση με τη Μεγάλη Ελλάδα» 

Δεν πρόκειται, συνεπώς, για ένα κείμενο ταξιδιωτικό, αναφε

ρόμενο στη σημερινή ζωή των κατοίκων της Σικελίας. Αλλά για 

μια σπουδή της <<ελληνικότητας» του νησιού, μέχρι το 2ο αιώνα 

π.χ., με οδηγό το μνημείο, την ιστορική μνήμη και την ευαισθησία 

του περιηγητή που γνώρισε πολλών ανθρώπων τους τόπους και 

τη συμπεριφορά. Έτσι, η γνώμη του, έχει την αυθεντικότητα του 

γεγονότος και τη ξείδωρη έξαρση της ανθρώπινης μεγαλοuργίας, 
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καθώς διατυπώνεται με λόγο άμεσο και ουσιαστικό: «Σαν υλο
ποίηση και μορφοποίηση της σκέψης και του ονείρου, των ιδανι
κών και της ομορφιάς, οι ναοί συμβολίζουν αριστουργηματικά την
ιερή, την ονειρεμένη προσέγγιση της ανθρώπινης ψυχής με το αό
ρατο θείον, την ανείπωτη έκστασή της απ' την ιδεατή αυτή συνάν
τηση. Είναι το πέτρινο έπος, το υπέροχο ποίημα, για μιαν ξεχωρι
στή κι ανεπανάληπτη εποχή, με ανώτερη κι ασύλληπτη πραγματι
κότητα, με βαθιά συναίσθηση της αληθινής τέχνης». 

Μυθολογία, ιστορία, ναοί, θέατρα, φύση, αλλά και επιγραμμα
τική αναφορά σε προσωπικότητες του πνεύματος και της πολιτι
κής, με επίκαιρες συζεύξεις της παράδοσης και της σύγχρονης 
πραγματικότητας, όπου το συνταίριασμα (θρησκεία-έθιμο) διατη
ρούν μιαν ελληνίδα μνήμη, • συναποτελούν την ύλη μιας 
σπονδυλωτής-κατά πόλη - καταγραφής στοιχείων, κρίσεων και εν
τυπώσεων. Προσφορά σημαντική μια και «στη σύγχρονη Ιταλία 
δεν αρέσει πολύ κι αποφεύγεται να τονίζεται τι έχει προσφέρει ο 
ελληνικός πολιτισμός ιδιαίτερα στη Σικελία. Τα ιταλικά βιβλία ελά
χιστα μιλάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα». 

Φυσικά το βιβλίο του 1. Βασιλείου, δεν φιλοδοξεί να καλύψει 

ανάλογο κενό. Δεν χρειάζεται άλλωστε. 

Ο φωτογραφικός φακός του ξέρει να συλλαμβάνει τη στιγμή 

του μεγαλείου, και η παράθεση πίνακα νομισμάτων -«σε πραγμα

τικά έργα τέχνης»- επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο του ελληνι

κού πολιτισμού. Και που συνεχώς υπομιμνήσκει με τις τόσο προ

σεγμένες αναφορές του σε έργα ή χρονικά της εποχής: «Έχουν 

πει, πως ο ναός της Ομόνοιας είναι τόσο τέλειος, όσο ένας στοχα

σμός του Αριστοτέλη, κι έχει τόση έξαρση όση μια ωδή του Πιν

δάρου» ή «Αφού οι Σελινούντιοι δεν ξέρουν να υπερασπίσουν την 

ελευθερία τους, ας γίνουν σκλάβοι». 

Ο 1. Βασιλείου κατέχει το μυστικό να μαγεύει και να διδάσκει, 

με το να μετατρέπει την ποιητικά δοσμένη εντύπωση σε πνευματι

κή μέθη διάρκειας. Ο λόγος του, είναι πάντα κομψός, καίριος κι 

αποκαλυπτικός. Είναι ο περιηγητής με την όραση του ιστορικού, 

την ευαισθησία του καλλιτέχνη και την αξιάδα του προικισμένου 

αφηγητή: «Η δυναμικότητα και η ζωτικότητα της ελληνικής φυλής 

επιβεβαιώνεται με την εκτεταμένη διασπορά της ... >>. 

Η κρίση του 1. Βασ., πλησιάζει τα γεγονότα με αντικειμενικό

τητα κι ομορφιά. Με ανθρωπιά. Έτσι η γραφή του διανοούμενου 

περιηγητή χαράσσει και τη πορεία της νεοελληνικής σκέψης. 
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Γ.Η. Μπούμη: «ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣιι - «Μεταφυσικό παράπονο»

Ποιήματα 

Άνθρωπέ μου, πεσμένο παιδί μου, φυτό υψοχαρές, 

ουράνιο λιοτρόπι σε φύτεψα στη γόησσα Γη σου ... 

Εγκώμιο και θρήνος με ρυθμό βιβλικό. Πάντα στο ύψος της 

έμπνευσης του ποιητή που κρατά -όπως επιζητεί- μια «πράσινη 

αξιοπρέπεια στο ύφος του ... 

Σοφοκλή Λαζάρου: <<ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» Ποιήματα 

Αλίμονο! 

Όταν η αλήθεια έχει δυό πρόσωπα 

Όταν η ιστορία είναι χωρίς πρόσωπο 

... Κι η αυριανή μέρα κι ο εγωισμός κρατάνε 

αγεφύρωτο το χάσμα. 

Στίχος λικνισμένος στον αχό ανθρώπινης κραυγής. Μια σπιθο

βολή από πληγωμένες μνήμες στον καλπασμό της οργής. Για τα 

πληγωμένα σε πολέμους όνειρα της φυλής. 

Ακόμη λόγος εσωτερικός μεθυσμένος από τη θαλπωρή του ή

λιου. Για να ξεδιαλύνει το φτιαγμένο με σπασμένες κινήσεις ειδω

λό μας και να στήσει εφτάφωτη λυχνία τον αδούλευτο μέσα μας 

βράχο ... 

Cornelia Papacostea-Danielopolu: «·Η όpγάνωση καl r'ι πνευ

ματική ζωή της «έλληνικης κομπανίας τού Μπρασόβ». Θεσσαλονίκη 1 982. 

Άπό το 'Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Afμou καl σέ μιάν, 

πράγματι, άριστοτεχνική μετάφραση τών καθηγητών του Κων. 

Χατζόποuλοu καί Άποστ. Πατελάκη, κυκλοφόρησε ή παρουσιαζό

μενη Ιστορική μονογραφία, γιά τή δραστηριότητα τών 'Ελλήνων 

στήν Τρανσυλβανία της Αύτοκρατορίας τών 'Αψβούργων. 

Δεν πρόκειται γιά μιά έξειδικεuμένη οlκονομική lρεuνα άλλά 

γιά μιάν εύρύτερη κοινωνιολογική θεώρηση της δράσης τών έλλή

νων έμπόρων πού στήριξαν στήν οlκονομική τους εύμάρεια, τήν 
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παιδεία καί τήν φιλελεύθερη διοίκηση τών ένώσεων τους, τήν 
άστική άνοδο τού ρουμάνικου λαού μέ τίμημα άκριβό: τόν τελικό 
έκρουμανισμό τους. Πάντως, πρίν τήν τελική «αφομοίωση», «ή έλ
ληνική κομπανία αποτελούσε έΞνα πυρήνα σύτόνομης όργάνωσης, 
άνοιχτό σε δλες τίς Ιδέες ... πού έκαναν δυνατή τήν έμφάνιση τού 
Ρήγα Βελεστινλή ... ». Έτσι στό Μπρασόβ καί τό Σιμπfου δρούσαν 
μέλη τής Φιλικής 'Εταιρείας, πράγμα πού καταδείχνει τό δίκτυο 

πού συνέδεε το μέτωπο τής 'Ελλάδας μέ τόν «περιφερειακό έλλη

νισμό»: Βιένη, Γενεύη, Τεργέστη, Πίζα, Μπρασόβ καf Σιμπίου. 

Δεν ύπήρξε, συνεπώς, σημαντική ή προσφορά μονάχα τών 

«έλληνιστικών-βυζαντινών» παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών. 'Αλλά 

έξίσου σημαντική ύπήρξε καί ή συμβολή τού έλληνισμού τής Τραν

συλβανίας, στήν άποτίναξη τού όθωμανικού ζυγού. Ή Cornelia 

Papacostea-Danielopolu, σέ μιάν άπόλυτα τεκμηριωμένη άνάλυση 

Ιστορεί τήν έντονη παρουσία τής έλληνικής κομπανίας στό Μπρα

σόβ. Καί μαζί της σκιαγραφεί τήν πρώτη σελίδα τού ρουμάνικου 

άστισμού. 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

«Κ �ανούς Τεκτονισμός» 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ή Έλληνι�ή Τεκτονική βι

βλιογραφία πλουτίζεται μέ μία 

άξιόλογο σοβαρά έργασία, άνα

φερομένη σέ θέματα τής τε

κτονικής ίδεολογίας, τά όποfα 

βασίζονται έπί τών κειμένων 

τού Τεκτον. Τάγματος, τής προ

σωπικής έργασίας καί κρίσεως 

τού έκδότου, ό όποίος λαξεύον

τας τόν άκατέργαστο λίθο, έπί 

πολλές δεκαετίες, κατάφερε νά 

διακρίνη τήν άτραπό πού όδη

γεί στήν 'Αλήθεια καί τό φώς,

δπως καί τόν τρόπο πού ή μυ

σταγωγική ή βασιλική τέχνη 

άποκαλύπτει τά πνευματικά μυ

στικά της, πού όδηγούν στόν 

πνευματικό Όλυμπο τάς ψυχός. 

Μέ προσοχή καί σοβαρότη

τα άvαπτύσσονται τά θέματα 

τού περιεχομένου του εlς τάς 

2 7 2 σελίδας τού βιβλίου, άπό 

δ,τι έκλεκτόν ήμπορεί νά γρα

φή, χωρίς τόν κίνδυνο νά παρα

νοηθή, άπό κάθε άνελεύθερη 

σκοτεινή ή άτροφική διάνοια. 
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Ό έκδότης καί συγγραφεύς, 
, έπηρεασμένος άπό τήν μεγάλη 

προσωπικότητα τού Μυσταγω
γού Σ. Νάγου, μέ πολύ σεβα
σμό άναγράφει δτι τό βιβλίο 
του «ΚΥΑΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙ
ΣΜΟΣ» 

«Άφιερούται εfς τήν Ιερόν μνή
μην τού Ήλιογενούς Ίεροφάν
του Σπ. Νάγου τού μυσταγωγή
σαντός με εfς τήν Βασιλικήν 
Τέχνην, διά τών φιλοσόφων 
αύτού δογμάτων». 

Κίνητρα της συγγραφής καί 
έκδόσεως τού βιβλίου, ύπηρξαν 
ή άγάπη καf ή πίστις τού έκδό
του πρός τόν θεσμόν της 
'Ελευθέρας Τεκτονικής καf ή 
έμφάνισις τού μεγαλείου καf 
της αfγλης της πνευματοδοξfας 
τού Τεκτονισμού, ό όποίος άπο
τελεί fδιον Φιλοσοφικόν Μυ
σταγωγικόν σύστημα, διαφέρον 
ούσιωδώς τών κοινών Ιδεών 
της άνθρωπότητος. 'Ιδιαιτέρως 
δέ ή διαφορά τού Τεκτ. έναντι 
τών άλλων φιλοσοφικών συ
στημάτων, έγκειται εlς τό δτι ή 
τεκτ. Ιδεολογία έμπεριέχει Ιδέας 

Καταθέσεις 

άληθείς, φυσικός καf πνευματι

κός, κατά συνέπειαν άναλλοιώ

τους, αl όποίαι πηγάζουν έκ της 

μελέτης της Θείας Φύσεως καί 

τού Πνεύματος, διά της έφαρ

μογης τών θείων νόμων της. 
Τό έργον άπευθύνεται πρός 

μεμυημένους εfς τόν θεσμόν 
τού Τεκτονισμού, ό όποίος κα
κώς συγχέεται μέ τάς θρη
σκείας, διότι ή μέν Θρησκεία 
καθιερώνει ώρισμένον τρόπον 
λατρείας καf έπικοινωνfας μέ 
τόν Θεόν, τά δέ Μυστήρια δ
πως καf ό Τεκτονισμός, άποτε
λούν σύστημα άποκαλύψεως 
ώρισμένων νόμων καf άλη
θειών της Φύσεως καf τού 
Πνεύματος, εfς άνθρώπους 
τούς όποfοuς εlσάγουν κατόπιν 
έπιλογης καf τούς ύποβάλλουν 
εfς δοκιμασίας καf τόν δρκον 
της Σιγής, πρfν άπό κάθε φανέ
ρωσιν μιδς μυστηριακής άλή
θειας. 

Τά θέματα τού βιβλίου 
άποτελούν πολύτιμον βοήθημα, 
άξιολόγου μελέτης, διά πάντα 
ένδιαφερόμενον άδ. τέκτονα. 

Ό κ. Κωνστ. Μπερεδημας κατέθεσεν ύπέρ της Θεοσοφικης 'Εται
ρίας έν 'Ελλάδι δρχ. 1000 εfς μνήμην Βάσου Κριμπδ. 
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Υπάρχει άλλη ζωή στο Σύμπαν; 

Το βιβλίο του Αμερικανού 
Τζηv Μπυλίvσκυ, μέλους της 
Ακαδημίας Επιστημών της Νέας 
Υόρκης, έχει κάνει πάταγο. Με 
τον τίτλο «Η ζωή στο σύμπαν 
του Δαρβίνου», μιλάει για ένα 

θέμα που απασχολεί από πολύ 

καιρό επιστήμονες και πολλούς 
άλλους -συγγραφείς, βιολό

γου� διαστημολόγους- αλλά 

που παραμένει ακόμη στο χώρο 
της φαντασίας. Μιας φαντασίας 

τόσο πλούσιας, όμως, που τα 
δημιουργήματά της είναι εντυ
πωσιακά και δεν αποκλείεται να 

έχουν τελικά κάποια σχέση με 

την πραγματικότητα, έστω και 

πολύ μικρή. 

Υπάρχουν όντα με «λογική» 

σε άλλους πλανήτες; Υπάρχει 

ζωή αλλού στο διάστημα εκτός 

από τη Γη;. Αυτό είναι βασικά 

το ερώτημα που απασχολεί τον 

Μπυλίvσκυ και άλλους πριν από 

αυτόν. 

Η απάντηση είναι τόσο δύ

σκολη, όσο και συναρπαστική 

γιατί είτε πιστεύουν οι άνθρω

ποι ότι αυτοί είναι οι εκλεκτοί 

του σύμπαντος και συνεπώς 

δεν υπάρχουν αλλού λογικά όν

τα, είτε δεν το πιστεύουν και 

Ψάχνουν να βρουν τους συν

τρόφους του ταξιδιού στο χάος 

του διαστήματος. 
Πάντως η έρευνα στο διά

στημα για λογικά όντα έχει αρ
χίσει να παίρνει μια άλλη μορ
φή μέσα στις τελευταίες δεκαε

τίες και γίνεται όσο συστηματι
κή μπορεί να της επιτρέπουν τα 
πιο σύγχρονα μέσα. 

Υπάρχουν πολλοί επιστήμο

νες διαφόρων κλάδων, ακόμη 

και της λογικής, που λένε ότι 

δεν είναι δυνατό μόνο στη Γη 

να υπάρχουν οι συνθήκες για 

την ανάπτυξη λογικών όντων. 

Αυτή είναι η επιστημονική θεώ

ρηση του θέματος, ενώ η θρη

σκευτική, η Χριστιανική, απο
κλείει την ύπαρξη άλλων λογι

κών όντων οπουδήποτε αλλού. 
Μόνο η Γη έχει το προνόμιο 

του Θεού να φιλοξενεί το λογι

κό ον που λέγεται άνθρωπος. 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

Με εικονογράφηση του Ζε-
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ράρ Μπονό, το βιβλίο του 

Μπυλίνσκυ είναι πράγματι μια 

περιπέτεια στον άγνωστο κό

σμο της βιολογικής φαντασίας 

και, όπως υπονοείται από τον 

τίτλο του βιβλίου -((Η ζωή 

στον κόσμο του Δαρβ(νου ►►- T'J 

φανταστικά αυτά λογικά όντα 

είναι διάφορης μορφής έμβια 

ζώα, όχι κατ' ανάγκη ανθρώπι

νης μορφής, αλλά οποιασδήπο

τε άλλης - έντομα, παραμορφω

μένα γνωστά είδη του ζωϊκού 

κόσμου και ό,τι άλλο εξάπτει τη 

φαντασία των ειδικών. 

Στους άλλους γαλακτικούς 

κόσμους όλα είναι πιθανά, 

ιδίως αφού εμείς δεν είμαστε 

σε θέση να εξακριβώσουμε τί

ποτε το θετικό. Αλλά και ποιος 

μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη 

εμβίων όντων σε Γαλαξίες που 

απέχουν τόσα εκατομμύρια έτη 

φωτός από τη Γη. Κατ· αρχή 

και μόνο το μέγεθος της από

στασης αυτής είναι αδύνατο να 

το συλλάβει ο καθημερινός 

απλός άνθρωπος. Τι θα πει 

εκατομμύρια έτη φωτός και πό

σο μακρυά είναι αυτό; 

Είναι ασύλληπτο. Και μόνο η 

τεχνολογική πρόοδος είναι ίσως 

δυνατό να μας φέρει κάπως πιο 

κοντά σε αυτούς τους Γαλαξίες. 

Αλλά και πάλι το αποτέλεσμα 

είνα πέρα από τη φαντασία του 

ανθρώπου της Γης. 

Εδώ κοντά μας, στη Σελήνη, 

οι αστροναύτες που έφτασαν 

στο έδαφός της, τη βρήκαν 

((νεκρή ►►, χωρίς κανένα ίχνος 

ζωής. Έφεραν πετρώματα από 

τη Σελήνη, τα εξήτασαν, αλλά 

δε βγήκε συμπέρασμα ότι έ

χουν ζωή οποιουδήποτε είδους. 

Ο αμερικανικός ταξιδιώτης 

του διαστήματος, το σκάφος 

((Βfκινγκ►►, έφτασε στον Άρη 

για να βρει και εκεί «νέκρα». 

Πάλι καμιά ένδειξη ζωής. Όλα 

πετρώματα. 

Ακόμη και ταινία γυρίστηκε, 

((Q εξωγήινος ►►, που προσπάθη

σε νά «παίξει» με την επιστημο

νική φαντασία για όντα άλλων 

κόσμων, τα οποία βέβαια, δεν 

έμοι�αν με τον άνθρωπο, αλλά 

με «κάτι άλλο», «λογικό» μεν, 

αλλά διαφορετικό. 

Αυτό το διαφορετικό είναι 

που ερεθίζει την ανθρώπινη 

φαντασία, ίσως και σκοπίμως 

γιατί είναι πιθανό ο άνθρωπος. 

να μη θέλει να υπάρχει όμοιός 

του αλλού στο διάστημα. Πλά

θει το μύθο άλλων εμβίων όν

των με άλλη μορφή. Έτσι, ο 

άνθρωπος εξακολουθεί ακόμη 

και στο στάδιο της φαντασίας 

να μένει ο μοναδικός στο είδος. 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο καθηγητής Συρ(λ Πονναμ

πέρουμα, του πανεπιστημίου 

της Μαiρυλαντ, στις Η ΠΑ, πα

ρατηρεί ότι από όσα στοιχεία έ

χουν συγκεντρώσει οι επιστή

μονες μέχρι τώρα, υπάρχουν 

τόσες ομοιότητες μεταξύ των 

διαφόρων πλανητών και της 
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Γης ώστε εrvαι va απορεr κα

vεrς πως και γιατr έμβια όντα 

υπάρχουν, υποτrθεται, μόνο 

στο δικό μας πλανήτη και όχι 

αλλού επrσης. 

Κατά τον Πονναμπέρουμα, η 
διαδικασία της δημιουργίας 

ζωής πρέπει να είναι παντού 
στο σύμπαν η ίδια. Συνεπώς 
γιατr να μην υπάρχει ζωή και 
σε άλλους χώρους του σύμπαν
τος, σε άλλους Γαλαξίες; Είναι 
λογικό το ερώτημα, αλλά απάν
τηση δεν υπάρχει μέχρι ώρας 
τουλάχιστον. 

Σε κάποια φάση της δη
μιουργίας της Γης η Αυσ-?αλία 
και η νότια Αμερική ήταν τόσο 
απομονωμένα και ξεχωριστά 
κομμάτια Γης ποι; θα μπορού
σαν να αποτελέσουν τόπο για 
τη δημιουργία ιδιαιτέρων πολι
τισμών εμβίων όντων. Γιατr

αυτό δεν έγινε; 

Θα μπορούσαν τα μαρσιπο
φόρα καγκουρώ να γίνουν «λο
γικά» όντα και να σχηματίσουν 
τις κοινωνίες τους στην αυτό

νομη ξηρά της Αυσταλίας και

γιατί δεν το έκαναν, αφού οι

συνθήκες ίσως ήταν κατάλλη

λες; 
Οι δεινόσαυρο, είναι άλλη 

μια περίπτωση για μελέτη. Χά

θηκαν από την επιφάνεια της

Γης. Εξολοθρεύτηκαν. Άλλοι

λένε γιατί άλλαξαν οι κλιματο

λογικές συνθήκες και άλλοι λέ

νε ότι χάθηκαν για λόγους που

δεν έχουν πλήρως εξηγηθεί.

Εάν εξακολουθούσαν να ζουν, 
θα ήταν σε θέση να δημιουρ
γήσουν δικό τους πολιτισμό; 

το «ΤΥΧΑΙΟ» 

Εάν η δημιουργία και η ύ
παρξη του ανθρώπου είναι ένα 
«τυχαrο» γεγονός, γιατί να μην 
υποθέσει κανείς ότι, στην περί
πτωση που η Γη θα έμενε μονί
μως κάτω από το νερό, δε θα 
είχαμε ένα πολιτισμό χταπο
διών; Τα χταπόδια έχουν ανα
πτυγμένα μάτια όσο και οι άν
θρωποι. Συνεπώς ... 

Σε έναν πλανήτη μικρότερο 
από τη Γη τα ζώα θα ήταν πιο 
μεγάλα, πιο ψηλόλιγνα. Θα ή
ταν ίσως σε θέση να αναπτύ
ξουν δική τους λογική και να 
πάρουν ενδεχομένως άλλη 

μορφή από αυτήν που έχουν 
σήμερα. 

Σ'έναν πλανήτη πιο κρύο η 
ζωή θα κυλούσε πιο αργά και ί
σως η ευφυία να μην είχε κα
μιά δυνατότητα να αναπτυχθεί.

Αντίθετα, σε έναν πιο θερμό

πλανήτη όλα θα κυλούσαν πο

λύ πιο γρήγορα και η ζωή θα 

ήταν πολύ πιο σύντομη. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΙΩΠΗ 

Ποιος μπορεί να προβλέψει 

τι είδους εξελίξεις θα σημΕιώ

νονταν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τα δελφίνια έχουν κοινωνική

ζωή. Θα μπορούσαν να γίνουν

νοήμονα ζώα εάν οι r<λιματολο

γικές συνθήκες τα βοηθήσουν
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και να ζουν στην ξηρά; Όλα εί

ναι πιθανά, αφού στην πραγμα

τικότητα δεν ξέρουμε τίποτα

για την προέλευση της ζωής.

Στην τοποθεσία Αρέσιμπο

του Πόρτο Ρίκο υπάρχει ένα γι

γαντιαίο τηλεσκόπιο αφιερωμέ

νο στη «λήψη» σημάτων από

το διάστημα. Κάθε στιγμή, κά

θε ήχος από το σύμπαν που

φτάνει στο τηλεσκόπιο αναλύε

ται μήπως «σημαίνει» τίποτα.

Πετρούλα Άλεξ. Παvαγιωτίδη 

Αλλά τίποτα δεν έχει φανεί

ακόμη. Σιωπή αιώνια φαίνεται

να επικρατεί στο διάστημα

στον τομέα της λογικής. Είναι

έτσι; Ή μήπως δεν είμαστε

εμείς οι άνθρωποι σε θέση να

ερμηνεύσουμε τα μηνύματα

του άλλου κόσμου ή των άλ

λων κόσμων; Ποιος ξέρει! 

Τα Νέα 30.11.83 

ΣΕΡΕΝΆΤΑ 

Μιά Σερενάτα 

γιά Σένα θά γράψω 

μέ λίγα λόγια 

όπλά καθαρά 

Θά τραγουδήσω 

τραγούδι γιά Σένα 

μέ μιά φωνή 
γλυκιά τρυφερή 

Θά τραγουδήσω 

γιά όμορφους Κόσμους 

γιά τούς άνθρώπους 

πού εΤναι Καλοί 

Θά τραγουδήσω 

γιά τό Κϋμα 

πού χτυπά τό 

άκρογιάλι 

Γιά τά Δένδρα 

πού Σκιά

Μάς χαρίζουν 

Γιά τό Βοσκό 

πού τραγούδια 

μέ τή Φλογέρα 

μάς λέει 
Θά τραγουδήσω 

'Ελπίδες καί Όνειρα 

κουράγιο καί πίστι 

Θά τραγουδήσω 

γιά τά Πουλιά 
πού κελάϊδισμα 

'Αρχίζουν 
Θά τραγουυήσω 

γιά 'Αγάπη, Είρήνη 

Μιά Σερενάτα 
γιά Σένα θά γράψω 

Τραγούδι θ' άρχίσω 

Χωρίς Τελειωμό. 



1984 
139 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΟΥΜΕ 

'Ορθόν: 

Γηράσκω όεi πολλά διδασκόμενος 

Μέτρον άριστον 

Πόντο ρεί 

Πάντες ι'Ίνθρωnοι τοϋ είδέναι όρέγονται φύσει 

<Σόλων> 

< Κλεόβουλος> 

<'Ηράκλειτος> 

< 'Αριστοτέλης> 

Μακάριοι ο1 nεινώντες καi διψώντες τήν δικαιοσύνην 

<Ματθ. Ε 6> 
Άγνώστψ Θεψ <Πρόξ. ΙΖ 23> 

Γεtισημανη 

Τό καλό καi συμφέροντα ταίς ψυχαίς ήμών 

Λανθασμένον: 

Γηράσκω όεi διδασκόμενος 

Πάν μέτρον όρ1στον 

Τό πάντα ρεί 

Φύσει τοϋ εiδέvε1 όρέγετω όνθρωnος 

Μακάριοι ο1 nεινώντες κοί δ1ψώντες 

Τψ όγνώστψ Θεψ 

Γεσθημανή 

Τό καλό καi συμcpέροντο 
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ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 

ΕΙΜΕΘΑ; 

'Οσάκις διαβάζουμε γιά της 
«ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» τά άπάν
θρωπα γεγονότα, εlς βάρος 
τών μή συμφωνούντων μέ τάς 
Gpχάς της καθολικης έκκλησfας, 
δικαιολογημένα στεναχωρούμε
θα γιά τή χρησιμοποίηση της 
Χριστιανικης Θρησκείας ώς μέ
σου πολιτικής κυριαρχίας καf 
έκδίκησης. 

Τή θρησκεία της άδελφικης 
άγάπης τήν μετάπλασαν σέ δί
κοπο μαχαίρι φανατισμού καf 
μίσους έναντίον έκείνων πού 
δέν γονατίζουν μπροστά στούς 
«'Αντιπροσώπους τού Χρι
στού». 
ΤΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! 

Καί σάν θυμηθούμε τά όρ
γανωμένα όμαδικά έγκλήματα 
τού ΧΙΤΛΕΡ σταματάει ή άνα
πνοή μας άπό ντροπή γιά τό 
κακό πού άκόμη ό άνθρωπος 
κουβαλάει μέσα του! 

Καί πώς άποτελεσματικά θά 
σταματήση μέσα του τό κακό;

'Αφού συχνά ή θρησκευτική 
του πίστη σκόπιμα χρησιμο-

ποιείται άπό τούς Ισχυρούς ώς 
μέσον πρός έξαγρίωσιν τών έν
στίκτων; Ποιός άλλος, πλήν της 
φωνης τού Θεού, μπορεί νά χα
λιναγωγήση τά φωλιάζοντα μέ
σα μας άγρια lνστικτα; 

Καί δμως αύτήν τήν φωνήν 
τού Θεού τήν μεταπλάθουν ώς 
έγερτήριον τών έπιθετικών έν
στίκτων, γιά πολιτικούς σκο
πούς. "Αν μελετήσετε τό τόσον 
διαφωτιστικό βιβλίο «ΒΥΖΑΝΤΙ
Ν Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΙΚΟΝΟΦΟ
ΒΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΩΝ» τού 
Βυζαντινολόγου Ν.Δ.ΠΑΣΣΑ, 
πού έξέδωσε ή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΗΛΕΙΑΣ (1983), θά τρομάξετε 
μέ τά τόσα έγκλήματα. 

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΜΗ
ΘΕΪΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ; Νά γιατί, 
ώς 'Εκκλησία, lχουμε εύθύνη 
γιά τόν άνθρωπο, δπως άπό 
τόν δρόμον ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ
ΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗ
ΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ, άλλέως θά 
είμεθα οι Κληρονόμοι της 
Φαρισαϊκης ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ! 
ΕΙΜΕΘΑ; 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ 

τήν συνδρομήν σας 1984 

Δρχ. 500 η έθελοντικώς κατά βούλησιν 
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Στά 50 χρόνια 

Άπό τή μετάσταση τού Lesdbester 

· Ο Κάρολος Λεντμπητερ (C.
W. Leadbeater) γεννήθηκε τήν
1 7 ην Φεβρουαρίου 1847 καί
έvκατέλειψε τόν φυσικόν κό
σμον τήν 1 ηv Μαρτίου 1934,

είς ήλικίαν 88 έτών, έργαζόμε
νος άδιακόπως μέχρι τού τέ
λους της ζωης του. Ύπηρξεν �
νας άπό τούς μεγαλύτερους
άποκρυφιστές. Τέκτων τού
33ου βαθμού. 'Επίσκοπος της
'Ελευθέρας Καθολικής 'Εκκλη
σίας. Άπό τούς ήγέτες της
Θεοσοφικης κινήσεως. Στενός
συνεργάτης της Ά. Μπέζαντ.
Πολυγραφότατος συγγραφεύς,
Ιδίως άποκρυφιστικών βιβλίων.

Εlς τήν Έλληνικήν έχουν μετα

φρασθη καί έκδοθη τά έργα 
του «Τά άρχαία Μυστήρια καί ό 
Τεκτονισμός» (1927), «ΟΙ Διδά
σκαλοι καί ή 'Ατραπός» ( 1928), 
«Ή κεκρυμμένη ζωή έν τψ 
Τεκτονισμψ» ( 1929), άπό μα
κρού έξαντλημένα καί τά τρία. 
'Επίσης τό βιβλιαράκι «Σ' έκεί
νους πού πενθούν» ( 1960). Σέ 
συνεργασία μέ τήν Ά. Μπέζαντ 
έγραψε - μεταξύ άλλων - τό 
έργον «Ή 'Ατραπός τού 'Απο
κρυφισμού», τό όποίον έξεδόθη 
στήν 'Ελληνική τό 1974. 

Κ.Μ. 

Ό Κρισμανοϋρτι στή Ν. Ύόρκη 

Μεταφράζουμε άπό άμερικάνικη έφημερfδα: 

«Ό φιλόσοφος, συγγραφεύς καf Διδάσκαλος J. Krίsnamourti θά

δώση όμιλίες γιά τά άνθρώπινα προβλήματα καf μιά τελείως δια

φορετική προσέγγιση γιά τή λύση τους τό Σάββατο 14 'Απριλίου

καί τήν Κυριακή 1 5 'Απριλίου στfς 11 π.μ. ατή Ν. 'Υόρκη.

Έκυκλοφόρησε ή «Φλόγα της προσοχής» τού Κρισναμούρτι.

Δείχνει πώς ol φλόγες της προσοχης μπορούν νά κάψουν τfς προ

σκολήσεις, τίς προλήψεις, τούς φόβους, τfς λύπες, τά μίση, τή βία,

τήν προγραμματισμένη σκέψη, τόν άπειλούντα τόν κόσμον 'Εθνικι

σμό καί νά μάς άνοίξουν τήν εrσοδο στήν άπόλυτη άλήθεια.

Ό Κρισναμούρτι συμπληρώνει 88 χρόνια στfς 11 ΜdlΌυ 1984.
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

1ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, α' όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 324.6837 
Ώραι 9,30- 1 2,30 πλην Σαββάτου 

Έκδrδεται άπό τό fτος 1956 

Διευθυvτης Κωστής Μελισσαρόηουλος 

ΟΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί. 

Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαί Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 

1984 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τ6μων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 
Γ' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συvιστώμεν ε!ς δσους άγσπούv τό {ργοv τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, είτε {χουν είτε δέν {χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά {χουν εύχρηστη κσί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 

1974, 1976 lκαστος δρχ. 200 

ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 lκαστος δρχ. 300 
ΟΙ χαρτόδετοι τόμοι 1 980, 1 981, 1982, 1983 lκαστος δρχ. 400 

ΟΙ διαφορες τιμών τόμων δεν όφεiλονται στήν ποιότητα τοϋ 

περιεχομένου � στό πολυσέλιδον, άλλά στην έπάρκεια � μη τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1984 δρχ. 500 

'Εθελοντικώς κατα βούλησιν 
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Μεταξύ μας �·-�------------

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφείο τού «'Ιλισού )), Χορ. Τρι
κούπη 26, ο' όροφος Κωδ. 106 79, ε!
vοι άvοικτό καθημερινώς πλήv Σαββά

του 9,30 - 12,30 
Τηλ. Γροφεlωv 3620.702. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεv, άποστέλλετε μέ το
χυδρομικήv � τροπεζικήv έπιτογήv εlς 
τήv διεύθυvσιv: «Κωστηv Μελισσαρό
πουλοv, Χορ. Τρικούπη 26, α' όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας )). Άποστολοl 
μέ τραπεζικός έντολός μάς δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποστολέντο στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστρόφησαv 

όπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημεlω
σιv: <ψετώκησΕ)) � «άγνωστος )). Παρα
καλούνται δσοι τούς γvωρlζουv vό 

τούς εlδοποιήσουv � vό μάς δώσουν 
τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Άγησ. Μαντζουραvης, Ν. Σμύρνη 
Χαρ. Ράλλης, Άθηvοι 

Ίω. Γουργουράκης, Ν. Κόσμος 

Ίω. Δούκας, Χαλάνδρι 
Παύλος Οlκοvομlδης, Άγλοντζιό 
Ξένη Τσομπανόκη, Κηφισιά 
Δημ. Άvαγνωστάκος, Τ ράλλεων 1 51 

Γεωρ. Κωτσάλος, Άλκυόνης 7, Π. Φά-

ληρο 
Φ. Μάλλιορης, Άναγνωστοπούλου 32 

'Αργύρης Σκαραμαγκάς, Εύαγγελισμός 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Στ. Κουζης, Θεσ/κη 
Χρ. Λασκαρίδης, Θεσ/κη 
;v'Ιιχ. Νικολούδης, Ήράκλειον 
Νεοφ. Χατζηευαγγέλου, Λεμεσός 

Ξανθ. Έλευθεριάδου, Βιέννη 
Παν. Δημητρόπουλος, Θεσ/κη 
Άθ. Ζοχαρόκης, Αίγινα 

Στρ. Κατσάνης, Κατερlvη 
Άπ. Ζάμπαλος, Βόλος 
Δημ. Κοπης, Θεσ/κη 

Κ. Κοντογιαvνlδης, Θεσ/κη 
Βασ. Κοντορίζος, Βόλος 
Έμ. Ποπογεωργlου, Θεσ/κη 
Εύ. Σουσουρης, Βόλος 
Χρ. Ίωαvvlδης, Λεμεσός 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Βασ. Καρογκιοζlδης, Θεσ/κη 
Γρ. Χατζηγεωργlου, Βόλος 
Βασ. Παπαζήσης, Λάρισα 

Κωv. Βλοχάκης, Λαμlα 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Σαράντος Παυλέας: Έvδοδυvαμική 
(Σύστημα φρυκτωριώv) Α' τόμος. 
Θεσ/κη 1984. 

Ρόης Παπαγγέλου: Γυρισμός (Ποlηση). 
'Αθήνα 1 984. 

"Avva Μπουρατζη-Θώδο: Βροντή στό 
φώς (Ποlηση). 'Αθήνα 1982. Χόϊ
Κάϊ κα1 Τάνκα (Ποlηση). Άθήvο 
1983. 

Παν. Μ. Θερόπος: ... πρός τήν Ίθόκηv 
(Αύτοβιογραφικα1 σελίδες). Άθηvοι 
1983. 

Τζένη Διαμαντη-Παπαϊωάννου: Ή ΤΕ· 
λευτοlα Φλόγα. 'Αθήνα 1983. 

Θεοφάνης Μονιάς: Curriculum Vitae. 
Άθ;-,v□ι 1984. 

Κώστας Στεφανόπουλος: Πέρα όπ' τόv 
"Ερωτα καi τήv 'Ελευθερία. 'Αθήνα 
1984. 

Κούλης Κάσης: Ό Ήλιόνθρωπος (έμ
μετρο). 'Αθήνα 1984. 

Λούλα Κωvστοντινίδοu: fτοχοστικό 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ)) 
της Θεοσοφικης ' Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 
Χαρ. Τρικούπη 26 -

'Αθήναι 106 79 
'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 
Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Μόρτ.-Άπρ. 1984 

περπάτημα στόν 'Ελληνικό χώρο. 
'Αθήνα 1983. 

Λούλα Κωνσταντινfδου: Ή Άπική καl 
ό χρόνος (Ποίηση). 'Αθήνα 1984. 

Ζήνων Ζαννέτος: Ροδαφνοϋσα τών 
έρώτων (Ποίηση). Λευκωσία 1984. 

Άριστ. Μητσόκος: Τοϋ 'Απεσταλμένου 
μας (Πεζογραφία). 'Αθήνα 1984. 

Πετρούλα Άλ. Παναγιωτfδη: 'Οράματα 
καί Σκιές (Ποιήματα). 'Αθήνα 1984. 

Χρυσούλα Εύλαμπιόδου: Δροσοσταλί

δες στην πράσινη χλόη (Ποιήματα). 
Θεσσαλονίκη 1984. 

Δρ. Νfκυ Πόρος: Γνώθι σαύτόν. 'Αθή

ναι 1984. 

Τά κλασσικά κείμενα τοϋ κfτρ1νου Αύ
τοκρότορα: Χοόνγκ ΤΙ Νέϊ Κfνγκ. 
'Αθήνα 1983. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σμύρνα Έκδ. Κ. Μαλοβρούβας (Όκτ.

Δεκ.) 
Πνευματική Κύπρος. Έκδ. Κύπρος 

Χρυσάνθης (Όκτ.- Δεκ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Ίαν.
Φεβρ., Μόρτ.) 

Προσανατολισμοί. Διευθ. Γ1όν. Τζαννε
τόκος (Γεν.-Φλεβ., Μόρτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσός (Ίαν.
Φεβρ.) 

Χρον1κό. Ύπεύθ. Ίω. Λόβιγγερ (Ίαν.

Φεβρ.) 
ΆνοιχτοΙ Όρfζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα

ραγκός (Φεβρ.-Μόρτ.) 

Δ1όσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακόλης 
(Ίαν.) 

Ίσραηλ1νά νέα. Έκδ. Δ. ΝικολαΤδης 
(Ίαν.) 

Κρίκος. Διευθ. Α. Γιαλλοϋρος (Νοέμ.
Δεκ., Ίαν.-Φεβρ.) 

Κρητική Έστfα. Δ1ευθ. Έμ. Παπαγρη
γορόκης (Νοέμ.-Δεκ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνόκης 
(Νοέμ.-Δεκ.) 

Νέα Σύνορα. Δ1ευθ. Δ. Βαλασκαντζης 
(Όκτ.-Δεκ., Γεν.-Μόρτ.) 

Βορειοελλαδικό. Διευθ. Φώτης Τριόρ

χης. Πο1ητικό Ήμερολόγ10 1984. 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος. 
Ύπεύθ. Ρούλα Παπαδημητρίου 

(Ίαν.-Φεβρ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δράμα: Φ1λ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήρόκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσ/νfκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042 
Ίωάνν1να: Μιχ. Πραπfδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκfδης 
Κέρκυρα: Κ. Άγ1ούς 
Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσσ: Άρ. Σοφfτης 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρfδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταϋρος Βαφεfδης 

Σέρρα1: 'Ανέστης Σάββας 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνfτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανοϋ 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ

λιανάκη 
Πάφος: Κ. Καθητζ1ώτης 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 



Βιβλία Krishnamurti 

Στό πόδια τού Διδασκάλου (lκδ. 1966) 100 
Έκλογαi όπό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 200 
Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 100 
Έκπαίδευσι καi σημασία ζωης 1953 250 
'Ελευθερία, ή όρχή καi τό τέλος 1954 450 
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Α' σειρά) - 1956 500 
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Β σειρά) - 1958 500 
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Γ' σειρά) - 1960 500 
'Ομιλίες στην Εύρώπη 1967 400 
Στη σιγή τού Νού - 1970 300 
Ή όναγκαιότητα της όλλαγης 1970 300 
Τό πέταγμα τού όετού 1971 300 
Τό πρώτα βήματα της μάθησης - 1975 450 

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

''Εγγράψετε νέους συνδρομητάς 
Συνδρομη 1984 δρχ. 500 έξωτερικού S 12 

άεροnορικώς S 20 

«·Ε η ι λ ο y α 1)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 

Β' Τριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετrας 1962-1965 

έκάστη δεμένη nρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετrας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ συνδρομαi II άντlτιμον βιβλlων νό άποστtλλωνται μt ταχuδρομιιιην 11 

τραπεζιιιην tπιταyην -δχι μt tντολην- tπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλοu 

11 ΙΛΙΣΟΥ, Χαρ. Τρικούπη 26, α· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 
- - ---------- --------- --------

'ΧΡΙΠΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορlες περl Τεκτονισμού 

καi τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλlο. 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΠΙΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Αίμ. 'Ίβου: Άγροi αί'ματος 65 

Λούλα Κωνσταντινίδου: Quo Vadis; 66 

Λένα Άναστασιάδου: Ή βασιλεία τού Μεγάλου Φωτός 67 

Νικ. Τέντας: Ρουμάνικη ποίηση 73 

Νικ. Καρβούνης: Τό 'Άτομον καi τό Σύνολον 75 

'Αθάνατα 'Ομηρικό Έπη 80 

Ρωμύλος Βαμβακόπουλος: Ύπερβατικη άλήθεια καi Μυστικι-

σμός 94 

Κω στης Μελισσαρόπουλος: Έγωϊσμός καi Άλτρουϊσμός 1 03 

Αfκατ. Τσόπελα: Ό 'Ιορδάνης έστράφη πρός τό όπίσω 108 

Γιάννης Μπρούμης: Ή πομπη τών Μεγάλων 'Ελευσινίων 109 

Ή άποψις της Μετενσαρκώσεως 121 

Ίω. Βασιλείου: Στη Σικελία άναζητώντας τη Μεγάλη 'Ελλάδα 123 

Σόλων: ΟΙ τύραννοι 127 

Κοίτη Ταμπαλη: Ό έλεήμων 128 

Νίκου Τέντα: Τό Νέα Βιβλία 129 

Παν. Άναγνώστου: Δ. Άναγνωστοπούλου «Κυανούς Τεκτονι-

σμός» 133 

'Αποκόμματα 135 

Πετρούλα Παναγιωτίδη: Σερενάτα 138 

Γιό νό κυριολεκτούμε 139 

Ζ. Γουγουτάς: Εϊμεθα; 140 

Λεντμπητερ-Κρισναμούρτι 141 

Στα προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα 'Ομηρικά 'Έπη 
'Από τά Πρακτικά τού 'Υπάτου Συμβουλίου τού 33° της 'Ελλάδος 
Νικ. Παλαιολογόπουλος: Μορφή 'Ελευθερίας 
Θάνος Μεσσήνης: Ή σύγχρονη τεχνολογική έποχή 
Ό Ταγκόρ καi ή πνευματική όγωγή 
0. Κιοστελίδης: Τί εΤναι καλό καi τi εΤναι κακό
Γιώργης Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια της Φύσης στόν όνθρωπομορφισμό
Λένσ Άναστασιάδου: Ή φυσιολατρεfα καi ή χαρά στήν όρχαfα 'Ελλάδα

Άντα Μπρούμη: Τό πνεύμα της όρχαfας 'Ελληνικής Τέχνης 
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