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ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΙΑ 

ΘέλουμΕ βέβαια νά λΕγόμασΤΕ όνθρωποι, δμως έθΕλοτυφλοϋ
μΕ πραγματικά μπροστά σέ προβλήματα πού μαστίζουν άκόμα δυ
στυχώς τόν κόσμο μας. 

Ναί, μιλάω φυσικά γιά δσους, δσα παιδιά πΕθαίνουν καθημΕ

ρινά άπό τήν πΕινα σ· όλόκληρο τόν κόσμο. 
Είναι ντροπή μας νά μήν κάνουμΕ τίποτα γι' αύτό. 

Είναι σά νά σκοτώνουμΕ κι' έμΕις άπό μακριά τόσους όνθρώπους. 

Μήν πΕιτΕ όχι ή πώς τά παραλέω. Τώρα πού διαβάζΕΤΕ αύτές 
τίς γραμμές, τί κάνΕΤΕ γιά τόν συνάνθρωπό μας έκΕι πέρα; 

Λίγη σύγχιση, λίγη άμηχανία, ϊσως λύπη, καί γυρίζουμΕ σΕλί

δα, κλΕίνουμΕ τά μάτια. 
'Όχι όλλο πιά. Αύτά γίνονται έδώ καί χιλιπίΕς, Εiναι καιρός νά 

κάνουμΕ κάτι έμπρακτα. 
Δέν Εiναι άνάγκη νά πλησιάζουνΕ ΧριστούγΕννα ή Πάσχα, γιά 

νά ξυπνήσΕι μέσα μας ό θΕός. "Ας μοιράσουμΕ όπό τώρα τούς χι
τώνΕς μας ατούς άνθρώπους. 

'Όχι όλλα λόγια, λόγια, λόγια. 'ΈχουμΕ χορτάσΕι όπ' αύτά, θέ

λουμΕ έργα, τέρμα τά δπλα, τέρμα ό πόλΕμος θέλουμΕ χρήματα 

γιά φάρμακα, τρόφιμα, άγάπη όληθινή γιά τόν συνάνθρωπό μας. 

"Ας όπλώσουμΕ τό χέρι ωσΤΕ νά σηκώσουμΕ τόν ηλιο πάνω 

άπό τόν κόσμο, πάνω άπ' δλους τούς όνθρώπους. 

Νίκος Κροντηρός 



ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Σιδήρεον Γένος 
Εϊμαστε τό Σιδήρων γένος 

της σκοτεινης Κάλι-Γιούγκα 

παιδιά. 

Μός άγκάλιασε τό σίδερο 

Τ' άγκαλιάσαμε 

--μοιραία περίπτυξη-

Τά παγερά του μπράτσα 

μέ τή ζεστή μας σάρκα ήδονικά 

προσδεθηκαν. 

Καί τ' άγαπήσαμε ... 

Τό σίδερο, τό σίδερο 

τόσο πολύ τ' άγαπήσαμε. 

Άπ' τήν αύγή ώς τό βράδυ μαζί του. 

· Η φθονερή καρδιά του, τό βλέμμα του

μές στήν καρδιά μές στό βλέμμα μας

φώλιασε.

Τό κύπαρά μας δλα τά μπόλιασε. 

Τό σίc'iερο, τό σίδερο 

τόσο πολύ τ' άγαπήσαμε. 

Μέ ύποσχέσεις, μ· έλπίδες 

στά τρομερά του σαγόνια 

-άνύποπτη λεία- έκούσια

κλειστήκαμε.

1985 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

>Ανηφόρισμα

'Ανηφορίζω 

cιnό ενα μικρό 

δύσβατο μονοπάτι άρχαϊο, 

Τυλιγμένο σέ ϊσκιους 

Κοί μνημες. 

Μ' όγγίζουν άόρατα χέρια. 

Λικνίζονται έnιθυμίες βουβές 

πεθαμένων άνθρώnων. 

Αύτός ό νεκρός οίστρος. 

Κρίκος της έnιφάνειας 

καί του βάθους 

μέ συνδέει μέ τό παρελθόν 

Καί μένω μετέωρη. 

'Ανυποχώρητη στήν ίκεσία. 

Γιατί αϋριο 

κοί γώ θά ύnάρξω παρελθόν. 

'Αφανής σκιά 

όνάμεσcι σέ λησμονημένα κτίρια 

Σέ λιμνάζοντα γεγονότα, 

πού σαπίζουν 

όκριβώς οnως τά φύλλα 

κ· οί βαθιές ρίζες ένός όχρηστου δέντρου. 

5 
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Πυθαγόρεια χρυσά επη 

'Αθανάτους μέν πρώτα θεούς, νόμψ ώς διάκεινται 
τίμα καί σέβου δρκον· έπειθ" ι'jρωας άγαυούς, 
τούς ΤΕ καταχθονίους σέβε δαίμονας έννομα ρέζων 
τούς ΤΕ γονεϊς τίμα τούς τ'ciγχιστ· έκγεγαώτας, 

5 τών δ' όλλων άρετ� ποιοϋ φίλον δστις όριστος. 
Πραέσι δ' εiκε λόγοις έργοισί τ· έπωφελίμοισι, 
μήδ' έχθαιρε φίλον σόν άμαρτάδος εϊνεκα μικρης 
6φρα δύνr:�· δύναμις γάρ άνάγκης έγγύθι ναίει. 

Ταϋτα μέ οϋτω ίΌθι, κρατεϊν δΈίθίζεο τώνδε-
1 Ο Γαστρός μέν πρώτιστα καί ϋπνου, λαγνείης ΤΕ 

καί θυμοϋ· πρήξr:�ς δ' αίσχρόν ποτέ μήτε μετ' όλλου 
μήτϊδίr:�· πάντων δέ μάλιστ· αίσχύνεο σαυτόν. 
Είτα δικαιοσύνην άσκεϊν έργω ΤΕ λόγψ ΤΕ, 
μήδ' άλογίστως σαυτόν έχειν περί μηδέν έθιζε, 

1 5 'Αλλά γνώθι μέν ώς θανέειν πέπρωται απασιν, 
χρήματα δ' όλλοΤΕ μέν κτόσθαι φιλεϊ, άλλοτ' όλέσθαι. 
'Όσσα δέ δαιμονίαισι τύχαις βροτοί όλγε' έχουσιν 
ι'jν όν μοϊραν έχΙJς. ταύτην φέρε μηδ' άγανάκτει, 
ίόσθαι δέ πρέπει καθ' δσον δύνr:�· ώδε δέ φράζευ· 

20 ού πάνυ τC11ς άγαθοϊς τούτων πολύ μοϊρα δίδωσιν. 
Πολλοί δι' άνθρώποισι λόγοι δειλοί τε καί έσθλοί 
προσπίπτουσ', ών μήτ' έκπλήσσεο μήτ' όρ' έάσr:�ς 
εϊργεσθαι σαυτόν, ψεϋδος δ' ι'jν περ τι λέγηται 
πράως έχ', δ δέ τοι έρέω έπί παντί τελείσθω· 

25 μηδείς μήτε λόγψ σέ παρείπr:� μήτε τι έργψ 
πρηξαι μηδ' είπεϊν, δ τί τοι μή βέλτερον έστι. 
Βουλεύου δέ πρό έργου, δπως μή μωρά πέληται· 
δειλοϋ τι πράσσειν τε λέγειν τ· άνόητα πρός άνδρός 
άλλά τάδ' έκτελέειν, α σέ μή μετέπειτ· άνιήσει. 

30 Πρόσσε δέ μηδέν τών μή έπίστασαι, άλλά διδάσκευ 
δσσα χρεών, καί ΤΕρnνότατον βίον ώδε διάξεις. 

Ούδ' ύγίειης της περί σώμα άμέλειαν έχειν χρή, 
άλλά ποτοϋ τε μέτρου καί σίτου γυμνασίων ΤΕ 
ποιεϊσθαι· μέτρον δέ λέγω τόδ', δ μή σ· άνιήσει. 

35 Είθίζου δέ δίαιταν έχειν καθάρειον, όθρυπτον 

1985 
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Τά χρυσά επη του Πυθαγόρα 

ΑΠΟΔΟΣΗ Νίκου Α. Τέντα 

Στον Τάκη Σαραγιώτη 

Πρώτα τους αθάνατους τίμησε: θεούς με τάξη 
καί τον όρκο κράτα· μετά τους φωτεινούς αγγέλους 
και τους θεόμοιρους της γης να σέβεσαι οσίους. 
Τους γονείς σου τίμησε κC1ί τους λοιπούς ομαίμους 

5 κι απ' όλους τον φιλάρετο διάλεξε συντρόφι. 
Ο λόγος σου καλόγνωμος, ωφέλιμες οι πράξεις 
καί γιά μικροπαράπτωμα· απόφυγε την έχθρα 

προς φίλο· γιατί κοντά στη δύναμη είναι η ανάγκη. 

Την αλήθεια κάτεχε και να δαμάσεις πάσχιζε 

1 Ο λιχουδιά κοί τεμπελιά, τρυφηλή λαγνεία 
κι οργή· μονάχος ή με συντροφιά, μη πράξεις 
ανόσιο έργο· πάντοτε τον εαυτόν σου σέβου. 
Δικαιοσύνη να άσκείς με έργο και λόγιο τίμιο 
έχοντος ψυχής καί νου οδηγητή το λόγο 

1 5 καί την αλήθεια πως η θανή είναι μοιρογραμμένη 
και πως το χρ11μο χάνεται απ' όλους όπως φτάνει. 
Όσο η τύχη στους θνητούς δεινά κακοσκορπάει 
αγόγγυστο υπόφερε, με σιωπή κοί καρτερία 
θεράπευε όσο μπορείς, και έχε παρηγόρια 

20 πως μερτικό σ· αυτά βαρύ οι αγαθοί δεν έχουν. 
Στη ζωή πολλά καλά θ' ακούσεις μα και σκάρτο 
γι' αυτό μην έχεις πρόχειρη την άρνηση και λάλο 
το θαυμασμό· το ψέμα με χαμόγελο προσπέρνα 
και συγγνώμη. Τήρησε κι αυτήν τη συμβουλή μου: 

25 μη σε πλανήσει ποτέ κανείς αποκοτιά να κάνεις 
ή λόγο να πεις που στο καλό σου δεν στοχεύει. 

Σκέψου πριν την απόφαση να μη φανείς γελοίος 
γιατί σε άνδρο άφρονα τ' αλόγιστα ταιριάζουν· 
όσο μετάνοια προκαλούν να αρνηθείς με σθένος. 

1 Ο Ότι δεν ξέρεις άριστο απόφυγε, διδάξου 
το χρήσιμο να εκτελείς ευχάριστα να ζήσεις. 
Το σώμα σου κατάγερο φρόντιζε να έχεις. 
Σε φοί, ποτό κοί άθληση τήρησε το μέτρο 
κοί είναι μέτρο ότι μπορεί ποτέ να μη σε βλάψει. 

35 Συνήθισε σε δίαιτα λιτή μα και καθάρια 



8 1 ΛΙ ΣΟΣ 

καί πεφύλαξο τοιαύτα ποιειν, όπόσα φθόνον ϊσχει· 
μή δαπανών παρά καιρόν όποια καλών άδαήμων 

1985 

μήδ' άνελεύθερος ϊσθη, μέτρον δ' έπί πόσιν όριστον· 
πρόσσε δέ ταϋθ', ο σέ μή βλάψει, λόγισαι δέ πρό έργου. 

40 Μηδ' ϋπνον μαλακοισιν έπ' 6μμασι προσδέξασθαι 
πρίν των ημερινών έργων τρίς εκαστον έπελθειν 
«π� παρέβην; τί δ' έρεξα; τί μοι δέον ούκ έτελέσθη;» 
άρξάμενος δ' άπό πρώτου έπέξιθι καί μετάπειτα 
δειλά μέν έκπρήξας έπιπλήσσεο, χρηστά δέ τέρπει. 

45 Ταϋτο πόνει, τοϋτ' έμελέτο, τούτων χρή έρόν σέ· 
ταϋτά σε της θείας άρετης είς ϊχνια θήσει 
ναί μά τόν άμετέρ9 ψυχ9 παροδόντα τετροκτύν 
παγάν άενάου φύσεως. Άλλ' έρχευ έπ' έργον, 
θεοισιν έπευξάμενος τελέσαι· τούτων δέ κρατήσας 

50 γνώσειαι άθανάτων ΤΕ θεών θνητών τ' άνθρώπων 
σύστασιν, � τε εκαστα διέρχεται, � τε κροτειται 
γνώσΙJ δ' � θέμις έστί, φύσιν περί παντός όμοίην 
ώστε σέ μήτ· όελπτ' έλπίζειν μήτε τι λήθειν· 

γνώσΙJ δ' άνθρώπους αύθοίρετο πήμοτ' έχοντας 
55 τλήμονας, οϊ τ' άγαθων πέλος όντων οϋτ' έσοφωσιν 

οϋτε κλύουσι, λύσιν δέ κακών παϋροι συνιόσιν· 
τοίη μοιρ' αύτων βλάπτει φρένας, ώς δέ κύλινδροι 
όλλοτ' έr.' όλλο φέρονται άπείρονα μήμοτ' έχοντες 
λυγρά γάρ συνοπαδός 'Έρις βλάπτουσα λέληθεν 

60 σύμφυτος, ην ού δει προσάγειν, εϊκοντα δέ φεύγειν. 

Ζεϋ Πάτερ, η πολλών ΤΕ κακών λύσειας απαντος, 
εi πόσιν δείξαις ΟΪί.f! τψ δοίμονι χρωντοι. 

Άλλά σύ θάρσει, έπεί θειον γένος έστί βροτοισιν, 
οlς ίερά προσφέρουσα φύσις δείκνυσιν εκαστα, 

65 ών εϊ σοί τι μέτεστι, κροτήσεις ών σέ κελεύω 
έξακέσας ψυχήν δέ πόνων άπό τωνδε σαώσεις. 

Άλλ' εϊργου βρωτών, ών εϊπομεν, έν τε κοθορμοις 
έν τε λύσει ψυχης κρίνων καί φράζευ εκοστα 
ήνίοχον γνώμην στήσας κοθύπερθεν άρίστην. 

70 'Ήν δ' άπολείψας σώμα ές οίθέρ' έλεύθερον έλθΙJς, 
έσσεαι άθάνατος, θεός όμβροτος, ούκέτι θνητός. 



1985 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ 

και όσο φθόνο προξενούν ποτέ σου μην ζηλέψεις. 

Απλόχερα το αγαθό μην ονεμοσκορπίζε1ς 

μηδέ φιλάργυρος να είσαι, το άριστο κρότο μέτρο 

Το καλό ν' άποζητάς μ' οδηγητή το λόγο. 

40 Ύπνος το μοτοβλέφορο να μη σφολήσει, της μέρας 

πριν το πέρασμα με φράσεις τρεις μετρήσεις: 

«τι πορέβηκα; τ1 έπραξα; τ1 οπόφυγο απ' το χρέος;». 

Από το πρώτο άρχισε κ1 αφού ελέγξεις όλο 

γ10 το κακό σου δάκρυσε, γ10 το κολcι ευφραiνου. 

45 Αυτcι σκοπός σου να γενούν και στην καρδιά να έχεις 

γ1cιτi στη θείο ατραπό της αρετής σε φέρνουν 

ναι, μα τον που στην ψυχή την Τπροκτύ προσφέρει 

πηγή οενάου φύσεως: στο έργο σου προχώρα 

με προσευχές προς τους θεούς να το ολοκληρώσουν. 

50 Ετούτο κράτα κα1 θεών κ1 ανθρώπων θα νοήσεις 

τη σύσταση, και την αρχή κ1 όλο το διεοτώτο 

που την ενότητα κρυφcι ουνθέτουνε της φύσης 

ώστε το μάταιο να πολεμάς με γνώση φωτισμένη. 

Μάθε πως 01 άνθρωπο� τ1ς λύπες μόνο� φέρνουν 

55 01 δύστυχο�, αν κο1 σιμά τους ειν' το θείο 

δεν νοιάζονται. Το λυτρωμό ελάχ1στο1 κατέχουν. 

Μοίρα κακή το νού τους κυβερνά. Σαν πiθο1 

τ1ς θλίψεις, δίχως τελειωμό, γοργά κυκλογυρiζουν. 

Και δεν ξεκρίναυν μέσα τους την Έριδα να σπέρνε; 

60 οδύνες, μα την προκαλούν αντί να την μερεύουν. 

Δία Πατέρα, απ' το κακό θα γλύτωνες τον κόσμο 

αν της ψυχής το άγ10 φως φανέρωνες σε όλους. 

Αλλά συ θάρσε1, αφού αρχή το γένος έχε1 θεία 

και η Φύση 1ερή αποκαλύπτει αλήθεια. 

65 Αν μαζί της ταυτιστείς δ1κά σου όσα λέγω 

κα1 η ψυχή σου πάλλευκη από την αμαρτία. 

Απόφυγε, ως είπαμε, τροφές, με κρίση κάνε 

αυτά που κάθαρση καί λύτρωση χαρίζουν 

με της ψυχής ηνίοχο τον Ορθό το Λόγο. 

70 Όταν το σώμα χωρ1σθείς σε λεύτερο αιθέρα 

όχ1 θνητός μα άφθαρτος ισόθεος θα φτάσεις. 

9 

Σημείωση: Η απόδοση στηρίχτηκε στα σχόλια του Ιεροκλή και σε 

αρχές εσωτερικής διδασκαλίας. 
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ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ 

"Αγωνία 

Κύριε, 

Ξεραμένο φύλλο χαμοσέρνομαι έγώ. 

Πουλί παγιδευμένο στή φριχτή άρετή μου, 

άνήμπορο στούς αίθέρες νά πετώ. 

Κύριε, 

Μεταξοσκώληκας τό βομβύκι κτυπώ, 

μά έκείνο όθραυστο δέν άνοίγει 

νά βγώ στό φώς. 

Κύριε, 

Σύννεφο βαρύ, 

χαμηλωμένο στή γη, 

τήν ποτίζω μέ δάκρυ πικρό. 

Κύριε, 

'Αγέρας δεμένος στό αρμα της όπνοιας, 

νά καλπάσω άδυνατώ. 

Κύριε, 

Περιπλανώμενος όδοιπόρος μέ τό βλέμμα στόν ούρανό, 

τό πρόσωπό Σου άναζητώ. 

Μά οί όνθρωποι τό κρύψαν 

κάτω άπ' τών πελμάτων τους τ' άχνάρια, 

έκεί άπάνω στό φεγγάρι τό νεκρό. 

1985 
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Δημητρίου Άπ. Κυριάκη 

Περί τού J. Krishnamurti 

(συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεCιχος) 

Ι. Ό Θεός 

Μετά τό πέρας εκάστης όμιλίας τοCι Krisl1namurti, σχε
δόν πάντοτε, τίθενται είς αύτόν ύπό τών άκpοατών διάφοροι 
έpωτήσεις, περί της ύπάpξεως η μή ΘεοCι, οuτος δέ, μέ κα
ταπλήσσοuσαν γαλήνην, ώς καί ύπομονήν, άπαντ(J άναπτύσ
σων τάς άπόψεις του. Ό Krishnamurti χειρίζεται τό διαλη
φθέν θέμα μετά περισκέψεως καί αίσθήματος μεγάλης εύ
θύνης, άποφεύγων νά εϊπr:� δ,τι δήποτε, δπεp, έκ παρανοή
σεως η μή πλήρους κατανοήσεως, εiναι δυνατόν νά όδηγήσr:� 
τόν άκpοατήν η τόν άναγνώστην, είς συμπεράσματα άσχετα 
μέ τάς άπόψεις του, η έπικίνδuνα δι' έκεϊνον, τοσούτ½J μαλ
λον καθ' δσον εiναι ίδιαιτέpως Εύαίσθητος έκ τοCι ένδεχομέ
νοu νά έκληφθ� ώς αύθεντία, καθuποτάσσοuσα τήν σκέψιν 
έκείνοu, πpαγμα τό όποϊον δέν εiναι παντελώς είς τάς προ
θέσεις του. Ό Krishnamurti δέν άpνεϊται τήν ϋπαpξιν ΘεοCι. 
'Αντιθέτως εχει εϊπει, δτι θά ητο παpάφpων, έάν ήpνεϊτο τήν 
ϋπαpξιν ΘεοCι, μέ τό θέμα δέ τοCιτο άσχολεϊται διά μακρών 
καί πολλαπλώς, τόσον είς τάς ομιλίας του, αί όποϊαι καταγρά
φονται είς μαγνητοταινίας, ών τό έγγpαφέν περιεχόμενον 
δημοσιεύεται κατόπιν ώς βιβλίον, δσον καί είς τά κείμενα, α
τινα εχει γράψει ίδιοχείpως, οΤον ποιήματα, βιβλία καί ση
μειώσεις είς τό ήμεpολόγιόν του. Λέγει, δτι ό άνθρωπος 
ύπάpχει, ϊνα εϋpr:i τό ύπέpτατον, τό θεμέλιον τών θεμελίων, 
τόν Θεόν, όλλως δέν εχει νόημα ή Ζωή, διότι, όνεu της κα
τανοήσεως τούτης, αϋτη εiναι δλως έπιφανειακή. 

Συνήθως ή άπάντησις τοCι Krishnamurti είς τά, ώς όνω, 
έpωτήματα άpχίζει περίπου ώς έξης: 'Ήτοι, δτι, ϊνα ό όνθpω
πος δuνηθ� νά πλησιάσr:� καί κατανοήσr:� τό περί ου πρόκει
ται θέμα, ό Νους δέον νά είναι ησuχος καί έλεύθεpος, ύπό 
τήν άνωτέpω πpοεκτεθεϊσαν εννοιαν, διότι, ώς έδίδασκε καί 
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ό Σωκράτης, προϋπόθεσις της γνώσεως είναι ή επίγνωσις 
της άγνοίας καί ή Ελευθερία έκ πίστεων, ίδεών, πεποιθrισεων. 
'Όταν, λοιπόν, ό Νοϋς είναι έλεύθερος καί ησυχος, έπιφαίνε
ται ή κατάστασις της άγάπης, τοϋ αίωνίου, τοϋ Άπροσμετρή
του, ή Ύπερτάτη πραγματικότης, ό Θεός. Δέν έχει σημασίαν 
πώς θά όνομάσωμεν τήν κατάστασιν ταύτην. Ή τοιαύτη κα
τάστασις τοϋ Νοϋ, ώς ελευθέρου καί ήσύχου, κατά τόν Kri
shnamurti, πιθανόν νά είναι, οδτος δέ νομίζει, δτι είναι, αύτή 
αϋτη ή Ύπερτάτη πραγματικότης καί έπομένως, Ί'σως νά μή 
ύπάρχr:� άνάγκη ερεύνης, άφοϋ ό τοιούτος Νοϋς είναι τό 
Αίώνιον, τό Θείον. Δηλαδή, κατά τόν Krishnamurti, ταυτίζε
ται ή έννοια τοϋ Θεοϋ μέ τό Αίώνιον, τήν 'Αγάπην, τό 'Ιερόν 
καί 'Άγιον, τό Άπροσμέτρητον, τήν Ύπερτάτην πραγματικό
τητα, τήν 'Αλήθειαν, τήν Ζωήν, τήν ένέργειαν, ας λέξεις χρη
σιμοποιεί εναλλάξ πρός ύποδήλωσιν Αύτοϋ - Θεοϋ. Ώς δι
δάσκει, ολοι έχομεν τό αΊ'σθημα, δτι ύπάρχει κάτι, πέρα της 
σκέψεως, ύπάρχουν δέ στιγμαί, καθ' ας λαμβάνομεν έμπει
ρίαν αύτης της καταστάσεως. 'Υπάρχει εν μυστήριον, μιά 
'Απόλυτος 'Ενέργεια, αύτοϋπάρχουσα, όνευ αίτίας. 'Υπάρχει 
κάτι τό 'Άγιον, δπερ δμως δέν είναι είς τάς λέξεις, τ' άγάλμα
τα, τά σύμβολα, ούδ' είναι δυνατόν νά γίνr:� άντικείμενον εκ
φράσεως ύπό τοϋ Νοϋ, ώς σκέψεως. Ό Θεός είναι κάτι τό 
άφάνταστον, είναι πέρα της ήμετέρας συνειδήσεως. Πάντως 
ύπάρχει ι 'Αλλά δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί Αύτοϋ, οϋτε 
νά προσδιορίσωμεν τήν φύσιν του, περιγράφοντες Αύτόν διά 
λέξεων η συμβόλων. 

'Ό,τι καί όν εΊ'πωμεν διά τόν Θεόν, θά είναι άνακριβές. 
Δέν δυνάμεθα νά εϋρωμεν τόν Θεόν. ούδέ δι' όργανώσεων, 
Θρησκειών, η φιλοσοφικών θεωριών. 'Έκαστος θά εϋρr:� τόν 
Θεόν δι' έαυτόν, εάν ό νοϋς είναι ησυχος, ώς προεξετέθη, η
τοι άνευ οίασδήποτε αύθεντίας. Πάντες δύνανται νά φθάσω
σιν είς τήν κατάστασιν_ ταύτην, εάν έχωσιν ένδιαφέρον. Πάν
τες. πλήν, ώς είκός, τών ήλιθίων. 

ΙΑ. Ή Θρησκεία 

Κατά τόν Krishnamurti, θρησκεία είναι εν βαθύ αΊ'σθημα 
καλωσύνης, ή άγάπη, ή πλήρης σιωπή τοϋ Νοϋ (Νοϋς ησυ
χος καί ελεύθερος). ή ζήτησις της 'Αληθείας, τοϋ Θεοϋ, τό 
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αϊσθημα συμπαθείας, ίερότητος, κατάστασις γαλήνης, καθ' 
ην ερχεται είς τό είναι Έκεινο, δπερ είναι πέρα έκείνου, τό 
όποιον προβάλλει ό Νους έκ του γνωστου, ητοι ό Θεός. Ή 
μεγαλυτέρα θρησκευτική έπανάστασις είναι έκείνη, καθ' ην ό 
Νους καθίσταται έλεύθερος των ψυχολογικών έπιδράσεων 
του «Έγώ» καί ησυχος. Ή τοιαύτη Θρησκεία εχει θεμελιώδη 
σημασίαν, διότι είναι πλέον άναγκαία καί αύτου ετι του όρ
του. 

Ώρισμέναι θρησκειαι ησκησαν πράγματι εύεργετικήν τι
να έπίδρασιν έν σχέσει πρός τήν διαμόρφωσιν των διαφό
ρων πολιτισμών, δμως_ ό όνθρωπος, ώς πρός τήν άληθη 
ύπόστασίν του, δέν ηλλαξε ριζικώς, άφου εϊμεθα όπληστοι, 
βίαιοι, έπιθετικοί, διεξάγομεν πολέμους, ώς έκτίθεται καί 
άνωτέρω. Αί θρησκειαι, κατά τόν Krisl1namurti, χωρίζουν 
τούς λαούς, διότι έκάστη τούτων δίδει fδίαν έρμηνείαν περί 
της φύσεως του Θεου καί των ίδ,ιοτήτων του, άναλόγως των 
πεποιθήσεων καί των έπιδιώξεων των ίδρυτών τούτων καί 
των διαδόχων των. Έντευθεν καί λόγtJ? της προσπαθείας, ην 
καταβάλλει έκάστη θρησκεία, ϊνα προσηλυτίσr:� τούς πιστούς 
των όλλων, δημιουργειται μισος μεταξύ των λαών, λόγtJ? καί 
της άμαθείας καί του φανατισμου τούτων. Ό Krishnamurti 
λέγει, δτι δλαι αί θρησκειαι καταδικάζουν καί άποπνίγουν τήν 
έπιθυμίαν, ένώ κατ' αύτόν, δέν πρέπει νά ύπάρχr:� καταπίεσις, 
άλλ' άρκει ό εχων έπιθυμίας νά ύποβάλλΙJ έαυτόν είς αύτο
γνωσίαν, περί της φύσεως αύτών, της έπιρροης τούτων έπ' 
αύτου καί των συνεπειών. Ή Θρησκεία είναι ώργανωμένη 
πίστις, iiτις δέν είναι όλλο, παρά έπιθυμία νά εΊναι τις άσφα
λής. Ή πίστις εΊναι άποτέλεσμα της διαμορφώσεως έκάστου, 
ή κορύφωσις του φόβου. Ό πιστεύων παύει νά έρευνς�, πα
ραμένει δέ διαρκώς έντός του περιεχομένου της πίστεώς 
του. Ή πίστις έμφανίζει Θεόν άνάλογον του περιεχομένου 
της. 'Άρα ή θρησκεία εΊναι μορφή ψυχολογικης φυγης. Ό πι
στεύων είς τόν Θεόν ούδέποτε θά τόν εϋpΙJ, άφου άπλώς θά 
ΕΧΙJ έκάστοτε τοιαύτην, ητοι πίστην καί ούχί κατανόησιν, 
γνώσιν. Αί θρησκειαι δημιουργουνται συνεπείι;� της σκληρό
τητας ημών καί της έν γένει κακότητας. 'Όλοι αί θρησκειαι 
προκαλουν αύτούπνωσιν είς τούς πιστούς, διά της μουσικης, 
των ϋμνων, oiov Mantras καί όλλων μέσων. 
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1 Β. Ό Θάνατος 

Δέν ύπάρχΕι τίποπ διαρκές έν ήμϊν. Έκ τοϋ λόγου τού
του ό Νοϋς, ώς σκέψις, συνΕΠΕί9 καί τοϋ φόβου έκ της άνα
σφαλΕίας, δημιουργΕΪ κάτι μόνιμον, διαρκές, οΤον τό «Έγώ», 
τήν ψυχήν, ώς άθάνατον, ώς καταφύγιον. Μόνον ή Ζωή Εiναι 
μόνιμος, αίώνιος. Ή Ζωή καί ό θάνατος ταυτίζονται. Ή Ζωή 
πΕριέχΕι καί τόν θάνατον, δστις άπλώς Εiναι μία διαδικασία 
έν αύτιj. Ή Ζωή Εiναι γέννησις, θάνατος. Δέν κατέστη δυνα
τόν νά έχη ό όνθρωπος μίαν άπάντησιν ίκανοποιητικήν, ητις 

!, 
• " 

θ' άνακουφίζΙJ αύτόν ψυχολογικώς, έν σχέσΕι πρός τό διαρ-
κώς προβαλλόμΕνο ύπ' αύτοϋ έρώτημα, πφί τοϋ θανάτου. 
Ή 'Ανατολή ΕύρίσκΕι τοιαύτην ίκανοποίησιν Εiς τήν μπΕν
σάρκωσιν, ό δέ Χριστιανισμός Εiς τήν θΕωρίαν της άναστά
σΕως. Ό Krishnamurti λέγΕι καί τό έξης γριφώδΕς: (Com
mentaries of living) δτι «ή Ζωή συνΕχίζπαι άπό της γΕννή
σΕως μέχρι τοϋ Θανάτου καί πιθανώς καί πέρα τούτου». 
«And perhaps beyond». 

ΙΓ. Παιδεία 

Ό έκπαιδΕυτικός, κατά τόν Krishnamurti, άσκΕΪ τό ΕύγΕ
νέσπρον τών έπαγγΕλμάτων. Τό ίσχϋον έκπαιδΕυτικόν σύ
στημα Εiναι έσφαλμένον, διότι, άποβλέπΕι Εiς τό τί πρέπΕι νά 
σκέπτηται ό έκπαιδΕυόμΕνος, ένψ δέον ν' άσχοληται μέ τό 
πώς δέον ο6τος νά σκέπτηται. Έπί πλέον, τό έκπαιδΕυτικόν 
τοϋτο σύστημα προκαλΕΪ φόβον καί άνταγωνισμόν μπαξύ 
τών μαθητών, διά της συγκρίσΕως τοϋ ένός πρός τόν όλλον 
καί διά της μΕθόδου τών τιμωριών, άμοιβών. Οϋτω δμως ό 
μαθητής άναγκάζπαι νά πΕιθαρχήσr:� διά της συμμορφώσΕώς 
του πρός τό σύστημα καί έκ τών λόγων τούτων ό Νοϋς συρ
ρικνοϋται, πΕριορίζπαι. Κατ' αύτόν, σκοπός της παιδΕίας 
πρέπΕι νά Εiναι ή άφύπνισις της Εύαισθησίας καί νοημοσύνης 
τοϋ μαθητού, ή έλΕυθΕρία τοϋ Νοϋ, ωσπ ο6τος ν' άνακαλύ
ΨΙJ, όνΕυ φόβου, τήν φυσικήν του κλίσιν καί νά ΕϋpΙJ τόν 
0Εόν. Αί πολλοί, έξ όλλου, γνώσΕις φέρουν θλϊψιν, μΕλαγχο
λίαν καί άθλιότητα, άφοϋ τούτος δύναται ό μαθητής νά έχΙJ 
έκ τών έγκυκλοπαιδικών λΕξικών, δταν παρίσταται άνάγκη. 
ΣυνΕπώς, Εiς τό σημΕΪον τοϋτο, ύφίσταται συμφωνία μπαξύ 
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Πλάτωνος, 'Ηρακλείτου καί Krisl1namurti. Έάν ό μαθητής 
κατανοήσr:�, διά της παιδείας, τήν φuσικήν του κλίσιν, θά εϋ
ΡfJ συγχρόνως καί τό ενδιαφέρον διά τήν Ζωήν. Καί κατά 
τόν Έκκλησιοστήν «Εν πολλ� σοφί9 εΤναι πολλή λύπη· καί δ
στ1ς προσθέτει γνώσιν, προσθέτει πόνον» (Α. 1 8). Ό Krish
namurti άποδίδε, μεγάλην σημασίαν είς τήν παιδείαν, άσχο
λειται δέ μέ τό θέμα τούτο σχεδόν είς δλα τά έργα του, 
ίδιαιτέρως δέ είς τά βιβλία του α) Life Ahead β) This Matter 
of culture γ) 011 education δ) Education and Significance of 
life καί ε) Biginning of Learning. 

ΙΔ. Αύτοκτονία 

Αύτοκτονει τις διότι δέν εύρίσκει νόημα εlς τήν Ζωήν. Ή αίτία 
αϋτη ίσχύει διά τάς πλείστος τών περιπτώσεων. Ό αύτοκτονών έκ 
τοιούτου λόγου δέν έχρησιμοποίησε τήν νοημοσύνην του, ϊνα 
καταλήξ,:� είς τό διάβημα της αύrοκαταστροφης. 'Εάν έχρησιμο
ποίει τήν νοημοσύνην, ένδεχομένως v· άντιμετώπιζε μετά συνέ
σεως τάς δυσχερείας. Έν σχέσει μέ τήν εύθανασίαν έπί σοβαρών 
άσθενειών έnωδύνων, έχει τήν γνώμην, οτι, έπειδή ούδείς δύνα
ται νά άποκλείσ,:� τήν άνακούφισιν του άσθενους η καί τήν θερα
πείαν του, πρέπει νά μή έnιχειρηται αϋτη (εύθανασία) ύπό τρίτων, 
ητοι καί ίατρών. Έν πάσ,:� περιπτώσει, είς έκάστην περίπτωσιν, ή 
νοημοσύνη θά διευκολύν,:� τήν τοιαύτην λύσιν. Βλπ. α) όμιλίαν του 
πρός 'Αμερικανούς φοιτητάς 1968 σ. 48 β) The only revolution σ. 
119 γ) Όμιλίαν τους είς Saanen 1968 σ. 159 και δ) The Urgency 
of Ctiange σ. 67. 

ΙΕ. Νόμος. 'Ελευθερία 

Λέγει ό Krishπamurti οτι εiναι άναγκαία ή αύθεντία του νόμου 
καί του όργάνου της τάξεως (άστυφύλακος), διότι όλλως, θά έπι
κρατήσ,:� έν τ� κοινωνίςι άναρχία καί έπομένως ή 'Ελευθερία του 
όνθρώπου θά εiναι όνύπαρκτος. Είναι δέ όνάγκη νά εiναι ό όν
θρωπος όπολύτως έλεύθερος, ώς εlκός, έντός τών όρίων του νό
μου, ϊνα έρευν� τά πάντα. Ό Νόμος δέον νά διασφαλίζ,:� τήν έλευ
θερίαν ταύτην, διότι ή πολιτεία ύφίσταται, ϊνα βοηθηθ� ό πολίτης 
διά τήν πνευματικήν του όνόπτυξιν. Εiναι δέ ή πολιτεία ή εξωτερί
κευσις του έσωτερικου κόσμου τών πολιτών, ή έκφρασίς των. 'Ά
ρα ή πολιτεία εiναι συλλογική βούλησις καί πραγματοποίησις τού
της. 
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ΙΣΤ. Κακόν 

Ο Krishnarηurti διερωτάταr περί τού έάν ύπάp�ΙJ Κακόν καί δή 
άπόλυτον τοιούτο. Κατ· αύτόν ή τάξrς, ή άρετή, ή συμπάθεrα, ή 
άγάπη, ή καλωσύνη (Goodness), εΤναr τό αύτό πράγμα. Διαrσθάνε
ταί τις, ώς λέγει, δτι ύπάρχεr άπόλυτον Καλόν, άπόλυτος καλωσύ
νη, ητις, ώς καί ή άγάπη, ούδεμίαν σχέσιν, εχουν μέ τήν σκέψιν. 
Ή άπόλυτος καλωσύνη συμπίπτεr πρός τήν έννοrαν τού Θεού. Δέν 
δύναμαr νά λέγω, δτι θέλω νά πράξω τό καλόν, διότι rϊ εiμαr τώρα 
καλός, δτε δέν ύπάρχεr «Έγώ», rϊ δέν είμαι. 'Άρα τό Κακόν είναι 
έκτροπή (Deviation) έκ τού Καλού. Τό Κακόν προέρχεται έκ τού 
ζ�ώδους έν ήμίν στοιχείου. Εϊμεθα ζώα έξειλrγμένα. 'Όταν, λοr
πόν. διό της συμπερrφοράς ήμών, άπομακρυνώμεθα έκ της καλω
σύνης (Goodness), είσερχόμεθα είς τόν χώραν τού λεγομένου Κα
κού. Συνεπώς τό Κακόν δέν εΤναr κάτι τό άπόλυτον, ώς ή καλωσύ
νη, τό Καλόν, άλλ' ώς έλέχθΙJ, όπλη παρέκκλισrς (Deviation) έκ 
τούτου (Καλού). Περαrτέρω ρητέ.ον, δτι έγένετο προσωποποίησις 
του λεγομένου Κακού, ώς Δrαβόλου, Σατανά, ύπό τήν έννοιαν, bτι

ουτος, έχει δύναμιν ϊσην σχεδόν πρός έκείνην τού 'Απολύτου Κα
λού, ητοι τού Θεου. Ό Νους, ώς «'Εγώ», ύπό τήν είδικωτέραν 
μορφήν της σκέψεως, είναι τό κέντρον τού Κακού, ή έκ τούτου δέ 
άπομάκρυνσrς φέρεr ήμάς πρός τό Καλόν, τήν άρετήν, τήν 
εύταξίαν. Έφ' δσον δέν κατανοώ τό «Έγώ», δέν άλλάζω ώς πρός 
τόν έσωτερικό1 μου κόσμον, άλλά συντελώ είς τήν έπέκτασιν της 
όταξίας, συγχύσεως, τού Κακού. Έόν, λοιπόν, κατανοήσωμεν τήν 
φύσιν του Νού, ώς «Έγώ», ώς καί τόν τρόπον της λεrτουργίας 
του, τότε, ώς έκτίθεται καί όλλαχού, ουτος (Νούς) καθίσταται ησυ
χος καί έπrφαίνεται, όνευ τrνος προσπαθείας, ή κατάστασrς άγά
πης, είς ην τό Κακόν είναι άδιανόητον.'Αντιθέτως, κατά τόν Πλά
τωνα, δέον νά καταβληθ� ύπό του άνθρώπου, μεγάλη προσπά
θεια, ϊνα γίνr:� καλός, ένάρετος (Πλάτ. Πολιτεία 608b καί Θεαίτ. ά
ριθ. 176a,b). 'Αλλά τήν προσπάθειαν κάμνει τό «Έγώ». 'Άρα περr
σώζεται τό «Έγώ», ώς σκέψις, δπερ δμως, ώς εϊρηταr, εΤναr ή αί
τία τού Κακού. Ή άφαίρεσις της Ζωης ένός άνθρώπου είναι Κα
κόν. Κατά τόν Krishnamurti, είναι έπίσης Κακόν καί ή άφαίρεσις 
τr'iς ζωης παντός έμβίου. 'Όταν κόπτω εν δένδρον, ΙΞν φυτόν, ΙΞν 
όνθος, εν λάχανον, είναι όμοίως Κακόν, διότr πρόκειταr περί άφαι
ρέσεως Ζωης. 'Επειδή δμως πρέπει νά ζήσωμεν, δέον v· άφαrρώ
μεν τήν Ζωήν φυτών, διότι ταύτα έχουν περιωρισμένην σuνειδη
τότητο. Είς τόν τεχνολογικόν τομέα έχει σημειωθη άξrόλογος, 
πράγματι, πρόοδος. · Η φύσις δμως τού άνθρώπου, ή βοθυτάτη 
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ιούτοu ύπόστασις, ή ψυχή, ύnό τήν προεκτεθεΤσαv εvvoιav, παρέ
μεινε σχεδόν όνολλοίwτος, όφου έξακολοuθουμεv vό εϊμεθο έπι
Gετικοί, βίcιιοι, οπληστοι, φθονεροί, σκληροί, κτηνώδεις, διότι φέ
ρομεv έv 11μΤv είσέτι τός ίδιότητος ζιίJοu, έξ ου προερχόμεθο 'Ας 
ένΟuμηθϊ,ψεv μόνον τό φοβερό έγκλήμcηο των Χιτλ ρικώv Διό 
τιiς σuvεχους bμwς άπογuμνώσεwς του «Έγώ», έκ των σuvιστώv 
, ων αύτό στοιχείων, δι' ούτογvwσίας κοί διολογισμου, δυνάμεθα 
VCI ποραμέvwμεv Εiς τόv χωροv του Κολου, της Άγc'ιπης. 

Ε1νcιι, λοιπόν. έσφαλμένη 11 διc'ικρισις μεταξύ Καλου-Κακου. ΕΊ 
ναι μόνον έκεϊvο, bπερ εΊvcιι (Wl1at is), καθ' ι'Ξκάστηv στιγμιiν. Του 
το οέv εχει τι τό όντίθποv πρός ι'Ξοuτό. Ε1νcιι αύτό, bπερ «εΊvcιι», 
τουτο bμwς δέv ύnιiρξε ποτέ αλλοπ, οϋτε θcΊ ύnc'ιpξiJ, λόγυ? της 
όενc'ιοu ροιiς των nc'ιvτwv. 'Επομένως τουτο ε1να1 νέον. [iς τό ση
μ ϊοv τουτο, ή διδασκαλία εΊvαι όμοία μέ έκείvηv τnυ 'Ηρακλείτου 
«δiς έni τόv αύτόv ποταμόν, ούκ αν έμβαίης ... διότι ποτομοϊσι του
σιν cιύτοϊσιv έμβαίνοuσιv, ετερα καi ετερα ϋδατα έπιρρεΤ». 

'Ίνα προέλθwμεv είς τriv σuγγραφιiv του παρόντος, έμελπή
σcιμεv καί σuνεβοuλεύθημεv τc'ι κατωτέρω, έv ύποσημειώσει, μvη
μοvεuόμεvα έργο του Krisl1πa1ηurti: 

1. Εiς τc'ι πόοιn του Διδcισκc'ιλοu
'Εγράφη ύnό του Kιisl1πamurti, bτε ιiτο ηλικίας δεκατριών
έτώv.

2 Τό Βασίλειον της εύδαιμοvίας 
3 Ή Πηγιi της Σοφίας καί ποιος φέρει τιiv άλιiθειαv 
4. 'Ομιλίας του ( 1930, 1931, 1932, 1933), περιεχομέvας εiς τό

περιοδικόν «Δελτίον 'Αστέρος»
5. Self Preρaratioπ
6. Tl1e i111n1ortal frienc! (ποίησις)
7. · Η 'Ατραπός

'Ομιλίες του 

1. Califorπia 1952

2. Madras 1953

3. Califorπia 1953

4. lndia-Baπaras 1953

5. lπdia-Boιηbay 1954

6. An1erica
7. lπdia, Madras, Banaras, Bombay 1954, 1955

8. Aιηerica-Califorπia 1955

9. Euroρe-Aιηsterdam-Loπdon 1955

1 Ο. lπdia-Baπaras κ.λ.n. 1955-1956

11. Euroρe-Atl1eπs κ.λ.n. 1956
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12. lndia-Bombay 1956, 1957
13. Ceylan 195 7
14. lndia-Pooma κ.λ.π. 1958
1 5. lndia-Bombay κ.λ.π. 1960
16. lndia-Madras κ.λ.π. 1959
17. Europe-London κ.λ.π. 1961
18. lndia-Madras κ.λ.π. 1961
19. lndia-Varanashi κ.λ.π. 1962
20. Europe-London κ.λ.π. 1 962
21. lndia-Varanashi κ.λ.π. 1963
22. Europe-Saanen 1963
23. lndia-Madras κ.λ.π. 1964
24. Europe-Saaπen 1964
25. Europe-London 1965
26. lπdia-Madras κ.λ.π. 1965
27. Europe-Paris 1965
28. lπdia-Madras 1966
29. Europe-Rome 1966
30. New-York 1966
31. Europe-London 1 966
32. California 1964
33. Talks and dialogues

ο) Saanen 1 967
β) Paris κ.λ.π. 1967, 1968
γ) lndia 1970, 1971
δ) Australia 1970
ε) Rome κ.λ.π. 1968
στ) Brockwood 1969

'Ομοίως 

1985 

1. Bulletiπes of the Krishnamurti Foundation Τεύχη 1 ον-30ον

Βιβλία 

2. On education
3. Commentaries on living· τόμοι τρεις
4. The First and Last Freedom
5. Life Ahead
6. Education and Significance of Life
7. The Freedom of the Known
8. Tt1is Matter of Culture
9. The 0nly Revolution

1 Ο. The Urgency of Change 
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1 1 . Beyond Violence 
12. The lmpossible Ouestion
13. Biginning of Learning
14. TIΊe Awakening of lntelligence
15. Tlle Light of the Eagle
16. The Years of awakening
17. (Βιογραφία τού Krishnamurti, ύπό της Mary Lutyens) Truth

and Actuality
18. TIΊe Wholeness of life
19. Krishnamurti's Notebook
20. Krishnamurti's journal
21. Exploration into lnsight 

'Ωσαύτως έμελετήσαμεν καί συνεβουλεύθημεν καί τά βιβλία 
τών κατωτέρων μνημονευομένων συγγραφέων: 1. Stuart Holroyd 
«TIΊe Ouest of the quiet miπd)) The philosophy of Krishnamurti
Έv αύτ½J έκτίθησιν ό συγγραφεύς, δσα άφορώσι τόν βίον τού Kri
sllπarηurti, κατά τήν νεότητα, δτε εύρίσκετο ύπό τήν έπιρροήν καί 
τι1ν προστασίαν της θεοσοφικης 'Εταιρίας, ητις καί έμερίμνησε δι' 
αύτόν περί τών σπουδών του έν Άγγλί9 καί άλλαχοϋ. 'Επίσης έν 
τ½J βιβλί½! γίνεται λεπτομερι1ς καί είς βάθος άνάπτυξις της δλης δι
δασκαλίας τού Krishnamurti, ητοι καί περί τών θεμάτων, οτινα 
άποτελοϋσιν άντικείμενα έρεύνης ύφ' ήμών, κατά τά προεκτεθέν
τα, ίδιαιτέρως δέ περί τοϋ «Έγώ)) , ή περί τού όποίου άνάλυσις, 
άποτελεί, δι' αύτόν, τό πλέον ούσιώδες καί κορυφαίον άντικείμε

νον. Ό συγγραφεύς άσχολείται όμοίως καί περί της ψυχαναλύ
σεως, κατά τήν θεωρίαν τοϋ Freud, έν συσχετίσει πρός τήν διδα
σκαλίcιν τοϋ Krishπamurti, περί αύτογνωσίας καί διαλογισμού. 2. 
Robert Powell, «Ζeπ and reality)). Ό συγγραφεύς προβαίνει εiς λε
πτολόγον διερεύνησιν καί άνάπτυξιν της διδασκαλίας της θεω
ρίας-θρησκείας τού Zen. Παραλλήλως καί έν συγκρίσει πρός έκεί
νην τοϋ KrislΊπamurti, εύρίσκει δέ όμοιότητα μεταξύ των. Κατά 
την γνώμην ήμών, δέν ύφίσταται τοιαύτη όμοιότης, διότι σχεδόν 
όλόκληρος ή διδασκαλία τοϋ Krishnamurti, έχει ώς βάσιν τήν 
έλευθερίαν τοϋ Νοϋ, συνεπεία κατανοήσεως τοϋ «Έγώ)) . Ό δέ 
KrislΊπamurti έχει εϊπει περί της διδασκαλίας τούτης (Ζeπ), δτι αϋ
τη άποτελεί άπλώς μίαν μέθοδον διά τήν έπίτευξιν ήρεμίας τού 
Νού, έτι δ' οτι, πάσα μεθόδευσις, διά τήν πειθάρχησιν τούτου 
(Νού), περιορίζει τήν έλευθερίαν του, διότι συντελεί εiς τήν δια
μόρφωσίν του (Conditioπing). 3. Αππe Bancroft. (Twentieth cent
ury rηystics and sages)). Αϋτη, εiς τό διαληφθέν βιβλίον της, έκτός 
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αλλων άναπτύσσει τάς άπόψεις του Krishnamurti, διά τά, ώς όνω, 
θέματα, περισσότερον ομως ένδιατρίβει είς τήν διδασκαλίαν του, 
διά τόν Νουν, τό «Έγώ», τήν διαμόρφωσιν, τόν διαλογισμόν καί 
τόν Θάνατον. 4. Alan Watts «Memoires». Κατά τόν συγγραφέα 
τουτον, ό Krishnamurti κατηγορήθη ώς άναρχικός, ο�τος ομως έκ
φράζεται περί αύτου, μέ βαθείαν έκτίμησιν, κατά δέ τήν γνώμην 
του, τά βιβλία του (Krishnamurti) άναφέρονται είς θεμελιώδη προ
βλήματα της πνευματικης Ζωης καί ίδιαιτέρως είς έκείνα περί του 
«Έγώ» καί του έγωϊσμου. Είς μίαν συζήτησιν, ην εiχεν ό Alan 
Watts, μετά του Krisf1namurti, περί του «Έγώ», ό δεύτερος εiπεν 
είς αύτόν «Πρέπει νά κατανοήσητε, οτι δέν ύπάρχει τίποτε, τίποτε, 
τίποτε, άπολύτως τίποτε, τό όποίον δύνασθε νά κάμητε, Ίνα βελ
τιωθητε, νά μεταμορφωθητε, νά γίνητε καλύτεροςΙ Έάν κατανοή
σητε τουτο πλήρως, θά διαπιστώσητε, οτι «Oue l'entite toi, N'exi
stepas» ι (οτι δέν ύπάρχει ή όντότης, ην όνομάζομεν Σύ-Έγώ). Καί 
έκ της ύποδείξεως τούτης, προκύπτει σαφώς, οτι τό πρόβλημα πε
ρί του «Έγώ» είναι διά τόν Krishnamurti τό πλέον άξιόλογον, διά 
τόν έπιθυμουντα νά βιώσr;� πνευματικώς. Ώς προκύπτει έξ ολwν 
των βιβλίων του Alan Watty τά πλείστα των όποίων μνημονεύον
ται άνωτέρω είς τήν βιβλιογραφίαν περί του Ίνδουϊσμου, ο�τος 
προσδιορίζει τό «Έγώ» καί ο.τι είναι συναφές πρός αύτό, συμφώ
νως πρός τήν διδασκαλίαν του Krishnamurti, ατε κατανοήσας ταύ
την. Ό ϊδιος συνομολογεί, οτι τό, έκ των βιβλίων του, «La sagesse 
de lϊnsecurite», έγραψεν ύπό τήν έπίδρασιν της διαληφθείσης δι
δασκαλίας, οπt:ρ, όλλως τε, γίνεται κατανοητόν, ύπό του άναγι
γνώσκοντος τουτο καί έχοντος έποπτείαν τούτης. Τό, ώς όνω, βι
βλίον του Alan Watts «Memoires» είναι άξιόλογον καί διότι έν αύ
τ� έμφανίζονται δλοι σχεδόν ol σύγχρονοί του διάσημοι συγγρα
φείς καί διδάσκαλοι, έκθέτοντες έν συντομί9 τάς άπόψεις των έν 
σχέσει μέ τόν Ίνδουϊσμόν, τόν Βουδδισμόν, τήν Θεοσοφίαν, τόν 
Χριστιανισμόν, τόν Ταοϊσμόν κ.λ.π. καί 5. τό βιβλίον περί της 
«'Αγάπης» ('Εκδόσεις Μπουκουμάνη)· Άθηναι, είς ο παρατίθενται 
άποσπάσματα έκ των έργων του Krishnamurti, περί τούτης, έπιλε
γέντα καί μεταφρασθέντα ύπό του Εύαγγέλου Γραμμένου έν 
παραβολ� πρός συναφη κείμενα των 'Άντλερ, Μαρκουζε, Φρόμ. 
Γενικώς, δέον νά λεχθ�, οτι ή διαδασκαλία του Krishnamurti δέν 
είναι δυνατόν νά συγκριθ� μέ φιλοσοφικός η όλλας θεωρίας, διό
τι, έκτός όλλων λόγων, στηρίζεται είς ίδίαν του έμπειρίαν. Δέν 
πρόκειται, δηλαδή, περί διανοητικεύσεως. Τό ϊδιον, ώς φρονουμεν, 
συμβαίνει μέ τήν διδασκαλίαν του 'Ηρακλείτου, ώς πρός τήν 
Ζωήν, τάς μορφάς, ύφ' ας αϋτη έκδηλουται καί τά φαινόμενα της 
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γεννήσεως καί τού θανάτου. Έξ 6λλου, τό δτι τά περί τού «Έγώ», 
της δομης-συνθέσεως-τούτου καί τού τρόπου της λειτουργίας τού 
Νού, ώς «Έγώ», εχουσιv ώς προεξετέθη, κατά τήν ήμετέραν γνώ
μην, δέν είναι δυνατόν νά τεθ� ύnό όμφιβολίαν, διότι καί ό άνα
γνώστης, έόν ΕΧΙ} ένδιuφέρον, δύναται νό κατανοήσl} τούτο έξ' 
iδίας του έμnειρίας. Έν όψει τών nροεκτεθέντων, φροvούμεν, δτι 
δέον νά μελετ9 τις βιβλία τού Krisl1nan1urti, διότι, έκτός 6λλων 
ώφελημάτων, ι':iτιvα όnοκομίζει ό άναγνώστης. ουτος έrιί πλέον 
βοηθεΊται, ώς nρός τr1v όνάπτυξιν της εύαισθησίας του καί τήν 
cΊφύπνισιν τrϊς νοημοσύνης του. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΠΕΛΑ 

Δελφοί 

Στης Κασταλίας νά λουσθε"iς 

τό κρυσταλλένια τά νερά, 

τόν ίερό τό χώρο τών Δελφών 

πρίν νά πατήσεις. 

Κι άγνός 

μέ τ' "Απολλώνιο Φώς νά τυλιχτε"iς 

πού γη καί Ούρανό έvώνει 

σάν λώρος φωτεινός, 

τόν Ούραvό άνοιχτό γιά v· cΊτενίσεις 

στά Θε"iα Μυστικά νά μυηθε"iς 

κι άnό τό ϊδιο τό Θεό νά κc,ιvωνήσεις. 

Καί στέμμα σου 

τό Δελφικό τό μήνυμα 
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«Γνώθι σσύτόν, Θεός εi» 

πού θέ νά πει 

τόν λυτρωμό τόν έχεις μέσα σου, 

άφου τή θέλησή σου κάνεις τόξο 

κσί σάν τόν Πύθιο 'Απόλλωνα 

τόν δράκοντα σκοτώνεις. 

Σάν τό δελφίνι τότε λεύτερος 

θά ξεπηδας άπ' τόν ύδάτινο τό χώρο, 

τό Πνευμσ του Θεου θά συνσντας 

πού άπ' τήν άρχή του Κόσμου 

«έπεφέρετο έπάνω του ϋδστος». 

Θέ νόσοι τότε σύτόφωτος 

ύπέρλσμπρος μαγνήτης, Θεϊος 

κσί σέ δποισν άκρη γης βρεθεϊς 

νέοι θά ξεπροβάλλουνε Δελφοί. 

Τότε ή Γη 

άπό Δελφίνια κσί Δελφούς θάχει γεμίσει 

κσί τυλιγμένη στ· 'Απολλώνιο Φώς 

τί, Φώς του 'Ήλιου της Δικαιοσύνης 

στά σύμπαντα θέ νά άκτινοβολεϊ. 

Στή λάμψη Του 

τά σύνορα θά γκρεμιστουν 

τά χρώματα θά ένωθουν 

θ' άδελφωθουν οί άνθρωποι 

γιατί δλη ή Γη 

«ΔΕΛΦΟΙ» θέ νάχει γίνει. 

1985 
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Ρωμύλος Κ. Βαμβακόπουλος 

Ό Μωάμεθ καί τό Ίσλάμ 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Πάρα πολλά γράφτηκαν γι6 τό «Ί σ λ ά μ» σέ ξένες γλώσσες. 
Δυστυχώς ή έλληνική βιβλιογραφία εiναι πενιχρή, παρά τό γεγονός 
οτι cιπό τήν έμφάνισή του .μέχρι καί σήμερα, βρισκόμεθα σέ σuνε
χrϊ καί πολύ στενιi έπαφή μέ τούς πιστούς του Ίσλαμισμου. Εiνοι 
δέ χαρακτηριστικό οτι 11 Θείο Πρόνοια, ή όποίο έπιτρέπει τήν πα
ράλληλη πρός τόν Χριστιανισμό συνύπαρξη του Μωομεθανισμου, 
του Βοuδδισμου, του Ίοuδοϊσμου, του Ίνδοϊσμου κλπ., συνέδεσε 
μέ τό Μωαμεθανισμό περισσότερο τόν έλληνισμό άπό κάθε 6λλη 
θρησκεία. 

Ώς πρός τriv έλλειψιν πληροφορήσεως, cιύτή όφείλετοι ίΌως 
στό οτι, ό πολύς κόσμος νομίζει οτι δέν έχει όνάγκη νά μόθη γιό 
τό Μωαμεθανισμό, γιά τό περιεχόμενο της θρησκευτικής διδασκα
λίας του, των φιλοσοφικών του όπόψεων (ίδία έκείνων πού όψο
ρουν τήν μυστικιστική του πλευρά). 

Μέ τήν περιορισμένη ίκcινότητα πού διαθέτω, θό προσπαθή
σω νά δώσω σέ: δύο μέρη μία είκόνο του Μωάμεθ ώς ίδρuτου 
θρησκείας, κοί νό έξηγriσω, κατά κάποιον τρόπο, τό έργο του, τή 
διδασκαλία του καί τri θέση πού παίρνει τό « Ί σ λ ό μ» μέσα στήν 
ίστορίο, στό πλαίσιο των πέντε μεγάλων θρησκειών της Γης. 

Μέρος Πρώτον: 

Ό Μωάμεθ (Ή 'Ιστορία καί τό 'Έργο του) 

Ό 'Ισλαμισμός εiνοι ή πιό νέα όπό τίς μεγάλες Θρησκείες του 
κόσμου καί μιά όπό τίς τρείς μονοθεϊστικές. 'Αριθμεί περί τό 280 
έκοτομ. πιστούς, ητοι τό 14% περίπου του σuνόλοu των κατοίκων 
τiΊς γης. 

Μιά παραβολή σέ όριθμούς πιστών μέ τίς 6λλες μεγάλες 

θρησκείες μας δίνει τά έξης ποσοστά 

Χριστιανοί (ολο τά δόγματα καί αίρέσεις) Περ. 3 5% 
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Βοuδδισταί καί Οίκοuμενισταί περ. 28% 
Ίνδοϊσταί περ. 1 4%

Μωαμεθανοί περ. 14%

Ίοuδα'ίοι περ. 1 % 
Διάφοροι καί Πρωτόγονοι περ. 8% 

1985 

Ό 'Ισλαμισμός πού εiναι μιά θρησκεία άποκαλύψεων, δπως ό 
Χριστιανισμός καί ό 'Ιουδαϊσμός, μοιράζπαι μαζύ τους τό 50% 
τοΟ πληθυσμοΟ τοΟ κόσμου μας. 

'Ιδρυτής τοΟ ΊσλαμισμοΟ (ώς γνωστόν) εiναι ό Μωάμεθ (ό

((δοξασμένος))). Κατά τόν μΟθον δέ των εύσεβων ή γέννη
σις τοΟ Μωάμεθ, οπως καί έκείνη τοΟ ΧριστοΟ καί τοΟ 
Βούδδα έχει τήν προϊστορία της. Ό Baker τήν συνοψίζει 
ώς έξης: 

«Ό Θεός μέσα στό πλαίσιο τοΟ μεγαλΕπίβολοu σχεδίου του γιά 
τήν σωτηρία, δημιούργησε τό φως τοΟ Προφήτη πού πέρασε πολ
λές γεννιές πρίν έκδηλωθη στό πειό λαμπρό βλαστάρι, της πειό 
λαμπρής οίκογενείας, τοΟ πρώτου λαοΟ της γης, στό κέντρο τοΟ 
κύσμοu, τιi Μέκκα. 
»Οί πρόδρομοι τοΟ Προφήτη προποίμασαν μέ τά σuγγράματά
τους τό μεγάλο γεγονός καί ή γέννησή του άνηγγέλθη μέ θαύμα
τα.
»·Άγγελοι έβγαλαν άπό τήν καρδιά τοΟ παιδιοΟ κάθε κακό. 'Όπως
ολοι οί Προφηπς, καί αύτός έπρεπε νά γνωρίση μικρός τήν πίκρα
της ζωής. 'Έ,, ινε βοσκός, έπειτα έμπορος καί ή εύλογία τοΟ ΘωΟ 
τόν συνόδευε σ· δλες του τίς πράξεις, σ· ολα του τά ταξείδια, onou 
ολοι οί φωτισμένοι, καθώς καί οί Έβραιοι καί οί Χριστιανοί τόν τί
μησαν σάν τόν Προφήτη πού περίμεναν. 
»'Όταν έγινε 40 έτων, τοΟ παρουσιάσθηκε ό Θεός ύπό τήν μορφή
τοΟ όγγέλοu Γαβριήλ, ό όποιος ζήτησε άπό τόν Προφήτη (πού δέν
ι'jξερε οϋπ άνάγνωση, οϋπ γραφή) v· άηαγγείλη πέντε στίχους
γραμμένους πάνω σέ μπάξι, πού ό Μωάμεθ μπόρεσε ώς έκ θαύ
ματος νά διαβάση. Έξ ου καί ή λέξις ΑΛ ΚΟΥΡΑΝ (Τό 'Ανάγνω
σμα).
»·Ετσι ό Μωάμεθ όνέλαβε τήν άποστολή γιά τήν όποία τόν προώ
ριζε ό Θεός, όποστολή πού κατέληξε σέ μιά μεγάλη θρησκευτική
νίκη καί μέ τιi βοήθεια. των nvc:uι 1 rτ,,,_, ~· ::;:;ρσvοJ σέ μiC πολ,ϊΊκ,·,
νίκη.
»Θεράπευσε όρρώστοuς, έκανε θαύματα μέ τροφές, άνάστησε νε
κρούς, πράγμα πού έκανε καί γιά τούς γονεις του, πού πέθαναν εί
δωλολάτρες. Τούς άνέστησε γιά λίγο, κάνοντάς τους νά πιστέψουν
στόν Ίσλαμ:,::;μό κι' έτσι νά πόνε κι' αύτοί στόν Παράδεισο.
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)>'Ολόκληρο τό Ίσλόμ είναι έργο δικό του. Ποτέ δέ, δέν προφέρε 
τοι τό όνομcι του χωρίς τr1 σuνοδείcι cιύτης της εύλογiuς: Μωcιμεθ 
ό εύγεν11ς. ό rιγcιθός, ό όλόθητος Άπεοτcιλμένος του Θεοu, ό ού
ρcινιος μεοολcιβητ11ς. ό όπcιρόμιλλος Θοuμcιτοuργός». 

Ή είκόνcι του ίστορικοu Μωcιμεθ διcιφέρει βασικό cΊπ' cιύτr1 
πού χάραξε ό μuθος. Ό Μωcιμεθ όνιΊκε οτ11ν ένδοξο φuλ11 τών 
Κορεϊσιτών κcιί γι· cιύτό Θεωροuοε τόν έcιuτό του ιίJς όπόγονο του 
Ίομcιι1λ. γιου του Άβρcιcιμ κοί τιlς 'Αγcιρ. Γενν11Θηκε τό 570 μ.Χ. 
στ11 Μέκκα κι έχrισε τούς γονεϊς του οτcιν 11τcιν cικόμη μικρός. Τόν 
uίοθέτησε ό πcιπποuς του κι· οταν αύτός πέθανε τόν όνέλαβε ό 
Θεϊος του Άμπου Ταλέμπ, πού 11τcιν φύλcικcις του vaou τιlς 
ΚΑΑ'ΒΑ στ11 Μέκκcι κι έμπορος σuνcιλcισσόμενος μέ τή Σuρίcι κοi 
τό ΒuζcΊντιο. 

Έκεiνη τr1ν έποχή 11 nc(rpiδcι του, τό όκρωτηρι της Άραβίcις, 
μέ έπιφόνεια 20 φορές μεγαλύτερη της 'Ελλάδος, δέν είχε παρά 
έλόχιστοuς νομάδες (Βεδοu'ίνοuς) καi μερικές φυλές, πού τiς ενω
νε μόνον 11 γλώσσα κι· ώρισμένες κοινές όντιλήψεις, όλλό πού σu
χνcι φιλονικοuσcιν μεταξύ τους. 
Άπό τίς έλόχιστες πόλεις πού ύπιlρχαν, ή Μέκκα ξεχώριζε σόν οί
κονομικό κέντρο, onou γινόταν παζάρια πού διαρκοuσαν 4 μήνες, 
κcιτό τούς οποίους σταματοuσε κάθε έχθροπρcιξίcι. 

Ό Μωάμεθ πέρασε σκληρό νεανικό χρόνια κcιί δούλεψε σό 
βοσκός. 'Αργότερα ό Θεϊος του άπεφόσισε νό τόν πόρη μαζί του 
στό τcιξείδιcι του μέ καραβόνιcι. 
Σ' ενcι cιπό τό πρώτα, ό Μωάμεθ γνώρισε στή Βόστρα, στό σύνο
ρα τιlς Συρίας, τόν μοναχό Σέργιο (η Βαϊρόν) κι· αύτή ή γνωριμία 
στcιθηκε άφορμ11 νό σuζητr1ση καί v· άκούση γιό Θρησκευτικό θέ
μcιτα, πούκαναν στό Μωάμεθ βαθειό έντύπωση. Άπό τότε φρόν
τιζε πόντcι νό λcιμβόνη μέρος σέ ταξεiδιcι πού τοϋδιναν τήν εύκαι
ρiα νό σuγκεντρώνη θρησκευτικές πληροφορίες. 

Στό 2 5 του χρόνιcι μπηκε στήν ύπηρεσiα μιας πλούσιας χήρας, 
τίΊς Χcιτιτζέ, πού 11ταν 16 χρόνια μεγcιλύτερή του. Ό Μωάμεθ η
ταν όμορφος καί εiχε έξαιρετικό χαρίσματα· διεκπεραίωνε μέ με
γάλη άφοσiωση κι· έπιτuχίcι τίς δοuλιές της Χcιτιτζέ, πού ηταν πο
λύ εύχcιριστημένη όπ' cιύτόν κcιί του πρότεινε γcψο, πού ό Μωά
μεθ δέχθηκε εύχcιρiστως. 

'Εζησε εναν εύτuχισμένο συζυγικό βiο, 26 ολόκληρα χρόνιο, 
μέ τ11ν Χcιτιτζέ, πού του έδωσε 4 κόρες καί δύο μόνον άγόρια, τό 
όποϊα ομως πέθαναν γρήγορα. 
Ό γcΊμος του τόν έκcινε πλούσιο έμπορο καί του έπέτpεψε νό κό
νη πολλά πετυχημένα ταξείδια. Σ' δλο αύτό τό διάστημα δημιοuρ-
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γότον μέσο του μιά μεγάλη άλλογή, πού άποδίδετοι στίς έπαφές 
του μέ τόν 6στρονόμο Ούάροκο (θείο τής συζύγου του), άλλά κυ
ρίως στίς έποφές του μέ τούς · Εβραίους κοί τούς Χριστιανούς, 
των όποίων τά κηρύγματα άνήγγειλον μεταξύ όλλων κοί τήν όφιξη 
τής τελευταίος κρίσεως. 
Τόν άποσχολουσον ολο κοί πιό πολύ τά θρησκευτικά προβλήματα 
κοί χρησιμοποιουcε τήν οίκονομική του άνεξορτησίο μέ σκοπό νά 
πετύχη τr1 Γνώση. 

Στόν ναό τής Κάοβο τής Μέκκας, τόν 6ποiο κατά τήν παράδο
ση ειχε κτίσει ό 'Αβραάμ γιά τή λατρεία του μονοδικου Θωυ, καί 
ό όποiος όνομάζετο άκόμη «6 οίκος του 'Αλλάχ», τά σύμβολο λα
τρείας ητον μερικά πέτρινο κοί ξύλινο εϊδωλο πού τά ώνόμοζαν 
«κόρες του 'Αλλάχ» κοί «Κεσiτες». 'Ανάμεσα σ' ούτά ητον καί μιά 
μούρη πέτρα, πού οί χιλιάδες των προσκυνητών έρχόνταν νά τή 
σκεπάσουν μέ φιλιά. 
Μερικοί ομως άπό τούς προσκυνητές, πού ένοιωθαν άποστροφή 
γιά τr1ν είδωλολοτρείο, ποθουσον τή θρησκεία του 'Αβραάμ κοί 
προσποθουσον v· άνοκολύψουν τή διδασκαλία της. 
Αύτοί ητον οί άνοζητητοί κοί όνομάζοντο «Χουνάφο» (ούτοί πού 
άποστρέφοντοι). 
Δέν σχημάτιζαν κομμιά κοινωνία, ητον άπλώς οί «άγνωστικοί» τής 
έποχής των, κι· ό καθένας τους έψαχνε τήν 'Αλήθεια μόνος του, 
στό φως τής συνειδήσεώς του. 
Ό Μωάμεθ, πού ητον ενος άπό ούτούς, όρχισε νά έπιδιώκη τή 
μοναξιά, νά γίν'Ξτοι ενας σιωπηλός 6ρομοτιστής καί νά σχηματίζη 
ολο κοί πιό έντονο τή γνώμη οτι έχρειάζετο νέος Προφήτης γιά νά 
έπονοφέρη τούς άνθρώπους στόν ϊσιο δρόμο. 
Κατέφευγε συχνά γιά νηστεία, ούτοσυγκέντρωση καί προσευχή σ· 
EVO σπήλαιο του βουνου Χιρά, κοντά στή Μέκκα, οπου έμενε ολο 
τό μήνα Ramadaπ. 'Εκεί έπεφτε σ· έκστάσεις κοί είχε κρίσεις κα
ταληψίας. 
'Έτσι έφθασε στά σαράντα του χρόνιο. 

Μιά μέρα γύρισε άπό τό σπήλαιο στή Χοτιτζέ γεματος φόβο 
κοί συγκίνηση νά τής διηγηθή τό ορομά του τό σχετικό μέ τήν έμ
φάνιση του άγγέλου Γαβριήλ κοί τούς πέντε στίχους. Τής είπε οτι 
στον βγήκε έξω άπό τή σπηλιά δέν έπαυσε νά βλέπη τόν όγγελο 
μέ τή μορφή ένός άνθρώπου πού του έπανέλαβε μέ έπιμονή τρείς 
φορές: «·Ώ Μωάμεθl σύ είσαι ό άληθινός Προφήτης, ό άπωτολ
μένος του ΆλλάχΙ κι· έγώ είμαι 6 Γαβριήλ». 
Ή μεγάλη ταραχή του Μωάμεθ πήγαζε κι· άπό τό γεγονός οτι, ο
πως κι οί όλλοι Χουνάφο, κι· ούτός οίσθονότον άπέχθειο πρός τά 
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πνεύματα, τούς μάγους καί τούς ποιητές, πού έρχόταν κάπως σ 
έπαφή μέ τό άόρατο. 
Ή γυναικα του δμως έκανε δ,τι μπόρεσε γιά νά τόν καθησυχάση· 
του είπε δτι ό 'Αλλάχ δέν μποροCισε ποτέ ν' άφήση σ' ενα κακο
ποιό nνεCιμα νά έρθη σ' έπαφή μαζύ του, κι' δτι ό θειος της ό 
άστρονόμος, πού ηταν ήλικιωμένος καί γνώριζε καλά τίς Γραφές 
τών 'Εβραίων καί τών Χριστιανών, ηταν κι' αύτός πεπεισμένος 
πώς ό 6γγελος ηλθε άσφαλώς άnό τόν ούρuνό καί πρέπει νά είναι 
ό ϊδιος πού είχε έμφανισθη καί στό Μωϋση ... 
Κατά τό Σουράχ (κεφάλαιο) 74 του Κορανίου έγινε κι' όλλη άπο
κάλυψη στόν Προφήτη, πού του έπιβεβαίωνε τήν άnοστολή του. 

Τίς άποκαλύψεις αύτές, δπως κι' δλες τίς όλλες, πού δέν έπαυ
σαν νά του γίνονται ώς τά τελευταια του χρόνια, ό Μωάμεθ τίς 
άnέδιδε στό Θεό. 
Λέγουν δέ, δτι μέ τήν πάροδο του χρόνου κατώρί:Jωνε νά τίς προ
καλι'Ί ό ϊδιος μέ τή θέλησή του (αν καί ύπο.συνείδητα). 'Ενδεχομέ
νως δμως νά πρόβαλε συχνά καί_ δημιουργήματα της φαντασίας 
του, πού πίστευε δτι τ6κουγε άnό μιά έσwτερική φωνή. 

Τό μήνυμα τό όποιο 6ρχισε νά κηρύπη ό Μωάμεθ γιά τόν 
'Αλλάχ, ώς τό μοναδικό Θεό, βρηκε μικρή άnήχηση στούς πολυ
θεϊστές της Μέκκας καί oi πρώτοι όπαδοί του περιορίσθηκαν στά 
μέλη της οίκογενείας του. Οί 6λλοι κάτοικοι της Μέκκας του στε
κόταν έχθρικοί καί τόν θεωροCισαν τότε κάπως όνειροπόλο καί 
άnροσγείωτο. 
Πέρασαν τρία χρόνια όγονα, δταν σέ μιά νέα άnοκαλύψη ό Μωά
μεθ παίρνει τήν έντολή νά σηκωθη καί νά όρχίση νά κηρύπη καί 
νά στιγματίζη. 'Αρχισε τότε νά καταφέρεται κατά τών είδώλων δη
μοσία καί νά κερδίζη κάποιο έδαφος καί όπαδούς μεταξύ τών 
όπλων άνθρώnων καί τών έξωθεν έρχομένων προσκυνητών. 

Οί Κορεϊσίται πού έβλεπαν τά οίκονομικά τους συμφέροντα νά 
κινδυνεύουν μέ τήν μείωση τών προσκυνητών στά εϊδωλα της 
ΚΑΑ'ΒΑ όρχισαν νά άνησυχοCιν καί προσεπάθησαν νά συμβιβα
σθοCιν μαζύ του. 'Όταν δμως άnέτυχαν, άπεφάσισαν νά τόν έγ
κλείσουν μαζύ μέ τούς δικούς του στόν Πύργο του θείου του Άμ
που Ταλέμn. Παράλληλα, συνέταξαν κι' ενα έγγραφο πού άπαγό
ρευε κάθε συναλλαγή μέ τούς όπαδούς του, τό όποιο καί κατέθε
σαν στήν ΚΑΑ' ΒΑ. 'Όταν δμως θέλησαν άργότερα νά μετριάσουν 
τήν άπαγόρευση αύτή κι έβγαλαν τό έγγραφο, αύτό βρέθηκε κα
ταφαγωμένο άπό λευκά μηρμύγκια έκτός άπό τίς λέξεις: «B1-
SMUKA ALLAHUMA» (έν όνόματί σου, ώ 'Αλλάχ) πού παρέμεναν 
άνέπαφες. Τότε οί γηραιότεροι, οί όποιοι έθεώρησαν τό γεγονός 
ώς θεία ένδειξη, έζήτησαν δπως ό Μωάμεθ άφεθη έλεύθερος. 
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Έν τώ μεταξύ ό θείος του και η γυναίκα του εΤχον πεθάνει. 
Στά χρόνια δμως πού άκολούθησαν ό Μωάμεθ κατώρθωσε νά 
κερδίση κι· όλλους όπαδούς άπό τούς προσκυνητές πού ηρχοντο 
στή Μέκκα, μεταξύ τών όποίων οί περισσότεροι ηταν κάτοικοι της 
Μεδίνας, bπου ζοuσαν άρκετοί · Εβραίοι καί οί Ραββίνοι των μιλοu
σαν συχνά γιά τόν μέλλοντα ερχομό ένός Προφήτη μεταξύ τών 
'Αράβων γιά τή σωτηρία τους άπό τήν είδωλολατρεία. 
'Αρκετοί μάλιστα άπό τούς προσκυνητές της Μεδίνας, πού πίστε
ψαν στόν Μωάμεθ, σέ μιά τους συγκέντρωση στούς 'Άλ-Άκάμπα 
κοντά στή Μέκκα ώρκίσθηκαν τυφλή άφοσίωση καί πίστη σ· αύ
τόν πού θεωροuσαν άπεσταλμένο του 'Αλλάχ κι· άπεφάσισαν νά 
τόν ύπερασπίσουν, bπως θά τό έκαναν γιά τίς γυναίκες καί τά παι
διά τους. 
Πήραν μάλιστα μαζύ τους, πίσω στήν Μεδίνα, ενα κατηχητή νά 
τούς διδάσκη καί σέ λίγο διάστημα, σ· ολα τά άραβικά σπίτια της 
Μεδίνος, μιλοιJσαν πλέον γιά τόν Προφήτη του Άλλάχ ... 

Στr1 Μέκκα, τουναντίον, οί πιστοί του Προφήτη, πιεζόμενοι 
συνεχώς άπό τούς Κορεϊσίτες, πουλοuσαν τά ύπάρχοντά των καί 
έφευγαν. Τόν Μωάμεθ ομως, οί Κορεϊσίται, αν καί τόν μισοuσαν, 
ηθελαν νά τόν έμποδίσουν νά φύγη άπό τήν Μέκκα, φοβούμενοι 
bτι θά γινόταν πιό επικίνδυνος μακρυά τους. Συζητοuσαν μάλιστα 
πώς θά, μποροuσαν νά τόν εξουδετερώσουν όλοσχερώς. 
Ό θάνατος του θείου του, πού τόν προστάτευε, τούς έδωσε τό 
θάρρος ν· άποφασίσουν νά τόν σκοτώσουν. Γιά νά πέση δέ τό 
κρίμα της θανοτώσεώς του σ· δλους τούς Κορεϊσίτες μαζύ, επέβα
λαν στίς διάφορες φυλές τους νά όρίσουν διά κλήρου τόν δικό 
τους φονιά γιά νά του έπιτεθοuν ολοι μαζιΊ. 

Σ' αύτή πιά τήν έποχή, ό Μωάμεθ, σέ μιά άποκάλυψή του 
παίρνει τήν έντολr1 νά πολεμήση τούς διώκτες του καί νά τούς πο
λεμο μέχρις στου τούς έξαφανίση γιά νά ύπάpξη μόνο μrά θρη
σκεία, ή θρησκεία του 'Αλλάχ. 
Ή μόνη λύση, πρός τό παρόν, νι· αύτόν, ηταν νά έγκαταλείψη τή 
Μέκκα. 'Έτσι, ξεκίνησc για τήν πορεία πρός τή Γιατρίμη, τή σημε
pινή Al-iVlEDINAH, τήν Μεδίνα, τήν κατ· έξοχή πόλη του ΙΣΛΑΜ. 
Αύτή ή έκούσια φυγή, τό «Hijral1» (τό ξεκίνημα δπως τό όνομά
ζουν οί πιστοί) καθιερώθηκε ώς όρχr1 της Μουσουλμανικής χρο
νολογίας της 'Εγίρας, πού άρχίζει στίς 16 'Ιουλίου του 622 μ.Χ. 

Μέχρι τότε, ό Μωάμεθ ηταν ενας άπλός ίεροκήρυκας -τώρα 
γίνεται σιγά σιγά ό ήγεμών της Μεδίνας. 
Θεμελιώνει τό πρώτο τέμενος, καθορίζει τόν τρόπο της προσευ
χiΊς καί τίς νηστείες. Παύει δέ νά είναι ό άπόστολος της καλωσύ
νης καί της άγάπης καί μεταχειρίζεται τό ξίφος. 
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ΕΊνοι χαρακτηριστικό οτι τcι Σουρcιχ του Κορανίου, πού όποκcιλύ 
πτοντcιι καί γράφονται τώρα στri Μεδίνα, δίδουν μία νέο κuί οιu 
φορε1Ίκri κατεύθυνση οτούς πιστούς. 
Λέγει τι,Jρα ό ΜωόμεΟ: 
«Ό Θεός έστειλε στό πrιρελθόν προφητες πού εΊχαν ποικίλες ίδιό
τητες του Άλλcιχ. Ό Μωϋσrϊς τriv πρόνοια, ό Σολομών τήν σοφίο, 
τό μεγαλειο, ό Ίησοuς τriv δικcιιοσύνη, τήν παντογνωσία, τήν ού
νcιμη. 
Κcιμμιό ομως όπ· cιύτές τίς ίδιόΓητες δέν έδημιούργηοε τήν σωστri 
πίστη οιότι κcιί τό Θcιύμωο του Μωϋση καί του Ίησοu δέν τό έπί
οτευοον. 
'Εγώ bμως, ό τελευταιος άπό τούς Προφητες, κρατώ τό ξϊφος. 
Έκεινοι πού 0cι κηρύξουν 1Ίiν πίστη μου, ός μή συζητοuν, ός φο
νεύσουν nύτούς πού Θ' άρνηθοuν νό ύπακούσουv στό Νόμο. 
Ό μαχόμενος γιό ΊΊiν πίστη Θ' όμειφθη καλλίτερο όπό κcΊΘε νη
στεία καί προσευχή. Τό ξϊφος εινοι τό κλειδί του Παραδείσου, κι' 
οποιος πέοη στή μcΊχη θcΊ του ουγχωρεθοuν ηΊ c'ιμαρτήμcιτcι του 
κοί ΘcΊ ζήση σ· αίώνια χορc1 στήν cΊγκαλιό τών μελονοφθcΊλμων 
ούρί. 
Αύτri ri cΊλλαγri όφείλετω cΊσφcιλώς στήν έπίγνωση τrϊς δυνόμεώς 
του κcιί τriv cΊνcΊγκη πού ένοιωθε νcι έπιβληθη πολιτικCΊς γιcΊ ν6 
έφαρμόση δίχως προσκόματcι τίς ίδέες κcιί τίς κοινωνικές μεταρ
ρυθμίσεις του. 
'Έτσι, στήν Μεδίνα, ό ΜωcΊμεθ έγκαινιcΊζεr μιcι έποχή πού ειναι γε
μάτη δράση, μέ συνεχri φροντίδα τri στερέωση της έξουσίας του 
κcιί τήν cιϋξηοri της. 

Τήν έποχή έκείνη ζοuσcιν στriν Μεδίνα τρεις εβραϊκές φυλές 
κι' ό ΜωcΊμεθ ώς cΊρχηγός της πόλεως ένεργοuσε σcΊ διαιτητής 
στίς διαφορές τους. ΕΊχε δέ τήν έλπίδα οτι, λόγω της μονοθεϊστι
κrϊς των λατρείας, ΘcΊ τόν δεχόταν τελικό ώς Μεσσία καί θό cΊκο
λουθοuσcιν τήν κίνησri του. 

'Έκλεισε μάλιστα καί συμμαχία μαζύ τους κοί καθώρισε τόν 
προσανατολισμό του Kibbah (θέση πρός τήν όποία πρέπει νά 
στραφη ό πιστός στον προσεύχεται) πρός τήν 'Ιερουσαλήμ, καί 
διέταξε οπως r) προσευχή γίνεται όχι μόνον τό πρω1 κοί τό βράδυ, 
άλλcΊ καί τό μεσημέρι κατcΊ τήν συνήθεια του Μωϋση. 
'Όταν ομως oi 'Εβρcιιοι δέν μποροuσαν πλέον νά έnωφεληθοιrν 
της συμμαχίας ορχισαν νά κι•Jοuνται γιά ν6 κλονίσουν τήν πίστη 
στήν άποστολή τους, ό Προφήτης διατάζει νά γίνεται ή προσευχή 
μέ τό πρόσωπο πλέον στραμμένο πρός τήν Μέκκα, κοί ή νηστεία 
έξιλεώσεως νά μή γίνεται τri δεκάτη μέρα του πρώτου μηνός του 
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χρόνου (οπwς εκείνη των 'Εβραίων), όλλά νά διαρκή όλόκληρο 
τόν μήνα (όπό τήν αύγή ώς τή δύση - τό RAMAZAN). 

Άπό τή Μεδίνα ό Μωάμεθ όρχίζει τώρα διάφορες έξορμήσεις 
καί μέ περιφρόνηση πρός τούς ίερούς νόμους των Άράβwν ξεκινά 
κατά των φυλών των Κορεϊσιτών κι όλλwν νομάδων καί δίνει μι
κρές μάχες μέ καραβάνια πού έξασφαλίζουν σ' αύτόν καί τούς 
όπαδούς του τά πρώτα πλούσια λάφυρα. 
'Η πρώτη του μεγάλη νίκη τό 624 στή Μπάντρ, οπου μέ μόνον 
300 όνδρες όντιμετώπ,σε καί κατετρώπwσε 950 Κορεϊσίτες, στε
ρεώνει τήν φήμη του σάν όρχιστράτηγο καί όήπητο πολέμαρχο. 
Τόν έπόμενο χρόνο οί Κορεϊσίτες μέ 3000 όνδρας πολιορκούν τήν 
Μεδίνα καί ό Μωάμεθ πού διέθετε μόνο 1000, όλλά φανατικούς 
πολεμιστές, δίνει διήμερο όπέλπιδα μάχη, στήν όποία καί πληγώ
νεται, όλλά τελικά κατορθώνει, μ' ενα στρατήγημα, νά δώση τήν 
εντύπωση στόν εχθρό οτ1 θά τού έπιτεθη μέ νέες όνώτερες δυνά
μεις καί ό εχθρός παίρνει τήν όπόφαση ν' όποσυρθη. 
Τό 627 έκδράμε1 στήν έρημο κατά της φυλής Gatafan καί ύπο
χρεώνει τούς συμμάχους της 'Εβραίους της φυλής Bani-Oυreyzah 
νά παραδοθούν όνευ ορwν. Τό 628, μετά τή νίκη του κατά της 
όραβ,κης φυλής Banil-Mυstalik, όποφασίζε1 νά έκστρατεύση τελικά 
καί κατά της Μέκκας. 

Οί Κορεϊσίτες ομwς τού προτείνουν διαπραγματεύσεις καί τό
τε κλείνει μαζύ τους ενα δεκαετές σύμφωνο είρήνης, πού τού έμ
πνέει τό Σουράχ «Ή Νίκη» (τό τεσσαρακοστό όγδοο κεφάλαιο τού 
Κορανίου). 
Άλλά οί πιστοί του δυσανασχετούν καί συζητούν μεταξύ των: 
«Πού εiναι ή νίκη πού μός ύποσχέθηκαν;» λέγουν. 

Άποδε1κνύετα1 ομwς έκ των ύστέρwν, οτι ή ύπογραφή της εί
ρήνης εκείνης ύπηρξε πραγματικά ή μεγαλύτερη νίκη τού 'Ισλάμ, 
δ1ότ1 ώς όποτέλεσμα έφερε τούς είδwλολάτρες όραβας σ' έπαφή 
μέ τούς μονοθεϊστές Μουσουλμάνους καί ώς έκ τούτου, μία 
όθρόα προσχώρηση στή θρησκεία τού Μωάμεθ. 

Έπί πλέον, ή είρήνη αύτή παραχωρούσε, όφ' ένός μέν είς 
τόν Μωάμεθ ώρισμένα δικαιώματα καί τού έπέτρεπε νά 
πηγαίνη σέ τακτικό προσκύνημα στόν Καάβα της Μέκκας, 
οπου τελικά κατάργησε τά εϊδwλα καί όπεμάκρυνε ώρισμέ
να πρόσωπα πού τόν είχαν προσβάλλει, όφ' έτέρου δέ τού 
έδωσε τήν όναγκαία όνάπαυλα γιά νά έπιτεθη καί κυριεύση 
τήν περιοχή Keybar, στή βόρειο Άραβία, δπου δέσποζαν 
εβραϊκές φυλές τίς όποίες καί καθυπέταξε. 

Τό 631 οί Κορεϊσίτες παραβιάζουν τό σύμφωνο καί έπιτίθεν
ται σέ μ1ά σύμμαχό του φυλή. Ό Μωάμεθ καλεί τότε όμέσως 
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τούς πιστούς του σέ συναγερμό καί μέ 10.000 όνδρες βαδίζει καί 
πόλι κατά της Μέκκας, τήν όποία καταλαμβάνει δίχως σχεδόν άντί
σταση. Τότε τήν όνακηρύπει ώς «'Ιερό Πόλι» καί άπαγορεύει 
πλέον στούς είδωλολότρες νό είσέρχονται γιό προσκύνημα στήν 
Καόβα. 
Ώς όμεσο όποτέλεσμα δλες οί φυλές τών όρόβων του στέλλουν 
πρεσβειες γιό νό του όναγγείλουν δτι όσπόζονται τόν 'Ισλαμισμό. 
Σ' αύτό τό λίγα χρόνια ό Μωάμεθ εΊχε διοργανώσει 38 έκστρα
τειες (τίς 2 7 τίς ώδήγησε ό ϊδιος αύτοπροσώπως) καί στίς 9 άπό 
αύτές διεξι1γαγε σκληρότατες μάχες. 

Τό 632 κάνει τό τελευταιο του προσκύνημα στή Μέκκα, οπου 
έκπληρώνει ολους τούς τύπους μέ τήν όριστική τους μορφή. 
Λίγο πρίν έπιστρέψη καί πόλι στή Μέκκα, καί ένώ, παρ· ολο πού 
ηταν όρκετό έξαντλημένος. προετοίμαζε μιό έκσ1ρατεία κατά του 
Βυζαντίου, όρρωσταίνει καί πεθαίνει στή Μεδίνα στίς 8 'Ιουνίου 
τό 632 μ.Χ. 
· Η παράδοσις λέγει, δτι στον ό Άμπου Μπέκίρ (ό έμπορος φίλος
του μέ τόν όποιο εΊχε έγκαταλείψει κρυφό τή Μέκκα καί ό όποιος
ύπηρξε ό πρώτος Χαλίφης του 'Ισλάμ) βγήκε v· άναγγείλη τόν θά
νατο του Μωάμεθ στούς θρηνοCιντας πιστούς, εΊπε:

«Έόν λατρεύετε τόν Μωάμεθ, μάθετε δτι ό Προφήτης έπέθα
νε· Έόν λατρεύετε τόν Άλλόχ, γνωρίσατε δτι αύτός πάντα ζη καί 
ποτέ δέν πεθαίνει». 

'Έτσι τελείωσε ή ζωή του Μωάμεθ, οπως εΊχε άρχίσει, μέσα 
σέ άπόλυτη άφοσίwση, πού ύψώθηκε μέχρι τήν αύταπόρνηση του 
άνθρώπου μπροστά στι1ν άποστολή του. 
Ό Μωάμεθ ύπηρξε βέβαια όνθρωπος ταπεινός, όν καί θεωροCισε 
άναγκαία τή χρι1ση μέσων δράσεων καί δυνάμεων γιό τήν έκτέλε
ση τών θείων προσταγμάτων. Ή ζωή του έμεινε όπλή, παρ· δλους 
τούς θησαυρούς πού εΊχε συγκεντρώσει άπό τό λάφυρα. Μόνο σέ 
τρία σημεια χάρισε στόν �αυτό του τήν πολιτέλεια: τά ώραια γεύ
ματα - τό άρώματα - καί τίς γυναικες. 
'Όταν ό θάνατος του στέρησε τήν Χατιτζέ (στήν όποία εΊχε μείνει 
όπόλυτα πιστός) έδωσε στόν �αυτό του, μέ μιό ίδιαίτερη άποκόλυ
ψη του Σουρόχ 33, τό προνόμοιο νό παντρευθη περισσότερες άπό 
μία γυναικες. 

Ώς πρός τίς ύπερφυσικές ίδιότητες, ό ϊδιος μός λέει: «Δέν εΊ
μαι καινοτόμος άπόστολος, όκολουθώ όπλώς δ,τι μου έχει όποκα
λυφθη καί δίδω είλικρινεις προειδοποιήσεις». 

Λίγοι όνθρωποι έχουν έξασκήσει τόση βαθειό καί διαρκή 
έπιρροή οση ό Μωάμεθ στήν θρησκευτική καί ίστορική έξέλιξη 
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τώv όvατολικώv λαών μέ τίς κατοπινές έπιπτώσεις στήv ύπόσταση 
τι1ς Περσικης καί Βυζαντιvης αύτοκρατορίας. 
Ή έπίδραση έξ' όλλου τώv δ1δασκαλιών του ύφίσταται όκόμη καί 
σι1μερα στό πολιτικό καί κοινωνικό πεδίο, πού όπορρέει όπό τό 
γεγονός οτ1, ό 'Ισλαμισμός δέv είναι μόνο μιά θρησκεία, όλλό καί 
ενα όργαv,κό σύστημα κοινωνίας. 

Σέ λίγα χρόνια ό Μωάμεθ είχε πετύχει vά κάνη τή θρησκεία 
του μιά έθvική άρχή. Ό άπεσταλμένος του 'Αλλάχ (οπως άποκα
λοCισε τόv εαυτό του) δέν ύπηρξε μόνο ό άγγελιοφόρος θρησκευ
τ1κώv έvτολώv καί ό προσευχητής πού προσευχόταν πέντε φορές 
τήv ιiμέρα, ύπηρξε άκόμη ό άρχηγός καί ό όργανωτής ενός θεο
κρατικοCι κράτους, ό ύπέρτατος νομοθέτης καί δικαστής, ενας άρ
χηγός του ούρανοCι μέ πολλαπλη δραστηριότητα ενός άπολυταρχι
κοCι Βασιληο 1 
Άvαμφισβήτητα ό Μωάμεθ ηταv μιά όξιαγάπητη προσωπικότης, 
μεγαλοφυής (ώς iδρυτής θρησκείας), άλλά καί διαπρεπής πολιτικός 
όνδρας. 
Είχε όπωσδήποτε ταχεία άντίληψη, ζωηρή φαντασία καί πνεCιμα 
έφευρετικό. Παρ' ολο πού δ1έθετε τά πλούτη του γιά τή διάδοση 
τι1ς πίστης του καί τήν άvακούφιση τώv πτωχών, δέv μοιάζει ώς 
τόσο vά ύπηρξε πάντοτε είρηvικός, είναι δέ γνωστόν οτι, στον oi 
κάτοικοι της Μέκκας τόv περίμεναν γιά δ1άφορα θαύματα, αύτός 
όρvήθηκε vά παρουσιασθη. 

Ό χαρακτήrας καί ή διαγωγή του άποτελοCιν όπwσδήποτε ενα 
αϊνιγμα, ή έξήγησις του όποίου δίδεται όπό πολλούς μελετητές μέ 
τήv άποδοχή της γνώμης οτι, oi παραισθήσε,ς του, oi έκστάσεις 
καί κρίσεις καταληψίας έξακολουθοCισαν νά τόν κρατοCιν διαρκώς 
σέ κατάσταση ύστερίας μέχρι τό θάνατό του. 

'Όταν έλεγε τά οσα του άποκαλύπτοντο κατά τάς έκστάσεις 
του, oi γραμματείς πού τόv άκολουθοCισαν τά κατέγραφον στήν 
πιό καθαρή άραβική γλώσσα της Χετζάζης πάνω σέ φύλλα φοίνι
κος η δέρματα. Πολλοί άπό τούς πιστούς συνήθιζαν vά άπι.,στηθί
ζουν τά διάφορα κεφάλαια η καί τό σύνολο τώv Σουράχ, οϋτως ώ
στε δυό χρόνια μετά τόν θάνατο του Μωάμεθ, ό Χαλίφης Άμπου 
Μπεκίρ κατώρθωσε νά συγκεvτρώση ολα τά έδάφια καί νά δώση 
στό Κοράνιο τή μέχρι σήμερα χρησιμοποιουμένη μορφή καί σειρά 
τώv στίχων. 
Τό χειρόγραφο, τό όποίο θεωρείται ώς τό πρώτο καί αύθεντικό, 
είναι γνωστό μέ τό όνομα ΙΜΑΜ-ΟΥΛ-ΚΟΥΡΑΝ, τό έγραψε δέ 
κατά τή μουσουλμανική παράδοση ό Χαλίφης Osman σέ κουφική 
γραφή. Εύρίσκεται στό iεροφυλάκιο της Τασκένδης στό Ούζμπεκι
στάν. 
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Τό ΚΟΡΑΝΙΟ όποτελ{iτοι όπό 114 Σουρόν (η κεφάλαια) άριθ 
μημένα. 
Τό μέγεθός τους ποικίλλει· αλλα μέν εινοι μακροσκελη καί άποτε
λουντοι άπό 75 μέχρι 286 εδάφια, αλλα δέ έχουν 30 εως 3 μόνον 
εδάφιο όλίγων λέξεων. 
Τό πρώτο Σουράχ μέ τόν τίτλο ΦΑΤΑΚΑΤ (είσογωγή) ειναι μιά εύ
λοβικ11 προσευχή πού άπευθύνποι μέ λατρεία στόν 'Αλλάχ έχει 
ιί.1ς έξης: 
« Είς τό όνομα του πολυελέου κοί φιλευσπλάχνου Θεου. 
1. Δόξα τt.;J Θεt.;J, πού εινοι ό κύριος ολων τών κόσμων.
2. Ή εύσπλαχνίο εινοι ό κληρος του
3. Ειναι ό Β<1σιλεύς εν 1iμέρ9 κρίσεως.
4. Σέ λατρεύομεν Κ ύρι καί δεόμεθα τήν βοήθειά Σου. 
5. Κοτεύθυνέ μας στήν άτραπό της σωτηρίας. 
6. Στ11ν άτροπό εκείνων πού τούς γέμισες μέ τίς εύεργεσίες σου.
7. 'Εκείνων πού δέν έπεσαν στήν όργή σου καί προφυλάχτηκον
όπό τrΊν πλάνη».
Αύτό τό πρώτο Σουράχ ειναι γιά τούς πιστούς ή «προσευχ11 πρός
τόν Κύριον» θά μπορούσαμε VCI πουμε, ενα ειδος «Πάτερ 'Ημών»
τών Μουσουλμόνων.
'-Ολα τcι αλλα Σουρcιχ παίρνουν τό σχiΊμο μιας αμεσης όμιλίος του
Θεου πρός τούς πιστούς: ολα όνεξοιρέτως (εκτός άπό τό εννατο
Σουράχ) άρχίζουν μέ τ11 φράση: 

«ΜΠΕΣΜ ΑΛΛΑΧ ΕΛ ΡΑΧΜΑΝ ΕΛ ΡΑΧΙΜ», πού σημαίνει 
«εiς τό όνομα του πολυελέου κοί φιλευσπλάχνου Θεου». 
Τ11ν φράση αύτ11 οί Μουσουλμάν9ι τ11ν θεωρουν σάν κάτι όντί 
στοιχο πρός τόν Σταυρό τών Χριστιανών. 

Τό περιεχόμενο τών 114 Σουράχ εινοι πολύ άνόμοιο· δίπλπ 
σέ μιά θρησκευτική ποίηση, συνοισθηματικ11 κοί ύψηλου λυρι
σμου, βρίσκουμε νομοθετικά παραγγέλματα σέ πεζό - δίπλα σέ 
όρχοίους μύθους iουδοϊκrϊς rϊ χριστιανικης προευλεύσεως, βρίσκα
με λογοτεχνικές περιγραφές του Παραδείσου καί της Κολάσεως -
δίπλα σέ αγονες συζητήσεις γιcΊ τό μεγαλϊiο, τήν παντογνωσία κοί 
παντοδυναμία του Θεου, εμφανί�ονται φανατικές παροτρύνσεις γιά 
τόν άγιuνο εναντίων τών cιπίστων του Προφήτη - δίπλα σέ πα
ρπγγέλμοτα γιά τήν εύσrτλαχνία κοί μέριμνα γιά τά όρφανά, άνακα
λύπτουμε διατόξεις γιά τούς διαζευγμένους καί βρίσκομε παραγγε
λίες γιά τίς νίκες κατά τών Ρωμαίων του Βυζαντίου. 

Ό ρυθμός καί τό λεκτικό είναι δυναμικό, ό τόνος γενικcι ήθι
κός καί θεοκρατικός: τό δέ σύνολον όντανακλα ενα περιπαθές αϊ
τημα ύποτογης στό θέλημα ένός ύπερφυσικου κοί ύπέροχου i<Άλ
λάχ», ό όποιος δρα εκ τοϋ πλησίον. 
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Συνοπτικώς, μπορουμε νά κατατάξουμε τό περιεχόμενο του ΚΟ
ΡΑΝΙΟΥ ώς έξης: 
ΑΆ Σέ θρησκευτικούς καί ήθικούς Νόμους. 
ΒΆ Σέ διατάξεις άστικου καί ποινικου δικαίου. 
Γ Σέ διάφορα παραγγέλματα ύγειονομικά καί πολιτικά uπο μορφή 
διδασκαλιών, άφηγήσεων, έπαγγελιών καί άπειλών, δίχως ομως 
καμμιά συστηματική διαρρύθμιση. 

Πάντως, άπαραίτητη προϋπόθεση της έπιτuχίας του Προφήτη 
ύπηρξε τό οτι ξεκίνησε μέ βάση τόν συναισθηματικό κόσμο καί τίς 
δοξασίες των Άράβων. 'Η έπιτuχία του δέν όφείλεται στήν δη
μιουργία νέων μεγάλων ίδεών, άλλ' άποκλειστικά στήν προσαρμο
γή ίδεών πού ύπηρχαν. 
Ή έξαιρετική ομως έπιτuχία του στό πεδίο της κοσμικής ίστορίας 
όφείλεται κυρίως στό οτι ξύπνησε, ενωσε καί έκανε νά ξεπηδή
σουν πολιτικές δυνάμεις, πού ώς τότε ηταν κρυμμένες καί διε
σπαρμένες. 

(Συνεχίζεται τό s· Μέρος) 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

';Ηλθες 

Ήλθες 

'Έτσι άπρόσμενα 

καί ξαφνικά. 

Ήλθες 

καί δλα έγιναν 

χαρούμενα 

καί γιορτινά. 

"Ηλθες 

καί φώτισες 

τή σκοτεινιά, 

τά 'Άστρα λάμψανε 

πάλι ξανά. 

Ήλθες 

κι έδιωξες 

τή Μοναξιά, 

τά δάκρυα στέρεψαν 

ηλθε ή χαρά. 
0

Ηλθες 

σάν ενα 'Όραμα 

άπό μακρυά. 
0

Ηλθες ... 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΣΙΕΤΤΟΣ 

ΥΑΚΙΝΘΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

'Όλες οι αρχαϊες θρησκεϊες 
εiχαν, γιό τίς θεότητές τους, 
έκτός άπ' τή δημόσια καί μιά 
μυστική λατρεία, στήν όποία γί
νονταν δεκτοί μόνο ol μυημέ
νοι. 

«'Όλες οί μεγάλες θρη
σκειες», λέει ό Συρέ (Μεγάλοι 
Μύστες), «έχουν μιό έξwτερική 
και μιό έσωτερική ίστορία. Ή 
πρώτη εiναι φανερή, ένώ ή όλ
λη εiναι κρυμμένη· μέ τόν ορο 
έξωτερική ίστορία έννοώ τά 
δόγματα καί τούς μύθους πού 
διδάσκονται δημόσια στούς 
ναούς καί στά σχολεϊα, πού 
άναγνωρίζονται στή λατρεία καί 
στίς λαϊκές προλήψεις μέ τόν 
bρο έσωτερική Ιστορία έννοώ 
τή βαθύτερη έπιστήμη, τή μυ
στική διδασκαλία, τήν άπόκρυ
φη δράση τών μεγάλων μυ
στών, προφητών η άναμορφω
τών, πού δημιούργησαν, στήρι
ξαν καί διάδωσαν τίς ϊδιες αύ
τές θρησκεϊες. 

«Ή πρώτη, ή έπίσημη Ιστο
ρία, αύτή πού διαβάζεται παν
του, έκτυλίσσεται στό φανερά. 
Αύτό δέ σημαίνει πώς εiναι λι
γότερο σκοτεινή, λιγότερο άνα
κατωμένη, λιγότερο άντιφατική 
άπό τή δεύτερη, αύτήν πού 
όνομάζω έσωτερική παράδοση 
η διδασκαλία τών Μυστηρίων, 

πού εiναι πολύ δύσκολη στή 
διευκρίνησή της. Καί τουτο για
τί έκτυλίσσεται μέσα στά βάθη 
τών ναών, στίς μυστικές άδελ
φότητες καί τά πιό συγκινητικά 
της δράματα έκτυλίσσονται 
όλότελα μέσα στήν ψυχή τών 
μεγάλων προφητών, πού δέν έ
χουν έμπιστευθεϊ τίς ύπέρτατες 
κρίσεις τ?υς, τίς θεϊες έκστάσεις 
τους, σέ καμμιά περγαμηνή, σέ 
κανένα μαθητή. Πρέπει νά τήν 
μαντέψουμε». 

Μά καί του ύπέρτατου Ιε
ροφάντη, του Ίησου, τά λόγια, 
bπως μάς τά διασώζει ό Ματ
θαϊος (ΙΓ', 11-13) τό ϊδιο έπιβε
βαιώνουν: «ύμϊν δέδοται γνώ
ναι τά μυστήρια της βασιλείας 
τών Ούρανών, έκείνοις δέ ού 
δέδοται. 'Όστις γάρ έχει δοθή
σεται αύτt;:J καί περισσευθήσε
ται. 'Όστις δέ ούκ έχει, καί ο έ
χει άρθήσεται άπ' αύτου. Διά 
τουτο έν παραβολαϊς αύτοϊς λα
λώ, ϊνα βλέποντες μή βλέπωσι 
καί όκούοντες μή άκούωσι μη
δέ συνιώσι». 

ΟΙ μυστικές αύτές λατρεϊες 
όνομάζονταν Μ υ σ τ ή ρ ι α .  

Τήν όρχική βάση τών Μυ
στηρίων όποτέλεσαν ol μυθοι 
μέ τό συμβολικό τους περιεχό
μενο καί τίς κρυμμένες σ· αύ
τούς ίδέες. Στά Μυστήρια συγ-
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κεντρώθηκαν καί διαφυλάχτη

καν τά μυστικά δόγματα τών 

άρχαίων θεολογικών καί φιλο
σοφικών μύθων καί στίς μυστι
κές τους τελετές έπιτρεπόταν -
μέ αύστηρή έχεμύθεια - ή 

άποκάλυψη τής κοσμογονικής 

διδασκαλίας, μέ τήν όποία όπα

καλυπτόταν ό προορισμός τού 

άνθρώπου καί ή βεβαιότητα 

πώς μετά τό θάνατο άκολουθεί 

άμοιβή η τιμωρία. 01 άλήθειες 
αύτές δίνονταν ατούς μύστες 

άτόφιες. 
'Επιβεβαίωση τής διπλής 

μορφής τών θρησκειών άποτε
λούν τά λόγια τού Στράβωνα 
(Η,343) δτι έπικρατούσε συνή
θεια ατούς 'Έλληνες καί τούς 
βαρβάρους νά έκπληρούν τίς 
θρησκευτικές τελετές τους, αλ
λοτε δημόσια κι αλλοτε μυστι
κά. 

'Εκείνο δμως, πού δέν πρέ
πει νά διuλάθει τής προσοχής 
μας, είναι τό δτι σ· δλα τούτα 
τά Μυστήρια βρίσκουμε μιά 
παράξενη ένότητα σχεδίου καί 
σκοπού, πού άποδεικνύει όχι 
μόνο κοινότητα καταγωγής άλ
λά καί μιά άγνότητα δογματική, 
πράγμα πού σημαίνει δτι ή κοι
νή καταγωγή τών μυστηριακών 
όογίων δέν πρέπει ν' άναζητη
θεί στή λαϊκή θεολογία τού άρ
χαίοu κόσμου. Οί τελετές μυή
σεως σ· δλα τούτα τά Μυστήρια 
ηταν έπικήδειες καί νεκρικές. 
'Αντικείμενό τους ηταν ό θάνα
rος καί ή άνόσταση ένός όγα
πημένου προσώπου, κάποιου ιϊ
ρωα η κάποιου θεού. 

'Όσοι ηθελαν νά μυηθούν 
στά Μυστήρια ύποβάλλονταν 

σέ αύστηρούς καθαρμούς καί 
δοκιμασίες. Οί μυήσεις γίνονταν 
προοδευτικά ατούς διάφορους 
βαθμούς τά όργια τελοϋνταν 
στό σκοτάδι τής νύχτας, μέσα 
σέ ύπόγειες σπηλιές η σέ πυ
κνά δάση· καί ή γνώση, πού γιά 
χάρη της ό μύστης ύποβαλλό
ταν σέ τρομερές δοκιμασίες, 
έπιτυγχανόταν δταν αύτός έ
φτανε νικητής στόν τόπο τού 
φωτός καί τής σοφίας. Καταλή
γουμε έτσι στό συμπέρασμα, 
πώς σκοπός τών Μυστηρίων �
ταν ή έγκατάσταση μιάς έσωτε
ρικής φιλοσοφίας, στήν όποία 
ηταν δυνατό νά διαφυλαχθούν 
άπ' τούς βέβηλους οί ύπέρτατες 
άλήθειες, πού μόνο δσοι ηταν 
κατάλληλα παρασκευασμένοι 
μπορούσαν νά τίς δεχτούν δί
χως κίνδυνο. 

Ή πρώτη έμφάνιση τών 
Μυστηρίων χάνεται στά βάθη 
τών αίώνων. Πάντως τά σημαν
τικότερα άπ' τά άρχαία Μυστή
ρια ήταν τά: 
- Α ί γ υ π  τ ι α κ ά στήν Αϊγυπτο
καί πού ή ϊδρυσή τους άνάγεται
στό 2.600 π.Χ.

Μ ι  θ ρ αϊ κ ά στήν Περσία, 
τών όποίων Ιδρυτής θεωρείται 
ό Ζωροάστρης. 
- Κ α β ε ί ρ ι α στή Θράκη, πού
τά τιμούσαν έξίσου μέ τά
'Ελευσίνια καί τών όποίων ή ϊ
δρυση άνάγεται στόν 'Ορφέα η
τούς Πελασγούς.
- Σ κ α ν  δ ι ν α  β ι κ ά μεταξύ τών
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Γοτθικών λαών τής Βόρειος 
Εύρώπης. 
- Δ ρ υϊδ ι κ ό  τ ω ν  Κ ελ τ ώ ν ,
πού κυριάρχησαν πολλά χρόνιο
στή Γαλατία καί προπαντός στή
Μεγάλη Βρεταννίο.

Δ ι ο ν υ σ ι α κ ό  κοί 
Έ λ ε υ  σ ί ν ι  ο στήν 'Ελλάδα. Τό 
τελευταίο μάλιστα, δπως ύπο
στηρίζει ό Δ.Ν. Γουδής στό 
«Μυστήριο τής 'Ελευσίνας» 
(σελ. 21) φαίνεται δτι ητον μέ
ρος τής λατρείας των Πε
λασγών. 

Ά δ ώ ν ι ο  σ τ ή  Σ υ ρ ί α .  
Υοκίν θ ι ο  σ τ ί ς  

. Α μ ύ κ λ ε ς , μέ τά όποίο θ' 
άσχοληθσυμε iδιοίτερο σέ τού
τη τή μελέτη μας. 

Ό μύθος τού Ύάκιvθου 

Στίς 'Αμύκλες τής Λακωνι

κής κυκλσφορουσε ό έξης μυ

θος: Ό 'Υάκινθος ηταν γιός του 

βασιλιά Άμύκλα. Ήταν νέος 

προικισμένος μέ iδιοίτερη 

όμορφιό κοί άγοπήθηκε πολύ 

άπό τόν 'Απόλλωνα, ό όποίος 

χωρίς νό τό θέλει τόν σκότωσε 

ρίχνοντας τό δίσκο ('Απολλό

δωρος, Α 3,3). 
Μιό όλλη παράδοση (Ρισπέν 

Α, 166, Ντεσόρμ 162, Λουκια
νός, Θεών Διάλογοι -14) λέει 
πώς τόν 'Υάκινθο τόν άγαπου
σον συνάμα ό Βορέας κοί ό Ζέ
φυρος. 'Έτσι, μιό μέρα πού μαζί 
μέ τόν 'Απόλλωνα, έρριχνε δί
σκο, πού ητον τό άγαπημένο 
του σπόρ, ό Ζέφυρος έκαμε μέ 
τήν πνοή του τό δίσκο ν' άλλό-

ξει κατεύθυνση, νό προσκρού
σει σ· έΞνο βρόχο κι άπό κεί νό 
έκτιναχθεί καί νό χτυπήσει τόν 
'Υάκινθο στό κεφάλι κοί νό τόν 
όφήσει στόν τόπο (Ό 'Οβίδιος 
Χ 184 μετάφραση Π. Κοββο
δίο, 'Αθήνα 1874, βιβλ. 1 σελ. 
38) γράφει: «Ό Όρφέος μετά
τό θάνατο τής Εύρυδίκης περι
φερόταν στό βουνό καί μάλιστα
στri Ροδόπη κι έψελνε διάφο
ρους ϋμνους ... έψελνε τήν άρ
παγή του Γανυμήδη άπό τό Δίο
κοί τήν εiς Ύάκινθον μεταβο
λήν του αϊματος του ύπό του
'Απόλλωνος άκουσίως φονευ-

θέντος 'Υακίνθου» (Φιλόστρα
τος Εικ. Α,24, Λουκιανός, Διάλ. 
Θεών 14). 

Άπό τό οϊμο του 'Υάκινθου 

φύτρωσε τό όμώνυμο λουλούδι 

(κοινώς ζουμπούλι) πάνω στά 

πέταλο, του όποίου νόμιζαν 

πώς διάβαζαν τό θρηνητικό έπι

φώνημο «αι,οι» η τό γράμμα Υ, 

τό άρχικό του 'Υάκινθου. 

'Έλεγαν άκόμα οτι τό λου

λούδι 'Υάκινθος τό έφερε στόν 

κόσμο ή γή άπό εύχαρίστηση, 

γιατί ποτίστηκε τό χώμα της 

όπό τό αΤμα του όμορφου νέου. 

Ό 'Απολλόδωρος συνδέει τό 

μυθο του 'Άδωνι μέ τό μυθο 

του 'Υάκινθου. Γράφει: «Ή 

Κλειώ, κόρη τής Μνημοσύνης 

καί του Δία, είχε εiρωνευτεί 

τήν 'Αφροδίτη γιό τόν έρωτά 

της μέ τόν 'Άδωνι. 'Η θεό, γιό 

νό τήν έκδικηθεί, τήν έκαμε νό 

έρωτευτεί τόν Πίερο, τό γιό 

του Μάγνητα. Άπ' αύτόν τόν έ

ρωτα γεννήθηκε ό 'Υάκινθος. 
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Ό συμβολισμός τού μύθου 

Σύμφωνα μέ τόν DECHAR
ME (' Ελληνική μυθολογία σελ. 
162) ή άρχική έννοια αύτού
τού μύθου είναι πολύ σαφής.
Ό δίσκος τού θεού είναι ό
ήλιακός δίσκος. Τό λουλούδι
ύάκινθος όφείλει τό όνομά του
στίς άνοιξιάτικες βροχές. (Υ,
ίδέα της ύγρασίας καί της βρο
χής. Διόνυσος Ύης, Ύαγνις, πα
τέρας τού Μαρσύα (WELKER,
GRIECH. GΟΠ 1, 4 74) άπ' τίς
όποιες φυτρώνει καί μεγαλώνει,
άπολαμβάνοντας τά χάδια τών
άβλαβων άκτίνων τού ήλίου. Ό
'Απόλλωνας, φονεύοντας τόν
ώραιο φίλο του, πού βρίσκεται
στό όνθος της ήλικίας του, είναι
ό καλοκαιριάτικος ηλιος, ό
όποιος καταστρέφει τή δροσε
ρή άνοιξιάτικη βλάστηση, της
όποίας τά ξεραμένα άπ' τή ζέ
στη όνθη κλίνουν τό κεφάλι καί
πεθαίνουν.

Ό μύθος δηλαδή τού 
'Απόλλωνα καί τού 'Υάκινθου, 
πού κατά κάποιο τρόπο μοιάζει 
μέ τό μύθο τού 'Άδωνι καί της 
'Αφροδίτης ιϊ της Δήμητρας καί 
Περσεφόνης άναφερόταν στίς 
σχέσεις τού ήλιακού θεού μέ 
τήν άνάπτυξη καί τό μαρασμό 
της βλαστήσεως. 

Ή γοητευτική αύτή ίστορία, 
αν πιστέψουμε τήν 'Έντιθ Χά
μιλτον (Άντωνάκος 291) δίνει 
μιά ύπόνοια γιά κάποιες πρωτό
γονες συνθήκες πού γίνονταν 
στό πολύ μακρινό παρελθόν. 
«Πολύ πρίν γίνουν οί μύθοι» 

γράφει ή διάσημη κλασσικί
στρια, « ιϊ συντεθούν τά ποιή
ματα πού έφτασαν ώς έμας, ί
σως άκόμη πολύ πρίν ύπάρξουν 
μυθοπλάστες ιϊ ποιητές, μπορει 
νά γινόταν τό έξης: "Αν τά χω
ράφια γύρω άπό κάποιο χωριό 
δέν καρποφορούσαν, αν τό σι
τάρι δέ μεγάλωνε, οπως 
προσδοκούσαν, ενας άπό τούς 
κατοίκους τού χωριού σκοτω
νόταν καί μέ τό αίμα του ράντι
ζαν τήν όγονη γη. Δέν ύπηρχε 
άκόμη τότε καμμιά ίδέα γιά 
τούς φωτεινούς θεούς τού 
'Ολύμπου, πού θά ένιωθαν 
άποτροπιασμό μπροστά στή 
φρικτή θυσία. Οί άνθρωποι εί
χαν τότε ενα άόριστο συναί
σθημα δτι, καθώς ή ζωή τους 
έξαρτιόταν όμεσα άπό τή σπο
ρά καί τό θερισμό, θά έπρεπε 
νά ύπηρχε κάποιος βαθύς δε
σμός άνάμεσα σ· αύτούς καί τή 
γη κι δτι τό αίμα τους, πού τρε
φόταν μέ σιτάρι, θά μπορούσε 
μέ τή σειρά του νά τό θρέψει 
κι έκεινο. Τί πιό φυσικό, λοιπ�ν, 
ενα ώραιο άγόρι, πού σκοτωνό
ταν έτσι, άπό τό νά σκεφθούν, 
στον άργότερα ό άγρός γέμιζε 
μέ ύάκινθους, δτι τά λουλούδια 
αύτά ηταν ή ίδια του ή ϋπαρξη, 
πού άλλαζε μορφή καί ξαναζού
σε, έτσι έλεγαν άνάμεσά τους 
δτι έγινε κάποιο θαύμα, πού έ
κανε τό σκληρό θάνατο νά δεί
χνει λιγότερο σκληρός. 'Αργό
τερα, δσο περνούσαν ο1 καιροί 
καί ο1 όνθρωποι δέν πίστευαν 
πιά δτι ή γη χρειαζόταν αiμα 
γιά νά καρποφορήσει, δλα τά 
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βόρβορο στοιχεϊα του μύθου έ
πεφταν έξω κοί στό τέλος ξε
χvιουvταv. Κανείς δέ θυμόταν 
τίς βόρβορι;ς πράξεις του πα
λιου καιρου. Ό 'Υάκινθος, έλε
γαν τότε, δέ σκοτώθηκε άπό 
τούς δικούς του γιό vό τούς 
έξοσφολίσει τιiv τροφή, άλλά 
μόνο άπό κάποια λυπηρή άστο
χία». 

Σχολιάζοντας τίς σχέσεις του 
Άnόλλωvα κοί του 'Υάκινθου ό 
Ρισπέν (' Ελληνική μυθ. Α, 1 50) 
γράφει: «Ό Άnόλλωvας είχε 
πολυάριθμες έρωτικές περιπέ
τειες, τίς περισσότερες δμως 
άn' αύτές τίς έδημιούργησε ή 
έnιθυμίο τώv 'Ελλιivωv vό έ
χουν σημαίνοντας προγόνους. 
Γι' ούτό καί ολοι οί Γιοί του 
Άnόλλωvο ηταν γενάρχες λαών 
καί ίδρυτές πόλεων. Έκεϊνο 
πού κάνει έντύnωση δμως είναι 
πώς τό πάθος του θεου σπάνια 
συμμερίζονται οί έκλεκτοί του. 
Συνriθως ri περιπέτειά του τε
λειώνει μέ μιό καταστροφή. Ό 
BOUCHE LECLERCQ γράφει πο
λύ εϋστοχα' «Μάταια θ' cΊναζη
τουσε κανείς στή βιογραφία 
του Άnόλλωνα τό φυσικό καί 
νόμιμο έρωτα σόν στοιχεϊο εύ
τυχίας». Λέει έπίσηςΙ «ΟΙ 'Έλ
ληνες δέν είχαν διστάσει νό 
cΊnοδώσουν στόν Άπόλλωνα, 
γιά νό δικαιολογηθουν οί ϊδιοι, 
τό πλέον άσυγχώρητα άn' τά 
πάθη τους». Ό Πλούταρχος 
σημειώνει μέ άηδία τίς διηγή
σεις τών ποιητών γιά τούς έ
ρωτες του Άnόλλωνα μέ τόν 

'Άδμητο, τόv 'Υάκινθο κοί τόv 
'Ιππόλυτο της Σικυώνας». 

Ό λαογράφος Νικ. Πολίτης 
(Λαογραφικά Σύμμεικτο Β, 
144-145) σχολιάζοντας τούς 
δημώδεις μύθους κοί δοξασίες 
πού άναφέρονται στόν ηλιο, 
nαρατηρεϊ: «Ό 'Ήλιος μυθολο

γεϊται οτι έφόνευσε τούς άδελ
φούς, τόν πατέρα κοί αύτήν τήν 
μητέρα του. Ό φόνος γονέων, 
άδελφώv, τέκνων η φίλων δύ
ναται νομίζομεν νcι θεωρηθεΤ 
ώς ίδιόζων χαρακτήρ έλληνι
κών μύθων περί ήλιακών 
ήρώων καί θεοτήτων ... Πάντες 
ol μυθοι ο�τοι δύνανται ϊσως 
νά έρμηνευθώσι διό της παρα
τηρήσεως τών φυσικών φαινο
μένων της άνοτολης καί της δύ
σεως του ήλίου τό nορφυρουν 
του ούρανου χρώμα έδήλου, 
κοτcι τήν άντίληψιν του κατά 
φύσιν άνθρώπου, δτι ό ηλιος 
διέπραξε φόνοv, έφόνευσε δέ 
κατά τός διαφόρους έκάστοτε 
έντυnώσεις καί κατά τcις σχετι
κώς μπαγενεστέρας άναmύ
ξεις της μυθολογικης είκόνος 
τήν μητέρα η τήν άδελφήν ητοι 
τήν Νύκτα, τήν Ή ώ, τήν Σελή
νην, τήν πρωϊνήν δρόσον η τcι 
ϊδια τέκνα, τήν βλάστησιν (Ύά
κινθον), τούς άστέρας κλπ». 

Τά Ύακίvθια 

'Η άνάμνηση της περιπέ
τειας του 'Υάκινθου διατηριό
ταν στή Λακωνία καί συνδεό
ταν μέ τήν τέλεση σnουδαιοτά-
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των έορτών τών Ύακινθίων 
(Ρισπέν, Α, 166). 

Τά Ύακίνθια γίνονταν κάθε 
χρόνο, τό θέρος, τό μήνα · Εκα
τομβαιώνα, πού άντιστοιχεί μέ 
τό δικό μας Ίούλη, στήν Άμύ
κλα της Λακωνίας, δπου ύπηρχε 
καί ό τάφος του ηρωα, κάτω 
άκριβώς άπ' τό άγαλμα του 
Άπόλλωνα. 

Είχαν δέ τόση σπουδαιότη
τα ώστε, κι όν άκόμη βρίσκον
ταν σ· έκστρατεία, ξαναγύριζαν 
στήν πατρίδα τους γιά νά γιορ
τάσουν. Τούτη τή συνήθεια μά
λιστα τήν πλήρωσαν άκριβά oi 
Άμυκλαίοι στή διάρκεια του λε
γόμενου Βο,ωτικου πολέμου. 
Τότε, οί Άμυκλαίοι (Άντωνάκος 
289) άναχώρησαν άπό τό Λέ
χαιο τό Μάη του 392 π.Χ., γιά
νά μπορέσουν έγκαίρως νά
φτάσουν στήν πατρίδα τους καί
νά λάβουν μέρος. δπως έπιβαλ
λόταν, στά Ύακίνθια, τήν πιό
λαμπρή γιορτή της Λακωνίας.
Έπειδή δμως θά περνουσαν
κάτω απο τά τείχη της Κορίν
θου κι έπειδή ηταν όλ1γάριθμο1,
ό Σπαρτιάτης πολέμαρχος, πού
βρισκόταν στό Λέχαιο, τούς
συνόδευσε μέ 600 όπλίτες καί
μερικούς ίππείς ώς τή Σικυώνα.
Στή συνέχεια, γύρισε στό Λέ
χαιο, χωρίς νά φαντασθεί οτι η
ταν δυνατόν νά διατρέξει κίνδυ
νο ή μόρα τών Άμυκλαίων.
'Ωστόσο, έντελώς ξαφνικά, έπε
τέθηκε έναντίον τους ό Ίφικρά
της μέ πολυάριθμους πελταστές
καί όπλίτες, ώστε οί περισσότε-

ροι νά διαφύγουν πρός τό Λέ
χαιο η πρός τήν πλησίον παρα
λία, δπου τούς παρέλαβαν 
σπαρτ1ατ1κά άκάτια. 

Μά και οί Σπαρτιάτες (Άν
τωνάκος, 303), συνθηκολόγη
σαν σαράντα μέρες μέ τούς 
Μεσσήνιους γιά νά πόνε στή 
Λακεδαίμονα καί νά γιορτάσουν 
τά Ύακίνθια. Άκόμη καί oi 
'Αθηναίοι γιά νά δείξουν στούς 
Σπαρτιάτες τήν έκτίμησή τους, 
στον έγινε ή συνθήκη 
'Αθηνών-Σπάρτης (472π.Χ) 
ύποσχέθηκαν, δπως μας πληρο
φορεί ό . Θουκυδίδης (Θουκ. 
5 23) νά μεταβαίνουν στή Λα
κεδαίμονα καί νά παρίστανται 
στίς γιορτές τών Ύακινθίων. Oi 
μεγάλες γιορτές, παρατηρεί ό 
NILSS0N (Ίστορία της άρχαίας 
έλληνικης θρησκείας, 269), δ
που μαζεύονταν κόσμος άπό δ
λα τά μέρη, παρουσίαζαν έπί
σης μιά σπουδαία εύκαιρία γιά 
διεθνείς διαπραγματεύσεις καί 
τήν προκήρυξη διεθνών συμ
φωνιών ... 'Όταν ή Άθήνα καί ή 
Σπάρτη ύπέγpαψαν συμμαχία 
τό 421 π.Χ. συμφώνησαν οτι θά 
τήν άνανέωναν κάθε χρόνο 
στέλνοντας πρεσβείες στήν 
Άθήνα στά Μεγάλα Διονύσια 
καί στή Σπάρτη στά Ύακίνθια. 

Τά Ύακίνθια γιορτάζονταν 
ώς τό τέλος της Ρωμαϊκής έπο
χης. Τουτο (Άντωνάκος 303) 
σαφώς προκύπτει έκτός τών 
άλλων καί άπό άναθηματική 
στήλη της περιόδου αύτης, πού 
βρέθηκε κατά τίς άνασκαφές 
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στήν 'Ακρόπολη των 'Αμυκλών. 
Φαίνεται πώς οί γιορτές ('Ανα
γνωστόπουλος 369) εiχον σuν
δuοστεΤ κοί μέ έμποροπονήγυ
ρη των πλούσιων κοί βιομηχα
νικών προϊόντων της περιοχής. 

Οί γιορτές διορκοϋσον τρεις 
ήμέρες (Ρισπέν, Α 1 66, DE
CHARME, 162). 

Τήν π ρ ώ τ η  μέρα, πού ή
ταν άφιερωμένη σέ θλιβερές 
έπιδείξεις, θρηνοϋσον τόν 'Υά
κινθο, πού πέθανε πρόωρο κοί 
τό όμορφο λουλούδι πού ξαφα
νί στηκε. 'Έβαζαν, λοιπόν, πένθι
μες προσφορές πάνω στόν τά
φο τοϋ 'Υάκινθου, πού ηταν 
στά πόδια τοιι 6γόλματος τοϋ 
θωϋ κι έκαναν διάφορες έκδη
λώσε1ς λύπης (Άθήναιος 
Δ, 17.Παuσανίας Γ 19.3). 

Τ11 δεύΤΕρ η μέρα cΊκοu
γόταν ri χαρμόσυνη άρμονίο 
τοϋ αύλοϋ κοί της κrθόρcς καί 
γrνόταν παρέλαση νεανίδων 
πάνω σέ πλουμισμένα ορματα. 

Τέλος. τήν τ ρ ί τ η  μέρα, μ1ά 
σuντροφ1ό cΊπό νέους καί νέες 
τελοϋσαν «διό γηθοσύνων χο
ρών» (Μακροβ. Κροu. Α 18) 
τήν cΊποθέwση τοιι 'Υάκινθου, 
τήν άθονασία τοϋ νεαροϋ η

ρωα, εκφράζοντας μ' αύτό τόν 
τρόπο, χωρίς άμφιβολία, τήν πί
στη των άνθρώπων στήν πε
ρrοδική άνονέωση της λαμπρής 
βλαστήσεως πού σηγμιαία κα
ταστράφηκε άπό τό θερινό 

θεό, ένώ οί όλλοι ΆμυκλοΤοι 

φοροϋσαν στεφάνιο άπό κισσό, 

πρόσφεραν πολλές θυσίες στόν 

'Απόλλωνα καί δλη ή πόλη 
γιόρταζε ( Γ1ό τή γιορτή γράφει 
ό SCHOEMANN GRIECH. AL

TERTH 11, 6457). 

Μιά cΊνάγλυφη εiκόνο της 
γιορτής διασι.ίJζει ό ΆθηνοΤος 
Ναυκρατίτης στούς Δειπνοσο
φιστές» (Βιβλ. Δ., 139), δποu 
γράφε� τό έξης: 

Ό Δίδυμος μ1λώντος γιά τά 
Λακωνικό δεΤπνα λέει: Ό Πο
λυκράτης ίστορεΤ στά Λακων1κά 
του δτ1 οί Λάκωνες τr1ν μέν θυ
σία των Ύακινθίων τήν τελοϋν 
έπί τρείς ήμέρες έξ αiτίος τοϋ 
πένθους πού καθ1ερώθηκε γ1ά 
τό πάθημα τοϋ 'Υακίνθου. Δέv 
σπφrιvώνονται τίς riμέρες αύ
τές κατά τά συμπόσιο, οϋτε 
είσφέροuν όρτοuς. οϋτε γλυκί
σματα καί τά σχετικό τους. 
'Επίσης δέv τραγουδούν καί 
τόν ποrονα πρός τιμήν τοϋ 
θεοϋ καί γενικά δέv κάνουν τί
ποτε cΊπ' οσα κατά τήν τέλεση 
τών όλλων θυσιών καί άποσύ
ροντaι μετά τό δείπνο μέ πολλή 
εύταξία στό σπίτια τους. Τήv 
δεύτερη ήμέρα τοϋ τριημέρου 
της γ1ορτης γίνεται πανηγύρι 
μεγάλο καί cΊξιόλογο, κατά τή 
διάρκεια τοϋ όποίου βλέπει κα
νείς ποικίλα θεάματα. Παιδιά μέ 
χιτώνες καί ζώνη παίζουν κ1θά
ρα καί τραγοuδοϋv, μέ συνο
δεία αύλώv, ένώ ταυτόχρονα 
μέ τό πλήκτρο διατρέχουν δλες 
τίς χορδές τοϋ όργόνοu τους 
σέ ρυθμό άναπεστικό καί μέ 
όξύ τόνο ύμνοϋν τό θεό. 
'Άλλοι πόλι δ1ατρέχοuν τό θέα-
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τρο επανω σέ καλοστολισμένα 

όλογα, ένώ πολυπρόσωπες χο

ρωδίες νεαρών μπαίνουν καί 

τραγουδούν συνθέσεις σέ στί

χους έγχωρίων ποιητών, καί 

συγχρόνως χορευτές άνακατε

μένοι μ' αύτούς, άνανεώνοuν 

τούς άρχαίοuς χορούς μέ συνο

δεία αύλοϋ καί τραγουδιού. 

Άπό τίς παρθένες όλλες είναι 

άνεβασμένες σέ ξύλινα δρματα 
πολuτελη καί περιφέρονται καί 
όλλες συνοδεύουν τήν πομπή 
έπάνω σέ δρματα συνδεδεμένα 
καί άμιλλώνται δπως σέ 1ππό
δρομο. Τέλος, όλόκληρη ή πόλη 
βρίσκεται σέ κίνηση καί χαρο . 
μέ τά διάφορα θεάματα. Θυσιά
ζουν έττίσης πολλά σφάγια έκεί
νη τήν ήμέρα καί περιποιούνται 
οί πολίτες δλοuς τούς γνωρί
μοuς καί τούς δούλους τους. 
Κανείς δέν άποuσιόζει άπό τίς 
θυσίες καί συμβαίνει νά άδειό
ζη ή πολιτεία έπειδή δλοι ο1 ττο
λhες σπεύδουν ατό θεάματα. 

'Ιστορική προέλευση τών Ύα

κινθίων 

Τό Ύακίνθια τελούνταν στίς 
'Αμύκλες της Λακωνικης, ττού 
ηταν χτισμένη πέντε χιλιόμετρα 
νοτιανατολικό της σημερινης 
Σπάρτης, στή μέση της κοιλά
δας τοϋ Εύρώτα πάνω στόν πιό 
ψηλό λόφο. πού σήμερα είναι 
γνωστός σάν 'Αγία Κυριακή. 

Τίς 'Αμύκλες, καθώς μας 
πληροφορει ό Παυσανίας (Λα
κωνικό, Γ 1 ), πού περιηγήθηκε 

τή Λακωνική τό 160 μ.Χ., έχτι
σε ό 'Αμύκλας, ό γιός τοϋ Λα
κεδαίμονος καί της Σπάρτης, 
κόρης τοϋ γερο-Εύρώτα. Ό 
Άμύκλας είχε τήν άτυχία νά πε
θάνει ό γιός του 'Υάκινθος, πού 
ηταν νεότερος καί ώραιότερος. 
Ύπηρχε δέ τότε στίς 'Αμύκλες 
τόφος τοϋ 'Υάκινθου, κάτω άττό 
τό όγαλμα τοϋ 'Απόλλωνα. 

Ό Παυσανίας (Γ, 1) έπίσης 
ύποστηρίζει πώς πρώτος βασι
λιας των Λακεδαιμονίων ηταν ό 
Λέλεξ, ντόττιος, όπό τόν όποιον 
οί ύττήκοοι του όνομόστηκαν 
Λέλεγες. 

Ό Στράβων (Γεωγραφικό 
Η.'1, έκδοση Παττύροu σελ. 

'1069) λέει πώς ό Εύρuσθένης 
καί ό Προκλης, σύμφωνα μέ 
πληροφορία τοϋ 'Εφόρου, ο1 άρ
χηγοί των 'Ηρακλειδών, ατούς 
όττοίους έλαχε ή Λακωνική, 
διαίρεσαν τή χώρα σέ έξη τμή
ματα. Στό ένα άττό αύτό ηταν 
ττρωτεύοuσα ή Άμύκλα. 

Γιό τίς 'Αμύκλες καί τό Ύα
κίνθια ('Αναγνωστόπουλος 
366) έχουν γράψει στή Μεγά
λη Έγκuκλοτταίδεια ό Γερ. Κα
ψάλης, άργότερα διευθυντής
της έκει άρχαιολογικης περιφέ
ρειας, ό όττοιος παρακολούθησε
καί τίς έκει άνασκαφές των
έτών 1 905-1 906 καί ό Χ. Χρή
στου στό βιβλίο του «'Αρχαία
Σττόρτη». Ό Χρήστου δέχεται
(σελ. 71) δτι λατρεία τοϋ 'Υά
κινθου συναντιέται καί στή Θή
ρα, τήν Κάλυμνο καί τή Ρόδο
καί σ· όλλες θέσεις, δττοu θεω-
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ρεί πιθανόν οτι μετονόστεψον 
μεγcιλες Μυκηναϊκές 6μόδες, 
μετcΊ τήν κcΊθοδο τών Δωριαίων 
στή Σncιρτη. 

Κοί οί δύο δέχονται οτι 6 
τuμβόμορφος τόφος του 'Υάκιν
θου βρισκόταν πάνω στό λόφο, 
πού ίναι γνωστός σήμερα σάν 

Άγίο Κυριακή, της περιοχr1ς 

τών 'Αμυκλών, πού βρίσκεται 
νότιο στιl Σπάρτη καί πού έ
φτανε κανένας έκεί άκολοu
θώντος τήν Ύοκινθίδα όδό, 
στή δυτική πλευρά του Εύρώ
τα. 

'Ότι άnό τά πρωτογεωμε
τρικό χρόνιο ύnάρχοuν λείψα
νο, πού άnοδεικνύοuν στι 6 χώ
ρος έκεί ητον 1ερός, σέ μεγάλη 
άκμrl σμως έφτασε μετά τή 
Δωρική μετανάστευση, στον 
στήθηκε τό περίφημο χάλκινο 
όγολμο του 'Απόλλωνα, πολύ 
δέ βραδύτερο, πάντως πρίν τό 
500 n.X. κατοσκεύοσον τεχνί
τες, μέ τήν έnίβλεψη τοϋ Βαθu
κλη, πίσω άnό τό όγαλμο θεϊκό 
θρόνο, πού τόν έκόσμησον μέ 
παραστάσεις, τίς όποίες ειδε 
καί περιέγραψε ό Παυσανίας 
(Λακωνικά Γ, 1 8 και 1 9). 

Σύμφωνα μέ σσα ύποστη
ρίζει ό Ν. 'Ελευθεριάδης (Άνα
γνωστόποuλος 365), εiδικός 
άνατολιστής, πού έγραψε τό 
σημαντικό βιβλίο «ο1 Π ροέλλη
νες», ο1 Λέλεγες, κατάγονταν 
άπό τήν Αϊγuπτο καί τή Λιβύη 
καί όνομάζονταν έτσι γιατί ηταν 
άτρόμητοι θαλασσοπόροι η πει
ρατές καί ηταν έγκαταστημένοι 

στίς άκτές κοί στά νησιά, σπως 
οί Κάρες. 'Επίσης στι Πελοσγι
κης προελεύσεως ειναι oi λέξεις 
Τούγετος, Θερόνη, Εύρώτας, 
Λακεδαίμων, Σπάρτη, 'Υάκινθος 
κλπ. καί δόθηκαν έκεί άnό τούς 
Πελασγούς πού κατοίκησαν τήν 
περιοχή nρό άμνημονεύτων 
χρόνων. 

Ό 'Ομηρος ('Ιλιάς Β στ. 
581-590) στόν κατάλογο τών
πόλεων oi 6nοίες έλαβαν μέρος
στήν έκστρατεία της Τροίας, μέ

άρχηγό τό Μενέλαο, άναφέρει
κοί τίς 'Αμύκλες.

Άπό nρομηκuναϊκές λοιπόν 
έπιδράσεις λατρευόταν στίς 
'Αμύκλες ό 'Υάκινθος, σπως λα
τρευόταν στήν Αϊγυπτο ό "Οσι
ρις, στή Φοινίκη ό 'Άδωνις, στή 
Φρυγία ό 'Άττυς κλπ. μέ τή δια
φορά οτι ή γιορτή δέ γινόταν 
τήν όνοιξη άλλά τό θέρος, 'Ιού
λη καί άρχές Αύγούστου (μηνο 
Έκcπομβαιώνα). 

'Ογδόντα χρόνια μετά τήν 
ολωση της Τροίας (Άντωνάκος 
288) τό 1104 n.X. οί 'Ηρακλεί
δες Δωριείς κατάλαβαν τή Λα
κωνική. Χρειάστηκαν σμως
τριακόσια όλόκληρα χρόνια γιά 
νά ύποτάξουν τίς 'Αμύκλες, σ
τον βασιλιας στή Σπάρτη ηταν 
ό Τήλεκλος, ό γιός του Άρχέ
λοου, τόν όγδοο π.Χ. αίώνα.

'Έκτοτε δημιουργήθηκε μιά 
κοινή λατρεία του 'Υάκινθου 
καί του Δωρικού 'Απόλλωνα, 
πράγμα πού σημαίνει πώς ή λα
τρεία του θεού 'Υάκινθου ηταν 
τόσο βαθειά ριζωμένη ώστε 
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οϋτε ό 'Ολύμπιος Θεός δέ μπό
ρεσε νά τήν έκτοπίσει. 

Οί άνασκαφές πού έγιναν 
(Άντωνάκος 291) άπέδειξαν δτι 
ό λόφος της 'Αγίας Κυριακής 
πρωτοκατοικήθηκε απο τήν 
έποχή άκόμη τοίί χαλκοίί. Στό 
τέλος περίπου της Μυ κηναϊκης 
περιόδου φαίνεται δτ� άρχίζει ή
άκμή τοίί ίεροίί, πού ήταν άφιε
ρωμένο στόν τοπικό θεό 'Υά
κινθο. 

Ύακίνθια Μυστήρια 

Σήμερα λέει ό Ρισπέν (Μυθολο
γία Α, 166) ή έπιστήμη γνωρί
ζει δτι ό 'Υάκινθος είναι πέρα 
άπό κάθε άμφιβολία προελληνι
κός θεός, Μινωϊκης καταγωγης. 
Τό όνομα είναι προελληνικό, 
σημαίνει δέ συνάμα καί ενα 
λουλούδι, πράμα πού συμβαίνει 
καί μέ όλλες προελληνικές θεό
τητες, μεταξύ τών όποίων καί ή 
'Ελένη. Βραδύτερα ό νεότερος 
Θεός 'Απόλλωνας σφετερίστη
κε τή λατρεία καί τό όνομα τοίί 
προκατόχου του, γιατί λατρευό
ταν ώς 'Απόλλωνας Ύακίνθιος. 
Μεταξύ πολλών Δωρικών πε
ριοχών λατρευόταν έπίσης ό 
'Υάκινθος, καθώς άποδεικνύει 
τό όνομα τοίί μηνα Ύακινθίου 
καί τό όνομα της φυλής Ύακιν
θίδας στήν Τηνο, ώς καί ή το
ποθεσία Ύακινθικό. Ό θεός 
ανηκε στήν κατηγορία τών 
θεών της βλαστήσεως πού πέ
θαιναν κι άναοταίνονταν κάθε 
χρόνο. Καί δπως στήν Κρήτη έ-

δειχναν τόν τάφο τοίί Δία, έτσι 
καί στήν Άμύκλα καί στόν Τά
ραντα έδειχναν τόν τάφο τοίί 
'Υάκινθου. 
Τήν νηπιακή ήλικία, άντίστοιχη 
πρός έκείνη τοίί Δία στήν Κρή
τη, άποδεικνύει τό έπίθετο της 
'Αρτέμιδας στήν Κνίδο, δπου 
λεγόταν Ύακινθοτρόφος δηλα
δή τροφός τοίί 'Υάκινθου. 

«Ό 'Υάκινθος» λέει ό 
Κερένυϊ (Μυθολογία τών 'Ελ
λήνων, 133) <ωόν θεϊκό άγόρι, 
μπορεϊ νά συγκριθεϊ μέ τόν 'Ά
δωνιν. Ή 'Αφροδίτη έκδικήθη
κε μιά Μούσα, γιατί κορόϊδεψε 
τήν άγάπη της γιά τόν 'Άδωνιν. 
Πρόκειται γιά τήν Κλειώ, πού 
γέννησε τώv πατέρα τών Μου
σών Πιέρου τόν 'Υάκινθο. Πα
ρόμοια ή Μύρρα έμεινε έγκυος 
μέ τόν 'Άδωνιν άπό τόν ϊδιο 
πατέρα. Ή Μούσα 'Ερατώ καί 
ό τραγουδιστής Θάμυρις συνα
γωνίζονταν γιά τό ώραϊο άγόρι 
καί μ· αύτό όpχισε ή παιδερα
στία. Σέ μιάν όλλη διήγηση πα
ρουσιάζεται ό 'Υάκινθος δμοιος 
μέ τόν 'Απόλλωνα. Ό 'Υάκινθος 
είχε. δπως καί ό 'Απόλλων, μιάν 
άδελφή μέ τήν όποία είχε στε
νό σύνδεσμο καί τήν έλεγαν 
Πολύβοια. Μαζί μ· αύτή πηγε 
στόν 'Όλυμπο. Στίς 'Αμύκλες, 
κοντά στή Σπάρτη, λέγαν πώ? ή
λατρευτική παράστασή του είχε 
τέσσερα αύτιά καί τέσσερα χέ
ρια. Στίς νεώτερες ίστορίες ό 
'Υάκινθος είναι εvα θαυμάσιο 
άγόρι, πού τό βλέπουμε σέ εί
κόνες πάνω σέ κύκνο ... Ό Ύά-
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κινθος δέν «πέθανε» διαφορε
τικά άπό τόν 'Άδωνιν· ηταν tΞνας 
θεός καί συγχρόνως λατρεύτη
κε ώς νεκρός. Νομίζανε πώς μέ 
τούς βολβούς τών λουλουδιών 
μποροϋσαν ν· άναβάλουν τήν 
έφηβεία τών άγοριών». 
Τέλος, όν λάβει κανείς ύπόψη 
του bσα προαναφέραμε καi 
προβεί σt σύγκριση τών μύ
θων γύρω όπό τόν 'Άδωνιν. 
τόν 'Άπυ, τήν Περσεφόνη καί 
τή Δήμητρα καί γενικά τών μύ
θων πού όναφέρονται σέ Μυ
στήρια. θά καταλήξει στό συμ
πέρασμα οτι τό Ύακiνθια ήταν 
καi Μυστr1ρια καi γιορτή. 

'Επίρρωση τούτης της όπο
ψης άποτελοϋν τά λόγια του 
Στράβωνας (Η. 343) οτι έπικρα
τοϋσε συνήθεια ατούς 'Έλληνες 
καi τούς βαρβάρους νά έκπλη
ροϋν τίς θρησκευτικές τους τε
λετές. όλλοτε δημόσια κι όλλο
τε μυστικά. 

Οί τελετές μυήσεως σ· ολα 
τοϋτα τά Μυστήρια. έξάλλου. 
ηταν έπικήδειες καί νεκρικές. 
'Αντικείμενό τους ηταν ό θάνα
τος κι ή άνόσταση ένός άγαπη
μένου προσώπου. κάποιου η

ρωα η κάποιου θεοϋ. 
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Παηυρου Άθrjvo ο.χ ΙΗ. 4. αελ 

1069) 

17. Συρέ Έδ. Μεγcιλσι Μυστοι. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Σωσίβια 

(συνειδησιακός διάλογος) 

Μία φωνή: Ό πελαργός ετοιμος στά σταροχώραφα τοCι κάμπου νά 

τραφει μέ τό σερνάμενο χώμα τοCι φιδιοCι χτυπώντας το μέ τήν 

πορφυρή χρήσιμη πολυτέ�εια τοCι ράμφους του μεγαλόπρεπος γε

μάτος μέ τήν έξεταστική προσοχή τοCι βαδίσματός του κοντά στό 

άναμμένο ήλιοβασίλεμα της παπαρούνας καί τό χρυσάφι τοCι στα

χυοCι. 

"Άλλη φωνή: Λίγο πιό πάνω ήταν .;rό πατρικό καί έντόπιο ποτάμι 

κοντά ατούς βαθιούς τάφους δπου κοιμόντουσαν ol Μακεδόνες 

βασιλεις άσύλητοι καί άσκύλευτοι χρυσοCι πλήρεις. 

Ό ποιητής: Ό στίχος μου ήταν άσφαλής καί δίκαιος καί δυνατός 

σάν τά μεγάλα Μακεδονικά ποτάμια πού κυλοCισαν στίς έκβολές 

τους στό Αiγαιο μ' δλα τ· άποτελέσματα τών προσχώσεών τους; 6 

στίχος μου ήταν πλατύς γεμάτος άπό αύτοπεποίθηση καί διάρκεια 

γιατί έκλεινε δλη της πατρίδας καί της άνθρωπότητας τήν πικρή 

περιπέτεια γεμάτος άλήθεια. 

'Άλλη φωνή: 'Όταν γυρίσαμε δλες ol κλαίουσες εiχαν μεγαλώσει 

καί εiχαν σκεπάσει μέ τήν άκμαία πράσινη λόγχη τους τό διακριτι

κό θρηνο τών τεμαχισμένων ποταμιών μας. 01 ξενιτεμένοι νεκροί 

μας ηθελαν μέ κάθε μέσο συγκοινωνίας νά έπιστρέψουν καί ν· 

άναπαυτοCιν κάτω άπό τό χώμα τους τό νόστιμο. 

Φωνή τού βάθους: Μ' αύτά τά τρένα τών νεκρών καί τών ζωντα

νών γύριζαν οί ξενιτεμένοι στήν πατρίδα. 

Μία φωνή: Γιατί μοCι άφαιρέσατε τό σωσίβιο καί δέ μ' άφήσατε 

νά διασχίσω τό μηκος τών ήμερων μου; ΠοCι εiναι τό σωσίβιό 

μου; δόστε μου τό σωσίβιο. 
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Χορός άπό φωνές: Γιατί μας πήρατε τά σωσίβ1ά μας; Δόστε μας, 

ώ δόστε μας τά σωσίβια πού μας ύπηρετουσαv μέ συνέπεια τά 

καλά μας, τ· αύστηρά μας σωσiβια, τά σωσiβ10 πού μας τά κατα

στρέψατε καi μείναμε μέσα σ· αύτό τόv παρcιλογο, τόv παροξυ

σμέvο καi τρικυμιώδη Κόσμο χωρίς κανένα σωσίβιο. 

Ό Κύριος Τερτυλλιανός 

«Ποιός μnorεi v· όρνηθεi οrι 6 Θεός είναι σώμα 
cίν κcιί είναι nνεί:ιμcι:» 

Τερτυλλιανός (155-240) 

Καλέ μου. Κύριε Τερτυλλιαvέ, μεγάλε Χριστιανέ Τερτυλλιαvέ, 
πώς πρέσβευες πώς ό Θεός μπορεί vά φορεί κι αύτάς οπως κι 
έμείς ούτή τή σωματικιi μας τή στενή καί άποπvικτική έvδυμασία 
μέ τήv τόση της πενία καi vά όμολογείς πώς είναι πvευμα; 

Πώς ομως ό Θεός θά προτιμουσε συνεχώς vά δικάζεται καί v· 
άvακρiνετο1 καi νά χωροφυλακiζεται κάτω άπό αύτή τή μεγάλη τήv 
ήλιακιi καi τή δικανική μας κλεψύδρα; (Έκτός όν ητοv άvάγκη vά 
τιμωρείται ό Θεός, γιατί μας έπλασε). 

Ό 'Άγνωστος Χ 

'Ήθελα vά ξέρω καλά οσα συμβαίνουν καί v· άνιχvεύω 

τό μυστικό τους φλοιό φτάνοντας στό κουκούτσι τών πραγμάτων, 

οπως πληροφοριόμουν καλά πώς στον ό όνθρωπος όρχιζε 

vά χρησιμοποιεί τά διάφορα λίθινα έργολεία του εiχε έγκαταλεiψε1 

τό δάσος 'Έμενα μακριά άπό κάθε άναστοτωμέvη κι ότακτη 

θλίψη· γι' αύτό κάτω άπό μιά συστάδα δέντρων έβλεπα τήν όπά

νεμη παγίδα μιας άράχvης μέσα στό θρόισμα τών πεύκων χωρίς 

νά συλλογίζομαι πώς ό Θεός ητοv ενας άγνωστος Χ μιας όλγεβρι

κής έξίσωσης πού έμείς μέ τόση αύθόδεια τόν θεωρούσαμε γιά 

γνωστό άρκεί νά λύvωμε τό άλγεβρικό μας πρόβλημα. 
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Γιά άναγγελία τής t.κδόσεως νά στέλνετε tva άvτίτυπο Γιά βι
βλιοκρισία, χωρίς vά δεσμεύεται τό περιοδικό, vά στέλνετε δύο· 
,jvτίτυπα. 

Σημειώσεις Νίκου Τέντα 

1. Βασιλείου: «ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ»

Τωρινέ μου Μεσσία, 

Σαν δεν μπορώ τα ίχνη σου να βρίσκω, 

Το φως μου τρεμοσβύνει 

Ξαναγυρίζω σε Μητρόπολη ονειρεμένη, 

Που δεν είναι ακόμα πουθενά κτισμένη 

Μητρόπολη η παγκόσμια ποίηση με ιερουργό τον εμπνευσμέ

νο στιχουργό. Αλλά και τον ικανό μεταφραστή πιστό διάκονο της 

τέχνης. 

Ο 1. Βασιλείου μετάφρασε σε μια χυμώδη νεοελληνική ποιή

ματα από 11 χώρες της Ασίας. Είναι μιά επιλογή απ· τό πολιτισμι

κό τους παρελθόν και τον πνευματικό τους παρόν. Οι παραπάνω 

στίχοι ανήκουν στον σύγχρονο ινδό ποιητή Αμρίτα Πριτάν. Δια

βλέπει κανείς έναν φιλοσοφημένο στοχασμό δοσμένον με την 

στηριγμένη στην εσωτερική, αρμονία μυστικοπάθεια. 

Δικαιολογημένα ο μεταφραστής παρατηρεί «Οι ποιη,ές είναι 

γι' αυτούς μαγικοί μύστες προικισμένοι με την ικανότητα και δυνα

τότητα να παρασύρουν και να συνεπαίρνουν με τους στίχους 

τους». Και δεν έχουν άδικο 01 Ασιάτες γι· αυτή τους τη δοξασία. Ο 

nέρσης Ομάρ Καγιάμ, επιβεβαιώνε; το αληθές του ισχυρισμού 

τους με ένα και μόνο αλληγορικό του ρουμπαγιάτ: 

Λίγο ψωμί, λίγο δροσερό νεράκι 

ο ίσκιος ενός δέντρου και τα μάτια σου 

Κανένας σουλτάνος δεν είνα,· από μένα πιο ευτυχισμένος 

Κανένας ζητιάνος πιο θλιμμένος. 
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ΔΕν ξέρω αν έχΕ1 καθολική απήχηση η πίστη των Ινδών ότι το 
χάρισμα της έμnνΕuσης Είναι θΕίο «και κληρονομικό από παλιόπ
pες υπάρξεις». Πάντως δΕδομένο είναι ότι όλη η Ασιατική Ποίηση 
επ1βεβαιώνε1 την ορθότητα της κρίσης του πολυταξιδΕμένοu -και 

γιατί όχι πολύ διαβασμένου- μεταφραστή: «η ποίηση μεταφέpΕ1 
στην ανθρώπινη ψυχή μυστικιστικό μηνύματα από άγνωστους κό
σμους». Ένα συμβολικό Ιαπωνικό Χόϊ-Κάϊ μας δίνει μΕ τη λιγόλο
γη αpμον1κr1 ύφανση των ιδεών μοναδικό δΕίγμα πανανθρώπινης 
δ1αχpον1κής επ1κο1νωνίας: 

Ω ι λαμnΕpό φεγγάρι 
Θό ήθΕλα να ξαναγεννηθώ 
πΕύκο σΕ ψηλό βοuνόΙ 

Τα ποιr1ματα της σuλλογ11ς έχουν όλα την ίδια σuναισθηματ1κή 
ένταση. ΓΕγονός που καταδΕίχνε1 το άριστο rης Επιλογής και το 
αp1στοπχν1κό της μεταφοpcις τους στη γλώσσας μας. Είναι πιο Εύ
κολο να μπαφpόζεις ιδέες, παρά να μπολ1όζΕ1ς συναίσθημα και 
μuστ11<0πόθε1α ΟΕ άλλη γλώσσα. Ευτυχώς η νΕοελληνική έχει τις 
ανάλογες δuνατότηπς ένταξης και διαμόρφωσης της αλλότριας τέ
χνης μέσα στην πλούσια αλλά και τόσο ανθρωπιστικό οικΕία ποιητι
κ11 μας παράδοση. Χάρη, φυσικό, και στους προμαχούνπς πανά
ξιους μεταφραστές-δημιουργούς. Ο 1. Βασιλείου έχΕ1 ΕμπλοuτίσΕ1 
τη χώρα μας μΕ το πνΕύμα της Ασίας και τη γλώσσα μας με την 
λΕκτική μαγΕία της ανατολίτικης μυστικοπάθειας. 

Λάμπη Λούκου: «ΟΠΛΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ» Δοκίμιο 

Ο πιο απαίσιος Εφιάλτης του καιρού μας Είναι 01 αναίτιες φυ
λακίσεις, τα φριχτό βασανιστήρια, 01 μuστηρ1ώδΕ1ς εξαφανίσΕ1ς και 
01 ομαδικές σφαγές. Δεν Είναι μόνο ο ολόφλογος πυρηνικός πόλε
μος που οδηγεί στο χείλος της αβύσσου τον άνθρωπο και στην 
κόψη του ξυραφιού τον κόσμο, αλλά και η βάναυση καταπάτηση 
κόθΕ δικαίου από δυνόσπς που δήθΕν υπηρετούν την Ελευθερία. 

Η ομολογία του Τούρκου συνδικαλιστή ΣοuλΕϊμόν Κιρτεκέ: 
«με ανασκοπόλισαν μ' Ένα μπαστούνι και με uποχρΕώσανΕ να το 
γλύψω» δίνΕ1 την τραγική συντπαγμένη μιας απάνθρωπης εποχής. 
Της εποχής μας. 

Ο Λ. Λούκας εκθέπι με αποδΕικτικό στοιχΕία τον σημΕρινό οι

κουμενικό τρόμο και την προσπόθΕ1α που καταβάλλει η Διεθνής 
Αμνηστία και την αντιμπώπισή του. «ΚαλύτΕρα v· ανάψεις ένα ΚΕ-
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ρί παρά να καταριέσαι το σκοτάδι». Η δημοσιότητα των φρικαλεο
τήτων αποκαλύπτει την «άφρενη φρενοπάθεια» και συσπειρώνει 
τις γρήγορες συνειδήσεις για ολομέτωπο αγώνα. Ο λόγος του 
βραζιλιάνου δημοσιογράφου Βλαδίμηρου Χέρτζοκ, λίγο πριν ξεψυ
χήσει σε αστυνομικό τμήμα: «δεν χάσαμε ακόμη το δικαίωμα να 
θεωρούμεθα ανθρώπινα όντα, μια και έχουμε την ικανότητα να 
νοιώθουμε αποτροπιασμό βλέποντας τις φρικαλεότητες» προσδιο
ρίζει τις δυνατότητες και την προσωπική ευθύνη κάθε ελευθερό
φρονα πολίτη. 

Πρέπει καθολικά να επικροτήσουμε τη θεσμοθέτηση από τη 
σύγχρονη ελληνική Πολιτεία μέτρων κατά των βασανισμών αλλά 
και τη δυνατότητα έμπρακ_της εφαρμογής της πολιτικής υποθήκης 
του Σόλωνα: «όσοι είναι ελεύθεροι έχουν καθήκον να φροντίζουν 
αυτούς που δεν είναι». Είναι μια παλλαϊκή κατάκτηση που διασφα
λίζει την αξιοπρέπεια του ατόμου στον ελλαδικό χώρο. Μα η σχε
τική μας υποχρέωση δεν έχει όρια. 

Με όσες δυνάμεις διαθέτουμε πρέπει θετικά να συνδράμουμε 
το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας που κύριο στόχο έχει τον τερμα
τισμό των βασανιστηρίων. Γιατί «Η Διεθνής Αμνηστία με τους 
αγώνες της για την ανθρώπινη αξία, την πάλη εναντίον της βίας, 
των βασανιστηρίων, του εξευτελισμού του ανθρώπου, έχει συμ
βάλλει στο στερέωμα του εδάφους για ελευθερία, για δικαιοσύνη. 
Και ακόμα πέρα. Για την ειρήνη». 

Ο στέρεος λόγος του Λ.Λ. δεν αφίνει περιθώρια για περιπό 
σκεπτικισμό. Άμεσα μας θέτει ενώπιον ευθυνών. Και μας καλεί 
σε συμπαράταξη με τις δυνάμεις των ευγενών, για τον άνθρωπο 
και τη ζωή, αγώνων. 

Λούλας Δ. Κωvσταvτιvίδου: «ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ» 

Καθώς σε θυμήθηκε πάλι ο Πλάστης 
κύλησε ένα δάκρυ συμπόνιας 
και ζωντάνεψε τη λίμνη σου. 

Βραχόσπαρτη η Ήπειρος. Πικρή η αλήθεια. Και γίνεται από ει
κόνα αίσθημα με του λόγου την ισχύ. Εκείνου που αναδιπλώνει 
μεθυστική συγκίνηση τον κρυφό ανασασμό της πατρίδας. Αν ση
μειώσαμε παραπάνω ελάχιστους απ' τους λίγους στίχους που 
υπάρχουν στις πανέμορφες ταξιδιωτικές εντυπώσεις της Λούλας Δ. 
Κων., είναι για να σηματοδοτήσουμε την εκτυφλωτική στιλπνότη-
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το των στοχασμών της, την τέλειο συνταιριασμένη με λόγο λυρικό 

και ευθύ: «Ένα νησί τοξι.Sεύει στην απεραντοσύνη του κόσμου, 

μεταφέροντος στην αιωνι 'ηητο την αγέραστη nερθενικότητο του 

ελληνικού τοπίου». 

Δεν είναι μονάχο η εύστοχη παρατήρηση που βεργολυγίζει 

την εντύπωση μέθη του κάλλους. Αλλά και η ιστορική συνύφανση 

χώρου και γεγονότων γιο να έρθει συμπερασματική η βεβαιότητα 

γιο την ωραιότητα του γίγνεσθαι: «Από το χώματα της Ηπείρου 

ξανακυλά κάθε αυγή ο ήλιος της Ελλάδος». Όπως απ' το Μοριά 

ξεκινά δοξαστικός αχός το τραγούδι της. Γιατί, τελικά η Ελλάδα εί

ναι: «σωστό λεύκωμα με τις εικόνες και το ψηφίδιο του, την αρ

χοντιά των σπιτιών, το βαθύ νόημα μιας συνέχειας ιδιαίτερης μέ

σο στο χρόνο». 

Γραφή πράγματι αρχοντική. Μεράκι και πλούτος ·-ιλωσσικός. Ο 

ταξιδιώτης που λειτουργεί με άμφιο της φύσης και το προσωπικό 

του όνειρο, γιο να κοινωνήσει ο κάθε αναγνώστης με το πνεύμα 

της Ελλάδος. 

Τερέζα Σειραδάκη: «ΠΕΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ» Ποιήματα 

Σε προλογικό σημείωμα του Σ. Τσελίκη διαβάζουμε: «ομολογώ 

ότι έμεινα κατάπληκτος γιατί βρέθηκα μπροστά σε μια αληθινή 

ποίηση με διαστάσεις μεγαλοσύνης». Εύκολος ο κριτικός λόγος 

σήμερα. Διαφημιστικός. Κι όμως η Τερ. Σειρ. δεν είχε ανάλογη 

ανάγκη. Γιατί υπάρχουν στίχοι γεμάτοι νεανικό όνειρο και παρθε

νική μουσική: 

Όμως η σκέψη σου άπιαστη, ζεστή 

τ' άγνωρο του απείρου οργώνει 

κι απλώνει ... κι απλώνει ... 

Απλώνει, τελικό, ένα πνεύμα ζωής στη μυρωμένη κλίνη της 

γης. Γιο να γίνει ο παλμός της ανθρώπινο τραγούδι. 

Αντώνη Ν. Συμιγδαλά: «Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» Μελέτη 

Πρόκειτο για το δεύτερο τευχίδιο της ομώνυμης εργασίας του 

συγγραφέα και αφορά το χρονικό διάστημα 1200-1890. Είναι μια 

αξιοπρόσεκτη εισnήδηση στο χώρο του πνεύματος με ιδιαίτερη 

αναφορά στους Κάντ, Χέγγελ, Μnέρξον και Γ. Τζέϊμς. Και επιση

μαίνουμε μιαν αρετή: σε σχεδόν περιληπτική ανάλυση των συστη-
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μάτων υπάρχει η κριτική αποτίμηση κατά τρόπο σαφή: «Το σύστη
μά του στηρίζεται στην ενόραση ή διαίσθηση, η οποία κατ' αυτόν
τον τρόπο δίνει την ακριβή γνώση της ουσίας του κόσμου, ενώ η
σκέψη που γίνεται με τη βοήθεια των νοημάτων μπορεί να εξυπη
ρετήσει μόνο τους πρακτικούς σκοπούς της ζωής». Πρόκειται για
τον Α. Μπέρξον, τον φιλόσοφο που προσπάθησε να κατηχήσει
στο μυστικισμό εκείνους που πραγματικά πιστεύουν στη ζωή και
στη δράση. Γιατί όπως και ο συγγραφέας εγκολπώνεται την πεμ
πτουσία του στοχασμού του μεγάλου φιλόσοφου: «Η αλήθεια
αποκτάται με μια μυστική ενατένιση από την οποία απουσιάζει κά
θε σκέψη για πρακτικά ωφελήματα». 

Nicolae Ecobescu: «Η ΑΠΟΠΥΡΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛ

ΚΑΝΙΩΝ» 

Με ρεαλισμό και υπεύθυνη πολιτική σκέψη ο ρουμάνος δι
πλωμάτης και ειρηνιστής Nicolae Ecobescu σύνθεσε μια μονογρα
φία διεθνούς δικαίου για τις «ζώνες χωρίς πυρηνικά όπλα». 

Δεν πρόκειται για μια θεωρητική σύλληψη-κατάθεση στην 
επιστημονική έρευνα των διακρατικών σχέσεων. Αλλά για κάτι πιο 
ουσιώδες: την λεπτομερή καταγραφή των δεδομένων και των 
προϋποθέσεων έμπρακτης εφαρμογής της στα Βαλκάνια με κοινά 
αποδεκτούς όρους. 

«Σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενδείξεις, τα ενδιαφερόμενα 
βαλκανικά κράτη φαίνεται να βρίσκονται στο σημείο εκκίνησης για 
προκαταρκτικές διαβουλεύσεις σ· ένα κατάλληλο πολυμερές πλαί
σιο». 

Η καταλληλότητα δεν ανάγεται μόνο στο χώρο. Μα και τον 
χρόνο. 

Η Ρουμανία και η Ελλάδα πρωτοστατούν σήμερα στον πυρη
νικό αφοπλισμό της χερσονήσου μας, τόσο για την αποτροπή ενός 
ολέθριου πολέμου όσο και για τη διατήρηση της εθνικής τους 
ταυτότητας. 

Οι ιδέες του Nic. Ecob., μπορεί να βοηθήσουν θετικά την υλο
ποίηση ενός σχετικού σχεδίου, γιατί προσδιορίζουν με σαφήνεια 
την οργανωτική δομή του φορέως που θα επωμισθεί την ανάλογη 
ευθύνη και τις προτεραιότητες των αρμόδιων οργάνων του. Αλλά 
και γιατί το έργο του -πέραν απ· το αναμφίλεκτο επιστημονικό 
κύρος- υφαίνεται με τις εμπειρίες των λαών της περιοχής που, 
εκτός από την ανεξαρτησία τους, μόνιμα επιζητούν ειρήνη και 
ασφάλεια. 
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Εύρετήριον 

,:Ο μ ι λ ι ώ ν καί �Ά ρ θ ρ ων 

είς Γνώμονα καί 

Πυθσγόραν-Γνώμονα 

( 1931-·1940). 

Άvτ. Άδριαvόπουλος 

· Η πιθανή έ:ξέλιξις
Διατί μένομεν έ:φεκτικοί; 
Τά τρία κακά 
Ή πίστις πρός τήν 'Αρετήν 
Σπυρίδων Κ. Νάγος 

Λουδ. Amiable 

Ό 'Ιερώνυμος Λαλάντ ώς Τέκτων 

Δημ. 0. Άvαγvωστόπουλος 

1932 σ.11 
1932 σ. 33 
1932 σ. 65 
1932 σ. 101 
1933 σ. 223 

1933 σ. 258 

ΑΙ σύγχρονοι ψυχολογικοί έρευνα, 1935 σ. 65, 109, 
1 38, 1936 σ. 6, 
55, 71, 92, 127 
143 

Τό πρόβλημα της ψυχης καί τοϋ πνεύματος 1936 σ. 229, 
265, 1937 
σ. 11, 43 

Είναι δυνατή ή γνώσις της 'Αληθείας; 1937 σ. 68,102 

125, 165, 184 
Ζερμαίν Άvvεβάρ 

Α1 βάσεις της ήθικης έ:κπαιδεύσεως 1932 σ. 13 

Π. Άποστολόπουλος 

Ή Τεκτονική Στοά 1934 σ. 1 31 



54 

Π.Β. Βαμβούλης 

Περί 'Αγάπης 

Ίω. Βασιλης 

ι Λι ΣΟΣ 

Τά άρχαία έλληνικά Μυστήρια 
Τεκτονικά έργα καί Μυστηριακοί δοξασίαι 
'Έργα Μυστηριακής έμπνεύσεως 
Δελφική λατρεία καί σύγχρονοι Μύσται 
Ύπό τό καθαρόν Μυστηριακόν πρίσμα 

Α. Bedarride 

Ή παγκοσμιότης τοϋ συμβολισμού 

Μιλτ. Βλαστός 
Τά νεώτερα έπιστημονικά πορίσματα έπί της 

άθανασίας της ψυχής 
Περί άλληλεγγύης 
Έλευθεροτέκτων καί Έλευθεροτεκτονισμός 

Θρ. Βλησίδης 
Τό πρόβλημα της ούσίας (τοϋ εΤναι) καί της 

ϋλης 
Τό πρόβλημα της Γνώσεως 

Τεκτονισμός, φιλοσοφία καί έπιστήμη 

R. J. Vonra 

Ό Ίωάννης-Άμός Μομένιους καί ό 'Ελεύθε-

1985 

1935 σ. 228 

1933 σ. 165 
1934 σ. 8 
1935 σ. 46 
1935 σ. 204 
1935 σ. 249 

1933 σ. 78 

1935 σ. 166 
1938 σ. 4 
1939 σ. 227 

1937 σ. 262 
1938 σ. 42, 62, 
97,141,179 
1939 σ. 225 

ρος Τεκτονισμός 1 931 σ. 82 

Γ. Γεωργαλάς 

Μωσαϊκή Κοσμογονία καί Γεωγονία 1931 σ. 3, 41 
Α1 πρώτοι άναλαμπαί τοϋ Ιεροϋ πυρός έν 

'Ελλάδι 1932 σ. 21 
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Ήρ. Π. Γεωργούλης 

Ό συμβολισμός τού Μυστηρίου «Ούρανός 

καί Γη» τού Λόρδου Βύρωνος 

Τό αρρεν καί τό θηλυ ύπό Τεκτονικόν πρί

σμα 

'Ορθολογισμός καί Μυστικισμός είς τήν άρ

χαίαν · Ελληνικήν σκέψιν 

'Εμμανουήλ Σβέντενμποργκ 

Ή άποκρυφιστική παράδοσις κατά τούς πρώ

τους μ.Χ. αίώνας 

Οί 'Ιουδαίοι καί ή άποκρυφιστική παράδοσις 

Ό άποκρυφισμός άπό της 'Αναγεννήσεως 

μέχρι τού 1 2ου αίώνος 

'Ιάκωβος Μπαίμε 

Τζιορντάνο Μπρούνο 

Νικ. Γεννηματάς 

Τό καθηκον τών Τεκτόνων άπέναντι της 
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1 936 σ. 203. 

239, 272 

1937 σ.191 

1937 σ. 234 

1 938 σ. 45, 65 

1938 σ. 101,131, 

1938 σ. 183, 200 

1939 σ. 17, 44, 6 

1939 σ. 73, 95 

1939 σ. 129, 144 

παγκοσμίου κρίσεως 1 931 σ. 284 

Κ. Γκονόπουλος 

Ποία ή άποστολή τού Έλευθεροτεκτονισμού 1936 σ. 149 

Διον. Διαμαντόπουλος 

Ή ήθική δύναμις τού 'Ελευθέρου Τεκτονι-

σμού 

Περί 'Ηλιοστασίων 
Ύποθηκαι πρός, έγκαθιστάμενον Σεβάσμιον 
Ό Τέκτων ώς οίκογενειάρχης 

· Ερμητικόν
Έπί τ� μεταστάσει τού άδ. Σπυρ. Νάγου

Ν. Έβρεϊνώφ 

Περί τού συμβόλου 

1931 σ. 325 

1 933 σ. 5 

1933 σ. 19 

1933 σ. 133 
1 933 σ. 241 

1933 σ. 257 

1 933 σ. 1 37 
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Έρμού Τρισμεγίστου «μετ. Ήρ. Γεωργούλη) 

Ποιμάνδρης 

Pierre de Joux 

Ή συμβολική άξία των άριθμων 

Σπυρ. Θεοχαρόπουλος 

Διά τήν ίστορίαν τού Έλλην. Τεκτονισμού 

1.0.1. 

· Η κανονικότης
Ό Τεκτονισμός καί ή πολιτική
Τά Συντάγματα καί ή έπίσημος παράδοσις

Ή καταγωγή τού 'Ελευθέρου Τεκτονισμού

Ή ϊδρυσις τού νεωτέρου Έλευθεροτεκτονι-

σμού 

'Ιστορία τού 'Ελευθέρου Τεκτονισμού έν 

'Αγγλία 

'Ιστορία τού 'Ελευθέρου Τεκτονισμού έν 

Γαλλίc;ι 

'Ιστορία τού 'Ελευθέρου Τεκτονισμού έν 
Γερμανία 

'Ιστορία τού 'Ελευθέρου Τεκτονισμού έν 
Ίταλίc;ι καί Ίσπανίc;ι 

Άλ. Ίατρόπουλος 

1985 

1940 σ. 197 

1940 σ. 238 

1934 σ. 19 

1931 σ. 70 

1931 σ. 106 
1931 σ. 172 

1931 σ. 208 

1931 σ. 237 

1931 σ. 267 

1931 σ. 292 

1931 σ. 332 

Γν. 1932 σ. 25 

Τά πρός άλλήλους καθήκοντα των Τεκτόνων 1932 σ. 201 

Δημ. Ίωανvίδης 

Περί της έλευθερίας της σκέψεως καί της 

Συνειδήσεως 

Περί της 'Αδελφότητος 

Περί της 'Ισότητας 

Περί της 'Ελευθερίας 

Ό συμβολισμός 

Ό Τεκτονισμός ϊδρυμα φιλοσοφικόν 

1932 σ. 1 80 

1932 σ. 229 

1933 σ. 8 

1933 σ. 53 

1933 σ. 65 

1933 σ. 102 
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Ό Τεκτονισμός ϊδρυμα προοδευτ1κόν 
Ό Τεκτονισμός ϊδρυμα φ1λανθρωπικόν 
Τό άληθέ:ς τοϋ ψευδούς 
Τό καλόν τοϋ κακού 
'Ελεύθερος 
Ή άπόλυτος ήθ1κή 
· Η έρευνα της άληθείας
Ή σπουδή
Έλευθέ:ρως καί άβ1άστως
ΑΙ πηγαί

Θεωρία καί πρόξ1ς
Ό Δ1δάσκαλος
ΟΙ σκοποί τών Μυστηρίων
Οί σκοποί του Τεκτον1σμοϋ
Τά σύμβολα
Ό Τεκτον1σμός άπέ:νανη της γυνωκός
Ή άποστολή της γυνα1κός

Άθ. Ίωάννου 

Ή έκπαίδευσ,ς καί ό 'Ελεύθερος Τεκτον1-
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1 933 σ. 131 
1 933 σ. 1 58 
1 933 σ. 189 
1 933 σ. 238 
1933 σ. 253 
1933 σ. 292 
1934 σ. 3 
1934 σ. 60 
1934 σ. 65 
1934σ.129 
1 934 σ. 171 
1 934 σ. 197 

1934 σ. 234 
1934 σ. 262 
1934 σ. 295 
1 935 σ. 160 
1935 σ. 197 

σμός 1 931 σ. 280 

Σ. Ίωσηφίδης 

Ή σημασία της ένεργου ήθικης έν ηj κο1νω
νί9 

Β.Δ.Κ. 

Β1βλ1οκρισία «Τί είναι ό Τεκτον1σμός» 

Ι.Κ. 

Άπό τήν έπ1θεώρησιν τοϋ Μεγ. Διδ. είς τάς 

1933 σ. 11 

1931 σ. 124 

Στοάς Θεσ/κης 1 940 σ. 127 

Διον. Π. Καλογερόπουλος 

Συμβολή είς τήν Ίστορίαν της άνά τάς Έλλη
ν1κάς χώρας 'Ελευθέρας Τεκτονικής 1 932 σ. 83, 

1 06, 1 84, 2 1 3 
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Ό Τεκτονισμός καί ή Στοά τοϋ «Πυθαγόρα» 
'Ιστορική έξέλιξις των 'Ελληνικών Τυπικών 

τοϋ Α' Βαθμοϋ 
Περί τοϋ βίου, της διδασκαλίας καί της Σχο-

λής Πυθαγόρα καί Πυθαγορείαν 
Ό Ρήτωρ έν τ� Στοζ� 
Ή λατρεία της Δάφνης κατά τήν άρχαιότητα 
Περί Τεκτονικής όλύσεως 
Περί κατηχήσεως 
ΕΤσθε Τέκτων; 
Οί 'Εσσαίοι καί ό Τεκτονισμός 
Πως άναγνωρίζονται ol Τέκτονες 

Π. Καμπέρος 

1985 

1938 σ. 10 

1938 σ. 126 

1938 σ. 145 
1938 σ. 229 
1939 σ. 124 
1939 σ. 142 
1 939 σ. 199 
1940 σ. 89 
1940 σ. 114 
1940 σ. 234 

'Ελευθέρου Τέκτονας Άπολ()1/ία 1936 σ. 66 
Διατί όπλιζόμεθα διά ξιφών δταν al θύραι 

τοϋ Ναοϋ κρούωνται άτόκτως 1937 σ. 160 
'Υπεράνω των δύο κόσμων 1 939 σ. 63 

Νικ. Καρβούνης 

Ό Διδάσκαλος Καλλιόστρος 
Ή πιστοποίησις της Τεκτονικής ίδιότητος 
Ό κορμός της άγαθοεργίας 
Ό μισθός των έργατων 
Ή άλλη σοφία 
Ό άγών της Κύπρου ύπέρ της έλευθερίας 
Ό Γκαίτε ώς Μύστης 

Κων. Κουρτίδης 

Τό πϋρ είς τά Διονύσια καί 'Ελευσίνια Μυ-
στήρια 

Κ. Κυριαζόπουλος 

Ό Τάπης 
Ή Μύησις είς τά Μυστήρια των Wodu 
Γκαίτε, ό έλεύθερος Τέκτων 
Πως είργάζετο ή άρχαία Τεκτονική Στοά 

1931 σ. 185 
1931 σ. 205 
1931 σ. 234 
1931 σ. 251 
1931 σ. 278 
1931 σ. 287 
1932 σ. 42 

1932 σ. 68 

1931 σ. 175 
1931 σ. 327 
1 932 σ. 1 5 
1934 σ. 12 
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Ό Δάντε καί ή 'Ελευθέρα Τεκτονική 

Ύ λι σμός-Ί δεαλισμός 

· Ελε υ θεροτεκτονι σμός-Κομ μου νι σμός

Τό τέμενος 

Ό θυσανωτός κόρυμβος 

Π. Ί. Κωστόπουλος 

Ό Μέγας 'Αρχιτέκτων 

Ίω. Λαδάς 

Διατί οί Τέκτονες σιγούν 

'Έvδ. Άδ. Λαφοvταίv 

Τό κήρυγμα της παγκοσμίου Είρήνης 

Εύστάθ. Κ. Λιβιεράτος 

'Η Τεκτονική άρετή 

G. Leti

'Ιωσήφ Γαριβάλδης, 'Ελεύθερος Τέκτων 

Σ.Μ. 

Νά στεγασθη ό Ναός 

Ίω. Μαργαρίτης 
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1 934 σ. 105 

1935 σ. 193 

1937 σ. 66 

1937 σ. 224 

1 939 σ. 40 

1935 σ. 126 

1932 σ. 37 

1931 σ. 226 

1940 σ. 120 

1933 σ. 73 

1938 σ. 9 

Πυθαγόρας 1934 σ. 177, 19 

Περί Τεκτονικής Πίστεως καί πρακτικής 

έφαρμογης τού Τεκτ. ίδεώδους 1936 σ. 1 77 

Διεθνή Τεκτονικά συνέδρια καί al έπιδιώξεις 

αύτών 1938 σ. 72 

Adolf Marcuse 

Έλευθεροτεκτονική θεωρία της σχετικότη

τας 1931 σ. 253 
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Louis Menard (μετ. Ήρ. Γεωργούλη) 

Μελέτη έπί της καταγωγής τών · Ερμητικών 

1985 

Βιβλίων 1939 σ231 

Μιχ Γ. Μιχαηλίδης 

1 940 σ.6,46 

57, 97,123 

151,179 

Περί άθανασίας της ψυχης 1 933 σ 1 61 

Ή άγαθοεργός έξωτεκτονική δράσις 
, 1935 σ.11 7 

· Η Στωϊκή φιλοσοφία ώς προπαιδεία της Τε-

κτονικής φιλοσοφίας 1935 σ.129 

Ή πύλη της εύδαιμονίας 1939 σ.3 

01 άμετάβλητοι ήθικοί νόμοι τοϋ Τεκτονι-

σμοϋ 1940 σ.3,43 

Τό θερινόν · Ηλιοστάσιον καί α1 περί αύτό 

παραδόσεις 1940 σ.141 

Αί παραδόσεις τοϋ Τεκτονισμού καί ό 'Άγ. 

'Ιωάννης 1940 σ.176 

Πάλη μεταξύ ϋλης καί πνεύματος 1940 σ.231 

Χαρ. Μιχαηλίδης 

Ό Τέκτων ώς Μύστης καί ώς κοινωνικός άν-

θρωπος 1939 σ.9 

Δ.Σ. Μπαλάνος 

'Επιστολή πρός τό Περιοδικόν «'Ανάπλασις» 1934 σ.165 

Δημ. Μπούας 

Περί τοϋ έτους 1δρύσεως της Στοάς Φοίνιξ 

έν Κερκύρα 1 932 σ.11 9 

Σπυρ. Νάγος 

Τά Μυστήρια τοϋ 'Ιωάννου 1933 σ.226 

Ό προγραμματικός του Λόγος εfς τά έγκαί-

νεια της Σ.Στ. Προμηθεύς 1934 σ.67 
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Βασ. Γ. Οίκονομόπουλος 
Τά καθήκοντα τοϋ Τέκτονας 

Πηγαί καί έννο1α1 τοϋ Τεκτον1σμοϋ καί των 

συμβόλων 

Ή Τεκτονική Τριλογία καί ol φυσικοί νόμοι 

Σεβασμός πρός τήν άνθρωπίνην άξίαν 

Άριστ. Οίκονόμου 

Ό άδ. 81κέντ1ος Σπινόζα 

Φ.n. 

Τά πλαστά «Πρωτόκολλα των σοφών της 

Σιών» 

Κων. Παλατιανός 

Ό Έλεuθεροτεκτον,σμός έν Άγγλί9 

Φιλ. Παπαγεωργίου 

Δημ. Μαργαρίτης 33ος 

Έκ της Διοικητικής Λογοδοσίας της Διεθνοϋς 

Τεκτονικής 'Ενώσεως 

«Sunt lacrymae rerum» 

Ό 'Ελληνικός Τεκτονισμός καί ή συμβολή 

του είς τήν ήθικήν διάπλασιν της κοινω

νίας 

Ή εύεργετική έπίδρασ1ς τοϋ Τεκτον1σμοϋ έπί 

της Έλληνικης 'Επαναστάσεως 

Ή άνάρρησ1ς είς τό άξίωμα τοϋ Μεγ. Δ1δ. 

της Μεγ. Στ. της 'Αγγλίας 

Ή μεγαλοπρεπής εγκατάστασις τοϋ Δοuκός 

τοϋ Κέντ στό άξίωμα τοϋ Μεγ. Διδ. 

Δημ. Παπαμήτρος 
Τά άνθρώπ1να πάθη καί ό Τεκτονισμός 
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1934 σ.97 

1935 σ.40 

1935 σ.163, 

200,233,259 

277, 1936 σ.1 

1936 σ.122 

1934 σ.133,1ϊ 

1935 σ.221 

1 935 σ.88 

1 932 σ.80 

1932 σ.97 

1932 σ.129 

1934 σ.266 

1 937 σ.205 

1939 σ.57 

1939 σ.169 

1 932 σ.233 



62 ι Λι ΣΟΣ 

Άλεξ. Παπαναστασίου 

Λόγος είς Τεκτονικήν δεξίωσιν 

Χρ. Παπανικολάου 

Τά Τεκτονικά μνημόσυνα 

Παύλος Πάτσης 

Τί είναι ό Τεκτονισμός 

Jean Pechoutre (μετ. Β.Κ.) 

'Επιστήμη καί Τεκτονισμός 

Βασ. Πουρναράς 

Ή καταγωγή τοϋ Έλευθεροτεκτονισμοϋ 

Κων. Περάκης 

Τί έπιδιώκει ό Έλευθεροτεκτονισμός 
Αί περί ζωης γνώσεις μας 
'Η έννοια της ψυχης διά μέσου τών αίώνων 
Αί ίδέαι περί Δημιουργοϋ καί κοσμογονίας 

Μιλτ. Πουρης 

1985 

1931 σ.231 

1939 σ.203 

1934 σ.5 

1937 σ.93 

1940 σ.145 

1934 σ.193 
1934 σ.257, 289 
1935 σ.97 
1936 σ.49 

Ό Τεκτονισμός καί τά διάφορα θρησκεύματα 1933 σ.286 

Μιχ. Γ. Πρεβελάκης 

Ποίον τό καθήκον τοϋ Τέκτονας 

'Ύπ.Ταξ: Γαλλίας Baymond 

Τεκτονικοί Ύποθηκαι 

Άν. Στούπης 

'Αληθής πολιτισμός 
'Ελευθερία, 'Ισότης, 'Αδελφότης 
Άλεξ. 'Αλεξανδρόπουλος 

1936 σ.235 

1932 σ.53 

1932 σ.197 
1934 σ.285 
1936 σ.3 
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Trappier 

Ποίος πρέπει νά είναι ό Τέκτων 

Α.Σ.Φ. 

Ό Μέγας Προστάτης τού Τάγματος Βασιλεύς 

63 

1932 σ.76 

'Εδουάρδος VIII 1936 σ.90 

Περί των άρχαίων κανόνων τού James An-

derson 1936 σ.173 

Γεώρ. Ί. Φουσάρας 

Συμβολή είς τήν ίστορίαν της Σ.Στ. Σκενδέρ

μπεης 

"Εν βλέμμα είς τήν 1στορίαν της 'Ελευθέρας 

Τεκτονικής 

Ό έ.ν 'Ελλάδι Έλευθεροτεκτονισμός ( Περίο

δος 1895-1907) 

'Ιστορία τού έ.ν 'Ελλάδι Τεκτονισμού 

· Η καταγωγή τού Τεκτονισμού

Άλέξ. Φωτιάδης 

Έπιθυμίαι καί πόθοι 

Ό 'Αγγλικός Τεκτονισμός 

Ή Τεκτονική κρούσις των Βρεττανικών Μεγ. 

Στοών 

χ. 

'Ιωάννης Ρόϋχλιν 

Τό καθήκον τού Τέκτονας 

Πόνος Χατζηπόνος 

Ό άληθής Τέκτων 

Τό Μυστήριον της ζωης 

'Ελευθερία της θελήσεως 

Σκέψεις έ.πί των σκοπών τού Τεκτονισμού 

Μερικοί άλήθειαι διά τήν άνθρωπίνην ζωήν 

1933 σ.142 

1933 σ.295 

1934 σ.74 

1935 σ.73 

1935σ.120 

1935 σ.189 

1938 σ.113 

1938 σ.22 5 

1 938 σ.239, 260 

1939 σ.197 

1 931 σ.322 

Γν. 1932 σ. 1 7 

1935 σ.224 

1938 σ.253 

1 939 σ.87 
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Γ.Κ. Χρηστόπουλος 

Περί καθήκοντος 

Παύλος Χρηστίδης 

Περί ψuχικης έξελίξεως 
Περί 'Αγάπης 
Περί Τεκτονικης Ήθικης 
Τί εΤναι Τεκτονισμός 

Ί. Π. Χρυσανθόπουλος 

ιΛιΣΟΣ 

Νέον Τεκτονικόν Νοσοκομείον έν Λονδίν� 

Oswald Wirth 

Ή τεκτονική Μύησις 
"Εν παλαιόν καί περίεργον τεκτονικόν έγγρα-

φον 
· Η αύτοκuριαρχία
Οί τεκτονικοί τίτλοι άναγνωρίσεως
Ό Rud. Kipling έλεύθερος Τέκτων
Τά τεκτονικά Μuστι1ρια
Ή ένωτική αλuσος
Ό άριθμόr; έπτά της κανονικης καί τελείας

Στοάς 

Έρανίσματα 

Έλεuθεροτεκτονική θεωρία της σχετικότη
τας 

Είς βοήθειαν της 'Ανθρωπότητας 
Ό Έλεuθεροτεκτονισμός καί ή έλεuθερία 

της συνειδήσεως 
Ή τεκτονική Διδασκαλία 
Τί εΤναι ό 'Ελεύθερος Γεκτονισμός 
Τό καπηλείον της χήνας καί της έσχάρας 
Τό έσωτερικόν Φώς 
Περί του σuμβολισμου 
Ή 250η έπέτειος του Desaguliers 
'Αρχαία Τεκτονικά εθιμα 

1985 

1937σ.75,112 

1936 σ.199 
1937 σ.18 
1937 σ.134 
1937 σ.214 

1932 σ.111 

1931 σ.65 

1931 σ.118 
1931 σ. 145 
1931 σ.241 
1931 σ.270 
1933 σ. 1 5 
1933 σ.81 

1933 σ.266 

1931 σ.253 
1932 σ.103 

1932 σ.209 
1932 σ.238 
1933 σ.22 
1933 σ.55 
1933 σ.69 
1933 σ.169 
1933 σ.172 
1933 σ.192 
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Τεκτονισμός καί πολιτική 1933 σ.1 95 
'Ιστορία καί παράδοσις έν τψ Έλευθέρ½-) 

Τεκτονισμψ 
Τό καθήκον τού Τεκτονισμού καί ή παγίωσις 

της παγκοσμίου Είρήνης 
Ή Μύησις τού Φρειδερίκου της Πρωσσίας 
Ai θεμελιώδεις άρχαί - 'Ανθρωπολογικός 

Τεκτονισμός 
Ό Τέκτων 
Ό Τεκτονισμός είναι άτελεύτητος - Ή τε

κτονική έχεμύθια 
Ό άριστερός πούς 
· Η άφοσίωσις έν τψ Τεκτονισμψ - Άπό τό

σκότος είς τό Φως 
Άσκεϊτε τήν Τέχνην ύμων 
Ή παγκοσμιότης τού Τεκτονισμού - Ai κύ

ριοι άρεταί 
'Άγ. 'Ιωάννης 6 Εύαγγελιστής - Τό κόσμημα 

τού Μεγ. Διδ. Λαφαγιέτ 
Ai κατά τού Τεκτονισμού συκοφαντίαι 
Ή είσητήριος λέξις τού β.' Ποϊος 6 Τέκτων 
Τί είναι χαρακτήρ. Τό πιστεύω τού τεκτονι-

σμού - Ό Σεβάσμιος 
Τό τεκτονικόν περίζωμα. Πού εγραψεν 6 

Πάϊκ τό «'Ηθική καί Δόγμα» 
Ό Γνώμων έν τ� άρχαί9 Κίν9 - Τά χειρόκτιο 

έν τψ Τεκτονισμψ 
Oi Έπόπται 
Ai κατευθύνσεις τού Τεκτονισμού - Ή άνα-

1933 σ.208 

1 933 σ.246 
1933 σ.264 

1934 σ.185 
1 934 σ.236 

1 934 σ. 244 
1934 σ.268 

1 934 σ.2 70 
1934 σ.303 

1935 σ.90 

1935 σ.146 
1935 σ.148 
1935 σ.177 

1935 σ.238 

1935 σ.263 

1935 σ.287 
1936 σ.22 

φώνησις Ούζέ 1936 σ.78 
Τό αντρον των Τεκτόνων - Βιβλικοί θησαυ-

ροί έν Αίθιοπί9 1936 σ.98 
'Αθανασία. Τό σημεϊον τού Σταυρού - Εύδο-

κιμούσα Στοά 
Τυχαϊον συμβάν - Ό μύθος τού υ!ού της Χ. 
Ό Τάφος τού Χιράμ 
Ή σημασία των άριθμων έν τψ Τεκτονισμψ 

1936 σ.185 
1936 σ.213 
1937 σ.21 
1937 σ.50 
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Ή Έλευθεροτακτονική κίνησις έν τij παλαι(Ι 
Ρωσί9 

Σίτος, Οίνος, έλαιον 
Διά τούς μή Τέκτονας 
Μία Ιστορική Τεκτονική Βίβλος 
Πότε καί ποϋ έμυήθη ό Βολταίρος 
Ό Νώε 
Ό Σαίξπηρ Τέκτων 
ΑΙ τρείς στηλαι 
ΟΙ τεκτονικοί Νόμοι 
Ή Βίβλος έν τij Στο'(! 
'Ελεύθεροι καί Άποδεδεγμένοι 
Σιγή καί Περίσκεψις 
Ή βορειοανατολική γωνία 
Μία ίστορική Στοά - Ό συμβ,ρλισμός τοϋ Α' 

βαθμοϋ 
'Ιωάννης Θεοφ. Ντεζαγγυλιέ 
Σβαστική 
Τό Τεκτονικόν περίζωμα 
Τό φώς ώς σύμβολον - ΟΙ σταυροφόροι καί 

ol γεφυροποιοί 
Εiς άναζήτησιν της Ιερός κύλικας - τό μέσον 

δώμα 
Ή παλαιότης τοϋ Τεκτονισμοϋ - Ή τιμή τοϋ 

Τέκτονας 
· Η κλείς έν τψ Τεκτονισμψ - ΑΙ έπισκέψεις
Ή προϊστορία τοϋ νεωτέρου Έλευθεροτε-

κτονισμοϋ 
Ό έν σιγij οίκοδομηθείς Ναός 

Γης Συντάξεως 

1985 

1937 σ.82 
1937 σ.139 
1937 σ.197 

1937 σ.217 
1937 σ.218 
1937 σ.220 
1937 σ.244 
1938 σ.77 
1938 σ.156 
1938 σ.188 
1938 σ.21 Ο 
1938 σ.243 
1939 σ.24 

1939 σ.101 
1939 σ.109 
1939 σ.136 
1939 σ.151 

1939 σ.236 

1940 σ.15 

1940 σ.69 
1940 σ.92 

1940 σ.183, 206 
1940 σ.215 

Τό νέον Τεκτονικόν Μέγαρον 'Αθηνών 1 931 σ. 7 
ΟΙ 'Ελεύθεροι Τέκτονες είς μνήμην τών όδ. 

Φιλικών (Λόγοι Άδ. Άδαμαντίου) 1931 σ.1 5 
'Εγκατάστασις νέου Τεκτονικοϋ Μεγάρου έν 

Πειραιεί 1931 σ.22 
Τά άρχαία Landmarks 1931 σ.33 
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ΑΙ Έστίαι τού Ιερού πυρός έν 'Ελλάδι 
ΑΙ δοκιμασίαι τού 'Ιταλικού Τεκτονισμού 
ΑΙ άρχαϊαι διατάξεις 
Ή συγκρότησις τού 'Ελληνικού Τεκτονισμού 
'Εγκαθίδρυσις Στοάς « Κοραής» 
'Εορτασμός 50 τηρίδος Στοάς «Πυθαγόρας» 
ΑΙ πηγαί τού Anderson 
Τί εΤναι ό Τουρκικός Τεκτονισμός 
Ή Στοά τώ,· «Τεσσάρων έ:στεμμένων» 
Αί έργασίαι τού παγκοσμίου συνεδρίου της 

Είρήνης 
Πώς έπίστευον τόν Τεκτονισμόν ol παλαιότε

ροι 'Έλληνες Τέκτονες 

Τό κήρυγμα της παγκοσμίου Εlρήνης 
Αί Μυστικοί καί Έταιρεϊαι καί ό Τεκτονισμός 

είς Λιβερίαν 
'Η ύπαγωγή της Ιστορικής Στοάς Φοίνιξ Κερ

κύρας είς τών Μεγ. Άνατ. της 'Ελλάδος 
Ή συμμετοχή τού Έλλην. Τεκτονισμού εlς 

τήν ύπέρ είρήνης καί άφοπλισμού προ
σπάθειαν 

ΑΙ βάσεις της ήθικης έκπαιδεύσεως 
Ό άδ. Γεώργιος Ούάσιγκτον 
Παναγ. Δ. Καλογερόπουλος 
Λευκή έπιμνημόσυνος τελετή εlς μνr1μην 

Δημ. Παππούλια 
'Έκτακτος Γεν. Συνέλευσις της 4 Αύγούστου 

1932 
Φιλολογικόν μνημόσυνον άδ. Άδ. Κοραή 
Λευκή έπιμνημόσυνος τελετή εlς μνήμην Π. 

Καλογεροπούλου 
Τό Ιστορικόν της Ιδρύσεως τού Βουλγαρικού 

'Ελευθέρου Τεκτονισμού 
Καθιέρωσις νέου Τεκτονικού Μεγάρου της 

'Αγγλίας 
Ή έν Πράγ9 συνεδρίασις της «Α.Μ.Ι.» 

67 

1931 σ.38 
1931 σ.85 
1931 σ.99 
1931 σ.109 
1931 σ.149 
1931 σ.159 
1931 σ.171 
1931 σ.181 
1931 σ.194 

1931 σ.202 

1931 σ. 216, 
239, 258 
1931 σ.225 

1 931 σ.242 

1 931 σ.309 

1932 
1932 
1932 

σ.8 
σ.13 
σ.20 

1932 σ.23 

1 933 σ.93 

1933 σ.153 
1933 σ.109 

1933 σ.126 

1933 σ.197 

1933 σ.205 
1 933 σ.232 
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Δεξίωσις τού 'Έλληνος Πρεσβευτού όδ. Β. 
Δενδραμη εiς τήν Στοάν Μ. 'Αλέξανδρος 
'Αλεξανδρείας 

Τεκτονικόν Μνημόσυνον έν τ� Στο(� Άρμο
νί9 

Τό περί Τεκτονισμού 'Υπόμνημα της Θεολο
γικης Σχολης Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

Ή δεκαετία της Στοάς 'Αδελφοποίησις 
'Άδικος έπίκρισις τού περί Τεκτονισμού 'Υπο

μνήματος της Θεολογικης Σχολης 
Λευκή έπιμνημόσυνος τελετή είς τήν Στοάν 

Προμηθεύς 
Δεξίωσις τού 'Έλληνος Πρεσβευτού όδ. Β. 

Δενδραμη εiς τήν Στοάν 1/σις-Καϊρου 
'Εορτασμός 25 τηρίδος Στοάς 'Αρμονία είς 

Κων/λιν 
Κατάθεσις θεμελίου λίθου Τεκτονικού 'Ορ

φανοτροφείου εiς Θεσ/νίκην 
'Απάντησις 'Ελληνικού Έλευθεροτεκτονι

σμού εiς τήν Ίεραρχίαν της 'Ελλάδος 
Ή 50 τηρίς τού Ύπερτ. Περιστ. «Ό Φοίνιξ» 

έν Κερκύρα» 
'Εγκαθίδρυσις της έν Ζακύνθψ Στοάς 'Ήλιος 
'Εγκαθίδρυσις της έν Καστορι(Ι Στοάς Παύ

λος Μελάς 
'Επίσκεψις Κερκυραίων Τεκτόνων είς τήν 

Στοάν «Δωδώνη» 'Ιωαννίνων 
Ή Στοά Προμηθεύς είς μνήμην τού πρωθι

δρυτού της Σπ. Νάγου 
'Εγκαθίδρυσις της έν Θεσ/κr:� Στοάς Δημ. 

Μαργαρίτης 
Λευκή έπιμνημόσυνος τελετή ύπέρ τού 

Κων/νου Παλαιολόγου 
Εiς μνήμην τού όδ. Σπυρ. Νάγου 
Δεξίωσις τού Μεγ. Διδ. ύπό τών έν Θεσ/κr:� 

Στοών 
'Εκδρομή εiς τό 'Ιερόν της 'Επιδαύρου 

1985 

1933 σ.269 

1934 σ.21 

1934 σ.55 
1934 σ.84 

1934 σ.88 

1934 σ.111 

1934 σ.117 

1934 σ.141 

1934 σ.152 

1934 σ.161 

1934 σ.203 
1934 σ.213 

1934 σ.215 

1934 σ.249 

1935 σ.51 

1935 σ.82 

1935 σ.180 
1935 σ.245 

1936 σ.12 
1936 σ.101 



1985 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ 

Άναστ. Στούπης 
Μνημόσυνον Κων. Παλαιολόγου είς τήν 

Στοάν Βυζάντιον 
Διακεκριμένοι 'Αμερικανοί κληρικοί ώς Μέλη 

της Τεκτον. 'Αδελφότητος 
Έγκαίνεια Τεκτονικού Ναοϋ έν Μυτιλήνr:� 
Είς μνήμην Κρατ. Μελών τοϋ Ύπ. Συμβου

λίου 
Πανηγυρικός έορτασμός της έπετείου άπε

λευθερώσεως Θεσ/κης 
Πανηγυρική τελετή άνακηρύξεως τοϋ βασι

λέως της 'Αγγλίας ώς Μεγ. Διδ. 
· Εορτασμός 2 5ης Μαρτίου Στοάς Φίλιππος

Θεσ/κης 

69 

1936 σ.11 5 

1936 σ.1 61 

1936 σ.220 
1936 σ.247 

1937 σ.149 

1937 σ.241 

1937 σ.248 

1938 σ.90 
Ή έπί τψ θερινψ 'Ηλιοστασίου 'Αγάπη της 

Γαλ. Μεγ. Άν. της 'Ελλάδος 1938 σ.1 69, 

Λευκή έπιμνημόσυνος τελετή έν τ� Στο(� 
Άρμονί9 

· Εορτασμός 40 τηρίδος Στοάς Σκενδέρμπεης
Πρός απαντα τά φιλοσοφικά 'Εργαστήρια καί

τούς συμβολικός Στοάς 

1939 

1939 
1940 

1940 

σ.193 

σ.121 
σ.160 

σ.225 

Γεν. Συνελεύσεις: 1 931 σ. 1 3, 50, Γν. 1 932 σ.2, 1 933 
σ.33, 1934 σ.33, 1935 σ.7, 33, 1936 
σ.33, 1937 σ.4.30, 1938 σ.29, 1939 
σ.29, 1940 σ.29. 

Άρχαιρεσίαι Στοών 1931 σ.24, 261, 299, 1932 σ.21 7, 
241, 1933 σ.23, 86,277, 305, 1934 
σ.28, 90, 154, 252, 276, 306, 1935 
σ.31, 57, 270, 295, 1936 σ.26, 62, 
135, 223, 253, 275, 1937 σ.24, 54, 
86, 226, 252, 275, 1938 σ.22, 84, 
21 7, 246, 268, 1939 σ.28, 21 6, 246, 
1940 σ.21, 51, 78, 1939, 216, 245 

(συνεχίζονται περιεχόμενα εlς Τεκτονικόν Δελτίον) 

'Επιμέλεια Κωστή Μελισσαροπούλου 



70 1985 

Είς μνήμην 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 

Τόν 'Ιούνιο 1984 όφησε τήν τελευταία του πνοή στά Χανιά, ό 
έκπαιδευτικός, θεολόγος, συγγραφεύς, κοινωνικός άγωνιστής καί 
στοχαστής Γεώργιος Καψωμένος. 

Άποχαιρετώντας τον ό πρόεδρος τοϋ Ροταριανοϋ 'Ομίλου Χα

νίων Έμμ. Δελάκης κατέληξεν: Ή μνήμη του θά παραμείνη χαραγ

μένη μέ άνεξίτηλα γράμματα στίς καρδιές δλων δσων σέ γνώρι

σαν, γιατί άνθρωποι σάν καί σένα δέν πεθαίνουν, ζοϋν πάντα καί 

μένουν κοντά μας σάν Ιδέα, σάν παράδειγμα, σάν σύμβολο άρετης 

καί πρότυπον χριστιανικης ψυχης. 'Αντίο γιά πάντα φίλε μου Γιώρ

γο. 
Τοϋ άπελθόντος έδημοσιεύθησαν τά κάτωθι όρθρο στόν ΙΛΙ

ΣΟ. Ό Χριστιανισμός έναντι τών όλλων θρησκειών, ΟΙ ψυχικές ρί

ζες της λογοτεχνίας, ψυχολογική σημασία τών όνείρων, Τό θαϋμα 

στή φύση καί στήν Ίστορία, Ό ρόλος της Έκκλησίας στόν σύγ

χρονο κόσμο, Κάτω τό πρέπει-Ζήτω τό θέλω, Πολιτισμός καί πα

ράδοση, Ή Ίστορία ύπό τό πρίσμα έπιστήμης καί φιλοσοφίας, Τό 

ύπαρξιακό νόημα της μάχης της Κρήτης. 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 

Ό τόσον άγαπητός σέ δσους τόν έγνώριζαν Παύλος Καρανί
κας έγκατέλειψε τόν γήϊνον βίον. 'Ακάματος καί άθόρυβος έργάτης 
της πνευματικης ζωης, άκέραιος τόν χαρακτηρα, εύαίσθητος καί 
φιλάλληλος, εύγενικός καί σεμνός, χρηστός καί μειλίχιος, έπέρασε 
tvav μακρό βίο προσφοράς καί άγάπης. Προσέφερε πολλές ύπη
ρεσίες στόν πνευματικό τομέα καί έφυγεν ήρεμα γιά τόν άποκλει
στικό πνευματικό κόσμο. "Ας εΤναι φωτεινή ιΊ πορεία του, δπως 
ύπηρξε καί κατά τόν γήϊνο βίο του. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 818ΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τri σειρά λήψεως) 

Τά Γrcιφεϊcι τού «Ίλιααύ», Χcιρ. Τρι
κούπη 26, cι· όροφος Κwδ. 106 79, εi 
vcιι άvοrκτcι κcιθημ ριvώς rιλriv Σcιββcι
rου 9.30 - 12,30 
Τηλ. Γρrιφεiwv 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πcιρrικ(lλούμεv. άποατέλλετε μέ τrι 
χυδρομικriv η τρcιrιεζικιiv έrιιτcιγιiv εiς 
τriv οιεύθυvαιv: «Κwατήv Μελιααορό
rιουλοv, Χcιρ. Τρικούπη 26, ri' όροφος 
Kwb. 106 79, Άθιivcις». Άrιοατολcιί 

μέ τραπεζικός έvτολάς μός δυσκο
λεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όrιοαταλέvτα ατούς κατωτέ
ρω αυvδρομητάς μcις, έrιεατράφηααv 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τriv αημεiw
σιv: ιψετώκησε» η «όγvwατος». Παρα
καλούνται οαοι τούς γvwpiζouv vό 
τούς εiδonoιriaouv rϊ vά μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις τwv: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Εύ. Ταεκούρας, Καλλιθέα 
Νικ. Φώτου, Κcιλλιθέο 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Νικ. Φουσέκης, Κέρκυρα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Παύλος Καραviκας, 'Αθήναι 
Δ. Κωτσόπουλος, Καλλιθέα 

Λcιογρrιφική-Άρχcιιολογικri · Εταιρεία 
Έλαααόνας: Ό 'Όλυμπος aτri ζωή 
τών · Ελλήνων. 

Άθrιν. Δ. Ταιμrιαύκης: Ή προσευχή 
τού Ρενάν στιiν 'Ακρόπολη. Πάτρα 
1984. 

Χριστίνα Καρυδογιάννη: Νέοι κένταυ
ροι ( ιηγriματα). Άθήνα 1 984. 

Σπύρος Κ. 'Παrιαδαντώνης: ΟΙ έπcινα
στcισεις τιjJν Κρητικών γιό τήν 
όποτiναξη τού 'Ενετικού ζυγού. 
Άθrjνα 1984. 

Λiταα Χcιτζηφωτiου: Τό Ρωμαϊκό 
Ώδεiο τών Πατρών. Άθήνα 1984. 

Ίw. Βασιλείου: Ή σημερινή Άθήvσ. 
Άθrϊναι 1984. 

Σίμον Βέιλ: Ή 'Ιλιάδα. Μετόφραση
Εiσαγwγή Μαρία Φέλκερ-Καμα
ρινέα. Πρόλογος Μελισαόνθης. 
Άθιjνα 1984. 

'Άγγελος Καρούαος: Σάς ένδιαφέρουν 
(ποιήματα). Άθήνα 1984. 

Γιώργης Σαραντής: 'Άπαντα (τά ποιητr
κά). Άθήνα 1 984. 

Νανcι Κοντού: Στήν Κύπρο (ποίηση). 

Θεσ νίκη 1984. 
Διαλεχτri Ζευγώλη-Γ λέζου: Φθινοπω

ρινό Φώς (ποιήματα). Άθήvα 
1984. 

Ρόης Παπαγγέλου: Ψύξεις (ποιήματα). 
Άθήνα 1985. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομivης 
(Μcιρτ.-Δεκ.) 

'Ηπειρωτική Έ στiα. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
1 Ίούλ.-Αϋγ.-Σεπτ ) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
τriς Θεοσοφικης Έτοιρίας 

έν 'Ελλάδι 
Χορ. Τρικούπη 26-Άθηνσι 106 79 

Έκδότης Διευθυντής: 
Κωστrϊς Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3. Φιλο
θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 1 00 
Ίαν.-Φεβρ. 1985 

Βορειοελλαδικά. Διευθ. Φ. Τριάρχης 
(Σεπτ., Όκτ., Νοέμ.-Δεκ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνάκης 
(Όκτ .. Νοέμ.-Δεκ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ. Παπαγεωρ
γίου. Άρχισ. Γ. Χαλατσός (Νοέμ., 
Δεκ.) 

Διάσταση. Διευθ. Γ. Καμπασακάλης 
(Ναέμ.-Δεκ .. Ίαν.-Φεβρ.) 

Ροταριανός Παλμός (Χανίων). Διευθ. 
Έμμ. Δελάκης (Όκτ.-Δεκ.) 

'Ισραηλινά Νέα. Έκδ. Δ. Νικολαίδης 
(Νοέμ.-Δεκ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ (Δεκ.) 
Δαιιλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Δεκ., 

Ίαν.) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίαν.-Φεβρ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ
_. 

Κουκουβίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ίππ. Καλογερόπουλος 
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 
Θεσ/νίκη: Εύ. Ψαρός. Βιβλιοπωλείον 

'Ιπποδρομίου 1 Ο. τηλ. 265.042 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φολίδας 
Λάρισσα: Άρ. Σοφίτης 
Μ υτιλιjνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 
Σέρραι: Άνέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
Άμμόχωστος: Άνδρ. Τσάκκος 
Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου 
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Ρένα Στυ-

λιανάκη 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΙΕΣ» 

Στήν έκλεκτή ποιήτρια ΝΑΝΑ Π. ΚΟΝ
ΤΟΥ. πού τό έργο της έχει παγκόσμια 
όναγνώριση, όπενεμήθη όπό τόν Σύλ
λογο «Δελφικές Άμφικτιονίες» τό Α' 
βραβείο γιά τή μελέτη της «Δελφική 
Ίδέα-Άμφικτιονίες». 

'Όπως τόνισε ή Πρόεδρος τού 
Συλλόγου Κα Μαίρη Μπουσμπουρέλη, 
ή βραβευθείσα μελέτη ηταν έξαιρετική 
καί ξεχώρισε μεταξύ πολλών άλλων 
καλών έργων. Τήν έπιτροπή όποτελού
σαν ή Πρόεδρος κ. Μαίρη Μπου-

σμπουρέλη, ol καθηγητές κ.κ. Γ. Παπα
χατζης, Έμ. Πρωτοψάλτης καί Μιλτ. 

Παπαμιλτιάδης, ol λογοτέχνες κ.κ. Χρ. 
Κουλούρης καί Γ. Πολιτάρχης. 

· Η άπονομή τών βραβείων έγινε 
στό πνευματικό κέντρο τών Δελφών. 
παρουσία τού Δημάρχου Δελφών. 
Έπακολούθησε δεξίωση καί όπαγγέλ
θηκαν ποιήματα, όπό τήν καθηγήτρια 
κ. Νιόβη Γαβριήλ-Τριανταφύλλου καί 
τήν πρωταγωνίστρια τού θεάτρου δίδα 
Άθηνό Κασαβέτη. 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ Δρχ. 600 



Βιβλία Κρισναμούρτι 
Στό πόδια τού Διδασκάλου (έκδ. 1966) 

Έκλογαι άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισσαροπούλου) 

Έκπαίδευσι καi σημασία ζωης 

'Ελευθερία, ή άρχή και τό τέλος 

Στοχασμοi πάνω στή ζωή (Α' σειρά) 

Στοχασμοi πάνω στή ζίJ.!ή (Β' σειρά) 

Στοχασμοi πάνω στή ζωή (Γ σειρά) 

'Ομιλίες στην Εύρώπη 

Στή σιγή τού Νού 

Η άναγκαιότητα της όλλαγης 

Τό πέταγμα τού όετού 

Τό πρώτα βήματα της μάθησης 

1953 

1954 

1956 

1958 

1960 

1967 

1970 

1970 

1971 

1975 

�Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 
Συvδρομ� 1985 δρ� 600 

Έξωτερικοϋ S 1 Ο, άεροπορικώς S 15 

«Έπιλογα1» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

έκάστη δεμένη πρός δρχ. 400 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

100 

200 

100 

250 

500 

500 

500 

500 

400 

300 

300 

300 

500 

Αί συνδρομαi lj άντίτιμον βιβλίων νό άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικήν ij 

τραπεζικήν έπιταγήν -δχι μέ έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελισσαροπούλου 
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