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Χρίστου Α. Ριζόπουλου 

Τό κλειδί της Θεοσοφίας 350 

Ή φωνη της σιγης - Τά πρώτα βήματα στόν 
'Αποκρυφισμό 150 

Σ" έκείνους πού πενθούν 80 
Ή Άτραπός τού Άποκρυφισμού 350 
Προσέγγισις πρός την Πραγματικότητα 100 
ΑΙ βαθύτεροι όψεις της Ζωης 1 00 
Εlς άναζήτησιν της Σοφίας 200 
Τό Φώς της Άσίας 200 
Ή Μετενσάρκωσις 1 50 
Ή άπόκρυφη ζωη τού άνθρώπου 1 50 
Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός 350 
Κάρμα - Γιόγκα 1 50 

Θεοi σέ έξορία 80 
Φώς στην Άτραπό 1 00 
Βλέπε στην γ' σελίδα τού έξωφύλλου 

Άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι 400 
ΟΙ Νόμοι της Ζωης 200 
Τό Σημειωματάριο ένός Μύστου 400 
Τά φυσικά δικαιώματα τού άνθρώπου 150 

Άποκρυφισμός καi Μυστικισμός όδ. 150, δεμ. 250 
Μελετήματα όδ. 350, δεμ. 500 
Εlσαγωγη στη Θεοσοφία όδ. 350, δεμ. 500 
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) δεμ. 500 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας δεμ. 300 
Τά βήματα της Φιλοσοφίας Β' 200 
Έκλογαi άπό τόν Κρισμανούρτι 200 
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό 100 
Ό 'Ιησούς 150 
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών) 100 
«Άγνώστ� Θε½J» 30 
Πέντε Τεκτονικαi Όμιλίαι εlς Α' 100 
Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία των 'Ελλήνων 300 

ΟΙ τίτλοι των Έλλην. Τεκτ. Στ. της Κύπρου μέ 
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ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ 

Θά πεθάνω εvα πένθιμο 

τού φθινόπωρου δείλι ... 

Στό φfλο μου Δ. Π. Τ ΑΓΚΟΠΟΥ ΛΟ 

Θά πεθάνω �να πένθιμο τοϋ φθινόπωρου δείλι 

μέσ' στήν κρύα μου κάμαρα, δπως έζησα, μόνος

στή στερνήν άγωνία μου τή βροχή θέ ν· άκούω 

καί τόν κούφιο τό θόρυβο πού άνεβάζει ό δρόμος.

Θά πεθάνω �να πένθιμο τοϋ φθινόπωρου δείλι

μέσα σ· έπιπλα ξένα καί σέ σκόρπια βιβλία, 

θά μέ βροϋν στό κρεβάτι μου, θέ ν· άρθ1 ό άστυνόμος,

θά μέ θάψουν σάν όνθρωπο πού δέν εΤχε Ιστορία.

Άπ' τούς φίλους πού παίζαμε πότε πότε χαρτιά

θά ρωτήσΓJ κανένας τους έτσι άπλά: «Τόν Ούράνη

μήν τόν εΤδε κανείς; Έχει μέρες πού χάθηκε ... »

ΘάπαντήσΓJ όλλος παίζοντας: «Μ' αύτός έχει πεθάνει».
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Μιά στιγμή θά κυπάξουνε ό καθένας τόν άλλο, 
θά κουνήσουν περίλυπα καί σιγά τό κεφάλι, 
θέ νά πούν: «Τ είναι ό άνθρωπος ... Χτές άκόμα έζοϋσε». 
Καί βουβά τό παιχνίδι τους θ' άρχινήσουνε πάλι. 

Κάποιος θόναι συνάδελφος στά «ψιλά» πού θά γράψΙJ 
πώς «προώρως άπέθανεν ό Ούράνης στήν ξένην, 
νέος γνωστός είς τούς κύκλους μας, ποδχε κάποτε έκδώσει 
συλλογή μέ ποιήματα πολλά ύποσχομένην». 

Κι' αύτός θόναι ό στερνός της ζωής μου έπ1τάφ1ος. 
Θά μέ κλάψουνε βέβαια μόνο ο1 γέροι γον1οί μου 
καί θά κάνουν μνημόσυνο μέ περίσσιους παπάδες 

1984 

δπου θόναι δλοι ο1 φίλοι μου - κ1' ϊσως ϊσως ο1 όχτροί μου. 

Θά πεθάνω tva • πένθιμο τού φθινόπωρου δείλι 
σέ μιά κάμαρα ξένη, στό πολύβοο Παρίσ1, 
καί μιά Κέπυ θαρρώντας πώς τήν ξέχασα γι' όλλην 
θά μού γράψΙJ tva γράμμα - καί νεκρό θά μέ βρίσΙJ ... 

«Νοσταλγίες» Παρίσι 1914. 

ΣΑΚΗΣ ΤΙΝΤΟΣ 

CH εύχή τού Πατέρα 
Μεγάλωσε στά χρόνια 

δσο θές, παιδί μου. 
Τράνεψε στό σώμα 

δσο θές, παιδί μου. 
Πλάτυνε στό νού 

δσο θές, παιδί μου. 
Προόδευσε στή ζωή 

δσο θές, παιδί μου. 
Αυγάτισε τά πλούτη σου 

δσο θές, παιδί μου. 
'Αλλά στήν ψυχή 

μείνε παιδί, παιδί μου! 

Άπό τυπογραφικό λάθος στό προηγούμενο τεύχος τό όνομα έγράφη Τέντας όντί 
Τίντος. Τό διορθώνουμε έδώ. 
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ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

CH Φυσιολατρεία καί ή Χαρά 

στήν άρχαία CΕλλάδα 

Διάλεξη στή Θεοσοφική 'Εταιρία 

Κάτω άπό τόν αιθριο καί γαλήνιο 'Ελληνικό ούρανό βοηθήθη
κε ή άνθρώπινη σκέψη νά άναπτύξει Ιδέες πού ώθούν τόν άνθρω
πο νά λατρεύσει τή Φύση καί τίς λειτουργίες της 1<αί τόν φέρνουν 
πρός τή χαρά καί τήν αlσιόδοξο άποψη της Ζωής. 

Τά φιλοσοφικά καί θρησκευτικά συστήματα, τά όποία διεμορ
φώθησαν στήν άρχαία 'Ελλάδα, ησαν όπλα, φυσικά, εύκολονόητα 
καί ή μελέτη τους έξακολουθεί νά εΤναι πάντα παραγωγική ώφελί
μων iδεών γιά τόν άνθρωπο. 

ΟΙ άρχαίοι 'Έλληνες έπίστευαν δτι γιά νά δώσει κανείς στή 
ζωή του συνειδητά όρθή κατεύθυνση, πρέπει νά γνωρίσει τή ζωή 
τού συνόλου της Φύσεως, τή ζωή αύτή πού διατηρεί στήν ϋπαρξη 
δλα τά όντα καί στολίζει τόν κόσμο όλόκληρο μέ όμορφιά, μέ όρ
μονία, μέ φώς καί λαμπρότητα. Πρέπει νά αlσθανθεί τή ζωή αύτή, 
νά τήν ζήσει, νά τήν λατρεύσει ! Άπό αύτή τήν πίστη ξεκινά ή φυ
σιολατρεία στήν άρχαία 'Ελλάδα, πού έχει έννοια πολύ εύρύτερη 
καί καθολικότερη άπ' αύτή πού άποδίδομε έμείς σήμερα σ· αύτή 
τή λέξη. 

* 

* * 

Ή φυσιολατρεία εΤvαι ή λατρεία της Φύσεως στό σύνολό της. 
Τό πνεύμα, ή ψυχή, εΤvαι μέρος της Φύσεως κοί άποτέλεσμα τών 
λειτουργιών της. 

Μέ τήν κατανόηση αύτού τού γεγονότος ol άρχαίοι 'Έλληνες 
έλεγαν δτι ol άνθρωποι όφείλομε λατρεία πρός τήν Φύση, της 
όποίος πρώτος συντελεστής εΤvαι ό 'Ήλιος. Χωρίς τήν εύεργετική 
έπίδραση τού Ή�ίου πάνω στή Γη, δέν θά ύπηρχε βλάστησις, δέν 
θά ύπηρχε ζωή, οϋτε νόησις, οϋτε πνεύμα, οϋτε συνειδητά όντα. 
'Ακόμη καί al Ιδέαι, τά αlσθήματα καί τά συναισθήματα της άν-
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θρωπίνης ύπάρξεως εΤναι έκδηλώσεις τού πνεύματος πού άνεπτύ
χθησαν διά της έπιδράσεως τού φωτός τού Ήλίου έπί τού όργανι
σμού μας καί δι' αύτού έπί της ούσίας τού πνεύματός μας (της ψυ
χής μας). 

ΟΙ άρχαίοι Μύσται, έόρταζαν καί έπανηγύριζαν, μέ εlδικές τε
λετές, τίς φυσικές έορτές, δηλαδή τίς τροπές καί τίς Ισημερίες καί 
συγχρόνως άπέδιδαν μέ αύτό τόν τρόπο λατρεία στό Θεό, γιατί πί
στευαν δτι τό Φώς, τό ήλιακό Φώς εΤναι ή έντονώτερη έκδήλωση

της Θεότητας. 
'Εόρταζαν έπίσης τάς περιόδους τού έτους καί εϋρισκαν δτι τά 

συντελούμενα στή Φύση κατ' αύτάς εΤχαν άναλογία μέ φαινόμενα 
πού λαμβάνουν χώραν κατά τήν έξέλιξη τού πνεύματος δηλαδή: α) 
περίοδος: κατά τό φθινόπωρο ή Γη δέχεται τούς σπόρους, έγκυ

μονείται άπό τόν 'Ήλιον β) περίοδος: χειμών, ol σπόροι βλαστά
νουν, έκδηλούται ή βλάστησις γ) περίοδος, άνοιξις: έκδηλούνται 
άρώματα καί χρώματα καί τέλος δ) περίοδος, θέρος: ώριμάζουν ol 
καρποί. 'Έτσι καί στό Πνεύμα γίνεται: α) ή εlσδοχή Ιδεών, συναι
σθημάτων, φωτός. Κατόπιν β) ή γονιμοποίησίς των, tπεται γ) ή 
καρποφορία των καί τέλος δ) ή μετάδοσις καί πρός άλλους άν
θρώπους τών άληθών γνώσεων πού συντελούν στήν πρόοδο της 
ψυχής. Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό ό Άντ. Άδριανόπουλος γράφει: 
«ΑΙ έορταί τών 'Ηλιοστασίων καί τών 'Ισημεριών δέν εΤναι μόνον 
φυσικοί έορταί διά τήν ζωήν της Γης, διότι εΤναι άφετηρίαι έπο
χών, άλλά καί έορταί έχουσαι σχέσιν μέ τήν ψυχήν καi άναφέρον
ται εlς τάς φασεις της έξελίξεώς της, Ό χειμών εΤναι ή φάσις τών 
παθών, τού σκότους, τών σκοτεινών ψυχών. ΕΤναι ol ψυχές rιού 
παλαίουν μέσα στό σκοτάδι της άτελείας καi της άγνοiας. Τό Φώς 
καί τό ύλικό καί τό πνευματικό βοηθεί στήν άνάπτυξη τού πνεύμα
τος, της ψυχής». 

* 

* * 

ΑΙ Τροπαί καί al Ίσημερίαι εΤναι al άφετηρiαι τών περιόδων 
τού έτους. Κατά τίς ήμέρες αύτές στήν άρχαία 'Ελλάδα έτελούντο 
έορταί μέ τίς όποίες έτονίζετο ή σημασία τών λειτουργιών της 
Φύσεως ώς πρός τήν δημιουργίαν καi έξέλιξιν τού πνεύματος καi 
ύπεδεικνύετο ή λατρεία τήν όποίαν όφείλει κάθε άνθρωπος πρός 
τήν Φύση, τήν Φύση ή όποία μέ τόση άφθονία τού παρέχει τiς 
εύεργετικές της έπιρροές. Συγχρόνως ol έορτασμοi αύτοί εΤχαν καi 
τόν σκοπό νά ύπενθυμίζουν στούς άνθρώπους τήν πνευ_ματική ση-
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μασία τών φυσικών περιόδων καί τούς βοηθούσαν νά μή ξεχνούν 
τόν σκοπό της ζωης τους. 

Ό έορτασμός τών 'Ηλιοστασίων εΤναι έπίσης σημαντικός, γιατί 
ώθεί τόν άνθρωπο πρός τήν έρευνα καί τή λατρεία της Σοφίας, ή 
όποία όποτελεί τή βάση τών Μυστηρίων καί τών 'Επιστημών. Ή 
φυσιολατρεία εΤναι τό όντίθετο της προσωπολατρείας. 'Εκείνος 
πού λατρεύει τό κατά μέρος δείχνει όγνωμοσύνη πρός τό δλον· 
ένώ έκείνος πού όπονέμει λατρεία πρός τό σύνολο τιμά καί τό κα
τά μέρος, τό όποίον δσο μεγάλο πνεύμα καί άν εΤναι, δέν όποτε
λεί, παρά �να μικρό μέρος τού δλου. 

'Έχομε καθήκον όπέναντι της Φύσεως, έκτός όπό τό νά τή λα
τρεύωμε, νά φροντίζωμε καί γιά τήν αύτοβελτίωσή μας γιατί σόν 
ψυχικές ότομικότητες θά φύγωμε κάποια μέρα όπό τόν ύλικό κό
σμο καί δέ θά παραμείνει έφόδιό μας παρά μόνον δ,τι εΤναι δυνα
τόν νά προαγάγει, έξελίξει καί τελειοποιήσει τό ψυχικό μας ΕΤναι, 
πράγμα πού έχει όντίκτυπο καί εlς τό σύνολο της Φύσεως της 
όποίας όποτελούμε μέρος. 

Ή Φυσιολατρεία όσκουμένη μέ αύτή τήν έννοια θά φέρει 
προοδευτικά τήν τέλεια έναρμόνιση τού όνθρώπου πρός τήν Κο
σμική Τάξη, τήν όρμονική όνάπτυξη της έσωτερικης του ύποστά
σεως καί αύτά θά έχουν σάν βέβαιο όποτέλεσμα τήν έξέλιξή του, 
δηλαδή τήν έκδήλωση δυνάμεων καί Ικανοτήτων πού ύπάρχουν, 
κρυμμένες -όνεκτίμητος θησαυρός- στά βάθη τού Είναι της κάθε 
ψυχης. 

* 

* * 

ΟΙ 'Ορφικοί έγνώριζαν κατά βάθος τή Φύση καί τίς λειτουρ-
γίες της, έγνώριζαν καλά τή σημασία της Ζωης καί γι' αύτό εΤχαν 
όργανώσει τίς Διονυσιακές έορτές, γιά νά μεταδώσουν ατούς όν
θρώπους τήν έννοια της αισιοδοξίας καί νά όναπτύξουν στίς ψυχές 
των τή χαρά καί τήν εύθυμία καί άκόμη νά τούς κάνουν νά κατα
νοήσουν τήν όνάγκη τού νά όποδίδουν λατρεία πρός τή Φύση. 

Τό Διονυσιακό πνεύμα έχαρακτήρισε όλόκληρο τόν 'Ελληνικό 
πολιτισμό καί γενικώς ό 'Ορφισμός έπηρέασε τό πνεύμα τών άν
θρώπων έπί μία καί πλέον χιλιετηρίδα, μέχρι της διαδόσεως τού 
Χριστιανισμού. Γιά μάς πού δέν μπορούμε νά όκολουθήσωμε τόν 
θίασο τού Διονύσου σχετικά πτερά δίνουν στή ψυχή μας ή Φιλο
σοφία καί ή Γαλήνη, πού προκαλεί ή κατανόησις τών λειτουργιών 
της Φύσεως καί όκόμη ή έλπίς δτι κάποτε θά φθάσωμε στό τέρμα 
της γήϊνης ζωης μας, στή Λύτρωση! 
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Γιά νά μπορέσωμε νά λάβωμε άντίληψη της σημασίας της Χα

ράς, πού ύπαγορεύει τό Διονυσιακό πνεύμα, πρέπει νά άνατρέξω
με στίς λειτουργίες της Φύσεως. ΑΙ λειτουργίαι αύταί προέρχονται 
άπό τήν ούσία πού άπετέλεσε τόν Κόσμο: αύτή ή ούσία κατά τήν 
πρώτη της έκδήλωση εΤvαι ύλικης φύσεως, άλλά έξελισσομένη γί
νεται Πνεύμα καί έτσι φθάνει νά δεσπόζει πλέον έπί της ύλικης 
φύσεως. Άπό τήν τάσιν αύτης της ούσίας της Φύσεως πρός έξέλι
ξιν προέρχονται καί ol φυσικοί νόμοι καί ol ζωϊκοί νόμοι, δηλαδή 
τά ένστικτα, τά όποία διευθύνουν τήν ζωή τών έμβίων όντων καί 
τά όποία άποτελούν άvύψωσιν τών φυσικών νόμων εlς τό πνευμα
τικόν έπίπεδον. 

ΑΙ έκδηλώσεις αύταί της Φύσεως εΤναι άρμονικαί πρός άλλή
λας καί συντελούν εlς τό νά διατηρούν, προάγουν καί έπεκτείνουν 
τήν ζωήν. 

Καί τό συναίσθημα εΤναι μιά φυσική έκδήλωσις, συνεπώς εΤ
ναι άρμονικό πρός τίς άλλες λειτουργίες της Φύσεως. 'Επομένως 
κάθε ένέργεια πού συντελεί στή διατήρηση, προαγωγή καί έπέ
κταση τής ζωής, δίνει άρμονικό άντίκτυπο στήν ψυχή, ή όποία 
άποτελεί μέρος της ούσίας της Φύσεως. Ό άντίκτυπος αύτός εΤναι 
τό συναίσθημα της χαράς καί της ήδονης. ΑΙ άντίθετοι δέ ένέργειαι 
έχουν δυσαρμονικό άντίκτυπο καί προκαλούν τόν πόνο !'\ τή λύπη. 

Γιά τούς Μύστας τών άρχαίων 'Ελληνικών Μυστηρίων εΤχε 
άκόμη βαθύτερη σημασία ή χαρά, γιατί καθώς ξέρομε εlς αύτά 
έδιδάσκετο δτι ό Διόνυσος εΤναι ό Λυτρωτής της Περσεφόνης, δη
λαδή της Ψυχής της Γης. Αύτός τήν λυτρώνει άπό τά δεσμά τού 
'Άδου καί τήν φέρει πρός τόν ούρανό καί τήν Άθανασίαν μέ τήν 
χαρά έκείνη ή όποία δέν προέρχεται άπό τήν μέθη τών αlσθή
σεων, άλλά άπό μία ένθουσιώδη έκτόνωση της ψυχής πρός άνώ
τερα πνευματικά έπίπεδα. 

ΟΙ 'Έλληνες Μύσται τήν έννοια της εύθυμίας καί της διαρκούς 
χαράς δέν τήν τοποθετούσαν στή ζωή της κραιπάλης καί τών όρ
γίων, ούτε πίστευαν δτι χαρά μπορεί νά δώσει τό κρασί καί αl σω
ματικαί ήδοναί. 'Εννοούσαν τήν εύθυμία καί τή χαρά πού προβάλ
λει άπό τό έσωτερικό ΕΤναι, άπό τήν ψυχή τού άνθρώπου, αύθόρ
μητα, άπό αlσιοδοξία καί χαρωπή arσθηση της ζωής, άπό άντίληψη 
της όμορφιάς της Ζωής καί τού Κόσμου, άπό τήν πίστη δτι ή Παμ
μήτειρα Θεία Φύσις μέ τίς λειτουργίες της καί τούς σοφούς της 
Νόμους προορίζει δλα τά όντα γιά τήν εύδαιμονία. 

ΟΙ άρχαίοι Μύσται έγνώριζαν δτι εlς δλα τά πεδία της Φύ
σεως, κάθε τι πού πληρεί μιά όργανική !'\ πνευματική άνάγκη τού 
όντος, συνοδεύεται άπό ήδονή καί χαρά. Έγνώριζαν έπίσης πόσο 
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μεγάλη έπίδραση έχει ή διαρκής εύθυμία καί χαρά, όχι μόνο γιά 
τήν ύγεία τοϋ σώματος, όλλά καί γιά τήν έξέλιξη της ψυχης. Γιατί 
μέ τή χαρά ή ψυχή αlσθάνεται άνεση, διαστέλλεται καί τότε μπο
ρεί νά έκδηλώσει καί άλλους νόμους καί Ιδιότητας πού βοηθούν 
στήν έξέλιξη της πνευματικής ότομικότητος. 'Ενώ al έναντίον της 
Φύσεως ένέργειαι πιέζουν τήν ψυχή καί έτσι ότροφεi καί παραμέ
νει στάσιμος. 

·Όλοι al θρησκευτικοί έορταί της Άρχαίας 'Ελλάδος ήταν χαρ
μόσυνοι, καμμία δέν προκαλοιίσε λυπηρά συναισθήματα. 

* 

* * 

Ή χαρά είναι τό συναίσθημα πού γεννιέται στήν ψυχή όπό 
παραστάσεις ιϊ γεγονότα πού προάγουν τή ζωή, τήv εύεξία καί τήν 
πρόοδο τοϋ όνθρώπου ιϊ τοϋ παρέχουν ήδονήν διά τών αlσθή
σεων. 

Ή χαρά όποτελεi όνάγκη γιά τή ζωή, όνάγκη γιά τόν άνθρω
πο, γιατί έκτός όπό τά ένστικτα της αύτοσυντηρήσεως καί της δια
δόσεως τοϋ εϊδους, ύπάρχει καί τό ένστικτο της έπ:διώξεως της 
ήδονης καί της χαράς. 

Ή χαρά, καθώς καί ή λύπη, έχουν φυσικά καί πνευματικά όπο
τελέσματα, λόγω της όλληλεπιδράσεως ή όποία ύπάρχει μεταξύ 
σώματος καί ψυχης. Μόνιμος χαρά, πού προέρχεται όπό πνευματι
κός όπολαύσεις, όvυψώvει τήν ψυχή καί προκαλεί τό εΤδος έκεiνο 
της ψυχικής μέθης πού φέρνει τήν έμπνευση καί τήν έκδήλωση 
τών όνωτέρων καί βαθυτέρων Ικανοτήτων της ψυχης. Αύτήν όνό
μαζαν οί 'Ορφικοί «Διονυσιακή μανία» 

Ή εύθυμία, ή άδολη χαρά, ή όπόλαυσις της ζωης, φωτίζουν 
τή ζωή καί όνυψώvουν τόν άνθρωπο στή σφαίρα τών Μακάρων. 

Ή χαρά της ζωης δημιουργεί τήν αϊσθηση της ζωης σέ δλη 
της τήν πληρότητα. Μέ αύτήν ό άνθρωπος γίνεται πλούσιος έσω

τερικώς, όποκτό τήν ψυχική γαλήνη καί τήν ύγιό έκείνην σοφίαν, 
τήν όποίαν είχαν ol φιλόσοφοι της Άρχαίας 'Ελλάδος καί ή όποία 
προέρχεται όπό ψυχική ύγεία καί δημιουργεί ψυχική ύγεία. 

Αύτή ή χαρά της ζωης, ή βαθειά αϊσθησις της Φύσεως, έξω
ραίζει τή ζωή, τήν καθιστό εύχάριστη, χαρμόσυνη, φωτεινή καί 
όξία νά τήν ζεi κανείς. Κάνει τόν άνθρωπο καλύτερον καί συγχρό
νως έξαίρει τήν ψυχή, τήν όπολύει όπό τά δεσμά της όθλιότητος 
τοϋ άνθρωπίνου βίου, τήν έμπνέει στά ύψηλότερα Ιδεώδη καί 
άναπτύσσει τήν αϊσθηση τοϋ ώραίου, τοϋ Ιδανικοϋ, τοϋ Ιδανικώς 
ώραίου καί προκαλεί τήν έκδήλωση δλων έκείνων τών φυσιολογι-
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κών, ύγειών καί εύγενών συναισθημάτων καί Ιδεών, άπό τά όποία 
διεπλάσθη ό_ άρχαίος 'Ελληνικός πολιτισμός. 

· Η έλεύθερη καί χαρωπή ένατένισις της ζωης, ή έλλειψις φό
βων καί προλήψεων, έδωσαν εlς τό 'Ελληνικό Πνεύμα πτερά, ώ
στε νά πετάξει σέ άλλους κόσμους ώραίους καί άρμονικούς, άπό 
το�ς όποίους μετέφερε τήν άρμονία καί τό κάλλος έδώ στή Γrϊ καί 
τά πραγματοποίησε στά έργα τών καλλιτεχνών καί τών ποιητών 
της άρχαίας 'Ελλάδος. 

Ό άνθρωπος πού αlσθάνεται τή χαρά της ζωης, ό αlσιόδοξος, 
αύτός πού άπολαμβάνει καί λατρεύει τή ζωή, κερδίζει τή βοήθεια 
όλοκλήρου της Φύσεως, ή όποία τόν φέρει πρός τήν τελειότητα 
καί τήν Εύτυχία. 
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Μήπως 
είναι δλα Μάταια 
καί όδικα 
'Εμείς περιμένουμε 
τήν ότέλειωτη Μέρα 
Μήπως 
δλα δσα πιστέψαμε 
Ψέμματα ητανε 
'Αλήθεια 
Μήπως 
Μάταια 'Εμείς 
Προσμένουμε 
τό Ξημέρωμα 
Μιας 'Ατέλειωτης 
Νύχτας 
Μήπως 
τό κορμί μας 
Μιά μέρα θά λuώση 
καί ή Ψυχή μας 
μαζί του χαθη 
Μήπως 
'Εμείς όδικα 
Ψάχνουμε 
τούς Καλούς γιά νά 
Βρούμε 
Μήπως 
ή Εύτυχία είναι 

Μήπως ... 

όνύπαρκτη 
καί μείς αύτήν 
ναί τήν θέλουμε 
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κι· αύτήν ναί ποθούμε 
Μήπως 
'Όλοι μιά Μέρα 
συντρίμια θά γίνουμε 
Μ ιό ταφόπετρα 
'Όλοι Μεγάλη 
Μήπως 
είναι 'Όνειρο 
'Όλα δσα ζήσαμε 
κι· εϊμαστε όκόμα 
Μετέωροι 
Μήπως 
θά έλθη μιά Μέρα 
Κάποτε πού τό όνειρο 
Πραγματικότης 
Θά γίνη 
Μήπως 
δλοι μας τρέχουμε 
τόν 'Ανήφορο 
'Εμείς νά όνεβούμε 
Μήπως 
Βάραθρο όνοίγεται 
καί 'Όλόι 'Εμείς 
Θά Χαθούμε; 



298 

'Αθάνατα CΟμηρικά 'Έπη 

Έπιλογή άπό τήν Όδύσσεια 

1 29 1Η μέν μ' αύτόθ' έρυκε Καλυψώ, δία θεάων, 
έν σπέσσι γλαφυροίσι, λιλαιομένη πόσιν είναι· 
ως δ' αϋτως Κίρκη κατερήτυεν έν μεγάροισιν 
Αίαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν είναι· 
άλλ' έμόν οϋποτε θυμόν ένί στήθεσσιν έπειθεν. 
"Ως ούδέν γλύκιον ης πατρίδος ούδέ τοκήων 
γίγνεται, εϊπερ καί τις άπόπριθι πίονα οίκον 
γαίΙJ έν άλλοδαπG ναίει άπάνευθε τοκήων. 

1984 

1 67 Νηυσί δ' έπώρσ' ανεμον Βορέην νεφεληγερέτα Ζεύς 
λαίλαπι θεσπεσίΙJ, σύν δέ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαίαν όμού καί πόντον· όρώρει δΌύρανόθεν νύξ. 

1 94 Τών δ' δς τις λωτοίο φάγοι μελιηδέα καρπόν, 
ούκέτ' άπαγγείλαι πάλιν ηθελεν ούδέ νέεσθαι, 
άλλ' αύτοϋ βούλοντο μετ' άνδράσι Λωτοφάγοισιν 
λωτόν έρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι. 



1984 

Μετάφραση 
(Ίάκ. Πολυλάς, Άργ. Έφταλιώτης, Ν. Καζαντζάκης - Ί. 

Κακριδής, Νικ. Ποριώτης) 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Μέ κράτησε κ' ή Καλυψώ, ή θεά ή χαριτωμένη, 
μές στή σπηλιά της, κι άντρας της νά γίνω λαχταροϋσε
μέ κράταε στά παλάτια της ή Κίρκη, ή θεά της Αίας, 
ή δολοπλέχτρα, κι άντρας της vά γίνω λαχταροϋσε
δμως ποτές δέ γύρισαν αύτές τό vοϋ μου έμέvα. 
Άπό πατρίδα καί γονιούς γλυκότερο δέν έχει 
τίποτ' ό άνθρωπος, κι άς ζ� σέ πλουτισμένο σπίτι 
γης ξεvικιάς κι όπόμερης, μακριά όπό τούς γονιούς του. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
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Ή Καλυψώ, ή θεά ή πανέμνοστη, στίς βαθουλές σπηλιές της 
μοϋ όντίσκοφτε τό δρόμο, θέλοντας νά μέ κρατήσει γι' άντρα, 
Κι ή Κίρκη ή δολερή όπ' τό σπίτι της στήν Αία νά φύγω πίσω 
δέ μ' άφηνε, κι αύτή γυρεύοντας νά μέ κρατήσει γι' άντρα. 

Όμως ποτέ δέ μοϋ μετάστρεψαv τή γνώμη μές στά στήθη· 
τί πιό γλυκό στόv κόσμο τίποτε δέv ξέρω όπό πατρίδα 
κι όπό γονιούς, όκόμα άν κάθεσαι σέ μυριοπλούσια σπίτια 
στά ξένα μέρη έκεί πού βρέθηκες, όλάργα όπ' τούς γονιcύς σου. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Κ' έστειλ' όπάvω μας Βοριά ό Δίας ό συvνεφάρης, 
κι άγρια φουρτούνα· σκέπασε τή γης καί τά πελάγη 
μ� νέφια, καί κατέβηκε σκοτάδι όπ' τά ούράνια 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Καί τότε ό Δίας βοριά ξεσήκωσεv ό νεφελοστοιβάχτης 
μέ φοβερό δρολάπι όπάνω μας, καί σκέπασε μέ νέφη 

στεριά μαζί καί πέλαα, κι απλωσε θολή όπ' τά ούράνια νύχτα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Κι δποιος στό στόμα του έβαζε λωτού καρπό μελάτο, 

δέν ήθελε πιά μήνυμα νά στείλΙJ ή νά γυρίσr:ι, 
παρά vά μείνουν θέλανε στή γης τώv Λωτοφάγωv, 

λωτό vά τρώνε, γυρισμό πατρίδας λησμονώντας 
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1 105 'Ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ητορ._ 
Κυκλώπων δ'ές γαίαν ύπερφιάλων, άθεμίστων, 
1κόμεθ', οΥ ρα θεοίσι πεποιθότες άθανάτοισιν 
ούτε φυτεύουσιν χερσίν φυτόν οϋτ' άρόωσιν, 
άλλά τά γ'άσπαρτα καί άνήροτα πάντα φύονται, 
πυροί καί κριθαί ήδ' άμπελοι, αΥτε φέρουσιν, 
oTvov έριστάφυλον, καί σφιν Διός όμβρος άέξει. 

1984 

112 Τοίσιν δ' οϋτ' άγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες, 
άλλ' οΥ γ' ύψηλών όρέων ναίουσι κάρηνα 
έν σπέσσι γλαφυροίσι, θεμιστεύει δέ �καστος 
παίδων ήδ' άλόχων, ούδ' άλλήλων άλέγουσιν. 

Κ 220 'Έσταν δ' έν προθύροισι θεάς καλλιπλοκάμοιο, 
Κίρκης δ' ένδον άκουον άειδούσης όπί καλθ, 
1στόν έπιχομένης μέγαν, άμβροτον, oia θεάων 
λεπτά τε καί χαρίεντα καί άγλαά έργα πέλονται. 
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Ν. Καζαντζάκης 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

Ί. Κακριδής: 

Μά άν τού λωτού τό μελοστάλαχτο καρπό κανείς γευόταν, 

πιά δέ γνοιαζόταν γιά μηνύματα κι ούδ' έλεε νά διαγεiρΕΙ' 

τό 'χε νό μείνει έκεί καλύτερο καί μέ τούς Λωτοφάγους 

λωτό vά γεύεται, κι όλότελα τό γυρισμό ξεχνούσε 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 

Βαριόκαρδοι τραβάμε όμπρός, κ' έρχόμαστε στά μέρη 

πού ol δύστροποι κ' ol άνομοι Κύκλωπες κατοικούνε

αύτοί πού στούς άθάνατους θεούς τ' άφήνουν δλα, 

καί δέ φυτεύουν, μήτε γης όργώνουνε άπατοί τους, 

μόν' καθετίς όνέσπαρτο κι όνόργωτο φυτρώνει, 

στόρια, κριθάρια, κλήματα πού δίνουν τό κρασί τους 

τό σταφυλάτο, κ' ή βροχή τού Δία τό μεγαλώνει 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Κι όνοίξαμε πανιά καί φύγαμε μέ πικραμένα σπλάχνα, 
ώς πού ξεττέσαμε στών άνομων, όνήμερων Κυκλώπων 

τή γή, πού όφήνουν στούς όθάνατους θεούς τίς έγνιες δλες, 
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κι ούδέ φυτεύουν μέ τό χέρια τους ποτέ κι ούδέ κι όργώνουν· 
δλα τους άσπαρτα κι όνόργωτα φυτρώνουν όπ' τό χώμα, 
στόρι, κριθάρι· μεγαλόρωγα στ' όμπέλια τους σταφύλια 

όπ' τίς βροχές τού Δία τρανεύοντας κρασί τούς δίνουν πλήθιο. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 

Βουλές δέν έχουν, σύναξες καί νόμους δέ γνωρίζουν, 

μόνε στών όψηλώv βουνών τίς άκρες λημεριόζουν, 

μέσα σέ σπήλια όλόβαθα, καί ξέχωρα καθένας 

κρίνει γυναίκα καί παιδιά, καί δέν ψηφάει τούς άλλους. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Νά βουλευτούν δέν έχουν σύναξες κι ούδέ όπό νόμους ξέρουν· 

στών άψηλών βουνών τ· όκρόκορφα σέ σπήλια μέσα ώς ζούνε, 

χώρια όπ' τούς άλλους τίς γυναίκες του καί τά παιδιά του όρίζει 

ό καθανείς, κι ούδέ πού γνοιάζεται τί κάνει ό γείτονάς του. 

Άργ. 'Εφταλιώτης 

Στης ώριοπλέξουδης θεάς τά ξώθυρα καθίζουν, 

κι όκούν τήν Κίρκη μέσαθε πού γλυκοτραγουδούσε, 

μεγάλο φαίνοντας παννί κι άχάλαστο, σάν ποϋναι 

τών θεών τά έργα τό ψηλά καί τό λαμπρά καί τό ώρια. 
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Κ 333 Άλλ' άγε δή κολεψ μέν άορ θέο, νώι δ' έπειτα 

εύνης ήμετέρης έπιβείομεν, δφρα μιγέντε 

εύνθ καί φιλότητι πεποίθομεν άλλήλοισιν. 

Λ 100 Νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ' Όδυσσεϋ· 

τόν δέ τοι άργαλέον θήσει θεός ού γάρ όΤω 
λήσειν έννοσίγαιον, δ τοι κότον ένθετο θυμψ, 
χωόμενος δτι ol υlόν φίλον έξαλάωσας. 

Λ 373 Νύξ δ'ηδε μάλα μακρή, άθέσφατος ούδέ πω ώρη 
εϋδην έν μεγάρψ σύ δέ μοι λέγε θέσκελα έργα. 
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Ν. Καζαντζάκης Ί. Κακριδής: 
Στήν ξώπορτα της ώριοπλέξουδης θεάς όμπρός σταθήκαν, 
της Κίρκης, κι όκουαν πού μέ γάργαρη φωνή τραγούδαε μέσα, 
μεγάλο ώς ϋφαινε κι όθόνατο πανί - καί μή δέν εΤναι 
δλα ol θεές πού ύφαίνουν όμορφα, ψιλό, χαριτωμένα; 

Άργ. "Εφταλιώτης: 
Μές στό φηκόρι τό σπαθί ξανόβαλέ μου, κ' έλα 
νό πάμε στό κρεββάτι μου μαζί νόγκαλιαστούμε, 
καί στης όγόπης τό φιλιά νό βρούμε μπιστοσύνη. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μόν' έλα, τό σπαθί στή θήκη του για ξαναχώσε τώρα 
κι ός όνεβούμε στό κλινάρι μου τόν πόθο νό χαρούμε, 
ό �νας τού όλλού γιό νό κερδίσουμε τήν πόσα έμπιστοσύνη. 

Άργ. "Εφταλιώτης: 
Γλυκειό πατρίδα μελετQς,. θεόλαμπρε Όδυσσέα-
δμως σέ μάχεται ό θεός θαρρώ πώς δέν ξεφεύγεις 
τόν Κοσμοσείστη, πού θυμό γιό σένα μέσα του έχει, 
καί βράζει· όπό τή μάνητα, πού τύφλωσες τό γιό του. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Τρανέ 'Οδυσσέα, στήν πολυπόθητη ζητάς νό στρέψεις γή σου. 
μό στέκει �νας θεός στό δρόμο σου· θαρρώ πώς δέ γλιτώνεις 
τού Κοσμοσείστη, πού στό φρένα του θυμό γιό σένα κλείνει, 
τί σού 'χει μάνητα πού έτύφλωσες τόν όκριβό τό γιό του. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Ή νύχτα τώρα ότέλειωτη, δέν ηρθε ή ώρα τού ϋπνου 
άκόμα, μόν' δηγήσου μας τό θαμαστό σου τό έργα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Μακριά εΤναι ή νύχτα τούτη, άτέλειωτη· καιρός δέν εΤναι άκόμα 
νό κοιμηθούμε κι όλλα Ιστόρα μου· πρωτάκουστα εΤναι άλήθεια! 
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Λ 406 Οϋτ' έμέ γ' έν νήεσσι Ποσειδάων έδάμασσεν, 
όρσας άργαλέων άνέμων άμέγαρτον άυτμή� 
ούτε μ' άνάρσιοι άνδρες έδηλήσαντ' έπί χέρσου, 
άλλά μαι Αίγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε 
�κτα σύν ούλομένΙJ άλόχψ, οlκόνδε καλέσσας, 
δειπνίσσας, ως τίς τε κατέκτανε βοϋν έπf φάτνΙJ. 

Λ 441 Τώ νϋν μήποτε καί σύ γυναικf περ' �πιος εΤναι· 
μή οΤ μϋθον δπαντα πιφανσκέμεν, δν κ' εό εlδ�ς, 
άλλά τό μέν φάσθαι, τό δέ καί κεκρυμμένον εΤναι. 

Λ 4 73 Διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυσσεϋ, 
σχετλιε, τίπτ' έτι μείζον ένf φρεσf μήσεαι έργον;

Πώς έτλης Άιδόσδε κατελθέμεν, ένθα τε νεκροί 
άφραδέες ναίουσι, βροτών εΤδωλα καμόντων; 
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Άργ. · Εφταλιώτης: 
Μήτε στά πλοία μέ ρήμαξε ό θεός ό Ποσειδώνας, 
κακή φουρτούνα στέλνοντας μ' όvάποδους όvέμους, 
μήτε στή γης μέ χάλασαν όχτροί, παρά τή μοίρα 
τού Χάρου μοϋφερε ό Αiγιστος μέ τήv καταραμένη 
γυναίκα μου, καί μ· έκαψΕ' μέ κάλεσε σέ δείπνο, 
καί μ· έσφαξε δπως σφάζουvε μές στό παχνί τό βόδι. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Ό Ποσειδώνας δέ μού σήκωσε φριχτήv όvεμοζάλη, 
γιά vά μέ πνίξει στό άγριο πέλαγο μαζί μέ τ· όρμεvά μου, 
ούδέ καί στή στεριά μέ σκότωσαν όvτίμαχοι, στό ξένΟ' 
βρήκα τό θάνατο όπ' τόv ΑΤγιστο καί τήv καταραμένη 
γυναίκα μου· τί αύτός μέ κάλεσε στό σπίτι του vό φάμε, 
κι έκεί μέ σκότωσε, δπως σφάζουvε τό βόδι στό παχνί του. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Λοιπόν, ποτές σου μαλακός μήv εΤσαι στή γυναίκα· 
κι δλα πού ξέρεις μήv τής λές, παρά μονάχα μέρος, 
καί τάλλα κράτα της κρυφά. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Γι' αύτό καί σύ μέ τή γυναίκα σου πολύ καλός μήv εΤσαι· 
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τά πάντα μήv τής τά μπιστεύεσαι πού κρύβεις στό μυαλό σου· 
λίγα vά ξέρει, τ' όποδέλοιπα κρυφά όπό κείνη κρότο. 

Άργ. · Εφταλιώτης: 
Διογέvvητε τού Λαέρτη γιέ, πολύτεχνε 'Οδυσσέα, 
τί κάμωμα πιό φοβερό θά σοφιστrjς όκόμα; 
Πώς κότησες vά κατεβrjς στόv 'Άδη πού φωλιάζουν 
κούφιοι νεκροί, φαντάσματα θνητών άποσταμέvωv; 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
Γιέ τού Λαέρτη άρχοvτογέvvητε, πολύτεχνε 'Οδυσσέα, 
άπόκοτε ! σάv τί τρανότερο θά στοχαστείς άκόμα; 
'Αλήθεια, πώς τό άποδυvάστηκες vά κατεβείς στόv 'Άδη, 
δπου ol νεκροί διαvεύουv άπραγοι, τώv πεθαμένων ol rσκιοι; 
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Λ 488 Μή δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ' ΌδυσσεΟ 
Βουλοίμην κ' έπάρουρος έών θητευέμεν άλλψ, 
άνδρί παρ' άκλήρψ, ψ μή βfοτος πολύς εfη, 
η πάσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν άνάσσειν. 

Λ 568 'Ένθ' η τοι Μίνωα fδον, Διός άγλαόν υlόν, 
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν, 
ημενον· ol δέ μιν άμφί δίκας εϊροντο άνακτα, 
ι')μενοι έσταότες τε κατ· εύρυπυλές �Αιδος δώ. 

Μ 1 84 ΔεΟρ' όγ' ίών, πολύαιν· ΌδυσσεΟ, μέγα κΟδος 
'Αχαιών, 

νηα κατάστησαν, ϊνα νωιτέρην δπ' άκούσΙJς. 
Ού γάρ πώ τις τrjδε παρήλασε νηί μελαίνΙJ, 
πρίν v· ήμέων μελίγηρυν άπό στομάτων δπ' άκοΟ-

σαι. 
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Άργ. 'Εφταλιώτης: 
Τό θάνατο μή μού ζητ<';ις μέ λόγια vά γλυκάνΙJς. 
Κάλλιο στή γης νά βρίσκομουv, κι άς δούλευα σέ άνθρώπου 
μικρού, μέ δίχως βιός πολύ, παρά στόv 'Άδη vά εΤμαι, 
καί βασιλέας νά λέγουμαι τών πεθαμμέvωv δλωv. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
"Ας τα, 'Οδυσσέα τρανέ, κι ό θάνατος δέv παίρνει παρηγόριαι 

Κάλλιο στή γής νά ξενοδούλευα ξωμάχος, ρογιασμένος 
σέ άφέντη πού ·χασε τόv κλήρο του κι εΤvαι τό βιός του λίγο, 
παρά όλωνώv έδώ τώv άψυχων νεκρών ό ρήγας vά ·μαι. 

Ίάκ. Πολυλάς: 
ΕΤδα τόv Μίνω, τού Διός λαμπρόν υlόv, πού έκράτει 
σκήπτρο χρυσό κ' έκάθοvταv κριτής τώv πεθαμένων, 
όπ' άλλοι όρθοί τριγύρω του καf άλλοι καθισμένοι 
στού 'Άδη τό πλατύπυλο τό δώμα έδικαζόνταv. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής 
ΕΤδα τό Μίνωα τόv περίλαμπρο, τού Δία τό γιό, στό χέρι 
vά ·χει χρυσό ραβδί, νά κάθεται καί τούς νεκρούς νά κρίνει· 
κι έκείvοι, όλόρθοι γιά καθούμενοι, τό δίκιο τους ζητούσαν 
άπό τό ρήγα, στό πλατύπορτο παλάτι τού 'Άδη μέσα. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 
"Ελα, καμάρι τώv 'Αχαιών, πολύμνητε 'Οδυσσέα, 
τό πλοίο σου κράτα, τή γλυκειά φωνή μας γιά vάκούσr:�ς 
Δέv πέρασε άπ' έδώ κανείς μέ μελανό καράβι, 
χωρίς vάκούσr:� άπό κοντά τό γλυκολάλημά μας. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 
"Ελα κοντά, 'Οδυσσέα περίλαμπρε, τών 'Αχαιών ή δόξα! 
Τό πλοίο σου στό νησί μας άραξε, v· άκούσεις τή φωνή μας 
κανείς ώς τώρα δέv προσπέρασε μέ μελανό καράβι, 
τή μελοστάλαχτη άπ' τά χείλη μας φωνή πριχού γρικήσει. 
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Ν 31 'Ως δ' δτ' άνήρ δόρποιο λιλαίεται, ψτε πανημαρ 

νειόν όν' �λκητον βόε οίνοπε πηκτόν άροτρον· 
άσπασίως δ' άρα τψ κατέδυ φάος ήελίοιο 
δόρπον έποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ' Ιόνπ 
ως Όδυση· άσπαστόν έδυ φάος ήελίοιο. 

Ν 78 ΝΕνθ' ol άναλινθέντες άνερρfπτουν δλα πηδψ, 
καί τψ νήδυμος ϋπνος έπί βλεφάροισιν έπιπτεν, 
νήγρετος, ηδιστος, θανάτψ άγχιστα έοικώς. 

- 463 Εύξάμενός ΤΙ έπος έρέω· οΤνος γάρ άνώγει
ήλεός, δς τ' έφέηκε πολύφρονά περ μάλ' άείσαι 
καί θ' όπαλόν γελάσαι, καf τ' όρχήσασθαι άνηκεν, 
καί ΤΙ έπος προέηκεν, δ πέρ τ' άρρητον άμεινον. · 
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Άργ. 'Εφταλιώτης 

Καί σάν πού δείπνο όρέγεται ό άργάτης πού όλημέρα 

τά μαύρα βόδια τοϋσερναν τό άλέτρι στά χωράφια, 

καί βλέπει μέ χαρά τό φώς τού ήλιού vά βασιλεύr:�, 

καί στό φαγί πηγαίνοντας τά γόνατά του τρέμουν, 
τέτοια χαρά 'φερε τού ήλιού τό γέρμα στό Δυσσέα. 

Ν. Καζαντζάκης - Ί. Κακριδής: 

Πώς ό ξωμάχος, πού τό άλέτρι του σέ χέρσα γή όλημέρα 

τά βόδια τά κρασάτα τού · σερvαν, λαχτάρησε τό δείπνο, 
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καί χαίρεται ή ψυχή του βλέποντας τό φώς τού ήλιού νά σβήνει, 

vά πάει γιά δείπνο, κι ώς ξεκίνησε, λυγούν τά γόνατά του 

δμοια ό 'Οδυσσέας έχάρη βλέποντας τό φώς τού ήλιού νά σβήνει. 

Ίάκ. Πολυλάς: 

Κ' ένώ τό σώμα γέρνοντας τήν ορμη αύτοί σκορπούσαν, 
ϋπνος κατέβαινε βαρύς είς τά ματόφυλλά του, 

βαθύς πολύ, γλυκός πολύ, παρόμοιος τού θανάτου. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 

Καί πίσω καθώς γέρναvε καί τά νερά σκορπούσαν, 

ϋπνος βαρύς κατέβαινε πάς στά ματόφυλλά του, 

βαθύς περίσσια ιωί γλυκός, μέ θάνατο παρόμοιος. 

Άργ. 'Εφταλιώτης: 

Κάτι έταξα, καί θά τό πώ· τί τό τρελό μ'άνάβει

κρασί πού καί τούς γνωστικούς κινάει νά τραγουδάνε,

μέ γέλοια vά γλεντίζουvε, καί στούς χορούς νά βγαίνουν, 

μά καί vά λέν δσα εϊτανε καλό νά μή λεχτούνε. 

Ν. Καζαντζάκης -Ί. Κακριδής: 

'Ένα μεγάλο λόγο θά 'λεγα· τό παλαβό μέ σπρώχνει 

κρασί· Τί αύτό καί τόν πιό φρό1,ιψο νά τραγουδήσει βάζει, 

τόν κάνει vά ξεσπά σέ χάχανα, τόν σπρώχνει νά χορεύει, 

vά πεί καί λόγια, πού καλύτερα νά μήν τά ξεστομούσε. 
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

''/ΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, α' όροφος, Κωδ. 1 σι) "?9 Τηλ. 362.0702 
Ώραι 9,30-12,30 πλήν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό fτος 1956 

Διευθυvτης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

οι τόμοι 1956 - 1970 tχουν έξαντληθεί. 
'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 
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Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων 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

Συvιστώμεv είς δσους άγσπούv τό {ργοv τού--ΙΛΙΣQΥ vά- άγορά

σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εϊτε txouv εϊτε δέv txouv τούς 

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

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Οι χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 
1974, 1976 �καστος δρχ. 200 

οι χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 
1978, 1979 �καστος δρχ. 300 

Οι χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1 981, 1 982, 1983 �καστος δρχ. 400 

Οι διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στήν ποιότητα τοϋ 
περιεχομένου r'j στό πολυσέλιδον, άλλα στην έπάρκεια η μή τών 
ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος ετους 
)) )) 

)) )) 

1981 

1982 

1983 

σελίδες 336 

)) 400 

» 456
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,Ελευσιvιακός Μύθος 

Άπό τόv Πρόεδρο τού Όμrλου 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΟΥΜΗ 

'Όσοι έχουν όσχοληθει μέ 
τήν όρχαία 'Ελληνική 'Ιστορία 
καί έχουν μελετήσει τόν πνευ
ματικό πολιτισμό πού όνεπτύ
χθη στόν 'Ελλαδικό χώρο, 
θεωρούν τήν Έλευσινα σάν έ
ναν τόπο Ιερό καί γι' αύτό τόν 
έπισκέπτονται μέ τόν όφειλόμε
νο σ· αύτόν σεβασμό. Ό τόπος 
αύτός, πού σήμερα εΤvαι ένας 
έρειπιώνας, τήν όρχαία έποχή 
ηταν ένα όπό τά σπουδαιότερα 
μυσταγωγικά κέντρα καί Ιδρύ
θηκε γύρω στά 1 300 π.Χ. όπό 
τούς Εύμολπίδες, πού ηρθαν 
στήν Άπική όπό τή Θράκη. 
Θράκη καλούσαν τήν έποχήν 
έκείνη τήν περιοχή τής σημερι
νής Κατερίνης, δηλ. τόν εύρύ
τερο χώρο μεταξύ 'Ολύμπου 
καί Πιερίων. Έκει κοντά ηταν 
τό Λίβηθροv, δπου ό 'Ορφεύς εΤ
χε Ιδρύσει τό πρώτο γνωστό 
στήν 'Ελλάδα μυστηριακό κέν
τρο καί γι' αύτό θεωρειται ώς ό 
όρχιγέτης τών 'Ελληνικών Μυ
στηρίων. 

Στά χρόνια πού προηγήθη-

'Ομιλία σέ έκδρομή στήν Έλευσiνα 

καν όπό τήν κάθοδο τών Δω
ριαίων, δηλαδή τό 1200 μέ 
11 00 π.Χ., ηρθαν όπό τή Θρά
κη στήν Άπική δύο γένη με
μυημένων. 01 Λυκομήδαι, πού 
έτυμολογικά σημαίνει όνθρω
πος μέ φωτεινή διάνοια, όπό τό 
λύκη=φώς καί μήδομαι=σκέ
πτομαι καί ol Εύμολπίδαι πού 
έπίσης έτυμολογικά σημαίνει 
«όνθρωποι ol όποίοι έψαλλαν 
καλά καί ώραια», όπό τό 
εύ=καλά καί μέλπω=ψάλλω. 

01 Λυκομήδαι Υδρυσαν τό 

μυστηριακό τους κέντρο ατούς 
πρόποδες του Ύμηπου, στήν 
περιοχή τής Καισαριανής καί ol 
Εύμολπίδαι στήν 'Ελευσίνα. 

Κατά τόν Παυσανία, ό Εϋ
μολπος ηταν ό πρώτος 'Ιερο
φάντης στό Ίερό, λέξις πού 
σημαίνει: ό φανερώνων τά Ιερά 
η ό τά μυστήρια δεικνύων. 

Ή όνομασία τής Έλευσίvος 
συνδέεται μέ τόν «έλευσινιακό 
μύθο», πού όποτελουσε φαίνε
ται ένα όπό τά κύρια θέματα 
τής μυήσεως. 
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Άπό τήν παράδοση μαθα� 

νουμε δτι ή Θεό Δήμητρα πού 

έθεωρεiτο σόν Θεό της βλα

στήσεως, είχε άπό τόν Δία μιό 

κόρη, τήν Περσεφόνη ή δπως 

τήν συναντούμε συχνό σέ άρ

χαiα κείμενα τήν Κόρη, τήν 

όποίαν άπήγαγε μιό μέρα ό 

Θεός τού 'Άδη, Πλούτων, τήν 

ωρα πού αύτή έπαιζε μέ άλλες 

συνομήλικές της κοπέλλες σέ 

tva λειβόδι. 'Όταν έσκυψε νό 

κόψει tva άνθος ναρκίσσου, 

άπό tva χάσμα της γης, ό 
Πλούτων τήν τράβηξε άπό τό 

χέρι καί τήν έφερε στό βασί

λειό του στόν 'Άδη, δπου τήν 
έκανε σύζυγό του. 

Ή θεό Δήμητρα άρχισε νό 
τριγυρίζει δλον τόν κόσμο άνα
ζητώντας τήν χαμένη της κόρη. 
Αύτή δμως ή περιπλάνηση μαζί 
μέ τή μεγάλη θλίψη πού ένοιω
θε, τήν έκαναν νό παραμελήσει 
τό καθήκοντ ..1 της καί έτσι δέν 
φύτρωναν στή γη πιό ούτε φυ
τό, ούτε καί τό πολύτιμο στόρι, 
πού κατά τόν Ίεροκλη αύτή εί

χε διδάξει τήν καλλιέργειά του 
στούς άνθρώπους «διό τό μή 
θηριωδώς ζεiν» δηλ. γιό νό μήν 
τρώνε σάρκες ζώων δπως τό 
θηρία. Τότε μεγάλος λιμός 
όπλώθηκε έπόνω στή γη. 

Πεζοπορώντας ή θεό, έφτα
σε κάποτε στήν 'Ελευσίνα καί 
καθώς ηταν κουρασμένη, ήρθε 
καί κάθησε κοντό σέ tva πηγά
δι, τό «Καλλίχωρον φρέαρ», τό 
όποiο ol άρχαιολόγοι τό άνεκά-

λυψαν καί ol ξεναγοί τό δεί
χνουν, άνατολικό άπό τά Μεγά
λα Προπύλαια. Άπό τήν έλευση 
της Δήμητρας ό τόπος αύτός 
όνομάστηκε 'Ελευσίς. 

Σέ λίγο ηρθαν στό πηγάδι 
γιά νά πάρουν νερό ol κόρες 
τού βασιλιά της 'Ελευσίνας 
Κελεού. Ήταν ή Διογένεια, ή 
Παμμερόπη καί ή Σαισάρα. 
Στόν 'Ομηρικό ϋμνο γιά τή Δή
μητρα άναφέρονται μέ άλλα 
όνόματα: ή Καλλιδίκη, ή Κλεισι
δίκη, ή Καλλιθέη καί ή Δομώ. 

ΟΙ κοπέλλες είδαν τή Θεά, 
πού ηταν μεταμορφωμένη σέ 
γρηά γιά νά μήν τήν άναγνωρί
ζουν ol άνθρωποι, τήν συμπό
νεσαν, τήν παρηγόρησαν καί 
τήν πήραν μαζί τους, γιό νά τήν 
φιλοξενήσουν στό 'Ανάκτορό 
τους. 

Ή θεά γιά ν' άνταποδώσει 
τή φιλοξενία άνέλαβε τήν άνα
τροφή τού γιού τού βασιλιά Κε
λεού, τού Δημοφώντος. Μιά 
νύχτα δμως, στό δωμάτιο πού 
έμενε ή γρηό μαζί μέ τόν Δη
μοφώντα, μπήκε ξαφνικά ή μη
τέρα τού παιδιού, ή Μετάνειρα. 

Καί είδε κάτι τό τρομακτικό. · Η 
γρηά κρατούσε τό παιδί της πά
νω άπό τή φωτιά τού τζακιού 
καί τό σιγόψηνε! 'Όταν ή Με
τάνειρα άρχισε νά φωνάζει καί 
νά διαμαρτύρεται, ή Θεά άναγ
κάστηκε v· άποκαλύψει τήν 
ταυτότητά της, δίνοντας καί τήν 
έξήγηση γιά τό δ,τι έκανε. Είπε, 
στούς γονείς τού Δημοφώντος, 
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δτι στή φωτιά έκαιγε τά ύλικά 
στοιχεία τού παιδιού τους, ένώ 
σ:υvχρόνως τόν όλοιφε μέ νέ
κταρ καί άμβροσία, πού εΤναι ή 
τροφή τών θεών, μέ σκοπό νά 
τόν καταστήσει άθάνατο. 'Όλα 
αύτά εΤναι βέβαια μιά όλληγο
ρία καί φαίνεται πώς κρύβουν 
μιά βαθειά όλήθεια. 

Μέ τόν τρόπον αύτόν ό Δη
μοφών έγινε όθάνατος, πήρε τό 
όνομα τού Τριπτολέμου καί κα
τέστη ό δεύτερος, μετά όπό 
τόν Εϋμολπο, 'Ιεροφάντης -:-ών 
Μυστηρίων τής Έλευσίνος, τά 
όποία εΤχε διδαχθεί όπό τή θεά 
Δήμητρα. 

Παράλληλα, ό 'Ήλιος όπεκά
λυψε στή θεά, πού βρισκόταν ή 
κόρη της καί μετά όπό άπόφα
ση τού Δiα, ή Δήμητρα συνε
φώνησε μέ τόν βασιλιά τού 'Ά
δη, Πλούτωνα, νά ζεί ή Περσε
φόνη έναλλάξ, �ξη μήνες κάτω 
στόν 'Άδη καi �ξη μήνες μαζί 
της, έπάνω στή γη. 

Τελικά δμως τήν Περσεφόνη 
όπήγαγε όπό τόν 'Άδη ό μνη
στήρας της, ό Θεός Διόνυσος, ό 
όποίος τήν έφερε στόν Όλυμ
πο, τήν παντρεύτηκε καί τήν 
κράτησε γιά πάντα μαζi του. 

'Επάνω στόν Έλευσινιακό 
αύτόν μύθο, εΤχε θεμελιωθεί, 
δπως όνομαζόταν, τό «Μυστικό 
Δράμα», πού παιζόταν στό Τε
λεστήριο τής Έλευσίνος κατά 
τίς μυήσεις. 

Κατά τόν Κλήμη τόν Άλε
ξανδρέα ( 1 50-211 η 2 1 6 μ.Χ.), 

κατά τήν τελετή τής μυήσεως 
Ιερείς καί Ιέρειες ύπεδύοντο, δ
πως γίνεται ατό θέατρο, τούς 
ρόλους τών διαφόρων προσώ
πων τού μύθου, δπως τής Δή
μητρας, τής Κόρης, τού Διονύ
σου καί όλλων. 

Διά τά Μυστήρια τής Έλευ
σίνος, κατά τήν έξέλιξη τού μύ
θου, σημασία εΤχε δτι ή Δήμη
τρα ήταν έκείνη ή όποία όπεκά
λυπτε στούς όνθρώπους τήν 
καλλιέργεια τού σίτου. Παράλ
ληλα, ό Διόνυσος ήταν έκείνος 
πού άπεκάλυπτε στούς άνθρώ
πους τή σημασία τού θείου χυ
μού τού σταφυλιού. 

Ό σίτος καί ό οΤνος ύπήρξαν 
πάντοτε τά κατ' έξοχήν σύμβο
λα δλων τών Μυστηρίων καί 
αύτών τών Χριστιανικών όκό
μη. 

Πίσω άπό τά σύμβολα αύτά, 
κατά τήν γνώμην τών μελετη
τών τών θεμάτων τών Μυστη
ρίων, κρύβονται ol θειότερες 
έννοιες καί ol φωτεινότερες 
άλήθειες πού έχουν σχέση μέ 
τόν πνευματικό κόσμο, άπό τόν 
όποίον ήρθε ή Δήμητρα καί ό 
Διόνυσος. 

Δύο άπό τούς Ιδρυτές τού 
Άρχαιοφίλου 'Ομίλου 'Εκδρο
μών, ol Σπύρος Νάγος καί 'Αν
τώνιος Άδριανόπουλος τακτικοί 
όλλοτε όμιλητές στiς έκδρομές 
μας, έρευνηταί καi διδάσκαλοι 
τής άρχαίας Σοφίας, έλεγαν δτι 
ή Περσεφόνη συμβολίζει τήν 
άνθρώπινη ψυχή. Kai δτι αύτό 
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προκύπτει άπό τή φύση τών 
γονέων της, τού Δία καί τής 
Δήμητρας. 

Κατά τίς δοξασίες τών άρ
χαίων 'Ελλήνων Φιλοσόφων, ή 
ψυχή τής γης, τήν όποία, δπως 
έλεγαν ol δύο διδάσκαλοι, συμ
βολίζει ή Περσεφόνη, εΤναι 
άνάγκη νά εlσέλθει σέ άνθρώ
πινο όργανισμό γιά νά μπορέ
σει v' άποκτήσει νόηση καί νά 
γίνει συνείδηση. Ή ύλική δμως 
μορφή, τό σώμα, ύπόκειται στό 
νόμο τής φθοράς καί τού θανά
του. Τήν θνητότητα άντιπροσω
πεύει ό Πλούτων, ό βασιλιάς 
τού 'Άδη μέ τόν όποίον έχει 
συνδεθεί ή άνθρώπινη ψυχή. 

Ή έναλλασσόμενη διαμονή 
τής Περσεφόνης, πότε στόν 'Ά
δη καί πότε στή γη, στόν φωτι
σμένο χώρο, συμβολίζει, πάν
τοτε κατά τίς δοξασίες τών άρ
χαίων 'Ελλήνων Φιλοσόφων 
τόν νόμο τής άναβίωσης τής 
ψυχής σέ άλλο σώμα η δπως έ
χει έπικρατήσει νά λέγεται τόν 
νόμο τής μετενσάρκωσης. 

Ό Διόνυσος ό όποίος λυ
τρώνει τήν Περσεφόνη άπό τά 
δεσμά τού 'Άδη, εΤναι τό γόνιμο 
πνεύμα, εΤναι ό λυτρωτής τής 
άρχαίας 'Ελληνικής λατρείας. 

Ό 'Ίακχος εΤναι έκείνος ό 
όποίος μεταβάλλεται σέ Διόνυ
σο Έλευθερέα. "Εργο τού Διο
νύσου εΤναι νά μεταφέρει τίς 
άνθρώπινες ψυχές άπό τήν έδώ 
κατάσταση τού πόνου, τής τα
ραχής καί τών δοκιμασιών, στά 
βασίλεια τής χαράς, τής γαλή-

νης, της εύτυχίας, τής αlωνίου 

ζωής, τής άθανασίας. 
Ή ίδέα δτι ή άνθρώπινη ψυ

χή δέν μπορεί νά λυτρωθιΞί μό
νη της, δηλαδή χωρίς τήν έπέμ
βαση μιας άνώτερης πνευματι
κής ύπόστασης, είναι κοινή καί 
σέ όλλες θρησκείες. 

Τό κάψημο τών γήϊνων στοι
χείων τού Δημοφώντος καί ή 
άντικατάστασή τους μέ νέκταρ 
καί άμβροσία, δηλ. μέ στοιχεία 
όθάνατα, δπως έκείνα τών 
θεών, τόν έκαναν Τριπτόλεμο, 
δηλ. 'Ιεροφάντη τών Μυστη
ρίων, ό όποίος έθεωρείτο 
«θεός έν σαρκί», θεός περιβε
βλημένος σώμα. 

Ή άρχαία μυσταγωγική άντί
ληψη ηταν, δτι κανείς άνθρω
πος, ό όποίος δέν έφτασε στήν 
κατάσταση της άνώτατης πνευ
ματικότητας, δέν μπορούσε νά 
γίνει 'Ιεροφάντης. 

Τριπτόλεμος ηταν έκείνος 
πού νίκησε σέ τρείς πολέμους, 
ίσάριθμους έχθρούς του. Τήν 
έσωτερική του άτέλεια, τήν άν
τίξοο πρός αύτόν κατάσταση 
τού περιβάλλοντός του καί τήν 
άρνητική έπίδραση έπάνω του 
άλλων ύποστάσεων. 

* 

* * 

Μπαίνοντας στό Τελεστήριο, 
στόν πάνσεπτο καί Ιερόν αύτόν 

χώρο, μέσα στόν όποίον στή 
διαδρομή τού χρόνου έγιναν 
διαδοχικά διάφορα κτίσματα, 
σήμερα βλέπουμε μόνο τά 



1984 ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΥΘΟΣ 315 

θεμέλιά τους. Άλλά αύτά έχουν 
εlδικώτερο ένδιαφέροv μόνον 
γιά τούς άρχαιολόγους. Γιά μός 
τά μέλη τού Άρχαιοφίλου 'Ομί
λου 'Εκδρομών, σημασία έχει 
δτι σ· αύτόv έδώ τόν χώρο, έπί 
δύο χιλιάδες περίπου χρόνια, 
έρχόντουσαv, κατά τήν παρά
δοση, θνητοί γιά νά μυηθούν 
καί v' άποκτήσουv τήv άθανα
σία. Καί αύτό τό έπετύγχαvαv 
στά λειτουργούντα τότε Μυ
στήρια. 

Άλλά τί σημαίνει ή λέξις 
«Μυστήρια» της όποίας τόση 
χρήση γίνεται; Μυστήριο εΤvαι 
κάποια μυστική γνώση, τήv 
όποία έμείς ο1 πολλοί άνθρωποι 
άγvοούμε, άλλά δμως τήν 
έγνώριζαv μερικοί έκλεκτοί, ο1 
όποίοι τήν κρατούσαν μυστική 
καί δέν τήν άπεκάλυπταv σέ 
κανέναν πού δέv έδικαιούτο νά 
τήν μάθει. Μήπως καί ή φύση 
δέν έχει μυστικά; Μυστικά τά 
όποία κρατάει μακρυά άπό τούς 
άνθρώπους; Κι' αύτό γιατί δταv 
ο1 άνθρωποι μάθουν κάποιο 
μυστικό της καί κάνουν κακή 
χρήση αύτού, καταστροφή καί 
όλεθρος άκολουθεί καί γιά τόv 
fδιοv καί γιά άλλους πολλούς. 
Πολλά σχετικά παραδείγματα 
μπορούν νά λεχθούν. "Ας όνο
φέρουμε δμως μόνο �να. Τό 
μυστικό της διάσπασης τού χη
μικού άτόμου πού προκαλεί τήv 
έκλυση τεράστιων ποσοτήτων 
έvέργειας, τήν όποία ο1 άνθρω
ποι μπορούσαν vά τήν τιθασεύ-

σουv καί νά τήν χρησιμοποιή
σουν γιά άγαθούς σκοπούς σέ 
όφελος της άνθρωπότητος. Καί 
δταν μαθεύτηκε τό μυστικό αύ
τό της φύσης τί έκανε ό όν
θρωπος; Κατεσκεύασε μιά άτο
μική βόμβα μέ τήν όποία έπρο
ξέvησε χιλιάδες χιλιάδων θύμα
τα καί άνυπολόγιστες ύλικές 
καταστροφές στή Χιροσίμα καί 
τό Ναγκασάκι. 

Γιά τό 'Έργο τώv Μυστη
ρίων έχουν γραφεί πολλά καί 
λέγονται άκόμη περισσότερα. 

Νομίζω δμως δτι εΤvαι σκό
πιμο v' άvαφερθούμε σ· αύτά 
πού έγραψε ό 'Ιεροκλής, ό νεο
πλατωνικός φιλόσοφος, πού έ
ζησε στίς άρχές τού 5ου μ.Χ. 
alώva. Ό 'Ιεροκλής εΤvαι πιό 
γνωστός, γιατί είναι ό πρώτος 
πού έφερε άπό τήν 'Αλεξάν
δρεια τήv νεοπλατωνική διδα
σκαλία στάς 'Αθήνας. Στήν έρ
μηνεία τώv Χρυσών 'Επών τού 
Πυθαγόρα γράφει: 

«Ό τελειότατος καρπός της 
Φιλοσοφίας καί τό μέγιστον 
'Έργον της 'Ιερατικής καί Τελε
στικης Τέχνης εΤvαι τούτο: άφ' 
έvός μέv vά έξοικιώση τόv όv
θρωποv καί νά τόv άναγάγη 
πρός τά όντως καλά καί άφ' 
έτέρου vά τόν έλευθερώση 
άπό τόv πόνο της έπιγείου 
ζωής, vά τόv όνυψώση πρός 
τάς αίθερίους αύγάς καί νά τόv 
έγκαθιδρύση είς τάς νήσους 
τώv μακάρωv, ο1 όποίοι έβάδι
σαv καί αύτοί τόv ίδιον δρόμοv. 
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Εfς αύτούς άπόκειται τό γέρας 
της άποθεώσεως». 

Καί ό Πλάτων στόv Φαίδωvα 
γράφει σχετικό μέ τό Έργο 
τών Μυστηρίων, δτι «έκεiνος ό 
όποiος θά φθάσει στόv 'Άδη 
χωρίς νά εΤvαι μεμυημένος καί 
τετελεσμένος θά μείνει στόν 
βόρβορο, ένώ ό καθαρμένος 
καί τετελεσμένος, δταν φθάσει 
έκεi, θά κατοικεί μέ τούς 
Θεούς». 

Μέ τά λόγια αύτά ό Πλάτων 
θέλει νά πεi δτι δσοι δέv έχουν 
μυηθεί μειονεκτούν, γιατί πρώ
τον ή μετά θάνατον κατάστασή 
τους δέν εΤναι καλή καί δεύτε
ρον, γιατί σ· αύτούς έχει έφαρ
μογή ό νόμος τού θανάτου καί 
της άναβίωσης, τού κύκλου αύ
τού πού εΤναι ή μοίρα τών θνη
τών. 

Τά Μυστήρια ήσαν σεβαστά 
κατά τήν άρχαιότητα, όχι μόνον 
στούς μύση,ς, άλλά καί σέ δ
λους τούς πολίτες, καί ol Πολι
τείες τά έπροστάτευαν μέ αύ
στηρούς νόμους. 

Στάς 'Αθήνας ή άσέβεια 
πρός τά Μυστήρια έτιμωρεiτο 
μέ θάνατο καί άπό τή Βουλή 
καί άπό τόν 'Άρειο Πάγο. Καί 
εΤvαι γνωστά δύο σχετικό περι
στατικά. Τό έΞvα είναι ή δίκη 
τών «Έρμοκοπηδώv» κατά τήν 
όποία δσοι εΤχαν συλληφθεί 
μετά τά γεγονότα πού άνεστά
τωσαν τήv πόλη της Παλλάδος, 
κατεδικόστηκαv σέ θάνατο. Τό
τε ό 'Αλκιβιάδης, ό πολυτάρα
χος αύτός 'Αθηναίος στρατη-

γός, έκατηγορήθη δτι μαζί μέ 
φίλους του κατέστρεψε στήν 
'Αγορά, στήλες τών 'Ερμών. 
Ήσαν δέ ol στήλες αύτές ψη
λές δσο έΞνα άνάστημα ή καί 
ψηλότερες καί εΤχαv στήν κο
ρυφή τους άλλοτε μία καί άλλο
τε δύο κεφαλές, τού Έρμη 
νέου καί γέρου, ο1 όποiες εΤχαν 
στραμμένα τά πρόσωπά τους 
άντίθετα, καί άπό αύτό ol στή
λες όνομάστηκαν Έρμαί. Στό 
μέσο τού ϋψους της στήλης 
ύπηρχαν φαλλοί. 

Παράλληλα μέ τήν κατα
στροφή τώv ΈρμGΊν ό 'Αλκιβιά
δης έκατηγορήθη μαζί μέ τούς 
φίλους του· γιά άσέβεια, γιατί 
συγχρόνως έκαναν καί παρω
δίες τών 'Ελευσινίων Μυστη
ρίων. 

Καί ό μέv 'Αλκιβιάδης σώθη
κε άπό τήν τιμωρία γιατί έδρα
πέτευσε έγκαίρως, έvώ ol συγ
κατηγορούμενοί του έδικάσθη
καv καί έθανατώθησαv. 

Τό δεύτερο περιστατικό 
άφορούσε τόν Αfσχύλο, τόν 
ύψιπέτη αύτόν τραγικό ποιητή, 
ό όποiος έκατηγορήθη δτι σέ 
μιά τραγωδία του -τούς Πέρ
σας- άνέφερε μερικό πράγμα
τα τά όποiα έθεωρήθησαν δτι 
ησαν μετάδοση τών μυστικών 
τώv Μυστηρίων. Τόν Αfσχύλο, 
γιά τήν αfτία αύτήv, τόν παρέ
πεμψαν σέ δίκη, άλλά άπέφυγε 
τήν καταδίκη, γιατί στό δικα
στήριο παρουσιάστηκε ό 'Ιερο
φάντης τών Μυστηρίων της 
Έλευσivος ό όποiος έβεβαίω-
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σε, δτι ό ποιητής δέν ηταν μύ
στης καί συνεπώς δ,τι έγραψε, 
άποτελούσε δική του γνώμη. 

Θά πρέπει έδώ νά προστεθε: 
στό θέμα τής μυστικότητας, δτι 
καί ό Παυσανίας, ό τόσο άκρι
βολόγος δσο καί πολύλογος πε
ριηγητής τού 2ου μ.Χ. αlώνος, 
άπέφυγε νά γράψει ό,τιδήποτε 
γιά τά Μυστήρια τής Έλευσi
vος, μέ τή δικαιολογία «τά έν
τός τού τείχους τού 'Ιερού, τό 
όνειρον άπηγόρευσε εlς έμέ νά 
περιγράψω, δπως εlς έκείνους 
ol όποfοι έλαβαν μέρος στήν 
τέλεση τών Μυστηρίων». 

Πολλοί διερωτώνται, γιατί 
ύπάρχουν φιλοσοφικά καί όλλα 
συστήματα τά όποια καί σήμε
ρα κρατούν μυστικότητα γιά τίς 
έργασίες τους. Διερωτώνται 
δηλαδή γιατί τά συστήματα αύ
τά δέν έχουν άνοικτές τίς πύλες 
τών 'Εργαστηρίων τους σέ δ
λους τούς άνθρώπους. Έκεiνοι 
ol όποίοι διατυπώνουν τό έρώ
τημα αύτό Ισχυρίζονται δτι ή 
μυστικότης αύτή δέν άνταπο
κρίνεται πιά στήν σύγχρονη 
άντίληψη. 

Ή άπάντηση στόν Ισχυρισμό 
αύτόν εΤναι δτι ή μεγαλύτερη 
άρετή, προκειμένου νά συνερ
γασθεi κανείς μέ άλλους γιά 
τήv έπιδίωξη ένός ύψηλού 
πνευματικού σκοπού, ό όποιος 
μπορεi νά ύπονομευθεi άπό 
άμαθεiς καί κακοβούλους άν
θρώπους, όν μάθουν κάτι σχε
τικό μέ τόν σκοπόν αύτόν, εΤvαι 
ή σιγή. Γι' αύτό, άπό πληροφο-

ρίες πού έχουμε, στά άρχαια 
Μυστήρια έπιβαλλόταν στούς 
μύστες ή σιγή, σάν τό πρώτο 
καί άπαράβατο καθήκον τους. 
Καί ό μέγας Πυθαγόρας έπέ
βαλλε ατούς μαθητές του πεν
ταετή σιγή έπάνω σέ θέματα 
πού έδιδάσκοντο στό Όμο
κοεiον του. 

Καί ό Χριστιανισμός κατά τά 
πρώτα χρόνια, κρατούσε τήν 
ϋπαρξή του μυστική. 'Όταν δέ 
κατά τίς συγκεντρώσεις τών πι
στών έπρόκειτο νά τελεσθεi τό 
Μυστήριον τής θείας Εύχαρι
στίας, έκαλούντο ol κατηχούμε
νοι νά άπέλθουν. 

Σάν συμπέρασμα αύτών πού 
άνεφέρθησαν άπό τόν Ίεροκλή 
καί τόν Πλάτωνα, πρέπει νά λε
χθεί καί πάλι, δτι τό 'Έργο τών 
Μυστηρίων δέν εiναι τίποτε όλ
λο, παρά ή διά άλληγοριών δι
δασκαλία τών άληθειών τής 
Φύσης καί ή πρακτική έφαρμο
γή τής άρετιϊς καί τών όγνοτέ
ρων ήθικών άρχών, καί τέλος ή 
πνευματική βοήθεια ή . όποία 
έδίδετο άπό τό Ίερατεiο σέ 
έκείνους πού εΤχε γίνει ή τιμή 
vά έκλεγούν μύσται. Κατά τόν 
Πλάτωνα «ναρθηκοφόροι μέν 
πολλοί, βάκχοι δέ τε πούροι». 

Θά πρέπει άκόμη νά προστε
θεί σ' αύτό καί ή άναζήτηση 
καί ή πραγματοποίηση τού σκο

πού τής άνθρώπινης ζωής. 
· Η έξέταση δμως καi ή έπι

δ ί ωξη τής πραγματοποίησης 
τών σκοπών αύτών συναντδ 
κάθε λογής προσκόματα άπό 
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τήν Κοινωνία, δπου ώς έπί τό 
πλείστον έπικρατοϋν πάθη καί 
προλήψεις καί προκαλούνται 
παρανοήσει�. 

Μυστήρια· έλειτούργησαν σέ 
πολλές χώρες της γης καί σέ 
πολλές έποχές. Στήν 'Ελλάδα δ
μως φαίνεται δτι έφθασαν σέ 
πολύ μεγάλο πνευματικό ϋψος 
δπως άποδεικνύεται άπό τόν 
πολιτισμό, ό όποίος έπήγασε 
μέσα άκριβώς άπό τά Μυστή-

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ

ρια, κληρονομώντας στήν άν
θρωπότητα άνεκτίμητους θη
σαυρούς σέ δλα τά πεδία τοϋ 
άνθρωπίνου έπιστητοϋ. 

Ή έπίσκεψή μας τοϋ χώρου 
τοϋ τελεστηρίου της Έλευσίνος 
ός θεωρηθεί ώς μιά άπότηση 
φόρου τιμής στήν άρχαία · Ελ
ληνική παράδοση, ή όποία εΤναι 
πάντοτε ζωντανή καί καρποφό
ρα. 

Στό δρόμο του γυρισμο_υ 

Ξεφυλίζεις το ημερολόγιο 
κοιτάζεις με λαχτάρα 
τα άκοπα φύλλα, 
Ότι απόμεινε για σε 
από τη γήϊνη εμπειρία. 
Άραγε, πόσα απ' αυτά 
θάναι πραγματικά δικά σου; 
Πόσα χαμένα κι αδιάφορα 
για σένα, θα περάσουν; 
Όμως, κανένας δε μπορεί 
από εσέ να πάρει 
όσα ο ίδιος έχεις βιωμένα. 
Όσα τη ζωή σου σημάδεψαν 
βαθειά, ως μέσα στη ψυχή σου. 
Γιατί, αυτά, είναι ορόσημα 
στου γυρισμού το δρόμο. 

Από τή συλλογή «Ψίθυροι στή πνοή τοϋ Ανέμου)). 
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·Έχω δεχτή τόση όγάπη καί όφοσίωση όπό τόν Ίνδικό λαό.
ποί:ι δ, τι κι όν κάμω δέν μπορεί νά ξεπληρώση οϋτε μικρό κομμάτι 
όπ· αύτήν. Καί όληθινά δέν ξεπληρώνεται μέ τίποτα �να τόσο πο
λύτιμο όγαθό σάν τήν όφοσίωση. 

Θέλω νά δηλώσω μ· δλη τή σοβαρότητα πώς δέ θέλω νά γί
νουν θρησκευτικές τελετές γιά μένα μετά τό θάνατό μου. Δέν πι
στεύω σέ τέτοιες τελετές καί νά τίς ύποστώ, έστω καί γιά τόν τύ
πο, θόταν ύποκρισία καί όπόπειρα νά ξεγελάσουμε τούς έαυτούς 
μας καί τούς όλλους. 

Σάν πεθάνω θόθελα νά καη τό σώμα μου. "Αν πεθάνω σέ ξέ
νη χώρα, τό σώμα μου νά καη έκεί καί ή τέφρα μου νά σταλη στό 
Άλλαχαμπάτ (δπου γεννήθηκε). Μιά μικρή χούφτα όπ' τή στάκτη 
αύτή νά ριχτή στόν Γάγγη ( τό Ιερό ποτάμι τών Ίνδών). Κανένα μέ
ρος της νά μήν κρατηθη η νά φυλαχθη. 

Ή έπιθυμία μου μιά χούφτα όπ' τή στάχτη μου νά ριχτή στόν 
Γάγγη δέν έχει θρησκευτική σημασία. Δέν δίνω θρησκευτικό χα
ρακτήρα στό πρόγμα. ·Έχω συνδεθη μέ τόν Γάγγη όπ' τά παιδικά 
μου χρόνια καί δταν μεγάλωσα, μεγάλωσε καί ό σύνδεσμός μου μ' 
αύτόν. 

Ό ποταμός αύτός ύπηρξε �να σύμβολο της πανάρχαι ας καλ
λιέργειας καί τού πολιτισμού της Ίνδίας, πού πάντα όλλάζει, πάντα 
ρέει καί μδλα ταύτα πάντα μένει ό ϊδιος ό Γάγγης. Μού θυμίζει τίς 
χιονοσκέπαστες κορυφές καί τίς βαθιές κοιλάδες τών ΊμαλαΤων 
πού όγάπησα τόσο πολύ καί τίς κάτω πλούσιες καί όπέραντες πε
διάδες δπου έζησα καί δούλεψα. 

Γελαστός καί χορευτής στό πρωϊνό ήλιόφωτο, σκοτεινός καί 
μελαγχολικός καί γεμάτος μυστήριο καθώς πέφτουν ol σκιές τού 
βραδιού, �να στενό, σιγανό καί γεμάτο χάρη ρυάκι τό χειμώνα, �
να πράμα θεόρατο πού μουγγρίζει τόν καιρό τών μουσόνων, εύ
ρύστηθο σχεδόν σάν τήν θάλασσα καί μέ κάτι όπό της θάλασσας 
τή δύναμη γιά καταστροφή, ό Γάγγης ύπηρξε γι ά μένα τό σύμβολο 
κι· ή όνάμνηση τού παρελθόντος της 'Ινδίας, πού κυλάει στό πα
ρόν καί πού χύνεται στό μεγάλο ώκεανό τού μέλλοντος. 

Καί παρ' δλο πού έχω πετάξει πολλά όπ' τήν παληά παράδοση 
κι' άπ' τίς παληές συνήθειες καί άνυπομονώ νά έλευθερωθη ή 'Ιν
δία άπ' δλα τά δεσμά πού δένουν, πού στενοχωρούν καί διαιρούν 
τό λαό της καί πού καταπ ιέζουν μεγάλο όριθμό όπ' τούς άνθρώ-



320 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

πους της καί έμποδίζουν τήν έλεύθερη όνάπτυξη τού σώματος καί 
τού νού, παρ· δλο πού τά έπιδιώκω δλ' αύτά, δέν θέλω μολαταύτα 
νά ξεκόψω όλότελα άπ' τό παρελθόν. 

Εiμαι περήφανος γιά τήν μεγάλη κληρονομιά πού ηταν καί εΤ
ναι δική μας καί έχω συνείδηση πώς καί γώ σάν δλους μας εΤμαι 
ενας κρίκος σ· αύτήν τήν όδιάσπαστη όλυσσίδα πού πάει πίσω ώς 
τήν αύγή της 'Ιστορίας μέσα στό όμνημόνευτο παρελθόν της 'Ιν
δίας. 

Δέν θά σπάσω τήν όλυσίδα αύτή γιατί τήν σέβομαι καί ζητώ 
νά μέ έμπνεύση. Καί σάν μαρτυρία αύτης της έπιθυμίας μου καί 
σάν τελευτα'ίο φόρο τιμής στήν πολιτιστική κληρονομιά της 'Ινδίας, 
ζητώ μιά φούχτα άπ' τίς στάκτες μου νά ριχτή μέσα στόν Γάγγη 
στό Άλλαχαμπάτ. 

Τό μεγαλύτερο μέρος όπ' τήν τέφρα μου δμως νά ξοδευτη όλ
λοιώς. Νά τήν πάρουν ψηλά στόν όέρα μέσα σ· όεροπλάνο καί νά 
τή σκορπίσουν άπ' τά ϋψη στούς όγρούς δπου oi όγρότες της 'Ιν
δίας μοχθούν, έτσι πού νά γίνουν ενα μέ τή σκόνη καί τό χώμα 
της 'Ινδίας καί νά γίνη ενα όξεδιάκριτο κομμάτι της. 

ΑΝΝΑ Δ. ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Τό ρόδο κι' 
Ήταν μπουμπούκι χθές 
στ' όνθογιάλι 
ενα μοναχό ρόδο. 
Αύτό κι έγώ 
Ήταν μπουμπούκι χθές 
σήμερα ενα θαυμαστό ρόδο. 
"Ανθισε έδώ σιμά μου 
όναπνέει έδώ κοντά μου. 
Μιά όναπνοή στή μοναξιά μου. 
Ποιά μοναξιά; 
Τό ρόδο όναπνέει, ζει κοντά μου. 

Μετάφραση Π. Α. Μακρης 

., ,. 

εγω 

Άπό τή Συλλογή «Συντεταγμένες» 
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ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ίστορικtς σελfδες 

Ό Μέγας Κωνσταντίνος 

Ιστορία τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου εΤναι έξαιρετικό ένδια
φέρουσα, όχι μόνον διότι σημαίνει μιό τεράστια καμπη στην δλη 
!στορία τού κόσμου, στη Ρωμαι'κ - Αύτοκρατορία καί ατόν Χριστια
νισμό, όλλά καί γιό τό πλήθος τών δραματικών στοιχείων πού πε-

ιέχει. Θό διαπραγματευθούμε συνοπτικό τό Ιστορικό γεγονότα, 
προσέχοντας νό μη παραλείψωμε τό δραματικό σημεία πού όφθο
vοϋν. 

- ό άναφέρωυε γεγονότα Ιστορικά, άδιαφιλονική,ου άκριβείας,
φού τά περιγράφει �νας τόσον εύσυνείδητος Ιστορικός, δπως εΤ

ναι ό Κ. Παπαρρηγόπουλος. εν πρέπει, οιπόν, κανείς νό παρεξη
γήση δσα θό έκθέσωμε καί νό ύποθέσn δτι άσεβούμε πρός τό 
κατεστημένον τής 'Εκκλησίας. «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε 
'Λλήθεια». 

Ό Μέγας Κωνσταντίνος ήταν γιός τού στρατηγού Κωνστάν
τιου Χλωρού, τόν όποίον ό Αύτοκράτωρ Διοκλητιανός άναγόρευσε 
Καίσαρα, δταν Υδρυσε την Τετραρχία ατό Ρωμαϊκό κράτος. Τόν 
άνάγκασε τότε νό έγκαταλείψη τη σύζυγό του 'Ελένη, τή μητέρα 
τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, διότι ήταν ταπεινής καταγωγής, καi 
νό νυμφευθή μιό πατρικία. Τόν νεαρό Κωνσταντίνο τόν πήρε στην 
αύλη του ατή Νικομήδεια, γιό νό τόν έχη δμηρο. 

Ό Κωνσταντίνος ήταν ώραίος νέος, με άθλητικό παράστημα, 
ό όποίος έλαβε μέρος σε πολλές έκστρατείες, δπου γρήγορα δια
κρίθηκε. "Αν καί μεγάλωσε ατό Ρωμαϊκό στρατόπεδα, έν τούτοις 
δεν ήταν άγράμματος. Τό άποδεικνύουν ol έπιστολές του, πού τiς 
συνέτασε μόνος του, καθώς καi ol όμιλίες του στην Α' Οfκουμενι
κή Σύνοδο. 

Τό 305 ό Διοκλητιανός παραιτήθηκε άπό την έξουσία καί έπει
σε καi τόν συναύγουστό του νό παραιτηθή. Τότε άνεκηρύχθηκαν 
Αϋγουστοι ol μέχρι τότε Καίσαρες, ό Γαλέριος στην 'Ανατολή καi 
ό Κωνστάντιος Χλωρός ατή Δύση. 'Όλοι περίμεναν δτι ό Γαλέριος 
θό άναγόρευε Καίσαρα τόν νεαρό Κωνσταντίνο, ό όποίος ήταν τό
σον άγαπητός ατό στρατό. Άλλ' ό Γαλέριος, παραμερίζοντας τόν 
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Κωνσταντίνο που στεκόταν δίπλα του, άνακήρυξε Καίσαρες τόν 
Σεβηρο καi τόν Μαξιμίνο που ηταν καi ol δυό άσήμαντοι. Ό Κων
σταντίνος δυσαρεστήθηκε καi με πρόφαση την άσθένεια τοϋ πα
τέρα του έφυγε άπό τη Νικομήδεια, γιά νά σωθη άπό τiς έπιβολες 
τοϋ Γαλέριου. 

Τόν έπόμενο χρόνο έπέθανε ό Κωνστάντιος Χλωρός καi τότε 
ό στρατός άνεκήρυξε Αύγουστο τόν Κωνσταντίνο, τόν όποίον πε
ριέβαλε με την πορφύρα καi περιέφερε στό στρατόπεδο με ζωη
ρες έπευφημίες, έπάνω σε μιά άσπίδα, κατά τη συνήθεια της έπο
χrϊς. 

Άλλ' ό Γαλέριος δεν άνεγνώρισε τόν Κωνσταντίνο σάν Αύ
γουστο, τόν άνακήρυξε δμως Καίσαρα, δίδοντάς του τη διοίκηση 
της Γαλατίας, Βρεπανίας καi Ίβηρίας. Ό Κωνσταντίνος δεν έφερε 
όντίρρηση καi κυβέρνησε τiς έπαρχίες του κατά τρόπο παραδειγ
ματικό. 'Απέκρουσε τiς έπιθέσεις φράγκων καi Σαρματών, τών 
όποίων τους βασιλείς αlχμαλώτισε καi έρριξε στά θηρία τοϋ άμφι
θεάτρου. Έπροστάτευσε τά γράμματα καi την γεωργία. Έμετρfα
σε τους φόρους. 'Ανακούφισε τό λαό άπό τiς καταπιέσεις τών 
ίσχυρών. 

Άλλ' ένώ ό Κωνσταντίνος έκέρδιζε την άγάπη τών ύπηκόων 
του, ι'] 'Ιταλία έγόγγιζε γιά την καταθλιπτικη διοίκηση τοϋ Γαλέριου 
καi έξέσπασαν άλλεπάλληλες στάσεις καi μεταβολές, που κατέλη
ξαν στην ϋπαρξη 4 Αύγούστων. Μαξιμίνος καi Λικίνιος στην 'Ανα
τολή, Κωνσταντίνος καi Μαξέντιος στη Δύση. 

Ό Μαξέπιος έτοιμάζεται νά έπιτεθη κατά τοϋ Κωνσταντίνου, 
άλλ' αύτός τόν προλαμβάνει. 'Αφήνει τόν μισό στρατό του στόν 
Ρήνο, καi με τόν αλλον μισό περνάει τiς Άλπεις, εlσβάλλει στην 
'Ιταλία, κυριεύει τό Τουρίνο, τό Μιλάνο, τη Βερώνα, τη Βενετία. 
Προχωρεί πρός τη Ρώμη διά της Φλαμινίας όδοϋ. Ό πληθυσμός 
τόν ύποδέχεται παvτοϋ με ένθουσιασμό. Περνούσε τόσον άθλια, 
ώστε κάθε μεταβολη τη δεχόταν εύχάριστα, έλπίζοντας νά μετριά
ση τά δεινά του. 

Ό Μαξέντιος εΤχε διπλάσιο στρατό, άλλά δεν �ξερε άπό μά
χες, ένώ ό Κωνσταντίνος ηταν έμπειροπόλεμος. Συναντήθηκαν 
στiς όχθες τοϋ Τίβερι. 

ΟΙ olωvoi στό στρατόπεδο τοϋ Κωνσταντίνου ηταν άπαfσιοι. 
ΟΙ στρατηγοί διστακτικοί. ΟΙ λεγεώνες τό ε1χαν γιά γρουσουζιά νά 
βαδίσουν έναντίον της Ρώμης, παρ' δλο τό προηγούμενο τοϋ 'Ιου
λίου Καίσαρα. Τότε ό Κωνστατίνος εΤδε τό περίφημο δραμα τοϋ 
Σταυρου, με τήν έπιγραφή «Έν τούτψ νίκα» <ln hoc vincas>. Θά 
έπανέλθωμε σ· αύτά. 
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Ό Κωνσταντίνος έχάραξε τό σύμπλεγμα τών άρχικών γραμμά
των της λέξεως Χριστός στiς άσπίδες τών στρατιωτών του. Έπε
τέθη κατά τού Μαξέντιου, ό όποίος κατετροπώθη καi φεύγοντας 
έπνίγηκε στόν Τίβερι. Ή μεγάλη αύτή νίκη τού Κωνσταντίνου έγι
νε στiς 28 'Οκτωβρίου 312. Την έπόμενη ήμέρα ό Κωνσταντίνος 
εlσηλθε θριαμβευτικό στη Ρώμη, σόν άπελευθερωτής όπό την τυ
ραννία τού Μαξεvτίου. 

Στη Ρώμη πολιτεύτηκε μέ πολλή σύνεση καί μετριοπάθεια. 
Κατάργησε τό σώμα τών πραιτωριανών, τό όποίον άνέβαζε καi 
κατέβαζε τούς αύτοκράτορες καi εΤχε γίνει πληγή γιό τό λαό. 
Έφρόvτισε γιό την τάξη καί την δικαιοσύνη. Ό rδιος άνακηρύχθη
κε Maχimus Augustus, δηλ. άνώτατος Αύγουστος. Ή πλήρης όνο
μασία του ηταν: lmperator Caesar Flavius Valerius Constantinus 
Augustus. 

Μετά 3 μήνες συναντήθηκε στό Μεδιόλανα, τό σημερινό Μι
λάνο, μέ τόν Λικίνιο, στόν όποίον έδωσε σύζυγο την άδελφή του 
Κωνσταντία, καί έξέδωσαν άπό κοινού τό περίφημο διάταγμα τού 
Μεδιολάνου, διό τού όποίου άνεκηρύσσετο άνεξιθρησκεία σέ όλό
κληρο τό Ρωμαϊκό Κράτος. Kai σ· αύτό θό έπανέλθωμε. 

'Επακολούθησε εlρήνη 9 χρόνων, κατά την όποία ό Κωνσταν
τίνος φρόντισε γιό τή μεταρρύθμιση της νομοθεσίας έπάνω σέ φι
λανθρωπικώτερες βάσεις. Άλλα τό 323 έπηλθε ρήξις μέ τόν Λι
κίνιο. Θέατρο τού πολέμου ή 'Ελλάδα. Ό Κωνσταντίνος έπi κεφα
λής τού πεζικού καί ό γιός του Κρίσπος έπί κεφαλής τού ναυτικού 
ένίκησαν τόν στρατό καί στόλο τού Λικίνιου καί τόν έπολιόρκησαν 
στό Βυζάντιο. Ό Λικίνιος φεύγει στη Νικομήδεια της Μ. Άοίας, δ
που ή σύζυγός του καί άδελφή τού Κων/νου μεσολαβεί καί τού 
χαρίζεται ή ζωή, ύπό τόν δρον νό ζήση σόν Ιδιώτης στη Θεσσαλο
νίκη. Άλλα τό έπόμενον έτος, μέ διαταγήν τού Κων/νου, άπαγχο
νίζεται. Παρασπονδία γιό την όποία ό 'Άγιος 'Ιερώνυμος σφοδρώς 
κατακρίνει τόν Μέγαν Κωνσταντίνο. 

Έτσι τό 324 ό Κωνσταντίνος καθίσταται μονοκράτωρ. 'Ανα
νεώνει τίς άρχές τού διατάγματος τού Μεδιολάνου περί άνεξιθρη
σκείας. Καταργεί τό βασανιστήρια. 'Απαγορεύει τίς φυλακίσεις 
δούλων γιό χρέη. Καταργεί τό πρόστιμα τών άγάμων. Προστα
τεύει τό άπορα παιδιά. Καθιερώνει την Κυριακή άργία. 'Υποστηρί
ζει τόν Χριστιανισμό. Προσπαθεί νό μην άφήση τή διχόνοια νό 
εlσχωρήση στην 'Εκκλησία. Γι' αύτό συγκαλεί την Α' Οlκουμενική 
Σύνοδο, γιό την όποία έπίσης θό έπανέλθωμε. 

Μετά την Οlκουμενική Σύνοδο γυρίζει στη Ρώμη, δπου έορτά
ζει την 20ετηρίδα της άρχης του. Άλλα στή Ρώμη, παρ' δλη την 
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άνεξιθρησκεία έξακολουθεί νό θεωρείται έπίσημη θρησκεία ή άρ
χαία, διότι μ' αύτην ησαν συνυφασμένες δλες ol έπίσημες τελετές. 
'Έγινε ή καθιερωμένη παρέλαση τών Ιππέων, ο1 όποίοι έθυσfασαν 
στόν Δία. Ό Κωνσταντίνος έχλεύασε την τελετή. Ό όχλος τόν 
άπεδοκίμασε. Ό όχλος άγαπούσε τόν Κρίσπο, με τόν όποίον ό 
Κωνσταντίνος εΤχε ψυχρανθη μετό την νίκη τού Κρίσπου, κατό 
τού στόλου τού Λικινίου. Ειτε, λοιπόν, άπό πολιτικη άντιζηλfα καi 
φόβο μήπως ό γιός του έπαναστατήσει έvavτfov του, εfτε -δπως 
λέγεται- διότι ή σύζυγός του Φαύστα προσέφερε τόν έρωτά της 
στον προγονό της Κρίσπο ό όποίος τόν άπέκρουσε καi ή Φαύστα 
κατηγόρησε στόν Kwv/vo τόν Κρίσπο δτι προσεπάθησε να την 
κατακτήση, ό Κρίσπος συλλαμβάνεται κατό διαταγην τού πατρός 
του, φυλακίζεται έξω όπό τη Ρώμη καi έκεί θανατώνεται. Σε Τδια 
άκριβώς περίπτωση ό Θησεύς περιορίστηκε να έξορίση τόν ένάρε
το 'Ιππόλυτο, πού έπεσε θύμα τού έρωτος καi τών διαβολών της 
μητριός του Φαίδρας. Συγχρόνως έσφάγη κατά διαταγην τού 
Κων/νου καi ό 12ετης όνηψιός του καi υlός τού Λικινfου, όποσπα
σθείς όπό την όγκάλη της μητέρας του, πού δείχνει δτι ό Κων/νος 

όπαλλασσόταν συστηματικά όπό ολους τούς έπίφοβους διαδόχους 
του. 

Τότε ηλθε στη Ρώμη ή γηραιά μητέρα τού Κωνσταντίνου 
'Ελένη, ή όποία ύπεραγαπούσε τόν έ.γγονό της Κρίσπο, καi έπετί
μησε τόν Κωνσταντίνο γιό τόν φόνο τού γιού του. Ό θρήνος της, 
ή όπελπισία της καi ol παρατηρήσεις της έπηρέασαν τόν Κωνσταν
τίνο, ό όποίcς διατάσσει τόν θάνατο τής συζύγου του Φούστας, 
την όποίαν έπνιξαν ol δούλοι της στό ζεματιστό νερό τού λουτρού 
της. Έν τούτοις ό Ζώσιμος Ισχυρίζεται δτι ή διαταγη γιά τό πνίξιμο 
της Φούστας έδόθηκε όπό την πεθερά της 'Ελένη. Ή όλληλουχία 
αύτη τών οίκογενειακών έγκλημάτων έκαμε τό λαό τής Ρώμης νό 
όνομάση τόν Κωνσταντίνο όντάξιο διάδοχο τού Νέρωνας. ΟΙ χρι
στιανοi δμως χρονικογράφοι προσεπάθησαν νό όποσιωπήσουν τό 
έγκλήματα. Ό Θεοφάνης γιό δλα αύτό γράφει μόνον: «Τούτψ τψ 
έτει Κρίσπος, ό υlός τού βασιλέως, έκοιμήθη, καi τό Βυζάντιον ηρ
ξατο κτίζεσθαι». 

Γεγονός εiναι δτι ό Κωνσταντίνος μετενόησε γιά τiς βίαιες 
πράξεις του καi έγκατέλειψε τή Ρώμη, ή όποία φαίνεται δτι τόν όν
τιπολιτευόταν γιό τη θρησκευτική του μεταστροφή. Ή 'Ελένη έτα
ξίδεψε στην Παλαιστίνη, νό έπισκεφθή τούς τόπους δπου έζησε 
καi έδίδαξε ό Χριστός. Άνεύρε -κατά πραγματικότητα tΊ θρύλον
τόν Τίμιο Σταυρό καi έθεσε τό θεμέλια τού Ναού τής Άναστά-
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σεως. Τόν έπόμενο χρόνο έκοιμήθη, σέ ήλικία 80 χρονών καί 
άνακηρύχθηκε Άγία. 

Ό Κωνσταντινος, άπεχθανόμεvος τη Ρώμη, άπεφόσισε τή με
ταφορά τής πρωτευούσης πρός Άνατολός. Έδιόλεξε τό Βυζάντιον, 
πού βρισκόταν σέ θαυμαστή τοποθεσία καi τό όνόμασε Κωνσταν
τινούτ:rολη. Έπεξέτεινε τό τείχη τής πόλεως, έκτισε λαμπρό οlκο
δομήματα, άγορές, πλατειες, ύδραγωγεια, βιβλιοθήκες, Ιππόδρομο 
καi τεράστια άνάκτορα, τό «Ίερόν Παλάτιον». Έπίσης έκτισεν έκ
κλησίες, την Άγία Εlρήνη καi το' ς Άγίους Άποστόλους, καi έθεσε 
τό θεμέλια τής Άγίας Σοφίας. Έννοειται δτι Εlρήνη καi Σοφία δεν 
ησαν δγιες γυναικες, στις όποιες άφιερώθησαν ol έκκλησίες, άλλό 
ή πολυπόθητη Εlρήνη τοϋ Κρότους καi ή Άγίσ Σοφία τοϋ Θεοϋ. 

Συγχρόνως δμως μέ τό κτίσιμο τών έκκλησιών έφφε στην 
Κωνστανούπολη καi πολλά μνημεια καi καλλιτεχνήμυτα, άναφερό
μενα στην άρχαία λατρεία, μέ τό όποια έκόσμησε τiς πλατειες καi 
τiς άγορές. Μεταξύ όλλων καi τρίποδες τοϋ Μαντείου τών Δελ
φών. Kai στις 11 ΜαΊΌυ 330 έόρτασε τό έγκαίνεια τής πόλεως, 
την όποία άφιέρωσε στην Παναγία Θεοτόκο. 

Ό Κωνσταντινος την έποχrΊ έκείνη βρισκόταν στό άπόγειο τής 
δόξης του. 'Έκτοτε όρχισε κάποια παρακμή, ή όποία έσημειώθηκε 
-δπως όλλοτε στόν Άλέξανδρο καi μεταγενέστερα στόν Ναπο
λέοντα- μέ δεσποτικές τάσεις καi αύλικές συνήθειες τής Άνατο
λής. Περιεβλήθη πολυτελή Ιμάτια καi έφόρεσε χρυσό στέμα μέ
πολυτίμους λίθους, έλαβε την προσωνυμία Dominus, την όποία
άνέγραψε στό νομίσματα. Καθιέρωσε πομπώδη αύλική έθιμοτυ
πία. 'Ίδρυσε διάφορους τίτλους καi όφίκια, τό όποια άπένειμε σέ
συγγενεις καi φίλους. Έγέμισε τό 'Ιερόν Παλότιον μέ εύνούχους,
κατά τη συνήθεια τών άνατολικών λαών. Για δλα αύτό αϋξησε
τούς φόρους.

Kai ένώ ώς τότε άγωνιζόταν γιό νό ένώση όλόκληρο τό 
Ρωμαϊκό Κράτος, τώρα τό ξαναχώρισε, μοιράζοντάς το στους 3 
γιούς του καi σέ 2 άνεψιούς του, άποβλέποντας rσως στό νό μη 
έπακολουθήσουν έριδες μετά τόν θάνατό του, τiς όποιες δμως 
δεν κατόρθωσε νό προλάβη. 

Τό 336 έόρτασε την 30ετηρίδα τής άρχής του καi έτοίμασε 
τόν τάφο του. Τό έπόμενο έτος μετά τό Πάσχα, ένώ έπήγαιvε στό 
λουτρά, είς Βιθυνίαν άρρώστησε. Τότε έλαβε τό χριστιανικό βά
πτισμα, μετά τό όποιο δεν ήθέλησε vό ξαvαφορέση την αύτοκρα
τορικη πορφύρα, διατηρήσας τό λευκό Ιμάτιο τών κατηχουμένων. 
Την ήμέρα τής Πεντηκοστής 21 Μα'ί'ου 337 έκοιμήθη. Τό σώμα 
του μετεφέρθη στην Κωνστανούπολη καi μέχρις δτου φθάσουν ol 



326 ΙΛΙΣΟΣ 1984 

γιοί του, έπi τετράμηνο, ο1 αύλικοί, άκολουθώντας την έθιμοτυπία, 
ηρχοντο στό φέρετρό του, γιά νά παίρνουν τiς διαταγές του. 'Ετά
φη στην 'Εκκλησία τών Άγίων 'Αποστόλων, άνακηρυχθεiς 'Ισαπό
στολος καi όνομασθεiς Μέγας. 

Αύτη είναι συνοπτικά ή πολιτικη 1στορία τού Μεγάλου Κων
σταντίνου. "Ας δούμε τώρα την έπίδρασή του στην άναγνώριση 
καi διαμόρφωση τού Χριστιανισμού. 

01 χριστιανοi άπό πολυ νωρiς ησαν ο1 άποδιοπομπαίοι τράγοι 
τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Ό Νέρων, καίγοντας τη Ρώμη τό 64 
μ.Χ. καi άντιμετωπίζοντας την όργη τού Ρωμαϊκού λαού, έρριξε 
την κατηγορία τού έμπρησμού, που τού άνη1<ε, στους χριστιανούς, 
κατηγορώντας τους άκόμη γιά άσέβεια, άθεΤα, δηλητηριασμό τών 
πηγών, κ.λπ. "Ετσι, ό πρώτος διωγμός τών χριστιανών έγινε έπi 
Νέρωνας, δταν έμαρτύρησαν στη Ρώμη ο1 κορυφαίοι 'Απόστολοι 
Πέτρος καi Παύλος. "Ερριχναν τους χριστιανους στό άμφιθέατρο 
νά τους σπαράζουν τά άγρια θηρία, γιά νά διασκεδάζουν ο1 Ρω
μαίοι πατρίκιοι καi ό όχλος, που ζητούσε άρτον καi θεάματα. Τους 
άλειφαν με πίσσα καi τους έκαιγαν τη νύχτα σάν λαμπάδες στους 
κήπους τού Νέρωνας. Άλλ' ό πρώτος διωγμός περιορίστηκε στη 
Ρώμη. Γενικός διωγμός σε όλόκληρο τό κράτος έγινεν έπi Διοκλη
τιανού, δστις ένώ κολακευόταν νά έχη τό άξίωμα τού έπωνύμου 
'Άρχοντος τών 'Αθηνών, έξόρισε άπό την 'Ιταλία τους 'Έλληνες φι
λοσόφους. 

Ό Τραϊανός, που ηταν έπίσης έπώνυμος "Αρχων τών 'Αθη
νών, ένομιμοποίησε τiς διώξεις τών χριστιανών, έκδώσας διάταγ
μα κατά τό όποίον ο1 χριστιανοi έπρεπε νά καταδικάζωνται σε θά
νατο, γιά μόνο τόν λόγο δτι ησαν χριστιανοί, άνεξάρτητα άπό τόν 
τρόπο τής ζωής τους. Έσυγχωρούντο μόνον δν άπηρνούντο τόν 
Χριστιανισμό καi προσέφεραν θυσία στους θεους τού 'Ολύμπου. 
Έν τούτοις δεν έφαρμόστηκε αύτό τό διάταγμα. Άνεκτικοi δείχτη
κανό 'Αδριανός, ό 'Αντωνίνος καi ό Μάρκος Αύρήλιος. Ήσαν «φι
λόσοφοι» αύτοκράτορες καi εiχαν πραγματοποιήσει έκατόχρονη 
είρήνη σε όλόκληρο τό Ρωμαϊκό Κράτος. Λέγεται δτι ό Μάρκος 
Αύρήλιος ένήργησε διωγμό κατά τών χριστιανών, άλλ' ό Τερτυλ
λιανός ύποστηρίζει δτι ούδέποτε κατεδιώχθησαν χριστιανοi έπi 
Αύρηλίου. 'Έτσι πρέπει νό εΤναι, διότι ό Μάρκος Αύρήλιος ηταν ό 
κατ· έξοχήν φιλόσοφος αύτοκράτωρ, όπαδός τής νεωτέρας Στοάς, 
καi έγραψε έλληνικό τiς άρχες τής Στωϊκής φιλοσοφίας, έπαναλαμ
βάνοντας τό Πλατωνικό: «Τότε μόνον θά εύτυχήσουν ο1 λαοί, δταν 
ol βασιλείς φιλοσοφούν η ο1 φιλόσοφοι βασιλεύουν». 

Είναι ένδιαφέρον νά Ιδοϋμε τi έσκέπτοντο τότε ο1 Ρωμαίοι γιά 



1984 Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 327 

τούς 'Έλληνες. Ό φίλος καi ύπουργός τού Τραϊανού, Πλίνιος ό 
νεώτερος, έδινε στόν 'Ανθύπατο γιά την 'Ελλάδα Μάξιμο τiς έξης 
όδηγίες: «Ευτυχισμένε Μάξιμε, ό αύτοκράτωρ σέ στέλνει στην 
'Ελλάδα, την πατρίδα της κομψότητας καi τών γραμμάτων. Σού 
άναθέτει πόλεις, έλευθέρας, άνδρας έλευθέρους. ΟΙ άρετές τους, 
ή ζωή τους, ή θρησκεία τους, εΤχαν γιά κύριο σκοπό την ύπερά
σπιση της 'Ελευθερίας, πού εΤναι τό ώραιότερο φυσικό δικαίωμα. 
Κατανόησε τό μεγαλείο της έντολης πού σού άνετέθη. Τίμησε 
τούς Θεούς, τίμησε τό άρχαίο κλέος τών ποιητών καi πολεμιστών, 
σεβάσου τό πολιόν γήρας τών πόλεων. Μή λησμονήσεις ποτέ δτι 
έμείς ol Ρωμαίοι παρελάβαμε άπό τάς 'Αθήνας τό δημόσιον δί
καιόν μας. "Εχε ύπ' όψιν σου δτι εΤσαι όρχων τών 'Αθηνών καi της 
Σπάρτης, καi δτι εΤναι σκληρό καi βάρβαρο νά έξυβρίσης τη σκιά 
της χαμένης έλευθερίας τους. Νά θυμάσαι μάλλον rrοιές ήσαν άλ
λοτε έκείνες ol πόλεις καi όχι ποιές εΤναι σήμερα». 

"Ετσι έβλεπαν ol μορφωμένοι Ρωμαίοι τούς 'Έλληνες. Ένώ 
τούc '' .. -.ιτιανούς τούς εΤχαν κηρύξει έχθρούς τού άνθρωπίνου γέ

JUς καi τούς θεωρούσαν μισάνθρωπους, άνήθικους, άσεβείς καi 
άθεους. 

ΟΙ διωγμοί έπανελήφθησαν σφοδροί μετά την περίοδο τών 
φιλοσόφων αύτοκρατόρων, έπi αύτοκρατορίας Κομμόδου, Σεβή
ρου καi Καρακάλλα. Τό 250, έπi Δεκίου, ό διωγμός προσέλαβε με
γάλη σκληρότητα. Έμαστίγωναν τούς χριστιανούς μέχρι αΥματος, 
τούς έβγαζαν τά νύχια τών χεριών καi τών ποδιών τους, ξέσκιζαν 
τiς σάρκες μέ σιδερένια άγκίστρια. 

Άλλ' ό φοβερώτερος άπό τούς διωγμούς έγινεν έπi Διοκλη
τιανού, κατά την Τετραρχία, μέ ύποκίνηση τού Γαλέριου. ΟΙ χρι
στιανοί μέ άκαταδάμαστο θάρρος ύπέμεναν τά μαρτύρια, άκλόνη
τοι στην πίστη τους καi δοξολογώντας τόν Χριστό. Έσημειώθησαν 
τότε όμαδικές αύτοκτονίες χριστιανών παρθένων γιά ν' άποφύ
γουν την άτίμωση έκ μέρους τών διωκτών τους. Τότε έθανατώθη
σαν ol μεγαλομάρτυρες 'Άγιος Γεώργιος καi 'Άγιος Δημήτριος, πού 
ήσαν άξιωματικοi τού Ρωμαϊκού στρατού. 

Kai vά σκέπτεται κανείς δτι στην άρχαία · Ελλάδα ποτέ δέν έ
γινε κάτι τi πού νά μοιάζει μέ τούς Ρωμαϊκούς διωγμούς, διότι 
στην 'Ελλάδα ήταν Ιερή ή έλευθερία της σκέψεως. Kai αν ό Σω
κράτης έπιε τό κώνειον, αύτό άφ' ένός μέν καταδικάστηκε πολύ 
γρήγορα στην κοινή συνείδηση, καi άφ' έτέρου έγινε σέ μιά έποχή 
καταπτώσεως καi παρακμής, μετά την �πα τών 'Αθηναίων άπό 
τούς Σπαρτιάτες καi την αύταρχικr1 κυβέρνηση τών τριάκοντα τυ
ράννων. 
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Ό Κωνσταντίνος στην αύλή τού Γαλέριου παρακολουθούσε 
με όποτροπιασμό τiς διώξεις τών χριστιανών. Ό πατέρας του 
Κωνστάντιος στη Γαλατία, καθώς καi ό ίδιος όργότερα, δεν έφήρ
μοσαν ποτε τά περί διωγμών διατάγματα τού Διοκλητιανού καi Γα
λερίου. Ό Κωνσταντίνος είτε διότι ήταν έπηρεασμένος όπό τη 
χριστιανή μητέρα του 'Ελένη, είτε διότι κατά βάθος ήταν φιλειρη
νικός, εϊτε όπό όντίδραση στόν έχθρό του Γαλέριο, εrτε διότι εΤχε 
πολιτικό αίσθητήριο καi όντιλαμβανόταν τή μεταβολή που εΤχε γί
νει στόν κόσμο με την έξάπλωση τού Χριστιανισμού, όχι μόνον 
δεν έπηρε την παραδεδεγμένη στάση τών Ρωμαίων αύτοκρατό
ρων κατά τού Χριστιανισμού, όλλό καi κηρύχτηκε προστάτης τώv 
χριστιανών, μετά τό περίφημο δραμα τού σημείου τού Σταυρού, 
γιά τό όποίο τώρα έρχόμεθα νά μιλήσωμε. 

Ό 'Επίσκοπος Καισαρίας Εύσέβιος γράφει δτι άκουσε τόν ϊδιο 
τόν Κωνσταντίνο νά τού διηγείται δτι ένώ σκεπτόταν τiς δυσκο
λίες τού όγώνος καi προσευχόταν γιά τη νίκη, ε Τ δ ε  έπάνω όπό 
τόν ηλιο Σταυρό φωτεινό, με την έπιγραφή «Έν τούτψ νίκα» <ln 
hoc vincas> Αύτό έγινεν «όμφi μεσημβρινός ήλίου ώρας, ήδη της 
ήμέρας όποκλινούσης». Ό Ζώσιμος καi ό Εύφραίμιος γράφουν 
<ψεσούσης ήμέρας». Ό Θεοφάνης καi ό Κεδρηνός «ωρι;� �κτι:�», 
δηλαδή μεσημέρι. 

Ό Εύσέβιος έξακολουθεί δτι ό Κωνσταντίνος έξεπλάγη γιά τό 
δραμα, όλλό την ϊδια νύχτα εΤδε στόν ϋπνο του τόν Χριστό, ό 
όποίος τού c::Τπε νά μεταχειρισθη τό σύμβολο τού Σταυρού γιά νά 
νικήση. Τό πρωΤ διηγήθηκε τό όνειρο στους φίλους του καi κατα
σκεύασε τό λάβαρο, με τό σύμπλεγμα τών όρχικών γραμμάτων 
τού Χριστού με Έλληνικους χαρακτηρες. 

'Όταν ό Κωνσταντίνος είσηλθε στη Ρώμη, προσπάθησε νά 
κρατήσει ίσορροπία μεταξυ Χριστιανισμού καi όρχαίας θρησκείας. 
Ό ϊδιος δεν πηρε πιά μέρος σε 1εροτελεστείες της όρχαίας λα
τρείας καi κατά τό θρίαμβό του δεν έθυσίασε στους θεούς, ούτε 
όνέβηκε στό Καπιτώλιο. Διατήρησε δμως τό όξίωμα τού Maximus 
Pontifex καi στά νομίσματα έξακολούθησε νά μεταχειρίζεται τά 
έμβλήματα της όρχαίας θρησκείας, στά όποία όπό τό 314 όνέμιξε 
καi τόν Σταυρό. 

Ή Σύγκλητος σεβάστηκε τiς όρχές του καi στη θριαμβευτική 
όψίδα, που έκτισε πρός τιμήν του, έγραψε: «Κατ' έμπνευσιν θεό

τητας <χωρίς νά καθορίζεται ποιας θεότητας> καi με τή μεγαλο
φυία του, κατατρόπωσε τόν τύραννο». Ό Κωνσταντίνος έστησε 
τόν όνδριάντα του, στόν όποίο κρατούσε λόγχη, με σταυρό στό 
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έπόνω μέρος, κοί μέ την έπιγροφή «Μέ τό σωτήριο αύτό σύμβολο 
έλευθέρωσα την πόλη όπό την τυραννία». 

Τρεις μήνες μετά την εϊσοδό του στη Ρώμη, συναντήθηκαν μέ 
τόν Λικίνιο κι έξέδωσαν όπό κοινού τόν 'Ιανουάριο τού 31 3 τό 
διάταγμα τού Μεδιολάνου πού όποτελε'i σταθμό γιά τόν σεβασμό 
της έλευθερίας της συνειδήσεως. Τό διάταγμα έλεγε: «Χορηγούμε 
στους χριστιανούς καί σε δλους τούς άλλους τήν έλευθερία νά 
όσκούν τή θρησκεία πού προτιμούν. ΕΤναι λογικότατο νά μην άρ
νηθούμε σε κανέναν, εϊτε εϊvuι χριστιανός, εrτε όνήκει σε άλλο 
θρήσκευμα, τό δικαίωμα ν' όκολουθη τή θρησκεία της όρεσκείας 
του. ΕΤναι άξιο τού αlώνος στόν όποιο ζούμε καί όρμόζει στη γα
λήνη πού έχει ή αύτοκρατορία, νά εΤναι πλήρης ή έλευθερία γιά δ
λους τούς ύπηκόους μας νά λατρεύουν τόν θεό της έκλογης τους 
καί καμμιά θρησκεία νά μή στερε'iται τών όφειλομένων σ' αύτήν 
τιμών». Πεντακόσια χρόνια πρίν ό Άσσόκα, Βουδδιστής αύτοκρό
τωρ τών 'Ινδιών, έγραφε σε διάταγμά του: «'Όλες ol θρησκε'iες εΤ
ναι όξιες σεβασμού. 'Όταν κανείς τίς σέβεται, όνυψώνει τή δική 
του θρησκεία καί συγχρόνως έξυπηρετε'i τίς θρησκε'iες τών όλ
λων». 

Έν τούτοις, όπό την έποχή τού διατάγματος τού Μεδιολάνου 
ή άνεξιθρησκεία όπισθοδρόμησε κατά πολύ. Οϋτε καί σήμερα δεν 
έχουμε την έλευθερία της θρησκείας πού διεκήρυσσε τό διάταγμα 
τού Μεδιολάνου. 

Άπό τό ύψηλό έπίπεδο τού πολιτισμού της όνεξιθρησκείας, ή 
όπισθοδρόμηση στη βαρβαρότητα της μισαλλοδοξίας, δεν όργησε 
νά έλθη. 'Όταν ό Κωνσταντ'iνος έμεινε μονοκράτωρ, στην άρχή 
όνανέωσε τό διάταγμα τού Μεδιολάνου: «Μηδείς τόν �τερον πα
ρενοχλείτω. 'Έκαστος δπερ ή ψυχή βούλεται, τούτο καί πραπέ
τω». 'Αλλά τό έπόμενον έτος ή άνεξιθρησκεία καταργήθηκε. Ό 
Κωνσταντ'iνος όρχισε νά κατεδαφίζη τούς άρχαίους Ναούς καί ν' 
άπαγορεύη τή λειτουργία τών Μαντείων. Συγχρόνως στίς έπαρχίες 
ol χριστιανοί όρχισαν τίς άντεκδικήσεις γιά τούς διωγμούς πού 
ύπέστησαν. Μετά αίώνες τό Ίεροδικε'iον τής Ίερας 'Εξετάσεως, 
θά τούς ξεπερνούσε σε φανατισμό καί σε ύποκρισία. Έν τούτοις ό 
Κωνσταντ'iνος διατηρεί" πάντοτε τόν τίτλο τού Maximus Pontifex 
καί συγχρόνως θέλει νά έχη κάτω άπό την έπικυριαρχία του τή 
Χριστιανική 'Εκκλησία. Σ' αύτή του τήν τάση όφείλεται ή διένεξή 
του άργότερα με όν "Άγιο 'Αθανάσιο. 

Έν τψ μεταξύ έπήλθε τό πρώτο ρήγμα στη γαλήνη τής Χρι 

στιανικής 'Εκκλησίας. Ή αϊρεση τού 'Αρείου. Γι' αύτήν ό Κ. Πα 

παρρηγόπουλος γράφει δτι προήλθε άπό τήν έπίδραση 1 ής νεο
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πλατωνικής φιλοσοφίας έπάνω στόν Χριστιανισμό. Ό Άρειος, 
μορφωμένος κληρικός, πρεσβύτερος 'Αλεξανδρείας, έδίδασκε δτι 
τό Β' πρόσωπον της 'Αγίας Τριάδος δεν ύπηρχε «άπ' αlώνος», άλλ' 
{πλάσθη έκ τοϋ Πατρός. Διότι ό γεννήσας προϋπάρχει τοϋ γεννη
θέντος. Αύτη δμως ή άντίληψη έκλόνιζε τη Θεότητα τοϋ Χριστοϋ. 
'Επίσκοπος 'Αλεξανδρείας ηταν ό συγκαταβατικός 'Αλέξανδρος. 
Άλλ' είχε διάκονο τό νεαρότατο 'Αθανάσιο, που δεν ηταν διατε
θειμένος νό κάνη ύποχωρήσεις. Ό 'Αλέξανδρος, πιεζόμενος άπό 
τόν 'Αθανάσιο, άφόρισε τόν 'Άρειο καi τους όπαδούς του. Ό Ά
ρειος δμως είχε μεγάλη έπιρροη καi τόν άκολουθοϋσαν πολλοί. 

Ό Κωνσταντίνος, έκεί που ένόμιζε δτι έξασφάλισε τη θρη
σκευτικη γαλήνη, βλέπει ν' άρχίζη διάσταση μέσα στούς κόλπους 
της 'Εκκλησίας. Στην άρχη προσεπάθησε νό διορθώση τό πράγμα
τα, λέγοντας δτι δλα αύτό εΤναι ζητήματα που φρόνιμο εΤναι νά μη 
συζητούνται δημόσια. 'Επείσθη δμως δτι ηταν άδύνατον νά καλυ
φθη τό χάσμα μεταξυ 'Ορθοδόξων καi Άρειανών, καi τότε συνε
κάλεσε στη Νίκαια την Α' Οlκουμενικη Σύνοδο, τό 325. 

Κατά την έναρξη της Συνόδου ό Κωνσταντίνος έμίλησε Λατινι
κό καi ό λόγος του μεταφραζόταν 'Ελληνικά, που ηταν ή έπίσημη 
γλώσσα της Συνόδου. 'Έπειτα δμως έλαβε κι αύτός Έλληνιστi μέ
ρος στiς συζητήσεις. Ή Σύνοδος καταδίκασε την αΥρεση τοϋ 
'Αρείου, τόν όποίον άναθεμάτισε, έθέσπισε τό όμοούσιον Πατρός 
καi Υlοϋ, καi διαμόρφωσε τό Σύμβολον της Πίστεως. Ό Κωνσταν
τίνος έξέδωσε διάταγμα, στό όποίον όνόμαζε τόν "Αρειο μαθητη 
τοϋ έθνικοϋ Νεοπλατωνικού Πορφυρίου, τόν έξόριζε καi διέτασσε 
νό καοϋν τό συγγράμματά του καi νά θανατωθη δποιος κρύβει 
συγγράμματα τοϋ 'Αρείου. Βρισκόμεθα πιά πολυ μακριά άπό τό 
διάταγμα τοϋ Μεδιολάνου. 

Ύστερα άπό 5 χρόνια, θέλοντας νά συμφιλιώση 'Ορθοδόξους 
καi Άρειανούς, άνακάλεσε τόν 'Άρειο άπό την έξορία καi τοϋ ζή
τησε νά ύπογράψη όμολογία πίστεως. Ό 'Άρειος ύπέγpαψε, παρα
λείψας δμως v· άναφέρη τό «όμοούσιον». Τόν Κωνσταντίνο δεν 
τόν έμελλε γι' αύτές τiς δογματικές λεπτότητες. Τόν ένδιέφερε μό
νον ή έκκλησιαστικη γαλήνη. Ό 'Άρειος ήθέλησε νά έπιστρέψη 
στην 'Αλεξάνδρεια, άλλ' ό 'Αθανάσιος, που μετά τό θάνατο τοϋ 
'Αλεξάνδρου εΤχε άνέβει στόν έπισκοπικό θρόνο 'Αλεξανδρείας, 
άρνήθηκε νό τόν δεχθη, κ· έξακολούθησε v· άρνείται παρ· δλες τiς 
σχετικές έπιστολές τοϋ Κωνσταντίνου. 

Τότε προσετέθησαν έκκλησιαστικές ραδιουργίες. Ό 'Αρειανός
'Επίσκοπος Νικομηδείας Εύσέβειος έξαπέλυσε διάφορες διαδόσεις
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κατά τού 'Αθανασίου και έπεισε τον Κωνσταντίνο νό συγκαλέση
Σύνοδο γιό νό έξετάση τις διαδόσεις. Ό 'Αθανάσιος ηρθε στην
Τύρο, δπου συνήλθε ή Σύνοδος, μέ καμμιό πενηνταριά φίλους του
έπισκόπους, όπο τούς διωχθέντος έπί Διοκλητιανού. Άλλ' ό Εύσέ
βιος εΤχε έξασφαλίσει την πλειοψηφία. 'Ορίστηκε, λοιπόν, έξετα
στική έπιτροπή όπο φίλους τού Εύσέβιου και όπεστάλη εlς Αrγυ
πτον γιό νό έξετάση τις κατηγορίες. Ό 'Αθανάσιος έφυγε όπό την 
Τύρο και πηγε στην Κωνσταντινούπολη νό Ιδη τόν Κωνσταντίνο. 
'Επειδή ό Κωνσταντίνος δεν δε όταν τις όπόψεις του, ό 'Αθανά
σιος τού εΤπε μέ πολύ θάρρος: «Δικάσει Κύριος όνό μέσον έμού 
και σού!». 

Έν τψ μεταξύ ή Σύνοδος της Τύρου κατεδίκασεν έρήμην τόν 
'Αθανάσιο κ' έδέχτηκε τον 'Άρειο στούς κόλπους της 'Εκκλησίας. 
Τότε ό Κωνσταντίνος έξόρισε τόν 'Αθανάσιο στη Γα 1

1□τία, δπου δ
μως έγινε δεκτός μέ μεγάλες τιμές όπο τόν υ1ό τού Κωνσταντίνου. 
Ό "Αρειος έγύρισε θριαμβευτικό στην Κωνσταντινούπολη. Άλλ' ό 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν δεχόταν νό τόν κοινωνήσει. 
"Ετσι ό Κωνσταντίνος περιήλθε σέ όμηχανία, διότι δεν μπορούσε 
νό εlρηνεύση τήν 'Εκκλησία. Έπίεσε τόν πατριάρχη νό τόν κοινω
νήση, όλλ' ένώ ό 'Άρειος έφαίνετο όριστικώς θριαμβεύων, έπηλ
θεν αlφνιδίως ό όθλιος θάνατός του, πού θεωρήθηκε όπό την κοι
νή γνώμη σόν καταδίκη του όπό τόν Θεό. 

'Όλα αύτό έγέννησαν τήν όθυμία στή ψυχή τού Κωνσταντί
νου, ό όποίος ένώ διακαώς ποθούσε τήν ένότητα και τή γαλήνη 
της Χριστιανικής 'Εκκλησίας, όντιμετώπιζε τόν διχασμό. 

Τόν έπόμενο χρόνο όρρώστησε και πέθανε, όφού προηγουμέ
νως βαφτίστηκε χριστιανός όπό τόν Εύσέβιο Νικομηδείας. Κ' ένώ 
ή Ρωμαϊκή Σύγκλητος, όκολουθούσα τήν παράδοση, τόν όνεκή
ρυσσε Θεό, ή Χριστιανική 'Εκκλησία τόν όνεκήρυσσε 'Ισαπόστο
λο. 

Ό Κωνσταντίνος έζησε όνάμεσα σέ δύο διαφορετικούς κό
σμους. Γεννήθηκε στόν όρχαίο έθνικό κόσμο και πέθανε στόν 
Χριστιανικό. Γεννήθηκε στην τραχύτητα τών Ρωμαϊκών στρατοπέ
δων και πέθανε στή Βυζαντινή πολυτέλεια και πομπή. Γεννήθηκε 
δταν ο1 χριστιανοί έθεωρούντο έχθροί τού όνθρωπίνου γένους και 
πέθανε χριστιανός αύτοκράτωρ, μέ τόν Χριστιανισμό έπίσημη 
θρησκεία τού κράτους. Γεννήθηκε στό ήλιοβασίλεμμα της Ρώμης 
και πέθανε στή χαραυγή της θεοφρούρητης Βυζαντινής Αύτοκρα
τορίας, της όποίας ύπηρξε πρώτος αύτοκράτωρ και βασιλεύς. 

Προτού τελειώσωμε, πρέπει νό προσθέσωμε όκόμη όλίγα 
σχετικό μέ δύο σημεία τό όποία σκανδαλίζουν πολλούς. 
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Τό �να εiναι τό δραμα τού Κωνσταντίνου. Τό όλλο τά έγκλή
ματά του. 

Ti ηταν τό δραμα; 
'Ίσως ηταν μόνον μιό τολμηρή πολιτική πράξη. Με την Ιστορία 

τού σημείου τού Σταυρού στόν ούρανό καi τό χάραγμα τών χρι
στιανικών έμβλημάτων στiς όσπίδες τών στρατιωτών του, πετύ
χαινε άφ' ένός νό ένθουσιάση τους χριστιανους τού στρατοπέδου 
του, καi όφ' έτέρου νό όφοπλίση τους χριστιανους τού έχθρικού 
στρατοπέδου, ol όποίοι βλέποντας στiς όσπίδες τών έχθρών τους 
τό σημεία της θρησκείας τους δεν θό κτυπούσαν τους όδελφούς 
τους. 

Μπορεί δμως νό ηταν όπλώς ή λάμψη τού Θείου Φωτός στην 
ψυχή τού Κωνσταντίνου, την όποία ol εύφάνταστοι χριστιανοί 
χρονικογράφοι περιέγραψαν σόν έμφάνιση ύλικού σημείου στόν 
ούρανό. 

Δεν όποκλείεται δμως καi πραγματικό νό <<είδε» ό Κωνσταντί
νος στόν ούρανό τό σημείο τού Σταυρού με την έπιγραφή «Έν 
τούτω νίκα», δπως προηγουμένως ό Παύλος είδε τr1 λάμψη καi ό
κουσε τή φωνή τού Χριστού στόν δρόμο της Δαμασκού νά τού 
λέη: «Σαούλ, Σαούλ, τi με διώκεις;», δπως πρό 150 έτών ό 'Έλλην 
φιλόσοφος Θεόφιλος Καίρης είδε στόν ούρανό την έπιγραφή 
«Θεόν σέβου» καi Υδρυσε τή «Θεοσέβεια». 

Τό όλλο σημείο είναι τό έγκλήματα καi ή σκληρότης τού Κων
σταντίνου <Υτό θηρία ol αlχμάλωτοι βασιλείς Γότθων καi Σαρμα
τών, όπαγχονισμός τού πεθερού του Μαξιμιανού, όπαγχονισμός 
τοϋ γαμβρού του Λικινίου, φόνος τού 1 2 έτούς όνεψιού του, φό
νος τού γιού του Κρίσπου, πνίξιμο στό ζεματιστό νερό της συζύ
γου του Φούστας>. Θό τό δικαιολογήσωμε με δύο λέξεις: Τέτοια 
ησαν τό ηθη της έποχης. ΟΙ Ρωμαίοι θεωρούσαν καθήκον τους νό 
εivαι σκληροί. Ό Ιδρυτής της Ρώμης όνατράφηκε με γάλα λύκαι
νας. Ό Βρούτος κατεδίκασε τόν ϊδιο τόν γιό του σε θάνατο, διότι 
παρέβη τόν νόμο, μιμούμενος σ' αύτό τόν Ιδρυτη της Ρώμης Ρω
μύλο, που σκότωσε γιά τόν ϊδιο λόγο τόν όδελφό του Ρώμο. Άλ
λα κσi ίδιαίτερα τήν έποχή της Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, έκτός 
όπό τό σύντομο διάστημα τών Άντωνίνων καi ϊΟύ Μάρκου Αύρη
λίου, εΤχε χαθη κάθε ϊχνος όνθρωπισμού καi ή ζωη τών όνθρώ
πων δέν λογαριαζόταν γιό τίποτα. ΟΙ μονομάχοι πολεμούσαν μετα
ξύ τους μέχρι θανάτου, γιά νό διασκεδάσουν τους Ρωμαίους στό 
άμφιθέατρο, που δέν Ικανοποιούντο δν δεν έβλεπαν νό τρέχη ό
φθονο τό α1μα. Καi πρiν όρχίσουν τους όγώνες, στους όποίους ol 
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μισοί θό σκότωναν τούς όλλους μισούς, χαιρετούσαν τόv αύτο
κράτορα κραυγάζοντας «Salve Caesar, lmperator. Morituri te salu
tant ι » <Χαίρε, Καίσαρ Αύτοκράτωρ. ΟΙ μελλοθάνατοι σε χαιρε- · 
τοϋv! >-

Με τέτοια νοοτροπία καί όγρια ένστικτα, εΤχε vό παλαίση ό 
Χριστιανισμός, εύθύς όπό τό πρώτα του βήματα. Έvfκησε καi έπε
βλήθη, διότι δεν ύπάρχει μεγαλύτερη δύναμη όπό τήv πίστη κai 
τήv «μή όσκηση βίας». Πρέπει, λοιπόν, vό μπούμε μέσα στό άγρια 
Ρωμαϊκό ήθη καi στην vοοτροπ•α της έποχης, γιό vό έξηγήσωμε 

τή σκληρότητα καi τό έγκλήματα τοϋ Κωνσταντίνου. 

Συνήθως ολες αύτες τις όθλιότητες τiς άποσιωποϋv. "Αν έκανα 
κ' έγώ τό ϊδιο, θό όδικοϋσα τους όvαγvώστες μου και θό παραί

αιvα τήv προσφιλή μου όρχή. «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε 

· λήθεια».

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ 

άπό 1 5/ 10/84 

3 χρυσόδετοι τόμοι 'Επιλογών (�να λαμπρό δώρο), 

κατ' έκλογην έκ των 4 τόμων (Α', Β', Γ', Δ') 

Δρχ. 1.000 

6 χαρτόδετοι τόμοι κατ' έπιλογην έκ των έτών 1965, 

1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1981, 1982 

» 1.000

'Έκαστον τεϋχος έτών 1956-1982 (έφ' οσον ύπάρ-

χει) 
» 50
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ταξίδι στη Γαλάζια πολιτεία 

Ποτέ κοί σέ καμιά περίπτωση δέν 
θά ηταν δυνατόν νά φαντασθεί κανείς, 
δτι μπορούσε όνθρωπος νά ζήσει, δσα 

έζησα τό καλοκαιριάτικο κείνο δειλινό, 
πού μέσα σέ τόσο λίγη ώρα, γνώρισα 
μιά νέα, μιά πραγματική άποκάλυψη. 

Τώρα πού ήρέμησα τό καλοσκέ
φτομαι καί διαπιστώνω σέ πόσο μικρό 
χρονικό διάστημα, μπορεί ή ψυχή, τό 
πνεύμα καί ό συναισθηματικός κόσμος 
τού άνθρώπου, νά βιώσουν κάτι, γιά 
τό όποίο δέν φθάνει όλόκληρη ή ζωή 
του. 

Καί σήμερα, μετά άπό τόσον και
ρό, σήμερα πωύ στό λευκό αύτό χαρτί 
άποφάσισα νά χαράξω λίγες ούσιαστι
κά γραμμές, προσπαθώντας νό περι
γράψω δσο μπορώ πιό περιορισμένα 
αύτό τό κάτι - άφίνοντας σέ σάς τήν 
Ικανότητα νό χρωματίσετε τίς εlκόνες 
καί νό δώσετε μόνοι σας τίς πρέπου
σες έρμηνείες r·ο,τι άνερμήνευτο βρη
τε στήν περιγραφή τούτη - δέν εΤμαι 
άκόμη σέ θέση νό πιστοποιήσω όν η
ταν όνειρο ή πραγματικότητα. Ήταν ή 
φαντασία μου πού τό δημιούργησε δλ' 
αύτό, ή τό έζησα άληθινό, καθώς κου
ρασμένος δπως ήμουν, κάθισα στή βά
ση ένός γερμένου κορμού μιάς έλιάς, 
στό ψήλωμα, κοντό στό έκκλησόκι της 
Άγιασοφιάς νά ξαποστάσω καί νό χα
ρεί τό βλέμμα μου, θωρώντας πρός τή 
δύση τίς κοκκινόχρυσες άνταύγειες 
πού όφινε πίσω του καθώς βουτούσε, 
ψηλό άπ· τίς κορυφογραμμές, ό γαιο
κράτης 'Ήλιος, γιά νό πάει νά φωτίσει 
κι· άλλού. 

Ή μάγισσα φύση άνάγκαζε τά 
μάτια μου νά στρέφουν παντού χωρίς 
νά έλέγχουν τίς άποστάσεις. Κοντό καί 
μακρυά. χαμηλά καί ψηλά. Στή θάλασ-

σα πού δρόσιζε μέ τό χάδια της τ' 
άκρογιάλια, τρεμουλιάζοντας καί ή !δια 
άπ' τήν ήδονή πού σκόρπιζε γύρω της, 
καί στά ούρόνια, άπ· δπου ή αύρα στε
φανωμένη άπό μύρια διαμόντινα άστε
ράκια πού όρχιζαν δειλό νό ξεπροβάλ
λουν, έρχόταν νό μαζέψει τό μύρο πού 
σκόρπαγαν γύρω τους προκλητικό τ' 
άγριολούλουδα, ζητώντας άχόρταγα 
τόν έρωτα, άπ· τfς έφήμερες πολύχρω
μες ζωαύλες, τfς πεταλούδες, πού κι' 

αύτές γύρευαν τό βραδυνό τους κατ.α

φύγιο γιά νά ξεκουράσουν τά φτερά 
τους. κι· ol καλοκαιρινοί τραγουδιστά
δες, τά τζιτζίκια, άνέμελοι γιά τό τf θά 
γινόταν αύριο, κρύβανε βιαστικό τfς 
παρτιτούρες τους, μή τfς βρεί ή δροσιά 
της νύχτας πού σέ λίγο θ' άρχόταν ν· 
άπαλύνει τή φλόγα, πού όφισε στό 
διάβα της ή κάψα της μέρας. 

Kaf νά ξαφνικά πού ξεπρόβαλε 
στόν όρfζοντα, μακριά, φρεσκολαυ
σμένη ή Σελήνη. 

Ρόδισαν δυό μικρό άχνά συνεφό
κια άπ' τή ντροπή τους, γυμνή σόν τήν 
εlδαν νό βγαίνει άπ· τή θάλασσα, άκο
λουθώντας τή ρότα τού Ήλιου. Μα

γεύτικα νά τήν κυτώ, κι αύτή σά νά τό 

ένοιωσε, μαστίγωσε τ' ότια της πού χύ

θηκαν μπρός φέρνοντας τ' άσημένια 
της όρμα πρός τά μέ. 

Λίγες στιγμές μονάχα πέρασαν, κι' 
όφωνος ε1δα τά τρία μαύρα δλαγα 
στημένα στά πίσω τους πόδια, τραβηγ
μένα άπ· τά γκέμια πού κρατούσε ή 
άρχόντισσα της νύχτας, νά σταματούν 
κοντό μου. Τρία ζευγάρια φλόγες τά 
μάτια τους μέ κάρφωσαν άνήμπορο νά 
δώ τό μεγαλείο της Θεάς, πού τυλιγμέ
νη στ· άσημένια, διάφανα πέπλα της, 
όρθή, μεγαλόπρεπη, έδωσε τή διατα-
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γή: Δέν μίλησε, δέν τήν άκουσα. Τήν 
ένοιωσα Ι 'Απροσδιόριστη δύναμη μέ 
στύλωσε όρθιο. Δέν βόδισα, κι' όμως 
πλησίασα. Κι' ώς ε1δα τόν έαυτό μου 
πλόϊ της πάνω στ· δρμα, άρχισα νό 
χαίρομαι τ' όμορφο, πρωτόγνωρο κι' 
όκούραστο ταξίδι στό άπειρο. 
Πόσο κρότησε αύτό τό ταξίδι; Στιγμές 
� αίώνες; Διασχίζαμε τούς αlθέρες 
μέσ' όπό δαντελένια σύννεφα καί τό 
διάβα μας τό φώτιζαν όμέτρητ' όσrέρια 
'Ένοιωθα μέσα μου τήν όπελευθέρωση 
όπό τό βόρος πού ε1χα πόνω στή γη. 
Αlσθανόμουν τή χορό καί τήν Ικανότη
τα ν' όνοίξω τό χέρια μου σόν φτερό, 
καi νό πετάξω. Μιό άγνωστη όνόγκη 
όμως, μιό έπιταγή, μέ κρατούσε πόνω 
στ' όλόλαμπρο ούρανόδρομο δρμα. Κι' 
έκεiνη, σοβαρή όμαζόνα, κρατώντας 
μέ τό 'να της χέρι τό ήνiα, εΤχε τό δεξί 
πάνω στά στήθη της, κι' έμοιαζε νό 
προσεύχεται, κι' έμοιαζε νά ύπόσχεται, 
κι' έμοιαζε νά ύπακούει μέ σεβασμό 
σέ κάποια μεγάλη, όόρατη θεία δύ
ναμη. Μά πού πηγαίνουμε;; Άναλογi
σθηκα: Τό έρώτημά μου τό μάντεψε, 
γιατί σήκωσε τό δεξί της χέρι καi μέ 
τό δείκτη τεντωμένο, έδειξε πέρα, μα
κρυά στόν όρiζοντα �να γαλάζιο φώς, 
τόσο άπαλό, τόσο γλυκό, τόσο ώραίο. 
Στό διόβα μας τώρα συναντούσαμε 
άνδρες ντυμένους μέ χιτώνες όλόλευ
κους, άλλους μέ πανοπλίες, άλλους μέ 
ρόδινους μανδύες, άλλους ρασοφορε
μένους. 'Όλους στεφανομένους μέ 
δάφνινα στεφάνια, κι' δλοι έξέπεμπαν 
!Ξνα μυστηριώδες φώς. "Ενοιωσα τόν 
έαυτό μου ξένο όνάμεσά τους, νά 
όδεύει πρός τή γαλάζια πολιτεία. "Ε
φθασα ... Ti ούράνια όμορφιό Θεέ 
μου!! Σταμάτησα νά δώ τό ξέφωτο 
τρυγύρω μου καi τότε πρόσεξα δτι πα
τούσα σταθερά πάνω σέ μιά τετράγω
νη πλόκα. "Οχι, ηταν μιά κυβική πέτρα. 
Πρόσεξα δτι δέν στηριζόταν πουθενά, 
ηταν μετέωρη στ' όπέραντο κενό. "Ερι
ξα τό βλέμμα σ' αύτή τήν όπεραντοσύ
νη, κι' εΤδα μέσ' όπ' τό χάος νά ξεπρο-

βάλουν �δρες, νό πλησιάζουν καi νό 
σχηματίζουν γύρω μου �να ήμικύκλιο. 
Μέ ένδιαφέρον έτεινα τήν προσοχή 
μου. Ναi! ! Σ' δλες τiς �δρες τώρα 
ύπηρχαν άνθρωποι, έκτός της μεσαίας 
πού ήταν έλεύθερη. Ποιοi ησαν δμως 
ol άνθρωποι αύτοi;; Προσπάθησα νό 
ξεχωρίσω τiς φυσιογνωμίες. Μό ... �
μουν ΕΓΩΙ Ι Σ' δλες τiς �δρες καθό
μουν έγώ. Ti παράξενο! Μπροστά μου 
παρουσιαζόταν τό φόντο καi τό πλή
ρωμα μιάς α!θουσας δικαστηρίου χω
ρίς δικαστή κι' δλων τό πρόσωπα ησαν 
ίδια μέ τό δικό μου. 'Όλοι �μουν έγώ 
ό !διος. 'Εγώ εlσαγγελέας, έγώ γραμ
ματέας, πάρεδροι έγώ, ένορκοι έγώ, 
καi πάνω όπό είκοσι-τριάντα συνήγο
ροι, πόλι έγώ. Σόν σύνολο μού φάνηκε 
πολύ όστείο. Χαμογέλασα, γουστόζικη 
συνεδρίαση θό γινόταν!! Μό ποιόν θό 
δίκαζαν; 

'Όλων τό μότια στράφηκαν σέ μένα. 
"Ε όχι ... Δέν ηταν δυνατόν. Ε1χε γούσrο 
δλοι αύτοl ol Ε ΓΩ νό δίκαζαν έμέ
να ... Καl γιοτ!; Μέ ποιό κατηγορία; Ή 
κατάσταση άρχιζε νό μέ τρομάζει. Δέν 
�ξερα άν έπρεπε νό τή χαρακτηρίσω 
όστεiα, γελοία, � τραγική. '-Η νεκρική 
ήσυχlα πού ε1χε κυκλώσει τό πόντο, έ
σπασε ξαφνικό όπό �να γνώριμο ξερό 
χτύπο ξύλινου σφυριού πόνω σέ �δρα. 
'Όλοι σηκώθηκαν σοβαροί κι' όμίλητοι. 
Ό Γραμματέας άνοιξε �να τερόσrιο βι
βλίο πού εΊχ' έμπρός του. Μίλησε καί 
ή φωνή του μού φάνηκε άγνωστη 
όφύσικα σκληρή, λές κι' ηταν πλασμέ
νη όπό φωτιό καl σίδερο, λές καί τήν 
γέννησαν κεραυνοί: 'Ακούστηκε: Σέ 
δόξα δλων τών φυσικών νόμων καl 
στό όνομα της όνθρώπινης λογικής 
όρχlζουν ol έργασίες τού σεπτού τού
του έργαστηρiου, πού σκοπόν έχει νό 
προσδιορίσει τήν ϋπαρξη καi τό μέγε
θος τών όνομημότων τού κατηγορου
μένου. Αύτός κατηγορείται γιό σωρεία 
σκέψεων ποταπών καί κακοβούλων 
καi γιό πράξεις όρμώμενες όπό Ιδιοτέ
λεια, όρχομανία, έγωισμό καί γενικό 
όντiθετες σέ κόθε όνθρώπινη όρετή. 
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Άφισε τό βιβλίο άνοικτό πάνω στήν �
δρα καi περίμενε. 'Όλων τά μάτια 
στράφηκαν σέ μένα. 'Ακούστηκε δεύ
τερη φορά ό ξερός χτύπος τού σφυ
ριού άπό τήν κενή μεσαία �δρα καi ή 
φωνή τού Εlσαγγελέα τό !διο δυνατή 

καί σκληρή: Κατηγορούμενε, άκουσες 
γιατί κατηγορείσαι, άποδέχεοαι τfς κα

τηγορίες: ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Μ' έλουσε κρύος 

Ιδρώτας! Νά παραδεχθώ τίς κατηγο
ρίες; Γιατί νά τfς παραδεχθώ; Ποιός 
βαδίζει μέ τό σταυρό στό χέρι; ϊόσα 
χρόνια σκληρής βιοπάλης στήν κοινω
νία, ποιός μού φέρθηκε διαφορετικά 
γιά νά τόν μιμηθώ; "Α όχι, άνάμεσα 
στούς άνθρώπους, άγγελοι δέν έπιβιώ
νουν. ΟΙ εύγενικές ψυχές, οί δίκαιοι, ol 
άνιδιοτελείς, ύποφέρουν σέ δλη τους 
τή ζωή, περιφρονούνται, καί ... λίγοι, 
cλάχιστοι, όναγνωρίζονται μετά θάνα
τον καί τούς φέρνουν ol έξυπνοι σάν 
παράδειγμα γιά νά πεισθούν ol άγαθοί 
καί νά γίνουν δούλοι έκμεταλεύσιμοι 
άπ' αύτούς τούς έξυπνους. Άν δέν άδι
κήσεις, άν δέν έκμεταλευθείς, άν δέν 
ψευσθεϊς, άν δέν καταχρασθεϊς, άν 
δέν ύπερασπισθείς τά συμφέροντά 
σου μέ κάθε τρόπο. ΧΑΘΗΚΕΣ! Μέσα 
στ· άγρίμια πού σέ περιβάλλουν, μόνο 
σάν άγρίμι έπιβιι.Jνειςι ι Θό μού πείς δ
μως. Κάποτε ί1ποσχέθηκε προσπάθεια 
ένάντια σ· δλ' αύτά τά κακά καί έκτι
μήθηκες γι· αύτό άπό πολλούς! ι 

Ναί ... άλλά ... 
Ή κυβική πέτρα πού πάνω της βρι

σκόμουν, άρχισε νά τρέμει. Δέν έδοσα 
σημασία. Ξανασκέφθηκα: Σέ τελευταία 
άνάλυση, ποιοί εΊν· αύτοί, καί μέ ποιό 
δικαίωμα θέλουν νά μέ δικάσουν; Δί
κασαν πρώτα τόν έαυτό τους; Πρόσε
ξα τούς συνηγόρους μου γιατί ξεχώρι
σε �νας άπ' αύτούς κι· άρχισε νά έκθέ
τει τίς άπόψεις του ζητώντας νά μέ 
ύπεραπσισθεί άπέναντι στίς τόσες κα
τηγορίες. Σηκώθηκε δεύτερος, μετά 
τρίτος. τέταρτος, πέμπτος. κι· άλλοι, κι· 
δλοι μαζί χειρονομούσαν κι' έλεγαν, έ
λεγαν, έλεγαν. Ή πέτρα πού πάνω της 

στεκόμουν συνέχιζε τό τρεμούλιασμά 

της δλο καί περισσότερο. 
· Η άγανάκτησή μου άπέναντι σ· αύ

τούς πού μέ δίκαζαν δέν όφειλόταν 
στό όν μέ δίκαζαν δίκαια ή άδικα, άλλά 
στό δτι δέν εiχα κανένα λογικό έρει
σμα νά άντιτάξω. 'Ενέτεινα τήν προσο
χή μου νά άκούσω τί έλεγαν ol συνή
γοροί μου. Τ αύτιά μου έπιασαν ένα 
σωρό άτοπες, κουτές κι· άστήρικτες δι
καιολογίες καί .rροφάσεις. Τά συναι
σθήματά μου άρχισαν νά διχάζονται. 
Μαζί μέ τήν όργή πού μέ κατείχε, άρ
χισα καί νά άηδιάζω μ' αύτά πού έλε
γαν ol συνήγοροί μου. 'Ηλίθιοι - προ
σπαθούσανε μέ άστήρικτα ντοκουμέν
τα καί κουτές δικαιολογίες νά πείσουν 
�αί τούς έαυτούς των, - μά τί λέγω; 
'Αφού ol συνήγοροι ησαν ΕΓΩ καί ol 
δικαστές ΕΓΩ, όρο ΕΓΩ προσπαθούσα 
νά πείσω τόν έαυτό μου ΤΙ; ... 

ΟΙ κατηγορίες άπαγγέλθηκαν άπό 
μένα γιά μένα καί τώρα πολύ καλά δτι 
γιά δσα αύτοκατηγορήθηκα ύπόρχει 
άλήθεια καί δίκιο. "Αρχισαν νό ζαλίζο
μαι, τό μυαλό μου άρχισε νά θολώνει, 
δέν μπορούσα νά σκεφθώ τίποτε πιά. 

Κύταξα όλλη μιό φορά τούς συνη
γόρους μου πού κάποια στιγμή νωρίτε
ρα τούς έβλεπα σάν σανίδα σωτηρίας, 
τώρα διεπίστωνα δτι ή σανίδα αύτή η
ταν σάπια κι· άδικα θά προσπαθούσα 
νό κρατηθώ όπ' αύτή. Τούς ξανακύτα
ξα πού συνέχιζαν νό λένε, νό λένε καf 
νά χειρονομούν. ΟΙ θεατρίνοι, γελοίοι 
καραγκιόζηδες! Στά πρόσωπό τους ξέ
ρω δτι έβριζα τόν έαυτό μου. Μιά 
Ισχυρότερη δόνηση της πέτρας κατά
λαβα πώς μού θύμιζε δτι έπί τέλους 
έπρεπε νά όπαντήσω: ΝΑΙ, ή ΟΧΙ; 
'Ακόμη πάλευαν μέσα μου ol δυό δυ
νάμεις. Πόσο δύσκολη ηταν αύτή ή 
άπάντηρηΙ 11 Ό Ιδρώτας της όγωνfας 
άρχισε νό μέ λούζει. Τό μάτια μου 
τσούζανε, ένοιωθα στεγνό τό χείλη 
μου. τόγλυψα καί γεύτηκα τήν άρμύρα 
τού Ιδρώτα μου, τ' αύτιό μου βούϊζαν, 
τά γόνατό μου ένοιωθα νό λύνονται. 
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ΤΙ άγωvία ήταν αυτη Θεέ μου, κι' ή 
δόνηση στήν πέτρα πού πάνω της 
προσπαθούσα άκόμη vά σταθώ, δυνά
μωνε έπικlvδυvα. Έγειρα μπρός καί ξά
πλωσα πάνω της τέλεια έξαντλημέvος. 
Άκουσα 1iva τρίξιμο πού έκανε καθώς 
σκιζόταν κοντά στ' άριστερό μου χέρι. 
Άσυvαlσθητα έχωσα τά δάκτυλά μου 
στή σχισμή γιά vό συγκρατηθώ καλ
λιέτερα, κι' αlσθάvθηκα κάτι ύγρό vά 
τά μουσκεύει. Τράβηξα το χέρι μου καί 
τό κύταξα, ήταν αίμα. Αίμα; Άπό τήv 
πέτρα αίμα; Οεέ καί Κύριε! Nal, ήταν 
αίμα καl νερό μαζί. Ξαvαπιάστηκα άπό 
τή σχισμή καί κόλλησα τό σώμα μου 
πάνω της γιατί ή δόνηση ε!χε φθάσει 
στό άπροχώρητο κι άρχισε vά γέρνει 
έπικίvδυvα, πότε άπό τή μιά πλευρά 
καί πότε άπ' τήv όλλη, σάv vά 'θελε vά 
μέ ρίξει άπό πάνω της. Κύταξα κάτω 
καθώς έγερvε μπροστά. Χαμηλώτερα 
άπ' τή βάση της διαγραφόταν μιά ζυ
γαριά μέ διπλό τάσια άλλό άφάνταστα 
μεγάλη. Τό 'να της τάσι βαθύ καί πλα
τύ καί τί δέv χώραγε, τ' όλλο πολύ μι
κρότερο Ισορροπούσε πλόϊ του. Έ
νοιωσα τήv πέτρα vά σπαρταράει σάv 
ζωντανό πού ψυχοραγεί. 

Τό βλέμμα μου έπιασε τούς συνη
γόρους μου πού δλοι ε!χαv κυκλώσει 
τή μεσαία 1!δρα, έτσι πού πιά δέv τήv 
έβλεπα καθόλου, κι· δλοι μαζί φώνα
ξαν καί χειρονομούσαν. Κι' δμως ηξε
ραv πολύ καλά -άφού εϊμουv έγώ- δ
τι τό κατηγορητήριο ήταν άληθιvό καί 
δίκαιο. Λές καί κC'τάλαβαv τή σκέψη 
μου, γύρισαν καί μέ κύταξαv περιμέ
νοντας vό πώ ΟΧΙ. Άv δμως τολμούσα 
vά τό πώ, μέ ποιά έπιχειρήματα θά τό 
στήριζα; Ποιόν άvθρώπιvο νόμο vά 
έπικαλεσθώ; Γιατί vά μή παραδεχθώ 
κάτι που είναι σωστό; Καί έπιτέλους 
ός σταθώ δίκαιος έστω καί γιά μιά φο
ρά μόνο. Άλλο ΑΛΛΑ δέv χωρούσε. 
Συγκέντρωσα τίς δυνάμεις μου vά φω
νάξω. Τό ξεραμένο λαρύγγι μου δέv 
ύπόκουσε. Γύρισα τά μάτια I συ στούς 
δικαστές κι· έγνεψα ΝΑΙ. "Εκ,·vα δεύ-

τερη προσπάθεια vά φωνάξω κι έμει
να μέ τό στόμα άvοιχτό, έvώ μιά όvαρ
θρη κραυγή βγηκε άπ' τά στήθια μου. 
'Ησυχία άπλώθηκε παντού: ΝΑΙ! ι ! κα
τόρθωσα vό ψιθυρίσω έπί τέλους .. .'Έ
vα βάρος έφυγε άπό μέσα μου. Άvα
κουφίστηκα! 

ΟΙ συνήγοροι κατέβασαν τό κεφάλι 
καί παραμέρισαν. Ή κυβικιό πέτρα έ
παψε vά τρέμει. Τό αίμα της σταμάτη
σε vό τρέχει. Ή σχισμή της έκλεισε. 
Μιά άπαλή αϋρα στέγνωνε τον Ιδρώτα 
μου, θέλησα vό ξαvασταθώ στό πόδια 
μου. 'Απαλά νέφη μέ σήκωσαν σχημα
τίζοντας γύρω μου 1!va προστατευτικό 
δέσιμο. Στηρίχθηκα άκαυ11πόντας πά
νω σ' αύτό. Ε!χα κουραστεί τόσο πολύ 
στήv πάλη μου μέ rήv όρvηση. 

'Ακούστηκε γιό τρίτη φορά ά ξερός 
χτύπος τού σφυριού άπό τήv κενή με
σαία 1!δρα, καί μιά φωνή άπρόσμεvα 
άπαλή vά λέει: 

Κατηγορούμενε� ή άποδοχή έκ μέ
ρους σου τού κατηγορητηρίου, μάς 
παρηγορεί άλλό καί μάς δικαιώνει, διό
τι πιστεύαμε δτι ό Θείος σπινθήρας 
πού έvυπάρχει σέ κάθε όνθρωπο, θό 
σέ συγκρατούσε καί δέv θό σέ όφιvε 

vά ριχθείς στό έρεβος της άvυπαρξίας. 
Τήv τιμωρία γιό τό άvομήματά σου δέv 

θά στήv έrrιβόλουμε έμείς. E!vG: πλέον 
καιρός vά άντιμετωπίσεις τήv συνείδη
σή σου. 

Σιγή άκολούθησε τό τελευταία λό
για, έvώ τά βλέμματα δλωv στράφη
καν στήv κενή 1!δρα τού προέδρου άπ' 
δπου όρχισε vά διαφαίνεται ή ύποψία 
μιάς φλόγας, κάτι σόv φώς πού δλο 
δυνάμωνε. Μιό άπρόσωπη μορφή μέ
σα στό άχαvές γαλάζιο φόντο, έπερvε 
τή θέση τού δικαστή. Μιά μορφή πού 
δέv μπορούσες vό πείς όν εΤχε άvθρώ
πιvο σχημα καί πού τοποθετημένο 
μπροστά στόv �λιο, δέv σού έπέτρεπε 
vό τό άντικρύσεις, η όv ήταν 1iva Ισο
σκελές τρίγωνο τόσα φωτεινό κι· 
όστραφτερό, σάv τό φώς πού άνταvα
κλά 1!vας καθρέπτης, παίρνοντάς το 
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άπό τόν �λιο καί ύποχρεώνοντάς σε 
νά κλείσεις τά μάτια, ι'\ άν ηταν tνας 
κωνοειδής θάμνος πού άνάβλιζε φλό
γες άπό λυωμένο άτσάλι. Σέ έκατοστά 
τού δευτερολέπτου όλοκληρώθηκε αύ
τή ή άφάνταστη σέ μεγαλείο καί λάμ
ψη μορφή. Σήκωσα το δεξί μου χέρι 
μέ άνεστραμένη τήν παλάμη πρός τά 
έξω, καί βοηθώντας τό άπ' τόν άγκόνα 
μέ τ· άριστερό, κάλυψα τό πρόσωπό 
μου προσπαθώντας μέσα άπ' τfς σχι
σμές πού άφιναν τά τεντωμένα μου 
δάχτυλα, νά δώ καί νά ξεχωρίσω κάτι 
άπ' τήν άσύλληmη σέ · δύναμη καf 
άμορφιά άmσσία. Σ' αύτή τή στάση 
καί μέσα άπ' τίς σχισμές τών δακτύ
λων τού δεξιού μου χεριού εΓδα τά μέ
λη τού δικαστηρίου νά κρατούν λαμ
πάδες καί νά τfς άνάβουν άπ' τfς φλό
γες πού άνάβλιζαν άπ' τή μεσαία tδρα. 
Ξεχώρισα 'τούς συνηγόρους μου πού 
βιαστικά φόραγαν στό κεφάλι τους κά
τι σάν κράνη σκαφάνδρων γιά νά προ
στατευθούν άπ' τό φώς καί τίς φλόγες. 
Στό μεταξύ τά μάτια μου συνήθιζαν 
στή θέα τού πρότερα έτυφλωτικού 
φωτός ποίι τώρα έπαιρνε tva γλυκό 
κόκκινο-ρόδινο φωτισμό πού σού έπέ
τρεπε μέ προστατευτικό τρόπο νά τό 
άντικρύσεις. Κ,.πέβασα σιγά σιγά τά 
χέρια μου γιά νά πιστοποιήσω τή νέο 
δομή, πού μέ άφησε άναυδο άπό κα
τάπληξη. Στίς tδρες τών ένόρκων δέν 
ύπηρχε κανείς. 

Στίς tδρες τών παρέδρων, τού εf
σαγγελέα καί τού γραμματέα ύπηρχαν 
ίσάριθμες άναμμένες λαμπάδες. Τίς μέ
τρησα, ηταν έmά, καί στή θέση τού 
προέδρου μιά βάτος καιγόταν άπ' τίς 
φλόγες πού πήγαζαν άπ' τό στέλεχος 
καί τά κλαδιά της. Άνθρωποι δέν 
ύπηρχαν πουθενά έκτός άπ' τούς συ
νηγόρους μου πού φορούσαν τίς περι
κεφαλαίες τών σκαφάνδρων καί μέ τά 
μπράτσα τους σκέπαζαν τά μάτια τους 
άπ' τό φώς. Τιποτένιοι καί κακομοίρι
δες, μέσα στή μεγαλοπρέπεια τού πε
ριβάλλοντος, άποτελούσαν λεκέ πού 
λέρωνε τή διαύγεια καί καθαρώτητα 

της πιό άκριβοθώρητης, λευκής σάν 
κρύσταλο δημιουργίας. Κι' αύτοί, εΤχαν 
τεθεί έκεί άπό μένα γιά νά ύποστηρf
ξουν καί 116 δικαιολογήσουν δσα δέν 
είναι δυνατόν νά δεχθοίιν δικαιολόγfα 
καί άμαύρωναν μέχρι σήμερα τή ζωή 
μου. 'Όσα βάραιναν καί θά βαραίνουν 
αlώνια τήν ψυχή μου. 'Όσα μπορούσα 
v· άποφύγω καί τά δεχόμουνα σάν έπι
βεβλημένα. Τί κέρδισα άπ' τά συρφετό 
δλων αύτών τών άνομημάτων; Ώ! άν 
μπορούσα v· άντικαταστήσω τήν άδι
κία με τή δικαιωσύνη, τήν άργή μέ τήν 
ήρεμία καί άνοχή, τήν κτηνωδία μέ τήν 
άνθρωπιά, τήν άρχομανία καί ύπερο
ψία μέ τήν ταπεινότητα, τήν άδιαφορfα 
μέ τό ένδιαφέρον, τό μίσος μέ τήν 
άγάπη. Ώ! άν μπορούσα νά ξαναδόσω 
τή χαρά σέ δσους έκανα νά πονέσουν. 

'Ένας τρομακτρικός θόρυβος μ· έκα
νε νά στρέψω τήν προσοχή μου πρός 
τό μέρος τών συνηγόρων μου. Τί πε
ρίεργα πράγματα μπορεί νά ζήσει κα
νείς!!! 

Τούς είδα νά κουβαριάζονται καf 
σάν πέτρες νά κυλούν πρός τά μέ, κι· 
tvας tνας νά πέφτουν μέσα στό μεγά
λο καί βαθύ τάσι της ζυγαριάς πού 
βρισκόταν λίγο πιό κάτω καί μπρός άπ' 
τήν κυβική πέτρα πού πάνω της βρι
σκόμουν. 

Κι' ή ζυγαριά έγειρε βαριά. 
Μά ... άπό πού έρχόταν αύτή ή γλυ

κιά σάν τραγούδι, μά τόσο αύστηρή 
φωνή; Έμοιαζε μέ τή φωνή της μητέ
ρας μου! 'Αλλά ή μητέρα μου ποτέ δέν 
μού μίλησε τόσο αύστηρά! Πάντα μέ 
συμβούλευε λογικά καί μέ ύποδειγμα
τική άνοχή μού ύποδεfκνυε νά διορ
θώνω τίς σκέψεις καf τfς πράξεις μου. 
Κι' έγώ; Έγώ γελούσά θεωρώντας δ
σα μού έλεγε, κουταμάρες, άπηρχαιο
μένες Ιδέες, ξεπερασμένες θεωρείες, 
λόγια άνάξια προσοχής. «Πονώ μαζί 
σου παιδί μου τώρα πού ηρθε ή ώρα 
νά πληρώσεις δ,τι πήρες, νά θερίσεις 
δ,τι έσπειρες. ΕΤναι πολλά καf βαριά 
αύτά πού πέσαν στό ζυγό τής ψυχικής 
σου γαλήνης, κι· αfώνια θά βαραίνουν 
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τό στήθια σου κοf θό σού στερούν τή 
χορό ν' άνοσοfνεις έλεύθερο». 

Ή φωνή σώπασε, άλλό Ι!νος πόνος 
άβόστοχτος, πόνος πού καμιά πληγή 
δέν τόν φέρνει, τύλιξε τήν καρδιά μου. 
Στριφογύρισα μήπως τήν δώ, γονατι
στός νό της φιλήσω τά χέρια, τό χέρια 
πού δέν φίλησα ποτέ μου. Δέν τήν ε!
δο. Ήξερα πώς ητον κοντό μου, τό t
νοιωθο, δέν φαινόταν δμως πουθενά. 
'Ένας λυγμός tγινε κόμπος στό λοιμό 
μου. ·οχι' ! ! Δέν θό κλάψω, δέν μού τό 
έπιτρέπει ά όνδρικός μου έγωισμός. 
Δέχομαι βέβαιο δτι κοί ή άπλή λογική 
έπιβόλλει, γιό δη παίρνεις νό πληρώ
νεις κοί γιά δ,τι κάνεις νό πληρώνεσαι. 
Κι' άφού τό δέχομαι, δίκαιο πρέπει νό 
ύποστώ τούς νόμους κοf τούς άνθρώ
πινους κοί τούς Θείους. 

Δέν μέ πνίγει ή σκέψη της τιμωρίας, 
μέ πνίγει δμως ή σκέψη δτι δέν μπο
ρώ νό έπονοφέρω τό καλό δπου tχω 
κάνει κακό. Ίσως δμως μπορώ νό χα
ρίσω ξανά τήν όγόπη μου δπου tκονον 
νά πονέσω. 'Ένας όνοστενογμός βγή
κε άπ' τό στήθος μου σπάζοντας τόν 
κόμπο πού μ' tπνιγε κοί δυό δά
κρυο ξέφυγαν όπ' τό μάτια μου. Δέν 
μπόρεσα νό τό συγκροτήσω. Πέσαν 
πάνω στήν πέτρα πού στεκόμουν κοf 
-πράγμα παράξενο- σόν διαμαντόπε
τρες άνοπήδησον κοf κύλησαν στό άν
τίθετο τάσι της ζυγαριάς. Σόν προπομ
ποί μιάς καταιγίδας τό δυό δάκρυο πού
ξέφυγαν, τράβηξαν στό κατόπιν τους 
τό ξέπσασμο τού ψυχικού μου πόνου 
κοί της όληθινης μεταμέλειας, πού δέν 
μπορούσα πιά μέ τάν άποδυναμομένο 
μου έγωισμό νό συγκρατήσω. Πρό
σεξα κείνη τή στιγμή κοί τόν τελευταίο 
μου συνήγορο, σόν πέτρα νό κυλά καί 
νό πέφτει μέσο στό βαθύ τάσι της ζυ
γαριάς. 

"Αφισο τόν έαυτό μου έλεύθερο 
στή συγκί�ηση πού μέ κατείχε καί χω
ρίς όνοφιλητά tνοιωσο τό δάκρυο τού 
πόνου καί της συγνώμης νό κυλούν 
στό μάγουλά μου κι' δσο κι' όν τά 
σκόπιζο μέ τήν όνάποδη τού χεριού 

μου, αύτό νό ξεφεύγουν κοί σόν δια
μαντόπετρες νό κυλούν πάνω στήν πέ
τρα πού τώρα τήν tβλεπα λεία καf για
λιστερή κοί μετά νό πέφτουν στό μι
κρό τάσι της ζυγαριάς. 

Τίποτα δέν τάραξε τό βουβό μου 
κλόμμα ώσπου συνήλθα. Ή βάτος έξα
κολουθούσε άκαυτη νό καίγεται καf ol 
έπτά λαμπάδες άναμμένες μέ τfς φλό
γες άσόλευτες στό άερόκι πού φυσού
σε δροσερό, λές καί ντυμένες τή σο
βαρότητα της στιγμής, περίμεναν ν' 
άκούσουν τήν όπόφοση, τήν όπόφοση 
πού άσφαλώς δέν θό ητον λευκή σόν 
τόν /\λιο πού φώτιζε πρίν λίγες ώρες 
τό στερέωμα, πού σίγουρο δμως θό η
τον κουτή, βγαλμένη μέσ' άπ' τfς άκα

πνες ροδογάλαζες φλόγες της βάτου, 
πού ε!χαν τή δύναμη νά λυώσουν κοf 
νά έξαφανίσουν τά σκληρότερο μέταλ
λο. 

Ή στιγμή tφθασε! ! ! 'Ακούστηκε 
τριπλός ούτή τή φορά ό ξερός χτύπος 
τού σφυριού πάνω όπ' τή μεσαία Ι!δρα 
κοί μιά φωνή πού έρχόταν μέσα άπ' 
τίς άναλομπές της καιόμενης βάτου νό 
λέει: ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ: Μέσα άπ' τό φυ
σικό καί έπίκτητα έλοπώματό σου, 
βρήκες τή δύναμη της όναγνώρισης 
τών λαθών σου. Βρήκες τό δrόμο γιό 
νό έξουδετερώσεις τούς βρόγχους τών 
όνομημάτων σου, βρήκες τόν τρόπο 
νό έπανοφέρεις στήν έπιφόνεια έμέ. 
τήν κοιόμενη βάτο της συνείδησής 
σου, έκδιώκοντας τήν όποιαδήποτε 
έπικάλυψη καί δικαιολογία. Είθε ό ζυ
γός τών κακών σου σκέψεων κοf πρά
ξεων νά μή δεχθεί άλλο βάρος στό 
μέλλον. Εiθε ό χρόνος νά κονιορτο
ποιήσει δτι τόν βαραίνει αύτή τή στιγ
μή. Εiθε τά διαμάντια τών δακρύων 
σου νά σέ βοηθούν πάντοτε γιά σκέ
ψεις κοf πράξεις πολύτιμες σάν κι' αύ
τά. Είθε ol έπτά λαμπάδες τών άρετών 
άναμένες νό σέ φωτίζουν πάντοτε 
ατόν ύπόλοιπο βίο σου καf στfς προ
σπάθειές σου στήν tρευνο της ΑΛΗ
ΘΕ ΙΑΣ. Είθε κοf δτον τfς στάχτες τών 
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ύπολειμάτων τού ζυγού, τάν όποίο κα
ταδικάζεσαι νά tχεις μέχρι τότε πρό 
τών όφθαλών σου, καί έλαφρός πλέον 
νά περάσεις στό χώρο της άνταυγειας 
τού Αlώνιου Φωτός. 

ΕΤδα τίς φλόγες τών λαμπάδων νά 
μέ πλησιάζουν κι' lνοιωσα τή ζέστη 
τών φλογών τους στό πρόσωπά μου. 

Μιά ζεστή άνάσα μέ έπανέφερε 
στά έπίγεια. 

Μέσα στήν πλούσια φωτισμένη άπ' 
τήν πανσέληνο βραδυά, γνώρισα τή 
σκυλίτσα μου, πού μέ τά παιχνίδια ι'\
θελε νά έκδηλώσει τή χαρά της πού 
μέ βρήκε, Τή φώναξα κοντά μου καί τή 

χάϊδεψα. Κακόμοιρο σκυλάκι πόση 

ΧΡΗ!ΤΟΣ Ε. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

άγάπη, πόση άφοσίωση κρύβεις στά 
μάτια σου! Σίγουρα όν γινόταν μπορε
τό νά μιλήσεις, ή πρώτη λέξη πού θά 
λεγες θά ηταν Σ' ΑΓΑΠΩ! 

Ή δροσιά της νύχτας μ' lκανε ν' 
άνστριχιάσω καθώς σηκωνόμουν δίπλα 
άπ' τή ρίζα της γερμένης έλιάς. Ό πα
ραπονιάρικος τόνος της φωνούλας τού 
Γκιώνη συμπλήρωνε τό τραγούδι 
τών άστρων πού τ' άκομπανιάριζε ό 
φλοίσβος τών κυμάτων λίγο πιό κάτω 
καί τ' όλόγυρο φεγγάρι, χαρούμενος 
ταξιδευτής τού άπείρου, σκεπασμένο 
μέ τό χρυσοκέντητο μανδύα της νύχτας, 
μού χαμογελούσε. Κυταχθήκαμε κατά
φατσα. Γνωριζόμαστε άπά πρίν. 

Σ' ένα μικρό φίλο 
'Όταν μπορείς νά σπάζεις 
μέ μιά πέτρα ένα όστρακο 
-κι άς είναι άπό ζωή άδειανό
γρήγορα θά 'ρθει ό καιρός
πού θά μπορείς νά σπάσεις εύκολα
τό καύκαλο �,ιός ζωντανης χελώνας,
'Όταν μπορείς νά άκινητείς
μιά πεταλούδα μ' όμορφα φτερά
στή ράχη μπήγοντάς της μιά καρφίτσα
τό ίδιο εύκολα, αύριο, θά μπορείς
νά στραγγαλίσεις τό λαιμό
κάποιου γλυκόλαλου άηδονιού
πού τραγουδάει, τό άμοιρο, γιά σένα.
Μή, σέ παρακαλώ, παιδάκι μου.
'Έτσι άρχίζει πάντα τό κακό.

Είσαι στήν πρώτη άρχή άκόμα,
Μή τήν άρχίζεις έτσι τή ζωή σου.
Γίνε ή ψίχα τού άδειου όστρακου.
Γίνε ή καρδιά της έντρομης χελώνας,
Νιώσε της πεταλούδας τά φτερά.
Νιώσε τού άηδονιού τήν πίκρα,
Μή γίνεις άνθρωπος κι έσύ.
Είναι τόσοι πολλοί άπό δαύτους!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΖΩΟΥ 

'Άρθρο 1 

'Όλα τά ζώα γεννιούνται με 
ϊσα δικαιώματα στη ζωη καi 
στη δυνατότητα ϋπαρξης. 

'Άρθρο 2 

α) Ό άνθρωπος όφείλει νά σέ
βεται τη ζωη κάθε ζώου. 

β) Ό άνθρωπος άνήκει στό 
ζωϊκό βασίλειο καi δεν μπο
ρεί νά έξοντώνει η νά έκμε
ταλλεύεται τά άλλα είδη τού 
ζωϊκού βασιλείου. 'Αντίθετα 
όφείλει νά χρησιμοποιεί τiς 
γνώσεις του γιά τό καλό 
τών ζώων. 

γ) Κάθε ζώο δικαιούται φρον
τίδας, προσοχής καi προστα
σίας άπό τόν άνθρωπο. 

'Άρθρο 3 

α) Κανένα ζώο δεν πρέπει νά 
ύποβάλλεται σε κακομετα
χείρηση η άπάνθρωπη συμ
περιφορά. 

β) "Αν ή θανάτωση ένός ζώου 
θεωρηθεί ύποχρεωτικη πρέ
πει νά γίνεται στιγμιαία, 
άνώδυνα καi χωρίς καμιά 
πρόκληση άγωνίας τού 
ζώου. 

'Άρθρο 4 

α) Κάθε ζώο δικαιούται νά ζή-

σει στό φυσικό του χώρο -
γη, θάλασσα, άέρα - καi νά 
άναπαράγεται σύμφωνα με 
τους φυσικους νόμους. 

β) "Η στέρηση έλευθερίας τού 
ζώου άκόμη καi δν γίνεται 
γιά μορφωτικους σκοπους 
εΤναι άντfθετη πρός τη δια
κήρυξη δικαιωμάτων αύτού. 

'Άρθρο 5 

α) Κάθε ζώο που άπό παράδο
ση θεωρείται κατοικίδιο δι
καιούται νά ζήσει με τόν 
ρυθμό καi με τiς συνθήκες 
ζωής καi έλευθερfας που 
άντιστοιχούν στό εΤδος του. 

β) Ή διαφοροποίηση αύτών 
τών συνθηκών άπό τόν άν
θρωπο lχει σκοπους 1-.εr -η
σκοπικους καi εΤναι άντfθετη 
πρός την διακήρυξη. 

'Άρθρο β 

α) Κάθε ζώο που άποτελεί 
σύντροφο τού άνθρώπου l
χει δικαίωμα διάρκειας ζωής 
άνάλογης με την φυσική του 
μακροβιότητα. 

β) Ή έγκατάλειψη ένός ζώου 
θεωρείται πράξη άπάνθρω
πη καi έξευτελιστική. 

'Άρθρο 7 

α) 'Αναφορικά με τά ζώα που 
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προσφέρουν τiς ύπηρεσίες 
τους στόν όνθρωπο, ή διάρ
κεια καi ή ένταση δουλειάς 
πρέπει νό εΤναι σε λογικό 
πλαίσια, ή διατροφή τους 
1κανοποιητικη καi ή όνάπαυ
σή τους ύποχρεωτική. 

'Άρθρο 8 

α) 'Οποιοσδήποτε πειραματι
σμός (πείραμα) έπάνω στό 
ζώα, Ιατρικός, έπιστημονικός 
κ.λπ. όντιτίθεται πρός τό δι
καιώματα τών ζώων, έφ' δ
σον προκαλεί πόνο σωματι
κό η ψυχικό. 

β) Πρέπει νό έπιδιώκεται ή όν
τικατάσταση τού πειραματισμού 
πάνω στό ζώα όπό όλλες ύπάρ
χου σες τεχνικές. 

'Άρθρο 9 

Τό ζώα πού έκτρέφονται γιό 
την διατροφή τού όνθρώπου 
πρέπει νό στεγάζονται, νό τρέ
φονται, νό μετακινούνται καi νό 
θανατώνονται χωρiς πρόκληση 
πόνου καi όγωνίας. 

'Άρθρο 10 

α) 'Απαγορεύεται ή έκμετάλ
λευση τών ζώων, γιό την 
διασκέδαση τού όνθρώπου. 

β) Ή έκθεση ζώου καi τό θεά
ματα πού χρησιμοποιούν 
ζώα όποτελούν καταστρατή
γηση τής όξιοπρέπειας καi 
τού σεβασμού πρός τή ζωή 
τού ζώου. 

'Άρθρο 11 

Κάθε πράξη πού χωρίς λόγο 
προκαλ� τόν θάνατο ζώου ε� 
ναι «βιοκτονία» εΤναι έγκλημα 
όπέναντι στη ζωή. 

'Άρθρο 12 

α) Κάθε πράξη πού προκαλεί 
τόν θάνατο μεγάλου όριθ
μού όγριων ζώων όποτελεί 
«γενοκτονία», έγκλημα όπέ
ναντι στό εΤδος. 

β) · Η μόλυσνη καi όποιαδήπο
τε καταστροφη τού φυσικού 
μας περιβάλλοντος όδηγούν 
στη γενοκτονία. 

'Άρθρο 13 

α) Σεβασμός έπιβάλλεται όκό
μη καi στό νεκρό ζώο. 

β) Κάθε σκηνη βίας στην τη
λεόραση καi στό σινεμά, με 
θύματα ζώα πρέπει νό όπα
γορευθεί καi μόνον ο1 σκη
νές πού έχουν σκοπό νό 
ένημερώqουν γιό τό δικαιώ
ματα τών ζώων όφείλουν 
νό προβάλλονται. 

'Άρθρο 14 

α) 01 όργανισμοi προστασίας 
καi προάσπισης τών ζώων 
πρέπει νό όντιπροσωπεύον
ται άπό κάθε κυβέρνηση. 

β) Τό δικαιώματα τού ζώου 
πρέπει νό κατοχυρωθούν 
άπό τούς νόμους, δπως 
άκριβώς καi τό δικαιώματα 
τού άνθρώπου. 
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Ή ύποτέλεια τής φύσης στόv άvθρωποκεvτρισμό 

Ή σκέψη μας, νομίζω, ύστε
ρεί στό ζήτημα της έρευνας 
τών σχέσεων τού άνθρώπου 
μέ τό άλλα είδη. 

Μιό άπό τiς σημαντικές αl
τίες αύτης της έλλειψης φαίνε
ται πώς είναι ή έπίδραση τών 
θρησκειών, πού μέ τόν άνθρω
ποκεντρικό τους δογματισμό, 
άπαξιώνουν νό άσχοληθούνε 
ήθικό μέ τό ζώα, παίρνοντας 
σόν άξίωμα πώς ό άνθρωπος 
είναι «θεία» ταγμένος σόν ό 
άνεξέλεγκτος άρχοντας της φύ
σης. 

Ή πιό σημαντική, ίσως, έξαί
ρεση, είναι ό Ίνδουϊσμός πού 
μέ τiς μετεμψυχωτικές του 
θεωρίες, δι5άσκει τό σεβασμό 
σ' δλες τiς μορφές της ζωης. 
Άκόμη κι αν δεχτούμε πώς τό 
κίνητρο γιό τή θέση αύτή τών 
Ίνδουϊστών στό άλ►α είδη, δεν 
είναι πολυ άνιδιοτελής, άφού 
ένυπάρχει σ· αύτή, η έστω 
όπλοϊκό έγωϊστική σκέψη, πώς 
κάνοντας κακό σ· �να ζώο βλά
πτεται ό άνθρωπος που έχει 
πάρει τή μορφή τού ζώου αύ
τού, δέ μπορούμε νό άρνηθοο:. 
με πώς μ· αύτό τόν τρόπο, θε
σπίζεται, έστω έμμεσα καi έμ
πειρικά, �νας κανόνας σεβα
σμού γιό τή ζωή. Άλλό καi 
άξιόλογοι χριστιανοί σόν π.χ. 

τόν 'Άγιο Φραγκίσκο της Άσσί
ζης καi τόν 'Αλβέρτο Σβάϊτσερ, 
μέ τή συμπόνοια καi την κατα
νόηση γιό τό ζώα, άνοίγουν 
ρωγμές στόν τοίχο της άπά
θειας που έχει στήσει ή άδια
φορία μέ θεμέλιο την έγωϊστι
κή Ιδιοτέλεια. Ή άλαζονικη αύ
τή τοποθέτηση, βολεύει βέβαια 
τόν άνθρωπο άφού τού καλ

λιεργεί την προσφιλη Ιδέα πώς 
εΤναι ό άπόλυτος κυρίαρχος. 

'Ένας άλλος χριστιανός πού 
προσπαθεί νό δεί κι' αύτός <<μέ
σα άπό τόν τοίχο», εΤναι ό με
τανοιωμένος άθεος, ό Τζιοβάννι 
Παπίνι, που γράφει στό «Χρι
στό» του πώς ό Ναζωραίος, μέ 
τή γέννησή του στη φάτνη, δεν 
υπογραμμίζει μόνο την ταπεινο
φροσύνη του άλλό καi την άγά
πη του γιό τό καταφρονεμένα 
πλάσματα. 

· Η άρχαία · Ελληνικη νόηση,
μέ τή μοναδικό πολύμορφη 
άνάπτυξή της, δίνει κι' αύτη 
-περισσότερο στη πράξη παρά
στη θεωρία- τό μέτρο τού σε
βασμού της γιό τό όλλα πλά
σματα: Ή 'Αθήνα συνταξιοδό
τησε τό μουλάρια που βοήθη
σαν στό χτίσιμο της 'Ακρόπο

λης κι ό πατέρας τού Περικλή,
ό Ξάνθιππος, έχτισε τίιμβο, δί
πλα στους Σαλαμινομάχους, στό
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σκύλο του, πού όκολούθησε, 
κολυμπώντας, τό πλοίΌ του 
όφεντικου του, όπό τόν Πειραιά 
στή Σαλαμίνα, δταν ό δελφικός 
χρησμός έστειλε τούς 'Αθη
ναίους στά «ξύλινα τείχη». 

Ή όντιμετώπιση του ζητήμα
τος αύτου όπό τόν όνθρωπο 
-δπως κοi τόσων όλλων- γίνε
ται, δυστυχώς, κατά κανόνα, με 
βάση τό δίκαιο του Ισχυρότε
ρου, πού δσο κι όν καμονόμα
στε πώς τό περιφρονουμε, ηταν
καi έξακολουθεί νά εΊναι, τό θε
μέλιο πού πάνω του χτίστηκε ό
βολικός μυθος της ήθικης ύπε
ροχης του όνθρώπινου εϊδους.

'Υποστηρίζει βέβαια ή θρη
σκεία -με όρκετή όπ' τή συνη
θισμένη της όοριστία- πώς εϊ
μαστε «κατ' είκόνα καi όμοίωση 
του Θεου» καi τήν προσωπο
ποίηση αύτή τήν έκτείνουμε 
πέρα όπό τήν συμβολική της 
έννοια, μέχρι τό σημεiο νά ύπο
στηρίζουμε ταύτιση με τή θεία 
ούσία κι' αύτό όχι με τήν έν
νοια πώς συμμετέχουμε σ· αύ
τή -ποίJ είναι άπλώς ή πρόφα
ση όλλά όπό τήν όμετρη ψευ
τοαλαζονεία μας καi τόν ώφελι

μισμό μας. Στηρίζουμε έτσι 

«ήθικά» τή δυναστεία μας όχι 

μόνο πάνω στά όλλα εϊδη όλλά 

καi σ· όλόκληρη τή Φύση. Ή 

πρωτόγονη όποψη της δυναμι

κής έπιβολης, πού ηταν τουλά

χιστον είλικρινής, ντύθηκε ύπο

κριτικά με τόν μανδύα μιός 

«θείας» θεωρίας γιά νά δικαιο-

λογήσει τήν ϋπαρξη καi τή 
συνέχισή της. 

Ξεκινι.ί1ντας όπό τήν ψεύτικη 
αύτή όφετηρία, όπαλλάσει 6 
όνθρωπος τόν έαυτό του γιά 
τήν όνάλγητη συμπεριφορά του 
στά ζώα, πού αν δεν εΊναι ό 
κανόνας, δεν εiναι βέβαια καi ή 
έξαίρεση. Άφου δεν ύπόρχουν 
φραγμοί όπό τήν «έπίσημη ήθι
κή», τό μόνο πού μένει εiναι 
μία ότελέστατη προστατευτική 
νομοθεσία καi ό οiκτος πού ή 
λειτουργία του όφήνεται στην 
κρίση του ότόμου, πού, όχι 
σπάνια, χλευάζεται γιά τiς όν
θρωπιστικές του τάσεις. πού 
όφου δεν στηρίζονται στη συμ
βατική ήθική, όποδίνονται συ
νήθως σε Ιδιορρυθμία. 

· Η Ιστορική παρατήρηση έχει
έπιβεβαιώσει πώς ό όνθρωπος, 
κατά κανόνα τουλάχιστον, δεί
χνει έλλειψη κατανόησης, όχι 
σπάνια δέ, καi όνειδιστική διά
θεση γιά κάθε τι διαφορετικό 
όπό δ,τι έχει συνηθίσει: ΟΙ 'Ιν
διάνοι εlρωνεύονται τούς λευ
κούς γιά τό χρώμα της έπιδερ
μίδας τους κι ol 'Εγγλέζοι τού 
Σκωτσέζους γιά την προφορά 
τους. Ή σαρκαστική αύτή διά
θεση προχωρεί συχνά μέχρι 
τήν περιφρόνηση η καi τή βία 
όκόμη, δπως, π.χ., στη περί
πτωση τών φυλετικών συγ
κρούσεων. 

Πέρα όπό τiς φοβίες πού δη
μιουργεί. ή όνομοιότητα, τά κύ
ρια αίτια της όδιαφορfας η καi 
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της βαναυσότητας, πρέπει rσως 
νό άναζητηθοϋνε στην έλλειψη 
καλλιέργειας fl τουλάχιστον κα
τάλληλης ένημέρωσης. Έτσι, δ
πως γράφει κι ό Μπέρτραντ 
Ράσάελ, σε μιό συλλογη άπό 
σκέψεις με τό σκωπτικό τίτλο 
«Ύμνος στην Τεμπελιά», έξηγεί
ται ή σκληρότητα στό ζώα όρι
σμένων άγροτικών πληθυσμών, 
που ό συγχρωτισμός τους μ' 
αύτά, άντi νό τους άναπτύσσει 
αlσθήματα συμπόνοιας, που θό 
ήταν τό φυσικότερο, άντίθετα, 
συντείνει στό νό μεταχειρίζον
ται τό ζώα σόν άντικεfμενα. 

Μιό συχνη δικαιολογία γιό 
τη σκληρότητά μας στό ζώα εί
ναι ή σοφιστεία πώς δε μπο
ροϋμε νό ένδιαφερόμαστε γι' 
αύτό δταν ύπάρχουν άνθρωποι 
που ύποφέρουν. Άλλό αν 
ύπάρχουν δυό κακά, τό �να χει
ρότερο ϊσως άπ' τό άλλο, αύτό, 
δε σημαίνει αύτόματα πώς θό 
άσχοληθοϋμε μόνο με τό «δει
νuτερο», άφήνοντας τό άλλο 
έντελώς άθεράπευτο. 

'Ένα άλλο έπιχείρημα, πιό 
σοβαροφανές αύτό, είναι πώς 
τό ζώα είναι, πολλες φορές, ά
γρια δπως καi ή Φύση κι έτσι 
δεν ξενίζονται μέ τη κακομετα
χείρισή τους, άφοϋ κι αύτό κά
νουν τό ϊδιο, δταν τούς δοθεί ή 
εύκαιρία. Άλλό ΚΙ ό άνθρωπος, 
δεν έχει κι αύτός, άταβιστικό 
καi έπίκτητα, τή σκληρότητα 
μέσα του, συνδυασμένη συχνό 
με σαδιστικη έφευρετικότητα, 
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άγνωστη στό ζώα; 'Όμως, δεν 
έχει τό δικαίωμα νό έπικαλείται 
τη ζωώδη πλευρό της φύσης 
του γιό νό δικαιολογήσει τη 
σκληρότητά του αύτή, γιατί, δ
πως λέει, ή νόηση πρέπει νό 
κυριαρχεί πάνω στiς ταπεινές 
του παρορμήσεις. 'Εκείνο που 
είναι βέβαιο πώς δεν μπορεί νό 
κάνει, είναι, άπό τή μιό μεριά 
νό Ισχυρίζεται πώς έξ αlτίας της 
νόησής του είναι άνώτερος άπό 
τό άλλα εϊδη, καi ταυτόχρονα 
νό καλύπτεται πίσω άπό τό 
«ένστικτά» του, γιό νό δικαιο
λογεί την άναλγησία του. Στό 
κάτω-κάτω, ή σκληρότητα τών 
ζώων, δικαιολογείται, όχι μόνο 
άπό την έλλειψη συμβατικών 
ήθικών φραγμών άλλό έχει ά
μεση σχέση με την έπιβίωσή 
τους, άφοϋ τiς περισσότερες 
φορές, έκδηλώνεται σό μέσο 
αύτοσυντήρησης '1 άμυνας μό
νο. 

Μιό άκόμη μορφη της άπο
ψης πώς ή άγριότητά μας στό 
ζώα είναι δικαιολογημένη, 
άφοϋ κι αύτό είναι άγρια, εΤναι 
τό κυνήγι. Kai γι' αύτό, Ισχύει 
νομίζουμε ή ίδια σκέψη που κά
ναμε παραπάνω, δηλαδή, πώς ό 
άνθρωπος, με τόν «άνθρωπι
σμό» του γιό τόν όποίο τόσο 
περηφανεύεται, δεν έχει, ήθικό, 
τό δικαίωμα νε έπικαλείται τή 
σκληρότητα της Φύσης γιό νά 
δικαιολογήσει τή δική του. 'Ή 
είναι έξευγενισμένος '1 όχι. "Ας 
διαλέξει αν θέλει -σάν σπάνια 
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έξαίρεση βέβαια- νά δείξει λίγη 
συνέπεια. Ή «εύγενής» φύση 
τοϋ όνθρώπου, δεν τοϋ δίνει 
τή δικαιολογία για τό κυνήγι καi 
γενικά για τή σφαγή των ζώων, 
ούτε δταν πεινάει όκόμη. Τότε 
βέβαια μπορεί εύκολώτερα νά 
Ισχυριστεί πώς ή όνάγκη τόν 
κατεβάζει στην rδια βαθμίδα με 
τά ζώα. Άλλα ας τό παραδεχτεί 
κι ας πάψει νά παριστάνει τόν 
Ισόθεο. 

'Εκείνο πού δεν δικαιολογεί
ται με τίποτε, εΤναι τό κυνήγι 
σαν όθλημα. Ό Τζών Πρίστλεϋ 
στό θεατρικό του έργο «Ήρ
θαν σε μια Πόλη», γράφει, πώς 
ol κάτοικοι μιάς φανταστικής 
Ιδανικής πολιτείας ρώτησαν t

vav "Αγγλο εύπατρίδη τi δου
λειά ξέρει νά κάνει κι δταν αίJ
τός όπάντησε πώς ξέρει κυνήγι, 
ol κάτοικοι τόν ρώτησαν με τή 
σειρά τους αν είναι όγριος. 

Θά όξιζε ϊσως νά όναφέρου
με καi την περίεργη όποψη πού 
διατυπώνει ή Μαργαρίτα Γιουρ
σενάρ στόν «'Αδριανό» της. 
Γράφει λοιπόν ή Γιουρσενάρ 
πώς ό αύτοκράτορας αύτός, σε 
όντίθεση με τούς προκατόχους 
του, έδειχνε συμπόνοια στούς 
όνθρώπους έπειδή, ίσως, εΤχε 
χύσει τόσο πολύ αΤμα ζώων 
στό κυνήγι. Λογική πού θυμίζει 
τόν «Πρίγκηπα καi Φτωχό» τού 
Μόρκ ΤΟΥΑΙ Ν πού γράφει πώς 
ο1 δάσκαλοι καi ol παιδαγωγοί 
τού πρίγκηπα τής Ούαλίας έπει
δή δέ μπορούσαν νό χειροδική
σουν πάνω ατό Ιερό πρόσωπό 

του, δταν ή ύψηλότητά του 
όταχτούσε, ξεσπούσαν δέρνον
τας στη θέση του tva πληβείο, 
γνωστό με τόν τίτλο: «τό παιδί 
πού τρώει τό ξύλο». 

Πέρα όπό τή θετική μορφή 
της σκληρότητας, ύπάρχει βέ
βαια, ή σκληρότητα «δια παρα
λείψεως»: 

Τό ζώο, στη σύγχρονη κοι
νωνία, είναι, κατ· όρχήν, όνίκα
νο νό φροντίσει τόν έαυτό του. 
Περιμένει όπό τόν ι':iνθρωnο, 
πού έχει φτιάξει tva κόσμο μό
νο γι' αύτόν, νό τού καλύψει τiς 
βασικές του όνάγκες πού εΤναι 
ή τροφή καi ή στέγη. Γιό λίγα 
προνομιούχα πλάσματα ύπάρ
χουν πραγματικό καi τό δύο. 
Λέμε λίγα, γιατί δεν πρέπει νό 
μετράμε έκείνα πού έχει περι
θάλψει ό όvθρωπος καi πού ί
σως μάς φαίνονται πολλά 
-Ιδιαίτέρα στiς πιό πολιτισμέ
νες χώρες. Θό πρέπει νό δούμε
μάλλον, 1ό ζήτημα στό σύνολό
του, δηλαδή, πόσα ζώα δεν έ
χουν τό βασικό πάνω σ' δλο
τόν πλανήτη. 'Ακρίβεια, βέβαια,
δε μπορούμε νό πετύχουμε. ΕΤ
ναι δμως εύκολο νό φαντα
στούμε τούς όστρονομικούς
όριθμούς τής δυστυχίας.

Ποιό εΤναι λοιπόν ή στάση 
τού ανθρώπου πού ένδιαφέρε
ται γιό τό βάσανα των άλλων 
πλασμάτων: Σπασμωδική, όλ
λοπρόσαλλη, συγκεχυμένη, δ
πως όλλωστε καi στό προβλή
ματα τής περίθαλψης των όν
θρώπωv. Ή όποιαδήποτε μορ-
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φη πρόνοιας καi σόν άτομικη 
πρωτοβουλία καi σόν πρωτο
βουλία σωματείων (ή κρατικη 
εΤναι άνύπαρκτη), ε1ναι σπορα
δική, άσυντόνιστη καi γενικό 
άκατάλληλη νό άντιμετωπίσει 
τό πρόβλημα στό σύνολό του 
ούτε με στοιχειώδη, έστω, τρό
πο. 

'Εκείνο που φαίνεται πώς δε 
μπορούμε νό καταλάβουμε, εΤ
ναι πώς δε χρειάζεται νό θυ
σιάσουμε σχεδόν τίποτα άπό τό 
άγαθό που προορίζονται γιό 
μάς γιό νό περιθάλψουμε τό 
ζώα. οι άνάγκες τους ε1ναι δια
φορετικες άπό τiς άνάγκες τών 
άνθρώπων, άκόμα καi στό βα
σικά: "Αλλη ποιότητα καi πολυ
τέλεια χρειάζεται ό άνθρωπος 
στην τροφη καi στη στέγη κι 
άλλη τό ζώο. Οι βασικες άνάγ
κες τών ζώων μπορούν νό κα
λυφτούν με τό άπειροελάχιστο 

άπό έκείνο που χρειάζεται γιό 
την κάλυψη της άνθρώπινης 
άνάγκης, δπως έχει διαμορφω
θεί άπό την καταναλωτικη κοι
νωνία. Στους λαους που πει
νούν, δε μπορούμε νά τους δώ
σουμε κτηνάλευρα, γιατί, πέρα 
άπό την άκαταλληλότητά τους, 
τους προσβάλουμε καi την 
άξιοπρέπειά τους. Τού ζώου ή 
άξιοπρέπεια αν καi συχνό πε
ρισσότερη άπό την άνθρώπινη, 
δεν προσβάλλεται άπό τό εϊδος 
της τροφής, φτάνει νό εΤναι κα
θαρη καi θρεπτική. Δεν 
προσβάλλεται έπίσης άπό τό εϊ
δος της στέγης, άρκεί νό εΤναι 
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ζεστη καi 1 ,τεγνή. Δε χρειάζεται 
τό ζώο >ύτε σεντόνια ούτε 
κρεββάτια ούτε μαξιλάρια ούτε 
καλοσερβιρισμένη τροφή, 
(πράγματα που δικαιούται κι ό 
τελευταίος πρόσφυγας άπό τό 
Μπαγκλαντές) κι έτσι δε χρειά
ζεται ούτε τό έξοδα ούτε τό μέ
σα ούτε τό χρόνο που άπαι
τούνται γιό την περίθαλψη τών 
πεινασμένων άνθρώπων. 

Κάθε λοιπόν σύγκριση 
προέρχεται «έκ τού πονηρού», 
γιατί, όπλούστατα, πρόκειται γιό 
πράματα άσχετα μεταξύ τους. 
Τό παραδείγματα τών σκυλιών 
καi τών γάτων που τρώνε έκλε
κτό έδέσματα, ένώ άνθρωποι 
πεινούν, εΤναι συνήθως γεμάτα 
κούφια προκατάληψη, γιατi 
συγχέουν κακόπιστα -κάποτε 
καi δήθεν χιουμοριστικά- τό 
σνομπισμό καi την άνοησία με 
την πραγματικη συμπόνοια γιά 
τό άπροστάτευτα πλάσματα. 

Φυσικά, ή συμπαράσταση 
τού άνθρώπου στό ζώα δε 
βλάπτει σε τίποτα τη φιλαν
θρωπία του, θό λέγαμε πώς 
μάλλον την καλλιεργεί. Ό πει
νασμένος άνθρωπος δεν πρό
κειται νό χάσει τίποτα άπό τό 
κόκκαλο που θό ρίξουμε στό 
σκύλο, ένώ, βέβαια, μάλλον θό 
χάσει άπ' δ,τι ξοδεύουν οι 
πλούσιοι συνάνθρωποί του, με 
προκλητικη πολυτέλεια. Συγ

χρόνως, ε1ναι πολυ πιθανότερο, 
έκείνος που δείχνει συμπόνοια 
στό ζώα νό κάνει τό ϊδιο καi 
γιό τους άνθρώπους, γιατi ή 
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συμπόνοια, δπως κι' ή όγάπη, 
εΤναι αίσθημα ένιαίο. Ό ERICH 
FROMM, στό βιβλίο του «Ή 
Τέχνη της 'Αγάπης», λέει πώς ή 
όγάπη εΤναι όδιαίρετη. 'Εκείνος 
πού όγαπάει με την άγάπη έκεί
νη πού στη σωστη της μορφη 
εΤναι όρετη της ψυχής κι όχι 
ότομικη έκδήλωση, όγαπάει 
τούς πάντες καί τά πάντα. Βέ
βαια όχι στόν ίδιο βαθμό, γιατί 
αύτό θά ήταν έξω όπό τά όν
θρώπινα μέη.Jα, λλά πάντως 
στην ψυχή του ύπάρχει �να εί
δος παγκόσμιας όγάπης, πού 
όφήνει έλόχιστο -αν όχι καί 
καθόλου- χώρο γιά μίσος. Ό 
FROMM, πρέπει νά σημειωθεί, 
τοποθετεί αύτή την όρχη σάν 
ψυχιατρική διαπίστωση κι όχι 
σάν όπλη φιλοσοφικη θέση. 
Φαίνεται, πώς ή σωστη τοπο
θέτηση τοΟ προβλήματα� πού 
θά όδηγήσει βαθμιαία στην 

κατανόησή του, ίσως καί στη 

λύση του, ειναι ή έξέτασή του 
στη συγκεντρωτική του μορφή. 
Μόνο αν δοΟμε πώς τά ζώα κι 
έμείς κι δ,τι μδς τριγυρίζει, όπο
τελοΟμε �να ένιαίο σύνολο, ί
σως τότε θ' όρχίσουμε ν' όγγί
ζουμε τό πρόβλημα στίς πραγ
ματικές του διαστάσεις. Ό Ζάν
Ζάκ Ρουσσώ με την «'Επιστρο
φή στη Φύση», δεν εΤπε τίποτα 
όλλο παρά πώς δσο άπομονω
νόμαστε όπό αύτή, τόσο περισ
σότερο χάνουμε καί τόν έαυτό 
μας. Τόν χάνουμε γιατί ξεχωρί
ζουμε την ϋπαρξή μας όπ' τό 
σύνολο, τοποθετώντας, έγω-

κεντρικά, τό εϊδο_ς μaς, πάνω κι 
όπ' την fοια τη Φύση πού τό 
δημιούργησε. Τό έργο τοΟ 
Ρουσσώ έχει Ιδιαίτερη σημασία 
-θό μποροΟσε νό πεί κανείς,
σχεδόν, προφητική όξία- δταν
σκεφτοΟμε πώς τόν καιρό πού
γράφτηκε, ή όπειλή στη Φύση
ήταν σχεδόν όνύπαρκτη, σε
σύγκριση με τη σημερινή
όπαθλίωσή της όπό τόν άν
θρωnο. Άλλα φαίνεται πώς �να
όπό τό γνωρίσματα της μεγαλο
φυίΌς είναι ή ένόραση γιό
πράγματα πού δεν έχουν όρχ�
σει νό διαφαίνονται οϋτε σόν
ύποψίες όκόμη στόν όρίζοντα.
Δεν ήταν ίσως τυχαίο πώς ό
Ρουσσώ τριγυριζόταν όπό ζώα:
όπό γάτους μέχρι πιθήκους.
Νομίζουμε πώς θά μποροΟσε
νό έρμηνευτεί κι αύτό σό μιό
έκδήλωση της όγωνίας του γιό
την όπομόνωση τοΟ όνθρώπου
όπό τη Φύση καi σόν προσπά
θεια �πανασύνδεσής του με τη 
χαμένη του ταυτότητα.

Ό "Αλντους Χάξλεϋ, σ' �να 
άπό τά πιό βαθειά του μυθιστο
ρηματικό φιλοσοφήματα, στό 
«Τυφλός στη Γάζα», έχει άγγfξει 
κι αύτός, ένάμισυ alώva σχεδόν 
μετά τόν Ρουσσώ, τη ρίζα τοΟ 
προβλήματος. Στό τέλος τοΟ βι
βλίου του, άφοΟ περνά μέσα 
όπό μιά έναγώνια όναζήτηση, 
προσπαθώντας νά δώσει όπάν
τηση στό βασανιστικότερο, κα
τά τη γνώμη μας, φιλοσοφικό 
έρώτημα -τό σκοπό της ϋπαρ
ξης, συμπεραίνει, στίς λίγες τε-
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λευταίες σελίδες, πώς rΊ άπάν
τηση στην έναγώνια άναζήτηση 
τού άνθρώπου γιό τό σκοπό 
της ζωης βρίσκεται στην lννοια 
της ένότητας: 'Ενότητα με τους 
άλλους άνθρώπους, με τό ζώα, 
με τό δέντρα, με τό χώμα που 
κάνει τό χορτάρι καi φυτρώνει. 
Διαγράφει ιvα κύκλο που πάνω 
του άναδιπλώνεται -γυρίζοντας 
άνετα- δλη rΊ Φύση. 

Τό fδιο πρόβλημα τού σκο
πού της ϋπαρξης, που άπασχο
λεί τό Χάξλεϋ σ' δλο του τό lρ
γο, έκδηλώνεται με ξεχωριστη 
πρωτοτυπία, σ' ιvα άλλο του 
βιβλίο, στό «Μέσα άπό πολλά 
καλοκαίρια»: Μέσα άπό μιό 
θεωρία αύτάρκειας, βασισμένης 
στό μέσα που παρέχει η fδια η 
Φύση, δείχνει τόν άνθρωπο νό 
πασχίζει νό βρεί τό πεπρωμένο 
του καi με τη μάταιη προσπά
θειά του αύτή, άντi νό φτάσει � 
τουλάχιστο νό πλησιάσει, τό 
σκοπό του, φτάνει στην άντιη
ρωϊκη πλευρό της άνθρώπινης 
φύσης, που με τό φόβο τού 
θανάτου καi τού δγνωστου 
στην ψυχή, σταματάει την προ
σπάθεια γιό την άνακάλυψη 
του σκοπου της ϋπαρξής του 
καi με τρόπους που δεν άπέ
χουν πολυ άπό την άλχημε�, 
ταλανίζεται γιό ν' άνακαλύψει 
τό έλιξήριο της αlών1ας νεότη
τας. Με τό χιούμορ που διαθέ
τει ό Χάξλεϋ, ό άντιήρωάς του 
δε διατρέχει κανένα κίνδυνο νό 
μεταβληθεί σε κωμικό κακέκτυ
πο τού «Ντόριαν Γκρέϋ», 
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άπλώς άνακαλύπτει πώς με μιά 
πολυ μεγάλη δόση άπό τό έλι
ξήριο, θό γίνει τόσο πολυ νέος, 
που τελικά θό καταλήξει νά με
ταβληθεί σε πίθηκο. Ό κωμικο
τραγικός συμβολισμός του 
Χάξλεϋ, δείχνει, με την έπι
στροφη στiς ζωϊκές καταβολές, 
τόν κύκλο της ένότητας, που 
γιά τόν συγγραφέα εΤναι, δν δχι 
η lννοια καl η έξήγηση, τουλά
χιστον η σωστη κατεύθυνση 
γιό την lρευνα τού σκοπου της 
ϋπαρξης. Σύγχρονοι ψυχίατροι, 
σάν τόν Φρόμμ, τό Σάλλιβαν, 
τόν Μέϋ, πιστεύουν κι αύτοi 
πώς η ψυχικη Ισοροπfα του άν
θρώπου έξασφαλfζεται, στό 
μεγαλύτερό της μέρος τουλάχι
στον, σ' αύτη άκριβώς τη 
συνάρτησή του μέ τη Φύση καi 
πώς η άπομόνωσή του άπ' αύ
τή, τοϋ δημιουργεί τελικά τά 
μεγάλα ψυχολογικά προβλήμα
τα, που τόν όδηγοϋν στό άνά
κλιντρο τοϋ ψυχίατρου. 

'Ένας άλλος μεγάλος Άγ
γλος, ποιητης αύτός, ό Ρούπερτ 
Μπρούκ, lδωσε μ' ιvα μεταφυ
σικό του ποίημα που τό όνομά
ζει «Παράδεισο», έκείνο που 
πολλες σοφες γραφες δέ θό 
μπορούσαν, ίσως, νό μεταδώ
σουν: την lννοια της «παγκό
σμιας ψυχης», μέσα άπό τόν 
ύποκειμενισμό μιάς «κατώτε
ρης» όμάδας πλασμάτων -τών 
ψαριών. Στό ποίημά του, βλέ
πει μέσα άπό ψαρίσια μάτια κι 
άπό ψαρίσιο «άνύπαρκτο» μυα
λό, πώς τό κυνηγημένα πλό-
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σματα της θάλασσας προσδο
κούν τόν παρόδεισό τους: Δεν 
μπόρεσα ν' άντέξω στόν πειρα
σμό νό άντιγράψω τό ποίημα 
έπιχειρώντας, ταυτόχρονα, μιό 
πρόχειρη μετάφραση: 

Κόπου δμως, πέρα άπό χώρο κι 
άπό χρόνο 
Είναι πιό ύγρό νερό, λόσπη πιό 
λασπερή. 

Έκεί, λένε, άκόμα κάποιος 
πλέει 
ποϋπλεε πρiν γίνουν τό ποτά
μια, 
πελώριος, ψαρόμορφος καί μέ 
ψαρίσιο νοϋ 
μέ λέπια όλοσκέπαστος, πανά
γαθος τρανός. 

Στή παντοδύναμη άποκότω τή 
φτερούγα του 

θό βρη καi τό πιό μικρό ψαράκι 

καταφύγιο. 
Ώ ποτέ άγκίστρι πιό δεν κρύ
βεται σέ μϋγα 
Σέ κείνο τόν Αlώνιο Ποταμό, 
κατά πού λεν τό ψόpια 
Μό πιό πολλά θό βρης έκεί πα
ρά στη γη μας φύκια, 
κι όμορφη ούρόνια λάσπη. 

Κάμπιες παχιές έπιπλέουνε 
Κι' έντομα παραδείσια �να γύ
ρω, 
Άεfζωα λεπιδόπτερα, μϋγες 

άθόνατες 
και τό παντοτεινό, τό αlώνιο 
σκουλήκι. 
Kai στόν παράδεισο αύτό τόν 
πολυπόθητό τους 
Γη δεν θό βρίσκεις πιά κατά 
πού λεν τό ψάρια. 

ΕΚΚΛΗΣΙ 

Συνομοσπονδlσς Ζωοφιλικών Σωμστεlων 'Ελλάδος 

Μέ τήν ευκαιρία τής 4ης 'Οκτωβρίου Παγκόσμιας ήμέρας 

τών ζώων 

Γιά τήν έπιχείρηση ((Ζωοφιλία;) 

ύπέρ τών ((Πτωχών μικροτέρων μας :4δελφώνJJ 

Τηλεφωνήσατε 67.13.228 - 67.26.989 
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Ή Μπλάκυ 

Μας είχε {ρθει στή μάντρα τής αύλής, μέ τό πίσω πόδι σπα

σμένο καί τυφλή άπ' τό ενα μάτι. Χτυπημένη σέ δυστύχημα; Κα

κοποιημένη άπό άνθρώπους; 'Έμεινε μυστήριο μέχρι τό τέλος. 

Στήν άρχή πεινούσε τόσο πολύ, πού δ, τι τής ρίχναμε τό αρ

παζε μέ τό μπροστινό της πόδι στόν άέρα, σά νά είχε έκπαιδευτεί 

σέ τσίρκο. 
Ποτέ δέν τής πέρασε όλότελα ή πείνα. Καθάριζε τά πιάτα πρίν 

προλάβεις νά καταλάβεις τί γινόταν, λές καί φοβόταν μή τής πά

ρουν τό φd7 άπό μπροστά της. Σά νά μή πίστευε στήν καλή της 

τύχη. Τής γλυκομιλούσαμε δλοι κι' {τσι άρχισε σιγά-σιγά νά ξεθα

ρεύει καί άρχισε νά τρίβεται στά πόδια μας. Ήταν άσπρόμαυρη, μ' 
ενα στρογγυλό, γλυκό μουσούδι: Τή βγάλαμε Μπλάκυ. 

Μετά λίγο καιρό άρχισε νά μπαίνει στό σπίτι καί στίς καρδιές 
μας. Μόλις μας {βλεπε νά καθόμαστε έρχόταν στά γόνατά μας fj 
άν εϊμασταν στό κρεβάτι, στό στομάχι μας. Μετά άπό λίγο καλού
σε τή μουσούδα της στό μάγουλό μας κι' άφού μας {ριχνε μιά μα
τιά μέ τό μοναδικό της μάτι άρχιζε νά γουργουρίζει εύτυχισμένη. 
'Αφήνω πώς μόλις άκουγε τήν έξώπορτα, {τρεχε νά μας προϋπαν
τήσει σά νδταν σκύλος όχι γάτα. Τή διακριτικότητά της θά τή ζή
λευαν πολλές κυρίες τού (( καλού κόσμου». 'Ά ν {νοιωθε πώς μας 
ένοχλεί; στόν ϋπνο fj στόν ξύπνιο, τραβιόταν λίγο πιό πέρα καί 
κούρνιαζε σέ μιά γωνιά καί μετά μας κύταζε σά νά μας {λεγε ((Εί
μαι καλά έδώ;;. 

Τόσκαγε καμιά φορά κι άνέβαινε σέ κανένα δέντρο τής αύλής. 
Μας κύταζε μετά, άνοιγοκλείνοντας τά μάτια, σάν νά μας {λεγε: 
(( Έλατε νά μέ πιάσετε άν μπορείτε;;. Χρειάστηκε μιά φορά νά κά
νουμε τόν Ταρζάν γιά νά τήν κατεβάσουμε! 'Όταν τελικά τό κατα
φέραμε, ή μικρή της καρδιά χρυπούσε σά νά πήγαινε νά σπάσει. 

'Έκανε κάτι πού δέν {χω δεί νά κάνει καμιά γάτα παρά μόνο 
στόν έαυτό της καί στά παιδιά της: 'Ερχόταν καμιά φορά στό προ
σκέφαλό μας καί μας {γλυφε τά μαλλιά. 

Φαινόταν νά νοιώθει τόση εύγνωμοσύνη γιά τό καταφύγιο 
πού είχε βρε,- στή μικρή μας μονοκατοικία. ('Υπάρχει άκόμα τό 
φαινόμενο αύτό στήν 'Αθήνα. Βέβαια οχι γιά πολύ: Τίποτα δέ θά 
μείνει <(άναξιοποίητω;). Καθόταν μέ τίς ιδρες στίς μάντρες καί πά
νω στόν ((Καβαλάρη;; στά κεραμίδια, κάτω άπό τό φεγγάρι, πού 
στό πείσμα τών γύρω πολυκατοικιών έπιμένει νά στέλνει τό άση
μόφωτό του στίς μάντρες, στά δέντρα, στήν ταράτσα. 
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Χαιρόταν τόσο τή ζωή, πού τό σπασμένο ποδάρι δέ φαινόταν 
vά τήv έvοχλεΓ πιά, οϋτε ατούς πήδους, οϋτε ατά τρεχαλητά της. 
Μετά άπό μιά σύντομη κι άvαπάvτεχη άρρώστεια, {σβυσε μ' δλη 
έκείvη τήv άξιοπρέπεια πού άφήvουv τά έγκόσμια τά ζώα. Μάς εί
χε διδάξει καλωσύvη, τρυφερότητα καί εύπρέπεια. Μάς άφησε σά 
v&χε τελειώσει τή δουλειά της κοντά μας. 

Ή κυρ/ο 'Άννα 

Ή κυρία 'Avva είχε {ρθει πρόσφατα ατή γειτονιά. Νοίκιασε ε
vα άνετο ίσόγειο σ' εvα τρίπατο προπολεμικό σπίτι καί σέ λίγο τό 
Ιjρεμο χαμόγελό της μάς είχε άγγίξει δλους δσους είχαμε λίγον 
καιρό διαθέσιμο άπό τό καθημερινό άγχος vά προσέξουμε τί γίνε
ται γύρω μας. 

Ήταν άπό μιά μακρινή έπαρχία τής Μακεδονίας καί ατό φέρ
σιμό της διακρινόταν ή άπλότητα τώv βόρειων. Είχε εvα σωρό 
παιδιά πού δέv καθόντουσαν δμως μαζί της. 

7

Ηταv δλα καλά κι' 
εύγεvικά πλάσματα, πού τιμούσαν τή μητέρα τους, άλλα μέ τίς 
σπουδές τους κι 6λλα μέ τή δουλειά τους. 

'Όλη ή οίκογέvεια άγαπούσε τά ζώα κι ή άγάπη τους αύτή δέv 
ήταν καθόλου πλατωνική: Τάίζαv καί πρόσφεραν πραγματική βοή
θεια σέ δσα περισσότερα ζωντανά μπορούσαν: Σκυλιά καί γατιά 
χαμένα, άδέσποτα, παρατημένα εϋρισκαv λίγη στοργή κοντά στήv 
κυρία Ά vva καί στά παιδιά της. 

Παρ' δλα τά ζωντανά πού κυκλοφορούσαν κοντά της, τό σπίτι 
της {λαμπε άπό πάστρα. Ή ίσια δέv ήταν λιγότερο καθαρή, δια
ψεύδοντας έκείvους πού συνδυάζουν τά ζώα μέ τή βρωμιά, ξε
χνώ vτας τή δικιά τους. 

Στό ταβάνι τού σαλονιού της, είχε εvα μεγάλο πολυέλαιο, πού 
δταv τόv {βλεπες άvαμέvο, περνώντας άπ' {ξω τίς καλοκαιριάτικες 
βραδιές, {vοιωθες vά χύνεται τό φώς του ατό δρόμο, σά vά 'θελε 
vά φωτίσει τό σκοτάδι πού ύπάρχει γύρω μας καί μέσα μας. 

'Όταν τάίζε τά δύστυχα τά ζωντανά, τούς μιλούσε σιγανά καί 
γλυκά κι έκεΓvα σά vά ξέχναγαν τήv πείνα τους, {στω καί γιά μιά 
στιγμή, σάv vά καταλάβαιναν τήv άξία τής άγάπης, παρατούσαν τό 
φdι τους καί ϋψωvαv τό κεφάλι vά τήv κυτάξουv. Τότε τής κυρίας 
Άννας τό πρόσωπο {λαμπε, λές, πιό πολύ, δσο {βλεπε τά γατάκια 
χορτάτα vά γλύφουν τά ποδαράκια τους καί vά καθαρίζονται μόνα 
τους, δείχνοντας {τσι πώς ξέρουν vά σέβονται τόv έαυτό τους καί 
τούς άλλους. 

Τέλος τού 'Αφιερώματος στην 'Ημέρα τών ζώων 
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Γιά άvαγγελία τής έκδ6σεως νά στέλ vετε tva άvτίτυπο. Γιά βι-
. 

βλιοκρισία, χωρίς νά δεσμεύεται τό περιοδικό, νά στέλνετε δύο 

άvτίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Έφης Αιλιανού: «ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)) Ποιήματα 

Είχες ολάκερος μες στη ζωή καεί 

και τώρα 

πως από το θάνατο να σε χωρίσω; 

Βρίσκεις, πράγματι, μέσα στο ρίγος των λόγων το λόγο τον 
κρυφό μυστικά να φέρνει το μήνυμα των καιρών: Οι μαργαριτες 
ανθίζουν στους κήπους της σιωπής για να λυθούν όλα τα γήϊνα 
δεσμά: 

γιατί ήσουνα βαθιά μέσα στο σκότος 

κ' ήθελα να ονειρευτείς στο φως 

γι' αυτό σ' αγάπησα 

Έτσι γεννιέται στο βλέμμα του κάθε ανθρώπου γαλάζια η 
ποίηση για να ερμηνεύσει της γης τον παλμό με την ανάσα του 
απείρου και του έρωτα τη μαντική φωνή: ποτέ τη νύχτα μη νοθέ
ψεις γιατί το σκοτάδι τρέφει δαίμονες και στοιχειά. 

Η Εφ. Αιλ., με ευκατόρθωτο λόγο ουρανοδρομίζει την αιώνια 
υλοποίηση του πνεύματος και δεν σαρκώνει φαντάσματα γιατί ξέ
ρει να μη στοιχειώνει τις λέξεις. Είναι η σκέψη της ολόφωτη γι'
αυτό και φωλιάζει στην καρδιά μας και τη μοναξιά σαν θεία ζεστα
σιά. 
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Χρυσούλα Ευλαμπιάδου: «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙ
ΝΗ ΧΛΟΗ)) Ποιήματα 

Μη δακρύζεις 
Είναι ο θάνατος 

καινούργια ζωή 

Η Χρ. Ευλ., ζει τη μελωδία του πνεύματος με τη «θεοσοφική»
αλήθεια. Γι' αυτό, μαζί με τους λυγρούς τόνους για τους γονείς
που φως διάβηκαν το φως, υπάρχει και η αισιόδοξη προοπτική: «η 
αυγή φως φεύγει, αυγή της άνοιξης ξαναγυρίζει», με την οποία ο 
μουσικός ήχος βρίσκει ένα ελπιδοφόρο αναπετάρισμα. Υπάρχει 
πάντα ελπίδα. Και για την Χρ. Ευλ. για κάτι καλύτερο. 

Κατερfνα Μανιταρά-Πετράκου: «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΧΥΡ0)) 

Ποιήματα 

Χαμόγελο, 

είσαι η κόρη της ειρήνης 

η μάνα που γεννάει την ελπίδα 

Μια ποιήτρια που τρέχει να προλάβει τον καιρό είναι η Κ. 
Μαv.-Πετ. Δημιουργεί ξεπερνώντας το όριο της φθοράς: ο χρόνος 
δεν ξηλώνει ότι το πνεύμα ανυψώνει. Έτσι στο κοιμητήρι των χα

μένων ελπίδων ο «ζωηφόρος» λόγος υψώνει μίαν ανθρώπινη αυ

γή: ο θάνατος είναι ο δρόμος για το φως. Ο Φοίβος Δέλφης προ

λογίζει τη συλλογή με την κρίση: ουσιαστική ποίηση. Θα ήταν αν 

η Κατ. Μαv.-Πετ. δεν λυπόταν απλώς γιατί μερικοί μείναν στη 

γλώσσα του παρελθόντος ... Ίσως, αργότερα, μας δώσει πιο ξάστε

ρο το μήνυμα αυτής της γλώσσας. Θα ήταν προσωπική της κατά

θεση στα γράμματα και η δικαίωση της γραφής της. 

Κούλη Κάση: «Ο ΗΛΙΑΝΘΡΩΠΟΣ)) και «ΕΠΟΥΡΑΝ10)) Ποιή

ματα. 

...Να καταλάβει πως κορμί 

έχει τη φύση όλη 

που του τη χάρισ' ο Θεός 

σαν ένα περιβόλι. 

Είναι υπερβολική η αισιοδοξία του ποιητή Κ. Κάση, να θεωρεί 

τους στίχους του πνευματικό δίδαγμα για υπέρτατη φώτιση με 
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στόχο το «φτάσιμο στο κέντρο του πνεύματος». Έτσι μεταβάλλει 

την έμπνευση σε ... μαντζούνι! 

Θα συμφωνήσει, όμως, κανείς απόλυτα μαζί του, πως η Προ

σευχή είναι το γιγάντιο φτερό του ύψους και ότι ο καθείς φως 

πρέπει να γίνει τον κόσμο να φωτίσει. 

Πως; Με τη «μυστική» διδασκαλία. Κάτι που επαγγέλλεται με 

οίστρο ο ποιητής, ο οποίος, σε στιγμές μη κηρυγματικές, κατορ

θώνει να φεγγοστάξει στο στίχο αρμονία. Είναι οι βαθειά ανθρώ

πινες στιγμές, για τις οποίες ο στοχαστής αντιμάχεται τον «μύστη», 

με τον ίδιο του τον αφοπλιστικό λόγο: «χάνουμε τον τραγουδιστή 

που μάγευε τη φύση». Ο Κ.Κ. είναι ένας «ενορατικός» στιχουργός 

που όταν τιθασσεύει την έπαρση δένε, {ην ψυχή με τον παλμό 

του απείρου. 

Ορέστη Αλεξάκη: «Η ΛΑΜΨΗ>> Ποιήματα

Μεγάλα μάτια του Θεού 

που ξαγρυπνάτε εντός μου 

φοβάμαι να καθρεφτιστώ 

στα σκοτεινά νερά σας 

μη γίνω αγέρας και χαθώ 

μη γίνω φως και σβήσω! 

Η λέξη και η εσωτερική μαγεία της δίνουν φως και σχήμα στο 

λυρισμό των όρθρων για το πανηγύρι της αυγής. Και ο ήχος το 

εγερτήριο των λουλουδιών στους ρόδινους στρόβιλους των ονεί

ρων. Ποίηση εφτακάθαρη που φωτολυγά τη νύχτα του χιονιού για 

να κατοικήσουμε στο χαμόγελό του μαζί με την παιδική μας μνήμη 

και τη παρθενικότητα του μέλλοντος. Να παύσουμε να είμαστε νο

μάδες του ουρανού και πρόσφυγες των γυμνών ωρών - κάτοικοι 

ενός σώματος και σ' ένα ταξίδι όπου το κάθε του μόριο - χαρα

μάδα μπάζει την απουσία! - αλλά την ισορροπία σαν αποκτήσου

με του πουλιού, που ζυγιάζεται σε μιαν ηλιαχτίδα, να μεταβληθού

με σε αλιείς των άστρων. Τότε στα μάτια του κάθε νεκρού θα 

μοσχοβολήσουν οι κήποι του άλλου κόσμου ... Πνοή και δύναμη 

δημιουργική ο κάθε στίχος του Ορ. Αλ. Ομορφιά και γοητεία η κά

θε εικόνα. Φωτοκολώνα η κάθε του σκέψη: 

Βλέπεις αυτή την άσβεστη φωτιά στο βάθος: 

ο άρτος μου είναι 

η κλίνη μου 

το ερωτικό μου σώμα. 
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Σαφήνεια και καθαρότητα. Το τελετουργικό άδυτο στο φως
της αλήθειας. Η ποίηση του οραματιστή - το τραγούδι της ελπί
δας μας. 

Κώστα Στεφαvόπουλου: «ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡIΑ)) Διηγήματα 

«Ή προσωπικότητα κρίνει και δέχεται μια πνευματική αξία να 
αποτελέσει περιεχόμενο της ζωής, να δώσει ουσιαστικό νόημα 
στη ζωή, να γίνει φρόνημα και στη συνέχεια βίωμα». 

Μεστωμένο καταστάλαγμα ανάλυσης του βάθους και λόγος 
λαμπροπερίχυτος στην αποφθεγματικότητά του. Δεν πρόκειται, 
φυσικά, για εξειδικευμένη δοκιμιακή γραφή ή επιστημονική προ
σέγγιση ψυχολογικού προβλήματος. Καίτοι και τα δυο συνυπάρ
χουν στην εκτύλιξη του μύθου και τη σκιαγράφηση των χαρακτή
ρων. Αλλά για σύγχρονα διηγήματα στη σύλληψη και τη δομή. Ό
που ο φιλοσοφικός στοχασμός συμβαδίζει με την αγιόλαμψη ελπι
δοφόρας μεταφυσικής. Και τη διαφάνεια μαστορικής πλοκής στο 
ουσιαστικό παιχνίδ1 των λέξεων: «Η ζωή συνεχίζεται, καθώς εμείς 
προχωρούμε, πάντα προχωρούμε. Κι' όσο πηγαίνουμε τόσο γυρ
νάμε. Η γη μας είναι στρογγυλή» ή «ο άνθρωπος είναι το πλάσμα 
της φύσης που πάντα θέτει προβλήματα που υπερβαίνουν τις δυ
νάμεις του. Γι' αυτό και εξελίσσεται». Ο Κ. Στεφ. μεταβάλλε1 την 
απλή ανθρώπ1νη στ1γμή σε αιτία και κατόρθωμα ψυχικού μεγα
λείου. Ξέρει καλά τους κανόνες της προβληματικής και της τεχνι
κής. Ακόμη και όταν ο μύθος αδυνατεί να προσπεράσει το όριο 
της πειθώ, υπάρχει η στιβαρή γραφή να σε παραπλανήσει ... για να 
σε διαβεβαιώσεΊ πως «ο άνθρωπος είναι πάντοτε παραπάνω απ' 
ότι γνωρίζουμε γι' αυτόν». 

Είναι ένας άρτιος εξοπλισμένος τεχνίτης του λόγου ο Κ. Στεφα
νόπουλος. Η φαντασία του γόνιμη, τουλάχιστο στη παρούσα εργα
σία. Γι' αυτό ευελπιστούμε σε μιαν ανέλιξη «πέρα απ· τον έρωτα 
και την ελευθερία». Στο ύψος του αληθινού δημιουργού. 
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Είς μνήμην 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 

Θρηνήσω μεν!! Θρηνήσωμεν! ! Θρηνήσωμεν! ! 
Ό έκλεκτός άδελφός Κωνσταντίνος Δρακiδης μετέστη εlς τήν 

αiωνίαν Άνατολήν καί άναπαύεται έν σκηναίς δικαίων. 
Ή άπώλειά του εΤναι σκληρά καi λίαν αlσθητή. Ή εύθύτης 

του ητο άκλόνητος καί άπαράμιλλος. Ή έργατικότης του άνεξάν
τλητος. Ή έπιβολή του μεγίστη. Ό άλτρουϊσμός του, ή φιλοσοφία 
του, ή φιλανθρωπία του πρός δλας τάς κατευθύνσεις, ή αγάπη του 
καί ή φιλαλληλία του, τάς όποίαε έδίδασκε διά τοϋ παραδείγματος, 
ή άπειρος στοργή, μέ τήν όποιίαν περιέβαλε οlκεiους καi φίλους 
καί πάντα συνάνθρωπον, συνθέτουν τό κάλλος της ψυχης του καi 
τό μεγαλείον της ύπάρξεώς του. 

Ή βαθεία φιλοσοφική του σκέψις, ή λατρεία του πρός κάθε 
εύγενές καί ώραίον καί ή πίστις του πρός τόν άνθρωπον καί τόν 
δημιουργόν του άποτελοϋν τήν δύναμιν τοϋ πνεύματός του. Προι
κισμένος μέ πολλάς άρετάς, μέ σταθερόν καί πράον χαρακτηρα, 
έργάστηκε διά τήν άνεύρεσιν της 'Αληθείας, βαδίζων πάντοτε έπi 
της Άτραποϋ της Άρετης καί τοϋ καθήκοντος. 

"'Ας εΤναι έλαφρά ή Ροδίτικη γη πού τόν σκεπάζει. Άς εΤναι 
αίωνία ή μνήμη του! 

Σ.Β. 

ΒΑΣΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Πολύκλαυστος έφυγε άναπάντεχα ό άγαπητός μας γιατρός. 
'Ολοκληρωμένος 'Άνθρωπος, πού μιά ζωή όλάκερη άγάπησε καi 
ύηηρέτησε τόν άνθρωπο σέ δλους τούς τομείς της κοινωνικης 
ζωης. Πιστός στόν δρκο τοϋ 'Ιπποκράτη άσκησε τήν Ιατρική δχι 
σάν έπάγγελμα, άλλά σάν λειτούργημα, άκούραστα προσφέρων τiς 
ύπηρεσίες του, μέ τό χαμόγελο στά χείλη. 

'Αλλά καί στόν 'Αθλητισμό προσέφερε τίς πολύτιμες ύπηρε
σίες του, καθώς καί στόν προσκοπισμό καi σέ πολλές άλλες κοι
νωνικές έκδηλώσεις. 

Σάν πρόεδρος τών πνευματικών έργασιών τοϋ 'Ιδρύματος 
«Ρήγας Φεραίος» καθοδήγησε, μέ τήν πείρα του καί τή σοφία του, 
στόν δρόμο τriς Άρετης καί τοϋ καθήκοντος. 

Ή άγνή ψυχή του άναπαύεται τώρα στόν χώρο της γαλήνης.
Σ.Π. 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κwδ. 106 79, εΤ
vαι άvοικτό καθημερινώς πλήv Σαββά
του 9,30 - 12,30 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεv, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήv � τραπεζικήv έπιταγήv εlς 
τήv διεύθυvσιv: « Κωστήv Μελισσαρό

πουλοv, Χαρ. Τρικούπη 2 6, α· όροφος 
Κwδ. 106 79, Άθήvας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έvτολός μάς δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στούς κατωτέ
ρω συvδρσμητάς μας, έπεστράφησαv 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημείw
σιv: «μcτώκησε» ι'Ί «άγνωστος». Παρα
καλοϋvται δσοι τούς γνωρίζουν vό 
τούς εlδοποιήσουv ή vό μάς δώσουν 
τάς διευθύνσεις τwv: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ. Άθαvασίου, Ιατρός 
Γαβρ. Εύαγγέλου, Φιλοθέη 
Χαρ. Κατσαρδής, Βριλήσια 
Πιπ. Ρήγα, Δάφνη 

Νικ. Στογιαννίδης 
Γεwρ. Τζοϋρος 

ΕΠΑΡΧΙΟΝ 

Έλ. Φwτίου-Συμεωvίδου, Χαλκίς 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Μάχη Κοvτσγεώργη, 'Αθήναι 
Άπ. Φωτόπουλος, Άθήvαι 

Ά. Χατζηβασιλειάδης, Θσε/vίκη 
Θάνος Μεσσήνης, Λάρισα 
Γ. Καψωμέvος, Χανιά 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Λάμπης Λοϋκος: Όπλόσμιοι καί Καύ
κοσοι, Ήρακλής καί Προμηθείί,. Τά 
δίκαια τοϋ Άvθρώπου καί ή 
Διεθνής 'Αμνηστία. Πάτρα 1984. 

Πώλ Βαλερύ (μετόφρ. Ρόη Παrrαγγέ 
λου): Τό θαλάσσιο κοιμητήρι. 
Άθήvα 1984. 

Άvva Μαχαιροπούλου: Συντεταγμένες 
(Ποιήματα). Άθήvα 1982. 

Στάθης Παρασκ υόπουλος: Κώστας 
Καλαvτζής, ό Τριφύλιος Ιστορικός 
καί λογοτέχνης. Κυπαρισσία 1984. 

Κώστας Ίwοvvίδης: Παλμοί (Ποίησις). 
Άθήvα 1982. 

Δρ. Νίκυ Πόρος: Ό τετραγωνισμός 
ταϋ κύκλου. 

Παν Βλαχόπουλος: Πολιτισμός 666. 
Άθήvα 1984. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήιιειρwτική Έστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
(Άπρ.-Ίούv.) 

Σότυαμ (Μόϊος-Ίούv.) 
Πνευματική Κύπρος.'Εκδ. Κύπρος Χρυ

σάνθης (Ίούv.-Ίούλ.) 
Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάννης Τζα

vετάκος (Ίούv.-Αύγ.) 
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσάς (Ίούλ.
Αύγ.) 

Ίοραηλιvά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολαίδης 
(Ίούλ.-Αύγ.) 

Διάσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακόλης 

(Αύγ.-Σεπτ.) 
ΠΑΚΟΕ. Διευθ. Παν. Χριστοδουλάκης 

(17/9/84) 

Ό Φυσιολάτρης (Σεπτ.-Όκτ.) 
Κρητική Έοτία (μάρτ.-Άπρ.) 



«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ)) 
τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθήναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Σεπτ.-Όκτ. 1984 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ήράκλειον: Λ. Κουντής 

Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαράς, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσαυρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσάκκος 

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανού 

Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλής, Ρένα Στυ

λιανάκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ 

την συvδρομήv σας 1984 

Λρχ. 500 η έθελοvτικώς κατό βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε 
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Χαιρόταν τόσο τή ζωή, πού τό σπασμένο ποδάρι δέ φαινόταν 
vά τήv έvοχλεί πιά, οϋτε ατούς πήδους, οϋτε στά τρεχαλητά της. 
Μετά άπό μιά σύντομη κι άvαπάvτεχη άρριJ;στεια, {σβυσε μ' ολη 
έκείνη τήν άξιοπρέπεια πού άφήνουν τά έγκόσμια τά ζώα. Μάς ε/
χε διδάξει καλωσύνη, τρυφερότητα καί εύπρέπεια. Μάς αφησε σά 
νdχε τελειώσει τή δουλειά της κοντά μας. 

Ή κυρ/ο 'Ά ννσ 

Ή κυρία 'Ά νvα ε/χε {ρθει πρόσφατα στή γειτονιά. Νοίκιασε t
να άνετο ίσόγειο σ' fνα τρίπατο προπολεμικό σπίτι καί σέ λίγο τό 
ηρεμο χαμόγελό της μάς ε/χε άγγίξει ολους οσους είχαμε λίγον 
καιρό διαθέσιμο άπό τό καθημερινό αγχος νά προσέξουμε τί γίνε
ται γύρω μας. 

Ήταν άπό μιά μακρινή έπαρχία τής Μακεδονίας καί στό φέρ
σιμό της διακρινόταν ή άπλότητα τών βόρειων. Ε/χε fva σωρό 
παιδιά πού δέv καθόντουσαν ομως μαζί της. Ήταν ολα καλά κι' 
εύγενικά πλάσματα, πού τιμούσαν τή μητέρα τους, αλλα μέ τίς 
σπουδές τους κι αλλα μέ τή δουλειά τους. 

'Όλη ή οίκογέvεια άγαπούσε τά ζώα κι ή άγάπη τους αύτή δέv 
ήταν καθόλου πλατωνική: Τάίζαv καί πρόσφεραν πραγματική βοή
θεια σέ οσα περισσότερα ζωντανά μπορούσαν: Σκυλιά καί γατιά 
χαμένα, άδέσποτα, παρατημένα εϋρισκαv λίγη στοργή κοντά στήv 
κυρία 'Άννα καί στά παιδιά της. 

Παρ' ολα τά ζωντανά πού κυκλοφορούσαν κοντά της, τό σπίτι 
της {λαμπε άπό πάστρα. Ή ί'δια δέν ήταν λιγότερο καθαρή, δια
ψεύδοντας έκείνους πού συνδυάζουν τά ζώα μέ τή βρωμιά, ξε
χνώντας τή δικιά τους. 

Στό ταβάνι τού σαλονιού της, ε/χε fva μεγάλο πολυέλαιο, πού 
οταv τόν {βλεπες άναμέvο, περνώντας άπ' {ξω τίς καλοκαιριάτικες 
βραδιές, {νοιωθες vά χύνεται τό φώς του στό δρόμο, σά νά 'θελε 
vά φωτίσει τό σκοτάδι πού ύπάρχει γύρω μας καί μέσα μας. 

'Όταν τάίζε τά δύστυχα τά ζωντανά, τούς μιλούσε σιγανά καί 
γλυκά κι έκείνα σά vά ξέχναγαν τήv πείνα τους, {στω καί γιά μιά 
στιγμή, σάν vά καταλάβαιναν τήv άξία τής άγάπης, παρατούσαν τό 
φd7 τους καί ϋψωvαv τό κεφάλι vά τήv κυτάξουv. Τότε τής κυρίας 
'Άννας τό πρόσωπο {λαμπε, λές, πιό πολύ, οσο εβλεπε τά γατάκια 
χορτάτα νά γλύφουν τά ποδαράκια τους καί νά καθαρίζονται μόνα 
τους, δείχνοντας {τσι πώς ξέρουν νά σέβονται τόv έαυτό τους καί 
τούς αλλους. 

Τlλος τού 'Αφιερώματος στήν Ήμlρα τών ζώων 
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Γιά άvαγγελία τής έκδόσεως vά στέλ vετε {να άvτίτυπο. Γιά βι-
. 

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

άvτίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

Έφης Αιλιανού: «ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)) Ποιήματα 

Είχες ολάκερος μες στη ζωή καεί 

και τώρα 

πως από το θάνατο να σε χωρίσω; 

Βρίσκεις, πράγματι, μέσα στο ρίγος των λόγων το λόγο τον 

κρυφό μυστικά να φέρνει το μήνυμα των καιρών: Οι μαργαριτες 

ανθίζουν στnυς κήπους της σιωπής για να λυθούν όλα τα γήϊνα 

δεσμά: 

γιατί ήσουνα βαθιά μέσα στο σκότος 
κ' ήθελα να ονειρευτείς στο φως 

γι' αυτό σ· αγάπησα 

Έτσι γεννιέται στο βλέμμα του κάθε ανθρώπου γαλάζια η
ποίηση για να ερμηνεύσει της γης τον παλμό με την ανάσα του
απείρου και του έρωτα τη μαντική φωνή: ποτέ τη νύχτα μη νοθέ
ψεις γιατί το σκοτάδι τρέφει δαίμονες και στοιχειά.

Η Εφ. Αιλ., με ευκατόρθωτο λόγο ουρανοδρομfζει την αιώνια
υλοποίηση του πνεύματος και δεν σαρκώνει φαντάσματα γιατί ξέ
ρει να μη στοιχειώνει τις λέξεις. Είναι η σκέψη της ολόφωτη γι'
αυτό και φωλιάζει στην καρδιά μας και τη μοναξιά σαν θεία ζεστα
σιά. 
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Χρυσούλα Ευλαμπιάδου: «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙ
ΝΗ ΧΛΟΗ►> Ποιήματα 

Μη δακρύζεις 

Είναι ο θάνατος 
καινούργια ζωή 

Η Χρ. Ευλ., ζει τη μελωδία του πνεύματος με τη «θεοσοφική»
αλήθεια. Γι' αυτό, μαζί με τους λυγρούς τόνους για τους γονείς
που φως διάβηκαv το φως, υπάρχει και η αισιόδοξη προοπτική: «η 
αυγή φως φεύγει, αυγή της άνοιξης ξαναγυρίζει», με την οποία ο 
μουσικός ήχος βρίσκει ένα ελπιδοφόρο αναπετάρισμα. Υπάρχει 
πάντα ελπίδα. Και για την Χρ. Ευλ. για κάτι καλύτερο. 

Κατερrνα Μανιταρά-Πετράκου: «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΧΥΡΟ►> 

Ποιήματα 

Χαμόγελο, 

είσαι η κόρη της ειρήνης 

η μάνα που γεννάει την ελπίδα 

Μια ποιήτρια που τρέχει να προλάβει τον καιρό είναι η Κ. 

Μαν.-Πετ. Δημιουργεί ξεπερνώντας το όριο της φθοράς: ο χρόνος 

δεν ξηλώνει ότι το πνεύμα ανυψώνει. Έτσι στο κοιμητήρι των χα

μένων ελπίδων ο «ζωηφόρος» λόγος υψώνει μίαν ανθρώπινη αυ

γή: ο θάνατος είναι ο δρόμος για το φως. Ο Φοίβος Δέλφης προ

λογίζει τη συλλογή με την κρίση: ουσιαστική ποίηση. Θα ήταν αν 

η Κατ. Μαν.-Πετ. δεν λυπόταν απλώς γιατί μερικοί μείναν στη 

γλώσσα του παρελθόντος ... Ίσως, αργότερα, μας δώσει πιο ξάστε

ρο το μήνυμα αυτής της γλώσσας. Θα ήταν προσωπική της κατά

θεση στα γράμματα και η δικαίωση της γραφής της. 

Κούλη Κάση: «Ο ΗΛΙΑΝΘΡΩΠΟΣ►> και «ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ►> Ποιή

ματα. 

...Να καταλάβει πως κορμί 

έχει τη φύση όλη 

που του τη χόρια' ο Θεός 

σαν ένα περιβόλι. 

Είναι υπερβολική η αισιοδοξία του ποιητή Κ. Κάση, να θεωρεί 

τους στίχους του πνευματικό δίδαγμα για υπέρτατη φιίπιση με 
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στόχο το «φτάσιμο στο κέντρο του πνεύματος». Έτσι μεταβάλλει 

την έμπνευση σε ... μαντζούνι! 
Θα συμφωνήσει, όμως, κανείς απόλυτα μαζί του, πως η Προ

σευχή είναι το γιγάντιο φτερό του ύψους και ότι ο καθείς φως 

πρέπει να γίνει τον κόσμο να φωτίσει. 

Πως; Με τη «μυστική» διδασκαλία. Κάτι που επαγγέλλεται με 

οίστρο ο ποιητής, ο οποίος, σε στιγμές μη κηρυγματικές, κατορ

θώνει να φεγγοστάξει στο στίχο αρμονία. Είναι οι βαθειά ανθρώ

πινες στιγμές, για τις οποίες ο στοχαστής αντιμάχεται τον «μύστη», 

με τον ίδιο του τον αφοπλιστικό λόγο: «χάνουμε τον τραγουδιστή 

που μάγευε τη φύση». Ο Κ.Κ. είναι ένας «ενορατικός» στιχουργός 

που όταν τιθασσεύει την έπαρση δένει rην ψυχή με τον παλμό 

του απείρου. 

Ορέστη Αλεξάκη: «Η ΛΑΜΨΗ)) Ποιήματα

Μεγάλα μάτια του Θεού 

που ξαγρυπνάτε εντός μου 

φοβάμαι να καθρεφτιστώ 

στα σκοτεινά νερά σας 

μη γίνω αγέρας και χαθώ 
μη γίνω φως και σβήσω! 

Η λέξη και η εσωτερική μαγεία της δίνουν φως και σχήμα στο 

λυρισμό των όρθρων για το πανηγύρι της αυγής. Και ο ήχος το 

εγερτήριο των λουλουδιών στους ρόδινους στρόβιλους των ονεί

ρων. Ποίηση εφτακάθαρη που φωτολυγά τη νύχτα του χιονιού για 

να κατοικήσουμε στο χαμόγελό του μαζί με την παιδική μας μνήμη 

και τη παρθενικότητα του μέλλοντος. Να παύσουμε να είμαστε νο

μάδες του ουρανού και πρόσφυγες των γυμνών ωρών - κάτοικοι 

ενός σώματος και σ' ένα ταξίδι όπου το κάθε του μόριο - χαρα
μάδα μπάζει την απουσία! - αλλά την ισορροπία σαν αποκτήσου

με του πουλιού, που ζυγιάζεται σε μιαν ηλιαχτίδα, να μεταβληθού

με σε αλιείς των άστρων. Τότε στα μάτια του κάθε νεκρού θα 

μοσχοβολήσουν οι κήποι του άλλου κόσμου ... Πνοή και δύναμη 
δημιουργική ο κάθε στίχος του Ορ. Αλ. Ομορφιά και γοητεία η κά

θε εικόνα. Φωτοκολώνα η κάθε του σκέψη: 

Βλέπεις αυτή την άσβεστη φωτιά στο βάθος: 

ο άρτος μου είναι 

η κλίνη μου 

το ερωτικό μου σώμα. 
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Σαφήνεια και καθαρότητα. Το τελετουργικό άδυτο στο φως
της αλήθειας. Η ποίηση του οραματιστή - το τραγούδι της ελπί
δας μας. 

Κώστα Στεφανόπουλου: «ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Διηγήματα

«Ή προσωπικότητα κρίνει και δέχεται μια πνευματική αξία να 
αποτελέσει περιεχόμενο της ζωής, να δώσει ουσιαστικό νόημα 
στη ζωή, να γίνει φρόνημα και στη συνέχεια βίωμα». 

Μεστωμένο καταστάλαγμα ανάλυσης του βάθους και λόγος 

λαμπροπερίχυτος στην αποφθεγματικότητά του. Δεν πρόκειται, 

φυσικά, για εξειδικευμένη δοκιμιακή γραφή ή επιστημονική προ

σέγγιση ψυχολογικού προβλήματος. Καίτοι και τα δυο συνυπάρ

χουν στην εκτύλιξη του μύθου και τη σκιαγράφηση των χαρακτή

ρων. Αλλά για σύγχρονα διηγήματα στη σύλληψη και τη δομή. Ό

που ο φιλοσοφικός στοχασμός συμβαδίζει με την αγιόλαμψη ελπι

δοφόρας μεταφυσικής. Και τη διαφάνεια μαστορικής πλοκής στο 

ουσιαστικό παιχνίδι των λέξεων: «Η ζωή συνεχίζεται, καθώς εμείς 

προχωρούμε, πάντα προχωρούμε. Κι' όσο πηγαίνουμε τόσο γυρ

νάμε. Η γη μας είναι στρογγυλή» ή «ο άνθρωπος είναι το πλάσμα 

της φύσης που πάντα θέτει προβλήματα που υπερβαίνουν τις δυ

νάμεις του. Γι' αυτό και εξελίσσεται». Ο Κ. Στεφ. μεταβάλλει την 

απλή ανθρώπινη στιγμή σε αιτία και κατόρθωμα ψυχικού μεγα

λείου. Ξέρει καλά τους κανόνες της προβληματικής και της τεχνι

κής. Ακόμη και όταν ο μύθος αδυνατεί να προσπεράσει το όριο 

της πειθώ, υπάρχει η στιβαρή γραφή να σε παραπλανήσει ... για να 

σε διαβεβαιώσει πως «ο άνθρωπος είναι πάντοτε παραπάνω απ' 

ότι γνωρίζουμε γι' αυτόν». 

Είναι ένας άρτιος εξοπλισμένος τεχνίτης του λόγου ο Κ. Στεφα

νόπουλος. Η φαντασία του γόνιμη, τουλάχιστο στη παρούσα εργα

σία. Γι' αυτό ευελπιστούμε σε μιαν ανέλιξη «πέρα απ' τον έρωτα 

και την ελευθερία». Στο ύψος του αληθινού δημιουργού. 
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Είς μνήμην 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 

Θρηνήσωμεν! ! Θρηνήσωμεν! ! Θρηνήσωμεν! ! 
Ό έκλεκτός άδελφός Κωνσταντίνος Δρακίδης μετέστη εlς τήν 

alwvίav Άνατολήν καί άναπαύεται έν σκηναίς δικαίων. 
Ή άπώλειά του εΤναι σκληρά καί λίαν αlσθητή. Ή εύθύτης 

του ητο άκλόνητος καί άπαράμιλλος. Ή έργατικότης του άνεξάν
τλητος. Ή έπιβολή του μεγίστη. Ό άλτρουϊσμός του, ή φιλοσοφία 
του, ή φιλανθρωπία του πρός δλας τάς κατευθύνσεις, ή αγάπη του 
καί ή φιλαλληλία του, τάς όποίαε έδίδασκε διά τοϋ παραδείγματος, 
ή άπειρος στοργή, μέ τήν όποιίαν περιέβαλε οlκείους καί φίλους 
καί πάντα συνάνθρωπον, συνθέτουν τό κάλλος της ψυχής του καί 
τό μεγαλείον της ύπάρξεώς του. 

Ή βαθεία φιλοσοφική του σκέψις, ή λατρεία του πρός κάθε 
εύγενές καί ώραίον καί ή πίστις του πρός τόν άνθρωπον καί τόν 
δημιουργόν του άποτελοϋν τήν δύναμιν τοϋ πνεύματός του. Προι
κισμένος μέ πολλάς άρετάς, μέ σταθερόν καί πράον χαρακτήρα, 
έργάστηκε διά τήν άνεύρεσιν της 'Αληθείας, βαδίζων πάντοτε έπί 
της Άτραποϋ της 'Αρετής καί τοϋ καθήκοντος. 

"Ας εiναι έλαφρά ή Ροδίτικη γη πού τόν σκεπάζει. "Ας εΤναι 
αίωνία ή μνήμη του! 

Σ.Β. 

ΒΑΣΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Πολύκλαυστος έφυγε άναπάντεχΌ ό άγαπητός μας γιατρός. 
'Ολοκληρωμένος .. Ανθρωπος, πού μιά ζωή όλάκερη άγάπησε καί 
ύπηρέτησε τόν άνθρωπο σέ δλους τούς τομείς της κοινωνικής 
ζωής. Πιστός στόν δρκο τοϋ 'Ιπποκράτη άσκησε τήν Ιατρική όχι 
σάν έπάγγελμα, άλλά σάν λειτούργημα, άκούραστα προσφέρων τίς 
ύπηρεσίες του, μέ τό χαμόγελο στά χείλη. 

'Αλλά καί στόν 'Αθλητισμό προσέφερε τίς πολύτιμες ύπηρε
σίες του, καθώς καί στόν προσκοπισμό καί σέ πολλές άλλες κοι
νωνικές έκδηλώσεις. 

Σάν πρόεδρος τών πνευματικών έργασιών τοϋ 'Ιδρύματος 
«Ρήγας Φεραίος» καθοδήγησε, μέ τήν πείρα του καί τή σοφία του, 
στόν δρόμο τιϊs:; 'Αρετής καί τοϋ καθήκοντος. 

· Η όγνή ψυχή του άναπαύεται τώρα στόν χώρο της γαλήνης.
Σ.Π. 



1 Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «Ίλιαού)), Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79, εί

ναι άvοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 9,30 - 12,30 
Τηλ. Γραφείων 3620. 702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεv, άποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήv η τραπεζικήν έπιταγήv εlς 

τήν διεύθυvσιv: « Κω στην Μελισσαρό

πουλοv, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας )). Άποστολαί 

μέ τραπεζικός έvτολάς μάς δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαv 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημείω
σιv: «μετώκησε» ή «άγνωστος )). Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν vά 
τούς εlδαποιήσουv ή vά μάς δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ. 'Αθανασίου, Ιατρός 

Γαβρ. Εύαγγέλου, Φιλοθέη 

Χαρ. Κατσαρδης, Β ριλήσια 

Π ιπ. Ρήγα, Δάφνη 

Νικ. Στογιαννίδης 

Γεωρ. Τζούρας 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Έλ. Φωτίου-Συμεωvίδου, Χαλκίς 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Μάχη Κοvτογεώργη, Άθηvαι 
Άπ. Φωτόπουλος, Άθηvαι 

Ά. Χατζηβασιλειάδης, Θσε/vίκη 
Θάνος Μεσσήνης, Λάρισα 
Γ. Καψωμένος, Χανιά 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Λάμπης Λούκας: Όπλόσμιοι καί Καύ

κασοι, Ήρακλης καί Προμηθείς. Τά 

δίκαια τού 'Ανθρώπου καί ή 
Διεθνής 'Αμνηστία. Πότρα 1 984. 

Πώλ Βαλερύ (μετάφρ. Ρόη Παπαγγέ
λου): Τό θαλάσσιο κοιμητήρι. 
'Αθήνα 1984. 

'Άννα Μαχαιροπούλου: Συντεταγμένες 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1982. 

Στάθης Παρασκευόπουλος: Κώστας 
Καλαvτζης, 6 Τριφύλιος Ιστορικός 
καί λογοτέχνης. Κυπαρισσία 1984. 

Κώστας Ίωαvνiδης: Παλμοί (Ποίησις). 
'Αθήνα 1982. 

Δρ. Νiκυ Πάρος: Ό τετραγωνισμός 
τού κύκλου. 

Παν. Βλαχόπουλο�: Πολιτισμός 666. 
'Αθήνα 1984. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ή11ειρωτική Έuτία. Διευθ. Δ. Ι\όκκιvος 

(Άπρ.-Ίούν.) 

Σάτυαμ (Μάϊος Ίούν.) 
Πνευματική Κύπρος.'Εκδ. Κύπρος Χρυ

σάνθης (Ίούv.-Ίούλ.) 
Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάννης Τζα

νετάκος (Ίούv.-Αϋγ.) 
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγει.uρ

γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσάς (Ίούλ.

Αϋγ.) 
'Ισραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολαίδης 

(Ίούλ.-Αϋγ.) 
Διάσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακάλης 

(Αϋγ.-Σεm.) 

ΠΑΚΟΕ. Διευθ. Παν. Χριστοδουλάκης 

( 1 7 /9/84) 

Ό Φυσιολάτρης (Σεm.-Όκτ.) 
Κρητική Έστiα (μάρτ.-Άπρ.) 



«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ)) 
της Θεοσοφικης Έταιρiας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. ιρικούπη 26-Άθηναι 106 79 

·Εκδότης Διευθυντής:

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 80 

Σεπτ.-Όκτ. 1984 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 

Ήράκλειον: Λ. Κουντης 

Θεσ/νiκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φολίδας 

Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνiτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου, Άντ. 

Στυλιανού 

Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ

λιανάκη 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ 

την συvδρομήv σας 1984 

Λρχ. 500 η έθελοvτικώς κατα βούλησιν 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Κ. Ούράνης: Θά πεθάνω �να πένθιμο τοϋ φθινοπώρου δείλι... 289 

Σάκης Τίντος: Ή εύχή τοϋ Πατέρα 290 
Λένα Άναστασιάδου: Ή Φυσιuλατρεία καi ή Χαρά στήν άρχαία 

Έλλάδα 291 

Πετρ. Παναγιωτίδη: Μήπως... 297 

'Αθάνατα 'Ομηρικά Έπη 298 

Γιάννης Μπρόυμης: Έλευσινιακός Μϋθος 311 

Κ. Στεφανόπουλος: Στό δρόμο τοϋ γυρισμού 318 

Γιαβ. Νερού: Σάν πεθάνω 319 

Άννα Μαχαιροπούλου: Τό ρόδο κι' έγώ 320 

Κωστης Μελισσαρόπουλος: Ό Μέγας Κωνσταντίνος 321 

Ίππ. Καλογερόπουλος: Ταξίδι στή Γαλάζια πολιτεία 334 

Χρ. Κατσιγιάννης: Σ' �να μικρό φίλο 340 

'Αφιέρωμα στήν παγκόσμια ήμέρα τών ζώων 341 

Γ. Τζωρτζάκης: Ή ύποτέλεια της φύσης στόν άνθρωποκεντρι-

σμό 344 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 354 

Εfς μνήμην 358 

Στα προσεχή τεύχη 

'Αθάνατα Ομηρικά 'Έπη 

Ό Ταγκόρ καi ή πνευματική όγωγή 

Νικ. Τέντας: ΠυθαγορικcΊ Χρυσά Έπη 

Γ Σιέπος: Ύακίvθια Μυστήρια 

Χρ. Ριζόπουλος: Ή όπήχησις της Μετενσαρκώσεως στήv παγκόσμιοv Φιλολογία 

Ρωμ. Βαμβακόπουλος: Ό Μωάμεθ καi τό 'Ισλάμ 

Νικ. Καρβούνης: 'Ήρωες καi 'Υπεράνθρωποι 

Γ. Φτέρης: Ή έπίδρασις τού Ορφέως έπi τοϋ Χριστιανισμού 



Βιβλία Krishnamur1i 

Στα πόδια τού Διδασκάλου (έκδ. 1966) 100 

Έκλογαi άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 200 

Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 100 

Έκπαίδευσι καi σημασία ζωής - 1953 250 

'Ελευθερία, ή άρχή 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 άναγκαιότητα της άλλαγης - 1970 300 

Τό πέταγμα τού άετού - 1971 300 

Τά πρώτα βήματα της μάθησης - 1975 450 

�--------- ------------------------

"Εγγράψετε νέους συνδρομητάς 
Συνδρομη 1984 δρχ. 500 έξωτερικοϋ $ 1 Ο 

άεροπορικώς $ 1 5 

«·Ε Π I λ Ο V Ο i)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετrας 1956-1957-1958 

Β' Τριετrας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετrας 1962-1965 

tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετrας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 
ΑΙ συνδρομαi ff άντfτιμον βιβλίων να άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικην ft 

τραπεζικην έπιταγην -δχι μέ έντολην- έπ' όνόματι Κωστη Μελισσαροπούλου 
ft ΙΛΙΣΟΥ, Χαρ. Τρικούπη 26, α' δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

ι....... · ----- ----- --------- --- -----

ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασικές πληροφορίες περi Τεκτονισμού 

καi τό «περιβόλι» τού Άντιτεκτονισμού στό βιβλίο. 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ Δρχ. 200 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513-9214820 
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